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 وکار کسبی جدید ها فرصتی کارآفرینی و ها دهیاهمایش ملی 
 

 

 

 کار آفرینی دانشگاهی ؛موانع و راهکارها

 2هشین ضعباًی، 1سیذ جعفش ایشاًی

 

  چکیده

با سًٍذ تغیشات  ٍ بشٍص ٍیظگی ّا ٍ ضشایط گزاس اص جاهعِ غٌعتی بِ جاهعِ اطالعاتی اتخار استشاتظی 

یي جذیذ  دس ساستای استفادُ اص اسصضْا ٍ فشغت ّای جذیذ دس داًطگاّْا ضشٍسی است . اص اساسی تش

ًیاصّای جَاهع اهشٍصی ،ٍاکٌص هٌاسب ،بِ هَلع  ٍ دس خَس ضاى دس بشابش تغییشات اجتواعی،فشٌّگی 

 ،سیاسی ٍالتػادی  با ّذف تَسعِ اًساًی است .

تَسعِ اًساًی دس گشٍ تحمك هفَْم داًطگاُ کاسآفشیي است ٍ داًطگاُ کاسآفشیي داًطگاّی است  کِ 

اسی ّای هَسد ًیاص صهیٌِ تحمك ایذُ ّای خالق کاسآفشیٌاًِ سا با فشاّن آٍسی اهکاًات ٍ سشهایِ گز

 فشاّن ساختِ  ٍ دس ایي بیي با دست یابی بِ رخایش هالی خَد ًیض اص ًظش هالی بشخَسداس خَاّذ ضذ.

ٍظیفِ داًطگاُ کاسآفشیي دس خػَظ آهَصش ٍ تشٍیج کاسآفشیٌی هطخع است بِ طَسیکِ اٍساهاى 

شای تشلی ٍ تشٍیج آهَصش کاسآفشیٌی بیاًذیطٌذ ،چَى ًسل جَاى ًیاص داسد داًطگاّْا هلضهٌذ ب"هیگَیذ

بذاًذ چطَس  دسص بشابش هحیط ّای ًااهي ٍ پیچیذُ ٍ لَاًیي ٍ همشسات  هتغیش  دس باصاس کاس بطَس کِ 

اًعطاف پزیش عول کٌذ . گشچٌذ داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَصش عالی کطَس تالضْایی  سا دس ایي صهیٌِ 

گاّی با ًیاصّای آغاص کشدُ اًذ ، ٍلی هتاسفاًِ بِ علت ًاهٌاسب بَدى سشفػل ّا ٍ عٌَاى دسسْای داًط

جاهعِ ،داًص آهَختگاى اص تخػع ٍ کاسایی  الصم بشای تػذی  هطاغل هشبَطِ بشخَسداس ًیستٌذ . اص 

سَی دیگش افضایص جوعیت ، افضیص ضواس داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَصش عالی ،ضعف دس تذٍیي ٍ 

بشصای پشٍسش ًیشٍی  اجشای دسست بشًاهِ ّای تَسعِ التػادی ،ًبَد بشًاهِ ّای فشاگیش ّوِ سَ ًگش

اًساًی هتخػع ٍ هَاسدی اص ایي دست اص هْوتشیي عَاهلی است کِ اهشٍصُ بِ هطکلی با عٌَاى اضتغال 

 داًص آهَختگاى آهَصش عالی تبذیل ضذُ است.

 

 

 يیداًطگاُ کاسآفش، یداًطگاّ یاًکَباتَسّاکلیذ ٍاطُ: کاسآفشیٌی، داًطگاُ، کاسآفشیٌی داًطگاّی، 

                                                 
1

 ضذ هذیشیت اجشاییکاسضٌاع اس - 
2

 کاسضٌاع اسضذ تشبیت بذًی - 
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 وکار بکسی جدید ها فرصتی کارآفرینی و ها دهیاهمایش ملی 
 

 

 

 مفهوم کار آفرینی 

وبسفشیٌی فشآیٌذ ثلٌذ هذت آهَصؿی ٍ پشٍسؿی اػت  وِ هؼتلضم ثشًبهِ سیضی  دس ًظبم آهَصؿی ٍ  

پظٍّـی  ٍ اخشای ثشًبهِ ّبی اص پبیگبُ خبًَادرُ  ٍ هذسػِ تب داًـگبُ ٍ ػبصهبى اػت  ٍ ثبػث  ثِ 

 (1330)ّاشوی ،حشوت دسآهذى چشخِ ّبی فؼبلیت ّبی التلبدی وـَس هی ؿَد 

وبسآفشیٌی فشآیٌذی اػت  اص اسائِ اًذیـِ ّی ًَ  ٍ تبصُ ،ثْشُ گیشی اص اهىبًبت ٍ فشكت هَخَد ثب 

( تبویذ 1365تىیِ ثش داًؾ، پیـِ ٍ وبس هشثَط  ثِ آى ٍ پزیشؽ خغش اػت . اص ایٌشٍػت وِ هغْشی )

اػتفبدُ وٌذ . ّوچٌیي  وذ ثِ خَثیاًیؼت ٍلی لبدس اػت اص ػشهبیِ ّبی س هیىٌذ وبسآفشیي ػشهبیِ داس

 اٍ هوىي اػت هختشع،ػبلن ،هتخلق ٍ ٌّش دیگشاى سا داؿتِ ثبؿذ .

( ّن وبسآفشیٌی سا فشآیٌذ ایدبد اسصؽ اص ساُ تـىیل هدوَػِ هٌحلش ثفشدی اص هٌبثغ 1377اهذ پَس )

یدبد وؼت ثِ هٌظَس ثْشُ گیشی اص فشكت ّب داًؼتِ اػت. ثٌبثش ایي وبسآفشیٌی فشآیٌذ خلك اثتىبسّب ٍ ا

ٍ وبس ّبی خذیذ  دس ؿشایظ خغش خیض اص عشیك وـف فشكت ّب ی هحیغی  ٍ ثْشُ گیشی اص هٌبثغ هی 

ؿٌبخت  فشكت ّبی هحیغی ٍ ثْشُ گیشیش  هٌبػت اص هٌبثغ . ٍ وبسآفشیي وؼی اػت وِ ثب وـف ،ثبؿذ 

 ذیذ دػت ثضًذ. ثتَاًذ  دس ؿشایظ پش اثْبم ٍ پش سیؼه ثِ ًَآٍسی ،اثتىبس ٍ ایدبد وؼت ٍ وبس خ

حىبیت ّبی هتمي ٍ ؿَاّذ تدشثی ثؼیبسی اص اّویت وبس آفشیٌی ثِ ػٌَاى یه حَصُ هغبلؼبتی 

ا استمب دادُ َیي ٍ خذهبت خذیذ ویفیت صًذگی  سحىبیت هی وٌٌذ . وبسآفشیٌبى تَػظ خلك فٌأٍسیْبی ً

اؿت ٍ ػالهتی  ٍ ًیض ی ثیـتش ،ثْجَد ٍضؼیت ثْذباًذ . افضایؾ ثْشُ ٍسی ،فشاّن ًوَدى ػشگشهی ّ

وبسآفشیٌی ػبهلی اػت وِ ػَاهل گًَبگَى سا وٌبس (  1391استمبی استجبعبت اص آى خولِ اًذ )الَاًی،

یىذیگش لشاس هی دّذ  تب ثْشُ ثشداسی اص هٌبثغ ٍ فؼبل ؿذى آًْب  دس خْت ثْشُ ٍسی  ٍ تبهیي هٌبفغ 

هَخت سؿذ ٍ تَػؼِ ّوِ خبًجِ ثبؿٌذ هلی هیؼش گشدرد ٍ هَػؼبت ثْشُ ٍس ٍ خالق ایدبد ؿًَذ وِ 
 (1330)ّاشوی،

 رآفرینی دانشگاهی کا

پغ اص سػبلت ّبی آهَصؽ ٍ پظٍّؾ اػت .  بوبسآفشیٌی داًـگبّی  اص سػبلت ّبی خذیذ داًـگبّْ

 هفَْم وبسآفشیٌی داًـگبّی ثب تدبسی ػبصی داًؾ لشیي اػت .

پشٍسؽ هٌبثغ اًؼبًی هتخلق دس خبهؼِ اص آًدب وِ داًـگبّْب ثِ ػٌَاى هتَلیبى اكلی تشثیت ٍ 

ایي اهش ووه هی وٌذ . ؿبیذ   آفشیٌی داًـگبّی ثِ تَػؼِ ثْتش،ًمؾ اػبػی  داسًذ . تَخِ ثِ همَلِ وبس

تغییش سٍیىشد داًـدَیبى  ٍ داًؾ آهَختگبى اص وبسخَیی ثِ وبسآفشیٌی ثِ ػجت دسن ایي هغلت  اػت 

ثِ ػبیشیي داسای  هضیت سلبثتی اػت  وِ پبس سا اص حَصُ  وِ  دس دًیبی اهشٍص  داًؾ آهَختِ ای ًؼجت

ٍ هَفك ػول  هحذٍدُ تخللی ،هْبست داؿتِ» ش گزاؿتِ  ٍ دس حل هؼبیل ػلوی هحفَظبت  خَد فشات

 (1331)طالبی/ زارع،وٌٌذ . 
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( وبسآفشیٌی داًـگبّی سا حل هؼبیل ػلوی خبهؼِ ،دٍلت ٍ ثٌگبّْب داًؼتِ  ٍ هی 1384یذالْی )

وبسآفشیٌی داًـگبّی  ایدبد صهیٌِ ی تَػؼِ فٌأٍسی  دس اػضبی داًـگبُ ،ػشضِ ی ًتبیح  "گَیذ 

ی فٌأٍسی ّبی خذیذ ٍ ًَآٍسی  دس گؼتشؽ هشصّبی  ثضاس ،تَلیذ ٍ ػشضِاتحمیمبت  داًـگبّی ثِ 

 داًؾ ثـشی اػت . 

تی سا پزیشفتِ اًذ وـَسّبی تَػؼِ یبفتِ تبثیش وبسآفشیٌی  داًـگبّی  دس تَػؼِ التلبد  ٍ هضیت سلبث

. ثذیي تشتیت تدشثِ ّبی هختلفی اص سًٍذ وبسآفشیٌی  دس داًـگبّْبی وـَسّبی پیـشفتِ ؿىل گشفتِ 

اػت وِ ًتبیح آى وـَسّبی دس حبل تَػؼِ  سا ّن ثِ خْؾ التلبدی ثب اػتفبدُ اص ایي ثبصاس تشغیت هی 

هثجتی وِ هی تَاًذ  دس صهیٌِ تَػؼِ . وبس آفشیٌی داًـگبّی  ػالٍُ ثش اثشات (1331،)سعید ًیاوٌذ 

ًَآٍسی ،افضیؾ سفبُ ،سؿذ التلبدی  ٍ ایدبد اؿتغبل دس  التلبد هحلی  ٍ فشاتش اص آى دس التلبد وـَس 

اػت وِ  ُ  ثِ حؼبة هی آیذ . ثشّویي اػبعداؿتِ ثبؿذ . یه هٌجغ دسآهذی پبیذاس  ثشای داًـگب

داؿتِ ثبؿٌذ ًمؾ  ثیؾ اص آى وِ ًمؾ آهَصؽ دٌّذُ هؼبلِ وبسآفشیٌی آهَصؿی وِ دس آى داًـگبّْب 

وٌٌذُ حیبت التلبدی  سا ثبصی هی وٌٌذ . هَخت ثشاًگیختِ ؿذى ػالیك  ذیذآٍس  ٍ تدثشٍت آفشیي ،ًَ

ثِ ایي ػوت ؿذُ اػت . ٍخَد داًـگبّْبیی وِ وبسآفشیٌی داًـگبّی  سا سًٍك هی ثخـٌذ  ثبػث  

بّی ،اًتمبل فٌأٍسی  ٍ دػتیبثی ثِ ّذف  دٍخبًجِ ،افضایؾ افضایؾ ػغح تدبسی  ػبصی تحمیمبت دًـگ

 سلبثت پزیشی ٍ وبّؾ ٍاثؼتگی ثِ فٌأٍسی ٍاسداتی  هی ؿًَذ . 

لبدی اص عشیك اػوبلی ّوچَى ٌی داًـگبّی سا تحت ػٌَاى ایدبد اسصؽ التی( وبسآفش1389هَغلی)

فؼبلیت ّب هی تَاًذ ّن دسٍى ایي "ػبصهبى تدذیذ  حیبت یب ًَآٍسی تؼشیف وشدُ ٍ هی آٍسد  احیبی

تدبسی ػبصی تحمیمبت ٍاًتمبل فٌأٍسی گشدد. ایي  داًـگبُ ٍ ّن ثیشٍى داًـگب اتفبق ثیبفتذ  ٍهٌدش ثِ

فشیٌی هی تَاًذ دس ػغح فشد یب گشٍّی اص افشاد ،ثِ عَس هدضا ٍ یب ثِ ػٌَاى ثخـی اص ػیؼتن آبسوًَع 

ػبختبس ٍ یب تدذیذ حیبت  دس داًـگبُ ؿذُ ٍ یب هٌدش داًـگبّی ثبػث ایدبد ػبختبس خذیذ ،ًَآٍسی دس 

ی ٍى اص داًـگبّْب ّوبًٌذ ؿىل گیشی هشاوض تحمیمبتثِ ایدبد ػبختبس ٍ ًَآٍسی خذیذدی دس ثیش

،آصهبیـگبّْبی وبسثشدی ،پظٍّـىذُ ّب ٍ یب پبسن ّبی ػلن ٍ فٌأٍسی گشدد . ایي ًَع وبسآفشیٌی ّن 

 آهَصؿی افشاد ٍ گشٍّْبی ػلوی دس ب ادغبم فؼبلیت ّبی ػلوی ٍچٌیي ًتیدِ ی فؼبلیت ّبی خوؼی ٍ ی

احیب وٌٌذُ دس فشآیٌذ وـف ،تدبسی ػبصی  ٍ ػشهبیِ گزاسی ثشٍی ًَآٍسی ،خاللیت ٍ فشكتْبی 

 هی ثبؿذ .وبسآفشیٌی 

سآفشیٌی ،ًمؾ ٍ اثش خَد سا ثیـتش ًوبیبى وشدُ  ثِ گًَِ ای ًظبم آهَصؽ ػبلی  ٍ باهشٍصُ و

د سا ًبگضیش اص تَخِ ثِ سٍیىشد ًَیي آهَصؽ  وبسآفشیٌبًِ هی ثیٌٌذ . تَخِ ثِ ایي هَلفِ داًـگبّْب خَ

دس  ػوت التلبد داًؾ ثٌیبى  ثِ حشوت چشخْبی حشوت اص التلبد هجتٌی ثش هٌبثغ صیش صهیٌی سا ثِ

 هیأٍسد .

فشاد داًـگبُ وبسآفشیي هىبًی اػت وِ هـبغل خذیذ دس آى خلك هی ؿًَذ  ٍ ایي هشاوض  اص ا

صاس یبثی اػت . دس بوبسآفشیي حوىبیت هی وٌٌذ . ایي حوبیت ؿبهل حوبیت ّبی آهَصؿی ،هبلی ٍ ث

 س چٌیٌي داًـگبُیـگبّْب ٍ.. سا پیذا هی وٌٌذ . دًتیدِ وبسآفشیٌبى اهىبى دػتیبثی ثِ وتبثخبًِ ّب ٍ آصهب

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
  

 وکار بکسی جدید ها فرصتی کارآفرینی و ها دهیاهمایش ملی 
 

 

 

س  سا فشاّن آٍسًذ . ثب آًْب ّبیی ثشای ػشهبیِ گزاساى اهىبًبتی فشاّن هیـَد تبهشاوض خذیذ وؼت ٍ وب

ّوىبسی هی ؿَد تب هـىالت آًْب پیؾ ثیٌی ؿذُ ٍ اص فشكت ّبی ثذػت آهذُ اػتفبدُ وٌٌذ وِ خَد 

دس ایي داًـگبّْب گشدّن آٍسدى رخبیش هبلی صاس یبثی اػت . بث دشثِ ای اسصؿوٌذ  دس حیغِ هبلی ٍت

صهٌذًذ. اًدبم پشٍطُ ّبی تدبسی ٍ التلبدی اّویت ٍیظُ ای داسد ٍ خلَكبً ثِ ووه ّبی دٍلتی ًیض ًیب

ّوشاُ ثب فٌأٍسی سٍص ون ّضیٌِ اػت ٍ اػتفبدُ ثْیٌِ اص رخبیش هبلی ًیض اص ٍیظگی ّبی ؿبخق 

ٍیغ دّی دس ثبصاس  اػت . هـبغلی شوبسآفشیٌبى هی ثبؿذ . ًىتِ هْن دیگش ٍخَد تمبضب ثشای فؼبلیت ٍ ػ

ؼلوبً دس تَػؼغِ فٌأٍسیْبی خذیذ پیؾ سٍ خَاٌّذ ثَد هٌذ هی ؿًَذ ه وِ اص ایي داًـگبّْب ثْشُ
 (1330)اکبری،

 واکاوی وضعیت اشتغال در ایران 

هؼتٌذ ثِ گضاسؽ هشوض آهبس ایشاى دس خلَف آخشیي ٍضؼیت ثیىبسی دس سدُ ّبی هختلف ػٌی 

ٍ دسكذ ول خوؼیت دُ ػبلِ  1/11ًفش هؼبدل  872ٍ ّضاس  597هیلیَى ٍ  2؛  1390عی تبثؼتبى ػبل 

 5/12سی بًفش ثب ًشخ ثیى 581ّضاس ٍ  64هیلیَى ٍ  2ػبل  ّویي  ثیـتش ثیىبس ثَدُ اًذ . دس تبثؼتبى

ًفش  دس ًمبط سٍػتبیی ػبوي ثَدُ اًذ . ثیىبسی  290ّضاس ٍ  533دسكذ دس ؿْشّب ػىَى داؿتِ اًذ ٍ 

سوَسد داس ثیىبسی  دس  ػبلِ  29تب  15ػبلِ  ٍ  24تب  15صًبى دٍ ثشاثش هشداى اػت . خَاًبى سدُ ػٌی 

 1دسكذ ) 7/24ػبل  هؼبدل  24تب  15ثَدُ اًذ .. عی ایي هذت ًشخ ثیىبسی خَاًبى  90تبثؼتبى ػبل 

دسكذ هشثَط ثِ هشداى ٍ  8/20ًفش( اػت وِ دس ایي ثخؾ ًشخ ثیىبسی هشداى  275ّضاس ٍ  19هیلیَى ٍ 

خذهبت هبًٌذ  90ى بهیلیًَی  دس تبثؼت 6/2دسكذ هشثَط ثِ صًبى ثَدُ اػت .  دسخذٍل ثیىبسی   5/42

یی داؿتِ اػت . ثِ ًحَیىِ اثؼیبسی اص فلَل دیگش ػبل ّبی گزؿتِ  ثیـتشیي ػْن سا دس اؿتغبل  ص

آػبی اص ایي هحل ثَدُ اػت .. اداهِ ّدَم ػیل   90دسكذ ول اؿتغبل ایدبد ؿذُ  دس تبثؼتبى  47

ي هَضَع داهي ثش ثغشًح ؿذى ای 60هتَلذیي دِّ  خَاًبى دس ثبصاس وبس ٍ تىویل ًـذى ًیبصّبی ؿغلی

خَاّذ صد . ًگبّی ثِ آهبس اسائِ ؿذُ اص ػَی هشوض آهبس ایشاى دس ایٌخلَف ًـبى هی دّذ وِ اص 

بلیىِ هدوَع حًفش اص تؼذاد ثیىبساى وبػتِ ؿذُ اػت دس 748ّضاس ٍ  726؛ 90تب تبثؼتبى  89تبثؼتبى 

ّضاس ًفش اػالم ؿذُ اػت . ایي آهبس دس حبلیؼت وِ  300ى ٍ هیلیَ 23؛ 90خوؼیت فؼبل وـَس دس ػبل 

 ّضاس ًفش اص افشاد ثِ ػلت اؿتغبل ثِ تحلیل ثِ خوؼیت  فؼبل وـَس افضٍدُ ؿذُ اػت . 400هیلیَى ٍ  2

 نگاهی به وضعیت آموزش عالی ایران 

دس ػبل ثش اػبع آهبس هَػؼِ پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصؽ ػبلی وـَس خوؼیت داًـدَیی وـَس 

ًفش ثَدُ اػت . ایي دس حبلی اػت وِ ایي آهبس  593ّضاس ٍ  116هیلیَى ٍ  4ثشاثش  89-90تحلیلی 

دسكذی  سا ثِ ػٌَاى  10دسكذ افضایؾ داؿتِ اػت . اگش ایي افضایؾ  10لیلی لجل حًؼجت ثِ ػبل ت

ی لجل یه سًٍذ  دس افضایؾ خوؼیت داًـدَ.یی وـَس دس ّش ػبل تحلیلی ًؼجت ثِ ػبل تحلیل

ثیؾ  90-91ثذاًین  هی تَاى ثِ ایي ثشآٍسد دػت صد وِ خوؼیت داًـدَیی وـَس  دس ػبل تحلیلیل 

دس ایي ػبل ثشػذ . ایي  5/4ثیـتش ؿذُ ٍ ثِ ػذد  89-90ًؼجت ثِ ػبل تحلیلی ّضاس  ًفش  400اص 
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 274َم ،داًـگبُ ٍاثؼتِ ثِ ٍصعبست ػل 119هشوضآهَصؽ ػبلی وـَس ؿبهل  2276تؼذاد داًـدَ دس 

ٍاحذ داًـگبُ پیبم  550اخشایی ،داًـگبُ ٍاثؼتِ ثِ دػتگبّْبی  28هشوض ٍاثؼتِ ثِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،

داًـگبُ ٍاثؼتِ  44داًـگبُ آصاد ٍ  385داًـگبُ غیش اًتفبػی ، 295وبسثشدی –ـگبُ ػلوی داً 581ًَس ،

 ثِ ٍصاست ثْذاؿت هـغَل تحلیلٌذ .

یه ّضاس ٍ پبًلذ ًفش ػضَ ّیبت ػلوی خزة ؿذُ اًذ  دس   87تب  84اص عشفی دیگش دس ػبلْبی 

وَع دّضاس ًفش ػضَ ّیبت ػلوی خزة داًـگبّْب ؿذُ اًذ ٍ . اص ه 6تبوٌَى  88حبلیىِ اص ػبل 

داًـدَیبى وـَس یه دسكذ دس همغغ دوتشا هـغَل ثِ تحلیلٌذ . ّوچٌیي تؼذاد داًـدَیبى ّشیه اص 

ّضاس ًفش  200ّضاس ًفش اػت . ًضدیه ثِ  600هیلیَى ٍ گشٍّْبی ػلَم اًؼبًی  ٍ هٌْذػی  یه 

ّضاس  60اوٌَى دس داًـگبّْبی دٍلتی وـَس هـغَل ثِ تحلیلٌذ  اص ایي تؼذاد  نداًـدَی ػلَم پبیِ ّ

ّضاس ًفش داًـدَ  دس سؿتِ ّبی سیبضی تحلیل هی وٌٌذ  30ًفش  دس سؿتِ ّبی ؿیوی ٍ حذٍد 

 ػی هـغَل ثِ تحلیلٌذ . ّچٌیي ّویي تؼذاد  دس سؿتِ صیؼت ؿٌب

ى ٌّش  وـَس دس همغغ وبسداًی اؿتغبل ثِ تحلیل داسًذ . یه دسكذ اص داًـدَیب 50ًضدیه ثِ 

ّضاس ًفش  200اًؼبًی ٍ ووتش اص  مٌّذػی ٍ ػلَ -ّضاس ًفش  دس ّشیه اص سؿتِ ّبی فٌی 600هیلیَى ٍ 

ى بّضاس ًفش  دس سؿتِ صث 90 دس سؿتِ ّبی صثبى ّبی خبسخی  ًیضدس سؿتِ ٌّش تحلیل هی وٌٌذ . 

 ّضاس ًفش  دس سؿتِ صثبى چیٌی تحلیل هی وٌٌذ .  30اًگلیؼی ٍ 

 موانع عمده توسعه کارآفرینی دانشگاهی در ایران

 فقداى آهَزشْای هتٌاسب کارآفریٌی در داًشگاّْا  .1

یبددّی  ثشخی كبحت ًظشاى اػتمبد داسًذ ػلن وبسآفشیٌی ثشیه فؼبلیت ٍ تفىش ًَ اسثی اػت ٍ لبثل

ّفتبد هیالدی ثِ ؿذت ثِ آى تَخِ ؿذ،تبثیش  َد  ایي ًظشیِ وِ دس دِّ ؿلت ٍ ٍ یبدگیشی ًخَاّذ ث

س فضبی د هٌتفی هی داًؼت ٍلی ثب تغییشات آهَصؽ وبس آفشیٌی سا ثشای تَػؼِ ی ایي داًؾ وبهالً

اص داًؾ سٍص صهیٌِ  یشیٌبى  ًَ اًذیؾ وِ ثب ثْشُ گیشًؼل خذیذ اص وبسآف التلبدی دًیب  ٍ ؿىل گیشی

ی ؿىَفبیی ٍ پزیشؽ  دس ثبصاس ّبی گًَبگَى سا ایدبد وشدًذ ثبػث ؿذ وِ سؿذ اًفدبسگًَِ ی فؼبلیتْبی 

وبس آفشیٌی ،سؿذ ووی وبسآفشیٌبى دس كحٌِ التلبد ٍدس پی آى ًظشیِ تَاسثی ثَدى وبسآفشیٌی  خَد سا 

 (1387ثِ وبس آفشیٌی آهَصؽ ثذّذ )عبلجی/ صاسع،

تبػیغ دفبتش ٍ هشاوض وبسآفشیٌی ثِ آهَصؽ آى  ِب دسن ایي هْن اوثش داًـگبّْب حتی ثاگشچِ ث

سٍی آٍسدُ اًذ  ٍ دس ایي ساػتب ثِ تغییش داًؾ،ًگشؽ  ٍ گشایؾ داًـدَیبى ّوت گوبسدُ اًذ اهب ایي 

ائِ هَصؿْب ٌَّص ثب اّذاف هتلَس فبكلِ داسًذ . دس ایي ساػتب ّن ضؼف دس ػبختبس آهَصؿی ،ؿیَُ اسآ

 آهَصؿْب ٍ هحتَا هلوَع اػت .

كٌؼتی ثخؾ لبثل تَخْی اص ثشًبهِ ّبی ـَسّبی كٌؼتی ٍ فشاآهَصؿْب وبس آفشیٌی اهشٍصُ دس و

داًـگبُ،دس آلوبى ثیؾ اص  50آهَصؽ داًـگبّْب سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت . دس آهشیىب ثیؾ اص 
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ـگبُ ٍ....آهَصؽ وبسآفشیٌی  ٍ هذیشیت چْل ٍ دٍ داًـگبُ ،دس ػَئذ ّـت داًـگبُ ،هبلضی چْبس داً

ٍاحذّبی وَچه التلبدی ثؼیبس سایح ؿذُ اػت . ّذف ایي آهَصؿْب ایي اػت فبسؽ التحلیالى ثتَاًٌذ 

ی ایشاى ایدبد اؿتغبل سا ثبؿٌذ . لبٍى اػبػی خوَْسی اػالههَػؼبى ٍ ثٌیبى گزاساى ؿشوت خلَكی 

فشیٌی ٍ ایدبد ثؼتشی هٌبػت ثشای ظَْس وبسآفشیٌبى اص تشٍیح فشٌّگ وبسآ ااص ٍظبیف دٍلت داًؼتِ ٍ لز

 ٍظبیف دٍلت اػت .

ع داًـگبّی ثبصًوَدُ ثلىِ ثؼتش دسٍ ًِ تٌْب خبی خَد سا دس بسّب ی دًیاهشٍصُ دس ثؼیبسی اص وـَ

دٍسُ ّبی اثتذایی ٍ هتَػغِ سا ًیض هَسد تَخِ لشاسدادُ اػت . هحَس ایي آهَصؿْب ایدبد سٍحیِ وؼت ٍ 

 (1388الؽ دس وؼت هَفمیت ّبی التلبدی هی ثبؿذ .)ًَسٍصی،وبس ٍ ت

 کسب ٍ کار هحیط شکاف فرٌّگی هابیي داًشگاُ ٍ  .2

یىی اص هَاًغ ػوذُ  دس فشاگشد تدبسی ػبصی داًؾ فشٌّگ داًـگبّی اػت ؛فشٌّگ داًـگبُ هؼوَالً 

ٍ داًـگبّیبى توبیل ٍ تحت تبثیش تفىش  اًتـبس یب ًبثَدی اػت . ٍ هبّیتبً ثبػث هی ؿَد وِ داًـگبُ 

گشایـی ثِ تدبسی ػبصی داًؾ ٍ وؼت  دسآهذ اص ایي عشیك ًذاؿتِ ثبؿٌذ . حتی ثشخی داًـوٌذاى  ٍ 

داًـگبّیبى ثِ پبسداین سٍیىشد وبسآفشیٌبًِ ثِ هثبثِ تْذیذی ثشای اًؼدبم ػٌتی داًـگبّْب هی ًگشًذ ٍ 

لِ وشد  صیشا تَػؼِ هٌبفغ هبلی هوىي اػت هؼتمذًذ وِ ثبیذ ثب گشایؾ وبسآفشیٌی دس داًـگبّْب همبث

ًمؾ داًـگبُ ثِ هثبثِ هٌتمذ هؼتمل خبهؼِ ؿَد . اص ایٌشٍ دس ثشخی پظٍّؾ ّب ثش هٌدش ثِ اص ثیي سفتي 

مبء فشٌّگ حوبیتی  ٍ ضشٍست ایدبد اكالحبت صیش ػبختی ٍ ًَآٍسی ّبی ًْبدی ثشای ایدبد ٍ است

 (89.)پَس ػشة، وبسآفشیٌی دس ًْبد داًـگبُ تبویذ هی ؿَد

دس همبثل افشاد وبسآفشیي ٍ خالق ػؼی هی وٌٌذ  ثب ًَع هتوبیض ًگبُ خَد ثِ پذیذُ ّبی اعشاف 

ًگشیؼتِ  ٍ ؿیَُ ّب ٍ سٍؽ ّبیی هتفبٍت اص سفتبس  سا دس  ثشخَسد ثب پذیذُ ّبی پیشاهَى خَد ًـبى دادُ 

 ٍ هحلَل ٍ خذهت خذیذی سا ثِ خبهؼِ  اسائِ وٌٌذ.

ٍ ثبٍسّبی حبون ثشوبسآفشیٌبى اص افشاد خبهؼِ هتوبیض اػت ٍلی فشٌّگ وبسآفشیٌی  گشچٌذ اسصؽ ّب

 هتبثش اص فشٌّگ خبهؼِ اػت.

آهَصؽ وبسآفشیٌی اهشٍصُ دس وـَسّبی فشاكٌؼتی ثخؾ لبثل تَخْی اص ثشًبهِ ّبی آهَصؽ  

چْل داًـگبُ،دس  داًـگبّْب سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت. دس آهشیىب ثیؾ اص پٌدبُ داًـگبُ دس آلوبى

ٍاحذّبی وَچه  ػَئذ ّـت داًـگبُ ،دس هبلضی چْبس داًـگبُ ٍ...آهَصؽ وبسآفشیٌی  ٍ هذیشیت 

ثتَاًٌذ هَػؼبى ٍ   اػت . ّذف ایي آهَصؿْب ایي اػت فبسؽ التحلیالىالتلبدی  ثؼیبس سایح ؿذُ 

یدبد اؿتغبل سا اص ثٌیبًگزاساى  ؿشوت ّبی خلَكی  ثبؿٌذ. لبًَى اػبػی خوَْسی اػالهی ایشاى ا

ٍظبیف دٍلت داًؼتِ ٍ لزا تشٍیح فشٌّگ وبسآفشیٌی ٍ ایدبد ثؼتشی هٌبػت ثشای ظَْس وبسآفشیٌبى اص 

 ٍظبیف دٍلت اػت .
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ٍ صًبى هذیش ٍ  آهَصؽ دادى هذیشاى تدبسی،داًـدَیبى اهشٍصُ دس ثؼیبسی اص اص وـَسّبی دًیب ،هحل

ٍع دسَصؽ وبسآفشیٌی  ًِ تٌْب خبی خَد سا دس ثؼتش دٍسُ ّبی آه خبًِ داس هی ثبؿٌذ . ػالٍُ ثشآى

داًـگبّی ثبص ًوَدُ ثلىِ دٍسُ ّبی اثتذایی ٍ هتَػظ  سا ًیض هَسد تَخِ لشاسدادُ  اػت . هحَس ایي 

آهَصؿْب  ایدبد سٍحیِ وؼت ٍ وبس ٍ تالؽ  دس وؼت هَفمیت ّبی التلبدی هی ثبؿذ . )ًَسٍصی 

،1388) 

 آفریي در داًشگاّْاغفلت از هفَْم سازهاًْای کار .3

بعشُ ى  داسای سٍحیِ وبسآفشیٌی وِ ّوبى هخدس ػبصهبًْبی وبسآفشیي ّوِ وبسوٌبى ػبصهب

پزیشی،خاللیت ٍ ًَآٍسی اػت  ّؼتٌذ ٍایي سٍحیِ دس ػشتبػش ػبصهبى ٍخَد داسد )فشٌّگی / 

سا ثِ ( ػبصهبى وبسآفشیي داسای هفَْهی چٌذ ثؼذی اػت وِ فؼبلیت ّبی ػبصهبى 1380كفشصادُ،

(تبویذ 1383ًَآٍسی دس هحلَل ٍ فٌأٍسی ٍ ّوچٌیي هخبعشُ پزیشیش سٌّوَى هی ؿَد )احوذ پَس ،

داسد. آًچِ اص هدوَع تؼبسیف ػبصهبى وبس آفشیي ثشهیأیذ  ایي اػت وِ ّوِ كبحت ًظشاى ثش ًَآٍسی دس 

سلبثت)لبلت ؿىٌی( ٍ سؿذ  ایي ػبصهبًْب تبویذ داسًذ  ٍ ثؼضبً پیـتبصی هخبعشُ پزیشی،تغییش پبساداین

 )تبػیؼی ٍاحذّبی خذیذ( تبویذ داسًذ .

یي سا تَخِ ثِ سؿذ ،داؿتي (ٍیظگی ّبی ػبصهبًْبی وبسآفش1383)ثش ایي اػبع اػت وِ وبست سایي 

ػیبػت تْبخوی  ٍ پیـتبصی دس اسائِ ًَآٍسی ،توشوضثش هـتشی،لذست هحبػجِ سیؼه  ٍ پزیشفتي 

ؿًَذ ، داسا ثَدى ًیشٍّبی وبسآهذ ،آهبدگی سٍیبسٍیی ثب ؿىؼت ،ٍ سیؼه ّبیی وِ هٌدش ثِ سؿذ هی 

(؛ػبختبس  غیش هتوشوض ثَدى،غیش سػوی 1387داسا ثَدى فشٌّگ ثبؿگبّی هی داًذ . كوذ آلبئی)

ثَدى،ػوَدی ٍ افمی ثَدى استجبعبت، دس اًحلبس ًجَدى اعالػبت ،گشٍّی ثَدى وبسّب ،ثشخَسداس ثَدى اص 

 ًغ ایدبد ایذُ ّبی ًَ ثبؿذ،وٌتشل ػْل گیش غیش سػوی ،داؿتي وبسوٌبى تَاًوٌذػبختبس ػبصهبًی وِ هب

،لذس داًی هذیشیت اص افشاد كبحت ایذُ،تحول ص افشاد سیؼه پزیش ،حوبیت هذیشیت،لذسداًی هذیشیت ا

وشدى اًحشاف اص لَاػذ وبسوٌبى،هتَلی ؿذى عشحْبی وبسآفشیٌبًِ ٍ داؿتي تٌَع دس حوبیت ّبی هبلی  

ایذُ ّبی خذیذ وبسوٌبى،تغزیِ هبلی  ثشای  عشحْبی وَچه آصهبیـی،ثِ وبسگیشی ت ،حوبیت اصذیشیه

 ؿشٍع ٍ حشوت عشحْبی ًَ ٍ لذست تلوین گیشی سا ٍیظگی ّبی وبسآفشیي داًـگبّی ػٌَاى هی وٌذ 

ثب ثشؿوشدى  ایي ٍیظگی ّب ػت وِ هـخق هی گشدد داًـگبّی وِ دًجبل  هغشح وشدى خَد ثِ 

ػبصهبى وبسآفشیي اػت  ػبختبس خَد سا عَسی عشاحی هی وٌذ وِ اهىبى ثشٍص خاللیت ّب  سا ػٌَاى یه 

تـَیك ٍ تشغیت وشدُ ٍ اص كشف هٌبثغ هبدی ٍ هؼٌَی  ثشای اػتفبدُ  اص خاللیت ٍ حوبیت  اص آًْب 

وشدُ تب تشػی ًذاؿتِ ثبؿذ  ٍ داًـدَ ٍ وبسهٌذ ٍ اػتبد  سا ثب فشآیٌذ ایذُ پشداصی ٍ ًَآٍسی دسگیشس 

 اهىبى سؿذ ؟آًْب ٍ دس ًْبیت خبهؼِ سا فشاّن ػبصد 
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 فقداى ساختارّای هکول برای تَسعِ رٍحیِ کارآفریٌی .4

اص اهىبًبت  ٍ فشكت ّبی هَخَد ثب تىیِ ثش  اسائِ اًذیـِ ّبی ًَ ٍ ثْشُ گیشیوبسآفشیٌی فشآیٌذ 

وؼی اػت وِ ثب  آفشیيبس( ٍ و1380داًؾ ،پیـِ ٍ وبس هشثَط ثِ آى ٍ پزیشؽ خغش اػت )سحیوی،

تب حلَل  آیٌذُ ًگشی   داؿتي چـن اًذاصی  سٍؿي  ثب اسادُ ٍ هلون ثشٍی اّذاف خبف توشوض وشدُ  ٍ

هی تَاى ایدبد وؼت ٍ وبس ّبی ًَآٍساًِ تلمی  ًتیدِ هشاتت سا پی گیشی هی وٌذ . وبسآفشیي سا دس ول

شادی  سا پشٍسؽ هی دّذ وِ فمظ هی تَاًٌذ داًـگبّْب اف وشد . فؼالً دس وـَس هب ًظبم آهَصؽ دٌّذُ

ؿىبفْبی ؿغلی  ثؼیبس تؼشیف ؿذُ سا پش وٌٌذ ٍ ثٌبثشایي حشوتی ػظین سا دس ساػتبی تَلیذ وبسآفشیٌبى 

دس داًـگبّْب ثب ػٌَاى لغت ػلوی وـَس كَست گیشد  ٍ ایي ثِ هؼٌبی اتلبل داًـگبّْب ثب كٌؼت ٍ 

ًیؼت .  آهَصؿی داًـگبُ هجتٌی ثش یبدگیشیبع ثبؿٌذ . ًظبم فٌأٍسی اػت . وبسآفشیٌبى ثبیذ فشكت ؿٌ

آهَصؽ هجتٌی ثش تؼلین اػت  ٍ ایي خَد ػبهلی  ثشای ػذم پشٍسؽ افشاد وبس آفشیي اػت . فشد وبسآفشیي 

فشدی اػت وِ تَاًبیی تـخیق ٍ اسصیبثی فشكت ّبی وؼت ٍ وبس داسد  ٍ هی تَاًذ  هٌبثغ الصم  سا 

آًْب ثْشُ ثشداسی ًوَدُ  ٍ ػولیبت هٌبػجی  سا ثشای سػیذى ثِ هَفمیت پی سیضی خوغ آٍسی وشدُ  ٍ اص 

 (1311)هردیث، وٌذ .

ىبهل ثشای تَػؼِ سٍحیِ دچبس هـىالت ٍیظُ اًذ  ػبختبس ه داًـگبّْب  ؿٌبخت هفبّین  وبس آفشیٌی

التحلیالى ثشای  دس اػضبی داًـگبُ  ؿىل ًگشفتِ ٍ غبلجبً داًـگبُ ثِ هَتَس تَلیذ فبسؽ  وبسآفشیٌی

اػتخذام  دس ػبصهبًْبی دٍلتی  ٍ خلَكی خبسج اص خَد تجذیل ؿذُ اًذ . غفلت اص ًیبصّبی  هتٌَع ثبصاس  

ًمؾ هَلذ خَد  بی آى ثبػث هی ؿَد وِ داًـگبّْب ٍ ػذم تمَیت لَُ ی خاللِ دس داًـگبّْب ٍ اػض

 فبكلِ ثگیشًذ.

 ُ عاهل سازًدُ بییي جاهعِ ،صٌعت ٍ داًشگافقداى ت .5

پیـشفت ٍ تَػؼِ  ّش وـَسی ثؼتگی ثِ تؼبهل كحیح دٍ ثخؾ  هْن كٌؼت ٍ داًـگبُ داسد . دس 

ٍالغ یىی اص پش اسصؽ تشیي هٌبثؼی وِ  خبهؼِ ثشای پیـشفت ٍ تَػؼِ  دس اختیبس داسد  داًـگبُ اػت .  

تش ٍالؼی  تشثیت َاى ثؼخبهؼِ هتىی اػت .  داًـگبُ ثِ ػٌاستمبی تىٌَلَطی  ثش ًَػی صهیٌِ ػبصی  دس 

( استجبط 1384ًیشٍی اًؼبًی دس ایي ساثغِ  ًمـی غیش لبثل اًىبس داسد .)خؼفش ًظاد/هْذٍی/ ػشٍؽ،

هغلَة كٌؼت ٍ داًـگبُ  اعالع  اص ًیبصّبی هتمبثل ّوذیگش  ٍ ّوپَؿبًی هٌبػت ایي ًیبصّب  صهیٌِ 

هی تَاى گفت وِ ثذٍى پشداختي  اختوبػی یه خبهؼِ سا فشاّن هی ػبصد ؛ ثِ یمیي  –تَػؼِ  التلبدی 

 ثِ تحمك تَػؼِ دل ثؼت . ثِ ًمؾ ٍیظُ  ایي دٍ  ٍ استجبط هتمبثل آًْب ًوی تَاى 

ؽ خبكی اػت وِ كٌؼت ثشای ؿىَفبیی  خَد  ٍ سٍی آٍسی ثِ داًـگبُ ًیبصهٌذ صهیٌِ ػبصی  ٍ ثلَ

ّبی خبكی ًیبص  ی ؿَد . داًـگبُ ًیض ثشای خزة كٌؼت تَاًوٌذیثذٍى آى چٌیي چیضی هوىي ًو

داسد وِ دس كَست ثشٍص  ؿىَفبیی آى هی تَاًذ  ثِ سٍی آٍسی كٌؼت اهیذٍاس ثبؿذ . دس ًْبیت اهش اتحبد 

ٍ تبثیش گزاسی هتمبثل  اص ّوذیگش صهیٌِ ّبی سؿذ   ي دٍ ًْبد اػت وِ ثِ تبثیش پزیشیٍ آهیختگی  ای

 خَد ٍ تَػؼِ خبهؼِ سا ثِ دًجبل  هی آٍسد .
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، دس ّش خبهؼِ ای هحؼَة هی خبهؼِ  گبُ ٍ كٌؼت ثِ ػٌَاى دٍ سوي  اػبػی تَػؼِثٌبثشایي  داًـ

ؿًَذ  ٍ ّوىبسی ثیي ایي دٍ  ؿشط الصم ثشای هَفمیت  ٍ ؿتبة  ثخـیذى  ثِ فشآیٌذ تَػؼِ ثِ ٍیظُ 

دس هَسد ًمؾ  (. آًچِ وِ  دسرّي ّوِ هب 1384،تَػؼِ پبیذاس اػت .)خؼفش ًظاد/ هْذٍی/ ػشٍؽ

ٌؼت ؿىل گشفتِ اػت ایي وِ داًـگبُ ثب اػتفبدُ  اص لبثلیت ّب ٍ تَاًبیی ّبی ػلوی خَد داًـگبُ ٍ ك

یض خبیگبّی فشاّن بهیي وٌذ  ٍ اص عشفی دیگش كٌؼت ً،ًیشٍی اًؼبًی هتخلق  هَسد ًیبص كٌؼت سا ت

اص داًـگبُ سا ثىبس گیشًذ . ؛هٌغك حىن هی وٌذ تَػؼِ  وِ ًیشٍی اًؼبًی  هتخلق خبسج ؿذُآٍسد 

ٍ ثِ هَلغ  ًیبصّبی كٌؼت سا  تـخیق دادُ  ٍ دس  ك پیذا وٌذ وِ داًـگبُ ثِ دسػتی پبیذاس صهبًی تحم

ی ػولی ثشای تدشثِ ی آهَختِ ّبی ساػتبی تبهیي آى الذام وٌذ .  ٍ دس همبثل ّن كٌؼت ثِ آصهبیـگبّ

 داًـگبُ تجذیل ؿَد.

 برخی راهکارها برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی 

 کَباتَرّااًتَسعِ  .1

فشیٌبى  دس سًٍذ تَػؼِ  ٍسؿذ التلبدی ،ثؼیبسی اص  دٍلت ّب  ٍ ثِ دلیل خبیگبُ ٍ ًمؾ ٍیظُ وبس آ

وـَسّبی تَػؼِ یبفتِ  ٍ دس حبل تَػؼِ  تالؽ هی وٌٌذ ثب ثْشُ ثشداسی اص اهىبًبت  ٍ دػتبٍسدّبی 

ّؼتٌذ  سا ثِ  ٍ خاللیتگی ّبی وبسآفشیٌی  سای ٍیظتحمیمبتی ؿوبس ثیـتشی اص افشاد خبهؼِ وِ دا

ٌذ . وبس آفشیٌبى ثب هْبستی وِ دس فؼبلیت ّبی وبسآفشیٌبًِ تـَیك وٌٍ  آهَصؽ  دس خْت وبسآفشیٌی

تـخیق فشكت ّب ٍ هَلؼیت ّب  ٍ ایدبد حشوت  دس خْت تَػؼِ  ایي هَلؼیت ّب داسًذ  پیـگبهبى 

سؽ آوبدهیه  عشفی آهَصؽ ٍ پشٍحمیمی  تغییش دس التلبد ٍ تحَالت اختوبػی هحؼَة هی ؿًَذ . اص 

التحلیل ؿذى فشاتش هی سٍد . ثب ایي دیذ داًـگبُ اهش حوبیت ٍ پشٍسؽ داًـدَیبى  اهشٍصی  اص هشص فبسؽ

سا حتی پغ اص فبسؽ التحلیلی دًجبل هی وٌذ ٍ فبسؽ التحلیالى سا ثب تَخِ ثِ ؿشایظ التلبدی ٍ 

 (1311)شفیعا،اختوبػی ثِ ثبصاس وبس ّذایت هیىٌذ 

شوض سؿذ یب اًىَثبتَس یىی اص اثضاسّبی سؿذ التلبدی اػت وِ ثِ هٌظَس حوبیت اص وبسآفشیٌبى ه

تحلیل وشدُ تأػیغ هی ؿَد ٍ ثب اسایِ اهىبًبت ٍ تؼْیالت ػوَهی ، صهیٌِ پب گشفتي ؿشوت ّبی 

ُ ثشای خذیذ سا فشاّن هی وٌذ. اػتفبدُ اص هشاوض سؿذ، اهشٍصُ ثِ ػٌَاى یىی اص اثضاسّبی پزیشفتِ ؿذ

تجذیل خاللیت ّب ٍ دػتبٍسدّبی ػلوی ٍ تحمیمبتی ثِ هحلَالت لبثل اسایِ ثِ ثبصاس ٍ تَػؼِ وبسآفشیٌی 

اًىَثبتَس دس ػشاػش دًیب ٍخَد داسد وِ ثیـتش آًْب دس وـَسّبی  3000هحؼَة هی ؿَد. اهشٍصُ ثیؾ اص 

 ( 1ص  .1331) ٍیکی پدیا ، آهشیىب ٍ طاپي هؼتمش ّؼتٌذ.

وشدى داًؾ فٌی، فٌبٍسی ٍ هبلىیت هؼٌَی ایدبد ؿذُ ٍ  هٌظَس تدبسی ثِ ی داًـگبّیاًىَثبتَسّب

اًذ اًىَثبتَسّبی داًـگبّی تؼْیالتی ّوچَى  اص عشیك فؼبلیتْبی پظٍّـی داًـگبّْب ثِ ٍخَد آهذُ

ّب ٍ ّوچٌیي تخلق ٍ هـبٍسُ داًـدَیبى ٍ اػضبی ّیئت ػلوی سا ثِ  آصهبیـگبّْب، وتبثخبًِ

ٍػیلِ داًـگبّْب  پبی ػضَ خَد اسائِ هیىٌٌذ. ثؼضی اص ایي اًىَثبتَسّب ثِ عَس هؼتمین ثِؿشوتْبی ًَ
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. آفشیٌبى دس ایي صهیٌِ ّؼتٌذ حوبیت هیـًَذ، اهب اغلت داسای ؿشوبیی اص دیگش ػشهبیْگزاساى ٍ ًمؾ

 (2001)بیسچف،

مِ كٌبیغ دسكذ ػبصهبًْب ٍ ٍاحذّبی كٌؼتی دس عج 90دس وـَسّبی دس حبل تَػؼِ ثیؾ اص 

دسكذ اص تَلیذ ًبخبلق داخلی آًْب تَػظ  75وَچه ٍ هتَػظ لشاس داسًذ، ثِ گًَْبی وِ حذٍد 

 50گیشد ٍ ایي دس حبلی اػت وِ دس ػبیش ًمبط خْبى ایي ػْن  ثٌگبّْبی وَچه ٍ هتَػظ ؿىل هی

دسكذ اػت. ثِ عَسولی، ٍاحذّبی وَچه ٍ هتَػظ ًمؾ هْوی سا دس التلبد ٍ صًذگی اختوبػی 

ٍیظُ وـَسّبی دس حبل تَػؼِ ایفب وشدُ ٍ تأثیش فشاٍاًی دس ایدبد وبس دس ثخـْبی  خَاهغ اهشٍصی، ثِ

غیشوـبٍسصی، كبدسات، ثبصسگبًی داؿتِ ٍ اسصؽ افضٍدُ ثؼیبسی سا ثِ ّوشاُ داسًذ. ایي ثخؾ ػالٍُ ثش 

ي ایدبد دٍسّْبی ایدبد هـبغل خذیذ، ػْن ثؼضایی دس تَػؼِ ٍ سؿذ هْبستْبی فٌی، حشفْبی ٍ ّوچٌی

وبسؿٌبػی ٍ آهَصؿی ثشای تشثیت ًیشٍی وبس غیشهتخلق ػْذّذاس اػت. داهٌِ ایي فؼبلیت تٌْب ثِ 

ایدبد اؿتغبل ختن ًـذُ ٍ دیگش ثخـْبی التلبدی هبًٌذ وـبٍسصی، تَلیذ، كٌؼت ٍ ّوچٌیي ثخـْبی 

فؼبلتشیي ػبصهبًْبی  خذهبتی اص لجیل تدبست، تَسیؼن، حول ٍ ًمل، كبدسات ٍ... سا پَؿؾ هیذّذ.

ٍ وشُ دسكذ  60تب  40دسكذ اص ول كبدسات ایي وـَس، چیي ثب  56وَچه ٍ هتَػظ دس وـَس تبیَاى ثب 

 (1331)هَسَی بازرگاًی،. دسكذ ّؼتٌذ 40خٌَثی ثب 

 برقراری ٍ تحکین  ارتباط بیي داًشگاُ ٍ صٌعت .2

دس اكل ثغَس ضوٌی اص هذل خغی اگش چِ پیًَذ داًـگبُ ٍ ثٌگبُ دس ساػتبی فؼبلیتْبی ًَآٍساًِ 

دفتش  یىی اص ٍاػغِ ّبی ثیي داًـگبُ ٍ كٌؼتوٌذ، ٍلی تحَلی دس سٍاثظ آًْب الصم اػت؛  پیشٍی هی

استجبط ثب كٌؼت دس داًـگبّْب اػت وِ ّذف اص ایدبد آى آگبّی ٍ یبدگیشی اص آًچِ وِ هحممیي دس 

حضَس دس داًـگبّْب ٍ ثب هـبسوت هـبٍساى دٌّذ ٍ ػپغ دػَت اص ثٌگبّْب ثشای  داًـگبّْب اًدبم هی

ایدبد دفتش اًتمبل تىٌَلَطی،  ّوچٌیي  وٌذ. داًـگبُ، دس فشآیٌذ اًتمبل ٍ تَػؼة تىٌَلَطی ًمؾ ایفب هی

تحَلی دیگش اػت وِ تىٌَلَطیْب ٍ اختشاػبت داسای پتبًؼیل تدبسی ؿذى ٍ ثبصاسّبی هشتجظ سا ؿٌبػبیی 

وٌذ. دس اوثش هوبله، ػبختبسّبی ٍاػظ ٍ فلل  ثٌگبّْب ٍاگزاسی هی وٌذ ٍ آًْب سا تحت لیؼبًغ ثِ هی

اًذ. دس وـَسّبی پیـشفتِ كٌؼتی، هشاوض تحمیمبتی  هـتشن هتؼذد ٍ هتٌَػی عشح ٍ پیبدُ گشدیذُ

داًـگبُ ٍ هشاوض تحمیمبت هٌْذػی ثب ّوىبسی گشٍّْبیی اص ثٌگبّْب دس ثخؾ تَلیذ، ؿىل  -كٌؼت

گیشًذ ٍاغلت  ّب تلوین هی ْب ٍ ًوبیٌذگبى ثٌگبّْب ثغَس هـتشن سٍی پشٍطُگشفتٌذ وِ اػبتیذ داًـگبّ

 وٌٌذ. ّب سا ثغَس هـتشن اخشاء هی پشٍطُ

 تالش در جْت ترٍیج فرٌّگ داًشگاّْای کار آفریي .3

داًـگبّْب ٍ هؤػبت آهَصؽ ػبلی ثبیذتالؽ وٌٌذ تب داًـدَیبى سا ثب داًؾ ٍ تئَسیْبی التلبدی ٍ 

ًذ، تب آًْب سا دس هَلؼیت هٌبػجی ثشای ؿٌبخت ػَاهل التلبدی ٍ غیشالتلبدی هؤثش وبسآفشیي آؿٌب ػبص

دس سؿذ ٍتَػؼِ وـَس لشاس دٌّذ ٍ داًـدَیبى ثتَاًٌذ ثِ ثیٌؾ ٍ ٍػؼت ًظش وبفی ثشای دسن 

ّب دس ثشگیشًذُ وؼت داًؾ ٍ دسن هفبّین  ّبی تَػؼِ ػلوی ٍالتلبدی دػت یبثٌذ. ایي پذیذُ پذیذُ

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
  

 وکار بکسی جدید ها فرصتی کارآفرینی و ها دهیاهمایش ملی 
 

 

 

 :ؿَد بدی ٍ هَاسد صیش هیهذیشیت التل

گیشی اص آًْب، چگًَگی دػتیبثی ثِ هٌبثغ التلبدی، وؼت داًؾ ٍ  ؿٌبػبیی فشكتْب ٍ چگًَگی ثْشُ

سات دس وبسثشد فٌَى تحلیلی ٍ هذیشیتی هبًٌذ تَاًبیی تحلیل یه هَلؼیت التلبدی، تشویت یه بهْ

 .یٌیعشح ػولیبتی، تؼییي ٍ تمَیت ظشفیت اػتؼذاد ٍ هْبستْبی وبسآفش

دس دسػْبی یبدؿذُ ثبیذ تالؽ ؿَد تب دس داًـدَیبى اًگیضُ ٍ سٍحیِ وبسآفشیٌی ایدبد ؿَد. افضٍى ثش 

علت  گش، اػتمالل پزیش ٍ ّذایت  ایٌْب ػؼی ؿَد داًـدَیبى سا خَدثبٍس ٍ ؿدبع، ًَآٍس ٍ خالق، هؼئَلیت

 .فغ ثبسآٍسًذًگش ٍ تَاًوٌذ دس سٍیبسٍیی ثب اثْبم ٍ خغشپزیش ٍ هتىی ثِ ً ٍ آیٌذُ

ّبی ًَ ثىـبًٌذ تب ثشای سػیذى ثِ اّذاف  دس ّویي ساػتب ثبیذ تالؽ ؿَد داًـدَیبى سا ثِ دًجبل ایذُ

ای ثیبصهبیٌذ، تَاًبیی وـف ٍ اسصیبثی  خَد لبدس ثِ وٌبس گزاؿتي سٍؿْبی هؼوَل ثبؿٌذ ٍ ساّىبسّبی تبصُ

صا ٍ  سیضی ثشای فؼبلیتْبی اؿتغبل ثشًبهِگیشی دسػت ٍ ثدب، گشدآٍسی هٌبثغ ٍ  پشؿتبة فشكتْب، تلوین

ای ػبصهبًذّی ؿَد وِ دس ؿشایظ گًَبگَى تَاًبیی  تَػؼِ ٍگؼتشؽ آًْب ثیبثٌذ ٍ ًگشؿْبی آًْب ثِ گًَِ

 (1333)حیدری،.پزیشؽ دگشگًَیْب سا داؿتِ ثبؿٌذ

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
  

 وکار بکسی جدید ها فرصتی کارآفرینی و ها دهیاهمایش ملی 
 

 

 

 منابع:

 ،وبسآفشیٌی خاللیت ًَآٍسی ،ًـش آصاد هْش،تْضاى1365. هغْشی،ػلی،1

حویذ،ػشهبیِ ّبی خبٍداى،ٍیضُ ًبهِ ّوبیؾ وبسآفشییي ٍ فٌبٍسی ّبی پیـشفتِ،هَػؼِ . ّبؿوی ،2

 1380تَػؼِ داًؾ ٍپظٍّؾ ایشاى،

سؿذ  .الَاًی ،ػیذ هْذی،ثَاالیی حؼیي،چبلـْب ٍ پیـٌْبدات دس تَػؼِ هفَْم وبسآفشیٌی،فللٌبه3ِ

 29،1391ٍ فٌبٍسی،ػبل ّـتن ،ؿوبسُ

،آهَصؽ وبسآفشیٌی داًـگبّی  ٍ ًمؾ آى دس ایدبد ٍ 1387سضب،.عبلجی،وبهجیض،صاسع ،یىتب،هحوذ 4

كق -تَػؼِ ؿشوت ّبی وَچه ٍ هتَػظ داًؾ ثٌیبى،هدلِ تَػؼِ وبسآفشیٌی،ػبل اٍل،ؿوبسُ اٍل

111-131 

 ،ًمؾ داًـگبّْب دس تَػؼِ وبسافشیٌی ،ّوبیؾ وبسآفشیٌی 1384. یذالْی فبسػی،خْبًگیش،5

ی وبسآفشیٌی داًـگبّی  دس ایشاى ثش اػبع ًمؾ داًـگبُ دس ،تجییي الگ1387َ. ػؼیذ ًیب،ػدبد،6

 التلبد داًؾ هحَس ،داًـگبُ تْشاى،پبیبى ًبهِ تحلیلی وبسؿٌبػی اسؿذ 

فتبثیش ػَاهل ػبصهبًی ثش وبسآفشیٌی داًـگبّی،فللٌبهِ ػلَم هذیشیت 1389. هَغلی ،ػلی سضب،7

 103-118،ف  19ایشاى،ػبل پٌدن، ؿوبسُ 

اهلل،ًمؾ ًظبم آهَصؿی،پظٍّـی دس تَػؼِ وبسآفشیٌی،هدوؼِ همبالت وبسآفشیٌی ٍ ،وشاهت . اوجشی 8

 1380في آٍسی ّبی اعالػبت پیـشفتِ،

،تجییي هَاًغ وبسآفشیٌی داًـگبّی ٍ 1389.پَسػضت،ػلی اكغش،للی پَس ،آسیي،ًذیش خبًلَ،ػویشا،9

 65-75،ػبل دٍم،كق  4سُتدبسی ػبصی داًؾ دس داًـگبُ تْشاى،فللٌبهِ ػیبػت ػلن ٍ فٌأٍسی ،ؿوب

 ،ػخٌشاًی ٍصیش ػلَم دس ؿبّشٍد 1391هشداد  11.خجشگضاسی فبسع،10

،هلبحجِ ثب ػؼیذ لذیوی،هذیش ول دفتش پـتیجبًی ٍصاست  1391هشداد  11. خجشگضاسی هْش ،11

 ػلَم

 5،چبح پٌدن،ف 57،1383.احوذ پَس داسیبًی،هحوَد،وبسآفشیٌی،تْشاى،ؿشوت پشدیغ 12

لی اوجش ،كفشصادُ،حؼیي،وبسآفشیٌی،هفبّین ،ًظشیِ ّب،هذل ٍ وبسثشد ّب . فشٌّگی ،ػ13

 ،هَػؼِ وبس ٍ تبهیي اختوبػی ،چبح اٍل،1386،تْشاى،

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
  

 وکار بکسی جدید ها فرصتی کارآفرینی و ها دهیاهمایش ملی 
 

 

 

. كوذ البیی،خلیل ،ػبصهبى ّبی وبسآفشیي،هشوض اًتـبسات هشوض اهَصؽ هذیشیت دٍلتی ،چبح 14

 13،ف 1378اٍل،

ّْب،چىیذُ همبالت چْل ٍ چْبسهیي .سحیوی ،حؼیي،ضشٍست آهَصؽ وبسآفشیٌی دس داًـگب15

ًـؼت سٍػبی داًـگبّْب ٍ هشاوض تحمیمبتی  وـَس ،تْشاى،هَػؼِ پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصؽ 

 61،ف 1389ػبلی،

. هشدیث ،خؼفشی ٍدیگشاى،وبسآفشیٌی ،اًتـبسات دفتش ثیي الوللی وبس ،هتشخن هحوذ كبدق ًجی 16

 1،ف  1371ئیبى،هَػؼِ وبس ٍ تبهیي اختوبػی ،تْشاى،

،ثشسػی هَاًغ  ٍ اسائِ 1384. خؼفش هظاد ،احوذ،هْذٍی ،ػجذالحویذ،خبلمی  ػضٍؽ،فشیجب،17

-62،كق  74- 71ساّىبسّبی تَػؼِ سٍاثظ هتمبثل كٌؼت ٍ داًـگبُ دس ایشاى ،داًؾ هذیشیت،ؿوبسُ 

41 

بیغ ٍ . ؿفیؼب،هحوذ ػلی،وبسآفشیٌی ثب پیًَذ كٌؼت ٍ داًـگبُ ،اٍلیي ووگشُ هلی هٌْذػی ك18ٌ

 1371ثْشُ ٍسی،

ّبی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ وبسآفشیٌبى  تؼییي ضَاثظ عشاحی ثشًبهِ“ػیذ خالل هَػَی ثبصسگبًی .  19

پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ، ػبصهبى  "ّبی هـبثِ خْبًی دس ایشاى ثش اػبع هغبلؼِ تغجیمی ثشًبهِ

 1378هذیشیت كٌؼتی 

 ،ؿجىِ صًبى وبسآفشیي1388صؽ ػبلی،.حیذسی،احوذ،وبسآفشیٌی داًـگبّْب ٍ هَػؼبت آه20َ

1. Bischoff.J,”An Overview of Successful International Technology 

Business Incubator Programmes”, paper presented to the first 
International Workshop on Technology Business Incubators in India, 
January2001 

[12 ] Bischoff.J,”An Overview of Successful International Technology 

Business Incubator Programmes”, paper presented to the first 
International Workshop on Technology Business Incubators in India, 
January2001 

 

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

