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 چکیده

این پژوهش از .سامان یافته است عوامل ایجاد کننده کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیالن مطالعه حاضر به منظور بررسی 

تن از دانشجویان  352آن شامل تعداد  مایشی بوده و جامعه آماریع پیمقایسه ای و از نو-نوع کمی و کیفی و به شیوه  علی

محقق ابزار اندازه گیری پرسشنامه .می باشد  و سه مقطع تحصیلی دانشگاه گیالن در سه گروه هنر، مدیریت و فنی و مهندسی 

 سه شاخصاست که  به  طور همزمان از ابزار مصاحبه عمیق و کیفی با  جمعی از استادان  برای برآورد چگونگی تاثیر  ساخته

نتایج حاصل از پرسشنامه به کمک آزمون .دانشجویان این دانشگاه  استفاده گردیده است   دانشگاهی بر ایجاد کارآفرینی در

نتایج این پژوهش نشان می دهد  که شاخص فعالیت های آموزشی و پژوهشی بر . های آماری مورد تحلیل قرار گرفت 

شاخص های محتوای درسی و فضای دانشگاهی بر کارآفرینی در اما ارد کارآفرینی در دانشجویان این دانشگاه تاثیری ند

 . دانشجویان دانشگاه گیالن موثر هستند 

 

 فضای دانشگاهی محتوای دروس،فعالیت های آموزشی و پژوهشی، کارآفرینی دانشگاهی ،،آموزش کارآفرینی : واژگان کلیدی
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 و طرح مسئله  مقدمه

رگونی های نظام اجتماعی ، اقتصادی ناشی از پیشرفت شگرف علمی و تکنولوژیک است که به نوبه خود به امروزه تحوالت و دگ

برای پاسخ به این نیازها و همراهی با تحوالت و دگرگونی های مزبور ، . دیدگاه ها، ضرورت ها و نیازهای جدید منجر شده است

رو تداوم حیات و بقای جوامع نیازمند ارائه راه ها و روش های جدید به  از این. دیگر نمی توان به فرایند های موجود اکتفاکرد

به همین دلیل نوآوری، ابداع، تولید محصوالت جدید، فرایندها و روش های نو بیش از پیش . منظور مقابله با مشکالت است

 (۷2۳۱)نژاد تاج آبادی و همکاران. ضرورت می یابد 

اصلی ایجاد ارزش اقتصادی و ابزاری کارآمد و مؤثر برای کاهش تعداد بیکاران محسوب می در این راستا کارآفرینی، از عوامل 

 کارآفرینی(۷2۳5 (شائمی برزکی و تیموری .شود وهمچنین  فرایند ایجاد کسب سود از ترکیبات جدید و منحصر به فرد است 

 آن به مربوط کار و پیشه دانش، بر تکیه با دموجو های وفرصت امکانات از گیری بهره نو، های اندیشه ارائه از آیندی فر

 جهت در ها آن شدن فعال و منابع از برداری بهره تا دهد می قرار یکدیگر کنار در را گوناگون عوامل که است خطر وپذیرش

   .اشندب همه جانبه توسعه و رشد موجب که شوند ایجاد خالق و ور بهره مؤسسات و گردد میسر ملی  تأمین منافع و وری بهره

یکی از مهم ترین قدم ها در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای توسعه کارآفرینی نظام آموزشی می (3005)بی نام

. در این راستا بیشتر دانشگاه های کشورهای پیشرفته آموزش کارآفرینی را در برنامه های درسی خود گنجانده اند.باشد

به خصوص در کشورهای پیشرفته ،عالوه بر نقش اولیه خود یعنی آموزش و ترویج علم و امروزه دانشگاه ها،. (3000)مگنوس

گسترش تحقیقات ،فعالیت های دیگری را در برنامه کار  خود و جزو هدف های دانشگاه قرار داده اند تا ارتباط نزدیکتری را با 

دانشگاه مبتنی بر کارآفرینی .کارآفرین آغاز کرده اند  آنها حرکتی پرشتاب را به سوی دانشگاه.جامعه پیرامون خود برقرار کنند

مانند پتنت ها،شرکت های جدید )ایج حاصل از تحقیقات کاربردی و تبدیل آن به کاال و ارزش افزوده ربه دنبال تجاری سازی 

ت که یک دانشگاه مفهوم کارآفرینی دانشگاهی ،بیانگر شیوه های متنوعی اس.است(که به دانشجویان و هیات علمی تعلق دارد

یکی از اهداف مهم نظام ( 5:۷2۳۳(معصوم زاده و انصاری. می تواند به سوی تجاری سازی دانشی که تولید کرده حرکت کند

گرچه دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی کشور .آموزش عالی کشور پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است

زده اند،ولی متاسفانه ناهمخوانی درس های دانشگاهی با نیازهای جامعه باعث شده است که  دست به تالش هایی در این زمینه

از این رو در سال های گذشته با توجه به روند افزایش جمعیت و .دانش آموختگان از تخصص و کارایی الزم برخوردار نباشند

ت اقتصادی دولت از سوی دیگر مساله کارآفرینی تقاضا برای دولت به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از یکسو و مشکال

قش دانشگاه ها در بسیاری از جنبه ها، برای قرن ها بدون تغییر بوده است، ن (۱0: ۷2۳2(حیدری  .اهمیت ویژه ای یافته است

گسترده  نیاز به یک نظام آموزش بسیار.ولی امروزه آموزش به عنوان یک مرحله اساسی در زندگی افراد نگریسته می شود و 

،انتظارات متغیر مبتنی به دستاوردهای آموزشی ،انقالب در روش های یادگیری و مواردی از این قبیل برای دانشگاه ها و 

موسسات آموزشی توانایی بالقوه و چالش های جدیدی را فراهم کرده است و نقش های سنتی دانشگاه ها به عنوان ارائه 

 مبتکربه و خالق افراد جهانی عرصه در اکنون که است این مهم (۷99۳)دیویس.دهندگان دانش به چالش کشیده شده است

 اقتصادی توسعه های چرخه همچنین،. اند شده خدماتی و تربیتی صنعتی، زمینه در بزرگی تحوالت منشأ کارآفرینان عنوان

 زمینه در که مطالعاتی است توسعه و رشد موتور کارآفرینی ، بهتر عبارت به آید؛ در می حرکت به کارآفرینی توسعه با همواره

 مذهب و گروه یک به پیشرفت دهندکه می نشان است، گرفته صورت اقتصادی توسعه و رشد و فردی های ویژگی بین ارتباط

 به. کرد فراهم مختلف جوامع در را اقتصادی رشد توان می افراد در ها ازویژگی برخی توسعه و رشد با و ندارد اختصاص خاصی

از سویی پیشرفت علم و ظهور .است امروزی ضرورت جوامع در آن تحقق های زمینه پرورش و کارآفرینی به توجه رسد می نظر

دانشگاه ها باید به آموزش های .تکنولوژی های جدید دیگر استفاده از روش های سنتی در دانشگاه ها مقرون بصرفه نیست
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تا این افراد فارغ التحصیل .ین را به جامعه اقتصادی و صنعت تحویل دهندجدید مجهز شوند و افرادی با روحیه و خالق و کارآفر

الزمه رسیدن به این هدف .بتوانند تولیدات جامعه را به حد بهینه برسانند و از این طریق جامعه به رشد و توسعه دست یابد

ه طرح های نوین و کارآمد به دانشگاه شناسایی مهمترین عوامل موثر در شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاهها وارائ

 ها و موسسات آموزش عالی برای زمینه سازی کارآفرینی در دانشجویان می باشد

سامان یافته است و به دنبال تاثیر کارآفرینی بر دانشجویان دانشگاه گیالن به منظور بررسی در این راستا تحقیق حاضر 

به  .3س بر شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیالن تاثیر دارد؟به چه میزان محتوای درو.۷تسواالپاسخگویی به 

به چه میزان فعالیت های  .2چه میزان فضای دانشگاه بر شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیالن تاثیر دارد؟

 .اشدمی بآموزشی و پژوهشی بر شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیالن تاثیر دارد؟

 

 آموزه های نظری و پیشینه تحقیق

زمینه  در مختلفی محققان آن، شته ای ر میان ماهیت خاطر به .د دار وجود کارآفرینی زمینة در غنی و وسیع ادبیات امروزه،

می  قرار بررسی و بحث مورد را آن اقتصاد و شناسی مدیریت،جامعه تاریخ، شناسی، مردم شامل گوناگون علمی های

که  شده است گرفته  Unternehmenو واژه آلمانی    Entreprendreفرانسوی  کلمه از کارآفرینی واژة (2:۷2۳۱ (آتشیپور.دهند

احمدپور . واژه ابتدا به معنای کارفرما و سپس کارآفرین ترجمه شد در ادبیات فارسی این. است"شدن متعهد" معنای هردو به

می تواند به عنوان مجموعه ی "کارآفرینی"در یک سطح کلی،( 3003)ورهل  .کارآفرینی یک مفهوم چند بعدی است (3۷:۷2۳2(

به طور پی در پی .تصمیمات فردی گرفته شده توسط کارآفرینان درمورد سرمایه گذاری کردن در کسب و کارها تفهیم شود

در کتاب اصلی اش   ۷99۷دمک کللن .،یک دیدگاه مالحظه کارآفرینان به عنوان افراد و سپس جمع کردن فعالیت هایشان است

انبوه  در اصل مک کللند. ،استدالل کرد که میزان تعالیم روانشناسی فردی سطح کارآفرینی در یک کشور را معین می کند

 .(02۱،30۷0)هاربی و اندرسون. تعالیم کارآفرینانه را به عنوان معین کننده نتایج کارآفرینانه و بر عکس،توسعه اقتصادی می بیند

خالق مشاغل ،کارآفرینی به عنوان .نی همچنین به عنوان فرایندی که در آن دانش جدید به محصوالت و خدمات منتقل میشود دیده شده استکارآفری

 (Laura Brancu et al,2012 .)یک فاکتور مهم در پیشرفت سرمایه انسانی مالحظه شده است
 

در سیاستمداران ،دانشجویان و موسسات آموزش عالی وجود  گرایش رو به افزایشی به آموزش کارآفرینی آموزش کارآفرینی

اگرچه یافته ها آنقدرها هم قطعی نبوده اند اما آموزش کارآفرینی نشان داده است که الزمه ی رشد اهداف کارآفرینانه . دارد

 ) (Merle Küttim et al,2014 .دانشجویان می باشد

دوره های آموزشی .گسترده ترین فعالیت های دانشگاهها تبدیل شده استآموزش کارآفرینی به یکی از مهم ترین و امروزه 

کارآفرینی نه تنها جای خود را در بستر دورس دانشگاهی و رشته های مختلف باز نموده ،بلکه در دوره های مختلف تحصیلی از 

داده ها ،شرکت های موجود را نیز تحت این  گرچه تنوع و(3000-3002) رایی.ابتدایی تا دبیرستان نیز مورد توجه قرار گرفته است

پوشش قرار می دهد و دوره های متعدد جهت رشد و بقا و کارآفرین نمودن سازمان های بزرگ طراحی شده ،اما هدف اولیه از 

 توسعه کارآفرینی همانا تربیت نمودن افراد متکی به نفس و آگاه به فرصت ها و به طور کلی افرادی است که تمایل بیشتری به

مطالعات نشان می دهد که برنامه های پرورش کارآفرینان در  (3005)هاردینگ .راه اندازی کسب و کارهای مستقل دارند

از تجربیاتی که کشورهای مختلف در .کشورهای مختلف با سیاست گذاری و پشتیبانی اجرائی دولت ها به سرانجام رسیده است

فت که بایستی پرورش کارآفرینان در کشور را به عنوان گام اولیه توسعه تلقی زمینه کارآفرینی داشته اند،می توان نتیجه گر

کرد که این مهم تنها با ایفای نقش فعاالنه دولت امکان پذیر نیست بلکه تمام موسسات و مراکز خصوصی و دانشگاههای 

دانشجویان ( ۷2۳5(سینی خواه،سلیمیح. غیردولتی مخصوصاٌ دانشگاه آزاد و مراکز آموزش عالی غیردولتی،باید همراهی نمایند

رشته های مختلف چه رشته های فنی ،بهداشت،کشاورزی و چه رشته های جامعه ساز علوم انسانی نیاز به دوره ها و برنامه 
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برای کارآفرینی موفق ،تنها پول و شانس .های آموزشی دارند که چارچوبی اصولی برای درک فرایند کارآفرینی به آنها ارائه دهد

عبدی  , سلیمی. برنامه ریزی استافی نیست ،کارآفرینی فرایندی است که مستلزم خالقیت و نوآوری ،ریسک پذیری و ک

بیان می کند که دانشجویان کارآفرین با روش های سنتی تفکر چالش می کنند،قادر به دیدن روابطی  (3005) لئو.(50،۷2۳۱)

وهی را مالحظه می کنند،بر اهداف بزرگ تمرکز می کنند،از اشتباهات که دیگران نمی توانند ببینند هستند،اهمیت کارگر

 .درس می گیرند،ترقی می کنند،و به طور موثر ارتباط برقرار می کنند

در تعاریف آموزش کارآفرینی در یک تعریف ساده ،آموزش کارآفرینی فرایندی نظام مند ،آگاهانه و هدف گرا می باشد که طی 

در واقع  ،آموزش ( ۷992)ترپسترا و اولسن.ولی دارای توان بالقوه به صورتی خالق تربیت می گردندآن افراد غیرکارآفرین 

گینسبرگ و  کارآفرینی فعالیتی است که از آن برای انتقال دانش و اطالعات مورد نیاز جهت کارآفرینی استفاده می شود

 و توانایی های افراد غیرکارآفرین را در پی خواهد داشت که در نتیجه ،افزایش ،بهبود و توسعه نگرش ها،مهارت ها(۷990)های

(3002)   Mcpherson   

اهمیت آموزش کارآفرینی به دلیل نیاز به مهیا کردن دانشجویان به مقابله با کار معاصر و شرایط : عالی آموزش سطح در کارآفرینی آموزش

ده شده به دانشجویان بازرگانی،حس ابتکار و کارآفرینی به صورت وسیعتری به عنوان بعالوه کالس های کارآفرینی آموزش دا.موجود  افزایش یافته است

 .کلید شایستگی های ضروری همه دانشجویان بدون در نظر گرفتن خصوصیات آنها عنوان شده است

،تخصیص منابع در صورت بروز شناخت فرصت"آن می تواند به عنوان .آموزش کارآفرینی هم در شرایط محدودتر وهم  گسترده تر تعریف شده است

مجموعه ای از آموزشهای فرمت شده ،مهارت ها باشد و هرکسی که تمایل به ایجاد کسب و کار و یا "و همچنین "خطر،و سرمایه گذاری کسب و کار

 ) (Merle Küttim et al,2014 ."رشد در تجارت را دارد را آموزش دهد
ن برنامه های آکادمیک در سراسر جهان فرض شده است،اما شناخت بسیار کمی آموزش کارآفرینی رابطه ی فوق العاده ای میا

دهه گذشته شاهد ظهور نیرومند پژوهش کارآفرینی سرتاسر جهان بوده .در مورد آن از یک دیدگاه تحقیقی وجود دارد

و اجتماعی بیشتر ملل است می رسد شناخت گسترده ای ازاینکه کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی نظر  به(3002)کوراتکو  .است

ضروری برای غلبه بر عرصه رقابتی جدید مالحظه  امروزه کارآفرینی اهرمیCarree and Thurik(2003)کری و توریک.وجود دارد

موازات تکامل کارآفرینی ما می توانیم تمایل در رشد برنامه های آموزشی به به Hitt and Reed(2000)هیت و رید.شده است

    (2،3000) آلبرتی و پولی. کارآفرینی را مالحظه کنیم تقویت و پرورش
 

 توسعة سیاستهای از موجی شده آن،موجب توسعة و کارآفرینی موضوع به اخیر دهه های در جهان کشورهای اکثر رویکرد

 اقتصادی فمختل مشکالت بر آمدن فایق برای گذشته دهة سه در حلی راه به مختلف کشورهای .شود ایجاد دنیا در کارآفرینی

 :شود می اشاره بدان ذیل در که اند آورده روی واجتماعی

 کارآفرینی، فرهنگ توسعة

  کارآفرینان، از الزم حمایتهای انجام 

  کارآفرینان، به نیاز مورد های آموزش ارائة 

  ).۷2۳2 ( همکاران و مقیمی .زمینه این در الزم پژوهشهای و تحقیقات انجام

 وهشها پژ .است شده تبدیل مهمی موضوع به کارآفرینی آموزش کارآفرینانه، فعالیتهای به افراد گرایش افزایش علت به امروزه

 می آموزش طریق از افراد در کارآفرینی روحیة بروز فعل، به قوه از کارآفرینی درحرکت مؤثر عامل ترین مهم که میدهد نشان

 پیشرفت روند در انسانی عامل آموزش و بوده جنبةکارآفرینی ترین ممه انسانی، عامل شد، گفته که طور همان بنابراین، باشد؛

 نظام سطوح تمامی در کارآفرینی آموزش متوجة کارآفرینی گسترش ابعاد از یکی .داشت خواهد بسزایی تأثیر کارآفرینی

 پدیدة یک به تبدیل عالی آموزش مؤسسات کارآفرینی در دانشگاهها و آموزش امروزه.است بوده عالی آموزش ویژه به آموزشی

 به ( 3005) دیگران و وستد .است یافته رشد توسعه حال در و یافته توسعه از اعم اکثر کشورها در که است شده جهانی

 ارزش رقابت، نوگرایی، تشویق و ترغیب هدف با مختلف کشورهای : میکنند اشاره زیر شکل به موضوع این گسترش و اهمیت

 کارآفرینی توسعة جهت را متعددی برنامه های ملی، و محلی سطح در اقتصادی سودآوری یشافزا و زایی آفرینی،اشتغال
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 جدید کار و کسب یک اندازی راه و خوداشتغالی سوی و سمت به افراد گرایش و تمایل آنها طریق از تا می کنند اجرا و طراحی

 جهت در اقتصادی راهبرد یک عنوان به کارآفرینی نقش به المللی بین اعتقاد به توجه با.بیشترشود مستقل و

 مدرسان، پردازان، تئوری محققان، شغل، ایجاد طریق از بیکاری نرخ کاهش و بازارکار تغییر حال در همواره نیازهای به پاسخ

 مختلف سطوح درسی برنامه های در پررنگی نقش کارآفرینی آموزش بایستی که دارند اعتقاد متعددی آموزشی ریزان برنامه

 (52،۷2۳۱ (پورآتشی.باشد داشته آموزشی  نظام

 

 به توجه با ولی ،  گرفته صورت  کشور داخل و خارج و آموزش های کارآفرینی در کارآفرینی پیرامون زیادی پژوهشهای

عوامل موثر بر شکل گیری کارآفرینی  بررسی به صریحاً که پژوهشی مدارک، و اسناد به مراجعه و اکتشافی و گسترده مطالعات

با این وجود از مطالعات .و این موضوع خود اهمیت این تحقیق را واضح تر می نماید  .نگردید یافت بپردازد، ر دانشجویاند

در بررسی و مقایسه زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در ( ۷2۳3)عزیزی  : صورت گرفته می توان موارد زیر را برشمرد

زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان دانشکده های مختلف  پرسش آیا،بهشتی  دانشگاه شهید دانشجویان

نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهایی چون میزان .دانشگاه شهید بهشتی متفاوت و معنی دار است؟ را مطرح کرد 

طلبی با کارآفرینی رابطه  تحمل،اعتماد بنفس،کنترل درونی،نیاز به توفیق طلبی،مخاطره پذیری،خالقیت و نوآوری،استقالل

معناداری وجود دارد،عالوه برآن نتایج این پژوهش نشان داد که بین برنامه های تحصیلی و آموزشی ارائه شده از سوی دانشگاه 

تحقیقی با عنوان در ( ۷2۳2) هزارجریبی .نداردشهید بهشتی و میزان کارآفرینی دانشجویان،از نظر آنان رابطه معنادار وجود 

ی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران ؛ به بررسی شناخت و بررس

ویژگی های کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی و همچنین نقش دوره های آموزش دانشگاهی در ایجاد کارآفرینی پرداخت 

و دوره های آموزش انگیزه پیشرفت،ریسک پذیری و خالقیت رابطه معناداری  این پژوهش نشان  می دهد  که بین کارآفرینی. 

  .وجود دارد

 

پژوهش خود  تحت عنوان بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان  نشان داد که قابلیتهای  در (۷2۳0(بدری

فت و خالقیت باالتر از حد میانگین بوده ولی  نمرات کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقالل طلبی،کنترل درونی ،انگیزه پیشر

همچنین،آموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینی در .ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پایین تراست 

   .دانشجویان موثر نبوده است

 

 

دوره کارشناسی رشته علوم  در پژوهش خود به پاسخگویی به این سوال پرداخت که  برنامه درسی) ۷2۳0(احمدزاده 

چه میزان به پرورش مهارت های کارآفرینی توجه دارد؟ وی نتیجه گرفت که عناصر ( ریزی گرایش مدیریت و برنامه)تربیتی

برنامه ریزی درسی از قبیل اهداف،محتوا،روش های ارزشیابی،منابع و ابزار یادگیری برنامه درسی رشته علوم تربیتی به پرورش 

همچنین دروس تخصصی رشته علوم تربیتی به پرورش مهارت های .توجه ندارد(فنی،شخصی و مدیریتی)کارآفرینیمهارت های 

 . کارآفرینی توجه ندارد

در تحقیقی با عنوان کارآفرینی در دانشگاهها به مقایسه ارائه درس کارافرینی در ایران و جهان پرداخته و عنوان (۷2۳9)ملکی 

مشترکی در اکثر دانشگاههای ایران و خارج از کشور داردکه با مطالعه بیشتر در این زمینه  می کند که سرفصل های درسی

در پژوهشی ( ۷2۳9(رستمی نیز میتواند مبنای تهیه سرفصل های درسی کارافرینی و محتوای آن در دانشگاههای کشور باشد

شجویان دانشگاه مازندران به بررسی عملکرد تحت عنوان زمینه یابی آموزش دانشگاهی در پرورش روحیه ی کارآفرینی دان

نتایج بدست آمده از تجزیه و . برنامه های آموزشی دانشگاه در پرورش روحیه ی کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان پرداخت

 .است تحلیل داده ها بیانگر آن است که برنامه های آموزشی دانشگاه زمینه پرورش کارآفرینی را برای دانشجویان فراهم نکرده

در پژوهش نقش آموزش رسمی و برنامه های کمک درسی رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد در )۷2۳۳(نادری نیز 
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به بررسی نقش محتوای درسی و فرادرسی رشته تربیت بدنی  تامین مهارت های کارآفرینی دانشجویان از نظر دانش آموختگان

ای تامین مهارت کارآفرینی دانش آموختگان در نظر دانشجویان سال آخر و علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد در راست

نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان محتوای دروس تخصصی تربیت بدنی را در ارتقای زمینه های تئوریکی پرورش .پرداخت

اند و توجه عناصر مختلف ولی از پرورش زمینه های عملی آن چندان راضی نبوده .مهارت کارآفرینی مناسب تشخیص داده اند

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که .برنامه های درسی را در تامین مهارتهای فنی،شخصی و مدیریتی ضعیف می دانند

دانشجویان نقش دوره های مربیگری و داوری،کارگاههای آموزشی،مشارکت در برگزاری رویدادهای ورزشی و پروژه های 

 .تگان با بازار کار و کارآفرینی موثر می دانندکارورزی را در آشنایی دانش آموخ

تحت عنوان آموزش کارافرینی در آرژانتین به بررسی و ارزیابی  3003در سال   پوستیگو در خارج از کشور نیز در تحقیقی که

ن دوره نتایج مطالعات وی مشخص نمود از نظر دانشجویان مهم تری. وضعیت موجود آموزش کارآفرینی در این کشور پرداخت 

دانشجویان خالقیت و نوآوری را موثرترین ویژگی در انجام .ها برای آموزش کارآفرینی دوره های آموزش خالقیت و نوآوری است

نیز مطالعه ای در زمینه نقش آموزش بر افزایش نگرش ها و ( 3000)  د  راشی. دادن فعالیت های کارآفرینانه عنوان کرده اند

م داد و نتایج حاکی از آن بود که افراد گروه آزمایش به نحو قابل مالحظه ای نمرات بیشتری در خصوصیات کارآفرینانه انجا

 . انگیزه پیشرفت ،مرکز کنترل درونی،عزت نفس و خالقیت را به خود اختصاص داده اند

انشگاه نیجریه به این در مطالعه ای با عنوان آموزش کارآفرینی و نگرش دانشجویان به خوداشتغالی  در د( 30۷0) ابی سانیا

نتیجه رسید که برای توسعه کارافرینی باید به عواملی مثل نگرش های فردی،استفاده از فرصت های کارآفرینی و بهره برداری 

از آن و در نهایت اجرای آن توجه کرد نتایج تحقیق وی نشان داد افرادی که وارد حیطه کسب و کار نشده اند به دالیلی 

ت آموزشی ،کمبود سرمایه،و سطح خطر باال در کسب و کار بوده است و به منظور تسهیل در اجرای این عدم تحصیال:مانند

توصیه ها و توسعه کارآفرینی،نیاز به ایجاد برخی از مراکز ملی برای کارآفرینی و آموزش آن در سطح دانشگاهها و موسسات از 

 .ضروریات می باشد

 
 فرضیه های تحقیق

 .یافته است سامان اساسی سواالت به پاسخ دنبال به تحقیق ، است توصیفی بصورت همطالع آنجاییکه از

 روش پژوهش

می باشد و به طور کیفی  و کمی انجام گرفته و از  پیمایشی -این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی بوده و از نظر اجرا ، تحلیلی

سوالی به شیوه لیکرت  ۷9وهش یک پرسش نامه محقق ساخته ابزار جمع آوری داده ها در این پژ.  شاخه مطالعات میدانی است

شاخص محتوای دروس ،فعالیت های آموزشی و  2پرسش نامه محقق ساخته برای سنجش میزان تاثیر .درجه ای می باشد5

متغیر مستقل محتوای دروس ،فعالیت های 2آلفای کرونباخ  .پژوهشی و فضای دانشگاه بر کارآفرینی دانشجویان می باشد

می باشدبنابراین گویه ها و انسجام آنها برای ارزیابی  01۳۷2،01۳32،019۷۷آموزشی و پژوهشی و فضا ی دانشگاه به ترتیب 

. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل همه دانشجویان دانشگاه گیالن می باشدمتغیر مستقل مناسب می باشد 

نفر  352نفره ،اطالعات مربوط به  3۳0از بین نمونه .حتمالی و تصادفی می باشدنمونه تحقیق حاضر از نوع  نمونه گیری غیر ا

 .همچنین مصاحبه ای از تعدادی از اساتید این دانشگاه در قالب سواالت کیفی به عمل آمد.آنها بازگشت داده شد

 

 یافته ها

 :یافته های توصیفی

دی که به پاسخگویی کامل سواالت جمعیت شناختی این نشان داده شده است،از بین افرا۷همانطور که در جدول شماره 

نفر که در  ۷02نفر و در ترم آخر کارشناسی  9۷در ترم اول کارشناسی.نفر مرد بودند۷02نفر زن و ۷09پرسشنامه ها پرداختند 
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نفر پاسخگوی پرسشنامه ها بودند و همچنین در  ۷9مقطع دکترا نفر و در ۱0نفر شدند و در مقطع کارشناسی ارشد  ۷90کل 

 .نفر پاسخگو بودند3۷نفر و در گروه درسی هنر و معماری ۱2نفر  و گروه درسی مدیریت  ۷59گروه درسی فنی 
 

 

 

 تعداد پاسخگویان:۷جدول شماره

 جنسیت گروه تحصیلی مقطع تحصیلی تعداد

کارشناسی  کارشناسی

 ارشد

 مرد زن هنر یریتمد فنی دکترا

 ترم آخر ترم اول

تعداد 

 پاسخگویان

9۷ ۷02 ۱0 ۷9 ۷59 ۱2 3۷ ۷09 ۷02 

 352 تعداد کل

 

 

نفر آنها زن بوده اند و از طرفی در گروه زنان 09نفر آنان مردو ۷09،ازبین افرادی که مهارت معینی داشتند  3بر اساس  جدول 

همچنین از بین افرادی که .نفر دارای مهارت معینی نبودند2۱ده اند و در گروه مردان نفر دارای مهارت یا تخصص معینی نبو90

نفر آنها زن بوده اند و از طرفی در گروه زنان و در گروه مردان 9۷نفر آنها مرد و 99تمایل به راه اندازی کسب و کار داشتند 

 .(مرد تمایل به راه اندازی کسب و کار نداشتند00ن و ز0۳یعنی .)اکثریت افراد تمایل به راه اندازی کسب و کار داشته اند

 

 به سوال افراد دارای مهارت و مایل به ایجاد کسب و کار یانتعداد پاسخگو.3جدول شماره
 مرد زن 

 خیر بلی خیر بلی

 2۱ ۷09 90 09 افراد دارای مهارت معین

 00 99 0۳ 9۷ افراد مایل به راه اندازی کسب و کار

 

 

 :ستنباطییافته های ا

 

 آیا بین محتوای دروس و شاخص کار آفرینی رابطه وجود دارد ؟ :اولیافته 

 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و سطح معناداری برای متغیر کارآفرینی و محتوای دروس.2جدول شماره

 همبستگی

 محتوای دروس کارآفرینی 

226. 1 همبستگی پیرسون کارآفرینی
**

 

 000.  (دوطرفهمعنی داری )

 253 253 تعداد

226. همبستگی پیرسون محتوای دروس
**

 1 

  000. (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

 

 

 همبستگی ناپارامتری
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 همبستگی

 محتوای دروس کارآفرینی 

275. 1.000 ضریب همبستگی کارآفرینی ضریب همبستگی اسپیرمن
**

 

 000. . (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

275. ضریب همبستگی محتوای دروس
**

 1.000 

 . 000. (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

 می باشد 0۷/0همبستگی در سطح معنی داری  .**

 

 ضریب همبستگی پیرسون برای شاخص محتوای دروس.0جدول شماره
 محتوای دروس متغیر

 آزمون
 پیرسون

 وجود رابطه
 تعداد معناداری ضریب همبستگی

 دارد 352 0100 0100 کارآفرینی

متغیر کار آفرینی  و محتوای دروس می باشد ، با محاسبه ضریب  3با توجه به این مطلب که هدف بررسی رابطه بین 

نتیجه می گیریم بین این دو عامل رابطه  0105همبستگی پیرسن و اسپیرمن  و مقایسه سطح معناداری با سطح خطای  

کوچکتر بوده است  به عبارتی محتوای  010 5شده و این مقدار از خطای010دار وجود دارد زیرا سطح معناداری آزمون برابر معنا

 .دروس و شاخص کار آفرینی  با هم مرتبط می باشند

 آیا بین فعالیت های آموزشی و پژوهشی و شاخص کار آفرینی رابطه وجود دارد ؟ :دومیافته 

ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و سطح معناداری برای متغیر کارآفرینی و فعالیتهای آموزشی و  محاسبه.5جدول شماره

 پژوهشی

 

 همبستگی

 
 کارآفرینی

فعالیتهای آموزشی و  

 پژوهشی

 114. 1 همبستگی پیرسون کارآفرینی

 071.  (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

 1 114. یرسونهمبستگی پ فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 

  071. (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

 

 
 همبستگی ناپارامتری
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 همبستگی

 
 کارآفرینی

فعالیتهای آموزشی و  

 پژوهشی

 119. 1.000 ضریب همبستگی کارآفرینی ضریب همبستگی اسپیرمن

 058. . (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

 1.000 119. ضریب همبستگی یفعالیتهای آموزشی و پژوهش 

 . 058. (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

 

یضریب همبستگی پیرسون برای شاخص فعالیت های آموزشی و پژوهش.9جدول شماره  
 فعالیت های آموزشی و پژوهشی متغیر

 آزمون
 پیرسون

 وجود رابطه
 تعداد معناداری ضریب همبستگی

 ندارد 352 0105۳ 010۱۷ کارآفرینی

متغیر کار آفرینی  و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی می باشد ، با محاسبه  3با توجه به این مطلب که هدف بررسی رابطه بین 

نتیجه میگیریم بین این دو عامل رابطه معنادار  0105ضریب همبستگی پیرسن ، و مقایسه سطح معناداری با سطح خطای  

شده است و  0105۳شده و سطح معناداری آزمون  اسپیرمن برابر 010۱۷.زمون ییرسن برابر وجود ندارد زیرا سطح معناداری آ

بزرگتر بوده است  به عبارتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و شاخص کار آفرینی  با هم مرتبط  010 5این مقدارها از خطای

 .ندو هیچگونه تاثیر  مستقیمی بر هم ندار.نمی باشند

 

 فضای دانشگاه و شاخص کار آفرینی رابطه وجود دارد ؟ آیا بین :سومیافته 

 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و سطح معناداری برای متغیر کارآفرینی و فضای دانشگاه.۱جدول شماره

 

 همبستگی

 فضای دانشگاه کارآفرینی 

236. 1 همبستگی پیرسون کارآفرینی
**

 

 000.  (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

236. همبستگی پیرسون فضای دانشگاه
**

 1 

  000. (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

 می باشد 0۷/0همبستگی در سطح معنی داری  .**
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 فضای دانشگاه کارآفرینی 

280. 1.000 ضریب همبستگی کارآفرینی ضریب همبستگی اسپیرمن
**

 

 000. . (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

280. ضریب همبستگی فضای دانشگاه
**

 1.000 

 . 000. (معنی داری دوطرفه)

 253 253 تعداد

 می باشد 0۷/0همبستگی در سطح معنی داری  .**

 

 

ضریب همبستگی پیرسون برای شاخص فضای دانشگاه.۳جدول شماره  
 فضای دانشگاه متغیر

 آزمون
 پیرسون

 وجود رابطه
 تعداد معناداری ضریب همبستگی

 دارد 352 0100 0100 کارآفرینی

 

متغیر کار آفرینی  و فضای دانشگاه می باشد ، با محاسبه ضریب همبستگی  3با توجه به این مطلب که هدف بررسی رابطه بین 

دار وجود دارد نتیجه میگیریم بین این دو عامل رابطه معنا 0105پیرسن  و اسپیرمن و مقایسه سطح معناداری با سطح خطای  

کوچکتر بوده است  به عبارتی فضای دانشگاه و شاخص  0105شده و این مقدار از خطای  010زیرا سطح معناداری آزمون برابر 

 .کار آفرینی  از هم تاثیر می پذیرند

 

 

 

 شاخص های کارافرینی                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق.۷شکل

 

 

 

 

 

دانشجویان دانشگاه  یکارآفرین

 گیالن

 محتوای دروس

فعالیت های آموزشی و 

 پژوهشی

 فضای دانشگاه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 بحث و نتیجه گیری

در دو فاز جداگانه به جمع و سامان یافته است ی تاثیر کارآفرینی بر دانشجویان دانشگاه گیالن مطالعه حاضر به منظور بررس

صل از اجرای پرسشنامه در میان دانشجویان نشان می نتایج حا. آوری نظرات اساتید و دانشجویان این دانشگاه پرداخته است

اما شاخص .دهد که شاخص های محتوای درسی و فضای دانشگاهی بر کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیالن موثر هستند

موزش آ (۷2۳0)بدریبر اساس تحقیق . فعالیت های آموزشی و پژوهشی بر کارآفرینی در دانشجویان این دانشگاه تاثیری ندارد

 نیست که با توجه به در پرورش ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان موثر یا همان فعالیت های آموزشی های دانشگاهی 

داشته های آموزشی و پژوهشی بر کارآفرینی دانشجویان تاثیری ن مبنی بر اینکه فعالیت تحقیق حاضرنتایج به دست آمده از 

در پژوهش خود تحت عنوان بررسی و مقایسه زمینه های   (۷2۳3)عزیزی .تایید نمود است، می توان همسو بودن دو مطالعه را

از بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نتیجه گرفت که بین برنامه های تحصیلی و آموزشی ارائه شده 

که باتوجه به یافته های .معنادار وجود نداردسوی دانشگاه شهید بهشتی و میزان کارآفرینی دانشجویان،از نظر آنان رابطه 

تحقیق حاضر مبنی براینکه محتوای دروس یا همان برنامه تحصیلی بر شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان موثر است می 

 .توان نتیجه گرفت که تحقیق ایشان در راستای تحقیق حاضر نمی باشد
 

نه یابی آموزش دانشگاهی در پرورش روحیه ی کارآفرینی دانشجویان تحت عنوان زمی( ۷2۳9)رستمیاز سویی براساس تحقیق 

عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به سایر دانشکده ها در پرورش ی دانشگاه مازندران هیچکدام از دانشکده ها دانشگاه مازندران

کده مورد مطالعه تفاوت دانش۷0روحیه ی کارآفرینی نداشته اند و میزان برخورداری دانشجویان از روحیه کارآفرینی در 

پژوهش ما مبنی بر اینکه شاخص کارآفرینی در گروه مدیریت و فنی و هنر  که این نتایج با نتایج. معناداری باهم نداشته است

همچنین در فاز مصاحبه این تحقیق نتایج حاصل از اخذ نظرات اساتید دانشکده های مدیریت .متفاوت می باشد مغایرت دارد

 :  مهندسی دانشگاه گیالن نتایج زیر را نشان می دهد،هنر و فنی و 

در پاسخ به سوال اول که آیا به نظر شما محتوای دروس دانشگاه توانایی اداره یک کسب و کار مستمر و پیوسته را در  -

کسب و کار  دانشجویان دانشگاه شماایجاد کرده است؟می توان نتیجه گرفت که  محتوای دروس بر ایجاد توانمندی برای ایجاد

ولی در ترم های اول تحصیلی دانشجویان تاثیر چندانی بر بارورشدن کارآفرینی ندارند اما .مستمر در دانشجویان تاثیرگذار است

که این تاثیرات نیز باز به قوه درک و دریافت .در سال های بعدی و در مقطع ارشد و دکترا می توان این تاثیرات را مشاهده کرد

 .رونی خود دانشجویان بسته استو انگیزه های د

در پاسخ به سوال دوم که آیا به نظر شما محتوای دروس دانشگاه توانایی اداره یک کسب و کار رقابتی را در دانشجویان  -

دانشگاه شماایجاد کرده است؟ می توان به این نتیجه دست یافت که محتوای دروس نمی تواند بر بارور شدن ویژگی های 

اگرچه توسط بعضی دروس انگیزه های رقابت به دانشجویان .برای ایجاد کسب و کار رقابتی موثر باشد  دانشجویان کارآفرینی در

 .آموزش داده می شود اما این آموزش ها باید افزایش یابد و برای ایجاد توانمندی های ایجاد کسب و کار رقابتی کافی نیست
 

تدریس (بدون استفاده از روش سخنرانی)گاه به روش بحث گروهی در پاسخ به سوال سوم که کدام دروس در دانش -

در رشته )میشوند؟نتایج بحث های صورت گرفته نشان میدهد که دروسی مانند دروس عملی و کارگاهی و آتلیه ای

 .ودن داردمناسب هستند ، اما استقبال از این موضوع بستگی به نحوه ی تدریس اساتید و خود دانشجویان برای پذیرا ب(معماری

در پاسخ به سوال چهارم که به نظر شما در دانشگاه چطور بحث های انتقادی از دروس در بین دانشجویان انجام می شود؟  -

که به بحث پیرامون مسائل مختلف می پردازد ،سیستم  می توان نتیجه گرفت  که دروسی مانند سمینار ،جلسات بحث  آزاد

اما اکثراٌ غریب به اتفاق معتقد بودند که .به بحث و انتقاد دروس می پردازند( اینترنت)یهای پرسش و پاسخ ،سیستم های مجاز

 .بستگی به نحوه ی تدریس اساتید و استقبال دانشجویان دارد
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در پاسخ به سوال پنجم که دانشگاه شما چطور از تکنیکها یا پروژه های همراه با مخاطره و دارای ریسک دانشجویان استقبال  -

اساتید نیز بسته به تجربه کاریشان در .کند؟ که کالٌ دانشگاه و سیستم آموزشی استقبال چندانی از این موضوع نکرده استمی 

اما مهم ترین عامل این بود که دانشجویان چون زیاد اهل تفکر .موضوعات مختلف مسئولیت این پروژه ها را برعهده می گیرند

 .و دریافت مدرک بودند از چنین پروژه هایی استقبال نکرده اند نبودند و فقط به فکر گذراندن دروسشان

در پاسخ به سوال ششم که در دانشگاه شما چطور مطالعات مربوط به شناسایی فرصت های شغلی برای دانش آموختگان  -

لی توسط صورت می گیرد؟ نتایج بحث های صورت گرفته نشان میدهد که در این دانشگاه ،بیشتر شناسایی فرصت های شغ

همچنین دوره های معارفه سال اول تحصیل و دوره های کارآموزی و .اساتید در حین تدریس به دانشجویان انجام می شود

در کنار اینها مرکز کارآفرینی دانشگاه نیز سعی بر ایجاد و .پایان نامه در سال آخر نیز این فرصت ها را به وجود می آورند

 .ا بازهم همه اینها بستگی به توانایی های دانشجویان در شناسایی داردام.شناسایی فرصت های شغلی دارد

در پاسخ به سوال هفتم که در دانشگاه شما طریقه اداره کتابخانه و تجهیز آن از نظر نرم افزاری،سخت افزاری،خدمات  -

د از محدودیت فضای کتابخانه اینترنتی و اطالع رسانی بروز چگونه است؟ می توان به این نتیجه دست یافت که اکثر اساتی

اما به نظرشان امکانات آموزشی از .ناراضی هستند و همچنین به نظرشان تعداد کتاب های موجود برای دانشجویان کافی نیست

 .قبیل نرم افزارهای موجود در سیستم ها،دسترسی به اینترنت و ژورنال ها و مقاالت علمی درحد مطلوبی است

که آیا در دانشگاه شما مسابقات اختراعاتی و سمینارهای علمی تشکیل می شود؟به نظر شما این  در پاسخ به سوال هشتم -

سمینارها و مسابقات چه تاثیری بر بارور شدن ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دارد؟نتایج مصاحبه ها نشان میدهد که در 

اساتید اتفاق .اما مسابقات چندانی صورت نمی گیرد.وداین دانشگاه ،سمینارهای علمی همه ساله در هفته پژوهش انجام میش

نظر داشتند که با تشکیل چنین سمینارها و مسابقاتی دانشجویان در محیط های خالقانه قرار می گیرند و زمینه های تفکر و 

 .البته بازهم بستگی به نوع نگرش و رغبت دانشجویان هم دارد.خالقیت در آنها شکوفا می شود

سوال نهم که اصلی ترین هدف محقق از نگارش این پژوهش پاسخگویی به اینکه به نظر شما چه عواملی در  در پاسخ به -

دانشگاه، کارآفرینی دانشجویان را افزایش داده است؟طبق صحبت های بعضی از اساتید میتوان عنوان نمود  که  کارآفرینی در 

د بودند که به نسبت سال های گذشته دانشجویان در هنگام فارغ این اساتید معتق.این دانشگاه اصالٌ افزایش نیافته است

و عواملی مانند افزایش رفاه مالی و دراختیار .التحصیلی توانایی ها و مهارت های الزم برای کارآفرین بودن را کسب نکرده اند

اده ها از دانشجویانشان را باعث داشتن امکانات بیشتر و نوع نگرش خانواده های دانشجویان به زندگی و حمایت های مالی خانو

 .کمرنگ شدن کارآفرینی در فارغ التحصیالن بیان کردند

 

 پیشنهادها

 :باتوجه به نتایج پژوهش به منظور  افزایش  کارآفرینی در دانشجویان پیشنهاد می گردد تا نکات زیر مورد توجه قرار گیرد 

 را وارد بازار کار می کنند افزایش دروسی که به موازات کارهای دانشگاهی دانشجویان. 

 محور قرار ندادن مدرک تحصیلی 

 تشویق دانشجویان به بیشتر دنبال تفکر بودن 

 بحث های گروهی و  افزایش کارگروهی 

 متعهدشدن دانشجو از نظرفکری برای انجام دادن پروژه های پرمخاطره 

 رهباالبردن جرات و اعتمادبنفس دانشجویان برای انجام پروژه های پرمخاط 

 همایش و  اختراعاتی و کارآفرینیت مسابقاو  نمایشگاه های علمی و کارآفرینیو  فزایش سمینارهای علمی و کارآفرینیا

  های مربوط به کارآفرینی

 بیشترشدن تعامل دانشگاه با صنعت و نهادهای دولتی و خصوصی دیگر 

 افزایش امکانات تحصیلی 
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 رآفرینیایجاد سیاست های کالن جدید در جهت بهبود کا 

 .همسوکردن محتوای دروس با نیازهای اجتماعی،اقتصادی جامعه 

 باالبردن سطح آشنایی دانشجویان نسبت به محتوای دروس 

 بروزکردن سرفصل های دروس 

 تحول خواه کردن محتوای دروس 

 ایجاد روش های تحقیق جدید 

 افزایش کتاب های الکترونیکی 

 باالبردن سواد کامپیوتری دانشجویان 

  ارتباط فارغ التحصیالن پس از فارغ التحصیلی با دانشگاه تا مطمئن شوند آینده شغلی خوبی در انتظارشان استایجاد. 

 آموزش دوره های کارآفرینی در کالس ها 

 افزایش ارتباط فارغ التحصیالن با دانشگاه 

 آشنایی بیشتر با افراد کارآفرین 

 پخش فیلم های مربوط به کارآفرینی 

 ن زندگی نامه های کارآفرینان و راه های موفقیت آنهادراختیار قرارداد. 

  پیشنهاد میشود که اقداماتی به منظور اصالح و بازنگری در برنامه های آموزشی برای ارتقای سطح قابلیت های کارآفرینی

 .صورت پذیرد(رشته های نظری)در نظام آموزشی دانشگاه  ها 

 های کارآفرینی در برنامه درسی می تواند گامی در جهت بهبود این شاخص وآموزش قابلیت (مراکز رشد)ایجاد انکوباتورها

 .ها در دانشجویان باشد

  راهنمایی عملی،بسترسازی،حمایت های مشاوره ای و مالی الزم از طرح های کارآفرینانه دانشجویان نیز می تواند در این

 .زمینه راهگشا باشد

  صورت توام در زمینه پرورش روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان می ایجاد واحدهای درسی به صورت عملی و نظری به

 .تواند مفید باشد

  پیشنهاد می شود که وزارت علوم به منظور ترویج روحیه کارآفرینی و توسعه آن در بین دانشجویان ،اقدام به تشکیل

 .تحصیل نیز با دانشگاه قطع نشودانجمن دانش آموختگان کارآفرین نماید تا از طریق ارتباط آنها بعد از فراغت از 

 توصیه میشود مجموعه تالش ها و اقدامات از بروکراسی مبرا شود.آفت اصلی توسعه تحقیقات کارآفرینی بوروکراسی است. 

 لذا بایستی از اعضای هیئت علمی برای تربیت افراد کارآفرین استفاده شود.تربیت کادر تحقیقاتی از اولویت برخوردار است 

 یقات کارآفرینانه و مبتنی بر پذیرش افکارنو و خالقیت های انسانی پایه گذاری شودفضای تحق. 

 کارآفرینان موفق دانشگاهی شناسایی و معرفی شوند. 

 حمایت های مالی ،مشاوره ای و اطالعاتی از طرح های کارآفرینانه دانشجویان به عمل آید. 
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