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کارآفریني و دانشگاه کارآفرین در هلند :روندها ،سیاستها و اقدامها
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چکیده 
بحث کارآفريني از مباحث مطرح و م همي است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و کشورهای مختلف برای توسعه
کارآفريني سیاستها و اقدامهای مختلفي اتخاذ کرده اند .در ايران نیز همچون ساير کشورها به اين موضوع توجه شاده اسات .باا
اين حال ،برای موفقیت هرچه بیشتر ،بهرهمندی از تجربیا کشورهای پیشرفته از اهمیت قابل توجهي برخوردار است .هلند يکي
از پیشرفتهترين اقتصادهای جهان را داراست .بر اين اساس ،مقاله حاضر با هدف بررسي کارآفريني و دانشگاه کاارآفرين در هلناد
به رشته تحرير درآمده است و تثکید مقاله بر سه محور روندها ،سیاستها ،و اقدامهاست .مطالعاه باهصاور توصایفي و تحلیلاي
نگاشته شده و گردآوری دادهها با استفاده از اطالعا موجود در سايتهای رسمي و اسناد و مدارک مربوط صور گرفتاه اسات.
در مقاله حاضر ،عالوه بر تشريح سیمای کلي کشور هلند؛ دادههای آماری مرتبط با ادراک کارآفريناناه ،نگارش کاارآفريني ،نیات
کارآفريني و فعالیت کل کارآفريني مرحله اول؛ به بررسي اقدامهای يکي از دانشگاههای برتار کاارآفرين در هلناد پرداختاه شاده
است .يافتهها حاکي از آن بود که دولت هلند ارزش بسیاری برای کارآفريني قائل است و سیاستهای هلند در زمینه کارآفريني در
چند بخش متمرکز شده است که عبار اند از :تثمین مالي ،فناوری و نوآوری ،بینالملليساازی ،آماوزش و ساادهساازی مقاررا .
کارآفريني در چشمانداز و مثموريتهای دانشگاهي تصريح شده و دانشگاه اقدامهای وياژهای در خصاوص آماوزش کاارآفريني و
تعامال با صنعت انجام داده است.
کلیدواژهها :کارآفريني ،دانشگاه کارآفرين ،آموزش عالي ،ارتباط با صنعت ،آموزش ،هلند.


* mah.pouratashi@gmail.com
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است تاا باا الهاام از اساناد باالدساتي و توجاه باه اهاداف
راهبردی کشور ،چشماناداز علام و فنااوری در افاق 1404
تبیین شود .راهبردهای کالن در نقشه جامع علماي کشاور
به ابعاد مختلف نظام توسعه علام و فنااوری کشاور اشااره
کرده است که برخي از مهمترين اين راهبردها عبار اند از:
جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری به ايفاای نقاش
مؤ رتر در اقتصاد؛ جهت دهي آموزش ،پاژوهش ،فنااوری و
نوآوری به سمت حل مشاکال و رفاع نیازهاای واقعاي و
اقتضائا کشور با توجه به آماايش سارزمین و ناوآوری در
مرزهاای دانااش باارای تحقااق مرجعیاات علمااي؛ تربیاات و
توانمندسازی سرمايه انساني با تثکید بر پرورش انسانهاای
متقي و کارآفرين و خودباور و خالق ،نوآور و تواناا در تولیاد
علم ،فناوری و نوآوری متناساب باا ارزشهاای اساالمي و
نیازهای جامعاه؛ تعامال فعاال و ا رگاذار در حاوزه علام و
فناوری با کشورهای ديگار باه وياژه کشاورهای منطقاه و
جهان اسالم؛ جهتدهي به چرخه علم و فناوری و ناوآوری
برای ايفای نقش مو رتر در حوزه علوم پزشکي و ساالمت؛
جهتدهي به چرخه علم و فناوری و ناوآوری بارای ايفاای
نقش مؤ رتر حوزه فني و مهندسي [ .]11بار اسااس آنچاه
ذکر شاد ،مطالعاه سیاساتهاا و اقادامهاای کاارآفريني و
کارآفريني دانشگاهي کشاورهای موفاق و پیشارفته بارای
الگااوبرداری بساایار مفیااد خواهااد بااود .هلنااد يکااي از
پیشرفتهترين اقتصادهای جهاان را داراسات [ .]12مؤسساه
پژوهشي لگاتوم ،1گزارشي در مورد رتبه کشاورهای جهاان
در شاخص رفاه منتشر ميکند که رتبه هر کشور در شاخص
کلي رفاه و  9زيرشاخص گزارش مايشاود .بار طباق ايان
رتبهبندی ،هلند رتبه ( 9در میان  149کشور) را در شااخص
رفاه کسب کرده است و در زيرشاخصهای کیفیت اقتصااد،
محیط کسبوکار و آموزش باه ترتیاب رتباه  ،14 ،4و  2را
کسب کرده است [ .]13با توجه به آنچه بیان شد و باا ذکار
اين نکته که دانشگاههای ايران برای دستیابي باه دانشاگاه
کارآفرين بايد فعالیتهای آموزشي و پژوهشي و خادماتي را
به ساوی توساعه کاارآفريني دانشاگاهي معطاوف کنناد و
بررسي وضعیت دانشگاههای کاارآفرين منتخاب مايتواناد

 .1مقدمه
تغییرا سريع جوامع و ضرور سازگاری فعاالنه با اين
تغییرا  ،سبب شده تا به کارآفريني و توسعه آن توجه شود.
کاارآفريني يکاي از چهاار عامال عماده توساعه اقتصااادی
بهشمار ميآيد [ ]1که راهکار ا ربخش در برابر چالشهاای
اقتصادی است [ ]3 ،2و اقتصاد بسایاری از کشاورها را باه
پیش ميراند [ .]4به نظار برخاي پژوهشاگران ،در صاور
وجود نهاادی مناساب ،کاارآفريني را مايتاوان باه عناوان
راهحلي مناسب و به عبارتي ،فقط راهکار توساعه اقتصاادی
دانست [ .]6 ،5اين امار سابب شاده تاا کاارآفريني توجاه
بسیاری از سیاستگذاران و برنامهريزان کشورهای مختلاف
را جلب کند و بر اين اساس ،کشورهای مختلف برای توسعه
کارآفريني ،اقدام های مختلفاي انجاام دادهاناد .کاارآفريني،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالي را نیز تحت تث یر قارار داده
است؛ بهگونهای که بسیاری صاحبنظران ،گذر از دانشاگاه
سنتي به دانشگاه کارآفرين را ضروری دانستهاند .بهعباار
ديگر ،اقتصاد رقابتي و مبتني بار بازارهاای کناوني کاه باا
تحوال و تغییرا سريع محیط بینالمللي و گذر از اقتصااد
ملي به اقتصاد جهاني همراه است ،مثموريت دانشاگاههاا را
تحت تث یر قرار داده است [ ]7و نقش دانشگاهها با توجه به
مسئولیتهای جديد در قبال جامعه در حال تغییار دگرگاون
کرده است [ .]8پاس ،نقاش دانشاگاههاا از فاراهمآورناده
محیطي برای کسب دانش به مکاني برای تربیت افراد برای
ايجاد شرکتهايي تکامال يافتاهاناد کاه نیازهاای باازار را
برآورده ميسازند [ .]9دانشگاه کارآفرين ،توسعه اقتصادی را
به عنوان عملکرد جديد دانشگاهي باه آماوزش و پاژوهش
پیوند ميزند .چنین دانشگاهي را ميتوان دانشگاهي تعريف
کرد که دارای فعالیتهايي از قبیل ايجاد شرکتهای جدياد
در دانشگاه ،ايجاد مراکزی برای پژوهشهاای مشاترک باا
صنعت ،تمهیداتي بارای حفاظات از دارايايهاای فکاری و
واگذاری حق امتیاز نتاايج پاژوهشهاای دانشاگاهي باشاد
[.]10
از سوی ديگر ،تحقق آرمانهای همهجانبه نظام مقدس
جمهوری اسالمي ايران در گرو پیشرفت همهجانبه در علام
و فناوری است و در نقشه جامع علمي کشور کوشاش شاده

1. Legatum
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برنامههاای آموزشاي متمرکاز بار کاارآفريني ،و از طرياق
مربيگری شرکتهای نوپا.

درسهايي برای ايران باشد؛ در تحقیق حاضار ،باه بررساي
روناادها ،سیاسااتهااا و اقاادامهااای کااارآفريني و دانشااگاه
کارآفرين در کشور هلند پرداخته ميشود و بر اسااس نتاايج
حاصل ،نکاتي برای دانشگاههای ايران ارائه ميشود.

 .3سیماي کلی هلند
کشور هلند ،با نام انگلیسي  Netherlandsکه باا ناام
 Hollandنیز شناخته ميشود؛ در شمال غربي اروپاا واقاع
شده است و به معنای سرزمینهای سفلي 2است.
هلند ،کشوری مسطح با گستره وسایعي از درياچاههاا،
رودخانهها و کانالهاسات [ ]15و از نظار مسااحت و تعاداد
اسکله هايي که دارد ،بزرگ ترين بندر اروپا به شمار مايرود.
اين کشور ،از شرق با آلمان ،از جنوب با بلژيک و از طرياق
دريا با بريتانیا از غارب همساايه اسات .پايتخات آن شاهر
آمساتردام اسات .هلناد همااراه باا بلژياک و لوکزامبااورگ،
بنِلوکس 3را تشکیل ميدهند که نام ياک پیماان همکااری
بین اين سه کشاور همساايه اسات و از ترکیاب نخساتین
حروف نام اين کشورها ساخته شده است.
هلند ،ششمین اقتصاد بازرگ در اتحادياه اروپاا را دارد،
نقش مهمي به عنوان قطب حملونقل اروپا ايفاا مايکناد،
روابط پايدار صنعتي دارد .عالوه بر اين ،سطح پايین بیکاری
در اين کشور مشاهده مايشاود [ .]16هلناد در پارورش و
تجااار گاال مقااام اول را در جهااان داراساات .دامااداری و
کشاورزی نیز از پايه های اقتصاد هلند محساوب ماي شاود.
اياال متحده آمريکا يکي از بازارهای اصلي هلناد اسات و
کشورهای اتحاديه اروپا نیز از مهمترين شرکای تجاریاند.

 .2روش تحقیق
کشور هلند ،اقتصادی توسعهيافته دارد که نقش مهماي
در اقتصاد اروپا ايفا ميکند .مقاله حاضر به بررساي تجاارب
هلند در زمینه کارآفريني و دانشگاه کارآفرين پرداخته اسات
و بر سه محور روندها ،سیاستها و اقدامها تمرکز دارد .اين
مقاله ،بهصور توصیفي و تحلیلي به رشته تحريار درآماده
است و جمعآوری دادهها با استفاده از اطالعاا موجاود در
سايتهای رسمي و اسناد و مادارک مرباوط انجاام گرفتاه
است .پس از بیان سیمای کلي هلند ،يافتههاای تحقیاق در
چنااد بخااش شااامل :روناادهای کااارآفريني ،سیاسااتهااای
کااارآفريني و آمااوزش عااالي و کااارآفريني ارائاه ماايشااود.
بهمنظور آشنايي با برنامهها و اقدامهای دانشگاه کاارآفرين،
تجااارب دانشااگاه صاانعتي دلفاات 1در اياان خصااوص ارائاه
ميشود .دانشگاه صنعتي دلفت دانشگاهي است در دلفت در
استان هلند جنوبي در کشور هلند ،که بزرگتارين دانشاگاه
صنعتي هلند است و در تاريخ  18ژانويه  1842تثسیس شده
است .رتبهبندی دانشگاههاای جهاان (ساال  2014-15تاا
سال  )2016-17نشان ميدهد که اين دانشگاه همواره جزء
 100دانشگاه برتر جهان بوده است.
رتبه QS

رتبه تايمز

 .1-3هلند و کارآفرینی

2014

2015

2016

2014

2015

2016

71

65

59

86

64

62

کارآفريني مبنايي است که اقتصاد هلند بر اساس آن بنا
شده است .کاارآفريني ،سابب ايجااد اشاتغال ،بهارهوری و
نوآوری؛ و نیز ،سبب رونق کشور ميشاود .بناابراين ،دولات
هلند ارزش بسیاری برای کارآفريني قائل است [ .]17هدف
وزار امور اقتصادی هلند ،کمک باه ايجااد و حفاظ ياک
کشور پايدار و کارآفرين است که به عنوان بخش کااملي از
اقتصاد جهااني در نظار گرفتاه شاود .ايان وزار  ،اهاداف

دانشگاه صنعتي دلفت ،دانشگاهي کارآفرين است و طي
 175سال گذشته ،بسیاری از اختراعها و يافتههای پژوهشي
دانشگاه ،تجاریسازی شدهاند [ .]14اين دانشگاه ،کارآفريني
را بااه روشهااای مختلفااي تشااويق ماايکنااد :از طريااق
ساارمايهگااذاری در شاارکتهااای زايشااي ،از طريااق ارائ اه

2. low-lying country
3. Benelux

1. Delft University of Technology
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 .2برانگیختن شرکتهای نوپا در زمینه فنااوریهاای
برتر در بیرون دانشاگاههاا تاا اساتفاده بهتاری از
تحقیق و توسعه داشته باشند؛
 .3کاهش موانع رشد از طرياق تمرکاز بار نظاار و
شبکهسازی کارآفرينان [.]18

ديگری مانند تشويق کارآفرينان بیشتر در هلند و حمايت از
کارآفريني سطح باال را نیز در نظار دارد و بار ايان اسااس،
فعالیتهای بسیاری را در راستای ايجاد محیط مساعد برای
کارآفريني و کارآفرينان بالقوه انجام داده است .برخي اهداف
هلند درخصوص کارآفريني عبارتند از:
 افزايش تعداد کسبوکارهای زود بازده؛
 کاهش موانع اداری؛
 بهبود فرصت برای کارآفرينان خاويشفرماا کاه
کارفرما شوند؛
 بهبود ارتباط بین آموزش عالي با بازار کار؛
 کاهش موانع کارآفرينان؛
 ايجاد محیط مساعد برای کارآفريني؛
 تقويت ظرفیت نوآوری در اقتصاد هلند؛
 دستیابي به عملکارد بااالتر آماوزش و پارورش،
آموزش عالي و پژوهش؛
 استفاده از نوآوری برای حل چالشهای اجتمااعي
[.]17

 .2-3روندهای کارآفرینی در هلند

در ادامه ،روندهای مرتبط با کارآفريني در هلند در چهار
بخش
الف :ادراک کارآفرينانه؛
ب :نگرش کارآفريني؛
ج :نیت کارآفريني؛
د :فعالیت کل کارآفريني مرحله اول طي سالهای  2005تا
 2015میالدی ارائه شده است.
(الف) ادراک کارآفرینانه :تصمیمگیری بارای کاارآفريني و
پیشرفت فردی در مراحل مختلف کارآفريني ،به طیاف
وسیعي از ويژگيهای کارآفرينان وابسته است .يکاي از
عوامل تعیاینکنناده ،ادراک فارد در ماورد کاارآفريني
است .ادراک کارآفرينانه طي سالهای  2005تاا 2015
میالدی در جدول ( )1نشان داده شده است [.]19

رهیافت هلند در کارآفريني بر سه عنصار اصالي تثکیاد
دارد ،که عبار اند از:
 .1افزايش فرهنگ کارآفريني از طريق تهییج نگرش
کارآفرينانه در سیستم آموزشي؛

جدول  .1ادراک کارآفرينانه در هلند ( ،)2005-2015درصد جمعیت بزرگسال ( 18-64سال) که با هر مورد موافقاند
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

فرصتهاا ادراکشده

39

46

42

39

36

45

48

34

33

46

48

صالحیتهاا ادراکشده

42

38

39

38

47

46

42

42

42

44

41

ترس از شکست

29

29

21

26

27

26

37

39

43

39

38

منبعGEM APS (2015) :

کسبوکار) فقط بارای افارادی مناسابت دارد کاه فرصات
ادراکشده را بیان کردهاند .هماانطاور کاه در جادول ()1
مشاهده ميشود طي سالهای  2005تا  ،2015تغییراتي در
سطح فرصت ادراک شده مشاهده ميشود که ايان امار باا
تحوال اقتصادی کالن در ارتبااط اسات .کاهشاي کاه در
سالهای  2008و  2009مشاهده ميشود بر ا ر اولین رکود

فرصت ادراکشده ،درصد افرادی را نشان ميدهاد کاه
معتقدند طي  6ماه آينده فرصت مناسبي در محایط اطاراف
برای راهاندازی کسبوکار وجود دارد.
صالحیتهای ادراکشده ،درصد افرادی را بیان ميکند
که معتقدند مهار  ،دانش و تجربه کافي برای شاروع ياک
کسبوکاار را دارناد .تارس از شکسات (هنگاام راهانادازی
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کارآفريني حاوی اطالعاتي دربااره تصاوير کارآفريناان
اساات .تصااوير مطلااوب از کااارآفريني و کارآفرينااان
ميتواند پذيرش بیشتر کاارآفريني را در ياک فرهناگ
موجب شود [ .]20نگرش نسبت به کاارآفريني در طاي
سالهای  2005تا  2015میالدی در جدول ( )2نشاان
داده شده است [.]19

اقتصادی که بحران اقتصادی و مالي را ايجااد کارده اسات
[ .]19در سال  ،2015تولید ناخالص ملي افازايش داشات و
همانطور که مشاهده ميشود سطح فرصتهای ادراکشده
به باالترين سطح نسبت به سالهای قبل رسیده است.
(ب) نگرش کارآفرینی :نگرش نسبت به کاارآفريني متغیار
مهمااي باارای کااارآفريني اساات ،زياارا نگاارشهااای

جدول  .2نگرش کارآفرينی در هلند ( ،)2005-2015درصد جمعیت بزرگسال ( 18-64سال) که با هر مورد موافقاند
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

کارآفرینی به عنوان
گزینه شغلی مطلوب

79

80

85

85

84

85

83

79

80

79

79

وض یت عالی
کارآفرینان موفق

66

65

69

69

67

69

67

65

66

68

65

توجه رسانهها به
کارآفرینی

58

59

61

61

64

61

62

58

55

56

58

منبعGEM APS (2015) :

همانطور که مشاهده ميشود ،در هلند نگارش مثبتاي
به کارآفريني وجود دارد و طي بازه  2005تاا  ،2015میازان
موافقت با هر آيتم از  50درصد بیشتر بوده است و در ساال
 79 ،2015درصد بزرگساالن هلندی بر اين نظر بودناد کاه
کارآفريني ،گزينه شغلي مطلوب در هلند است.

(ج) نیت کتارآفرینی :نیات کاارآفريني موضاوع مهماي در
خصوص کارآفريني است ،زيرا پیشبینايکنناده ساطح
فعالیتهای واقعي کارآفريني در آينده است [ .]21نیات
کارآفريني در هلناد ،طاي ساالهاای  2005تاا 2015
میالدی در جدول ( )3نشان داده شده است [.]19

جدول  .3نیت کارآفرينی در هلند ( ،)2005-2015درصد جمعیت بزرگسال ( 18-64سال) که با هر مورد موافقاند

نیت کارآفرینی

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6.2

5.6

5.5

5.3

7.4

7.1

9.8

10.1

10.3

10.8

11.1

منبعGEM APS (2015) :

راهاناادازی کنناد .افااراد بايااد فعاالنااه در فعالیااتهااای
کسبوکار نوپا درگیر شوند .به عنوان مثاال ،از طرياق
نوشتن طرح کسبوکار جسات وجاوی مکاان مناساب
برای راهاندازی کسبوکار ،و سازماندهي تیم کسبوکار
نوپااا [ .]19فعالیاات کاال کااارآفريني مرحلااه اول طااي
سالهای  2005تا  2015میالدی در جدول ( )4نشاان
داده شده است.

نیت کارآفريني توسط درصد افرادی تعريف ميشود کاه
قصد دارند تا طي سه سال آتي کسابوکااری را راهانادازی
کنند .همانطور که مشاهده ميشود نیت کارآفريني با رشاد
مواجه بوده است ،بهگوناهای کاه در ساال  2015باه 11/1
درصد رسیده است.
(د) فعالیتتت کتتر کتتارآفرینی مرحلتته اول :فعالیاات کاال
کارآفريني مرحلاه اول شاامل کارآفريناان نوپاا اسات.
کارآفرينان نوپا ،افاراد باین  18تاا  64سااله را شاامل
ميشود که تالش ميکنند تاا کسابوکاار جديادی را
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کساابوکارهااای نوپااا ،کساابوکارهااای در حااال رشااد،
بینالملليسازی کسابوکارهاا و آن چیازی اسات کاه باه
کارآفرينان سود ميرساند.

 .3-3سیاستهای کارآفرینی در هلند

سیاستهای کارآفريني هلناد را مايتاوان در دو بساته
سیاستي تقسیم کرد:
1
نخستتت ،بسااته سیاساات اساسااي کااه هاادف آن
1. Basic policy package

جدول  .4فعالیت کل کارآفرينی مرحله اول در هلند ( ،)2005-2015درصد جمعیت بزرگسال ( 18-64سال)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ف الیت کل کارآفرینی
مرحله اول

4.4

5.4

5.2

5.2

7.2

7.2

8.2

10.3

9.3

9.5

7.2

کارآفرینان نوپا

2.5

3.6

2.7

2.1

3.1

4.0

4.3

4.1

4.7

5.2

4.3

کارآفرینان جدید

1.9

1.9

2.6

3.2

4.1

3.4

4.1

6.3

4.8

4.5

3.0

منبعGEM APS (2015) :

دوم ،بسته سیاست برنامه 2که مرتبط با کارآفرينااني اسات
که در حیطه مشخصي به فعالیت مايپردازناد .حیطاههاای
هدف اين بسته بخشهايي که است که به عنوان حوزههای
کلیدی برای فعالیت و توسعه اقتصادی در هنلد طراحي شده
است [.]17
نقاط عطف سیاست کارآفريني هلند در ده سال گذشاته
به شرح زير است:
 کاهش قابر توجه در قوانین و مقررات :يکاي از
مهمترين نقاط عطاف دولات هلناد موفقیات در
کاهش قابل توجه مرزهای مقرراتاي مرباوط باه
کارآفريني باوده اسات و بار ايان اسااس ،باناک
جهاني سیاستهای هلناد را باه عناوان يکاي از
بهترين اقدامها در اين زمینه بیان کرده است.
 منابع مالی :مشکل جذب بودجه کاافي ناه فقاط
مشکل کسبوکارهای نوپاست ،بلکاه بسایاری از
شرکتها از اين مشکل رنج ميبرند .دولت بارای
حل ايان مشاکل ابزارهاايي مانناد برناماههاای
ضمانتي برای کسبوکارهای کوچک و متوسط و
برناماه تسااهیال رشااد را معرفااي کاارده اساات.



تسهیال رشاد ،نیااز برخاي از کسابوکارهاای
کوچک و متوسط به سرمايه خطرپذير برای رشاد
سريعتر کسبوکار را برآورد ميکند.
برنامه تکنوپارتنر :3يکاي ديگار از برناماههاای
موفق که توسط دولت حمايت مايشاود ،برناماه
تکنوپارتنر است .هدف اين برنامه کسبوکارهای
نوپا در بخش فناوری است که تمايل دارند تا باه
مرتبه بااليي در هلند برساند و نیاز ،ايان برناماه
بهمنظور ارتقای تصور از هلند برای ناوآوریهاای
کساابوکارهااای فناورانااه اساات .اياان برنامااه،
فرصااتهااايي را بااه مؤسس اههااای پژوهشااي و
مخترعان ميدهد تا در توسعه شرکتهای فنااور
جدياد در هلناد مشاارکت داشاته باشاند .برناماه
تکنوپارتنر از چهار برنامه باه شارح زيار تشاکیل
شده است:
الف :برنامه ،بودجهو بهرهبرداری از دانش؛
ب :تسهیال سید4؛
ج :گواهینامه تکنوپارتنر؛
3. TechnoPartner Programme
4. SEED

2. Program policy package
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د :برنامه فرشتگان کسبوکار.1
برنامااه بودجااه بهاارهباارداری از دانااش ،اشااخاص و
سااازمانهااای خصوصااي کااه تجااارب کارآفرينانااه دارنااد.
(دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشي) را تشويق مايکناد تاا
شرکتهای نوآور و دانشبنیان راهانادازی کنناد .باهمنظاور
کاهش ريساک و افازايش شاانس موفقیات ،تکنوپاارتنر از
شرکتهای تازهتثسیس -از طرق مختلف مانناد غرباالگری
تحقیقا  ،رصد کارآفرينان ،پتنت ،دسترساي باه تجهیازا ،
بودجه پیش رشد -حمايت ميکناد .گواهیناماه تکنوپاارتنر،
وامهای بانکي را ضمانت ميکند و در نتیجه ،شانس اينکه
يک کسبوکار فناور منابع مالي را ،با کمترين ريسک بارای
بانک وامدهنده ،باهدسات آورد؛ افازايش مايدهاد .هادف
تسهیال سید ،تثمین سرمايه برای کسبوکارهاای نوپاا از
طريق حمايت از بودجههاای سارمايهگاذاری شاده توساط
اشاااخاص خصوصاااي اسااات .فرشاااتگان کسااابوکاااار،
سرمايهگذاران غیررسمي اند که منباع اصالي بودجاه بارای
کسبوکارهاای نوپاا و ناوآور باه شامار مايروناد .برناماه
فرشااتگان کساابوکااار بااه عنااوان کاتااالیزوری باارای
سرمايهگذاری غیررسمي از طرياق بارانگیختن کارآفريناان
برای جست وجوی سرمايه است که در نتیجه طرفین آمااده
خواهند بود تا گامهای بعدی را بردارند .اين برنامه اطالعا
و آمااوزشهااای الزم را بااه هاار دو طاارف ساارمايهگااذار و
کارآفرين ارائه ميدهد.
 نوآوری :از آنجا که نوآوری يکي از عوامال مهام
رشد اقتصاادی و بهارهوری اسات ،دولات هلناد
بخشااي از برنامااه سیاسااتي و حمااايتي را بااه
تسهیال سرمايهگذاری تحقیق و توساعه موفاق
اختصاااص داده اساات تااا شاارکتهااا را بااه
سرمايهگذاری در تحقیق و توسعه تشويق کند.
 برنامههای آموزش کارآفرینی :بهمنظاور ارتقاای
روحیه کارآفريني و نگرش مثبت باه کاارآفريني،
وزار امور اقتصادی و وزار آموزش ،فرهنگ و
علااااوم در برنامااااه آمااااوزش و کااااارآفريني
سرمايهگذاری کردهاند .يکاي از اقادامهاا ،ايجااد









شاش مرکاز کاارآفريني در دانشاگاههاا و ديگاار
مؤسسه های آموزش عالي با هدف ايجاد نگارش
کارآفرينانااه در دانشااجويان و تشااويق آنهااا بااه
پیگیری مسیر شغلي کارآفرينانه است.
گذر از بخش آموزش به بازار کتار :از آنجاا کاه
برخي از کارآفرينان در هلند از ورود به باازار کاار
شکايت ميکنناد ،وزار اماور اقتصاادی برناماه
حمايت مالي با هدف «بهبود يادگیری در عمال»
نهادينه کرده اسات .ايان برناماه ،مؤسساههاای
آموزشي و بخش کسبوکار را تشويق ميکند تاا
در راسااتای بهبااود و تطبیااق برنامااه درسااي بااا
نیازهای بازار کار با يکديگر مشارکت کنند .کمک
مالي زماني اعطا مايشاود کاه دسات کام ياک
مؤسسه آموزشي با يک کارآفرين به انجام طارح
مشارکتي بپردازند.
طرح تأمین مالی خرد :دولت هلناد معتقاد اسات
که نبود مربي يا منبع مالي نبايد سابب شکسات
کارآفرينان بالقوه شود ،بنابراين طرح تثمین ماالي
خرد را برای دسترسي کارآفرينان به منابع مالي و
مربي راهاندازی کرده اسات .ايان برناماه ،سابب
استقرار شابکه ملاي مناابع ماالي خارد و مرکاز
اطالعا منابع مالي شده است.
شتتتابدهنتتده رشتتد :دولاات هلنااد ،سیاساات
شتابدهندههاای رشاد را در نظار ماي گیارد تاا
شرکتهای با حجم معامال ساالنه بین  3تاا 5
میلیون يورو را تشويق کند که به حجم معامال
ساالنه تا  20میلیون يورو طي  5سال برسند.
دستیابي به ايان هادف از طرياق مربايگاری و
بازخورد ،به اشتراک گذاشتن اطالعا و داناش و
توسعه تواناييهای مديران يا صاحبان شارکتهاا
امکانپذير شده است .فقاط شارکتهاايي اجاازه
پیوستن به اين برنامه را دارند که تمايال خاود را
به دستیابي به حجم معامال ساالنه  20میلیاون
يورويي طي  5سال نشان دهند [.]17

به طور کلي ،سیاستهای هلند در زمیناه کاارآفريني در
بخشهای زير متمرکز شده است که عبار اند از:

)1. Business Angel Programme (BAP
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سه لحظه گذار را ميتوان طي عمار ياک کسابوکاار
بیان کرد که عبار اند از ( )1پیش) شروع؛  )2رشد (سريع)؛
 )3انتقال کسبوکار /خروج.
زمانهای گذار و حوزههای مهم سیاستي هلند مرتبط با
هر يک از لحظهها در ماتريسي بهصور جدول ( )5نشاان
داده شده است [.]22

الف :تثمین مالي؛
ب :فناوری و نوآوری؛
ج :بینالملليسازی؛
د :آموزش؛
ه :سادهسازی مقررا [.]22

جدول  .5زمانهاي گذار و حوزههاي مهم سیاستی مرتبط با هر يک از لحظهها
حوزه سیاست

تأمین مالی

فناوري و نوآوري

بینالمللیسازي

آموزش

سادهسازي مقررات

(پیش) شروع

*

*

*

*

*

رشد (سریع)

*

*

*

*

*

انتقال کسموکار /خروج

*

مرحله

سیستم آموزش عالي ،همراه با روند تغییرا در جواماع
بشری دگرگونيهايي در نقش و کارکردهای خود داشتهاناد
و بسیاری دانشگاههاا باه سامت کاارآفرين شادن حرکات
کردهاند .در اين بخاش ،تاالش شاده تاا باه طاور کامال،
نمونهای از اقدامهای يک دانشگاه کارآفرين برتر شرح داده
شود و بر اين اساس ،اقدامهای دانشاگاه صانعتي دلفات در
زمینه کارآفريني ارائه شده است.
دانشگاه صنعتي دلفت بزرگترين دانشگاه صنعتي هلند
است .اين دانشاگاه ،کاارآفرين اسات کاه طاي ساالهاای
گذشته ،بسیاری از اختراعها و يافتههای پژوهشي دانشاگاه،
تجاریسازی شدهاند [.]14

 .4-3آموزش عالی هلند و کارآفرینی

آموزش عالي هلند در انطباق با مدل بولونیا است .هلند،
سريعتر از بسیاری ديگر کشورهای اروپاايي باا ايان مادل
سازش يافت [ .]23آموزش عالي در هلند شامل ساه مقطاع
تحصیلي کارشناسي ،کارشناسي ارشاد و دکتارا اسات و باه
طور کلي در دو نوع دانشگاه و مؤسسه آموزش عاالي ارائاه
ميشود که عبار اند از:
الف :دانشگاههای پژوهشي1؛
ب :مؤسسههای علوم کاربردی.]24[ 2
دانشاگاههاای پژوهشاي شاامل دانشاگاههاای جاامع،
دانشگاههای تخصصي در زمیناه مهندساي و کشااورزی ،و
دانشگاههای بازناد .مؤسساه هاای علاوم کااربردی شاامل
مؤسسههای جامع و مؤسسههای تخصصاي در حاوزههاای
تخصصي مانند کشاورزی ،هنرهای نمايشي ،و تربیت معلام
است .دانشاگاههاای پژوهشاي مسائول ارائاه برناماههاای
پژوهشمحور است و مؤسسههای علوم کاربردی مسائولیت
ارائه برنامههای آموزش عالي حرفهای را برعهاده دارد کاه
دانشجويان را برای حرفههای تخصصي آماده ميکند [.]25

 .1-4-3اقدام های دانشگاه صنعتی دلفتت در خصتو
کارآفرینی
چشمانداز و مأموریتهای دانشگاه

مثموريت دانشگاه دلفت عبار است از مشارکت معنادار
و قابل توجه برای جامعه ای پايدار در قرن بیساتويکام ،از
طريق انجام پژوهشهای علمي و فني پیشگامانه در ساطح
جهاني ،آموزش مهندسان و دانشمندان متعهد باه جامعاه ،و
تبديل دانش به نوآوری و فعالیتهای فناوراناه دارای ارزش
اقتصادی و اجتماعي .در سال « ،2006ارزشگذاری دانش»
که به انتقال دانش از يک بخش به بخش ديگر اشاره دارد،

1. Research-Intensive Universities
2. technical institutions

58

رهیافت

کارآفرينی و دانشگاه کارآفرين در هلند :روندها ،سیاستها و اقدامها

ارزشهای بنیادی :احترام ،صاداقت ،تخصاص ،مشاارکت،
شفافیت و اجتنااب از تضااد عالياق از ارزشهاای بنیاادی
دانشگاه صنعتي دلفت است .همه اعضاای دانشاگاه دلفات
بايد با حاس احتارام باه جامعاه عمال کنناد و نسابت باه
ارزشهای فناوری و ا ر آن بر جامعه آگااهي داشاته باشاند
[ .]27برخي از واژههايي که در ارزشهای بنیادی دانشاگاه
مشاهده ميشود ،به شرح زير تعريف شده است:

در بیانیه مثموريتهای دانشگاه گنجانده شد و کارآفريني به
عنوان نمونه عیني ارزش دانشگاه بیان شد [.]26
چشمانداز دانشگاه دلفت« :افزايش جمعیت و عالقه باه
دسااتیابي بااه سااطوح باااالی موفقیاات ساابب طاارحشاادن
پرسشهای مهمي برای جامعه شده است .به عنوان يکي از
بخشهای پیشرو در تربیت مهندسان ،دانشگاه دلفت نقاش
خود را به عنوان فاراهمکنناده راهحالهاای فناورناه بارای
برداشتن گامهای اساسي به سمت پايداری و اقتصاد شکوفا
بیان کرده اسات .دانشاگاه صانعتي دلفات خاود را جامعاه
دانشگاهي ميداند که مبتناي بار محایط منطقاهای ،ملاي،
اجتماعي و اقتصادی خود است و از طريق اعضای علماي و
دانشآموختگان ،خود را به جهان دانشاگاهي ا باا کارده
است» [.]27
دانشگاه صنعتي دلفت در نظر دارد تا دانشگاهي صنعتي
و با شهر جهاتي باقي بماند .به اين منظور ،هدف دانشگاه
ارائه رشتههای تحصیلي با کیفیت باال و دورهها و تسهیال
منحصر به فرد در علوم مهندسي است.
همکاری بخش ضروری در دستیابي به اين هدف است.
از آمال اين دانشگاه ،مورد توجه قرار گرفتن توساط جامعاه
کسبوکار -به عنوان منبع مهندسان و دانشمندان برجساته
و ممتاز ،تولیدکننادگان داناش علماي شاگرف ،و شارکای
نوآور– است .بهعبار ديگر ،تبديلشدن به دانشگاهي کاه
فعالیتهای کسبوکار جديد امکاان شاکوفا شادن دارناد و
آموزش و پژوهش تث یر مهام و قابال تاوجهي بار محایط
اقتصادی رقابتي مايگاذارد؛ از آماال ايان دانشاگاه اسات.
دانشگاه صنعتي دلفت در نظر دارد به مکاني تبديل شود که
دانشجويان و اعضای هیئت علمي بهصور میانرشتهای و
چندرشتهای تفکر کنند و نیز ،علم ،طراحي ومهندسي نیروی
پیشران آموزش و پژوهش باشند .اين دانشگاه امیدوار اسات
تا بهترين دانشمندان و دانشجويان نخبه و با استعداد جهاني
را جذب کند .اولويتهای راهبردی بارای دانشاگاه صانعتي
دلفت  2020در چند بخش کلي بیان شاده اسات از قبیال:
دانشجويان و آموزش ،پژوهش ،ارزشگذاری دانش ،پرديس
و تسهیال  ،و افراد [.]28

الف :احترام :دانشگاه صنعتي دلفت از فعالیتهای با کیفیت
افااراد حماياات ماايکنااد .آزادی در قلااب ارزشهااای اياان
دانشگاه ،هم از نظر دانشگاهي و هم نقاشهاای حماايتي،
قرار دارد .در دانشگاه هایهگوناه تبعای  ،تعصاب و رفتاار
غیرمنصفانهای وجود ندارد.
ب :صداقت :دانشگاه دلفت از دانشجويان و کارکنان صادق
حمايت ميکند که به شیوه مناسب فکر و عمال مايکنناد،
منافع جامعه و علم را مهمتر از منافع شخصي خود ميدانند،
دارای تعامال نقادانه و سازندهاند و از به چاالش کشااندن
رفتارهای غیرقابل قبول هراس ندارند.
ج :تخصص :دانشگاه انتظار دارد که همه کارکناان نسابت
به وظايف شغلي خود آگاهي و اطالع کافي داشاته باشاند و
در راسااتای مااواردی از جملااه :رهبااری و پیشاارو بااودن در
توسعه دانش ،پیشبردن مرزهای پژوهش ،ارائه آموزشهای
مناسب و حمايت از يکديگر و به طور کلي ،حمايت از منافع
دانشگاه تالش کنند [.]27
ارتباط با صنعت

دانشگاه کارآفرين در دانشگاه دلفت معنای گستردهتری
از معنای صرف «تعداد کسبوکارهای نوپای دانشاجويان»
دارد .اين واژه به معنای همکاری دانشگاه با صانعت و نیاز
تثسیس شرکت است .در نتیجاه ،دانشاگاه صانعتي دلفات،
ارتباطا گستردهای با جامعه دارد و فعالیاتهاای مختلفاي
انجام ميدهد؛ باه عناوان نموناه پژوهشاگران دانشاگاهي
پژوهشهای قراردادمحور برای صانايع انجاام مايدهناد و
هدف ،انتشار نوآوریها و فناوریهای جديد ايجااد شاده در
دانشگاه به جامعه است .دانشاگاه صانعتي دلفات باه طاور
سنتي دانشگاه کاربردی است و مسیرهای ورود نوآوریهای
بسیاری را به جامعه هماوار کارده اسات .کسابوکارهاای
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(دانشجويان) سازمان دانشاجويي اسات کاه از دانشاجويان
دانشگاه دلفت که دارای انگیزه کارآفريني باشاند حمايات و
آنها را تشويق ميکند که خط فکری خود را به سوی حاوزه
کارآفريني گستردهتر سازند.

باازرگ بااه وساایله دانشااجويان دارای اياادههااای خااوب و
شکلدهي به اين ايدهها شکل ميگیرد .بهمنظاور انگیازش
بیشتر و تسهیل کارآفريني فناورانه ،شهر دلفات و دانشاگاه
صنعتي دلفت مرکاز کاارآفريني باه ناام مرکاز کاارآفريني
يس!دلفت 1را در سال  2005تثسیس کرد .طي سالها ،اين
مرکز به بسیاری از کسبوکارهاای ناوآور نوپاا در راساتای
موفقیت کسبوکار کمک کرده است.
دانشگاه دلفات امکاناا و گزيناههاای مختلفاي را در
اختیار دانشجويان قرار ميدهد و برنامههای گوناگوني برای
حمايت از دانشجويان در زمینه کارآفريني دارد که مهمترين
آنها عبار از :يس!دلفت (دانشجويان) ،مرکز ارزشگاذاری،
و مرکز کارآفريني دلفت است.

مرکز ارزشگذاری :تعیاین ارزش داناش باه معناي خلاق
ارزشهای اجتماعي و اقتصادی مبتني بر داناش و مهاار
علمي است .مرکز ارزشگذاری باه کارکناان و دانشاجويان
دانشگاه در زمینه تعیاین ارزش داناش کماک مايکناد .در
سالهای اخیر ،دانشگاه دلفت در کنار فعالیتهای آموزشاي
و پژوهشي ،در زمینه تعیین ارزش دانش نیز فعالیت ميکند.
مرکتز کتارآفرینی دلفتت :مرکاز کاارآفريني نقطاه شاروع
آموزشهای کارآفريني در دانشگاه دلفت است که دورههای
آموزشي ،فعالیتهای آگاهيبخش و برنامههاای کاارآفريني
را برای اعضای دانشگاه فراهم مايآورد .مرکاز کاارآفريني
دلفت ،دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه دلفات را تشاويق
ميکند تاا کاارآفرين شاوند و در فعالیاتهاای کاارآفريني
شرکت کنند .بر اين اساس ،اين مرکز با ارائه دورههاايي در
زمینه کارآفريني مانند مالي و توسعه محصوال و بازارياابي
و حمايت از پژوهشگران در انتقال دانش به بازار کار تاالش
دارد تا دانشاجويان داناش خاود را در زمیناه کاارآفريني و
کسبوکار ارتقا بخشند .اين مرکز ،منابعي را در اختیار افاراد
قرار ميدهد تاا داناش کلیادی در خصاوص کاارآفريني را
کسب کنند ،مهاار هاای خاود را ارتقاا بخشاند و بتوانناد
کسبوکاری را راهاندازی کنند .از طريق گرد همآوری افراد
کارآفرين ،مرکز کارآفريني دلفت باه ظرفیاتهاای ناوآور و
رقابتي اقتصاد هلند کمک ميکند [.]29
مرکز کارآفريني دلفت برناماههاای آموزشاي باا هادف
معرفي کارآفريني پايدار به دانشجويان ارائاه مايدهاد .باه
عنوان مثال:

یس!دلفت :اين مرکز ،ياک انکوبااتور فناي اسات کاه باه
کارآفرينان کمک ميکند تاا شارکتهاای فنااور پیشارو را
راهاندازی کنند و رشد دهند .اين مرکز به داناشآموختگاان،
دانشمندان ،مهندسان و شاغالن در راهانادازی کسابوکاار
خود مشاوره مايدهاد و از آنهاا حمايات مايکناد .برناماه
يس!دلفت که به کارآفرينان ارائه ميشود بار ارزشگاذاری
مشتری و رشد بلندمد فناوریهاای پیچیاده تمرکاز دارد.
اين مرکز ،دستیابي به ناظران ،متخصصان ،سرمايهگاذاران،
و شاارکايي کااه دانااش چگااونگي و تخصااص خااود را بااا
کارآفرينان تسهیم ميکنناد؛ را تساهیل مايکناد .از ساال
 ،2005که يس!دلفت تثسیس شد ،اين مرکز به عنوان يکي
از انکوباتورهای فني پیشرو در اروپا توسعه يافتاه اسات .در
سال  ،2015اين مرکز به عنوان انکوباتور برتار (رتباه  4در
اروپا و رتبه  9در جهان) ،توسط شاخص کسبوکار دانشگاه
رتبهبندی شد .يس!دلفت بر شرکتهايي که به ارائه راهحال
درحوزههای فناوری پاک ،صنايع ،انرژی ،فنااوری پزشاکي،
فناوری اطالعا و ارتباطاا  ،و محصاوال قااب فاروش
ماايپردازنااد ،تمرکااز دارد .بخشااي از مرکااز يس!دلفاات،
يس!دلفت (دانشجويان) است .اين مرکز از کارآفرينان فناي
که شروع به ايجاد يک کسبوکار کردهاند ،از طرياق ارائاه
برناماههاای آموزشاي و توساعهای و نیاز ارائاه امکانااا و
تسهیال و شبکههای ارزشمند ،حمايت ميکند .يس!دلفت

الف :دوره توسعه و کارآفرینی بینالمللتی (آماوزش شاش
ماهااه تماااموقاات باارای دانشااجويان دوره کارشناسااي
دانشکدههای دانشاگاه دلفات) :طاي ياک تارم تحصایلي،
موضوع هايي مانند کارآفريني اجتماعي ،تاريخچاه فنااوری،
طرح کسابوکاار مشاارکتي ،توساعه فنااوری ،بازارياابي و
مسائل مالي کسبوکار ،و ارتباطا و تنوع فرهنگي تدريس

1. YES!Delft
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ميشود .دانشجويان در دروس ارائه شده باا موضاوعهاايي
مانند توسعه پايدار ،مباحث اجتماعي و کاارآفريني و ارتبااط
بین مباحث ذکر شده آشنا ميشوند.

رهیافت
بله( ،ب) خیر.
 .2آيا دانشجوی دارای ايده کاارآفريني ،فعالیاتهاای
دارای ایسيتياس را انتخاب ميکند و ياا خیار؟
(الف) بله( ،ب) خیر.

ب :بازی کسبوکار پایدار (دوره ارشاد بارای دانشاجويان
کارشناسي که دارای ايده کسبوکار پايدار باشاند) :در ايان
فعالیت ،دانشجويان يک مطالعه امکانسنجي را در خصوص
ايده کسابوکاار خاود اجارا مايکنناد .دوره آموزشاي باه
دانشااجويان در ارزيااابي اياادههااای کساابوکااار کمااک و
پشتیباني ميکند .نتیجاه مطالعاه امکاانسانجي ،گزارشاي
مکتوب است و به بهتارين اياده جاايزهای در حادود 1000
يورو داده ميشود.
عالوه بر دورههای درسي ،مرکز کارآفريني فعالیتهاای
فوق برنامه نیز ارائه ميدهد که از جمله ميتوان به مدارس
تابستاني و دعو از سخنرانان الهامبخش اشاره کارد .ايان
فعالیتها بر اين موضوع تمرکز دارد که چگونه ميتاوان باا
توجه به رشته تحصایلي کسابوکااری را راهانادازی کارد.
اغلب از دانشجوياني که از طريق انکوباتورها باه راهانادازی
کساابوکااار اقاادام کااردهانااد ،بااه عنااوان ماادل در فراينااد
آگاااهيرساااني اسااتفاده ماايشااود .اياان مرکااز از اسااتادان
دانشکدههای مختلف دعو ميکند تا در توسعه دورههاای
کارآفريني همکاری کنناد .بناابراين ،دورههاای کاارآفريني
توسط گروه میانرشتهای استادان تدريس ميشود.

بر اين اساس ،دانشجو نسبت به اين موضاوع کاه چاه
فعالیتهاا و برناماههاای کارآفريناناهای مناساب او اسات،
آگاهي و اطالع خواهد يافت [.]30
(الف) فعالیتهای الهامبخش( :دانشاجو اياده کاارآفريني
ندارد و عالقمند به برنامههای بدون ایسايتاياس اسات)
دانشگاه دلفت برای دانشجوياني که کنجکاو و عالقمند باه
ايجاد کسبوکار و شرکت باشند ،ولاي شایوه آن را ندارناد،
چند فعالیت را طراحي کرده است .اين فعالیتها از چند نظر
ارزشمندند؛ زيرا اينگونه فعالیاتهاا باهصاور رايگاان در
اختیار دانشجويان قرار ميگیرد .همچنین ،دانشاجويان ايان
فرصت را خواهند يافت تا افراد کاارآفرين را مالقاا کنناد
کااه خودشااان شاارکتي را تثساایس کااردهانااد .برخااي از
فعالیتهايي که در اين دسته ارائه ميشوند شامل:
 انجمتتن کتتارآفرینی :دانشااجويان ماايتواننااد بااا
مؤسسان بزرگترين شرکتهای جهاني مالقاا
و گفتوگو کنند.
 سخنرانیهای الهامبخش :ارائه سخنرانيها اين
امکان را در اختیار شرکتکنندگان قرار ميدهناد
تا نسبت به تعداد افرادی آگاهي يابند که پیش از
اين کسبوکاری را راهاندازی کردهاند.
 رویداد کارآفرینان زن :زناان کاارآفرين برجساته
ديدگاه خود را در خصوص جهان کسبوکار بیان
ميکنند.
2
 بتتازی انجتتامش بتتده  :مسااابقه هیجااانانگیااز
کسبوکار که به دانشجويان گاامهاای مختلاف
شروع کسبوکار و تثسیس يک شرکت را نشاان
ميدهد.
 هفته شروع کسبوکار :گردش در سراسر چرخاه
شروع کسبوکار فرد طي  72ساعت.

برنامهها و دورههای کارآفرینی

گذر قابل توجه باه سامت فعالیاتهاای کاارآفريني در
دانشگاه از سال  ،2006در زماني روی داد که کاارآفريني در
استراتژی دانشگاه قرار داده شد .امروزه ،دانشگاه دلفات باه
طور گسترده درگیر فعالیتهای کارآفريني است که برخي از
آنها عبار اند از برگزاری دورههای کارآفريني و فعالیتهای
اطالعرساني و آگاهيبخش .برنامهريزی دانشگاه برای ارائه
فعالیتهای کارآفريني ،در دو دسته تقسیمبندی شده اسات.
آيا دانشجو ايده کارآفريني دارد و يا خیر؟
 .1اگر ايده کارآفريني نداشته باشد ،فعالیتهای دارای
ایسيتياس 1را انتخاب ميکند و يا خیار؟ (الاف)

!2. Do-it

)سیستم انتقال اعتبار دانشیویان اروپا( 1. ECTS
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ستتفر اروپتتا :يااافتن اياان موضااوع کااه چگونااه
کارآفرينان دانشگاهي اروپا اقادام باه کاارآفريني
ميکنند.
رویداد راهاندازی شتغر :افارادی کاه باهدنباال
کااارآموزی و يااا مکاااني باارای نوشااتن طاارح
کسبوکارند ،شرکتهاای نوپاا بارای آنهاا ايان
امکان را فراهم ميکند.
تورهای انکوبتاتوری ماهیانته :در ايان فعالیات،
دانشجويان با کارآفرينان با تجربه آشنا ميشوند و
نسبت به آخرين نمونههای اولیه آگاهي مييابند.
روز مطالعه ویژه :دانشجويان باا کارآفرينااني
مالقا ميکنناد کاه در زمیناه تخصصاي خاود
فعالیت ميکنند [.]30



دروس انتخابی ارشد










(ب) آموزش کارآفرینی( :دانشجو اياده کاارآفريني نادارد و
عالقمند به برنامههای دارای ایسيتياس است).
دانشااگاه دلفاات دروس آموزشااي کااارآفريني را بااه
دانشجويان ارائه ميکند و تمام دانشجويان دانشاگاه ،حتاي
افرادی که هیه ايده کارآفريني ندارند ،ميتوانند اين دروس
را انتخاااب کننااد .دورههااای تخصصااي ارشااد باارای تمااام
دانشجويان مقطع کارشناساي ارشاد قابال دساتیابي اسات.
هنگامي که درس کارآفريني به عنوان ياک درس انتخاابي
توسط دانشجو انتخاب ميشود ،فرد ایسيتياس ايان دوره
را اخذ خواهد کرد.







رشتههای کارشناسی






کارآفرینی تجربی :اجرای يک مطالعه ماوردی و
بهرهمندی از تجارب کارآفرينانه جهاني؛
انتقال فناوری به کستبوکتار :چگوناه دانشاجو
ميتواند ارزش تجاری از پتنت بات شاده ايجااد
کند؛
کارآفرینی شرکتی :چگونه فرد ميتواند به عنوان
يک کارآفرين و نوآور شرکتي رفتار کند؛
کسبوکارهای فناوری برتر :چگونه فرد ميتواند
يک شرکت در زمینه فناوری برتر را تثسیس کند؛
نوآوری پایدار در عمر :فرد نوآوریهاای مادنظر
خود را در عرصه عمل مي آورد و به عنوان مثاال
در يک جشنواره به نمايش ميگذارد؛
نوآوری معتبر :نوآوریهای پايدار برای شروع يک
کسبوکار مورد استفاده قرار ميگیرد؛
قوانین و سیاست مرتبط با پتنت :ارائه راهنمايي
و نکااا ضااروری در خصااوص موضااوعهااای
مالکیت فکری در شرکتهای نوپا.
مدلهای تلکام ،معماری و کسبوکار :ياادگیری
در زمینه کارآفريني در حوزه شبکههای ارتباطاا
از راه دور [.]30

برنامههای ارشد

توسعه و کارآفرینی بینالمللی :کارآفرينشدن در
کشورهای در حال توسعه؛
کارآفرینی فناورمحور :يادگیری جنبههای مختلف
رساندن محصوال فناوری به بازار؛
کارآفرینی پزشکیمحتور :کاارآفريني در جهاان
پزشکي.





حاشیهنویسی کارآفرینی :2استفاده از ايادههاای
کسبوکار برای پاياننامه ارشد؛
برچستتب ایآیتتتی :3يااادگیری در خصااوص
کارآفريني پايدار؛
آزمایشتتگاه فنتتاوری اطالعتتات و ارتباطتتات

ایآیتی :استفاده از دانش فناوری اطالعا برای
ياااادگیری در خصاااوص کاااارآفريني و شاااروع
کسبوکار مرتبط با فناوری اطالعا .

دورههای کارشناسی


کارهای آبتی در عمتر :1کاارآفريني در زمیناه و
حوزه آب.

مسئولیت اجتماعی شرکتها :بررسي جنبههاای
مختلف آمادهسازی و ايجاد کسبوکار شخصي؛

1. Waterworks in Practice
2. Entrepreneurship Annotation
3. EIT Label
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درس انتخابي توسط دانشجو انتخاب ميشود ،فرد اين دوره
را اخذ خواهد کرد.

(ج) فعالیتهای شروعکننده کستبوکتار( :دانشاجو اياده
کااارآفريني دارد و عالقمنااد بااه برنامااههااای باادون
ایسيتياس است)
دانشجويي که ذهن کارآفرينانه دارد و يا ميخواهد ايده
کارآفريني خود را به عمل تبديل کند ،ميتواند از مجموعاه
فعالیتهايي که در اين دسته ارائه ميشود ،بهرهمند شود.
 هفته شتروع :گاردش در سراسار چرخاه شاروع
کسبوکار فرد طي  72ساعت؛
 شتتام مبتتارزه :1يااافتن اياان موضااوع کااه ديگاار
کارآفرين چه نظر و ديادگاهي در خصاوص اياده
کسبوکار شما دارند؛
 آزمایشگاه راهاندازی :مدل کسابوکاار خاود را
آزمون و مشتريان بالقوه خود را تعیین کنید؛
 جایزه نوآوری فیلیپس :2طرح کسابوکاار شاما
ممکن است دارای ارزشي معادل حداقل  50هزار
يورو باشد؛
 مخاطره نوین :ايان برناماه باه دانشاجو کماک
ميکند که ياک طارح کسابوکاار را بنويساد و
شبکه کاری خود را رشد دهد؛
 بودجه شتروع :دريافات مبلغاي در حادود 2500
يورو از دانشگاه دلفات بارای ايجااد نموناههاای
آزمايشي اولیه و شروع کسبوکار [.]30

دروس انتخابی ارشد








شرکتهای نوپا در زمینه فناوری برتتر :چگوناه
دانشجو ميتواناد ياک شارکت فنااوری برتار را
تثسیس کند؛
3
آماده برای راهاندازی  :ياادگیری از متخصصاان
در خصوص نحوه نگارش يک طرح کسبوکاار و
چگونگي تثسیس يک شرکت نوپا؛
تجربه کارآفرینی :اجرای يک مطالعاه ماوردی و
دريافاات تجااارب واقعااي دنیااای کااارآفريني و
کسبوکار؛
بازی کسبوکتار پایتدار :شارکت در مساابقه و
برندهشدن در بازرگتارين رقابات جهااني طارح
کسبوکار پايدار [.]27

 .4نتیجهگیري
اين مقاله به بررسي کارآفريني و دانشاگاه کاارآفرين در
هلنااد پرداختااه اساات .دولاات هلنااد ارزش بساایاری باارای
کارآفريني قائل است و سیاستهاای مختلفاي را در زمیناه
کارآفريني اجرا ميکند .نقاط عطف سیاست کارآفريني هلند
را ميتوان در چند مورد خالصه کردکه عبار اند از :کاهش
قاباال توجااه در قااوانین و مقااررا  ،برنامااه ضاامانت باارای
کساابوکارهااای کوچااک و متوسااط ،برنامااه تکنوپااارتنر،
برنامههای آموزش کارآفريني ،طرح تثمین مالي خرد .بر اين
اساس ،هلند کاهش قابل توجه مرزهای مقرراتي مربوط باه
کارآفريني ايجاد کرده است .با اساتفاده از تساهیال رشاد،
نیاز برخي از کسبوکارهای کوچک و متوساط باه سارمايه
خطرپذير را برآورده کرده است .هلند ،طرح تثمین مالي خرد
را برای دسترسي کارآفرينان به منابع مالي راهاندازی کارده
است؛ اين برنامه ،سبب استقرار شبکه ملي منابع مالي خارد
و مرکز اطالعاا مناابع ماالي شاده اسات .سیاساتهاا و
برنامههاای حماايتي هلناد ،باه مؤسساههاای پژوهشاي و

(د) آموزشهای یاریدهنده به کسبوکار( :دانشاجو اياده
کاااارآفريني دارد و عالقمناااد باااه برناماااههاااای دارای
ایسيتياس است).
اگر دانشجو يک کسبوکاری را راهاندازی کرده باشاد و
يا طرح کسبوکاری داشاته باشاد ،دورههاايي در دانشاگاه
دلفت ارائه ميشود که باه ايشاان در توساعه مهاار هاای
کارآفريني ياری ميرساند .اين دورهها مستلزم اين است که
دانشجو ايده کسبوکار و تیم کاری داشته باشد .دورههاای
ارشد برای تمام دانشجويان مقطاع کارشناساي ارشاد قابال
دستیابي است .هنگامي که درس کارآفريني به عنوان ياک
1. Sparring Dinner
2. Philips

!3. Ready to Startup
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التتف :یتتس! دلفتتت :بااه کارآفرينااان کمااک ماايکنااد تااا
شرکتهای فناور پیشرو را راهانادازی کنناد و رشاد دهناد.
اينمرکاز باه داناشآموختگاان ،دانشامندان ،مهندساان ،و
شاغالن در راهاندازی کسبوکار خود مشاوره مايدهاد و از
آنها حمايت ميکند.

مخترعان اين فرصت را ميدهد تا در توساعه شارکتهاای
فناور جديد در هلند مشاارکت داشاته باشاند .همچناین ،باا
استفاده از برنامههای حمايتي ،شرکتها را به سرمايهگذاری
در تحقیق و توسعه تشويق ميکند .عاالوه بار ايان ،هلناد
برای آموزش کارآفريني اهمیات خاصاي قائال مايشاود و
مؤسسههای آموزشي و بخش کسبوکار را تشويق ميکناد
تا در راستای بهبود و تطبیق برنامه درسي با نیازهاای باازار
کار با يکديگر مشارکت کنند.
اهمیت کارآفريني ايجاب ميکند تاا باه طاور کلاي باه
مقوله کارآفريني در کلیه نهادهای جامعه بپردازد و در حاوزه
و دانشگاه که يکي از مهمترين نهادهای جامعه اسات و در
پیشرفت جامعه نقش اساسي ايفا مايکناد ،بطاور خااص
مورد توجه قرار گیرد .در اين مطالعاه ،اقادامهاای دانشاگاه
صنعتي دلفت به عنوان يک دانشگاه کارآفرين مورد بررسي
قرار گرفت .دانشگاه دلفت اقدامهای گستردهای در راساتای
کارآفريني انجاام مايدهاد کاه از آن جملاه مايتاوان باه
برگزاری دورههای کاارآفريني ،فعالیاتهاایآگااهيبخاش،
راهاندازی انکوباتور و مرکز کارآفريني ،و تشاويق اساتادان و
دانشجويان به کارآفريني اشاره کرد .کارآفريني در مثموريت
اين دانشاگاه تصاريح شاده اسات .بار اسااس گوياههاای
استخراج شده از بیانیه مثموريت دانشگاههای مورد مطالعاه،
اين موضوع قابل ذکر اسات کاه دانشاگاه دلفات باه ارائاه
خدما آموزشي با کیفیت و نیز ،انجام پژوهشهای علمي و
فنااي پیشااگامانه تثکیااد دارد .همچنااین ،ايجاااد ارتباااط و
همکاری بین دانشگاه با ديگر مؤسسهها و سازمانهاا بیاان
شده است .در دانشاگاه دلفات ،دانشاگاه کاارآفرين معناای
گستردهتری از تعداد استار آپهای دانشجويي دارد .در اين
دانشگاه مواردی مانند همکاری با صنعت مورد توجاه قارار
ميگیارد و اساتادان و پژوهشاگران دانشاگاه قراردادهاای
پژوهشي با بخش صنعت منعقد ميکنند .در نتیجه ،اين امر
سبب ميشود تا بسیاری از نوآوریها و فناوریهاای جدياد
که در دانشگاه تولید ميشود به جامعه انتقاال ياباد .هادف
مراکز کارآفريني در دانشگاه دلفت را ميتوان بهصور زيار
خالصه کرد:

ب :مرکز ارزشگذاری :به کارکنان و دانشاجويان دانشاگاه
در زمینه تعیین ارزش دانش کمک ميکند.
ج :مرکز کارآفرینی :با ارائه دورههايي در زمیناه کاارآفريني
مانند :دوره مالي و توسعه محصوال و بازاريابي ،و حمايات
از پژوهشگران در انتقال دانش به بازار کار ،باه دانشاجويان
کمک مايکناد تاا داناش خاود را در زمیناه کاارآفريني و
کسبوکار ارتقا بخشند.
دانشگاه دلفت توجه ويژهای به آموزش کاارآفريني دارد.
از آنجا که دانشگاه دلفت؛ دانشگاهي صنعتي است ،آماوزش
کارآفريني خود را با مثموريتهای دانشگاه هماهناگ کارده
است ،به اين معنا کاه آماوزش کاارآفريني باه دانشاجويان
طراحي صنعتي باا دانشاجويان فیزياک کااربردی متفااو
است .بنابراين ،در دانشاگاه دلفات آماوزش کاارآفريني بار
کارآفريني فناورمحور متمرکز است.
در جمعبندی از آنچه ذکر شد ،برای موفقیت روزافازون
در حوزه کارآفريني ،الزم است تا سیاستهاا و برناماههاای
تشويقي و حمايتي از کارآفريني و کارآفرينان به طور جادی
مورد توجه قرار گیرد و اجراياي شاوند .در خصاوص توجاه
آموزش عالي و دانشگاهها به امر کارآفريني ،الزم اسات تاا
مثموريت دانشگاه راهبرد حمايت از ناوآوری و کاارآفريني و
التزام به گسترش فرهنگ و مهار های کارآفريني را شامل
شود .همچنین ،با توجه به اهمیت آموزش ،اگر دانشگاههای
ايران بخواهند که در توسعه کارآفريني تالش فعاال داشاته
باشند ،الزم است تا سیاست و برنامههايي برای بازساازی و
بهبود صالحیتهای سیستم آماوزش دانشاگاهي تادوين و
اجرا کنند .در خاتمه ،پیشنهاد ميشود تا دورههای کارآفريني
بهصور میانرشتهای تدريس شود.
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Abstract
The entrepreneurship issue is one of the important topics that has attracted a lot of attention and
different countries adopted various policies and actions for developing of entrepreneurship. In Iran, as
in other countries, this issue has been addressed. However, for attending more success, it is important
to consider the experiences of advanced countries. Netherlands has one of the most advanced
economies in the world. Accordingly, this article aims to study entrepreneurship and Entrepreneurial
University in Netherlands, with emphasis on three dimensions including trends, policies, and actions.
The study was written in descriptive and analytical format and the data were collected by using the
available information on official sites and related documents and evidences. In this paper, besides
describing the general attitude of Netherlands country; the statistical data related to entrepreneurship
perception, entrepreneurship attitudes, entrepreneurship intention, and the whole entrepreneurship
activity of the first stage were studied. In addition, the activities of one of the leading entrepreneurial
universities in the Netherlands was studied. The findings show that the Dutch government appreciates
the entrepreneurship a lot and Dutch policies focus on entrepreneurship in several areas: financing,
technology and innovation, internationalization, education, and simplification of regulations.
Entrepreneurship has been highlighted in university mission and vision. In addition, the University has
taken special actions regarding entrepreneurship education and interactions with industry.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial University, Higher Education, Relationship with
Industry, Education, Netherlands.
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