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 ها مها و اقدا ي و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاستکارآفرین

 1*مهتاب پورآتشی

 ريزي آموزش عالی، تهران، ايران مؤسسه پژوهش و برنامه وزش عالی،آم در تطبیقی مطالعات استاديار گروه

 20/03/1397: تاريخ پذيرش 12/02/1397 :دريافتتاريخ 

چکیده

 ههمي است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و کشورهای مختلف برای توسعبحث کارآفريني از مباحث مطرح و م
اند. در ايران نیز همچون ساير کشورها به اين موضوع توجه شاده اسات. باا     مختلفي اتخاذ کرده های ها و اقدام کارآفريني سیاست

ه از اهمیت قابل توجهي برخوردار است. هلند يکي مندی از تجربیا  کشورهای پیشرفت حال، برای موفقیت هرچه بیشتر، بهره اين
اين اساس، مقاله حاضر با هدف بررسي کارآفريني و دانشگاه کاارآفرين در هلناد    ترين اقتصادهای جهان را داراست. بر از پیشرفته

  توصایفي و تحلیلاي   صاور  . مطالعاه باه  هاست ها، و اقدام کید مقاله بر سه محور روندها، سیاستثبه رشته تحرير درآمده است و ت
های رسمي و اسناد و مدارک مربوط صور  گرفتاه اسات.    ها با استفاده از اطالعا  موجود در سايت نگاشته شده و گردآوری داده

های آماری مرتبط با ادراک کارآفريناناه، نگارش کاارآفريني، نیات      در مقاله حاضر، عالوه بر تشريح سیمای کلي کشور هلند؛ داده
های برتار کاارآفرين در هلناد پرداختاه شاده       يکي از دانشگاه های مفعالیت کل کارآفريني مرحله اول؛ به بررسي اقداکارآفريني و 
های هلند در زمینه کارآفريني در  ل است و سیاستئها حاکي از آن بود که دولت هلند ارزش بسیاری برای کارآفريني قا است. يافته

ساازی مقاررا .    ساازی، آماوزش و سااده    المللي مین مالي، فناوری و نوآوری، بینثاز: تند ا چند بخش متمرکز شده است که عبار 
ای در خصاوص آماوزش کاارآفريني و     وياژه  های های دانشگاهي تصريح شده و دانشگاه اقدام موريتثانداز و م کارآفريني در چشم

 تعامال  با صنعت انجام داده است.

 .ارتباط با صنعت، آموزش، هلند ،ين، آموزش عاليکارآفريني، دانشگاه کارآفر ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1

تغییرا  سريع جوامع و ضرور  سازگاری فعاالنه با اين 
تغییرا ، سبب شده تا به کارآفريني و توسعه آن توجه شود. 

يکاي از چهاار عامال عماده توساعه اقتصااادی        کاارآفريني 
هاای   که راهکار ا ربخش در برابر چالش [1]آيد  شمار مي به

و اقتصاد بسایاری از کشاورها را باه     [3، 2] اقتصادی است
برخاي پژوهشاگران، در صاور     نظار   به [.4] راند پیش مي

 باه عناوان  تاوان   وجود نهاادی مناساب، کاارآفريني را ماي    
راهکار توساعه اقتصاادی    فقطعبارتي،   مناسب و به يحل راه

اين امار سابب شاده تاا کاارآفريني توجاه        [.6، 5] دانست
ريزان کشورهای مختلاف   اران و برنامهذگ اری از سیاستبسی

 هاين اساس، کشورهای مختلف برای توسع را جلب کند و بر
اناد. کاارآفريني،    مختلفاي انجاام داده   های اقدام ،کارآفريني
 یر قارار داده  ثها و مراکز آموزش عالي را نیز تحت ت دانشگاه
دانشاگاه   نظران، گذر از ای که بسیاری صاحب گونه است؛ به

عباار    اند. به سنتي به دانشگاه کارآفرين را ضروری دانسته
ديگر، اقتصاد رقابتي و مبتني بار بازارهاای کناوني کاه باا      

المللي و گذر از اقتصااد   تحوال  و تغییرا  سريع محیط بین
هاا را   موريت دانشاگاه ث، ماستملي به اقتصاد جهاني همراه 

ها با توجه به  دانشگاه و نقش [7]  یر قرار داده استثتحت ت
های جديد در قبال جامعه در حال تغییار دگرگاون    مسئولیت

آورناده   هاا از فاراهم   ، نقاش دانشاگاه  پاس  [.8] کرده است
 برایمحیطي برای کسب دانش به مکاني برای تربیت افراد 

اناد کاه نیازهاای باازار را      هايي تکامال يافتاه   ايجاد شرکت
کارآفرين، توسعه اقتصادی را دانشگاه  [.9] سازند برآورده مي
عملکرد جديد دانشگاهي باه آماوزش و پاژوهش     به عنوان
توان دانشگاهي تعريف  زند. چنین دانشگاهي را مي پیوند مي

های جدياد   هايي از قبیل ايجاد شرکت کرد که دارای فعالیت
هاای مشاترک باا     در دانشگاه، ايجاد مراکزی برای پژوهش

هاای فکاری و    از داراياي صنعت، تمهیداتي بارای حفاظات   
 هاای دانشاگاهي باشاد    واگذاری حق امتیاز نتاايج پاژوهش  

[10.] 
جانبه نظام مقدس  های همه از سوی ديگر، تحقق آرمان

جانبه در علام   جمهوری اسالمي ايران در گرو پیشرفت همه
و در نقشه جامع علمي کشور کوشاش شاده    و فناوری است

توجاه باه اهاداف     است تاا باا الهاام از اساناد باالدساتي و     
 1404اناداز علام و فنااوری در افاق      راهبردی کشور، چشم

تبیین شود. راهبردهای کالن در نقشه جامع علماي کشاور   
به ابعاد مختلف نظام توسعه علام و فنااوری کشاور اشااره     

ند از: ا ترين اين راهبردها عبار  است که برخي از مهم کرده
ه ايفاای نقاش   جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری ب

دهي آموزش، پاژوهش، فنااوری و     رتر در اقتصاد؛ جهتمؤ
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  

هاای   کید بر پرورش انسانثتوانمندسازی سرمايه انساني با ت
 قي و کارآفرين و خودباور و خالق، نوآور و تواناا در تولیاد  مت

هاای اساالمي و    فناوری و نوآوری متناساب باا ارزش  ، علم
نیازهای جامعاه؛ تعامال فعاال و ا رگاذار در حاوزه علام و       
فناوری با کشورهای ديگار باه وياژه کشاورهای منطقاه و      

دهي به چرخه علم و فناوری و ناوآوری   جهان اسالم؛ جهت
ايفای نقش مو رتر در حوزه علوم پزشکي و ساالمت؛  برای 
دهي به چرخه علم و فناوری و ناوآوری بارای ايفاای     جهت

اسااس آنچاه    بار   [.11]  رتر حوزه فني و مهندسيؤنقش م
کاارآفريني و   هاای  هاا و اقادام   د، مطالعاه سیاسات  شا ذکر 

 بارای کارآفريني دانشگاهي کشاورهای موفاق و پیشارفته    
فیااد خواهااد بااود. هلنااد يکااي از    الگااوبرداری بساایار م 

سساه  ؤم [.12] ترين اقتصادهای جهاان را داراسات   پیشرفته
، گزارشي در مورد رتبه کشاورهای جهاان   1پژوهشي لگاتوم

کند که رتبه هر کشور در شاخص  در شاخص رفاه منتشر مي
طباق ايان    شاود. بار   زيرشاخص گزارش ماي  9کلي رفاه و 

 کشور( را در شااخص  149)در میان  9بندی، هلند رتبه  رتبه
های کیفیت اقتصااد،   رفاه کسب کرده است و در زيرشاخص 

را  2، و 14، 4کار و آموزش باه ترتیاب رتباه     و محیط کسب
با توجه به آنچه بیان شد و باا ذکار    [.13] کسب کرده است

های ايران برای دستیابي باه دانشاگاه    اين نکته که دانشگاه
ي و پژوهشي و خادماتي را  های آموزش فعالیت دکارآفرين باي

به ساوی توساعه کاارآفريني دانشاگاهي معطاوف کنناد و       
تواناد   های کاارآفرين منتخاب ماي    بررسي وضعیت دانشگاه

                                                                                    
1. Legatum 
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هايي برای ايران باشد؛ در تحقیق حاضار، باه بررساي     درس
کااارآفريني و دانشااگاه  هااای هااا و اقاادام روناادها، سیاساات

اسااس نتاايج    شود و بر کارآفرين در کشور هلند پرداخته مي
 . شود ه ميئهای ايران ارا حاصل، نکاتي برای دانشگاه

 روش تحقیق .2

 مهماي  نقش که يافته دارد هتوسع کشور هلند، اقتصادی

مقاله حاضر به بررساي تجاارب   . ندک مي ايفا اروپا اقتصاد در
هلند در زمینه کارآفريني و دانشگاه کارآفرين پرداخته اسات  

. اين داردز ک تمر ها ها و اقدام استو بر سه محور روندها، سی
صور  توصیفي و تحلیلي به رشته تحريار درآماده    مقاله، به

با استفاده از اطالعاا  موجاود در   ها  آوری داده و جمع است
های رسمي و اسناد و مادارک مرباوط انجاام گرفتاه      سايت

هاای تحقیاق در    يافتهاست. پس از بیان سیمای کلي هلند، 
هااای  ناادهای کااارآفريني، سیاسااتچنااد بخااش شااامل: رو

شااود.  ه ماايئااکااارآفريني و آمااوزش عااالي و کااارآفريني ارا
دانشگاه کاارآفرين،   های ها و اقدام منظور آشنايي با برنامه به

ه ئاادر اياان خصااوص ارا 1تجااارب دانشااگاه صاانعتي دلفاات
د. دانشگاه صنعتي دلفت دانشگاهي است در دلفت در شو مي

تارين دانشاگاه    لند، که بزرگاستان هلند جنوبي در کشور ه
تثسیس شده  1842ژانويه  18صنعتي هلند است و در تاريخ 

تاا   2014-15هاای جهاان )ساال     بندی دانشگاه است. رتبه
 ءدهد که اين دانشگاه همواره جز ( نشان مي2016-17سال 
 دانشگاه برتر جهان بوده است. 100

 QSرتبه  رتبه تايمز

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

71 65 59 86 64 62 

کارآفرين است و طي  يدانشگاه صنعتي دلفت، دانشگاه
های پژوهشي  و يافته ها سال گذشته، بسیاری از اختراع 175

اين دانشگاه، کارآفريني  [.14] اند سازی شده دانشگاه، تجاری
کنااد: از طريااق  هااای مختلفااي تشااويق مااي  را بااه روش

ه ئااز طريااق اراهااای زايشااي، ا گااذاری در شاارکت ساارمايه
                                                                                    
1. Delft University of Technology 

هاای آموزشاي متمرکاز بار کاارآفريني، و از طرياق        برنامه
 های نوپا. گری شرکت مربي

 سیماي کلی هلند .3

که باا ناام    Netherlandsکشور هلند، با نام انگلیسي 

Holland در شمال غربي اروپاا واقاع    ؛شود نیز شناخته مي

 است. 2سفلي  های سرزمین معنای بهشده است و 
هاا،   درياچاه  از وسایعي  گستره با مسطح کشوری هلند،
و از نظار مسااحت و تعاداد     [15] هاسات  ها و کانال رودخانه
رود.  شمار ماي   ترين بندر اروپا به هايي که دارد، بزرگ اسکله

اين کشور، از شرق با آلمان، از جنوب با بلژيک و از طرياق  
دريا با بريتانیا از غارب همساايه اسات. پايتخات آن شاهر      

م اسات. هلناد همااراه باا بلژياک و لوکزامبااورگ،     آمساتردا 
دهند که نام ياک پیماان همکااری     را تشکیل مي 3بنِلوکس

همساايه اسات و از ترکیاب نخساتین      ربین اين سه کشاو 
 است. حروف نام اين کشورها ساخته شده 

هلند، ششمین اقتصاد بازرگ در اتحادياه اروپاا را دارد،    
کناد،   پا ايفاا ماي  نقل ارو و قطب حمل به عنواننقش مهمي 

روابط پايدار صنعتي دارد. عالوه بر اين، سطح پايین بیکاری 
هلناد در پارورش و    [.16] شاود  در اين کشور مشاهده ماي 

تجااار  گاال مقااام اول را در جهااان داراساات. دامااداری و 
شاود.   های اقتصاد هلند محساوب ماي   کشاورزی نیز از پايه

ي هلناد اسات و   اياال  متحده آمريکا يکي از بازارهای اصل
 ند.ا ترين شرکای تجاری کشورهای اتحاديه اروپا نیز از مهم

 هلند و کارآفرینی .3-1

اساس آن بنا  کارآفريني مبنايي است که اقتصاد هلند بر
وری و  سابب ايجااد اشاتغال، بهاره    شده است. کاارآفريني،  

، دولات  بناابراين شاود.   و نیز، سبب رونق کشور مينوآوری؛ 
هدف  [.17]ل است ئری برای کارآفريني قاهلند ارزش بسیا

وزار  امور اقتصادی هلند، کمک باه ايجااد و حفاظ ياک     
بخش کااملي از   به عنوانکشور پايدار و کارآفرين است که 

اقتصاد جهااني در نظار گرفتاه شاود. ايان وزار ، اهاداف       
                                                                                    
2. low-lying country 
3. Benelux 
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ديگری مانند تشويق کارآفرينان بیشتر در هلند و حمايت از 
را نیز در نظار دارد و بار ايان اسااس،      کارآفريني سطح باال

ايجاد محیط مساعد برای  راستایهای بسیاری را در  فعالیت
کارآفريني و کارآفرينان بالقوه انجام داده است. برخي اهداف 

 هلند درخصوص کارآفريني عبارتند از:
 ؛زود بازدهکارهای  و افزايش تعداد کسب 

 کاهش موانع اداری؛ 

 فرماا کاه    ينان خاويش بهبود فرصت برای کارآفر
 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؛

  های اجتمااعي   حل چالش برایاستفاده از نوآوری
[17.] 

کیاد  ثرهیافت هلند در کارآفريني بر سه عنصار اصالي ت  
 ند از: ا دارد، که عبار 

افزايش فرهنگ کارآفريني از طريق تهییج نگرش  .1
  ؛کارآفرينانه در سیستم آموزشي

هاای   های نوپا در زمینه فنااوری  برانگیختن شرکت .2
هاا تاا اساتفاده بهتاری از      برتر در بیرون دانشاگاه 

   ؛و توسعه داشته باشندتحقیق 
کاهش موانع رشد از طرياق تمرکاز بار نظاار  و      .3

   [.18] سازی کارآفرينان شبکه

 روندهای کارآفرینی در هلند .3-2

در ادامه، روندهای مرتبط با کارآفريني در هلند در چهار 
 بخش 

  ؛ادراک کارآفرينانه :الف

   ؛نگرش کارآفريني :ب

   ؛نیت کارآفريني :ج

تا  2005های  کارآفريني مرحله اول طي سالفعالیت کل  :د
 ه شده است.ئمیالدی ارا 2015

بارای کاارآفريني و     گیری تصمیم )الف( ادراک کارآفرینانه:
پیشرفت فردی در مراحل مختلف کارآفريني، به طیاف  

های کارآفرينان وابسته است. يکاي از   وسیعي از ويژگي
ريني کنناده، ادراک فارد در ماورد کاارآف     عوامل تعیاین 

 2015تاا   2005های  است. ادراک کارآفرينانه طي سال
 [.19] ( نشان داده شده است1میالدی در جدول )

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

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 48 46 33 34 48 45 36 39 42 46 39 شده هاا ادراک رصتف

 41 44 42 42 42 46 47 38 39 38 42 شده هاا ادراک صالحیت

 38 39 43 39 37 26 27 26 21 29 29 ترس از شکست

 GEM APS (2015) منبع:
 

دهاد کاه    درصد افرادی را نشان مي ،شده فرصت ادراک
در محایط اطاراف    ماه آينده فرصت مناسبي 6معتقدند طي 

 کار وجود دارد. و اندازی کسب برای راه
کند  شده، درصد افرادی را بیان مي های ادراک صالحیت

که معتقدند مهار ، دانش و تجربه کافي برای شاروع ياک   
انادازی   کاار را دارناد. تارس از شکسات )هنگاام راه      و کسب

ی مناسابت دارد کاه فرصات    دبارای افارا   فقطکار(  و کسب
( 1طاور کاه در جادول )    اند. هماان  را بیان کرده شده ادراک

، تغییراتي در 2015تا  2005های  شود طي سال مشاهده مي
شود که ايان امار باا     سطح فرصت ادراک شده مشاهده مي

تحوال  اقتصادی کالن در ارتبااط اسات. کاهشاي کاه در     
شود بر ا ر اولین رکود  مشاهده مي 2009و  2008های  سال
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 اسات ه کارد   اقتصادی و مالي را ايجااد  اقتصادی که بحران
، تولید ناخالص ملي افازايش داشات و   2015در سال  [.19]

شده  های ادراک شود سطح فرصت طور که مشاهده مي همان
 های قبل رسیده است.  به باالترين سطح نسبت به سال

نگرش نسبت به کاارآفريني متغیار    :نگرش کارآفرینی)ب( 
هااای  زياارا نگاارشمهمااي باارای کااارآفريني اساات،  

کارآفريني حاوی اطالعاتي دربااره تصاوير کارآفريناان    
اساات. تصااوير مطلااوب از کااارآفريني و کارآفرينااان   

تواند پذيرش بیشتر کاارآفريني را در ياک فرهناگ     مي
نگرش نسبت به کاارآفريني در طاي    [.20] موجب شود

( نشاان  2میالدی در جدول ) 2015تا  2005های  سال
  [.19]داده شده است 

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

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 به عنوانکارآفرینی 

 گزینه شغلی مطلوب
79 80 85 85 84 85 83 79 80 79 79 

وض یت عالی 

 فقکارآفرینان مو
66 65 69 69 67 69 67 65 66 68 65 

ها به  توجه رسانه

 کارآفرینی
58 59 61 61 64 61 62 58 55 56 58 

 GEM APS (2015) منبع:
 

شود، در هلند نگارش مثبتاي    طور که مشاهده مي همان
، میازان  2015تاا   2005به کارآفريني وجود دارد و طي بازه 

وده است و در ساال  درصد بیشتر ب 50موافقت با هر آيتم از 
درصد بزرگساالن هلندی بر اين نظر بودناد کاه    79، 2015

 کارآفريني، گزينه شغلي مطلوب در هلند است.

نیات کاارآفريني موضاوع مهماي در     : نیت کتارآفرینی  )ج(
کنناده ساطح    بیناي  پیش زيراخصوص کارآفريني است، 

نیات   [.21] های واقعي کارآفريني در آينده است فعالیت
 2015تاا   2005هاای   ني در هلناد، طاي ساال   کارآفري

  [.19] ( نشان داده شده است3میالدی در جدول )

 اند موافق موردسال( که با هر  18-64(، درصد جمعیت بزرگسال )2005-2015نیت کارآفرينی در هلند ) .3جدول 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 11.1 10.8 10.3 10.1 9.8 7.1 7.4 5.3 5.5 5.6 6.2 نیت کارآفرینی

 GEM APS (2015) منبع:
 

شود کاه   نیت کارآفريني توسط درصد افرادی تعريف مي
انادازی   کااری را راه  و قصد دارند تا طي سه سال آتي کساب 

شود نیت کارآفريني با رشاد   طور که مشاهده مي . همانکنند
 1/11باه   2015ای کاه در ساال    گوناه   مواجه بوده است، به
 درصد رسیده است.

فعالیاات کاال : فعالیتتت کتتر کتتارآفرینی مرحلتته اول  )د(
کارآفريني مرحلاه اول شاامل کارآفريناان نوپاا اسات.      

سااله را شاامل    64تاا   18کارآفرينان نوپا، افاراد باین   
کاار جديادی را    و کنند تاا کساب   شود که تالش مي مي

هااای  لیااتد. افااراد بايااد فعاالنااه در فعاکنناااناادازی  راه
مثاال، از طرياق    به عنوانکار نوپا درگیر شوند.  و کسب

جاوی مکاان مناساب    و جسات   کار و نوشتن طرح کسب
کار  و کار، و سازماندهي تیم کسب و اندازی کسب برای راه

فعالیاات کاال کااارآفريني مرحلااه اول طااي  [.19] نوپااا
( نشاان  4میالدی در جدول ) 2015تا  2005های  سال

 .داده شده است
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 های کارآفرینی در هلند سیاست .3-3

تاوان در دو بساته    های کارآفريني هلناد را ماي   سیاست
 : کردسیاستي تقسیم 

کااه هاادف آن   1بسااته سیاساات اساسااي  ،نخستتت

                                                                                    
1. Basic policy package 

کارهااای در حااال رشااد،   و کارهااای نوپااا، کسااب  و کسااب
کاه باه   چیازی اسات    کارهاا و آن  و سازی کساب  المللي بین

 رساند.   کارآفرينان سود مي

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

 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 

 4.3 5.2 4.7 4.1 4.3 4.0 3.1 2.1 2.7 3.6 2.5 کارآفرینان نوپا

 3.0 4.5 4.8 6.3 4.1 3.4 4.1 3.2 2.6 1.9 1.9 کارآفرینان جدید

 GEM APS (2015)منبع: 
 

که مرتبط با کارآفرينااني اسات    2بسته سیاست برنامه دوم،
هاای   پردازناد. حیطاه   که در حیطه مشخصي به فعالیت ماي 

 های حوزه به عنوانهايي که است که  هدف اين بسته بخش
کلیدی برای فعالیت و توسعه اقتصادی در هنلد طراحي شده 

   [.17] است
نقاط عطف سیاست کارآفريني هلند در ده سال گذشاته  

 به شرح زير است:

 :يکاي از   کاهش قابر توجه در قوانین و مقررات
ترين نقاط عطاف دولات هلناد موفقیات در      مهم

کاهش قابل توجه مرزهای مقرراتاي مرباوط باه    
ايان اسااس، باناک     وده اسات و بار  کارآفريني با 

يکاي از   باه عناوان  های هلناد را   جهاني سیاست
 در اين زمینه بیان کرده است. ها بهترين اقدام

 :فقاط مشکل جذب بودجه کاافي ناه    منابع مالی 
کارهای نوپاست، بلکاه بسایاری از     و مشکل کسب

برند. دولت بارای   ها از اين مشکل رنج مي شرکت
هاای   ي مانناد برناماه  حل ايان مشاکل ابزارهااي   

کارهای کوچک و متوسط و  و ضمانتي برای کسب
برناماه تسااهیال  رشااد را معرفااي کاارده اساات.  
                                                                                    
2. Program policy package 

کارهاای   و تسهیال  رشاد، نیااز برخاي از کساب    
رشاد   برایکوچک و متوسط به سرمايه خطرپذير 

 کند. ورد ميآکار را بر و تر کسب سريع

 هاای   يکاي ديگار از برناماه    :3برنامه تکنوپارتنر
شاود، برناماه    وفق که توسط دولت حمايت ماي م

کارهای  و تکنوپارتنر است. هدف اين برنامه کسب
نوپا در بخش فناوری است که تمايل دارند تا باه  

، ايان برناماه   نیاز و  مرتبه بااليي در هلند برساند 
هاای   منظور ارتقای تصور از هلند برای ناوآوری   به

. اياان برنامااه، اسااتکارهااای فناورانااه  و کسااب
پژوهشااي و  هااای هسسااؤهااايي را بااه م فرصاات

های فنااور   دهد تا در توسعه شرکت مخترعان مي
جدياد در هلناد مشاارکت داشاته باشاند. برناماه       
تکنوپارتنر از چهار برنامه باه شارح زيار تشاکیل     

 شده است: 

   ؛دانش ز برداری ا بهره و بودجه ،برنامه: الف

 ؛4سید  تسهیال  : ب

  ؛تنرتکنوپار  گواهینامه  :ج

                                                                                    
3. TechnoPartner Programme 
4. SEED 
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 . 1کار و برنامه فرشتگان کسب :د

باارداری از دانااش، اشااخاص و   برنامااه بودجااه بهااره 
 .نااد دار هااای خصوصااي کااه تجااارب کارآفرينانااه سااازمان
کناد تاا    پژوهشي( را تشويق ماي  های هسسؤها و م )دانشگاه
منظاور    د. باه کننا انادازی   بنیان راه های نوآور و دانش شرکت

وفقیات، تکنوپاارتنر از   کاهش ريساک و افازايش شاانس م   
از طرق مختلف مانناد غرباالگری    -سیسثت های تازه شرکت

تحقیقا ، رصد کارآفرينان، پتنت، دسترساي باه تجهیازا ،    
کناد. گواهیناماه تکنوپاارتنر،     حمايت مي -بودجه پیش رشد

که  کند و در نتیجه، شانس اين های بانکي را ضمانت مي وام
ا، با کمترين ريسک بارای  کار فناور منابع مالي ر و يک کسب
دهاد. هادف    دسات آورد؛ افازايش ماي    دهنده، باه  بانک وام

کارهاای نوپاا از    و مین سرمايه برای کسبثتسهیال  سید، ت
گاذاری شاده توساط     هاای سارمايه   طريق حمايت از بودجه

کاااار،  و اشاااخاص خصوصاااي اسااات. فرشاااتگان کساااب
ند که منباع اصالي بودجاه بارای     ا گذاران غیررسمي سرمايه

روناد. برناماه    شامار ماي    کارهاای نوپاا و ناوآور باه     و سبک
باارای  یکاتااالیزور بااه عنااوان کااار  و فرشااتگان کسااب 

گذاری غیررسمي از طرياق بارانگیختن کارآفريناان     سرمايه
ی سرمايه است که در نتیجه طرفین آمااده  وجو جست برای

های بعدی را بردارند. اين برنامه اطالعا   خواهند بود تا گام
گااذار و  هااای الزم را بااه هاار دو طاارف ساارمايه شو آمااوز

 دهد. ه ميئکارآفرين ارا
 از آنجا که نوآوری يکي از عوامال مهام   : نوآوری

وری اسات، دولات هلناد     رشد اقتصاادی و بهاره  
بخشااي از برنامااه سیاسااتي و حمااايتي را بااه    

گذاری تحقیق و توساعه موفاق    تسهیال  سرمايه
هااا را بااه   اختصاااص داده اساات تااا شاارکت   

 گذاری در تحقیق و توسعه تشويق کند. سرمايه

 منظاور ارتقاای    به های آموزش کارآفرینی: برنامه
روحیه کارآفريني و نگرش مثبت باه کاارآفريني،   
وزار  امور اقتصادی و وزار  آموزش، فرهنگ و 
علااااوم در برنامااااه آمااااوزش و کااااارآفريني  

 ، ايجااد هاا  اند. يکاي از اقادام   گذاری کرده سرمايه
                                                                                    
1. Business Angel Programme (BAP) 

هاا و ديگاار   شاش مرکاز کاارآفريني در دانشاگاه    
آموزش عالي با هدف ايجاد نگارش   های همؤسس

بااه  آنهااا کارآفرينانااه در دانشااجويان و تشااويق
 .استپیگیری مسیر شغلي کارآفرينانه 

  :از آنجاا کاه    گذر از بخش آموزش به بازار کتار
کاار   برخي از کارآفرينان در هلند از ورود به باازار 

د، وزار  اماور اقتصاادی برناماه    کننا  شکايت مي
 «بهبود يادگیری در عمال »حمايت مالي با هدف 

 هاای  هنهادينه کرده اسات. ايان برناماه، مؤسسا    
کند تاا    کار را تشويق مي و آموزشي و بخش کسب

بهبااود و تطبیااق برنامااه درسااي بااا   راسااتایدر 
. کمک کنندنیازهای بازار کار با يکديگر مشارکت 

ياک   دسات کام  شاود کاه    مالي زماني اعطا ماي 
سسه آموزشي با يک کارآفرين به انجام طارح  ؤم

 مشارکتي بپردازند.

 دولت هلناد معتقاد اسات     مین مالی خرد:أطرح ت
مربي يا منبع مالي نبايد سابب شکسات    نبودکه 

مین ماالي  ثطرح ت ، بنابراينکارآفرينان بالقوه شود
دسترسي کارآفرينان به منابع مالي و  برایخرد را 
اندازی کرده اسات. ايان برناماه، سابب      اهمربي ر

استقرار شابکه ملاي مناابع ماالي خارد و مرکاز       
 اطالعا  منابع مالي شده است.

 دولاات هلنااد، سیاساات   رشتتد: هدهنتتد شتتتاب
تاا   گیارد  ماي هاای رشاد را در نظار     دهنده شتاب
 5تاا   3های با حجم معامال  ساالنه بین  شرکت

مال  به حجم معا کهد کنمیلیون يورو را تشويق 
 سال برسند. 5میلیون يورو طي  20ساالنه تا 

     گاری و   دستیابي به ايان هادف از طرياق مرباي
بازخورد، به اشتراک گذاشتن اطالعا  و داناش و  

هاا   های مديران يا صاحبان شارکت  توسعه توانايي
هاايي اجاازه    شارکت  فقاط پذير شده است.  امکان

پیوستن به اين برنامه را دارند که تمايال خاود را   
میلیاون   20به دستیابي به حجم معامال  ساالنه 

  [.17] سال نشان دهند 5يورويي طي 

های هلند در زمیناه کاارآفريني در    کلي، سیاست به طور
 ند از: ا های زير متمرکز شده است که عبار  بخش
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  ؛مین ماليثت: الف

 ؛فناوری و نوآوری :ب

 ؛سازی المللي بین: ج

  ؛آموزش :د

  [.22] ا سازی مقرر ساده: ه

کاار   و عمار ياک کساب    طيتوان  سه لحظه گذار را مي
 ؛( رشد )سريع(2 ؛( )پیش( شروع1ند از ا د که عبار کربیان 

 کار/ خروج.   و ( انتقال کسب3
های مهم سیاستي هلند مرتبط با  گذار و حوزه های زمان

( نشاان  5صور  جدول ) ها در ماتريسي به يک از لحظه هر
 [.22] داده شده است

 ها يک از لحظه هاي مهم سیاستی مرتبط با هر گذار و حوزه هاي زمان .5جدول 

 حوزه سیاست

 مرحله
 سازي مقررات ساده آموزش سازي المللی بین فناوري و نوآوري مین مالیأت

 * * * * * )پیش( شروع

 * * * * * رشد )سریع(

     * کار/ خروج و انتقال کسم

 

 رآفرینیآموزش عالی هلند و کا .3-4

آموزش عالي هلند در انطباق با مدل بولونیا است. هلند، 
تر از بسیاری ديگر کشورهای اروپاايي باا ايان مادل      سريع
آموزش عالي در هلند شامل ساه مقطاع    [.23] يافت سازش

باه  تحصیلي کارشناسي، کارشناسي ارشاد و دکتارا اسات و    
 هئا سسه آموزش عاالي ارا ؤکلي در دو نوع دانشگاه و م طور
 ند از: ا شود که عبار  مي

 ؛1های پژوهشي دانشگاه :الف
  [.24] 2علوم کاربردی های همؤسس :ب

هاای جاامع،    پژوهشاي شاامل دانشاگاه    هاای  دانشاگاه 
های تخصصي در زمیناه مهندساي و کشااورزی، و     دانشگاه
علاوم کااربردی شاامل     هاای  هسسا ؤناد. م زهای با دانشگاه

هاای   ر حاوزه تخصصاي د  های هسسؤجامع و م های هسسؤم
تخصصي مانند کشاورزی، هنرهای نمايشي، و تربیت معلام  

هاای   ه برناماه ئا هاای پژوهشاي مسائول ارا    است. دانشاگاه 
علوم کاربردی مسائولیت   های هسسؤمحور است و م پژوهش

ای را برعهاده دارد کاه    های آموزش عالي حرفه ه برنامهئارا
  [.25] کند های تخصصي آماده مي دانشجويان را برای حرفه

                                                                                    
1. Research-Intensive Universities 
2. technical institutions 

سیستم آموزش عالي، همراه با روند تغییرا  در جواماع  
اناد   هايي در نقش و کارکردهای خود داشته بشری دگرگوني

هاا باه سامت کاارآفرين شادن حرکات        و بسیاری دانشگاه
کامال،   باه طاور  اند. در اين بخاش، تاالش شاده تاا      کرده
يک دانشگاه کارآفرين برتر شرح داده  های ای از اقدام نمونه
دانشاگاه صانعتي دلفات در     های اين اساس، اقدام د و برشو

 ه شده است.ئزمینه کارآفريني ارا
ترين دانشگاه صنعتي هلند  دانشگاه صنعتي دلفت بزرگ

هاای   است. اين دانشاگاه، کاارآفرين اسات کاه طاي ساال      
های پژوهشي دانشاگاه،   و يافته ها گذشته، بسیاری از اختراع

   [.14] اند سازی شده تجاری

های دانشگاه صنعتی دلفتت در خصتو     اقدام .3-4-1

 کارآفرینی

  های دانشگاه موریتأانداز و م چشم

دار  است از مشارکت معنا موريت دانشگاه دلفت عبار ثم
يکام، از   و  پايدار در قرن بیسات  ای و قابل توجه برای جامعه

های علمي و فني پیشگامانه در ساطح   طريق انجام پژوهش
 و، ن و دانشمندان متعهد باه جامعاه  ادسجهاني، آموزش مهن

 ارزش  فناوراناه دارای  های فعالیت  نوآوری و  به   دانش  تبديل
 «ی دانش گذار ارزش » ،2006  سال  در اجتماعي.  و  اقتصادی 

که به انتقال دانش از يک بخش به بخش ديگر اشاره دارد، 
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به  های دانشگاه گنجانده شد و کارآفريني موريتثدر بیانیه م

  .[26]شد نمونه عیني ارزش دانشگاه بیان  عنوان
افزايش جمعیت و عالقه باه  »انداز دانشگاه دلفت:  چشم

شاادن  دسااتیابي بااه سااطوح باااالی موفقیاات ساابب طاارح
يکي از  به عنوانمهمي برای جامعه شده است.  های پرسش
های پیشرو در تربیت مهندسان، دانشگاه دلفت نقاش   بخش

 بارای هاای فناورناه    حال  کنناده راه  اهمفار  به عنوانخود را 
های اساسي به سمت پايداری و اقتصاد شکوفا  برداشتن گام

بیان کرده اسات. دانشاگاه صانعتي دلفات خاود را جامعاه       
ای، ملاي،   داند که مبتناي بار محایط منطقاه     دانشگاهي مي

اجتماعي و اقتصادی خود است و از طريق اعضای علماي و  
جهان دانشاگاهي ا باا  کارده    آموختگان، خود را به  دانش
  [.27]« است

دانشگاه صنعتي دلفت در نظر دارد تا دانشگاهي صنعتي 
و با شهر  جهاتي باقي بماند. به اين منظور، هدف دانشگاه 

ها و تسهیال   های تحصیلي با کیفیت باال و دوره ه رشتهئارا
 منحصر به فرد در علوم مهندسي است.
به اين هدف است.  همکاری بخش ضروری در دستیابي

از آمال اين دانشگاه، مورد توجه قرار گرفتن توساط جامعاه   
منبع مهندسان و دانشمندان برجساته   به عنوان -کار و کسب

کننادگان داناش علماي شاگرف، و شارکای       و ممتاز، تولید

شدن به دانشگاهي کاه   عبار  ديگر، تبديل است. به –نوآور
وفا شادن دارناد و   کار جديد امکاان شاک   و  های کسب فعالیت

تاوجهي بار محایط      یر مهام و قابال  ثآموزش و پژوهش ت
گاذارد؛ از آماال ايان دانشاگاه اسات.       اقتصادی رقابتي ماي 

دانشگاه صنعتي دلفت در نظر دارد به مکاني تبديل شود که 
ای و  رشته صور  میان علمي به هیئتدانشجويان و اعضای 

مهندسي نیروی   و ، علم، طراحينیزو  کنند  ای تفکر چندرشته
پیشران آموزش و پژوهش باشند. اين دانشگاه امیدوار اسات  
تا بهترين دانشمندان و دانشجويان نخبه و با استعداد جهاني 

بارای دانشاگاه صانعتي     راهبردیهای  . اولويتکند را جذب
در چند بخش کلي بیان شاده اسات از قبیال:     2020دلفت 

دانش، پرديس   یگذار  دانشجويان و آموزش، پژوهش، ارزش

  .[28] و تسهیال ، و افراد

احترام، صاداقت، تخصاص، مشاارکت،    های بنیادی:  ارزش
هاای بنیاادی    شفافیت و اجتنااب از تضااد عالياق از ارزش   

دانشگاه صنعتي دلفت است. همه اعضاای دانشاگاه دلفات    
و نسابت باه    کنناد  بايد با حاس احتارام باه جامعاه عمال     

 جامعه آگااهي داشاته باشاند    های فناوری و ا ر آن بر ارزش
های بنیادی دانشاگاه   هايي که در ارزش برخي از واژه. [27]

 شود، به شرح زير تعريف شده است:  مشاهده مي

های با کیفیت  دانشگاه صنعتي دلفت از فعالیت احترام: :الف
هااای اياان  کنااد. آزادی در قلااب ارزش افااراد حماياات مااي

هاای حماايتي،    قاش دانشگاه، هم از نظر دانشگاهي و هم ن
گوناه تبعای ، تعصاب و رفتاار      قرار دارد. در دانشگاه هایه 

 ای وجود ندارد.  غیرمنصفانه

دانشگاه دلفت از دانشجويان و کارکنان صادق  صداقت: :ب
کنناد،   کند که به شیوه مناسب فکر و عمال ماي   حمايت مي

دانند،  تر از منافع شخصي خود مي منافع جامعه و علم را مهم
ند و از به چاالش کشااندن   ا عامال  نقادانه و سازندهدارای ت

 رفتارهای غیرقابل قبول هراس ندارند.

دانشگاه انتظار دارد که همه کارکناان نسابت    تخصص: :ج
به وظايف شغلي خود آگاهي و اطالع کافي داشاته باشاند و   
در راسااتای مااواردی از جملااه: رهبااری و پیشاارو بااودن در 

های  ه آموزشئای پژوهش، ارابردن مرزه توسعه دانش، پیش
کلي، حمايت از منافع  به طورمناسب و حمايت از يکديگر و 

   .[27]  کننددانشگاه تالش 

 ارتباط با صنعت

تری  دانشگاه کارآفرين در دانشگاه دلفت معنای گسترده
 «کارهای نوپای دانشاجويان  و  تعداد کسب»معنای صرف   از

شگاه با صانعت و نیاز   دارد. اين واژه به معنای همکاری دان
 ،است. در نتیجاه، دانشاگاه صانعتي دلفات      سیس شرکتثت

هاای مختلفاي    و فعالیات  دای با جامعه دار ارتباطا  گسترده
نموناه پژوهشاگران دانشاگاهي     باه عناوان  دهد؛  انجام مي
دهناد و   های قراردادمحور برای صانايع انجاام ماي    پژوهش

ايجااد شاده در   جديد های  فناوریها و  هدف، انتشار نوآوری
 باه طاور  دانشگاه به جامعه است. دانشاگاه صانعتي دلفات    

های  و مسیرهای ورود نوآوری استسنتي دانشگاه کاربردی 
کارهاای   و بسیاری را به جامعه هماوار کارده اسات. کساب    
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هااای خااوب و  باازرگ بااه وساایله دانشااجويان دارای ايااده
 منظاور انگیازش   گیرد. به ها شکل مي دهي به اين ايده شکل

بیشتر و تسهیل کارآفريني فناورانه، شهر دلفات و دانشاگاه   
صنعتي دلفت مرکاز کاارآفريني باه ناام مرکاز کاارآفريني       

ها، اين  کرد. طي سالسیس ثت 2005را در سال  1يس!دلفت
ای ناوآور نوپاا در راساتای    کارها  و مرکز به بسیاری از کسب

 کار کمک کرده است. و موفقیت کسب
هاای مختلفاي را در    و گزيناه دانشگاه دلفات امکاناا    

های گوناگوني برای  دهد و برنامه اختیار دانشجويان قرار مي
 ترين حمايت از دانشجويان در زمینه کارآفريني دارد که مهم

گاذاری،   عبار  از: يس!دلفت )دانشجويان(، مرکز ارزش آنها
 .استو مرکز کارآفريني دلفت 

کاه باه   اين مرکز، ياک انکوبااتور فناي اسات      یس!دلفت:
هاای فنااور پیشارو را     کند تاا شارکت   کارآفرينان کمک مي

آموختگاان،   رشد دهند. اين مرکز به داناش  و اندازی کنند راه
کاار   و انادازی کساب   ن و شاغالن در راهادانشمندان، مهندس
برناماه   کناد.  ماي حمايات   آنهاا  دهاد و از  خود مشاوره ماي 

گاذاری   شود بار ارزش  ه ميئکه به کارآفرينان ارا يس!دلفت
هاای پیچیاده تمرکاز دارد.     مشتری و رشد بلندمد  فناوری

گاذاران،   سرمايه  به ناظران، متخصصان،  اين مرکز، دستیابي
و شاارکايي کااه دانااش چگااونگي و تخصااص خااود را بااا  

کناد. از ساال    کنناد؛ را تساهیل ماي    کارآفرينان تسهیم مي
يکي  به عنوانسیس شد، اين مرکز ثت يس!دلفت، که 2005

نکوباتورهای فني پیشرو در اروپا توسعه يافتاه اسات. در   از ا
در  4انکوباتور برتار )رتباه    به عنوان، اين مرکز 2015سال 

کار دانشگاه  و در جهان(، توسط شاخص کسب 9اروپا و رتبه 
حال   ه راهئهايي که به ارا بر شرکت يس!دلفتبندی شد.  رتبه

پزشاکي،  های فناوری پاک، صنايع، انرژی، فنااوری   درحوزه
فناوری اطالعا  و ارتباطاا ، و محصاوال  قااب فاروش     

بخشااي از مرکااز يس!دلفاات،   پردازنااد، تمرکااز دارد. مااي
)دانشجويان( است. اين مرکز از کارآفرينان فناي   يس!دلفت

ه ئا اند، از طرياق ارا  کار کرده و که شروع به ايجاد يک کسب
ه امکانااا  و ئا ای و نیاز ارا  هاای آموزشاي و توساعه    برناماه 

کند. يس!دلفت  های ارزشمند، حمايت مي تسهیال  و شبکه
                                                                                    
1. YES!Delft  

)دانشجويان( سازمان دانشاجويي اسات کاه از دانشاجويان     
 و دانشگاه دلفت که دارای انگیزه کارآفريني باشاند حمايات  

سوی حاوزه    کند که خط فکری خود را به را تشويق مي آنها
 تر سازند.  کارآفريني گسترده

زش داناش باه معناي خلاق     تعیاین ار  گذاری: مرکز ارزش
های اجتماعي و اقتصادی مبتني بر داناش و مهاار     ارزش

گذاری باه کارکناان و دانشاجويان     علمي است. مرکز ارزش
. در کناد  دانشگاه در زمینه تعیاین ارزش داناش کماک ماي    

های آموزشاي   کنار فعالیت  در  های اخیر، دانشگاه دلفت سال
 .کند نیز فعالیت ميو پژوهشي، در زمینه تعیین ارزش دانش 

مرکاز کاارآفريني نقطاه شاروع      مرکتز کتارآفرینی دلفتت:   
های  های کارآفريني در دانشگاه دلفت است که دوره آموزش

هاای کاارآفريني    بخش و برنامه های آگاهي آموزشي، فعالیت
آورد. مرکاز کاارآفريني    را برای اعضای دانشگاه فراهم ماي 

دلفات را تشاويق    دلفت، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه
هاای کاارآفريني    و در فعالیات  وندکند تاا کاارآفرين شا    مي

هاايي در   ه دورهئاين اساس، اين مرکز با ارا . برکنندشرکت 
زمینه کارآفريني مانند مالي و توسعه محصوال  و بازارياابي  

کار تاالش   و حمايت از پژوهشگران در انتقال دانش به بازار
را در زمیناه کاارآفريني و   دارد تا دانشاجويان داناش خاود    

کار ارتقا بخشند. اين مرکز، منابعي را در اختیار افاراد   و کسب
 را دهد تاا داناش کلیادی در خصاوص کاارآفريني      قرار مي

هاای خاود را ارتقاا بخشاند و بتوانناد       کسب کنند، مهاار  
آوری افراد  هم د. از طريق گردکنناندازی  کاری را راه و کسب

هاای ناوآور و    ريني دلفت باه ظرفیات  کارآفرين، مرکز کارآف
 .[29] کند رقابتي اقتصاد هلند کمک مي

هاای آموزشاي باا هادف      مرکز کارآفريني دلفت برناماه 
باه  دهاد.   ه ماي ئا معرفي کارآفريني پايدار به دانشجويان ارا

  مثال: عنوان

 )آماوزش شاش   المللتی  دوره توسعه و کارآفرینی بین :الف
دوره کارشناسااي  وقاات باارای دانشااجويان   ماهااه تمااام  

ياک تارم تحصایلي،     طاي های دانشاگاه دلفات(:    دانشکده
مانند کارآفريني اجتماعي، تاريخچاه فنااوری،    هايي موضوع

کاار مشاارکتي، توساعه فنااوری، بازارياابي و       و طرح کساب 
کار، و ارتباطا  و تنوع فرهنگي تدريس  و ل مالي کسبئمسا

http://www.yesdelft.nl/


 هیافتر ها مها و اقدا کارآفرينی و دانشگاه کارآفرين در هلند: روندها، سیاست
 

61 

 هاايي  وعه شده باا موضا  ئشود. دانشجويان در دروس ارا مي
و کاارآفريني و ارتبااط    مانند توسعه پايدار، مباحث اجتماعي

 شوند.  بین مباحث ذکر شده آشنا مي

)دوره ارشاد بارای دانشاجويان     کار پایدار و بازی کسب :ب
کار پايدار باشاند(: در ايان    و کارشناسي که دارای ايده کسب

سنجي را در خصوص  فعالیت، دانشجويان يک مطالعه امکان
کنناد. دوره آموزشاي باه     کاار خاود اجارا ماي     و کساب  ايده

کااار کمااک و  و هااای کسااب دانشااجويان در ارزيااابي ايااده
 يگزارشا  ،سانجي  کند. نتیجاه مطالعاه امکاان    پشتیباني مي

 1000ای در حادود   مکتوب است و به بهتارين اياده جاايزه   
 شود. يورو داده مي

هاای   های درسي، مرکز کارآفريني فعالیت عالوه بر دوره
توان به مدارس  دهد که از جمله مي ه ميئفوق برنامه نیز ارا

. ايان  کارد بخش اشاره  تابستاني و دعو  از سخنرانان الهام
تاوان باا    ها بر اين موضوع تمرکز دارد که چگونه مي فعالیت

انادازی کارد.    کااری را راه  و توجه به رشته تحصایلي کساب  
انادازی   ه راهاغلب از دانشجوياني که از طريق انکوباتورها با 

ماادل در فراينااد  بااه عنااوانانااد،  کااار اقاادام کاارده و کسااب
شااود. اياان مرکااز از اسااتادان  رساااني اسااتفاده مااي آگاااهي
هاای   کند تا در توسعه دوره های مختلف دعو  مي دانشکده

هاای کاارآفريني    ، دورهبناابراين  کنناد. کارآفريني همکاری 
 .شود ای استادان تدريس مي رشته توسط گروه میان

 های کارآفرینی  ها و دوره برنامه

هاای کاارآفريني در    گذر قابل توجه باه سامت فعالیات   
، در زماني روی داد که کاارآفريني در  2006دانشگاه از سال 

باه  استراتژی دانشگاه قرار داده شد. امروزه، دانشگاه دلفات  
 های کارآفريني است که برخي از گسترده درگیر فعالیت طور
های  های کارآفريني و فعالیت از برگزاری دورهند ا عبار  آنها

ه ئارا برایريزی دانشگاه  بخش. برنامه رساني و آگاهي اطالع
بندی شده اسات.   های کارآفريني، در دو دسته تقسیم فعالیت

 آيا دانشجو ايده کارآفريني دارد و يا خیر؟ 
 های دارای اگر ايده کارآفريني نداشته باشد، فعالیت .1

يا خیار؟ )الاف(     کند و را انتخاب مي 1اس تي سي ای
                                                                                    
1. ECTS ( اروپا یانانتقال اعتبار دانشیو یستمس ) 

 بله، )ب( خیر. 
هاای   آيا دانشجوی دارای ايده کاارآفريني، فعالیات   .2

کند و ياا خیار؟    اس را انتخاب مي تي سي دارای ای
 )الف( بله، )ب( خیر. 

اين اساس، دانشجو نسبت به اين موضاوع کاه چاه     بر
اسات،   اوای مناساب   هاای کارآفريناناه   هاا و برناماه   فعالیت

 .[30] آگاهي و اطالع خواهد يافت

)دانشاجو اياده کاارآفريني     بخش: های الهام )الف( فعالیت
 اسات(  اس  تاي  ساي  های بدون ای ندارد و عالقمند به برنامه

دانشگاه دلفت برای دانشجوياني که کنجکاو و عالقمند باه  
ناد،  رکار و شرکت باشند، ولاي شایوه آن را ندا   و ايجاد کسب

ها از چند نظر  احي کرده است. اين فعالیتچند فعالیت را طر
صاور  رايگاان در    هاا باه   گونه فعالیات  اين زيراارزشمندند؛ 

گیرد. همچنین، دانشاجويان ايان    اختیار دانشجويان قرار مي
فرصت را خواهند يافت تا افراد کاارآفرين را مالقاا  کنناد    

انااد. برخااي از   ساایس کاارده ثکااه خودشااان شاارکتي را ت 
 شوند شامل: ه ميئدر اين دسته اراهايي که  فعالیت
 :تواننااد بااا  دانشااجويان مااي انجمتتن کتتارآفرینی

 های جهاني مالقاا   ترين شرکت ن بزرگاسسؤم
 .کنندگو و گفت  و 

 ها اين  ه سخنرانيئارا بخش: های الهام سخنرانی
دهناد   کنندگان قرار مي امکان را در اختیار شرکت

پیش از  تا نسبت به تعداد افرادی آگاهي يابند که
 اند. اندازی کرده کاری را راه و اين کسب

 :زناان کاارآفرين برجساته     رویداد کارآفرینان زن
کار بیان  و ديدگاه خود را در خصوص جهان کسب

 کنند. مي

 انگیااز  مسااابقه هیجااان :2بتتازی انجتتامش بتتده
هاای مختلاف    کار که به دانشجويان گاام  و کسب

 سیس يک شرکت را نشاان ثکار و ت و شروع کسب
 دهد. مي

 گردش در سراسر چرخاه   کار: و هفته شروع کسب
 ساعت. 72 طيکار فرد  و شروع کسب

                                                                                    
2. Do-it! 
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 :يااافتن اياان موضااوع کااه چگونااه  ستتفر اروپتتا
کارآفرينان دانشگاهي اروپا اقادام باه کاارآفريني    

 .کنند مي

 دنباال   افارادی کاه باه    اندازی شتغر:  رویداد راه
کااارآموزی و يااا مکاااني باارای نوشااتن طاارح    

ايان   آنهاا  هاای نوپاا بارای    ند، شرکتکار و کسب
 کند. امکان را فراهم مي

   :در ايان فعالیات،    تورهای انکوبتاتوری ماهیانته
شوند و  دانشجويان با کارآفرينان با تجربه آشنا مي

 يابند. های اولیه آگاهي مي نسبت به آخرين نمونه

 :دانشجويان باا کارآفرينااني    روز مطالعه ویژه

یناه تخصصاي خاود    د کاه در زم کننا  مالقا  مي
   [.30] دکنن فعالیت مي

)دانشجو اياده کاارآفريني نادارد و     )ب( آموزش کارآفرینی:
 .اس است( تي سي های دارای ای عالقمند به برنامه

دانشااگاه دلفاات دروس آموزشااي کااارآفريني را بااه     
کند و تمام دانشجويان دانشاگاه، حتاي    ه ميئدانشجويان ارا

توانند اين دروس  ندارند، مي افرادی که هیه ايده کارآفريني
هااای تخصصااي ارشااد باارای تمااام  . دورهکنناادرا انتخاااب 

دانشجويان مقطع کارشناساي ارشاد قابال دساتیابي اسات.      
ياک درس انتخاابي    به عنوانهنگامي که درس کارآفريني 

ايان دوره   اس تي سي شود، فرد ای توسط دانشجو انتخاب مي
 را اخذ خواهد کرد.

  های کارشناسی رشته

 شدن در  کارآفرين المللی: توسعه و کارآفرینی بین
 ؛کشورهای در حال توسعه

 :های مختلف  يادگیری جنبه کارآفرینی فناورمحور
 ؛رساندن محصوال  فناوری به بازار

 کاارآفريني در جهاان    محتور:  کارآفرینی پزشکی
 .پزشکي

 های کارشناسی دوره

 هاای   بررسي جنبه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت
 ؛کار شخصي و سازی و ايجاد کسب آماده مختلف

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

 دروس انتخابی ارشد

 :اجرای يک مطالعه ماوردی و   کارآفرینی تجربی
 ؛مندی از تجارب کارآفرينانه جهاني بهره

  چگوناه دانشاجو    کتار:  و به کستب  فناوریانتقال
شاده ايجااد   تواند ارزش تجاری از پتنت  بات   مي
 کند؛

 :به عنوانتواند  چگونه فرد مي کارآفرینی شرکتی 
 کند؛يک کارآفرين و نوآور شرکتي رفتار 

 تواند  چگونه فرد مي کارهای فناوری برتر: و کسب
 کند؛ سیسثيک شرکت در زمینه فناوری برتر را ت

 :هاای مادنظر    فرد نوآوری نوآوری پایدار در عمر
مثاال   به عنوان و آورد ميخود را در عرصه عمل 

 ؛گذارد ميدر يک جشنواره به نمايش 

 :شروع يک  برایهای پايدار  نوآوری نوآوری معتبر
 ؛گیرد کار مورد استفاده قرار مي و کسب

 :ه راهنمايي ئارا قوانین و سیاست مرتبط با پتنت
 هااای و نکااا  ضااروری در خصااوص موضااوع  

 های نوپا. مالکیت فکری در شرکت

 ياادگیری   کار: و ی و کسبهای تلکام، معمار مدل
های ارتباطاا    در زمینه کارآفريني در حوزه شبکه

 .[30]از راه دور 

 های ارشد برنامه

 هاای   از اياده   استفاده :2نویسی کارآفرینی حاشیه
 ؛نامه ارشد کار برای پايان و کسب

 يااادگیری در خصااوص   :3تتتی آی ای  برچستتب
  ؛کارآفريني پايدار

و ارتباطتتات آزمایشتتگاه فنتتاوری اطالعتتات   

استفاده از دانش فناوری اطالعا  برای  تی: آی ای
ياااادگیری در خصاااوص کاااارآفريني و شاااروع 

 کار مرتبط با فناوری اطالعا . و کسب

                                                                                    
1. Waterworks in Practice 
2. Entrepreneurship Annotation 
3. EIT Label 
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)دانشاجو اياده    کتار:  و کننده کستب  های شروع )ج( فعالیت
هااای باادون  کااارآفريني دارد و عالقمنااد بااه برنامااه 

 اس است( تي سي ای
خواهد ايده  و يا مي دفرينانه داردانشجويي که ذهن کارآ

تواند از مجموعاه   ، ميکندکارآفريني خود را به عمل تبديل 
 مند شود. شود، بهره ه ميئهايي که در اين دسته ارا فعالیت
  :گاردش در سراسار چرخاه شاروع      هفته شتروع

 ؛ساعت 72 يکار فرد ط و کسب

 يااافتن اياان موضااوع کااه ديگاار  :1شتتام مبتتارزه
ديادگاهي در خصاوص اياده     فرين چه نظر وآکار

 ؛کار شما دارند و کسب

 کاار خاود را    و مدل کساب  اندازی: آزمایشگاه راه
 کنید؛آزمون و مشتريان بالقوه خود را تعیین 

 کاار شاما    و طرح کساب  :2جایزه نوآوری فیلیپس
هزار  50ممکن است دارای ارزشي معادل حداقل 

 ؛يورو باشد

 :ک ايان برناماه باه دانشاجو کما      مخاطره نوین
کاار را بنويساد و    و کند که ياک طارح کساب    مي

 ؛شبکه کاری خود را رشد دهد

  :2500دريافات مبلغاي در حادود     بودجه شتروع 
هاای   يورو از دانشگاه دلفات بارای ايجااد نموناه    

 .[30]کار  و آزمايشي اولیه و شروع کسب

)دانشاجو اياده    کار: و دهنده به کسب های یاری )د( آموزش
هاااای دارای  قمناااد باااه برناماااه کاااارآفريني دارد و عال

 .اس است( تي سي ای
اندازی کرده باشاد و   کاری را راه و اگر دانشجو يک کسب

هاايي در دانشاگاه    کاری داشاته باشاد، دوره   و يا طرح کسب
هاای   شود که باه ايشاان در توساعه مهاار      ه ميئدلفت ارا

ها مستلزم اين است که  رساند. اين دوره کارآفريني ياری مي
هاای   کار و تیم کاری داشته باشد. دوره و ايده کسبدانشجو 

ارشد برای تمام دانشجويان مقطاع کارشناساي ارشاد قابال     
ياک   به عنواندستیابي است. هنگامي که درس کارآفريني 

                                                                                    
1. Sparring Dinner 
2. Philips 

شود، فرد اين دوره  درس انتخابي توسط دانشجو انتخاب مي
 را اخذ خواهد کرد.

 دروس انتخابی ارشد

 چگوناه   فناوری برتتر: های نوپا در زمینه  شرکت
تواناد ياک شارکت فنااوری برتار را       دانشجو مي

 ؛دکنسیس ثت

 ياادگیری از متخصصاان    :3اندازی آماده برای راه
کاار و   و در خصوص نحوه نگارش يک طرح کسب

 ؛سیس يک شرکت نوپاثچگونگي ت

 :اجرای يک مطالعاه ماوردی و    تجربه کارآفرینی
دريافاات تجااارب واقعااي دنیااای کااارآفريني و    

 ؛کار و سبک

 شارکت در مساابقه و    کتار پایتدار:   و بازی کسب
ت جهااني طارح   با تارين رقا  شدن در بازرگ  برنده
 [.27]کار پايدار  و کسب

 گیري نتیجه. 4

به بررسي کارآفريني و دانشاگاه کاارآفرين در    اين مقاله
هلنااد پرداختااه اساات. دولاات هلنااد ارزش بساایاری باارای  

لفاي را در زمیناه   هاای مخت  ل است و سیاستئکارآفريني قا
. نقاط عطف سیاست کارآفريني هلند کند اجرا مي کارآفريني 

ند از: کاهش ا که عبار کرد توان در چند مورد خالصه را مي
قاباال توجااه در قااوانین و مقااررا ، برنامااه ضاامانت باارای 

برنامااه تکنوپااارتنر،  کارهااای کوچااک و متوسااط، و کسااب
اين  مالي خرد. برمین ثهای آموزش کارآفريني، طرح ت برنامه

اساس، هلند کاهش قابل توجه مرزهای مقرراتي مربوط باه  
کارآفريني ايجاد کرده است. با اساتفاده از تساهیال  رشاد،    

کارهای کوچک و متوساط باه سارمايه     و نیاز برخي از کسب
مین مالي خرد ثاست. هلند، طرح ت کرده هوردآخطرپذير را بر

اندازی کارده   ع مالي راهدسترسي کارآفرينان به مناب برایرا 
است؛ اين برنامه، سبب استقرار شبکه ملي منابع مالي خارد  

هاا و   و مرکز اطالعاا  مناابع ماالي شاده اسات. سیاسات      
پژوهشاي و   هاای  ههاای حماايتي هلناد، باه مؤسسا      برنامه

                                                                                    
3. Ready to Startup! 
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هاای   دهد تا در توساعه شارکت   مخترعان اين فرصت را مي
مچناین، باا   فناور جديد در هلند مشاارکت داشاته باشاند. ه   

گذاری  ها را به سرمايه های حمايتي، شرکت استفاده از برنامه
کند. عاالوه بار ايان، هلناد      در تحقیق و توسعه تشويق مي

شاود و   ل ماي ئا برای آموزش کارآفريني اهمیات خاصاي قا  
کناد   کار را تشويق مي و آموزشي و بخش کسب های همؤسس
ازهاای باازار   بهبود و تطبیق برنامه درسي با نی راستایتا در 

 ند.کنکار با يکديگر مشارکت 

کلاي باه    باه طاور  کند تاا   اهمیت کارآفريني ايجاب مي
 و در حاوزه  بپردازدمقوله کارآفريني در کلیه نهادهای جامعه 

و در اسات  ترين نهادهای جامعه  دانشگاه که يکي از مهم و
 خااص طاور   کناد، ب  پیشرفت جامعه نقش اساسي ايفا ماي 

دانشاگاه   هاای  رد. در اين مطالعاه، اقادام  مورد توجه قرار گی
يک دانشگاه کارآفرين مورد بررسي  به عنوانصنعتي دلفت 

ای در راساتای   گسترده های قرار گرفت. دانشگاه دلفت اقدام
تاوان باه    دهاد کاه از آن جملاه ماي     کارآفريني انجاام ماي  

بخاش،   آگااهي  هاای  کاارآفريني، فعالیات    های برگزاری دوره
باتور و مرکز کارآفريني، و تشاويق اساتادان و   اندازی انکو راه

موريت ثبه کارآفريني اشاره کرد. کارآفريني در م اندانشجوي
هاای   اسااس گوياه   اين دانشاگاه تصاريح شاده اسات. بار     

های مورد مطالعاه،   موريت دانشگاهثاستخراج شده از بیانیه م
ه ئا اين موضوع قابل ذکر اسات کاه دانشاگاه دلفات باه ارا     

های علمي و  با کیفیت و نیز، انجام پژوهش خدما  آموزشي
کیااد دارد. همچنااین، ايجاااد ارتباااط و  ثفنااي پیشااگامانه ت

هاا بیاان    و سازمان ها ههمکاری بین دانشگاه با ديگر مؤسس
شده است. در دانشاگاه دلفات، دانشاگاه کاارآفرين معناای      

های دانشجويي دارد. در اين   آپ تری از تعداد استار  گسترده
مواردی مانند همکاری با صنعت مورد توجاه قارار   دانشگاه 

گیارد و اساتادان و پژوهشاگران دانشاگاه قراردادهاای       مي
کنند. در نتیجه، اين امر  پژوهشي با بخش صنعت منعقد مي

هاای جدياد    ها و فناوری شود تا بسیاری از نوآوری سبب مي
شود به جامعه انتقاال ياباد. هادف     که در دانشگاه تولید مي

صور  زيار   توان به ارآفريني در دانشگاه دلفت را ميمراکز ک
 : کرد خالصه

کنااد تااا  بااه کارآفرينااان کمااک مااي دلفتتت: یتتس! :التتف
 انادازی کنناد و رشاد دهناد.     های فناور پیشرو را راه شرکت

 ن، وادانشامندان، مهندسا   آموختگاان،  باه داناش    مرکاز  اين
 دهاد و از  کار خود مشاوره ماي  و اندازی کسب شاغالن در راه

 کند.   ميحمايت  آنها

به کارکنان و دانشاجويان دانشاگاه    گذاری: مرکز ارزش :ب
 د. کن در زمینه تعیین ارزش دانش کمک مي

هايي در زمیناه کاارآفريني    ه دورهئبا ارا مرکز کارآفرینی: :ج
بازاريابي، و حمايات  مانند: دوره مالي و توسعه محصوال  و 
کار، باه دانشاجويان    از پژوهشگران در انتقال دانش به بازار

کناد تاا داناش خاود را در زمیناه کاارآفريني و        کمک ماي 
 کار ارتقا بخشند. و کسب

ای به آموزش کاارآفريني دارد.   دانشگاه دلفت توجه ويژه
صنعتي است، آماوزش   يدانشگاه ؛از آنجا که دانشگاه دلفت

های دانشگاه هماهناگ کارده    موريتثخود را با مکارآفريني 
کاه آماوزش کاارآفريني باه دانشاجويان       ااست، به اين معن

 طراحي صنعتي باا دانشاجويان فیزياک کااربردی متفااو      
، در دانشاگاه دلفات آماوزش کاارآفريني بار      براينابن. است

 کارآفريني فناورمحور متمرکز است. 
قیت روزافازون  بندی از آنچه ذکر شد، برای موف در جمع

هاای   هاا و برناماه   در حوزه کارآفريني، الزم است تا سیاست
جادی   به طورتشويقي و حمايتي از کارآفريني و کارآفرينان 

مورد توجه قرار گیرد و اجراياي شاوند. در خصاوص توجاه     
ها به امر کارآفريني، الزم اسات تاا    آموزش عالي و دانشگاه

وری و کاارآفريني و  موريت دانشگاه راهبرد حمايت از ناوآ ثم
های کارآفريني را شامل  التزام به گسترش فرهنگ و مهار 

های  شود. همچنین، با توجه به اهمیت آموزش، اگر دانشگاه
ايران بخواهند که در توسعه کارآفريني تالش فعاال داشاته   

بازساازی و   برایهايي  باشند، الزم است تا سیاست و برنامه
ش دانشاگاهي تادوين و   های سیستم آماوز  بهبود صالحیت

های کارآفريني  شود تا دوره ، پیشنهاد ميخاتمه. در کنند اجرا
 ای تدريس شود. رشته صور  میان به
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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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