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 مراکز آموزش عالی در اشتغال و کارآفرینی نقش
 1علی عبداهلل زاده سلماسی
 2مسعود انوری
 3نادر انوری

 4شریفی سبحان

 چكيده
 المللی، بین و ملی سطح در رقابت ۀفزایند رشد همچون عواملی وجود دلیل هب امروز دنیای در

 ایجاد و وری بهره خشی،اثرب خالقیت، و نوآوری افزایش وتکنولوژیکی، محیطی سریع تغییرات
 کارآفرینی موضوع به اثربخش ای گونه به ها دولت که است هشد باعث جدید کارهای و کسب

 ایجاد طریق از کارآفرینی مفاهیم گسترش در کشور، عالی آموزش رابطه، این در. بپردازند
 صنعتی، ۀعتوس نظریات تاریخی سیر بر نگاهی با. دارد عهده بر مهمی نقش کارآفرین، دانشگاه

 و دارند نوآوری و علم بر مبتنی صنعت ۀتوسع بر کیدأت نظریات این جدیدترین که یابیم درمی
 مسیر سریع پیمودن در کشوری هیچ نوآوری، و علم پیشروان صف در گرفتن قرار بدون
 این به را ما تواند می که چیزی بارزترین که است طبیعی .بود نخواهد موفق صنعتی ۀتوسع

 است شده تالش مقاله این در .است تحقیقاتی و کارآفرینی مراکز و ها دانشگاه ،رساندب مقصود
 هایی گیری نتیجه نیز مقاله پایان در شود. تعیین نیز ارتباط این اصالح و ایجاد در دولت نقش تا

 بردن باال در «کارآفرینانه فرهنگ» ایجاد راستای در خاصی پیشنهادات آن مبنای بر و شده
 ارائه آنها با صنعتی ۀتوسع ارتباط و توسعه در دانش مدیریت چگونگی و دانشگاهها ینیکارآفر

 .است شده

 
 .اقتصادی ۀتوسع، کارآفرین دانشگاه، عالی آموزش، کارآفرینی: کليدی واژگان

 

                                                                                                              
 مدیر صندوق کارآفرینی امید، شهرستان خوی. 1
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 مقدمه
 از نحوی به همواره فقر ۀپدید دوم، جهانی جنگ از پس ویژه به شدن صنعتی شروع با

 مشغول خود به بیشتر را توسعه حال در کشورهای ویژه به بشری، امعجو افکار انحاء
 معضل این حل به توسعه، مدار در قرارگیری سطح به توجه با جوامع این. است کرده

 درصدد...  و توزیع با توأم رشد اقتصادی، رشد چون راهبردهایی اتخاذ با و پرداخته
 در خصوصاً موارد بسیاری در اما. برآمدند کشورشان مردم زندگی شرایط بهبود

 توزیعی اثرات از مردم از کثیری گروه مختلف، دالیل به سوم جهان کشورهای
 اقتصادی، های شکاف بروز به منجر امر این و نشدند برخوردار رشد راهبردهای،

 از یکی باید را کارآفرینی ،مذکور موارد به توجه با .دش فقر ۀپدید گسترش و اجتماعی
 شدن جهانی ۀهنگام و اطالعاتی ۀجامع به که عصری. دانست جدید ۀهزار ضروریات

 تغییرات و نوظهور های اوریفنّ فراگیری همچون پیامدهایی ۀدربردارند و است موسوم
. کارهاست و کسب بین شدید رقابت و بشری مبادالت ۀعرص در شتابناك تحوالت و

 1404 سال در باید شورمانک که است آمده چنین ایران ۀسال بیست انداز چشم سند در
 آسیای شامل) غربی جنوب آسیای سطح در اوریفنّ و علمی اقتصادی، اول جایگاه به

 جایگاهی چنین به دستیابی .یابد دست (همسایه کشورهای و خاورمیانه قفقاز، میانه،
 فرهنگ ایجاد و فنی علمی، های قابلیت ایجاد کارآفرینانه، های فعالیت گسترش مستلزم
 و اجتماعی بعد در هم و فردی بعد در هم کارآفرینانه های فعالیت از گر حمایت
 .است یافتگی توسعه 1404 ایران انداز چشم سند در مهم ارکان از یکیاست.  سازمانی
 فراهم آن رشد بسترهای و ایجاد عوامل که است این نیازمند یافتگی توسعه به رسیدن

 ۀتوسع ۀحوز در مهم عوامل از یکی قتصادا ۀمحرک موتور عنوان به کارآفرینی. دشو
 رشد و توسعه مهم عوامل از یکی فرینیآکار ۀتوسع. شود می محسوب کشور اقتصادی
 و اقتصاد در دانش نقش به (. توجه1391)انوری،  شود می محسوب کشورها اقتصادی

 به نوزدهم قرن در اسمیت آدام که نحوی به نیست، جدیدی موضوع اقتصادی رشد
 که است کرده تأکید لیست فردریک و داشته توجه اقتصاد و تولید در صصتخ نقش
 نظیر شومپیتر طرفداران. کند می کمک اقتصاد در کارآیی بهبود به دانش توزیع و خلق

 خاص توجه اقتصاد پویایی در نوآوری و ابداع نقش به گودوین و گالبرایت هیرشمن،
 علم برای انسانی، ۀسرمای ۀزمین در دیدج ۀنظری ۀعرض با نیز گروسمن و رومر و داشته

 اقتصاد اند. اصطالح شده قائل ای عمده نقش اقتصادی بلندمدت رشد در دانش و
 که کرد مطرح توسعه حال در کشورهای اقتصادی سازمان بار اولینرا  محور دانش
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 گفت توان می و است دهه دو اقتصاد جریان در اوریفنّ و دانش مهم نقش گویای
 دانش محور، دانش اقتصاد در آنکه اول :کند می اشاره نوین اقتصاد ویژگی دو به حداقل

 و اطالعات اوریفنّ کاربرد آنکه دوم. هاست گذشته از تر اهمیت با کیفی و یکمّ نظر از
 در کشورهای اقتصادی سازمان تعریف طبق. است جدید اقتصاد ۀمحرک عامل ارتباطات

 کاربرد و توزیع تولید، اساس بر که است صادیاقت محور، دانش اقتصاد توسعه، حال
 توجه محور دانش صنایع و دانش در گذاری سرمایه به و گرفته شکل اطالعات و دانش
 در شده انجام های هزینه مجموع از است عبارت گذاری سرمایه چنین. شود می خاص
 دانش، در یگذار سرمایه ،دیگر عبارت به .افزارها نرم و عالی تحصیالت ۀتوسع و تحقیق

 ۀاشاع و کسب یا و موجود دانش سطح ءارتقا سبب که هایی فعالیت ۀهزین معنای به
 و رشد اصلی موتور دانایی محور، دانش اقتصاد در ،کلی طور به . شود می جدید دانش
. شود می تولید موجب سرمایه و کار نظیر سنتی عوامل از بیش و است ثروت ایجاد
 فیزیکی هایی  دارایی از ناشی زیستی، اوریفنّ و افزاری نرم های شرکت از بسیاری ارزش

 های سرمایه از ناشی بلکه نیست؛ کنند، می گیری اندازه حسابداران که صورتی به آنها
 از بسیاری اخیر های سال در. است علمی امتیازهای جواز و دانایی یعنی آنها غیرملموس

 دانایی نقش ارزیابی و کرده شناسایی تولید عامل عنوان به را دانایی ها، سازمان و نهادها
 از یکی عالی اند. آموزش داده قرار خود کار دستور در را جهان های رقابت در

 به توجه دلیل همین به .شود می محسوب کشوری هر در توسعه اساسی های زیرساخت
 ودهب ریزان برنامه و گیران تصمیم مهم های دغدغه از یکی همواره عالی آموزش لئمسا

 هر عالی آموزش نظام مهم وظایف و اهداف از (. یکی1387)ویسی و نازك تبار،  است
 گرچه. است جامعه نیاز مورد کارآمد و متخصص انسانی نیروی پرورش کشور،

 اند، کرده آغاز زمینه این در را هایی تالش کشور عالی آموزش سساتؤم و دانشگاهها
 با دانشگاهی های درس عنوان و ها صلسرف بودن نامناسب علت به متأسفانه ولی

 تصدی برای الزم کارآیی و تخصص از دانشگاهها آموختگان دانش جامعه، نیازهای
 جامعه واقعی نیازهای با چندان هایشان آموخته زیرا نیستند، برخوردار مربوطه مشاغل
  .ندارد ارتباط
 عالی، آموزش سساتؤم و دانشگاهها شمار افزایش جمعیت، افزایش ،دیگر سوی از

 و فراگیر ای برنامه نبود اقتصادی، ۀتوسع های برنامه درست اجرای و تدوین در ضعف
 ترین مهم از دست این از مواردی و متخصص انسانی نیروی پرورش برای سونگر همه

 «عالی آموزش آموختگان دانش اشتغال» عنوان با مشکلی به امروزه که است عواملی
 دارد وجود حاضر زمان در که است مشکالتی ترین پیچیده زا بیکاری. است شده تبدیل
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 آموختگان دانش از انبوهی با همواره ایران کار، ایجاد برای مسئوالن توجه رغم به و
 صرف سال چندین و هنگفت ای هزینه با که آموختگانی دانش. روست هروب کار جویای

 اقتصادی و اجتماعی مشکلی امر، این که آنجا از .اند کرده کسب هایی تخصص وقت
 به آن کردن برطرف برای شود، تبدیل «بحران» یک به آینده در است ممکن و است
 افراد افزایش به رو روند به توجه با. نیازمندیم هماهنگ و درست ریزی برنامه

 طول در دیگر، سوی از دولت اقتصادی اجتماعی مشکالت و سو یک از کرده تحصیل
 . است یافته ای ویژه اهمیت «آفرینیکار» ۀمسأل گذشته های سال

        کارآفرینی مفهوم

 آمیز موفقیت سازی پیاده از و است نوآوری از ای ویژه شکل کارآفرینی گفت توان می
 یک درون در جدید ابتکار یک یا جدید کار و کسب یک ایجاد برای خالق های ایده

 و دارد وجود مختلفی های دیدگاه کارآفرینی تعریف مورد در. آید می وجود به کسب
 ای رشته بین های دیدگاه از اطالع نیازمند "کارآفرینی" موضوع و مفهوم کامل درك
 نظر از مختلف های رشته محققان توجه و خود ماهیت برحسب کارآفرینی. است
. است شده تعریف تاریخی حتی و صنعت اقتصاد، شناسی، جامعه شناسی، روان

 قرن از اقتصادی مکاتب تمامی و گرفت قرار اقتصاددانان توجه مورد بار اولین کارآفرینی
 تشریح خویش اقتصادی های نظریه در را کارآفرینی نحوی به کنون تا میالدی 16
 از اجتماعی و اقتصادی ۀتوسع ابعاد تمامی در که است مباحثی از کارآفرینی. اند دهکر

 از. است شده مطرح کار و کسب و تجارت دنیای در عمالً طرف این به سال 20 حدود
 :کرد اشاره زیر موارد به توان می کارآفرینی تعاریف جمله

 به .نامد می "خالق تخریب " را کارآفرینی فرآیند( 1934 ) 1شومپیتر ژوزف 
 ابداع یا و جدید کارهای انجام همانا کارآفرینی در کننده تعیین ویژگی ،دیگر عبارت
 نظر از. است "خالق تخریب" همان نوین شرو. است جاری امور در نوین های روش

 :شود می محسوب آفرینی کار ذیل های زمینه از یک هر در نوآوری وی

 جدید کاالی ۀارائ. 

 تولید فرآیند در جدید روش ۀارائ . 

 جدید بازاری گشایش.  

 جدید منابع یافتن. 

                                                                                                              
1. Joseph Schumpeter 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  11                 ...         ینیدر اشتغال و کارآفر ینقش مراکز آموزش عال 
 

 

 صنعت)همان منبع(. در جدید تشکیالت گونه هر ایجاد 

 کارآفرینی اهميت علل

 ۀتوسع ریزی برنامه نظر از و است توسعه و رشد اصلی محورهای از رآفرینیکا
 :زیرا است اهمیت دارای پایدار ۀتوسع و اقتصادی

 ؛شود می اشتغال ایجاد موجب 

 ؛شود می گذاران سرمایه ۀسرمای و سود افزایش باعث 

 ای تازه های ارزش و شود می آنها ماهیت تحول و ها ارزش دگرگونی موجب 
 ؛آورد می دوجو به

 به توجه با یعنی. شود می کار بازار های شکاف و خألها پرشدن موجب 
 گرفته تازهای های تصمیم تازه، های فرصت شدن فراهم و کار بازار شرایط دگرگونی

 ؛شود می

 شدن آسان و اقتصادی های ماندگی عقب جبران اقتصادی، رکود از گذار موجب 
 ؛شود می کشور ۀتوسع و رشد روند

 فراهم آنها بازاریابی و محصوالت کاالها، تولید برای را الزم شرایط و لعوام 
 ؛سازد می

 تواند می اشتغال ایجاد در خصوصی بخش ناتوانی و بحران هنگام به کارآفرینی 
 ؛شود اقتصاد روی پس از جلوگیری باعث

 ؛شود می اجتماعی رفاه تأمین باعث 

 موجب سرانجام و یکدیگر با داخلی مشابه صنایع ویژه هب صنایع رقابت موجب 
 ؛شود می کاالها کیفیت باالرفتن و بهبود

 صنایع رقابت ۀزمین ترتیب بدین و شود می داخلی صنایع تکامل و تقویت باعث 
 برای ارز دریافت و صادرات افزایش به سرانجام و آید می فراهم خارجی و داخلی
 ؛انجامد می کشور

 افکار ها، سیاست ها، روش خدمات، ،محصوالت آمدن وجود به موجب کارآفرینی 
 (.1378)فرهنگی، حسینی،  شود می جامعه مشکالت حل برای نو راهکارهای و

 درتوسعه عالی آموزش نقش
 ۀتوسع ویژه هب توسعه عامل ترین مهم دانشگاه تا دبستان از آموزشی نظام ،کلی طور  به

 واقع توجه مورد باید نهزمی این در آنچه. است متخصص انسانی نیروی تربیت و انسانی
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 و تناسب جامعه واقعی نیازهای با باید آنها کیفیت و ها آموزش که است نکته این شود،
 تواند می آن آثار و نتایج ولی است، معنوی امری آموزش گرچه .باشد داشته آهنگی هم
 توسعه، و رشد چون و رود کار به نیز اقتصادی ۀتوسع و رشد مادی اهداف راستای در
 یا تجربی انسانی، علوم از اعم ها تخصص ۀهم دهد، می قرار الشعاع تحت را جامعه کل

 نظام اگر (.1378)اطاعت،  کند می پیدا موضوعیت اهداف پیشبرد جهت در مهندسی
 در آن جایگاه کند، ایفا اقتصادی ۀتوسع قبال در تری مهم نقش بتواند عالی آموزش
 زنده و پویا پژوهشی، و آموزشی مراکز هک جوامعی در. شد خواهد تر روشن جامعه
 و است جدی آنها در توسعه و رشد ۀپدید. دارند دوسویه ارتباط جامعه با و هستند

 مشخص زمانی عالی آموزش واقعی جایگاه البته. دارد وجود ابداع و نوآوری حرکت،
 و اجتماعی فرهنگی، ۀتوسع همچون جانبه همه ۀتوسع امر در آن نقش که شود می
 اندازی چشم انتظار توان می که است شرایط این در. گیرد قرار توجه مورد نیز اسیسی

 توجه با ،دیگر سوی از (.1376)تسنیمی، سجادی،  بود امیدوار آینده به و داشت روشن
 رود می امید اقتصادی، و اجتماعی نوآورانه های فعالیت گسترش در کارآفرینی نقش به

 و متخصص نیروهای تربیت برای متناسب های نامهبر بیشتر، تالش با دانشگاهها
 عالی آموزش نظام پایداری عامل ترین اساسی زیرا. کنند اجرا و تنظیم کارآفرین

 منظور به ماهر و شایسته کارآمد، انسانی نیروی ساختن آماده و پرورش ،(دانشگاه)
 تواند می هک نظامی است، گوناگون های زمینه در جامعه واقعی نیازهای به پاسخگویی
 و تربیت مخترعان، حتی و شناسان حرفه اندیشمندان، نوآوران، عنوان به را دانشجویان

 (.1378)تسلیمی،  کند عرضه جامعه به

 کارآفرینی در دانشگاه نقش

 خصوص در که است قراردادی های توافق مصادیق از صنعت و دانشگاه همکاری
 همکاری این. گیرد می صورت تجاری های شرکت و پژوهشی و علمی های فعالیت
 آنها از استفاده و صنعت های تجربه و دانشگاه علمی توان به دستیابی هدف با معموالً
 از برخی تا کنند می تالش صنعت و دانشگاه ارتباط، این در. پذیرد می صورت
 حال، هر به. دهند انجام هماهنگ و مشترك طور به را خود علمی های فعالیت

 آنها از یک هر که گیرد می بر در را هایی فعالیت نهاد دو این ۀنبدوجا های همکاری
 دانشگاه های همکاری اخیر های سال در چه اگر .نیستند آنها دادن انجام به قادر تنهایی به
 برای مهمی دستاوردهای پتروشیمی و ای هسته انرژی نظیر ها زمینه برخی در صنعت و

 کشور عالی آموزش در تحقیقات و ها مکاریه این اما است، آورده ارمغان به کشور
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 و  بیست قرن آغاز در که است حالی در این. دارد پیشرفته کشورهای با بسیاری ۀفاصل
 قلمداد اقتصادی و طبیعی منابع از برتر حتی و راهبردی منبعی عنوان  به دانش یکم
 از اوری،فنّ های عرصه در ویژه به جامعه، های نیاز به پاسخگویی میان این در و شود می

 پیشرفته اوریفنّ که معتقدند نظران صاحب از است. بعضی خوردار بر ای ویژه جایگاه
 های اوریفنّ ترین پیشرفته از کوشد می آفرین کار مدیر هر. است آفرینی کار محصول

 اوریفنّ ابداع به خود نیز او فعالیت حاصل اما. جوید بهره خود کار در شده خلق قبالً
 است مکانی فرینیآکار اسالمی ایرانی الگوی در کارآفرین دانشگاه .انجامد می جدیدتری

 این. کند می حمایت کارآفرین افراد از مراکز این. شوند می خلق آن در جدید مشاغل که
 امکان کارآفرینان نتیجه در. است بازاریابی و مالی آموزشی های حمایت شامل حمایت

 برای هایی دانشگاه چنین در. کنند می پیدا را...  و ها هآزمایشگا ها کتابخانه به دسترسی
 در .آورند فراهم را کار و کسب جدید مراکز تا شود می فراهم امکاناتی گذاران سرمایه

 به خصوص به و دارد ای ویژه اهمیت مالی ذخایر آوردن هم گرد دانشگاهها این
 روز وریافنّ با همراه اقتصادی و تجاری های پروژه انجام .نیازمندند نیز دولتی های کمک

 کارآفرینان شاخص های ویژگی از نیز مالی ذخایر از بهینه استفادۀ و است هزینه کم
 مشاغلی. است بازار در دهی سرویس و فعالیت برای تقاضا وجود دیگر مهم نکتۀ. است

 رو پیش جدید های اوریفنّ توسعۀ در مسلماً ،شوند می مند بهره ها دانشگاه این از که
 سطح رفتن باال به منجر و رفته کار به کاالها تولید در ها اوریفنّ این. بود خواهند

 از و داشته دسترسی بازار به باید کارآفرین دانشگاه. شد خواهد زندگی استاندارد
 و توانا افراد وجود همچنین .ببرد را بهره کمال بازار در تجربه صاحب افراد تجارب
 (.1391)انوری،  است ضروری هایی مجموعه چنین در قخال و مند عالقه شایسته،

 آفرینی کار آموزش های چالش
 مواجه متعددی های چالش با اکنون هم آن به مربوط تحقیقات و کارآفرینی های آموزش

 ۀمقول بودن ناشناخته کارآفرینی، ۀزمین در موجود های چالش از یکی. است شده
 ارزش. است کشور در کارآفرینی فرهنگ گسترش موانع از که باشد می کارآفرینی

 گسترش راه در موجود موانع جمله از اجتماعی منزلت کشور، در سرمایه نداشتن
 کشور، در اطالعات اوریفنّ ۀتوسع همچنین. هستند کشور در کارآفرینی فرهنگ
 یکی خدمات بخش اخیر، های دهه در. کند می ایجاد را جدیدی کارآفرینی های فرصت

 مثال، عنوان به. است بوده کشورها در ساز پول بسیار و زا اشتغال یها بخش از
 و است خدمات بخش از درآمدشان ۀعمد که انگلستان همچون بزرگی کشورهای
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 خدمات بخش .دهد می تشکیل را انگلستان ملی درآمد از کمی قسمت صنایع، بخش
شاه حسینی، )صالحی،  است الکترونیک تجارت و بیمه بانک، همچون مواردی شامل
 این. است شده ارائه استامپ و بالك توسط ها چالش این از دیگر (. برخی1387
 :از عبارتند ها چالش

 در کارآفرینی آموزش پذیرش در چالش کارآفرینی، مدرسان کیفیت در چالش
 ۀزمین در عمومی ۀپیکر یک ایجاد در چالش ، کار و کسب به نسبت  ها دانشکده

 یادگیری نیازهای در چالش آموزشی، های روش بخشی اثر در چالش مختلف، های دانش
 که کاری و کسب زندگی ۀدور با متناسب هستند کار و کسب حال در که کارآفرینانی

 ویژه به ها دانشگاه دروس اکثر امروزه (.1386)تدین،  برند می سر به آن در اکنون هم
 دنکر کاربردی برای جدی شتال و شوند می ارائه نظری طور به انسانی علوم های رشته
. شوند می تربیت کمتر آن در کارآفرین افراد ،دیگر عبارت به. است نگرفته صورت آنها

 خوانی هم و هماهنگی کار بازار نیازهای با ها دانشگاه های خروجی اکثر ،رو این از
 گیرند نمی شکل کار بازار نیازهای با سو هم و جهت هم ها مهارت و ها تخصص ندارند،

 فنی، های رشته در ویژه به دانشگاهی، دروس بودن کاربردی کمتر خاطر به و
 و ایجاد ۀزمین در ها دانشگاه اختیار محدودیت .ندارند کار برای آمادگی آموختگان دانش

 های سال طی البته. است ذکر قابل مشکالت جمله از ای رشته بین های دوره سیسأت
 با هماهنگ کار، بازار. یابد گسترش باید که رفتهگ صورت زمینه این در اقداماتی اخیر

 بعضی نیازمند کار بازار ،رو این از. است تحول حال در جهان اوریفنّ و علوم تحوالت
 تحصیل دوران در را آنها ها دانشگاه آموختگان دانش لزوماً که است جدید های تخصص

 صنعتی و تولیدی مراکز و عصنای با ها دانشگاه ارتباط عدم دیگر، اشکال .گیرند نمی فرا
 های حلقه صنعتی، های دانشگاه گسترش و ایجاد رغم به امروزه که طوری به است؛
 دانشگاه ارتباط وقتی واقع، در. است نگرفته شکل چندان لید تو و صنعت با آنها اتصال

 را کشور جدی ۀتوسع و پیشرفت انتظار توان نمی نگیرد، صورت درستی به صنعت و
 در خصوصی بخش فعال نداشتن مشارکت و کار بازار از جوانان شناخت عدم .داشت
 مشکالت دیگر جمله از کارآفرینی و تولیدی های فعالیت توسعه، تحقیق، های زمینه

 (.1383)حیدری عبدی،  است مربوطه

 دانشگاه در کارآفرینی ضرورت
 مدیر هر. ستا کارآفرینی محصول پیشرفته اوریفنّ که معتقدند نظران صاحب از برخی

 و جوید بهره خود کار در شده خلق قبال  که پیشرفته های اوریفنّ از کوشد می کارآفرین
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 بازارها، شدن جهانی. انجامد می جدیدتری اویفنّ ابداع به نیز او خود های فعالیت نتایج
 ساخته ضروری امری را، کشورها در کارآفرینی از پشتیبانی اوریفنّ ۀتوسع و تشویق
 از .است داران سرمایه و کارآفرینان بین ارتباطی پل عنوان به کارآفرین نشگاهدا .است
 ،بخشد می ضرورت کارآفرین دانشگاه ظهور و پیدایش به که دیگری ثرؤم عوامل جمله

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می
 برای افزون روز اجتماعی های تقاضا به پاسخگویی در دانشگاه ناتوانی 

 ؛عالی آموزش خدمات از برخورداری
 ؛مالی منابع مینأت در ها دانشگاه مشکالت 
 بازنگری از ناگریز را دانشگاه که درآمد و بازار کار، مفاهیم در اساسی تغییرات 
 ؛کند می خود آموزشی های برنامه
 دانشگاه الزام و خدماتی و تولیدی های سازمان در پاسخگویی مفهوم گسترش 

 ؛جامعه قبال در پاسخگویی به پژوهشی و علمی خدمات ۀکنند ارائه سازمان عنوان به
 در ها دانشگاه قدرتمند رقبای عنوان به رسمی غیر و رسمی علمی مراکز ظهور 
 ؛انسانی نیروهای آموزش و تربیت
 دانشجویان، همچون دانشگاهی عناصر بر تنها نه کارآفرین های دانشگاه ایجاد ،کل در
 کارآفرینی فرهنگ پیشرفت و رشد و جامعه بر بلکه ،گذارد می ثیرأت اساتید و مدیران
 .دارد مثبتی اثرات

 کارآفرین دانشگاه در آموزش
 کارآفرینی ،کلی طور هب، شد اشاره باال در کارآفرین دانشگاه لزوم ۀدربار اینکه از بعد

 ها، ویژگی که یهای آموزش و مناسب محیط آوردن فراهم در باید لذا است، اکتسابی
 های جنبه از یکی پس .کوشیدکند،  می تقویت افراد در را الزم های هارتم و تجربیات

 کشورهای در امروزه کارآفرینی آموزش .است آموزش کارآفرین، دانشگاه مهم بسیار
 داده اختصاص خود هب را دانشگاه آموزشی های برنامه از توجهی قابل بخش صنعتی

 بنیانگذاران و سسانؤم بتوانند نالتحصیال فارغ که است این ها آموزش این هدف .است
 تحت های گروه ویژگی حسب بر توانند می ها دانشگاه .باشند خصوصی های شرکت
 برای را متعددی آموزشی های برنامه ملی و ای منطقه محلی، نیازهای و آموزش
 1980 سال از مطالعاتی زمینه این در .کنند طراحی عمومی و خصوصی های سازمان

 و عقاید ،رشد این در .شد شروع کارآفرینی تحقیقاتی جدید ۀرشت مورد در تحقیق برای
 ءارتقا حال در روز به روز و گرفت صورت نوپا های رشته سایر مانند های ایده و نظرات
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 افزوده ارزش نوپا، یها شرکت رویر ب کارآفرینی تاثیر ۀزمین در ها سال این دراست. 
 ساختار در ها روش این از استفاده مزایای ها، اهدانشگ در آموزشی ۀبرنام ۀارائ از ناشی
 گرفته  صورت  تحقیقاتی و مطالعات  کارآفرینی، آموزش های واحد در همچنین و فعلی

 سطح ارتقاء برای همچنین و آموزشی های دوره بهبود منظور هب تحقیقات این .است 
 محققین که شود می باعث و بوده مناسب و مفید دانشگاهی ۀرشت یک اساتید علمی

 و باشند گر نظاره ارزیابی، مورد معیارهای به توجه با را خود های فعالیت بازتاب
 ۀاستفاد دارند مشابهی اهداف که یدانشجویان تا ندده ارتقا را خود آموزشی های شیوه

 در کارآفرینی موضوع با مرتبط ۀشد انجام مطالعات حال این با. ببرند آنها از تری مناسب
 ،1990 ۀده ۀاولی های سال در .است داشته نظری ۀجنب کمتر و بوده تجربی ردموا بیشتر

 گرفت قرار توجه مورد جدید ۀرشت یک همچون کارآفرینی آموزش خصوص در تحقیق
 و خاص اهداف کارآفرینی، آموزش مناسب های دوره اجرای برای وضوح طور هب و

 و آموزش تحت فرد هر ایبر درسی محتوای کیفیت یادگیری، های شیوه و ها آموزش
 ،نماید برآورد اثربخش طور هب را کارآفرینی آموزش اهداف که مطالعاتی های روش نوع

 کارهای و ساز توانند می کارآفرین مراکز میان این در که دارد نیاز وسیعی تحقیقات به
 آورند وجود هب مختلف ابعاد در نیاز مورد تحقیقات از حمایت برای را سودمندی

 (.1383ی عبدی، )حیدر
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 کارآفرینی ۀتوسع برای راهكارهای (1) ۀشكل شمار
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 کارآفرینی آموزش در کانادا کشور تجربيات
 :است زیر شرح به کانادا های دانشگاه در کارآفرینی ۀتوسع وار زنجیره های برنامه اهم

 رینی،کارآف مفاهیم با آشنایی با ارتباط در روزه 40 الی 3 مدت کوتاه های دوره .1
 و کسب محیط تحلیل و سازی ایده مسئله، حل های تکنیک کارگروهی، تفکر با آشنایی

 ؛کار
 ؛ایده صاحب دانشجویان به پژوهشی و مدیریتی -فنی های مشاوره ۀرائا .2
 تحت اقتصادی های فعالیت به ایده تبدیل چگونگی خاص های کارگاه تأمین .3
 ؛تجاری طرح نوشتن طریق از ایده سازی تجاری مهندسی عنوان
 که کارآفرینی مرکز توسط دانشجو کارآفرینان نیاز مورد ۀسرمای از بخشی تأمین .4
 ؛اند شده خود ۀاید کردن اقتصادی به موفق
 ؛آمیز مخاطره ۀسرمای صاحبان به کارآفرینان اقتصادی های ایده معرفی به کمک .5

 شورای ۀینظر طبق که کارآفرینی دانشجویان از دسته آن برای اعتبار و وام خذا .6
 اندازی راه و ایجاد به قادر کارآفرینی های قابلیت لحاظ از کارآفرینی مرکز مشورتی

 اعتبار و وام تأمین حامی بزرگترین کانادا کارآفرینی ۀتوسع بانک. هستند کار و کسب
 است؛ دانشگاهی کارآفرینان برای
 امکانات و ها آزمایشگاه از استفاده به مربوط های هزینه کل از درصد 10 فقط .7

 اقتصادی فعالیت به خود ۀاید تبدیل برای آنها از کارآفرین دانشجویان که دانشگاهی
 ؛شود می دریافت دانشجویان از کنند، می استفاده

 هایی فعالیت و نوآورانه های ایده تداوم و حفظ تضمین، منظور به کارآفرینی مراکز .8
 به تبدیل برای تکنولوژیکی ۀدگستر امکانات و پیشرفته تحقیقاتی مراکز به نیاز که

 ایجاد به موفق که کارآفرین دانشجویان و باشند داشته خدمات یا و محصول
 برای پیشرفته انکوباتورهای و رشد مراکز به را اند شده راستا این در نوپا های شرکت

 (.1386)طباطبایی،  کنند می معرفی خود فنی های ایده پایلوت سازی شبیه

 گيری نتيجه
 تحصیلکرده، قشر بین در خاص طور هب و بیکاری افزایش و یادشده مطالب به جهتو با

 بیان را مهستی بلندمدت و دقیق بسیار ریزی برنامه یک نیازمند ما که ضرورت این
 ۀتوسع در جامعه، متخصص نیروی پرورش متولیان عنوان به ها دانشگاه البته .کند می

 و انسانی نیروی داشتن با ها دانشگاه این رب عالوه و دارند کلیدی نقش کارآفرینی،
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 مورد در های پژوهش و تحقیقات کارآفرینی ۀزمین در توانند می پژوهشی امکانات
 توانند می تحقیقات این .کند استفاده آن دستاوردهای از و داده انجام صنعتی های نظام

 اساتید علمی سطح ءارتقا برای همچنین و دانشگاه در آموزشی های دوره بهبود منظور هب
 با رویاروی ۀآماد آموزشی های دوره این گذراندن با دانشجویان و بوده مفید دانشگاه
 جامعه در کارآفرینی های زمینه صورت این به و شوند می جامعه تحول حال در نیازهای

 را مهمی بسیار نقش کارآفرین های دانشگاه در آموزش ،کل طور هب .شد خواهد فراهم
 ضعف به توان می آنهاۀ جمل از .باشد می ها آموزش راه سر بر موانعی که دکن می ایفا

 گذاری سرمایه برای امنیت عدم و کار حین در آموزش به توجه عدم عالی، آموزش
 های سیاست تواند می دولت ،یابد توسعه جامعه در کارآفرینی اینکه برای و کرد اشاره

 اختصاص کارآفرین های طرح به خاصی ۀودجب و کند اتخاذ کارآفرینان برای را تشویقی
 و تولیدی های بخش در که کرده تشویق را آنها ۀسرمای صاحبان از حمایت با یا دهد

 تعلیم و تربیت با خود های آموزش بر عالوه نیز دانشگاه و کنند گذاری سرمایه خدماتی
 بحث خواهیم می اگر .بخشد می سرعت آن ترویج به مجازی های آموزش و اساتید

 که شود هدایت سو این به ما آموزشی نظام باید ،بگیریم جدی کشور در را کارآفرینی
 خانواده البته و باشند داشته را کارآفرین های ویژگی شوند می التحصیل فارغ که افرادی

 کارشناسی مقاطع در خصوص هب ما آموزشی نظام شاید را اصلی نقش اما دارد، نقش هم
 تفکر به که کنیم ایجاد رغبت ها دانشگاه التحصیالن فارغ بین در یدبا ما. دارد باالتر و

 در را «کارآفرینانه فرهنگ» ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش با باید ما .بپردازند خالق
 تحولی ایجاد کشور صنعتیۀ توسع روند در که دهیم پیشرفت دانشگاهی قشرهای میان

 پیشرفته کشورهای ویژه هب کشورها از یاریبس در که است دلیل همین به .باشیم داشته
 ۀبالقو توان کردن شکوفا به ها دولت اند، شده برطرف مشکالت و موانع االمکان حتی که

 سیاست این اجرای با .دارد اهمیت بسیار کارآفرینی دانش آموزش. اند پرداخته مردم
 از برداری بهره چگونگی و ها فرصت شناخت مانند گوناگونی اهداف به توان می همواره

 های روش آنها، کارگیری هب چگونگی و جدید فنی دانش و تکنولوژی با آشنایی آنها،
 مانند)  بلندمدت تواند می آموزش. پوشید عمل جامعه بازرگانی و مدیریتی علمی جدید

 باشد.( ادواری های سخنرانی مانند) مدت کوتاه یا و( بعد به دبیرستان دورۀ از آموزش
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 منابع
 سیزدهم، سال ،اقتصادی – سیاسی اطالعات توسعه، و آموزش(. 1378) .ج عت،اطا

 ص ،1378 شهریور و مرداد ،(143-44 مسلسل ۀشمار) دوازدهم و یازدهم ۀشمار
214. 

دومین کنفرانس کارآفرینی  الگوهای کارآفرینی ایرانی اسالمی،(. 1390). انوری، م
 .تهران دانشجویی،

، دولتی عالی آموزش جایگاه ءارتقا های شیوه(. 1376) م. س سجادی، و ع تسنیمی،
 .290 ص پنجم، سال ،23 ۀشمار پژوهش، و مجلس

 دانش دانشگاه، نقش مجدد تبیین و بازشناسی سوی (. به1378). س م تسلیمی،
 . 3ص زمستان دوازدهم، سال ،47 ۀشمار ،مدیریت

، کارآفرینی ترویجو  وسعهتدر  دانشگاه نقش  (.1389) .لف، حنوبیل، ا و نژاد، م رحیم
 ، قزوین.1404 همـایش ملـی کارآفرینـی در ایـران

 و عالی آموزش ملی همایش دانشگاهی، کارآفرینی ۀتوسع (.1386)لف. ا تدین،
  .1386 اسفند سمنان، دانشگاه کارآفرینی،

 دوم. جلد عالی، آموزشی المعارف دایره ،کارآفرینی (.1383)لف. ا عبدی، حیدری
 آن روی پیش های چالش و کارآفرینی نوآوری،(. 1387) .ع حسینی، شاه ر، س صالحی،
 .20ۀ شمار استراتژیک، تحقیقات پژوهشکده تهران، ،کشور در
، 47 ۀدور ها، دانشگاه در مدیریت و رهبری (.1378). ح س حسینی، و ع فرهنگی،

  .زمستان. 2 ۀشمار
   همایش ،ایران در کارآفرینی زشآمو الگوهای تحلیل و بررسی (.1386). ن طباطبایی،
 اسفند. سمنان، دانشگاه کارآفرینی، و عالی آموزش ملی

 الحجج. ثامن نشر تهران، کارآفرین، دانشگاه .(1386). م نصرآبادی، و م نیازی،
محور در آموزش  تحلیلی بر جایگاه اقتصاد دانش(. 1387ح. ) ،تبار و نازك ، رویسی

 .علوم انسانی ۀکنگر اندازها(، ها و چشم تها، فرص عالی و اشتغال )چالش
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