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ABSTRACT

Article type:

Todays, higher education institutions need to integrate entrepreneurship in all
Field of Study Specialized orientation and Education Courses in order to move in
line with the dynamic labor market in the 21st century. This study aims to
investigate study the entrepreneurial ecosystem of the world's innovative
universities in a descriptive-analytical done. The population of the present study
Society is the top universities in the field of entrepreneurship selected according
to the annual ranking of Reuters. Reuters ranks the world's top universities in
terms of innovation. Three Stanford, the Massachusetts Institute of Technology
and Harvard University, ranked respectively first to third in the 2019 Reuters
rankings, were studied as sample. Various methods and tools have been used to
collect information, such as reviewing documents published on the official
websites of universities, their reports and articles. In this research, the
information of the studied universities is discussed in four sections: patents,
university entrepreneurial activities, entrepreneurship training courses and
relation with industry.
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مقدمه
از مامترین ویژگیهای هاان امروز ،تغییرات گسترده ،افزایش پیچیدگیها و رقابتهااست و در این هاااان پیچیااده ،کااارآفرینی

هنبۀ مامی از زندگی اقتصادی (بور و پورتر)2011 ،1و بهعنوان راهکاری اثربخش بهمنظور توسعۀ اقتصادی و اهتماااعی کشااورها
محسوب میشود(اسعدی خلیلی و حقپرست)1392 ،؛ازاینرو ،دانشااگاهها بااهعنوان سااازمانهایی کااه دانااش را تولیااد و انتشااار
میدهند و همچنین پتانسیل باالیی برای به کارگیری دانش دارند ،نقش بسیار مامی در اقتصاد و هامعه بازی میکنند (اتزکویتز،2
 )2003و به عنصری کلیدی در سیستم نااوآوری تباادیل شاادهاند (اشاامیت و همکاااران.)2017 ،3مأموریاات و رسااالت دانشااگاهها
درگذشته شامل آموزش و پژوهش بود که امروزه با توهابه تحوالت روی داده و نیز براساس رسااالت و تعاااد دانشااگاه نساابتبه
هامعه و بقا و رشد خود دانشگاه ،بهتدریج از نقش سنتی خود فاصله گرفته و با مشارکت در توسعۀ اقتصادی و اهتماعی ،عااادهدار
رسالت و نقش هدیدی شدهاست .دانشگاههایی که توانستهاند خود را با شرایط هدید سازگار کننااد ،بااه دانشااگاههای نساال سااوم
(دانشگاه کارآفرین)معروفاند که تکاملیافتۀدانشگاههای نسل او و دوم هستند (کالرک .)1998 ،4دانشگاه کارآفرین ،دانشگاهی
است که در آن تمام فعالیتهای اعضا ازقبیل آموزش ،پژوهش و ...بهگونهای مدیریت ،اداره و اهرا میشود که دانشگاه بااهعنوان
نااد یا شبهشرکتی اقتصادی تلقی شود؛ یعنی هاتگیری ایاان فعالیتهااا درهااات سااوددهی و نیااز کسااب مزیتهااای رقااابتی
اقتصادی باشد (دابیک و همکاران.)2015 ،5کشور ایران با ویژگیهای خاصی همچون منابع عظیم طبیعی ،سرمایۀ انسانی هااوان
و تحصیلکرده و ساختار اقتصادی نیمهدولتی که در تالش برای دستیابی به رشد کارایی محور است (سااازمان اقتصاااد هاااانی،6
 ،)2016بهطور عام با عقبماندگی نسبی در شرایط زمینهای کارآفرینی و فناوری و بهطور هاااانی خاااش و شاادیدتر در و ااعیت
کارآفرینی فناورانه بهعنوان مسیری مام برای دستیابی به رشد و توسعۀ درونزا مواهه بوده است .ازهمله مشااکالت و ااع های
قابلتوهه در این خصوش میتوان به ع شدید در سیاستها و برنامههای عملیاتی دولت ،زیرساختهای توسعهنیافتۀ تجاااری
و قانونی و تأمین مالی ناکافی (انجمن تحقیقات کارآفرینی هاانی)2016 ،7و همچنین ع در شااخصهای نااوآوری (مؤسسااۀ
هاانی کارآفرینی و توسعه)2017 ،8و آمادگی فناورانه (سازمان اقتصاااد هاااانی)2016 ،اشااره کاارد کااه ایاان قبیاال کاسااتیها در
مطالعات میدانی نظیر گزارش انجمن کارآفرینی ایران ()2013نیز قابلتوهه است .چنین شرایطی بهو وح رورت توهه هااامع و
مناسب بازمینه و محیط کارآفرینی و فناوری در کشور را منتج کرده که به هد در اسناد باالدستی نظام نظیر سیاستهای علاام و
فناوری و همچنین اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفتهاست.

دامناۀ اثرگذاری های کارآفرینی بر هامعه بسیار وسیع است و از تغییر در ارزشهای اهتمااعی گرفته تا رشد شااتابان اقتصااادی را
شامل میشود .بر این اساس ،همانند کشورهای پیشرو ،بسیاری از کشورهای درحا توسعه مانند ایران نیز به کارآفرینی بااهعنوان
1. Boore & Porter
2. Etzkowitz
3. Schmitz, Urbano, Dandolini, Artur & Guerrero
4. Clark
5. Dabic et al
6. World Economic Forum
)7. Global Entrepreneurship ResearchAssociation (GERA
)8. Global Entrepreneurship & Development Institute(GEDI
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راهحل بالقوه برای مسائلی مانند عدمبابود اقتصادی ،شمار بسیار دانشآموختگان دانشگاهی و ناتوانی بخش خصوصاای و دولتاای
برای ارائۀ شغل به دانشآموختگان نگریستهاند (پورآتشی)1399 ،؛بنابراین هوامع پیشرو و بسیاری از هوامع درحا توسعه ،هایگاااه
ویژهای برای فرایند کارآفرینی و حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان درنظر گرفتهاند .با توهه به اهمیت کارآفرینی در دنیای امااروز،
این مسئله طرح میشود که دانشگاهها چه اقدامات و حمایت هایی را در این زمینه در اولویت قاارار دهنااد .نگاااهی بااه تجربیااات
دانشگاههای موفق میتواند راهنمای خوبی برای دانشگاههای ایران باشد و این سؤا مطرح اساات کااه دانشااگاههای برتاار چااه
رویکردهای حمایتی کارآفرینانهای دارند؟ پژوهش حا ر به مطالعۀ فعالیتهای کارآفرینی در دانشگاههای نااوآور منتخااب هاااان
میپردازد.
پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ نظری
به مجموعهای از کارآفرینااان (چااه بهصااورت بااالقوه و چااه موهااود) ،سااازمانهای کااارآفرین (نظیاار شاارکتها ،ساارمایهگذاران
ریسکپذیر ،فرشتگان کسبوکار و بانکهااا) ،ناادهااا (نظیاار دانشااگاهها ،سااازمانهای دولتاای و ناادهااای مااالی) و فرایناادهای
کارآفرینی (نظیر نرخ ایجاد کسبوکار ،تعداد شرکتهای با رشد باال ،تعداد کارآفرینانی که در چند کسبوکار دست به کااارآفرینی
میزنند یا میزان تمایل و بلندپروازی کارآفرینی) که بهطور رسمی و غیررسمی دستبهدستهم میدهند تا عملکرد کااارآفرینی را
در یک منطقۀ مشخص مدیریت و هدایت کنند ،اکوسیستم کارآفرینی گفته میشااود (ماسااون و بااروان)2014 ،1؛ بااهعبارتدیگر،
اکوسیستم کارآفرینی به عناصر ،افاراد ،ساازمانها یا مؤسسات خارج از ف رد کارآفرین اشاره دارد که محرک یا مانع تصاامیم فاارد
برای کارآفرینشدن یا احتما موفقیت او در صورت راهاندازی کسبوکار کارآفرینانهانااد .زیسااتبوم کااارآفرینی ،محیطاای ایجاااد
میکناد که تالشهای کارآفرینانه را تشویق کند (آیزنبرگ2011 ،2؛ نیک و همکاران2004 ،3؛ رابرت و ایزلاای2009 ،4؛ کااوهن،5
.)2006
در اکوسیستم کارآفرینی باید ساختار ،تعامالت و تبادالت میان عناصر تشکیلدهنده و نیز چگونگی انجام وظای هر هز در عماال
بهدقت بررسی شود؛ زیرا ع در هر یک از این عناصر میتوانااد بااهطور مسااتقیم و غیرمسااتقیم باار قابلیتهااا و موفقیتهااای
اکوسیستم اثرگذارند؛ بنابراین برخی از متخصصان حوزۀ کارآفرینیتالش کردهاند که چارچوبهای هامعی را برای موفقیت و رشااد
اکوسیستم کارآفرینی توسعه ارائه کنند که ازهمله مامترین آنها میتوان به چارچوب ارائهشده توسااط آیزنباارگ ( )2011اشاااره
کرد .مطابقنظر وی «راهبرد اکوسیستم کارآفرینی برای توسعۀ اقتصادی» پیششاارطی باارای توسااعۀ موفقیاتآمیز راهبردهااای
خوشهسازی ،نظامهای نوآوری ،اقتصاد دانشبنیان و سیاستهای رقابتپذیر ملی هستند .وی اکوسیستم کارآفرینی را شامل شش
قلمرو اصلی :فرهنگ مناسب ،رهبری و سیاستهای توانمندساز ،در دسترسبودن منابع مالی ،کیفیت ساارمایههای انسااانی ،بااازار
1. Mason and Brown
2. Isenberg
3. Neck, Meyer, Cohen & Corbett
4. Roberts and Eesley
5. Cohen

43

مطالعۀ اکوسیستم کارآفرینی دانشگاههای نوآور جهان...

مناسب برای محصوالت و طی وسیعی از حمایتهای ناادی میداند (شکل  .)1این قلمروهای عمومی دربرگیرندۀ صدها عنصر
درحا تعامل به شیوههای گوناگون و پیچیده با هم هستند؛ ازاینرو آیزنبرگ بر محیط و زمینهای که اکوسیستم در آن قاارار دارد،
تأکید میکند؛ چراکه هر اکوسیستمی تحتمجموعهای از شرایط یکتا شکل میگیرد.
دولت

رهبری

• مؤسسات سرمایهگذاری و حمایتی
• حمایت مالی و مشوّقهای قانونی
• چارچوبهااای تنظیماای نظیاار :امتیازهااای
مالیاتی
• سازمانهای تحقیقاتی
• وضاا قاااوانیا حاااامی کسااابوکار نظیااار
ورشکسااتگی ،مالکیاات فکااری و حمایاات از
کارگران
سرمایۀ مالی
• وامهای خُرد
• صندوقهای سرمایۀ ریسکپذیر
• فرشتگان کسبوکار ،دوستان ،خانواده
• بازارهای سرمایۀ دولتی
نمونههای موفق
• موفقیتهای قابلمشاهده
• ثاااروت ایشادشاااده بااارای ایشادکننااادگان
کسبوکار
• شهرت بیاالمللی
هنجارهای اجتماعی
• تحمل ریسک ،اشتباه ،شکست
• نوآوری ،خالقیت ،آزمایش
• موقعیت اجتماعی کارآفریا
• ایشاد ثروت
• جاهطلبی ،عطش ایشاد کسبوکار

مشتریان اولیه
• اساااات ادهکنندههای اولیااااۀ
محصول
• خیرگی از تولید
• مشتریان مرج
• ارزیابان اولیۀ محصول
• کانالهای توزی

• حمایت صریح از کارآفرینی
• مشروعیت اجتماعی
• درهای باز حمایتی
• داشتا راهبرد کارآفرینی

سیاست

شبکهها
بازار

سرمایه
کارآفرینی

• شبکهها کارآفرینان
• گسترش شبکهها
• همکاری بیاالمللی

سرمایۀ
انسانی

فرهنگ
حمایت

نیروی کار
• ماهر و غیرماهر
• کارآفرینان سریالی
• نسلهای بعدی خانواده

سازمانهای غیردولتی
• ترویج کارآفرینی غیرانت اعی
• مسابقههای طرح کسبوکار
• کن رانسها
• انشماهای حامی کارآفرینی
تخصصهای حمایتی
• حقوقی
• حسابداری
• بانکهای سرمایهگذار
• متخصصان فنی ،مشاوران

مؤسسات آموزشی
• مدرک عمومی (حرفااهای یااا
دانشگاهی)
• آموزش تخصصی کارآفرینی
زیرساختها
• ارتباطات
• حملونقل و تدارکات
• انرژی
• مناااطو ویاامه ،مراک ا رشااد،
خوشههای صنعتی

شکل  .1اجزای تشکیلدهندۀ اکوسیستم کارآفرینی (آیزنبرگ)2006 ،
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چکلیستی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین برتر
دولتهای سراسر هاان به نوآوری فناوری بهعنوان محرک رشد اقتصاد ملی و به دانشگاهها بهعنوانمراکز ظرفیت ساز برایاین امر
ملی مینگرند .دانشگاهها با سرمایهگذاری برروی قلبها ی نااوآوری فناااوری ماننااد درۀ ساایلیکون در آمریکااا ،مااد هایی باارای
موفقیت در این محیط ارائه کردهاند .در مطالعهای که بین سا های  2012تا اوایل سا  2014توسااط گااروه پژوهشایام.آی.تی
اسکالتک ازطریق مصاحبه با  200متخصااص مطلااع در حااوزۀ اکوسیسااتم نااوآوری و کااارآفرینی دانشااگاهها در سراساار هاااان
انجامگرفته ،عوامل پشتیبانیکننده از توسعۀ قابلیتهای نوآوری و کارآفرینی دانشگاه و رشد اکوسیستم کااارآفرینی دانشااگاهی در
 5گروه که نقش مامی در پرورش و رشد این ظرفیت دارند ،طبقهبندیشده که این موارد عبارتاند از :ماادیریت ارشااد دانشااگاه،
دانشکدهها ،و گروههای آموزشی دانشگاه ،فعالیتهااای نوآورانااه و کارآفرینانااه هدایتکنناادۀ دانشااگاه ،فعالیتهااای کارآفرینانااه
هدایتکنندۀ دانشجویان دانشگاه و شبکهسازی با نوآوری و کارآفرینی خارج از دانشااگاه .هاادو  1چکفارساات اولیااه را باارای
دانشگاههایی که خواستار توسعۀ قابلیتهای کارآفرینی خود هستند ،ارائه میکند؛ ولی این فارست هااامع نیساات و تمااام اهاازای
یک دانشگاه کارآمد کارآفرین را نشان نمیدهد؛ بههای آن ،این فارست ویژگیهایی را کااه بااا آن دانشااگاههای دارای پتانساایل
رهبری کارآفرینی و نوآوری در هاان آینده که میتوان خود را از دیگر دانشگاههای موهود هدا میکند ،مشخص میسازد.
هدو  .1چکلیست عناصر اصلی تقویتکنندۀ موفقیت نوآوری و کارآفرینیدانشگاهی (گراهام)2014 ،1
 .1رهبری و حکمرانی نهادی
داشتن استراتژی مشخص و یکپارچۀ نوآوری و کارآفرینی دانشگاه که در آن اولویتها ،فعالیتها و نتااایج ماارتبط بااا داراییهااای
فکری دانشگاه و سایر داراییهای دانشگاه تعیین شدهباشد.
نمایانبودن کارآفرینی و نوآوری در بیانیۀ مأموریت دانشگاه و تأیید آنتوسط مدیریت ارشد و مدیران اهراییدانشگاه.
تعیااین معیارهااای مشااخص عملکااردی باارای کااارآفرینی و نااوآوری دانشااگاه کااه ارتباطااات ،فرهنااگ سااازمانی و نتااایج
تجاریسازیتحقیقات سرمایهگذاریشده توسط صنعت در آن مشخص شدهباشد.
اتخاذ رویکردی پاسخگو در برابر تغییر شرایط ناادی و فرصتهای کارآفرینی و نوآوری براساس دانش محیط خارهی کااارآفرینی
و نوآوری ،ارزیابی مستمر اثرات کارآفرینی و نوآوری دانشگاه و آگاهی از تحقیقات بینالمللی و پیشرفتهای بهدست آمده در این
حوزه.
ایجاد هریانهای مستمر سرمایهگذاری انعطافپذیر و پاسخگویی برای فعالیتهای کارآفرینی و نوآوری ،تأمینشده از بودهااههای
داخلی یا از کارگزاریهای خارج به دانشگاه.
 .2توسعۀ شغلی و فرهنگ آموزشی
نمایانبودن نقشها و اهداف عملکردی کارآفرینی و نوآوری در فعالیتهای گروههای آموزشی و دانشکدهها.
مشخصکردن تأثیر کارآفرینی و نوآوری در ارتباط با کسب تجربه ،استخدام و ارتقای اعضای هیئتعلمی و محققان.
برهستهسازی اعضای هیئتعلمی الگوی در کارآفرینی و نوآوری و نحوۀ تجلیل از موفقیتها و شکستهای آنان در دانشگاه.

1. Graham
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ایجاد سازوکارهای ترویج همکاریهای تحقیقاتی با صنعت و هامعه و نحوۀ هستوهوی نیازهااای کاااربران ناااایی کااارآفرینی و
نوآوریهای دانشگاه.
 .3فعالیتهای کارآفرینانه و نوآورانۀ هدایتکنندۀ دانشگاه
تقسیم مسئولیت اهرایبرنامۀ کارآفرینی و نوآوری دانشگاه در بین چند واحد اداری اختیارات ویژه (نظیر استقال عمل) از دانشگاه
که توسط افراد توانمند در شبکهسازی و باتجربه در همکاری با هامعۀ کارآفرینی و نوآوری اداره میشوند.
تنظیم دامنهای از فعالیتهااا ی کااارآفرینی و نااوآوری در دانشااگاه کااه کارکنااان و دانشااجویان بتواننااد از مساایرهای متعاادد بااه
حمایتهای الزم (از آگاهسازی اولیه گرفته تا حمایتهای مالی برای تجاریسازی) در هر مرحلۀ توسعۀ کارآفرینی خود دسترساای
داشتهباشند.
گنجاندن مو وع کارآفرینی و نوآوری در برنامۀ آموزشی دانشگاه و قراردادن دانشجویان در برابر ایدههای کارآفرینی ،پروژههااا و
فرصتهای مطالعاتی در حوزۀ کارآفرینی و نوآوری.
گنجاندن برنامۀ آموزش رسمی کارآفرینی و نوآوری برای اعضای هیئااتعلمی و محققااان دانشااگاه بااهعنوان بخشاای از توسااعۀ
حرفهای مستمر آنان.
مربیگری اختصاصی برای دانشجویان و کارکنان شرکتهای نوپای دانشگاه بااا تمرکااز باار ایجاااد ماااارت و تیمساااز بااین ایاان
شرکتها با هدف تشخیص نیازهای بازار.
 .4فعالیتهای کارآفرینانه و نوآورانۀهدایتکنندۀدانشجو
توانمندسازی و هدایت دانشجویان در حوزۀ کارآفرینی و نوآوری به شیوهای که:
*در مشارکت با هامعۀ کارآفرینی و نوآوری محلی باشد و بهعنوان مجرای اتصا بین هامعه و دانشگاه فعالیت کنند.
* با هامعۀ دانشجویان کارآفرین ملی و بینالمللی در ارتباط باشند.
*با مدیریت ارشد دانشگاه ،دانشجویان باتجربه فردیدر حوزۀ کارآفرینی در تماس باشند.
*با نشاط و نوآوری در فکر نوسازی و پاسخگویی به تغییر شرایط محلی ،محیط دانشگاه و نیازهای دانشجویان باشند.
 .5ارتباطداشتن با جامعۀ کارآفرینی و نوآوری ملی و بینالمللی
مشارکت براساس اطمینان و سود دوهانبه با کارآفرینااان فار التحصاایل ،دولاات ،صاانعت و هامعااه کااارآفرینی و نااوآوری ملاای و
بینالمللی بهمنظور درک مشترک از نقش کارآفرینی و نوآوری محلی دانشگاه.
ارتباط با هامعۀ آموزشی کارآفرینی و نوآوری بینالمللی و ایجاااد ائتالفهااای اسااتراتژیک بااا دانشااگاههای کااارآفرین و نااوآوری
پیشرودر سطح بینالمللی.
ایجاد سازوکارهای متنوعی که دانشجویان ،کارکنان و فار التحصیالن دانشگاه به شبکهای از کارآفرینان و نوآوران محلی ،ملی و
بینالمللی دسترسی داشتهباشند و با آنها تعامل کنند.
پیشینۀ تجربی
رویکرد اکوسیستمهای کارآفرینانه با این نام برای اولین بار توسط والدز 1در سااا  1988در مقالااهای بااا عنوان«اکوسیسااتمهای
کارآفرینانه ،پیش به سوی تئوری از تشکیل کسبوکارهای نو» ،بیان شدهاست .وی من اشاره به عوامل دخیل در شااکلگیری
شرکتهای نوپا شامل کارآفرین مستعد ،و عیت محیط و شرایط بازار ،با اتخاااذ رویکااردی متمرکااز باار ویژگیهااای شخصاایتی
1. Valdez
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کارآفرینانه و اثر آنها در اکوسیستم ،کارآفرین را فردی با ویژگیهای پیچیده معرفی میکند کااه گاارایش خاصاای بااه ریساک و
هوشیاری نسبتبه بارهبرداری فرصتها و منابع دارد .دنیآلیزنبرگ ،براساااس ارهاعااات گوناااگون،اولین اندیشاامندی اساات کااه
بهطورساختارمند و خاش به مقولۀ اکوسیستم کارآفرینی )ونه محیط کارآفرینی( پرداختهاست؛وی بر پایۀ تجااارب کااالن خااود در
پژوهشی( )2010در مجلۀ هاروارد ،ایدۀ اصلی اکوسیسااتم کااارآفرینی را بااه عنااوان مجموعااهای از اهاازا مشااخص والزم باارای
فعالیتهای کارآفرینانه نظیر رهبری ،فرهنگ ،منابع مالی و سرمایه که به نحو پیچیدهای به یکدیگر تنیده شدهاند ،معرفاای کاارده
است .ازدیدگاه وی اهزا کلی این اکوسیستم ازشش بُعد اصلی.1 :سیاست (شااامل رهبااری و دولاات).2 ،منااابع مااالی.3 ،فرهنااگ
)شامل داستانهای موفقیت کارآفرینی و نرمهای اهتماعی(.4،پشتیبانیهای زیرساختی،حرفهای غیرعمااومی .5 ،سرمایۀانسااانی
)شامل تحصیالت و کارکنان(.6،بازارها )شامل شبکهها ومشتریان اولیه( تشکیل شدهاست که بااهطورکلی حاادود 50مؤلفااه را در
بردارد (آیزنبرگ .)2011 ،سورش و رامراج )2012(1در پژوهش خود باار اساساایترین سااؤا حااوزۀ کااارآفرینی یعناای ذاتیبااودن
کارآفرینی یا امکان تربیتکردن کارآفرینان ،تمرکز کرده و با اشاره به اهمیت فاکتورهای محیطی بر تصمیم کارآفرینانااه ،تاالش
میکنند چارچوب مفاومی اکوسیستمی را طرح کنند که افراد را برای شروع به کسبوکار هدید ترغیب میکنااد .پژوهشااگران بااا
بارهگیری از روش مرور متون ،فاکتورهای اصلی این اکوسیستم را شناسایی کرده و سپس با انجام مصاااحبههای مااوردی کیفاای
(مصاحبه عمیق با کارآفرینان) و همچنین مطالعۀ آزمایشی (پایلوت) مؤلفههای اصلی اکوسیستم کااارآفرینی را در قالااب  8گااروه
پشتیبانی اخالقی ،پش تیبانی مالی ،پشتیبانی فناوری ،پشااتیبانی بااازار ،پشااتیبانی اهتماااعی ،پشااتیبانی شابکه ،پشااتیبانی دولاات و
پشتیبانی محیطی دستهبندی میکنند .دارست و پوتااانن )2013(2در پژوهشاای بااا هاادف تبیااین عواماال موفقیاات در پیادهساازی
اکوسیستم نوآوری به بررسی و بازبینی نظاممند متون مرتبط با این حوزه پرداخته و  9بُعااد اصاالی منااابع ،حاکمیاات ،اسااتراتژی و
رهبری ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت منابع انسانی ،افراد ،فناوری ،شرکا و خوشهسازی را از تحلیلهای خود استخراج کردهاند که بر
آن اساس بُعد حاکمیت بیش ترین اهمیت را دریافت کرده و پس از آن استراتژی و رهبری ،فرهنگ و شرکا بهعنوان عوامل اصاالی
مؤثر در موفقیت اکوسیستم نوآوری معرفی شدهاند که دارای ارتباط نزدیک با بُعد حاکمیت نیز هستند .استام )2015(3در پژوهشی
با استفاده از تحلیل فراترکیب،با استفاده از مد های پیشین ،مدلی از اکوسیستم کارآفرینانه ارائه داد کااه شااامل رویکردسیسااتمی
است .او بیان میدارد که شرایط سیستمی ،قلب یک اکوسیستم است .شبکههای کارآفرینان ،رهبری ،امور مالی ،استعداد و هااوش
افراد ،دانش و خدمات حمایتی ،حضور این اهزا و تعامل میان آنها بهطور گستردهای موفقیاات اکوسیسااتم را مشااخص میکنااد؛
برای مثا شبکههای کارآفرینان ،هریان اطالعات را مایا میسازد و سرمایه و نیروی کااار را بهصااورت ماؤثری فعااا میسااازد.
رهبری ،الگوی نقش را در اکوسیستم مایا میکند  .رهبری در ساخت و نگاااداری اکوسیسااتمی سااالم ،حیاااتی اساات .همچنااین
دستیابی به تأمین مالی برای سرمایهگذاری در پروژههای طوالنیمدت کارآفرینانه حیاتی است .همچنین مامترین منبع فرصتها
برای کارآفرینی میتواند از دانش ،هم در سازمانهای بخش عمومی و هم خصوصاای حاصاال شااود .ساارانجام تاأمین ساارویس
1. Suresh & Ramraj
2. Durst & Poutanen
3. Stam

مطالعۀ اکوسیستم کارآفرینی دانشگاههای نوآور جهان...

47

خدمات با واسطههای متفاوت میتواند بهصورت قابلمالحظهای موانع ورود پروژههای کارآفرینانه برای رسیدن به بازار نوآوری را
کاهش دهد .اشپیگل )2017( 1درپژوهشی با اشاره به اهمیت ونقش اکوسیستمهای کارآفرینی در بروز کارآفرینیهای با رشد باال،
 11ویژگی خاش را در سه گروه .1فرهنگی )نگرش فرهنگی و تاریخچۀکارآفرینی(.2،اهتماعی )شبکهها ،ساارمایۀمالی ،مرشاادها
ورابطها واستعدادهای کاری).3 ،عوامل ملموس (دانشگاهها ،خدمات و امکانات پشتیبان،سیاساات ودولاات و بازارهااای باااز) باارای
چنین اکوسیستمی معرفی کرده است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حا ر ازنظر هدف ،در زمرۀ پژوهشهای کاربردی است .در این پژوهش متناسب با هدفی که درنظاار دارد ،از روشهااای
مطالعۀ اسنادی و توصیفی-تحلیلی انجام شدهاست .پژوهشهای توصیفی با هدف بررسی و توصی و ع موهود یااک پدیااده یااا
اتفاق خاصی صورت می گیرد و امروزه نتایج این تحقیقات کمک بسیاری به تصمیمگیریها میکند (مستخدمین حسینی.)1394 ،
هامعۀ مورد مطالعۀ این تحقیق ،دانشگاههای برتر در زمینۀکارآفرینی است که با توهه به رتبهبندی ساالنۀ نشریۀ رویترز انتخاااب
شدهاند .رویترز دانشگاههای برتر دنیا را از منظر نوآوری رتبهبندی میکند .سه دانشگاه اسااتنفورد ،انسااتیتو فناااوری ماساچوساات
""MITو دانشگاه هاروارد براساس رتبهبندی نشریۀ رویترز در سااا 2019بااهترتیب رتبااههای او تااا سااوم را کسااب کردهانااد،
بهعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند .برای گردآوری اطالعات از روشها وابزارهای مختلفاای چااون بررساای اسااناد و مطالااب
انتشار یافته در سااایتهای رساامی دانشااگاهها ،گزارشهااای آنهااا و مقاااالت اسااتفاده شدهاساات .در ایاان پااژوهش اطالعااات
دانشگاههای مورد مطالعه در چاار بخش ثبت اختراعات و پتنتها ،فعالیتهای کارآفرینانۀ دانشگاه ،دورههای آموزش کااارآفرینی
و ارتباط با صنعت مورد بحو و بررسی قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
 .1دانشگاه استنفورد

2

دانشگاه استنفورد یکی از معتبرترین دانشگاههای هاان است که در استنفورد ،در نزدیکی شار سانفرانسیسکو 3در ایالت کالیفرنیااا
در کشور آمریکا قرار دارد .این دانشگاه در سا  1885میالد بااه دساات لیلنااد اسااتنفورد 4و همساارش ساااخته شااد .اسااتنفورد از
پیشگامان نوآوری و خالقیت در بین دانشگاههای هاان محسوب میشود و به لط موفقیتهای قابلمالحظه در طی سااا های
فعالیت ،نوابغ علمی و مخترعان از سرتاسر هاان ،متقا ی حضور در این دانشگاه بودهاند.
الف .ثبت اختراعات و پتنتها

5

استنفورد ،در سا  2019میالدی 344 ،پتنت در دفتر ثبت اختراعات و عال ئم تجاری آمریکا به ثبت رسااانیده کااه در مقایسااه بااا
سا ،2015رشدی  15.8درصدی را از آن خود کردهاست .تعداد گواهیهای ثبت اختراع این دانشگاه در سیستم پتنت آمریکا نیااز
1. Spigel
2. Stanford University
3. San Francisco
4. Leland Stanford
5. Office of Technology Licensing
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قابلتوهه است؛ بهطوریکه در سا های  2015تا  2019میالدی ،بین اعداد  222تا ،263در نوسان بودهاساات .ایاان دانشااگاه در
سا  155 ،2019درخواست در دفتر ثبت اختراع اروپا) (EPOبه ثبت رسانیده که در مقایسه با سا  8/64 ،2015درصد افاازایش
داشتهاست..
هدو  .3تعداد درخواستهای ثبت اختراع و گواهیهای ثبت اختراع» «USPTOو» «EPOو تعداد درخواست»«PCT

عنوان /سا

2019 2018 2017 2016 2015

درخواست ثبت اختراع 297 USPTO

344

297

296

344

گواهی ثبت اختراع USPTO

222

263

235

245

246

درخواست ثبت اختراع EPO

94

121

129

122

155

گواهی ثبت اختراع EPO

20

26

36

32

54

درخواست PCT

99

104

113

121

-

ب .فعالیتهای کارآفرینانۀ دانشگاه
فعالیتهای کارآفرینانه در همۀ گروهها و دانشکدههای استنفورد اعماز ماندساای ،کساابوکار ،حقااوق و پزشااکی از سااازماندهی
مناسبی برخوردار است و عالوهبر آن دفتر انتقا فناوری و ادارۀ هماهنگی شاارکتهای وابسااته نیااز وظااای مخصااوش خااود را
عادهدار هستند .اعضای شبکۀ کارآفرینی استنفورد به قرار زیر هستند:
•

مرکز مدیریت تکنولوژی آسیا-آمریکا :1این مرکز وابستهبه دانشکدۀ ماندسی است و یک مرکز آموزشی و پژوهشی بااا
تمرکز بر توسعه و کارآفرینی در صنایع پیشرفته در آسیا و بررسی تأثیر آنها در علوم و فناوری در آمریکاست.

•

زنان استنفورد در کسبوکار :2این مرکز در دانشگاه استنفورد با برگزاری دورههای آموزشی بااه حمایاات و پشااتیبانی از
زنان در راهاندازی کسبوکار و توسعۀ کارآفرینی میپردازد.

•

مرکز نوآوری اهتماعی :3این مرکز در دانشکدۀ کسبوکار استنفورد رهبرانی را تربیت میکند که بااه حاال پیچیاادهترین
مسائل اهتماعی در سطح هاان میپردازند.

•

استنفورد زیست طرح :4این مرکز در دانشکدۀ پزشکی به دانشجویان و استادان روش نظاممند مواهه با مسائل گوناگون
زیست پزشکی و ابداع فناوریهای هدید موردنیاز در این زمینه را آموزش میدهد.

•

مؤسسۀ نوآوری در اقتصادهای درحا توسااعه :5ایاان مؤسسااه ترکیباای از خاادمات آموزشاای ،حمایتهااای شاابکهای و
مربیگری برای پرورش رهبران کسبوکار برای حل مسئلۀ فقر در هاان با یافتن راهکارهای نوآورانه ارائه میدهد.

1. Us-Asia Technology Management Center
2. Atanford Women in Business
3. Center for Social Innovation
4.Stanford Biodesign
)5. Stanford Institute for Innovation in Developing Economies (SEED
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برنامۀ دانشگاه استنفورد برای ایجاد مناطق نوآوری و کارآفرینی :1این برنامه با کمک  70مؤسسۀ تحقیقاااتی در هفاات
کشور هاان به همعآوری و تحلیل اطالعات از مناطق توسعهیافته در حوزۀ فناوریهای پیشرفته در آمریکا (ساایلیکون
ولی) و آسیا (هیسنچو تایوان ،زونگوناکان چین ،سنگاپور ،تاران و دائدوک کره هنوبی ،بنگلااور هنااد و فوکوکااا ژاپاان)
میپردازد.

•

مؤسسۀ ماندسی برق و الکترونیک استنفورد : 2متشکل از یک گااروه از دانشااجویان (کارشناساای و کارشناساای ارشااد)
ماندسی کامپیوتر و برق الکترونیک است که میخواهند من مالقات با افراد هدیااد ،در مااورد تحقیااق و نااوآوری در
حوزۀ فناوری مطالب بیشتری یاد بگیرند .بههمیندلیل هلسات گفتگو با اعضای هیئتعلمی و صنعتگران برای آگاهی
از آخرین دستاوردهای فناوری در این مؤسسه بهصورت دورهای تشکیل میشود و محلی باارای حضااور دانشااجویان از
رشتههای دانشگاهی به هنگام هشنها و دیگر برنامههای اهتماعی است.

•

مرکز توانمندسازی شغلی دانشکدۀ پزشکی :3این مرکز کارآموزان حااوزۀ پزشااکی را درهااات کسااب تجربااه در طیا
گستردهای از فرصتهای شغلی هیجانانگیز آماده میکند و با ارائۀ رهنمودها و حمایتهای الزم نسبتبه برنامااهریزی
شغلی ،تصمیم گیری و فرایند توسعۀ شغلی دانشجویان دانشکدۀ پزشکی اقدام میکند.

تمامی مراکز فوق بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ماارتهایی را برای نوآوری و کارآفرینی در زمینههای مختل آموزش میدهنااد
و با برقراری ارتباط و شبکهسازی بین دانشجویان ،استادان و فار التحصیالن و کارآفرینااان باارای توسااعه و شتاببخشاایدن بااه
کارآفرینی در استنفورد فعالیت میکنند.
ج .دورههای آموزش کارآفرینی
برنامهها ی کارآفرینی دانشجویی استنفورد دارای مشخصات عمااق و وسااعت تعااامالت بااین دانشااگاه و کارآفرینااان باتجربااه در
اکوسیستمهای بیرونی است؛ بهعنوانمثا  ،برنامۀ مخاطرات فنی استنفورد ،4دورههای کسبوکار نوپااا و فعالیتهااای فوقبرنامااه
برای دانشجویان ماندسی (شامل دورۀ لین النچ پد) ارائه میدهد .تیم هستهای ارائهدهندۀ ایاان برنامااه متشااکل از شااش اسااتاد
تماموقت که همه دارای تجارب دست او کارآفرینی هستند 30 ،استاد پارهوقت (همه بااا تجااارب کااارآفرینی) و تعااداد بساایاری
مشاور است که برخی از آنان کارآفرینان و سرمایهگذاران سیلیکون ولی هستند.
همچنین ،دانشگاه در حوزۀ کسبوکار سرمایهگذاری میکند .بدینصورت که :دانشجویان را برای کارآموزی به شرکتهای فناااور
محلی معرفی میکند ،از باشگاه کارآفرینان دانشجویی حمایت و مسابقات ایدۀ کسبوکار برگزار میکند.

)1. Stanford Program on Regions of Innovation and Entrepreneurship (SPRIE
)2. Stanford Institute for Electrical and Electronics Engineerring (IEEE
3. School of Medicine Career Center
4. Stanford Technology Ventures Program
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دانشگاه ،برنامۀ استارت -ایکس 1را در سا  2009میالدی شروع کرد .این برنامه بهعنوان ابزاری برای حمایت از کسبوکارهای
نوپای دانشجویی در هنگام تحصیل است .دانشگاه ،ساالنه مبلغی در حدود  1.7میلیون دالر برای حمایت از این فعالیت اختصاش
دادهاست.
د .ارتباط با صنعت
دفاتر و مراکز کارآفرینی مختلفی در دانشگاه استنفورد فعا هستند .مأموریت و فعالیتهای برخی از این دفاتر و مراکز کارآفرینی
در ادامه تشریح میشود.
ادارۀ صدور مجوز فناوری : 2مأموریت ادارۀ صدور مجوز فناوری در دانشگاه استنفورد ،انتقا تکنولوژی خلقشااده در دانشااگاه بااه
بازار است .در سا  2015-2016میالدی ،استنفورد حدود  94میلیون دالر درآمد حق امتیاز ناخالص از تعداد  779فناوری کسااب
کرد .تعداد  48اختراع در حدود  100هزار دالر درآمد حق اختراع داشتند و هشت اختراع از درآمد حق اختراع در حدود یک میلیون
دالر بارهمند شدند .همچنین ،در سا  2015-2016میالدی ،این دفتر تعداد  141مجوز 3هدید صادر کرد.4
در میان اختراعهایی که توسط ادارۀ صدور مجوز فناوری استنفورد مجوز گرفتند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:5
درمان آنتیبادی :6در دهۀ  1980میالدی ،ائونارد هرنبرگ ،7ورنون اوی 8و شری موریسون 9تکنیکی را برای تولید آنتیبادیهااای
عملکرد اختراع کردند که امکان درمان بیماریهایی مانند سرطان و بیماری خودایمنی را فراهم میآورد.
تجزیهوتحلیل دادهها :10نرمافزارهای تحلیل دادهها 11در سا  2001میالدی ،در آزمایشگاه پاتریک هانراهان 12ایجاد شد کااه بااه
افراد این امکان را میداد تا مقادیر بزرگ داده را بهسرعت تحلیل کنند و اطالعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
آزمون سل :13گری اسکولنیک 14و همکارانش آزمون تشخیصی را برای بیماری سل توسعه دادند که این آزمون میتوانست بااین
بیمارانی که واکسینه شدهاند و آنها که به این بیماری دچار شدهاند ،تمایز قائل شود.
برنامۀ مخاطرات فناوری استنفورد :15دانشگاه استنفورد مدلی برای هماهنگ و یکپارچااهکردن فعالیتهااای کارآفرینانااه دانشااگاه
دارد .یکی از مراکز کارآفرینی دانشگاه استنفورد ،مرکز برنامۀ مخاطرات فناااوری اسااتنفورد اساات .ایاان مرکااز ،مرکااز کااارآفرینی

1. StartX
)2. Office of Techology Licensing (OTL
3. license
4. facts, stanford, edu/pdf/StanfordFacts, 2017. pdf
5. facts, stanford, edu/pdf/StanfordFacts, 2017. pdf
6. Antibody therapies
7.Leonard Herenberg
8. Vernon Oi
9. Sherie Morrison
10. Data analytics
11. Visutalization
12. Patrick Hanrahan
13. Tuberculosis test
14.Gary Schoohnik
15. Stanford's Technoligy Venture Programme
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دانشکدۀ ماندسی دانشگاه استنفورد است که بهمنظور شتاباندن آموزش کارآفرینی فناوری برتر 1و انجااام پااژوهش در خصااوش
شرکتهای فناور -محور فعالیت میکند و مجموعهای از دروس ،فعالیتهااای پژوهشاای و کنفرانسهااا را ارائااه میدهااد .برنامااۀ
مخاطرات فناوری استنفورد بهمنظور ارتقای ماارتهااای کارآفرینانااۀ دانشااجویان مقاااطع کارشناساای و کارشناساای ارشااد تمااام
رشتهها ی تحصیلی ،برای استفاده از نوآوری برای حل مسائل هاانی -با تأکید باار محیطزیساات ،سااالمت ،فناااوری اطالعااات و
دیگر مباحو هاانی -تالش میکند .پژوهشها ،به بررسی چالشهای ایجاد کسبوکارهای موفااق و شاارکتهای باازرگ نااوآور
میپردازند و دانش کسبشده از پژوهشها به کالسهای درس و انتشارات انتقا مییابد (پورآتشی.)1397 ،
 .2انستیتو فناوری ماساچوست«MIT»2

دانشگاه» ،«MITدر زمرۀ مشاورترین دانشگاههای آمریکایی بوده که در سا  1861میالدی تأسیس شدهاست .این دانشگاه که
به منظور تسریع انقالب صنعتی در آمریکا آغاز به کار کرد ،عمیقاً به ارزشها و باورهای آمریکایی وفادار است و البته در کنار ایاان
مو وع ،خود را یک نااد هاانی و پذیرای نخبگان و ذهنهای خالق از سرتاسر هاان میداند .مقر فعلاای» ،«MITدر کمبااریج
آمریکا واقع شده که البته پیش از انتقا به این مکان ،نخستین ساختمان رسمی دانشگاه در سا  1916میالدی ،در بوستون قرار
داشت .برخورداری از فضا و تجایزات فیزیکی گسترده ،نسبت بسیارخوب استاد به دانشجو ( 1به  )3و سیاستهای انگیزشی برای
تحریک و ترویج نوآوری ،موهب شده تا این دانشگاه در زمرۀ دانشگاههای بسیار موفق و مااورد اسااتقبا متقا اایان قاارار گیاارد.
مطابق با آمار انتشار یافته ،متقا یان ورود به این دانشگاه برای سا  2023میالدی ،بالغبر  21.312نفر بودهاست که از این تعداد،
تناا  1.427نفر پذیرش خواهند شد .این آمار ،در کنار  95برگزیده هایزۀ نوبل 59 ،دارندۀ مدا ملی علوم و  29دارندۀ مدا ملاای
فناوری و نوآوری ،بهخوبی هایگاه منحصربهفرد» «MITرا نشان میدهد.

الف .ثبت اختراعات و پتنتها
بررسیها حاکی از آن است که تعداد گواهیهای ثبت اختراع این دانشگاه در سیستم پتنت آمریکا ،تحسینآمیز بوده و بااه همااین
واسطه ،در سا  2019میالدی ،هایگاه  99را در میان فناوران و نوآورانی که موفق به اخااذ گااواهی ثباات اختااراع از دفتاار ثباات
اختراعات و عالئم تجاری آمریکا شدهاند ،از آن خود کردهاست .گفتنی است که تعداد گواهیهای ثبت اختااراع» «MITدر سااا
 2019میالدی 402 ،مورد گزارش شده که نسبتبه  312پتنت گرنتشده در سا  2015میالدی ،رشااد قاباالتوهای بااه همااراه
داشتهاست .این عملکرد خوب ،پس از دانشگاه کالیفرنیا با  701گواهی ،در میان دانشااگاههای برتاار هایگاااه دوم را نصاایب ایاان
دانشگاه کردهاست.
آمارها درخصوش تعداد درخواستهای ثبت اختراع» «MITدر آمریکا نیزروندهای مشابای را برای سا های اخیر نشان میدهد.
این دانشگاه در سا  2019میالدی 562 ،درخواست ثبت اختراع به ثبت رسانیدهاساات کااه در مقایسااه بااا  444تقا ااانامۀ سااا
 ،2015رشدی  6/26درصدی را نشان میدهااد .عملکاارد خااوب» «MITدر خصااوش ثباات اختااراع در آمریکااا ،در سااا 2019
1. High-tech
2. Massachusetts Institute of Technology
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میالدی ،هایگاه 76ام را در میان متقا یان ثبت اختراع در آمریکا ،نصیب این دانشگاه کردهاساات.ایاان دانشااگاه ،از سااا 2015
میالدی ،یک روند کلی رو به رشد در ثبت اختراعات اروپایی را تجربه کرده و از  116درخواست ثبتشااده در دفتاار ثباات اختااراع
اروپا) (EPOدر این سا  ،به  129درخواساات در سااا  2019رسیدهاساات .البتااه فااراز و نشاایبهایی نیااز در ایاان مساایر وهااود
داشتهاست؛ برای مثا  ،پس از رکورد  156درخواست در سا  ،2016مجدداً در سا  2017با کاااهش نساابی مواهااه شااده (129
درخواست) و پس از افزایش در سا  2018و رساایدن بااه  148درخواساات ،مجاادداً بااه  129درخواساات در سااا  2019بساانده
کردهاست .گفتنی است که برخالف ثبت درخواستهای اروپایی ،روند اخذ گواهی از» ،«EPOکامالً صعودی بوده و از  29گواهی
اخذشده در سا  ،2015به  56گواهی در سا  2019افزایش یافتهاست (رشد  93درصدی) .بهنظر میرسد که در سا های اخیاار،
دانشگاه» «MITتوهه خود به سایر مناطق بهویژه بازار هذاب اتحادیه اروپا را دوچندان کردهاست که نمود این مساائله را بایااد در
تعداد گواهیهای ثبت اختراع این دانشگاه در سا های آتی ارزیابی کرد.

شواهد حاکی از آن است که توهه» «MITبه بازارهای خارهی ،تناا در کشورهای اروپایی خالصه نمیشود .استفادۀ گستردۀ این
دانشگاه از ابزار» ،«PCTبهخوبی نشان میدهد که در پی ثبت اختراعات و نوآوریهای خود در اقصینقاط هاان اساات».«MIT

در سا  2018میالدی ،اقدام به ثبت  216درخواست « »PCTکرده که رتبۀ  108متقا یان برتر را برای این دانشگاه به ارمغااان
آوردهاست .البته بیشترین درخواستهای « »PCTاین دانشگاه ،متعلق به سااا  2017بااا  278درخواساات بودهاساات؛ امااا رونااد
سا های اخیر این دانشگاه از سا  2011به اینسو ،نشان میدهد که با وهود اُفتوخیزهای مقطعاای ،میاازان اسااتفاده از پیمااان
همکاری ثبت اختراع بهعنوان یک ابزار کارآمد و مقرونبه صرفه برای ثبت اختراع در نقاط مختلا

هاااان ،افزایشاای بودهاساات.

امتیاز محاسبهشده برای این دانشگاه در سا  2019میالدی ،برابر با  2/169بودهاست که از میااانگین  5/40دانشااگاههای برتاار،
فاصلهای بسیار زیاد دارد .برای درک باتر این تفاوت فاحش ،این مو وع را درنظر بگیرید که ریب اثرگذاری تجاری اختراعات
برای دانشگاه استنفورد بهعنوان صدرنشین پنجسالۀ فارست رویترز از دانشگاههای نوآور هاان ،برابر بااا 2/75بودهاساات .حضااور
مخترعان و افراد خالق از سرتاسر هاان ،تأکید فراوان بر پتنت و صدور مجوز و از همه مامتاار ،فضااایی مساااعد باارای اختااراع،
نوآوری و تجاریسازی ایدهها ،شرایطی مطلوب را برای تجاریسازی اختراعات دانشگاهی در» «MITپدید آوردهاست.
هدو  .4تعداد درخواستهای ثبت اختراع و گواهیهای ثبت اختراع» «USPTOو» «EPOو تعداد درخواست»«PCT

عنوان /سا

2019 2018 2017 2016 2015

درخواست ثبت اختراع 444 USPTO
312
گواهی ثبت اختراع USPTO
116
درخواست ثبت اختراع EPO
26
گواهی ثبت اختراع EPO
213
درخواست PCT

424
302
159
37
236

510
344
129
46
278

487
351
148
52
216

ب .فعالیتهای کارآفرینانۀ دانشگاه »«MIT

در ادامه به برخی مراکز کارآفرینی که در مؤسسۀ فناوری ماساچوست فعا هستند،اشاره میشود:

562
402
129
56
-
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انجمن کارآفرینی :نیز در سا 1989برای خدمت به دانشجویان ،اعضای هیئات علماای ،کارکنااان ،فار التحصاایالن و
برخاای از متخصصااانی کااه پسزمینااههایی در حااوزۀ تجارت،ماندساای ،هناار ،علااوم ،ماندساای و فناااوری دارنااد ،در
دانشگاههای » ،«MITهاروارد و لزلی تأسیس شدهاست .این باشگاه در کمک به توسعۀ همههنبههای علوم ،ماندسی
و فناوری تمرکز دارد.

•

انجمن نوآوری و کارآفرینی چین -ام.آی.تی :فعالیتهای کارآفرینی دانشگاه» «MITاز مرزهای بیندانشگاهی و ملاای
نیز فراتر رفته و در حوزۀ بینالمللی وارد شدهاست .انجمن نوآوری و کارآفرینی بیندانشگاه» «MITو چین متعاااد بااه
ارتقا مبادالت فکری و همکاری میان چین و آمریکا در زمینههای تکنولوژی ،نوآوری و کارآفرینی اساات؛ بهطوریکااه
در تالش برای برقراری ارتباط میان استارتاپهای مام ایاالت متحدۀ آمریکا و سرمایهگذاران و شرکای اسااتراتژیک و
دسترسی به بازار چین است.

•

برنامۀ رهبری ماندسی گوردن» :«MITکه از طرف دانشکده ماندسی برگزار میشود ،تمامی ماارتهااای ارتباااطی و
رهبری دانشجویان-تازهواردها و قدیمیترها -را ازطریق یک برنامۀ تعاملی با تمرین و برگزاری کالسهای آموزشاای،
ارتقا میبخشد .خروهی این برنامه ایاان بودهاساات کااه بساایاری از فار التحصاایالن ،شاارکتهایی تأساایس کردهاناادیا
طرحهای آنها بهلحاظ اثربخشی و ابتکار مورد استقبا شرکتهای بزرگ قرار گرفتهاند.

•

مرکز حقوقی :دانشجویان را با طی گسترده ای از مسائل حقوقی مربوط به کارآفرینی و قوانین سایبری آشاانا میکنااد؛
بهطورمثا از مسائل اساسی در ارتباط با تأسیس شرکتهای استارتاپ تا پاسخ به سؤاالت هدیدی کااه در رابطااه بااا
کاربرد قوانین و مقررات در مورد فعالیتهای مربوط به نوآوریهای دانشااجویان میشااود .ایاان دانشااجویان بهصااورت
رایگان تحت هدایت مربیانی مرتبط با تالشهای کارآفرینی و نوآوریهای شان قرار میگیرند.

•  :D-Labدر حد زیادی برنامهها و پروژه هایی برای بابود زندگی افرادی که در فقر زندگی میکننااد ،درنظاار میگیاارد.
مأموریت برنامهها ازطریق واحدهای آموزشی و پژوهشی میانرشتهای ،توسعۀ تکنولوژی و ابتکارات انجمنهااا و تمااام
واحدهایی که بر یادگیری تجربی و پروژههایی که در دنیای واقعی کاااربرد پیاادا میکننااد و منجاار بااه توسااعۀ هامعااه
میشوند ،دنبا میشود و ازطریق اثربخشی آنها مورد ارزیابی قرار میگیرند.
•

 :DESxیک برنامۀ بینظیر بهمنظور تسایل نوآوری کارآفرینانه در زمینۀ محیط زیست است .این برنامه در دانشااکدۀ
معماری و برنامهریزی دانشگاه» «MITقرار دارد .این برنامه ایاادههای ریسااکپذیر دانشااجویان را ازطریااق آمااوزش،
سرمایهگذاری ،مشاورهدادن ،برقراری ارتباط با شبکههای سازمانی و هاانی و همچنین دسترسی به منابع داخل و خارج
از دانشگاه MITسرعت میبخشد.

•

ابتکار نوآوری» :«MITاین مرکز با هر  5دانشکدۀ دانشگاه در راستای تقویت مسیر آموزشی و ایجاد شبکههایی باارای
دانشجویان ،فار التحصیالن و تمامی مشااارکتکنندگان فعالیاات میکنااد تااا ایاادههای آنهااا از مفاااهیم انتزاعاای بااه
محصوالتی اثربخش تبدیل شود.
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•

مرکز لگاتم :1مرکز لگاتوم در سا  2007بهمنظور ترویج و شکلدادن به گفتمان توسعه بهویژه در اقتصادهای درحااا
ظاور شکل گرفت .این مرکز یک برنامۀ کمکهزینهای برای راهاندازی کسبوکار در کشورهای کمدرآمد درنظر گرفته
شدهاست و اهرا میشود.

•

برنامۀ کارآفرینی آزمایشگاه رسانه :برنامۀ کارآفرینی آزمایشگاه رسانه در سا  2006متشکل از چند دوره است کااه بااه
دانشجویان امکان بهکارگیری آزمایشگاه تکنولوژیهای رسانهای را برای خلق کسبوکار هدیااد میدهااد .دانشااجویان
دانشکدههای اسلون و ماندسی MITعالوهبر آزمایشگاه رسانه ،از دانشگاه کِندی هاروارد و دانشااکدههای باداشاات و
آموزش نیز استفاده میکنند .این برنامه در بیش از  35شرکت که بیشتر آنهااا در کشااورهای درحا توسااعه راهاناادازی
شدهاند ،مورد استفاده قرار میگیرد.

•

مرکز طراحی و تکنولوژی :شبکهای است که سرویس رایگان در اختیار تمامی دانشجویان ،استادان ،فار التحصاایالن و
کارکنان دانشگاه صرفنظر از رشتۀ تحصیلی آنها در اختیارشااان قاارار میدهااد و همچنااین باارای مربیااان مجاارب و
فار التحصیالن یک سرویس گسترده و سازمانیافته مشاوره فراهم میآورند.

ج .دورههای آموزش کارآفرینی
سیستم آموزشی » «MITبر یادگیری عملی متمرکز است .این امر مسااتلزم آن اساات کااه دانشااجویان مفاااهیم تدریسشااده در
کالس را در دنیای واقعی کسبوکار اعما کنند .دورههای آموزشی این دانشکده با روش مطالعااۀ مااوردی ،مقاااالت ،پروژههااای
تیمی و آزمایشگاههای عملی تدریس میشوند.
• دورههای نوآوری :اواسط هر ترم ،دانشجویان یک هفته آموزش فشرده رهبااری تجرباای خواهنااد داشاات و بایااد در
کارگاه های اخالق و رهبری ،دورۀ کوتاه کارآموزی را تجربه کنند .در این دورهها ،استادان سمینارهای مختلفی در باااب
معضالت اخالقی در مدیریت صنایع و شیوههای هدایت سازمان (هنگااامی کااه ارزشهااا بااه خطاار میافتنااد) برگاازار
میکنند.
•

مرکز رهبری دانشگاه :2سمینارهای تکمیلی توسعۀ رهبری را ارائه میکنااد کااه شااامل شبیهسااازیهای زمااان واقعاای،
هلسات انفرادی دانشجویان با مدیران ارشد ،پنلهای تخصصاای و سااخنرانیها ،کارگاههااای کشا اسااتعداد و بسااط
ماارت و ارزیابی شخصی بهمنظور کش حوزههای موردعالقۀ دانشجو است.

•

مرکز کارآفرینی اعتماد مارتین :3این مرکز یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه » «MITاست
که در اوایل دهۀ نود میالدی تأسیس شده است .این مرکااز بااا آمااوزش تخصصاای ،مشاااوره و فراهمکااردن ارتباطااات
موردنیاز (مثل سفرهای هفتگی به سیلیکون ولاای) ،کمکهااای مااالی و هااوایز ویااژه ،از دانشااجویانی کااه میخواهنااد
کارآفرینانی مؤثر باشند ،حمایت میکند.
1. ligatum
2. MIT Leadership Center
3. Martin Trust
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• دورههای کارآفرینی و نوآوری ( :)I&Eدر این دورهها دانشجویان با مفاهیم اصلی استارتاپهای تجاری ،تأسیس
کسبوکار و تجربۀ اکوسیستم کارآفرینی آشنا میشوند I&E .با تمرکز بر استارتاپهای نوظاور تکنولوژی ،دانشجویان
را در تحقیق و توسعۀ تجاربشان در ارتباط با پروژههای کارآفرینی واقعی ،تئوریهای تعاد و فعالیتهای تیمی حمایت
میکند و آنها را گامبهگام تا شروع حرفۀ کارآفرینی ،همراهی میکند.
• دورههای مدیریت اجرایی غیرمتمرکز :این دورهها برای شاغالن فعلاای حااوزۀ کساابوکار ارائااه میشااوند و بااا
آموزش رهبری پیشرفته در بیش از  40دورۀ کوتاهمدت ( 5هفته برای هر دوره) ،به آنها در پیشابُرد اهااداف شااغلی و
توسعه و رشد موقعیت سازمانشان کمک میکنند.
د .ارتباط با صنعت
بسیاری از فعالیتهای ارتباط با صنعت در این دانشگاه از سوی مسئوالن بلندپایۀ دانشااگاه و صاانعت آغاااز و پیگیااری میشااود.
مأموریت دانشگاه اِم.آی.تی ،آموزش ،پژوهش و ارائۀ خدمات بودهاست و حداقل در طو  50سا گذشااته تااالش کردهاساات تااا
میان این عناصر ارتباط و توازن ایجاد کند .این دانشگاه از ابتدای تأسیس بر کاربردیکردن علم تأکید داشتهاساات و ایاان فلساافه
یکی از دالیل لزوم ارتباط مستحکم با صنعت ارزیابی میشود .دانشگاه » «MITبهعنوان دانشگاهی غیردولتی همااواره بااهدور از
محدودیتهای اداری و مالی حاکمبر دانشگاههای دولتی فعالیت کاارده و ایاان مو ااوع عقااد قاارارداد بااا سااازمانهای بیروناای و
پاسخگویی به نیازهای آنها را تسایل بخشیده است .بههرحا  ،استقال دانشگاه اِم.آی.تی و پاسخگویی هیئت امنااا بااه هامعااه
یکی از دالیل تأکید بر کاربردیکردن علم بودهاست(آراسته.)1383 ،
 .3دانشگاه هاروارد

1

دانشگاه هاروارد ،در شار کمبریج ایالت ماساچوست در ایاالتمتحده آمریکا واقعشدهاست .این دانشگاه ،اولااین مؤسسااۀ آمااوزش
عالی در کشور آمریکا به شمارمیرود .دانشگاه هاروارد در سا  1636میالدی با رأی دادگاااه عااالی و عمااومی ماساچوساات بِاای
کولونی 2تأسیس شد که دانشگاه را به قدیمیترین مؤسسۀ تحصیالت عالی در ایاالتمتحده آمریکا تبدیل کرد .نام این دانشااگاه
برگرفته از اولین وق کنندۀ دانشگاه ،هان هاروارد ،است که پس از وفات در سا  1638میالدی ،کتابخانه و نیمی از دارایی خااود
را به این مؤسسۀ آموزشی اهدا کرد .هاروارد ،هماکنون دارای  2400عضو هیئتعلمی 13000 ،کارمند و بااالغبر  36000دانشااجو
است و با  371000فار التحصیل در قید حیات ( 279000نفر در آمریکا و  59000نفاار در باایش از  202کشااور هاااان) ،یکاای از
بزرگترین هوامع تحصیلکرده و متخصص را شکل دادهاست .این شبکه بزرگ که آفریننااده برخاای از بزرگتاارین اسااتعدادهای
شغلی و علمی است ،یکی از منابع مام کارآفرینی و نوآوری محسوب میشود.

الف .ثبت اختراعات و پتنتها

1. Harvard University
2. The Great and General Court of the Massachusetts Bay Colony
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دانشگاه هاروارد ،در بسیاری از ارزیابیها و فارستهای مرتبط بااا دانشااگاههای نااوآور ،یکاای از ناادهااای بساایار موفااق عنااوان
شدهاست؛ برای مثا  ،این دانشگاه در آخرین فارست رویترز در خصوش  100دانشگاه نوآور برتر هاان ،ردۀ سوم و در فارساات
مشترک آکادمی ملی مخترعان) (NAIو انجمن دارندگان حقوق مالکیت فکااری آمریکااا ) ،(IPOاز  100دانشااگاه برتاار دارنااده
یوتیلیتی پتنت گرنتشده در آمریکا ،ردۀ یازدهم را در سا  2019میالدی به خود اختصاش دادهاست.
این دانشگاه در سا  2019میالدی 184 ،گواهی ثبت اختراع از دفتر ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمریکا) (USPTOاخذ کرده
که این دانشگاه را در ردۀ کلاای  222بااین دارناادگان» «USپتنتهااای گرنتشااده قاارار میدهااد .رونااد اخااذ گااواهی از سااوی
هارواردنشان میدهد که این دانشگاه در سا های اخیر ،روندی صعودی و البت ه همااراه بااا فااراز و نشاایب را پیمااوده اساات .ایاان
دانشگاه ،در سا  2015میالدی 123 ،گواهی ثبت اختراع داشته که روند صعودی تا سااا  ،2017ایاان آمااار را بااه  180گااواهی
افزایش دادهاست .این دانشگاه در سا  2015میالدی ،موفق به ثبت  250درخواست هدید شده که پس از چاار سااا  ،بااه 306
ال روند صااعودی در
درخواست در سا  2019رسیده است .بررسی آمار درخواستهای ثبت اختراعات ،حاکی از آن است که احتما ً
دریافت گواهیها ،در سا های آتی نیز ادامه خواهد داشت .این مسئله ،در رتبۀ  143هاروارد در میان متقا یان ثبت درخواست در
»«USPTOو همچنین رتبۀ ششم در میان دانشگاههای متقا ی ،باتر قابلدرک است.

دانشگاه آمریکایی هاروارد ،مشابه سایر رقبای خود ،تناا به سیستم پتنت آمریکا بساانده نکاارده و فعالیاات در سااایر سیسااتمهای
منطقهای و بینالمللی را نیز دنبا میکند .این دانشگاه ،در سا  2005میالدی 46 ،درخواست» «PCTبه ثبت رسانیده که رتباۀ
 297را برای آن به همراه داشتهاست .این در حالی است که در سا  ،2018تعداد درخواستهای» «PCTهاروارد ،به  169مااورد
( 367درصد افزایش) رسیده که رتبۀ این دانشگاه را در بین بازیگران برتر متقا ی درخواستهای» ،«PCTبه  147رسانیدهاست.
هدو  .5تعداد درخواستهای ثبت اختراع و گواهیهای ثبت اختراع» «USPTOو» «EPOو تعداد درخواست»«PCT

2019 2018 2017 2016 2015
عنوان /سا
درخواست ثبت اختراع 306 298 233 312 250 USPTO
184 156 180 132 123
گواهی ثبت اختراع USPTO
187 168 174 182 106
درخواست ثبت اختراع EPO
71
42
40
43
16
گواهی ثبت اختراع EPO
- 169 179 162 158
درخواست PCT
ب .فعالیتهای کارآفرینانۀ دانشگاه هاروارد
دفاتر و مراکز کارآفرینی که در دانشگاه هاروارد فعا هستند ،عبارتاند از:
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کلوب کارآفرینی :1کلوب کارآفرینی با هدف فراهم آوردن مجرایی که دانشجویان بتوانند به منابع کارآفرینی ،شبکهسازی با هامعۀ
کارآفرینان و تسایم ایده بپردازند ،ایجاد شدهاست .این کلوب تالش میکند تا درک و فااام نساابتبه کساابوکارهای کوچااک و
هدید را افزایش دهااد .گاازارش ارزش کلااوب کااارآفرینی عبااارت اساات از« :کلااوب کااارآفرینی منااابع و رویاادادهایی بااهمنظور
کارآفرینکردن افراد فراهم میآورد».
مرکز فناوری و کارآفرینی هاروارد : 2مأموریاات مرکااز فناااوری و کااارآفرینی عبااارت اساات از ارتقااای درک و فعالیاات نااوآوری و
کارآفرینی ازطریق آموزش تجربی .این مرکز به اسااتادان و بااهمنظور ایجاااد و برگاازاری دورههااای نااوآوری و کااارآفرینی یاااری
میرساند  .همچنین ،برای انجام پروژه از دانشجویان پشتیبانی و حمایتهای مالی به عمل میآورد و به انجام فعالیتهای گروهی
تشویق می کند .مرکز فناوری و کارآفرینی هاروارد با این دید ایجاد شد که مرزهای بین رشتههای تحصیلی ،افااراد ،سااازمانها ،و
ایدهها را باید درنوردید تا بینشی ایجاد شود که به نوآوری منتای شود؛ زیرا پیشرفتهای تجاری و منافع اهتماعی نیاز به ترکیااب
مناسب دانش علمی و ماندسی ،دید هاانی و دانش چگونگی کارآفرینانه دارد.
ج .دورههای آموزش کارآفرینی
مو وعات مطرح در این دوره شامل توسعۀ استراتژی در سازمانها ی نوپا ،دسترسی و مدیریت منااابع مااالی ،پیمااایش و رشااد و
سنجش نتایج و اثرات است .دانشجویان از طریق مباحثۀ موردی و فعالیت با کارآفرینان پیشرو و تأمینکنندگان مالی به یادگیری
میپردازند .مشخصات دورۀ آموزش کارآفرینی در دانشگاه هاروارد بهصورت زیر است:
•

محتویات :کارآفرینی ،بودههبندی ،مدیریت مالی ،نوآوری ،رهبری ،برنامهریزی استراتژیک ،فناوری.

•

روش آموزش :یادگیری موردی ،تفکر ،سخنران مامان.

•

صالحیت :توسعۀ برنامه کسبوکار ،تفکر استراتژیک.

د .ارتباط با صنعت
دا نشگاه هاروارد دارای ارتباط تنگاتنگی با بخش صنعت اساات و ادارۀ توسااعۀ فناااوری هاااروارد 3بااهمنظور ایجاااد مشااارکتهای
استراتژیک دانشگاه هاروارد با صنعت تأسیس شده است .مأموریت این اداره عبااارت اساات از :در دسااترس قاارار دادن یافتااههای
پژوهشی دانشگاه ،به منظور اطمینان از این مو وع که هامعه از نوآوریهای دانشگاه هاروارد از طریق توسعۀ حرفهای و اثربخش
و تجاریسازی یافتهها منتفع میشود .اهداف اختصاصی این اداره عبارتاند از:
•

اطمینان از اینکه یافتههای پژوهشی دانشگاه بهطور گسترده در دسترس افراد قرار میگیرد.

•

فعالیت بهعنوان پلی پویا بین دانشگاه و صنعت ،برای اطمینانیافتن از اینکافناوریهای نوین به محصوالت و خاادمات

مفید برای هامعه و هاان تبدیل میشوند.

1.Entrepreneurship Club
)2. Technology and Entrepreneurship Center at Harvard (TECH
)3. Harvard Office of Technology Development (OTD
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•

ارزیابی ،حق ثبت اختراع 1و گواهیدادن به اختراعاتی که توسط دانشگاه هاروارد انجامشدهاست.

•

برانگیختن افراد به توسعۀ نوآوری و فناوری و تأمین امنیت الزم برای حفاظت از مالکیت فکری ایجادشده.

آمارهای ارائهشده در این پژوهش ،در ژوئن سا  2020و از مجموعه وبسایتهای»«IFI Claimsو «سازمان هاااانی مالکیاات
فکری» و وبسایت دانشگاههای استنفورد MIT ،و هاروارد استخراج شدهاست.
بحث و نتیجهگیری
با توهه به تعری یونسکو در چشمانداز هاانی آموزشعالی برای قرن بیستویکم ،دانشااگاههای نااوین اینگونااه توصی شاادهاند:
«هایگاهی که در آن ماارتهای کارآفرینی در آموزشعالی بهمنظور تسایل قابلیتهای دانشآموختگااان و باارای تبدیلشاادن بااه
ایجادکنندگان کار توسعه مییابد ».مطابق با این تعری  ،دانشگاه عالوهبر کارکردهای آموزش و پژوهش ،وظیفۀ خطیاار دیگااری
هم بر عاده دارد؛ یعنی تربیت افراد و بنگاههایی که ایجادکنندۀ کار هستند .یافتههای این پااژوهش نشااان داد کااه دانشااگاههای
مورد بررسی از ارائۀ آموزشهای بیارتباط با بازارکار تغییر مسیر داده و تمرکز خود را بر آموزشهای مبتنی با بازارکار و کااارآموزی
و برگزاری دورههای کارآفرینی معظوف ساختهاند .دانشااگاهها بااا روشهااای متفاااوت بااه ارائاۀ برنامااههای آمااوزش کااارآفرینی
میپردازند؛ مانند ارائۀ دورههای کوتاهمدت ،برگزاری سخنرانی و کنفاارانس ،بااازی کساابوکار ،برناماۀ مربیگااری نمونااههایی از
برنامههای آموزش کارآفرینی در دانشگاههای موردبررسی است .از دیگر فعالیاات دانشااگاههای موردمطالعااه حمایاات در ارزیااابی،
پتنت و گواهیدادن به اختراعات انجامشده توسط دانشگاه و برگزاری مسابقات ایده /طرح کسبوکار اساات .در زمیناۀ گسااترش
فعالیتهای کارآفرینانۀ دانشگاهها برنامهها و اقدامات گوناگونی انجام میدهند .دانشگاههای برتااردر زمینااههای چااون آمااوزش و
راهنمایی حرفهای کارآفرینی ،وهود شبکههای گسترده و فعا فار التحصیالن ،ارائۀ مشاااوره حقااوق مالکیاات فکااری ،برگاازاری
مسابقه طرح کسبوکار و دسترسی به مراکز رشد برای دانشجویاندورۀ کارآفرینی از اقدامات مام درهات گسااترش فعالیتهااا و
خدمات کارآفرینی است .در دانشگاههای برترارتباط با صنعت و کسبوکارهای خصوصی و کارورزی از عناصر کلیدی در آمااوزش
کارآفرینی بودهاست که ازطریق آن به دانشجویان این امکان داده میشود که ماارتهای خود را در دنیای واقعی کسبوکار مورد
آزمون قرار دادهاست و کسبوکارها نیز بر فرهنگ کارآفرینی دانشگاه تأثیر داشتهباشند .عالوهبر این ،دانشگاههای منتخب دارای
دفتر ارتباط با صنعت و مراکز کارآفرینی هستند .ازهمله مراکز کارآفرینی میتوان به دفتر صدور مجوز فناوری ،کلوب کااارآفرینی،
شبکۀ کارآفرینان ،کمیتۀ مشاورۀ کارآفرینی و آزمایشگاه نوآوری اشاره کرد که تمام مراکز ذکرشده به نوعی دارای اهاادافی ماننااد
حمایت از کارآفرینی دانشگاهی و کارآفرینان نوپا و نیز ارائۀ مشاوره و تسایالت اولیه به کارآفرینان دانشااگاهی هسااتند .باادیای
است برای تبدیل یک دانشگاه به یک دانشگاه نوآور نه تناا باید مسیری برای تحو آن از میان مراحل یادشااده اندیشاایده شااود؛
بلکه مدیریت بخشهای مختل دانشگاه باید خود نااوآور باشااند و تااوان و ظرفیاات ادارۀ یااک مجموعااه نااوآور را نیااز در خااود
ایجادکنند.

1. Patenting
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