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Abstract 

Today, the establishment and development of student entrepreneurship ecosystem as 
one of the most important underlying factors in turning students into future entrepreneurs, 
has been at the forefront of universities and higher education institutions. Despite the 
importance of this concept in the field of entrepreneurship in the country, less research 
in our country has addressed this issue .For this purpose ,in the present research ,first 
by interviewing experts  and applying the  thematic  analysis  method ,the  components 
and  dimensions  of  the  student  entrepreneurship  ecosystem  were  identified  ,then  by 
using  the  living  lab  method  and  as  a  case  study  ,the  NOA event  at  Shahid Beheshti 
University as a startup event was examined during four phases. )vision ,initial  design, 
evaluation ,publication and approval(. In this event ,the ideas of students  and faculty 
members of the university became operational-applied ,the ideas became operational 
from  the  mental  state  .In  this  event  ,an  attempt  was  made  to  create  a  platform  for 
competition in an appropriate environment among the participants ,as well as to provide 
them  with  the  opportunity  to  implement  the  plan  and  enter  the  market  in  this  field. 
Also ,networking and communication between participants and activists in the cultural 
and  social  fields  ,growth  and  development  of  students  ’creativity  and  innovation  in 
these fields ,turning socio-cultural ideas into a product ,financial and spiritual support 
of  ideas  ,achieving effective  solutions  to  cultural  and social  problems in  the  field  of 
student  entrepreneurship is one of the main goals of holding this event .Efforts  were 
also made to improve the situation of student entrepreneurship at Beheshti University 
by strengthening the student entrepreneurship ecosystem.
Keywords  :Entrepreneurship  Ecosystem  ,Student  Entrepreneurship  ,Startup, 
Innovation Event ,Living Lab
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توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشجویی با 
رویکرد آزمایشگاه زنده
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چکیده
امروزه استقرار و توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشجویی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زمینه ای، در تبدیل دانشجویان به کارآفرینان 
آینده، در رأس توجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی قرارگرفته است. علیرغم اهمیت این مفهوم در سپهر کارآفرینی کشور، کمتر 
پژوهشی در کشورمان به این موضوع پرداخته است. بدین منظور در پژوهش حاضر، نخست ازطریق مصاحبه با افراد صاحب نظر و 
به کارگیری روش تحلیل مضمون، اجزا و ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی شناسایی شده، سپس با استفاده از روش آزمایشگاه زنده 
و به عنوان یک مطالعه موردی، رویداد نوآ در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رویداد استارتاپی طی چهار فاز )چشم انداز، طراحی اولیه، 
ارزیابی، انتشار و تصویب( موردبررسی قرار گرفت.در این رویداد ایده های دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه جنبه عملیاتی- 
کاربردی پیدا کرد، ایده ها از حالت ذهنی به صورت عملیاتی درآمدند. در این رویداد تالش شد تا بستری برای رقابت در یک فضای سالم 
بین شرکت کنندگان ایجاد شود و همچنین فرصت عملیاتی سازی طرح و ورود به بازار این حوزه را برای آن ها فراهم شود. همچنین 
شبکه سازی و ایجاد ارتباط میان شرکت کنندگان و فعالین حوزه های فرهنگی و اجتماعی، رشد و پرورش خالقیت و نوآوری دانشجویان 
در این حوزه ها، تبدیل ایده های فرهنگی - اجتماعی به یک محصول، حمایت مالی و معنوی ایده ها، دستیابی به راه حل های مؤثر برای 
مشکالت فرهنگی و اجتماعی در حوزه کارآفرینی دانشجویی از اهداف اساسی برگزاری این رویداد محسوب می شود. همچنین تالش 

شد تا وضعیت کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه بهشتی ازطریق تقویت زیست بوم کارآفرینی دانشجویی بهبود یابد.

کلیدواژه ها: زیست بوم کارآفرینی، کارآفرینی دانشجویی، استارتاپ، رویداد نوآوری، آزمایشگاه زنده.
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مقدمه
سیاست گذاران مدت هاست که دانشگاه ها را به عنوان بازیگران مهم در کارآفرینی، اشتغال زایی و رشد 
اقتصادی تلقی می کنند )برزنیتز و فلدمن1 ، 2012(؛ زیرا دانش یک عنصر اصلی است که باعث تولید و کمک 
به رشد اقتصادی آن هم در بطن دانشگاه می شود )آکس2   و همکاران، 2009؛ او درتش، 2016(؛ بنابراین 
بسیار مهم است که این دانش تولیدشده توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وارد جامعه شود تا 
منجر به تولید ثروت گردد. دانشجویان، قدرتمندترین منابع برای تقویت کارآفرینی دانشگاه ها هستند و 
ازاین جهت تمام سعی و تالش دانشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزشی این است تا دانشجویان خود را به دانش 
و مهارت های الزم برای شروع کسب وکار یا فعالیت کارآفرینی مجهز کنند )برگمن 3  و همکاران، 2019(.

عالوه بر این، برای عملکرد مؤثر، فعالیت های درون یک زیست بوم نیاز به هماهنگی و ارتباطات باز دارند و 
بر ارزش ها و اهداف مشترک مبتنی هستند )فترس4   و همکاران، 2010(. ایزنبرگ5  )2010، 2014( معتقد 
است که ایجاد یک زیست بوم باهدف تسهیل کارآفرینی یک عنصر کلیدی در توسعه اقتصادی است. به 
سهم خود، دانشگاه ها در دو سطح عمل کنند. آن ها به عنوان یکی از ارزشمندترین عناصر در زیست بوم 

 منطقه ای عمل کرده، درحالی که زیست بومهای داخلی خود را نیز اداره می کنند )شین و ونکاتارامن6 
، 2000(. یکی از مسائل مهم در زیست بوم کارآفرینی این است که باید عامل پیچیدگی روابط بین 
بازیگران و اجزای زیست بوم را مدنظر قرار داد که یکی از مشخصه های این پیچیدگی، تعدد بازیگران 
زیست بوم کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه ازجمله دانشجویان، اعضای هیئت علمی، مدیران دانشگاه، 
سرمایه گذاران و غیره است که پیامد آن، تعدد اهداف و رویکردها است؛ چه بسا برخی افراد و واحدها 
صرفاً اهداف اقتصادی را در زیست بوم دنبال کنند و برخی دیگر اهداف توسعه ای و کمک به تقویت 
زیست بوم را داشته باشند. بنابراین، در مواجه با تعدد اهداف و ارزش های متناقض بازیگران در زیست بوم 
کارآفرینی، از مدیران دانشگاه تعامل و هدایت گری آنان هم راستا باهدف زیست بوم کارآفرینی دانشجویی 
)تقویت کارآفرینی دانشجویی( و همچنین نظارت بر کمیت و کیفیت فعالیت بازیگران انتظار می رود. 

علیرغم اهمیت توسعه زیست بوم دانشجویی، کمتر پژوهشی در کشورمان به این موضوع پرداخته 
است، لذا پژوهش حاضر قصد دارد تا با پاسخگویی به دو سؤال ذیل به تقویت زیست بوم کارآفرینی 
بپردازد: 1- ابعاد و اجزای یک زیست بوم کارآفرینی دانشجویی کدم اند؟ 2-چگونه می توان به تقویت 
زیست بوم کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه کمک کرد؟ این پژوهش با مطالعه موردی طرح نوا در 
دانشگاه شهید بهشتی و به کارگیری روش آزمایشگاه زنده به سؤاالت فوق می پردازد. در همین راستا 

1. Breznitz and Feldman
2. Acs
3. Bergmann
4. Fetters
5. Isenberg
6. Shane and Venkataraman

عوامل)اجزا( زیست بوم کارآفرینی دانشجویی
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پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی برای اولین بار طرحی را با عنوان طرح نوآ آغاز نمود تا 
بستری را فراهم سازد که اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه فرصت خلق 
ایده و آموزش کسب وکار و آشنایی با فضای استارتاپی و تجاری را پیدا کنند. این طرح با تأکید بر 
ایجاد انگیزه، نشاط، هم افزایی، آموزش و مشاوره نوآوران و کارآفرینان در جهت خلق شرکت های 
به صورت  بهشتی  شهید  دانشگاه  دانشکده ها/پژوهشکده ها  نوآوری  مراکز  در  خالق  و  دانش بنیان 
و  مشاوره  برای  نوین  مبدأ حرکتی  و  مبنا  تا  است  در تالش  نوآ  است. طرح  برگزارشده  »فصلی« 
آموزش های نوآوری و کارآفرینی به اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان و دانشجویان جهت جذب و 

پذیرش در مراکز نوآوری دانشکده ها/پژوهشکده ها دانشگاه شهید بهشتی باشد.

مرور ادبیات

کارآفرینی دانشجویی
برنامه های پشتیبانی کارآفرینی، دیگر  از آن سیاست ها و  کارآفرینی دانشگاهی و شاید مهم تر 
قدرتمندترین  دانشجویان،  شوند.  متمرکز  هیئت علمی  اعضای  روی  بر  اول  وهله  در  نمی توانند 
هرچه  آموزشی  مؤسسات  دیگر  و  دانشگاه ها  و  هستند  دانشگاه ها  کارآفرینی  تقویت  برای  منابع 
بیشتر تالش می کنند تا دانشجویان خود را به دانش و مهارت های الزم برای شروع کسب وکار یا 
قابل توجهی  تأثیر  دانشجو  کارآفرینان  و همکاران، 2016(.  )برگمن  کنند  کارآفرینی مجهز  فعالیت 
بر اقتصاد دارند )میلر و آکس1  ،2017( و تخمین زده می شود که کارآفرینی دانشجویان تا 20 برابر 

 بیشتر از ایجاد  فعالیت اقتصادی براساس مالکیت معنوی دانشگاه، تأثیر اقتصادی داشته باشند )رایت2 
آموزش  حوزه  به  محدود  طوالنی  مدتی  برای  دانشجویی  کارآفرینی  مفهوم  همکاران، 2017(.  و   
دانشجویی  کارآفرینی  مفهوم  داشت.  تفاوت  دانشگاهی  کارآفرینی  با  دانشجویی  کارآفرینی  و  بود 

 مدت زمان طوالنی اساساً محدود به حوزه آموزش بود و با کارآفرینی دانشگاهی تفاوت داشت )هایتر3 
 و همکاران، 2017(. کارآفرینی، نشان دهنده یک گزینه شغلی مهم است که فرصت هایی را برای 
لذت بردن از استقالل، توسعه مهارت های چندگانه، به دست آوردن منافع مالی و مشارکت در توسعه 
اقتصادی ارائه می دهد. از آن رو دانشگاه های سراسر دنیا به نوبه خود، بسیار فرصت های کاری در این 
زمینه را افزایش داده و همچنین همکاران خود که نیروی انسانی متخصص در این حوزه می باشند را 

گسترش داده اند )موریس4   و همکاران، 2013(.
می توان عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی دانشجویی را موارد زیر دانست:

1- رشته تحصیلی
2- جنسیت

1. Miller & Acs
2. Wright
3. Hayter
4. Morris

1.

1



 116  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

یز
  س

ال
س

3- دانشگاه )ارتباط دانشگاه با کارآفرینی( 
4- مهارت های شخصی

5- خانواده.
مدت هاست که محققین به این سؤال عالقه مند بوده اند که آیا فرزندان کارآفرینان تمایل بیشتری 
والدین  دانشجویان  از کل  درصد  داده 28,4  نشان  مطالعات  دارند.  کارآفرینی  به  تبدیل شدن  برای 
اکثریت   یا مادر( خوداشتغال است و  )پدر  والدین  از  این معنی که حداقل یکی  به  دارند،  کارآفرین 
مالک یک تجارت خصوصی است. پیدا کردن هم بنیان گذاران درست، کلید موفقیت است؛ بنابراین، 
کمک به این تالش ضروری است. به عنوان مثال، با ارائه پلتفرم های تطبیق هم بنیان گذاران توسط 
دانشگاه ها یا سایر مؤسسات دانشگاه ها به طورکلی نقش اساسی و فوق العاده مهمی دارند. وظایف 
آن ها متنوع است، مانند ارائه دوره های کارآفرینی باکیفیت باال، رویدادهایی مانند استارتاپ ویکند یا 
مسابقات طرح کسب وکار و ایجاد فضای کارآفرینی )سعدآبادی و همکاران، 1400(. دانشگاه باید آن ها 
را با ابزارها و مهارت های الزم مهیا و از آن ها در فعالیت های کارآفرینانه خود نیز در طوالنی مدت 
حمایت کند. دانشگاه ها باید از این نقش آگاه باشند و تالش کنند تا تمام انتظارات را در این زمینه 
برآورده کند. در مطالعه نقش دانشجویان تحصیالت تکمیلی در شرکت ها زایشی دانشگاه، شواهدی 
با کارآفرینی دانشگاهی دارد و دانشجویان  ارتباط نزدیکی  ارائه می دهند که کارآفرینی دانشجویی 
تحصیالت تکمیلی، نقش مهمی در راه اندازی اولیه شرکت های دانشگاهی و در طول زمان در توسعه، 
رشد و پیکربندی مجدد شرکت های زایشی دانشگاهی ایفا می کنند. این شواهد و اتخاذ یک  چشم انداز 
کارآفرینی  از  پیشرفته  چشم انداز  یک  به  منجر  جامعه،  در  هیئت علمی  اعضا  مشارکت  از  وسیع تر 

 دانشگاهی ازجمله مسئله کارآفرینی دانشجویان شده است )رایت و همکاران، 2017؛ شاه و پانکه1 
، 2014(؛ کارآفرینی دانشجویی این پتانسیل را دارد که دانشگاه ها را به نقش اصلی موتورهای توسعه 
اقتصاد محلی بازگرداند )رایت و همکاران، 2017(. )آیزنبرگ، 2014،2010( ادعا می کند که ایجاد 
یک زیست بوم با هدف تسهیل کارآفرینی یک عنصر کلیدی در توسعه اقتصادی است. دانشگاه ها نیز 
به نوبه خود در دو سطح عمل می کنند. آن ها به عنوان یکی از باارزش ترین عناصر در زیست بوم های 
منطقه ای عمل می کنند، درحالی که زیست بوم های داخلی خود را نیز دارند )آیزنبرگ، 2011؛ مجمع 

جهانی اقتصاد، 2014(. 
تعامالت دانشجویی را در سه حوزه کلی در محیط دانشگاه می توان در نظر گرفت:

1- برنامه ریزی درسی: دروس رسمی مرتبط با کارآفرینی که توسط دانشجویان دنبال می شود جزء سرمایه 
انسانی است که به انباشت دانش کمک می کند. سرمایه انسانی به دانش، مهارت ها، شایستگی ها و سایر 
ویژگی های تجسم یافته در افراد مرتبط با فعالیت اقتصادی اشاره دارد )OECD, 1998, p.9(. دروس رسمی 
مرتبط با کارآفرینی ثابت کرده است که یک عنصر حیاتی در ایجاد موفقیت آمیز سرمایه گذاری است و اغلب 
1. Shah & Pahnke
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 توسط محققان با استفاده از معیارهای سطوح تحصیالت و مهارت های کارآفرینی و مدیریتی موجود )کرش1 
فاقد چنین مهارت هایی  معمواًل  دانشجو  تازه کار  کارآفرینان  دریافت می شود.  و همکاران، 2009(   
هستند؛ بنابراین، دانشگاه منبع بالقوه ای از دانش مرتبط با کارآفرینی و توسعه مهارت های مرتبط است. 
به طورکلی، آموزش کارآفرینی تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی دارد )مارتین2   و همکاران، 2013( و به طور 

خاص بر باورها، ظرفیت بهره برداری از فرصت ها و دانش کارآفرینی تأثیر می گذارد.
2- فعالیت های حمایتی مشترک: فعالیت های مشترک که بر تالش های یادگیری خارج از کالس 

 تمرکز دارند، به طور فزاینده ای بخشی جدایی ناپذیر از یک برنامه آموزشی کارآفرینی هستند )موریس3 
 و همکاران، 2013(.   ماهیت آن ها تجربی است، جایی که دانشجو فرصتی برای استفاده از نظریه و 
محتوای آموخته شده در کالس دارد )کلب4  ، 2014(. آن ها به دانشجویان فرصتی برای اشتباه کردن و 

شکست بدون عواقب جدی ارائه می دهند. 
3- حمایت مالی دانشگاه: حمایت مالی به ویژه حتی در مقادیر نسبتاً کم، در مرحله راه اندازی بسیار 
مهم است )کیم5  ، و همکاران، 2006؛ استوارت و سورنسون6  ، 2003(.  درحالی که طیف رو به رشدی از 
ابزارهای تأمین مالی برای کارآفرینان وجود دارد، مرحله پیش بذری ایجاد سرمایه گذاری جدید همچنان 
نشان دهنده یک حفره خالی در چرخه تأمین مالی است )شالینکوفر و اشمود7  ، 2013(. علیرغم نیات 
قوی، ناتوانی در دسترسی به منابع مالی موردنیاز، یک دلیل رایج برای خروج از یک مسیر کارآفرینی 

است )مایر و پیلگریم8  ، 1994(

2-2- زیست بوم کارآفرینی دانشجویی
انگیزهها و فعالیت های کارآفرینانه تحت تأثیر عوامل فرهنگی، نهادی، دولت، محیط کسب وکار و 
شرایط اقتصاد کالن قرار دارند که از آن ها می توان تحت عنوان زیست بوم کارآفرینی یادکرد. محیط 

دانشگاه را می توان یک زیست بوم بالقوه وزنده کارآفرینی تصور کرد )فترز و همکاران، 2010(. 
رایدوت و گری )2013( مؤلفه های کلیدی یک زیست بوم کارآفرینی دانشجویی را شامل موارد 

زیر می دانند:
1- دوره کارآفرینی و ارائه مدرک،

2- تعامل کارآفرینان دانش آموخته،
1. Kirsch
2. Martin
3. Morris
4. Kolb
5. Kim
6. Stuart and Sorenson
7. Schleinkofer and Schmude
8. Meier and Pilgrim
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3- مراکز رشد کارآفرینی،
4- خدمات توسعه نمونه اولیه،
5- تأمین مالی برای راه اندازی،

6- خدمات انتقال فناوری و تحقیقات علمی و موارد دیگر باشند.
مجمع جهانی اقتصاد )2013( نیز بر هشت بعد از زیست بوم کارآفرینانه تأکید کرده که عبارت اند 
و  آموزش  زیرساختی،  و  مقرراتی  چارچوب  کار(،  )نیروی  انسانی  سرمایه  دسترس،  در  بازارهای  از: 
تربیت، دانشگاه های جریان ساز به عنوان تسهیل کننده، حمایت های فرهنگی، سیستم حمایت مشاوران 
و مربیان و مدیران و سرمایه گذاری و تأمین مالی. اشپیگل1   )2017(، نیز ویژگی های یک زیست بوم 
کارآفرینی را در سه بعد با ویژگی مجزای فرهنگی، اجتماعی و بنیادی در نظر گرفته است. در بعد 
فرهنگی زیست بوم کارآفرینی، شامل فرهنگ حمایتی و سابقه کارآفرینان بود؛ در بعد اجتماعی شامل 
کارکنان مستعد، سرمایه گذاری، شبکه ها، مربیان و مدل های نقش بود؛ در بعد بنیادی شامل: سیاست 
و حکومت، دانشگاه و خدمات حمایتی بود. ساالری و همکاران )2020( نیز 9 بعد را اصلی ترین اجزای 
زیست بوم کارآفرینی دانشجویی می دانند شامل: 1. حمایت و پشتیبانی، 2. آموزش و یادگیری، 3. 
پژوهش و فناوری، 4. رویدادها و اجتماعات، 5. سیاست گذاری، 6. فرهنگی و اجتماعی، 7. قوانین و 

مقررات، 8. منابع مالی، 9. نهادها، شبکه ها و تعامالت. 

روش تحقیق
رویکرد این پژوهش، قیاسی است؛ بدین صورت که دانش و تجربه موجود بر این است که میزان 
کارآفرینی در دانشگاه توسط دانشجویان و اصواًل دانش کاربردی کارآفرینی بسیار کم است و این 
ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی به توسعه این زیست بوم  پژوهش سعی داشته تا با شناسایی 
بپردازد، حال با توجه به این دیدگاه ابعاد کارآفرینی دانشجویی بررسی، ابعاد استخراج و در چرخه فرآیند 
آزمایشگاه زنده رویداد نوآ به صورت عملیاتی پیاده شد. ماهیت پژوهش، کیفی است و از داده های کیفی 
و توصیفی استفاده شده تا روابط علت و معلولی ابعاد کارآفرینی دانشجویی و توسعه زیرساخت های 
دانشگاهی با آن سنجیده شده و بتوان راهکار مناسب ارائه داد. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال توسعه 
زیست بوم کارآفرینی دانشجویی بوده و تالش شده تا تمام اتفاقاتی که در طول این فرآیند رخ داد 

به تفصیل شرح داده شود.
پژوهش حاضر در دو گام انجام می شود:

1. شناسایی اجزا و ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی

 ابتدا تالش شد تا اجزا و ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی بررسی شود تا بتوان آن را در 
دانشگاه توسعه داد. برای شناسایی ابعاد از روش تحلیل مضمون که روش کیفی برای شناسایی، تحلیل 
1. Spigel
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و تفسیر الگوی معانی داده های کیفی است، استفاده شد. بدین طریق که ابتدا ازطریق مرور ادبیات این 
حوزه و بررسی مستندات به شکل کتابخانه ای به مؤلفه ها دست یافته و سپس پژوهش ازطریق مصاحبه 

با 15 خبره که از اساتید دانشگاه و فعاالن این حوزه بودند به دسته بندی ابعاد منتج شد.

2. بررسی فرآیند آزمایشگاه زنده رویداد نوا با هدف توسعه زیست بوم دانشجویی

تعاریف مختلفی برای آزمایشگاه زنده وجود دارد )سعدآبادی و میرزمانی1  ،2021(. آزمایشگاه های 
افراد، کاربران و مصرف کنندگان خدمات و  به عنوان یک سیستم که  را  اروپایی2   آن  پروژه  هسته 
محصوالت را قادر می سازد تا نقش فعالی به عنوان مشارکت کننده و سازندگان مشترک3  در پژوهش، 
توسعه و فرایندهای نوآوری داشته باشند، تعریف می کند. ویلیام میچل4  چندین مزایای بالقوه برای 

مشارکت افراد در آزمایشگاه های زنده شناسایی کرد که شامل موارد زیر هستند:
1.یکپارچه سازی کاربران به منظور فرایندهای توسعه ای برای اطمینان از ارزیابی بازار قابل اعتماد

2. کاهش خطرهای کسب وکار و فناوری
3. آزمایشگاه زنده برای سودمندی شرکت های کوچک و متوسط5 ، میکرو سازمان ها و تازه واردان است، 

درحالی که آن ها می توانند بدون سرمایه گذاری مخاطره آمیز، منابع را به اشتراک بگذارند.
4.شرکت های بزرگ می توانند دسترسی به یک پایگاه وسیع تری از ایده ها داشته باشند.

5. فرایندهای طراحی تجارت کاربران در آزمایشگاه زنده.
روش شناسی آزمایشگاه زنده شامل چهار مرحله تکرارشونده: چشم انداز، طراحی اولیه، ارزیابی، انتشار و 

تصویب است که در شکل زیر به آن اشاره  شده است.

شکل 1. روش شناسی آزمایشگاه زنده )یزدی زاده و همکاران،2016(

1. Sadabadi & Mirzamani
2. European project Core Labs
3. co-creators
4. Michelle
5. SME
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فرآیند آزمایشگاه زنده رویداد نوآ به مدت 5 ماه از ابتدا تا انتها به طول انجامید که با فراخوان جذب 
ایده های متنوع شروع و با داوری و انتخاب ایده های برتر توسط داوران متخصص در این حوزه و حضور 
سرمایه گذاران به پایان رسید و به خروجی مطلوبی دست یافت. با توجه به روش انتخابی ما در این 
پژوهش که آزمایشگاه زنده و استفاده از تحلیل کیفی است جمع آوری داده ها ازطریق اسناد و مدارک، 
مصاحبه با خبرگان و مشاهده و نهایتاً بررسی و تحلیل آن ها بوده است. در تحلیل توصیفی، جمع آوری 
داده و تحلیل داده هم زمان باهم انجام می شود، زیرا داده ها حجیم هستند و نیاز به سازمان دهی دارند 

و چون داده ها بعضاً با یکدیگر هم پوشانی دارند به طور منظم و مرتباً تقلیل پیدا کنند.

یافته ها
ابعاد و اجزای زیست بوم کارآفرینی دانشجویی

مدل زیست بوم کارآفرینی دانشجویی پژوهش حاضر به بررسی اجزا زیست بوم کارآفرینی دانشجویی 
و ارتباط این اجزا با ابعاد کارآفرینی دانشجویی پرداخته است. ابعاد ازطریق مرور ادبیات پژوهش و 
مصاحبه با خبرگان استخراج شد و نهایتاً به 13 بعد با چهار ویژگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
بنیادی که برای توسعه زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه باید این ابعاد پیاده سازی شود، منتج شد. 
مستعد،  کارآفرین  و  انسانی  سرمایه  تعامالت،  و  شبکه ها  نهادها،  یادگیری،  و  آموزش  شامل:  ابعاد 
رویدادها و اجتماعات، خدمات حمایتی، سیستم حمایت مشاوران و مربیان، سرمایه گذاری و تأمین 
مالی، شدت و سطح تحقیق و توسعه، سیاست گذاری، پژوهش و فناوری، قوانین و مقررات و چارچوب 
زیرساختی است )مجمع جهانی اقتصاد، 2013; ساالری و همکاران،2020; اشپیگل، 2017; حسینینیا 
و علی آبادی،1397(. در اینجا به توضیحی مختصر از این سیر و تکامل این فرآیند پرداخته می شود. اجزا 
زیست بوم کارآفرینی به سه بخش کارآفرینان، عوامل داخلی و عوامل خارجی دسته بندی می شود که 
هریک از عوامل دارای مؤلفه های خاصی است. یکی از برنامه های دانشگاه های بزرگ دنیا برای گذار از 
تحقیق صرف و رسیدن به توسعه علوم کاربردی و ورود به دنیای کسب وکار، تأسیس و راه اندازی مراکز 
انتقال فناوری تحت عنوان )TTO( است. دفتر انتقال فناوری به 4 دسته واسطه مالی، واسطه نوآوری، 
عوامل تحصیلی و آژانس توسعه تقسیم می شود )مت و شفر، 2018(. ارتباط دانشگاه با صنعت می تواند 
خروجی هایی اعم از تربیت نیروی انسانی و کشف کارآفرینان، تربیت مشاورهای کسب وکار جهت 
مشاوره به افراد در این حوزه، توسعه علوم و دانش های کاربردی، ایجاد امکان سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی، بهبود جایگاه و موقعیت دانشگاه و دانشجویان، تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه 
و ثروت آفرینی و درآمدزایی در کنار تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین، 
از  که  دارند  به سرمایه گذارانی  نیاز  خود  و گسترش کسب وکار  رشد  برای  کارآفرینان  باشد.  داشته 
طرح و ایده کسب و کاریشان حمایت کنند که پارک علم و فناوری و مرکز رشد غالباً خود بر طرح ها 
سرمایه گذاری کرده و در قالب تسهیالت مختلف گروه ها و شرکت ها را حمایت می کند و یا خدمات 
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منتورینگ و آموزش به آن ها اختصاص می دهد و یا همچون پلی عمل می کند که سرمایه گذار را جهت 
سرمایه گذاری بر طرح به گروه ها وصل می کند. عوامل داخلی مربوط به اجزا داخلی دانشگاه شامل 10 
مؤلفه هستند. ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی نیز دارای 12 مؤلفه است که در شکل )2( ارتباط 
هر بعد با اجزا آورده شده و در توضیحات ارائه  شده نیز به ابعاد در ذیل تعریف اجزا پرداخته  شده است.

سیاست و استراتژی دانشگاه
10 مولفه عوامل داخلی عبارتند از:

1- سیاست و استراتژی دانشگاه )دانشگاه باید سیاست هایی را در پیش گیرد که کارآفرینی دانشجویی 
به صورت عملیاتی در بستر دانشگاه به کمک پارک علم و فناوری و نیروی انسانی فعال در این حوزه 

رونق یابد )میگون پوري و همکاران، 1397(.
2- زیرساخت فیزیکی )برای شروع و ازسرگیری کارآفرینی دانشجویی نیاز است تا دانشگاه بستری 

برای گردهم آمدن کارآفرینان و مکان مشخصی برای حضور آنان تأمین و فراهم کند(.
3- فرهنگ )یکی از رسالت های دانشگاه، ایجاد فرهنگ کارآفرینی و نهادینه سازی فرهنگ تبدیل 

مفاهیم نظری به عملیاتی است(.
4- آزمایشگاه های تحقیقاتی )وجود آزمایشگاه تحقیقاتی، بستر مناسبی را برای دانشجویان ایجاد 

می کند که کارهای تحقیقاتی خود را در خود دانشگاه با هزینه کمتر و دسترسی بهتر انجام دهند(.
5- منابع انسانی )دانشگاه باید از اساتید و دانشجویان و فارغ التحصیالن خود که در حوزه کارآفرینی 

تخصص دارند و به طور کل در این حوزه فعالیت می کنند، استفاده کند )سونکار و سرکار1  ،2021(.
توسعه  و  رشد  برای  دانشگاهی  قالب کالس های  در  نظری  )آموزش  حرفه ای  و  فنی  آموزش   -6
کارآفرینی دانشجویی کافی نیست باید دوره هایی کاربردی- عملیاتی همچون رویدادهای استارتاپ 

ویکندی که در بستر دانشگاه برگزار شود(.
7- فّناوری مورداستفاده )هر طرح و ایده، دارای یک فّناوری خاص خود می باشند(.

8- مشاوره و نظام پشتیبانی )گروه های دانشجویی در ابتدای شروع کار خود نیاز به پشتیبانی و هدایت 
شدن از سمت افرادی دارند که می توانند به آن ها در مسیر کاریشان کمک کنند.(.

9- آموزش کارآفرینی )دانشگاه می تواند با برگزاری رویدادها و اجتماعات به آموزش عملی کارآفرینی 
بپردازد به طور مثال، رویداد نوآ خود طرح جذب ایده های کارآفرینی بود(.

10- تأمین مالی و سرمایه گذاری )عالوه بر حمایت و ایجاد بستر کارآفرینی دانشجویی، دانشگاه باید 
راه هایی جهت تأمین مالی گروه ها و استارتاپ های نوپا فراهم کند( )میگون پوري و همکاران، 1397(.
دومین عامل، عوامل خارجی که شامل 8 مؤلفه است و مربوط به اجزای موجود خارج دانشگاه می شود:
1- سیاست های دولت )دولت باید سیاست هایی را ازطریق قانون گذاری ایجاد کند تا دانشگاه ها به 

1. Sonkar and sarkar
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دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین تبدیل شوند(.
2- سیاست ها و چارچوب کارآفرینی )زیرساخت کارآفرینی باید در جامعه و از دانشگاه شروع شود و 

برای آن برنامه ریزی و زیرساخت های الزم این حوزه فراهم شود(.
آموزشی  مؤسسات  دانشجویی  کارآفرینی  ایجاد  بسترهای  بهترین  از  )یکی  آموزشی  مؤسسات   -3
)دانشگاه( می باشد که در آن تحقیق و توسعه از سطح پایین تا سطح عملیاتی، قابل  پیگیری و انجام 

است( )ساوراو و همکاران،2021(.
4- رقبا )دانشگاه ها باید سعی کنند از نقاط قوت و مزیت های کارآفرینی که رقیب دیگر دارد استفاده 

و اعمال کند(.
5- بازار شامل تأمین کنندگان مواد اولیه )دانشگاه ها بهتر است که بازار خود را بشناسند و ازطریق ارائه 

معکوس، نیازهای جامعه و صنعت را شناسایی کنند و راه حل ارائه دهند(.
6- فرهنگ و هنجار )فرهنگ، عامل مهمی در بسط و توسعه کارآفرینی دانشجویی چه در جامعه و 

چه در خود دانشگاه می باشد و باید فرهنگ حمایتی از این حوزه در جامعه پررنگ و پررنگ تر شود(.
7- مذهب )در قرآن و احادیث اسالمی در موضوع های اقتصادی و کارآفرینی، موارد زیادی وجود دارد 

که نشان دهنده تمایل و توجه اسالم به کارآفرینی است(.
8- خدمات وب و دیجیتالی سازی )طرح ایده و شروع کسب وکار صرفاً کافی نیست بلکه باید کسب وکار 

ازطریق دیجیتالی شدن و طراحی سایت و اپلیکیشن به عموم معرفی شده و بازار خود را پیدا کند(.

دانشگاه شهید بهشتی با برگزاری طرح نوا کوشید تا بتواند ازطریق تقویت اجزای مختلف زیست بوم 
کارآفرینی دانشجویی، به تقویت این نوع از کارآفرینی نائل آید. در جدول )8( اجزایی که به طور ویژه 

در این طرح به آن ها توجه شد، مشخص شده است.

مرکز رشد
منتورینگ و آموزش

سرمایه گذاران

مرکز نوآوری

پارک علمی

شتابدهنده

واسطه مالی

آژانس توسعه

واسطه نوآوری
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شکل 2. مدل زیست بوم کارآفرینی دانشجویی )اجزا و ابعاد کارآفرینی دانشجویی(

نوع از    نیا  ت یبه تقو  ،ییدانشجو  ینیکارآفر  بومزیست مختلف    یاجزا  تیتقو  ازطریق بتواند    تا  دیطرح نوا کوش  یبا برگزار  یبهشت  دیدانشگاه شه 
 . است شدهمشخص توجه شد،  هاآن طرح به  نیدر ا ژهیو طوربه که  ییاجزا (8) . در جدولدیآ نائل ینیکارآفر
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 عوامل تحصیلی 

 آژانس توسعه  واسطه نوآوری 

 واسطه مالی 

 شتابدهنده 

ی پارک علم  

یمرکز نوآور  

گذاران  هیسرما  
و    نگ یمنتور

 آموزش 
 مرکز رشد 

 کارآفرینان 
 

نتقال  امراکز 
 ( TTOفناوری )

 

  بوم کارآفرینیعوامل)اجزا( زیست
 دانشجویی

 عوامل داخلی  

   خارجی عوامل  

 ( النیو فارغ التحص انیدانشجو ،یعلم اتیه) یمنابع انسان
 

یو حرفه ا یآموزش فن   

مورد استفاده  فناوری     

ی بانی پشت  ستمی و س ره مشاو   

ین یآموزش کارآفر   

سرمایه گذاری و  یمال تامین   

 

دولت  ی ها  استیس  

ینی ها و چارچوب کارآفر  استیس   

یمؤسسات آموزش   

(شرکت ها )رقبا ر یسا   

 

هنجارها فرهنگ و   

 

ه یکنندگان مواد اول نیبازار شامل تام  

 

یساز یتالیجیخدمات وب و د  

 

 مذهب 

مستعد و کارآفرین سرمایه انسانی  

 آموزش و یادگیری

 پژوهش و فناوری 

 مربیانسیستم حمایت مشاوران و 

 رویدادها و اجتماعات

 سرمایه گذاری و تأمین مالی  

سیاست گذاری  /قوانین و مقررات  

سیاست گذاری /چهارچوب زیرساختی  

 شدت و سطح تحقیق و توسعه 

 نهادها، شبکه ها و تعامالت

 حمایت های فرهنگی

 خدمات حمایتی 

ارتباط  
ابعاد  

بوم زیست
کارآفرینی  
دانشجویی  
با اجزای  

بوم زیست
کارآفرینی  
 دانشجویی 

 فرهنگ

 

ی کیزی ف رساخت یز  

 

یقاتی تحق یهاشگاه یآزما  

 

دانشگاه یو استراتژ است ی س   
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چرخه آزمایشگاه زنده
ازآنجا که گام های آزمایشگاه زنده یعنی چشم انداز، طراحی اولیه، ارزیابی، انتشار و تصویب متناظر با 
مراحل طی شده در رویداد یعنی انتخاب موضوع رویداد، بازبینی و اصالح ایده ها، تحلیل ایده ها و تهیه 
گزارش و ارزیابی نهایی می باشد در این پژوهش از آزمایشگاه زنده به عنوان روش استفاده  شده است 

)شکل 1 و جدول 1(.

شکل 3. فرآیند طرح نوآ

جدول 1. فرآیند آزمایشگاه زنده طرح نوآ

آزمایشگاه زنده رویداد نوآحلقه ها

1-انتخاب موضوع رویداد1- چشم انداز

2- تولید محتواهای موردنظر و فراخوانی توسط 
برگزارکنندگان

3- تقویت مهارت های برقراری ارتباط و دعوت از 
شرکت کنندگان در اجرای رویداد

1. تولید محتوا
2. آغاز کمپین طرح نوآ

3. اعالم فراخوان
4. داوری اولیه ایده های دریافتی توسط مراکز نوآوری 

دانشکده/ پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری پیش رویداد،4-بازبینی و اصالح ایده ها2- طراحی اولیه
برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات منتورینگ

پایان پیش رویداد،5-تحلیل ایده ها و تهیه گزارش3-ارزیابی
و نقد اولیه ایده ها )برگزاری پایش اولیه طرح ها(

4- انتشار و 
تصویب

رویداد اصلی، ایده پردازی و انتخاب ایده های برتر و 6-ارزیابی نهایی
حمایت مالی و اعطای تسهیالت

 گام اول )شکل گیری ایده اولیه(
نخستین رویداد نوآ با هدف مشاوره و آموزش های نوآوری و کارآفرینی به اعضای هیئت علمی، 
پژوهشکده ها  دانشکده ها/  نوآوری  مراکز  در  پذیرش  و  دانشجویان جهت جذب  و  دانش آموختگان 
دانشگاه شهید بهشتی، در بهمن ماه سال 1399، به همت پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی 
و با تشکیل شورای سیاست گذاری آن آغاز به کار کرد. در اولین گام از رویداد نوآ، محتواهای موردنظر 
تولید و فراخوانی توسط برگزارکنندگان رویداد صورت گرفت که طی آن بیش از 200 گروه طرح ها و 
ایده های نوآورانه خود را برای پارک علم و فناوری به نشانی roshd.sbu.ac.ir ارسال و برای شرکت 
و حضور در این رویداد اعالم آمادگی کردند؛ که بعد از داوری و ارزیابی، نیمی از این تعداد توانستند به 
رویداد »نوآ« راه یابند. موضوع اصلی رویداد نوآ تأکید بر اقتصاد دانش بنیان و خالق و پذیرش گروه های 
نوآور دانشجویی و گروه های فناور بود. با توجه به عوامل داخلی زیست بوم کارآفرینی، دانشگاه سیاستی 
اتخاذ کرد تا این بستر فراهم شود که طرح نوآ توسط پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی شروع 
به کار کند و قانونی گذاشته شد تا طرح های نوآورانه و کارآفرینانه دانشجویان و اعضای هیئت علمی 
که عالقه مند به این حوزه هستند دریافت شود و پس از داوری و ارزیابی در فرآیندهای تعریف شده 

رویداد پیش روند.
مخاطبان اصلی این رویداد نوآورانه، کارآفرینانه سه دسته کلی از افراد هستند که عبارت اند از:

 -3 بهشتی،  شهید  دانشگاه  دانشجویان   -2 بهشتی،  شهید  دانشگاه  هیئت علمی  اعضای   -1
دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی

ساختار اجرایی و فرآیندهای کلیدی این رویداد به شرح ذیل است:

مرحله 2
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 گام اول )شکل گیری ایده اولیه(
نخستین رویداد نوآ با هدف مشاوره و آموزش های نوآوری و کارآفرینی به اعضای هیئت علمی، 
پژوهشکده ها  دانشکده ها/  نوآوری  مراکز  در  پذیرش  و  دانشجویان جهت جذب  و  دانش آموختگان 
دانشگاه شهید بهشتی، در بهمن ماه سال 1399، به همت پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی 
و با تشکیل شورای سیاست گذاری آن آغاز به کار کرد. در اولین گام از رویداد نوآ، محتواهای موردنظر 
تولید و فراخوانی توسط برگزارکنندگان رویداد صورت گرفت که طی آن بیش از 200 گروه طرح ها و 
ایده های نوآورانه خود را برای پارک علم و فناوری به نشانی roshd.sbu.ac.ir ارسال و برای شرکت 
و حضور در این رویداد اعالم آمادگی کردند؛ که بعد از داوری و ارزیابی، نیمی از این تعداد توانستند به 
رویداد »نوآ« راه یابند. موضوع اصلی رویداد نوآ تأکید بر اقتصاد دانش بنیان و خالق و پذیرش گروه های 
نوآور دانشجویی و گروه های فناور بود. با توجه به عوامل داخلی زیست بوم کارآفرینی، دانشگاه سیاستی 
اتخاذ کرد تا این بستر فراهم شود که طرح نوآ توسط پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی شروع 
به کار کند و قانونی گذاشته شد تا طرح های نوآورانه و کارآفرینانه دانشجویان و اعضای هیئت علمی 
که عالقه مند به این حوزه هستند دریافت شود و پس از داوری و ارزیابی در فرآیندهای تعریف شده 

رویداد پیش روند.
مخاطبان اصلی این رویداد نوآورانه، کارآفرینانه سه دسته کلی از افراد هستند که عبارت اند از:

 -3 بهشتی،  شهید  دانشگاه  دانشجویان   -2 بهشتی،  شهید  دانشگاه  هیئت علمی  اعضای   -1
دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی

ساختار اجرایی و فرآیندهای کلیدی این رویداد به شرح ذیل است:

مرحله 2
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 1مرحله                                                                                                         

                                                                               

 توسط                                                       

                                                                                           

 پذیرش                                         رد                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعالم فراخوان 

 دریافت ایده های ارسالی 

 ارجاع به کارشناسان 

 دسته بندی و ارجاع طرح ها به رئیس مرکز نوآوری مربوطه 

جلسه پذیرش اولیه شورای  
 راهبردی مرکز نوآوری مربوطه 

خروج از فرآیند جذب و پذیرش ایده 
 محوری 

 ورود به فرآیند طرح نوآ 

شرکت در برنامه  
 های طرح نوآ 

 برگزاری کارگاه ها و جلسات منتورینگ 

 

کمیته پذیرش و ارزیابی  پایش اولیه 
 پارک علم وفناوری

خروج از فرآیند 
 طرح نوآ 

 ورود به روز نهایی 

و سرمایه گذاران  ارائه طرح به داوران  

 جذب سرمایه 

 دریافت تسهیالت  

درخواست استقرار در مرکز نوآوری مربوطه  
 توسط تیم ها  

 2  مرحله
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گام دوم )پیش رویداد(
در دومین گام، طرح ها و ایده های دریافت شده به رؤسای مراکز نوآوری دانشکده/ پژوهشکده های 
مربوطه ارجاع و با طرح در شورای راهبردی مرکز نوآوری مربوطه مورد بررسی و ارزیابی و پایش قرار 
گرفتند که از میان آن ها، 100 طرح واجد شرایط حضور در این رویداد شناخته شدند و بعد از پذیرش 
وارد طرح نوآ شدند. در این گام، درواقع فرایند جذب و ارزیابی ایده صورت گرفت. درمجموع، نیازهای 
اصلی در مورد ارائه دهندگان ایده ها و تجربیات موفق از نزدیک شناسایی  شد و برای آن برنامه ریزی 
آموزشی صورت گرفت و نهایتاً و پس از برگزاری پیش رویداد و انجام فرآیند ارزیابی، تعداد ایده ها 
و تجربیاتی که قرار شد حضور یابند، مشخص شد. زیرساخت فیزیکی که یکی از اجزای زیست بوم 
کارآفرینی می باشد با همت پارک علم و فناوری و حمایت دانشگاه در 18 دانشکده و پژوهشکده 
مهیا شد. بدین صورت که برای هر دانشکده، پژوهشکده مرکز نوآوری مربوط به خود تأسیس شد و 
طرح های مرتبط با آن به رئیس مرکز نوآوری ارجاع داده شد. همچنین گروه ها می توانستند در مرکز 
مستقر شده و از نزدیک و به صورت فیزیکی در دانشگاه حضور یافته و طرح خود را پیش برده و با 

اعضای زیست بوم نیز در ارتباط باشند.

گام سوم )افتتاحیه رویداد(
افتتاحیه اولین رویداد نوآ در اسفندماه سال 1399 آغاز شد. در این برنامه، گروه های منتخب مراکز 
نوآوری که پیش ازاین شرایط حضور در این رویداد را پیدا کرده بودند، در کارگاه های مرتبط با طرح نوآ 
شرکت کرده و بعدازآن وارد جلسات منتورینگ شدند. آموزش و یادگیری یکی از ابعاد و اجزا زیست بوم 
کارآفرینی است که دانشگاه شهید بهشتی با طرح نوآ توانست آن را در سطح دانشگاه عملیاتی سازد 
و این فرهنگ را نیز نهادینه سازد که برای کارآفرین شدن، گذشته از دروس نظری، نیاز به سلسله 
آموزش های کاربردی در بستر کارگاه ها و دوره های مختلف با حضور فعالین حوزه کسب وکار و اساتید 

بادانش تجربی است.

برگزاری کارگاه ها
 در این رویداد برای گروه های منتخب، کارگاه های آموزشی تدارک دیده شده بود تا با شرکت در 
آن ها بتوانند با فراگیری مفاهیم تخصصی کسب وکار و ارتباط با مدرسین ایده خود را توسعه دهند. 

کارگاه های برگزارشده رویداد عبارت بودند از:
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جدول 2. کارگاه های برگزارشده در رویداد

توضیح کارگاهعنوان کارگاهردیف

آشنایی با مفاهیم و اجزاء زیست بوم کارآفرینی و نوآوری کشورزیست بوم کارآفرینی1

آموزش تدوین بوم به عنوان یکی از اولین گام های آغاز یک استارت آپ بوم مدل کسب وکار2
برای تعیین مسیر کسب وکار

آموزش نکات مهم ارائه مؤثر طرح کسب وکارمهارت های ارائه برای جذب سرمایه3

مباحث پیرامون ایده پردازی، خالقیت و نحوه ارائه به سرمایه گذارانصفرتا صد کارآفرینی4

جلسات منتورینگ
در اولین رویداد نوآ، گروه ها پس از برگزاری کارگاه ها، در روزهای پایانی سال 1399 هر مرکز 
نوآوری جلساتی به صورت مجازی برگزار کرد با این مضمون که سرپرست گروه ها به صورت کوتاه، 
طرح خود را توضیح داده و براساس آن، منتور تخصصی توسط رئیس مرکز نوآوری مربوطه و منتور 
کسب وکار توسط نماینده کمیته جذب و پذیرش پارک علم و فناوری مناسب برای هر طرح برای 
تمامی گروه ها در نظر گرفته شد تا طبق اصول تخصصی و کسب وکاری و به صورت عام و خاص 
در پیشبرد طرح به گروه ها کمک کنند. مشاوره و سیستم پشتیبانی و همچنین منابع انسانی، از دیگر 
اجزای زیست بوم کارآفرینی هستند که دانشگاه در قالب طرح نوآ به خوبی توانست این اجزا و ابعاد را در 

سطح دانشگاه و در قالب منتورینگ طرح های نوآ پیاده سازی کند. 
دورة منتورینگ، در دو سطح تعریف  شده است:

 سطح عمومی که مشتمل بر مباحث متمرکز بر حوزة تجاری سازی ایده و کسب وکار است.
سطح تخصصی که در این قسمت، با کمک مرکز نوآوری دانشکدة مربوطه، از اساتید و برجستگان 

علمی مرتبط با آن ایده استفاده  شده است.

گام چهارم )رویداد نهایی(
با هدف مشاهده نتیجه  پایان دوره منتورینگ  از  اولین رویداد نوآ پس  اولیه )پریتست1 (  پایش 
کارگروه ها در طول دوره و بررسی ایرادات و اشکاالت گروه ها در ارائه ایده و فعالیت های مربوط به ایده 
و طرحشان در اردیبهشتماه 1400 برگزار شد. در این پایش، گروه ها می بایست در مدت زمان 5 دقیقه 
محصول اولیه، مدل درآمدی و کلیت طرح خود را به کمیته جذب و پذیرش پارک علم و فناوری و 
رئیس مرکز نوآوری مربوطه خود، ارائه می کردند. پس از پایان زمان ارائه داوران در خصوص رد یا قبول 

1. Pretest 
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طرح ها برای ورود به مرحله نهایی رویداد تصمیم گیری کردند. آموزش کارآفرینی یکی دیگر از اجزای 
زیست بوم کارآفرینی است که در گام چهارم رویداد به این مهم دست  یافته شد که پایش اولیه یا همان 
پری تست در قالب اجتماعات و یک رویداد شبیه سازی شده به روز نهایی برگزار شد. بدین صورت که 
گروه ها باید طرح خود را با توجه به آموزش هایی که دیده بودند و رهنمودهای منتورهای خود پایش 
کرده و به کمیته پذیرش و ارزیابی که متشکل از رئیس مرکز نوآوری مربوطه و شورای سیاست گذاری 
طرح بود ارائه می دادند و از نکات و نظرات آن ها استفاده می کردند. بعضی گروه ها پس از داوری با توجه 

به شاخص های تعیین شده توسط کمیته، حذف و برخی دیگر به مرحله نهایی راه یافتند.
آیین اختتامیه رویداد نوآورانه، پانزدهم تیرماه 1400 با معرفی طرح ها و ایده های برتر برگزار شد. 
در این مدت کارگاه های تخصصی، کارگاه های کسب وکار و جلسات منتورینگ برگزار شد که پس 
از پایش نهایی از 78 ایده، 26 گروه مجوز حضور در رویداد نهایی را به دست آورده اند. درنهایت، 
از 26 گروه نهایی، 5 گروه برگزیده نوآ به تشخیص هیئت داوران اختتامیه انتخاب و اعالم شد. در 
رویداد نهایی پس از ارائه گروه های نهایی به داوران سرمایه گذاران حاضر در اختتامیه بر روی ایده ها 
سرمایه گذاری کردند. تأمین مالی و سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم زیست بوم کارآفرینی است که 
پاشنه آشیل هر کسب وکاری محسوب می شود و تأمین زیرساخت آن بسیار مهم و حائز اهمیت است. 

جدول 3. ایده های برتر رویداد

قشر مخاطبمرکز نوآوریعنوان ایده

مالکیندانشکده معماریسامانه جامع ارزیابی ساختمان1
دولت

سرمایه گذاران حوزه ساختمان
طراحان

بهره برداران
مرکز نوآوری علوم انسانی ایزاین2

و اجتماعی
تمامی مصرف کنندگان فرش و 

صنایع دستی داخلی و خارجی

صاحبان حیوانات خانگیدانشکده برقربات غذا دهنده حیوانات3
دامپزشکی ها
پت شاپ ها

پانسیون حیوانات
مراکز نگهداری و حمایت از 

حیوانات
پناهگاه ها
باغ وحش ها



 130  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

یز
  س

ال
س

ارزیابی و سنجش فناورانه 4
برنامه توسعه شهری

شهرداری هادانشکده معماری
فرمانداری ها
استانداری ها

سازمان نوسازی، بهسازی
وزارت راه و شهرسازی

شرکت مادر تخصصی عمران و 
بهسازی

وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری

اپلیکیشن یکپارچه سازی 5
فروش با استفاده از فناوری 

واقعیت افزوده

واردکنندگان عینکدانشکده کامپیوتر
نمایندگی برندهای عینک

فروشگاه های عینک
اتحادیه عینک
چشم پزشکان
کاربران عادی

فروشندگان عینک

هدف اصلی این رویداد این بود تا مبنا و مبدأ حرکتی نوین برای مشاوره و آموزش های نوآوری 
و کارآفرینی به اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان و دانشجویان جهت جذب و پذیرش در مراکز 
نوآوری دانشکده ها / پژوهشکده ها و تقویت وضعیت کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه بهشتی ازطریق 
تقویت زیست بوم کارآفرینی دانشگاه باشد و همچنین سعی شد تا در گام های مختلف با انجام یک 
سری اعمال این وضعیت بهبود داده شود که رویداد نوآ ازطریق فرآیند آزمایشگاه زنده در بستر دانشگاه 
شهید بهشتی توانست به توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشجویی ازطریق احصا 8 بعد از 13 بعد دست 

پیدا کند. نتایج خروجی های این فرآیند به صورت زیر می باشد:

جدول 4. خروجی های حاصل شده از رویداد نوآ

ابعاد احصا شدهخروجی های رویداد
نهادها، شبکه ها و تعامالتبانکی از ایده های خالقانه و نوآورانه1
و 2 هیئت علمی  اعضای  توسط  نوآورانه  های  استارتاپ  راه اندازی 

دانشجویان
نهادها، شبکه ها و تعامالت

سیستم حمایت مشاوران و مربیان
نهادها، شبکه ها و تعامالتگروه سازی در حوزه نوآوری و کارآفرینی3
خدمات حمایتیاستقرار گروه های فناور در مراکز نوآوری4
آموزش و یادگیریمشاوره و آموزش افراد در حوزه کارآفرینی5

سیستم حمایت مشاوران و مربیان
خدمات حمایتیحمایت از تیم های نوآور دانشجویی6

سیستم حمایت مشاوران و مربیان
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چهارچوب زیرساختیتغذیه سازمان های سیاست گذار این حوزه ها با ایده ها و تیم های ورودی7
سرمایه گذاری و تأمین مالیسرمایه گذاری در طرح ها برای رسیدن به مرحله تجاری سازی8
رواج بیشتر تیم های نوآورانه و فعال در پارک علم و فناوری و مراکز 9

نوآوری دانشکده/ پژوهشکده دانشگاه شهید بهشتی
سیستم حمایت مشاوران و مربیان و مدیران

سرمایه گذاری و تأمین مالیتجاری سازی و ثبت شرکتی ایده های پذیرفته شده در طرح10
رویدادها و اجتماعاتبرنامه ریزی طرح نوآ 2 )ادامه رویداد کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه(11

جدول 5. ابعاد و اجزای داخلی تقویت شده زیست بوم کارآفرینی دانشجویی در فرآیند آزمایشگاه زنده طرح نوآ

اجزای زیست بوم 
کارآفرینی

ابعاد زیست بوم 
کارآفرینی 
دانشجویی

تشریح گام آزمایشگاه گام
زنده رویداد

وضعیت 
عملیاتی سازی

1. سیاست و استراتژی 
دانشگاه

گام اول -
)شکل گیری ایده 

اولیه(

تولید محتواهای موردنظر 
و اعالم فراخوان و دریافت 
ایده های کارآفرینانه ازطریق 
وضع سیاست و قانون برای 

برگزاری رویداد نوآورانه 
-کارآفرینانه نوآ از طرف دانشگاه

2. زیرساخت فیزیکی
گام دوم )پیش -

رویداد(
شناسایی و ارزیابی ایده های اولیه 

توسط روسای مراکز نوآوری 
مربوطه

گام سوم )افتتاحیه -3. فرهنگ
رویداد(

برگزاری کارگاه ها و منتورینگ 
با استفاده از آموزش های 

کاربردی-عملیاتی و استفاده 
از ظرفیت مشاوره و پشتیبانی 

نیروی خبره و متخصص

4. منابع انسانی 
)هیئت علمی، 
دانشجویان و 
فارغ التحصیالن(

سرمایه انسانی و 
کارآفرین مستعد

5. آموزش فنی و 
حرفه ای

آموزش و یادگیری

6. مشاوره و سیستم 
پشتیبانی

سیستم حمایت 
مشاوران و مربیان

رویدادها و   7. آموزش کارآفرینی
اجتماعات

گام چهارم )رویداد 
نهایی(

برگزاری پری تست به شیوه 
شبه رویداد و برگزاری اختتامیه 
رویداد با حضور سرمایه گذاران 

برای تأمین مالی 8. تأمین مالی و 
سرمایه گذاری

سرمایه گذاری
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نتیجه  گیری
کارآفرینی  وضعیت  بهبود  به منظور  نوآ  رویداد  زنده  آزمایشگاه  تشریح  با هدف  حاضر  پژوهش 
دانشجویی در ایران صورت گرفت. این پژوهش برای دستیابی به اهداف خود، با راهبرد مطالعه موردی 
رویداد نوآ به انجام رسید. این رویداد با اعالم فراخوان پذیرش ایده، داوری اولیه ایده های دریافتی 
و یادگیری و آموزش آغاز شد، شرکت کنندگان با گذراندن دوره های آموزشی ایده خود را تکمیل تر 
کردند و سپس وارد ارائه آزمایشی ایده خود شدند و با فاصله کمتر از یک ماه و با نقد و ارزیابی نهایی 
ایده های خود در گام چهارم وارد رویداد اصلی و فرآیند انتخاب ایده های برتر شدند. روش پژوهش، 
روش آزمایشگاه زنده است. بدین صورت که طرح نوآ کاربرمحور بوده و دانشگاه، آزمایشگاه فرض 
شده و در آن کارآفرینی دانشجویی با ایجاد فضای کارآفرینی عملیاتی برای دانشجویان و اعضای 
هیئت علمی پیاده سازی شده است.با توجه به تحلیل مضمون مصاحبههای صورت گرفته با خبرگان 
ابعاد کارآفرینی دانشجویی با چهار ویژگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بنیادی و در 13 بعد آموزش 
و یادگیری، نهادها، شبکه ها و تعامالت، سرمایه انسانی و کارآفرین مستعد، رویدادها و اجتماعات، 
خدمات حمایتی، سیستم حمایت مشاوران و مربیان، حمایت های فرهنگی، سرمایه گذاری و تأمین 
مالی، شدت و سطح تحقیق و توسعه، سیاست گذاری، پژوهش و فناوری، قوانین و مقررات، چهارچوب 
زیرساختی مطرح شده است که رویداد نوآ به اندازه سهم خود سعی داشته تا تعدادی از این ابعاد را در 
دانشگاه پیاده سازی کند و همچنین بهبود ببخشد. همچنین سعی شد اجزای زیست بوم کارآفرینی با 
توجه به مؤلفه های کارآفرینان، عوامل داخلی و عوامل خارجی آن تشریح شده و ابعاد مرتبط با اجزا 
در قالب یک مدل مفهومی توضیح داده شود. راهبرد اصلی پارک علم و فناوری در خصوص طرح نوآ، 
تأکید بر اقتصاد دانش بنیان و خالق و پذیرش گروه های نوآور دانشجویی و گروه های فناور با تکیه  بر 
این مهم است. 18 مرکز نوآوری به همت پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در دانشکده/ 
پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی تأسیس شد که طرح های مرتبط با هر مرکز به رؤسای مراکز 
نوآوری مربوطه ارجاع داده شد و از این طریق، انسجام و ارتباط بین موضوع طرح ها با افراد و مراکز 
مرتبط برقرار و پذیرش در رویداد و استقرار در مراکز نوآوری از این طریق پیگیری شد. در این رویداد 
سعی شد ایده هایی انتخاب شود که پیرامون موضوعات متنوع می گشت و تالش شد تا تنوع موضوعی 
تا مسیر کارآفرینی دانشجویی  بود  این  بر  این رویداد،  باشد. تمرکز  ایده ها وجود داشته  انتخاب  در 
مرتفع شده و به خالقیت و نوآوری دانشجویان به جای توجه صرف به آموزش های نظری آن ها توجه 
شود؛بدین شکل که ایده هایی به مرحله داوری رسیدند که می توانستند نیاز بازار را احصا کنند. فرآیند 

آزمایشگاه زنده صورت گرفته به صورت زیر دنبال شد:
گام اول: تعیین موضوعات کلی رویداد شامل انتخاب موضوع اصلی، نحوه برگزاری و انتخاب 
مخاطبان حامیان انجام شد. به طورکلی در گام اول، ارائه شیوه پیشبرد کار و تدوین برنامه عملیاتی و 

فرایند شتاب دهی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت.
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گام دوم: ایده های دریافت شده به رؤسای مراکز نوآوری مربوطه ارجاع و در شورای راهبردی طرح ها 
موردبررسی قرار گرفت و براساس مؤلفه های موجود و تشخیص شورا 78 گروه انتخاب شدند.

گام سوم: در مرحله دوم پیش رویداد برگزار شد. 3 گام عملی در پیش رویداد شامل:
 1(کارگاه ها  2( جلسات منتورینگ  3( پایش اولیه 

گام نهایی: در این مرحله گروه ها به معرفی طرح و ایده های خود پرداخته و توسط داوران مورد ارزیابی 
برتر در رویداد، اصالحات ضروری روی  برای جذب سرمایه و کسب عنوان  تا  قرار گرفتند  نقد  و 
ایده هایشان صورت پذیرد. در پایان ارائه، 5 گروه برتر رویداد معرفی شده و جذب سرمایه کردند، باقی 

گروه ها نیز از تسهیالت و سرمایه گذاری هایی که روی طرحشان شد، برخوردار شدند.
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