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 اشتغال، رفاه اجتماعی و کارآفرینی جوانان

1کارکنان نصرآبادی محمد



چکیده:

ابااادیمارفا اجتتاایهتوار موردتوجهاقشارمنت فجامعهوبهتبعآنس استگذاراناجتتااای

اینامربااثاد تاقشرتحصا  کرد جامعاهباارویکاردیباهوضاع  اااتغالبتوانناداارایطو

وی،صانعتیعاقتصاادیرفا وتأم ناجتتاایرافراهمنتاینداازطرفدیگرتحوالتساریهانه زم

ییداناای سااختارهایاازجوامعباهتقو ردرقالبفرایندجهانیادنون درچنددههاخیفرهنگ

دا اموفانباهاادت امناسابجها تولیکب ترسازیاجبه دثروتازدانش،احت محوروتول

یههدارای وآموزشدانشآموختگان وتربینیاهتچن نپرداختنبهمقولههارآفراودیماح اس

هاریفاصا یکه ابوهاارمناسابباااند،ازوظااییرا اندازیالز برایهامهارتوهاییتوانا

ابرایناساسبهمنظورتوسعهوتحققااتغالدرایرانون زتحققدانشگا اودیمدانشگا مح وب

منت فدانشگا وآگاهیازن ازهایمهاموپایاهیهابنشهارآفرینهتاهنگیوارتباطمنطقیب ن

الاذایکایازباادیمایااتغالاهروندانوبویژ دانشآموختگانوفارغالتحص الناجتنابناپذیر

ابنابراینترسا مباادیمراهکارهایااتغالداناییمحوردرجامعهتحققدانشگا هارآفریننیرتمهم

نمقالاهضاتنپارداختنباهیادراباادیمااتغالمط وبدرایراندرگروتحققدانشگا هارآفرین

دانشاگا هتحقاقهانمهمپرداختهااد ینبهایارآفرهنی،رفا اجتتاایودانشگا یارآفرهم مفاه

بهااتغالورفا اجتتاایهتکنتایدابهاباارتدیگارگ اترشدانشاگا تواندیمچگونههارآفرین

هارآفریندرایرانچگونهمراحلتوسعهوپ شرف جامعاهراازطریاقاااتغالافارادجامعاهم  ار

اسازدیم

هارآفرینی،دانشگا هارآفرین،ااتغال،رفا اجتتاای،مراهزرادوانکوباتورهاواژگان کلیدی: -

 

 

 

 

                                                           
1 دانشجویدهتریرفا اجتتاایدانشگا االمهطباطباییتهران m.karkonan@kashanu.ac.ir 001315331616  
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 مقدمه: -

اقتصادی،اجتتاای،فرهنگی،زی  یهاارصهجهانهتوار ااهدتغ  راتب  ارگ ترد درتتامی

اب ،توساعهمح طیوس اسیبود اس ابهطوریههامروز مفاه تیچونجهانیادن،افزایشرق

فناوریاطالاات،توجهبهه ف  هاالهاوخدماتومشتریماداریادار اماوربناشاتاومیرادر

رد اس اازجت هراهکارهایمؤثردولتیبرایرویاروییبااهروجدیروبهیهاچالشسراسرجهانبا

اینروهارآفرینیموضوایباادااز،توسلورویآوردنبهبحثهارآفرینیدرجامعهمیهاچالشاین

اس ههدراواخرقرنب  تمموردتوجهمحافلآموزایهشورهایجهانقرارگرفتاهاسا ابررسای

اقتصاادیوتوساطیهااهیانظرتارینیادب اتهارآفرینیمؤیدآناس هاهایانواژ اولا نبااردر

هایا و ان اانیااد رراتههایهارآفرینیسایهیاقتصاددانانایجاداد وسپسواردمکاتبونظر

اس ،امانبایدباا3وایجادهار2یبهرغماینکهدربرگ رند هردومقولهخودااتغال1اس اهارآفرینی

ااتبا گرفتهاوداهاآن

نگرانآنه تندههاینمفهاو باایااد دردههاخ رتوجهخاصیبهمفهو هارآفرینیاد اس ا

هتاننادساایر«موتاورتوساعهاقتصاادی»ارزشتوسعهاقتصادیوبهقولاومپ تر،پدرهاارآفرینی،

ودرحادجامعهگمیااهترناگااد م ا لسایریالالبهومدیری مشارهتی،دریوربهر مفاه م

نشودادرهشورهایتوسعهیافتهاینمفهو هاسازمانه بوهارویهاصحنهاعارباقیبتاندووارد

درسطحاقتصادیجوامعومرد ،ب  ارجاافتاد وموردقبولواقعاد اس ،بهطاوریهاهآرزوی

محصولوارا ههرجوانوفردج تجوگر،یافتنفرص تبدیلرؤیاهایخویشبهه بوهار،تول دو

نه بوهاردرصحنهاجتتاایاس اخدماتوسرانجا ،تبدیلادنبهیکقهرما

زانباهیاافتهتوجهبهااتغالهتوار ماوردتوجاهبرناماهریشرفتهوتوسعه پیشورهاهبنابرایندر

صورتگرفتاهیقاتمنت ف وتحقهاپژوهشز نهن نزمیمنظورتحققتوسعهجامعهبود اس ادرا

                                                           
1
. Entrepreneurship 

2
. self employment 

3
. job creating 
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درحاالتوساعهیشاورهاهنموضاوعدریاماااباادیمنموضوعی ا زاناهت ازمهیهحاهاس 

یدردسترسایاجتتااایهسااختارهاهنااتقادندیبرایجامعهاناسیهاهینظرداردایتترهصبغه

  اشقابلمالحظهافاراداااغلواقعیاافزابااندیمرگذار تأثینیارآفرهیهافرص افرادجامعهبه

ازافارادیتاههتعدادهازآناس هیحایتجربهاجتتاان،یراناس اباوجودایرجامعهایارناپذکان

یفرهنگاطیااراهااوناه ناناهوجاودزمیارآفرهیهاا  ظهورفعالینه تندلذابرایارآفرهااغل

یارهااکراهنیتارمهامازیکیز نینیارآفرههموضوعکنیاس اباتوجهبهایمناسبضروریاجتتاا

نامریدربنشآموزشوپژوهشایزیبابرنامهرهادول اغ بدیآیمتوسعهجامعهبهاتارید  ه

وهاافرصا ههانامراسا یحا نمقالهتوضیاهدفادهندیمواجراقراریرادرجامعهموردبررس

  اازقاب تواننادیماهااچالشچگونه  و چااتغالایرانبارویکرددانشگا هارآفرینیهاچالش

اااتغالازطریاقیجادااد بارایایهافرص یاهدوازطرفکرد بک  وتحصیدانشگاهینیارآفره

دایدنبهتوسعهاستفاد نتا رسیبراها  قاب نیازاتوانندیمچگونههادانشگا ینیارآفره

 رفاه اجتماعی:

رفا اجتتاایتعب ریاس ههب شتربهیکوضع  چندجانبهاقتصادی،اجتتاایوس اسیمعطوف

وم ئول  پذیریجامعهدرقبالآنوارتقایتوانتندیه   جامعاهدرهاان اناس وحفظاأن

.فردیوجتعیازاهدافاساسیآناس یهاارصه

وجاهنیترمهمههاناتداردکازامیتنواستفاد حداق  یدرمجتوعااار بهراح زیرفا اجتتاا

،یماجتتااا باهلحااظارتبااطباامفااهیارفا اجتتاااباادیماهشفقردرجامعههایآنزدودن

رابهخوداختصاصیدیمتعددوابعادجدیمنت ف،معانیاربردهاهتابهامروزدریاس وسیاقتصاد

یروخواابنت وخیاجتتاایهایمند،االو بربهر ید اجتتاایپدنیاییداد اس اگ تر معنا

راادالناهو اغیهاینابرابر وادال ،حذف امنیبرقراریدول برایفاخالقی مرد ،وظایآرها

(ا26:1311،یکتزپتر رد)ف گیزدربرم افرادرانیازها نن موتأم اظیسازمان

ییاد اس اهرچنددرقرونگذاتهنهادهااهاان انیاززندگیبنشیدرجهانامروزرفا اجتتاا

یهاایناب اامانومهمدررفعیات هتوار نقشحیومذهبیه،اجتتاااتمح یچونخانواد ،هت ا

یدگ چ امروز،پیدرجامعهصنعتی،ولانددااتههاان انیدرزندگیلآثارفقروتنگدست بشروتق 

گار،آنرایدیفوقالذهرازسویاجتتاایمتقابلدرنهادهایها  م ئولک وورابطهیمشکالتاز

ا(1311:12،یهرد اس )زاهدیت قهادول یفاص یازوظایکیبهانوان

،خوآراسته)باادیمریزیهاااخصوهامؤلفهداراییفمطرحاد ،رفا اجتتاایباتوجهبهتعار

(ا6:1312
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ازیمط اوبوبرخاوردارینزنادگ تاأمیمتشکلازخدمات،مؤس اتونهادهاابارامجتواه-

ایومنابعاجتتاایع طبیهاموهب 

ییااکوفایبهتروروابطمناسبتربراینزندگ تأمیازخدمات،مؤس اتونهادهابراینظام-

اها  ظرفوها  قاب واستعدادها

ایطاجتتاا قان انبامح تطبیبراافتهیسازمانیها  فعالمجتواة-

هان انا واولیاساسیازها نن تأمیوخدماتبراهابرنامهن، ازقوانینظام-

مناسبافرادجامعهاینزندگ تأمیبرایازخدماتاجتتاای تممنظت س-

نهتهافرادجامعها بیواقتصادی،اجتتاای تیزیهافرص ینت او تأمیتالشبرا-

 

 کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین: -

ااودابااوجاودیمتب ورمی اقتصاد اروفعالههدرارصههاس ینشان انهنوعیکینیارآفره

نبدانمعناسا یاس اایفرااقتصادیاد یپدینیارآفرهههنامراذااندارندین،اقتصاددانانبهایا

 اتند نی اقتصااد اماهیباراقتصااددارناد،دراسااسدارایقا اتر تأثهههاد یازپدیهبرخه

(13:1003و،ه)درا

هااویژگایجهازو توجهدااتندودرنتینیارآفرهیاقتصادیهاشتربرجنبه ناقتصاددانانبیبنابرا

راهااآنگذاردغافالبودنادویرم نتأثیارآفرهبریطورمآب ومنفهبههیواجتتاایاواملفرد

یاناساجامعهیهارمحققانازجنبه اخیهاندرسال کدان تندالیمطالعاتخودمٔطه حخارجاز

یناانرابررسایارآفرهیفردیهایژگیاناسانوانداروانپرداختهینیارآفرهبهمطالعهیاناسوروان

تحا اناوانیگاریاناساانمطالعااتداناساانوروانبهبعادجامعاه1050یهاننداازسالهیم

لویان،دالیارآفرها  ارد،فعالیکانرویازموردتوجهقراردادندادرواقعدرا ران«یردرفتاریکرو»

دپاباهارصاهوجاودیجدیها هآناریهطهیندیدوفرایارجده بوهیکلک تشیچگونگ

(ا1315:1،یناننصرآبادهارهویاز نهنند)یمیگذارندرابررسیم

نگرانآنه تندههیااد دردههاخ رتوجهخاصیبهمفهو هارآفرینیدرجامعهایراناد اس ا

«موتاورتوساعهاقتصاادی»اینمفهو باارزشتوسعهاقتصادیوبهقولاومپ تر،پادرهاارآفرینی،

اهترنگاد جامعهگمیم ا لسایریالالبهومدیری مشارهتی،دریوربهر هتانندسایرمفاه م

نشودادرهشورهایتوسعهیافتاههاسازمانه بوهارویهاصحنهودرحداعارباقیبتاندووارد

اینمفهو درسطحاقتصادیجوامعومرد ،ب  ارجاافتاد وموردقبولواقعاد اس ،بهطاوری

ارا هه بوهار،تول دوههآرزویهرجوانوفردج تجوگر،یافتنفرص تبدیلرؤیاهایخویشبه
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محصولوخدماتوسرانجا ،تبدیلادنبهیکقهرماانه ابوهااردرصاحنهاجتتااایاسا ا

،ایجاادیااتجدیادسااختاریاکواحادیریپذمناطر منوآوری، مفاهینیارآفرهنامروز واژ یبنابرا

افتهیرایاد ینایارآفرهدرواقع،سازدایرابهذهنمتبادرمیط باستقاللاقتصادیواجتتاایون ز

ییرناوکاار،فرصا ،فها بوهیندادرفتاهیویااجتتاایمیاقتصادیلبهفرصتیوآنراتبد

ناورادریارآفرهونگرشیمشتریازها ط،بازارون ازمحیادندارداآگاهی تجار هقاب هاس 

آنهدرها ادینویمیطرحتجاریکنیارآفرهدهداسپسیمیاریافتنفرص وپرداختنبهآنی

وراد،یاندازهرا ینسرما  ،تأمهاریوقانونیحقوقم ا لاخدم ،یچونبازارمحصولی یم ا

داینتایمیاررابررسه بوه یریومدیسازمانده

ینیارآفرهانویارآفرهاحیخودبهتشریاقتصادیهاهینظرهدرهبودندی انهن اقتصادداناننن ت

آنراماوردتوجاهیاتباقتصاادکمٔه ه یبیطورتقرنونبههتایالد پرداختندوازقرناانزدهمم

دو اردتولکابااادودرات یمیدهند بنگا اقتصادنسازمانیارآفره«یس»دگا یانداازدقرارداد 

دداردوه اارتأها ابوهدرینیارآفرها  اتنهاباراهتیداردادرواقعویعآننقشمحوریتوز

(ا1011:11دهد)پالتر،یموردبحثقرارنتهیسرماجادیاایینرادرارتباطبانوآوریارآفره

رابراهاد دارد،باهاناداز یر گم  تصت هم ئولهرنوآوری(معتقداس مد1051)" هلندهکم"

واحادیاکایا هااریکههاس ی هنیارآفرهفردیناس اازنظرویارآفره ،هاریکریمد

دیانبایارآفرهایکنرویدهداازایشمیآنراافزاید  تول ندوظرفهیمیراسازماندهیاقتصاد

:1312،یتفت بااد)ک یارییریپذقباالومناطر  اتوفی  ازبهموفق چوننییهایژگیویدارا

(ا20

،اتنااذی وناوآور اابارتاس ازخالقینیارآفرهیهامؤلفهنیترمهم"ارنه"و"وات ون"ازنظر

(ا1005:26 ) موفقیبهسویابیاد ،استقاللوجه ح ابک یر

ارهیرو نیداریراابارتاز:خرینیارآفرهجدهم، درقرنهی،اقتصاددانفران و"دور برنارددوب "

داناداآدا یطباققاراردادماییرساندنمحصاوالتباهبهاانوبهفروش نامعییهبهبها ومواداول

نیارآفرهدانداازنظروییمییارجز ب یراقتصاد  فراگ نرادرصحنهفعالیارآفره نقش است

،باا کالسهگراقتصاددادنینداردااوالدگرانه یهداشروو ند،اماهرگزنقشپهیهفراهممیسرما

د بنشایمایران اان غیتیهباهآنموجاودکارد،ب هایان اانبرخاوردنتایاکنهتچونیارآفره

ا(1310:22احتدپور،)

هیانوانموتورنظرهبههداندیآلمد یایرامفهومینیارآفرهدارد،یاقتصادیدگاهیهده«تر اومپ»

 ابوهد یانش،ا خالقانه،بیرو ننگرشمواردنیندادراهینقشمیفای،ایتوسعهاقتصادیایپو
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داران،هیسرمایگذارهیج بسرمایزبرا انگرخالق،مهارتوسوسه غیراناداریار،اد تتایلبهمده

ها،یازنوآوریع نااناختهموردتوجهاس ؛وتنوعوسیها  حت هبهموقعیااتالخطربراییتوانا

دیهجد ،مواداولیسازد،تنوعیمحصوالتبازارهایجدیسازد،دگرگونیجدیندهایافرایمحصوالت

(ا1002:216د)وانون،یآیددرآنبهاجرادرمیجدیبازارهایاساختارهای

واحادیاک1جادیچوناییهایژگیباویتجار  فعالیکینیارآفرهمعتقدند:«براش»و«واندرورف»

(ا1010:521بااد)یم6ردکوانگ ز ات 2یریپذ،مناطر 3ی،نوآور2ی اتومیرید،مدیجدیتجار

یناهنوظهاور زمیاکیاجتتااینیارآفرهگرهارآفرینی،نوعاجتتاایآناس اییکیازانواعمهمد

یارهااه ابوههاافرادرادرااروعنسازمانیهاهاس یرانتفاا غیهاهااملسازمانهباادیم

شاان،ارزشیهابرناماهیباراینگینقادجادیایهبراهیرانتفاا غیهادهنداسازمانیمیارییانتفاا

اساتفاد یموضاوااتاجتتااایخالقاناهبارایاگونهنندازمنابعدردسترسبههیجادمیایاقتصاد

ننداهیم

ههااسا ی اانهشا  بهبهبودمعکتهینوآورانهبرایهاااملتوسعهبرنامهیاجتتااینیارآفره

 یباامحادودیخادماتاجتتااایهااستفاد ازفرص ادریه تندیاروقدرتماله بوهفاقد

 اندامواجه

ردنهاناهیجاددرآمادجها هزیایرابرایرانتفاا ارغهوکهسبهاس ی هیناجتتاایارآفره

 (ا1312:25،یت مقاود)یمتقبلمیخدماتاجتتاا

جاسا واامالیارایرانتفااا غیهااانساازمان اژ درمیوبهینهنوظهور زمیاجتتااینیارآفره

زدر اآممنااطر یها  وفعالیباهدفاجتتااییارهاهوک،سبز آممناطر یاجتتاایها  فعال

 اودایمیتوسعهاجتتاأنه زم

 ابوهزبارهارابااتترینیارآفرها،اصاولیاجتتااینیارآفرههمفهو همعتقداس 5نیاایالر

ن،یااایرد)الر اگیارماهاباهیاتومیاالهاهیوهمبرایاقتصادٔتوسعهیسودآورهمبرایارهاه

جاادیایااادت،بارایهازروهاه تندینانافرادیارآفرههه(اتام ونوبولتونمعتقدند2000:2

(ا1312:62،یت آورند)مقیمیروی ونوآور دس آمد بهخالقبهیهاارزشازفرص 
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هارآفرینیدانشگاهیابارتازایجادزم نهبرایتوسعهنوآوریوخالق  درنظا دانشگاهی،تجاری

دانشگاهیوناوآوریدرگ اترشمرزهاایداناشبشارییهاپژوهشهردندانش،استفاد ازنتایج

ویزا اناسا )ساویدانشاگا هاارآفرینیباادابراینپایه،گزینشرویکردهارآفرینیراهیباهیم

(1315:30،یناننصرآبادهاره

مطارحااد اسا اوی1م ئ هدرطرحاید دانشگا هارآفرین،ازسویباارتونآراهاالرکنیترمهم

اازنظاراوچهاارهنادیمبرایتغ  راروعهادانشگا دیدگا خودرابام ئ هفشارهایب  ارزیادبه

:باادیممنبعمنت فاینفشارهابهارحزیر

افزایشتعداددانشجویان؛-1

 متنصص؛العاد فوقیاحرفه،ازسویافرادهادانشگا آموزیدرتقاضایمهارت-2

 درخواس نتایجبهترباپرداخ پولهتتر؛-3

 دانشاالعاد فوقگ ترش-2

برفشارهاییاداد ،صارفاًهادانشگا پ شفرضهالرکایناس هها و فعالضروریبرایغ به

متوجهااتایه ئ ا تیودانشکد ن   اب کهیکتجدیدمنظمسازمانیسراسریبرایدانشاگا 

یکپارچاهباراییزیاربرناماهضروریاس اهتچن نپاذیرشیاکبن ااناداریمنج اموتواناایی

(ا2006:11،مننکیبربااد)یمنت فسازمانالز میهابنش

بهااتقادبرخیپژوهشگرانم  رحره بهسویدانشگا هاارآفرین،م ا ریباهن اب طاوالنیو

:گذردیمچالشیاس ههازمراحلزیر

ارا اهدانشاگا ازطریاقگفتگاوباایهاا یاولووتع  نیمرح هنن  ؛پ داهردننگرایراهبرد

هنندگانمنابعدانشگاهیادهندگانیاتأم ن

ااتاییها  فعالفکریناایازیهاییداراایفاینقشفعاالنهدانشگا درتجاریهردنمرح هدو ؛

ه ئ ا تی،هارهنانودانشجویاندانشگا ا

مرح هسو ؛ایفاینقشپ شفعاالنهدانشگا دربهبودهاراییمح طنوآوریدرمنطقه،ازطریقنشر

ل ایکم اایبافعاالنارصهصنع وج بمشاره دو

سویهارآفرینیدانشگاهیواهنشیاس بهتغ  راتدرونیوب رونیههمدیری آنبنابراینحره به

اباادینتجدیدم  ریها  فعالبدوننوای
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دانشگا هارآفرین،دانشگاهیاس ههنهتنهادرپاسنگوییبهن ازهاوانتظاراتمتنوعمحا طخاود

وفرایندهایات  اتیآنبرایااااهفرهنگهاارآفرینیوترب ا وپاروشهابرنامهموفقاس ،ب که

(ا1312:211،هایمردهارآفرینانموردبازنگریواصالحقرارگرفتهاس )

نوینرااینگونهتوصا فهارد یهادانشگا ،21یون کودرچشماندازجهانیآموزشاالیبرایقرن

هاایمنظاورت اه لقاب  ا هارآفرینیدرآماوزشااالیباهیهامهارتجایگاهیههدرآن»اس :

بهدانشاگا هادانشگا ااینابدییموجه تبدیلادنبهایجادهنندگانهار،توسعهالن التحصفارغ

اباادیمن لاولودو یهادانشگا ن لسو معروفه تندههتکاملیافته

س ههازحال ایزولهوبافاص هباجامعهوصنع خارجدانشگا ن لسو یاهارآفرینانهدانشگاهیا

ویاژ دراملدرارتباطهواتندانهوسازمانیافتهباصانع وجامعاهباههطوراد وبهسازمانیبه

تبدیلهرد اس اهاآنجه اناساییورفعن ازهایواقعی

رونیدانشگا وتحاولوتکاام یهاهدانشگا هارآفرینازدوجنبهتأث رگذاراس :نن  ،ازجنبهد

ادو ازجنباهب رونایدانشاگا وتاأث ریهاهدردیاآیموجودبرایایجادفتایهارآفرینیدرآنبه

تانظا نوآوریمبتنیبرداناییدرآنتحققیابداگذاردیممح طب رونیازجوآهادم کدانشگا 

نباود یارآفرهههه تندییهامدانشگا یکو   بادرقرنیپویهاهدانشگا همعتقداس 1کالره

ههدفتنادهاداردیناظهاارما چناهمیننداوهق راتطبیتیریومدیتنصصیهاوبتوانندارزش

نبودجاهاز وتنوعدرتاأمیها،آموزشوخدماتاجتتااانپژوهش جادتوازنمیها،ا  ردنفعاله

(ادرزماانماا،آماوزش1001،کالرهاداسا )یادرقرنجدیپویهابارزدانشگا یهایژگیجت هو

نیشاس اایافتهودرحالتوسعهروبهافزایتوسعهیشورهاهیهادردانشگا ینیارآفرهمعطوفبه

اندااد یدطراحیجدیاالهاهد ندمناسبتولیوفرایاتا ت جادتجربیهاباهدفابرنامه

 شدن: یجهان

ییهاابحارانینبازسازیهاهباادیانوفتامکزمان،میفآنبراساسبازسازیادنوتعریجهان

 یخبشریهدرنوعخوددرتارهد اس ینپدیدازایرجد نند تعبهزبههترا دااتهاس وبازگو ن

هااوگارشردهاا،نیکاتب،مذاهب،روکخدرقالبمید درطولتارینپدیسابقهبود اس اگرچهایب

وبهدنبالآنیدارهیشورادسرمایدا آنبهپینونهشهیریگوناگونمطرحاد ولیهاید ولوژیا

یگرددواماروز باهاناوانبحاثاصا یبرمیواجتتاای،اقتصادیکینولوژکمت جادتحوالتاظیا

جوامعاد اس ا
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انواننتود اس :بهااتقادمناگردرفهامو"دنز گ"ادنیندجهانیفرآک در درخصوصاهت

باهطاورد اتوانینتاد دوبربحثراجعبهآنت  طندااتهباا اب قن توفیجهانیپارچگیککدر

نیترمهمنبحثیااحتتاالًاهندیمد رامطالعه چ پیهاد یپدههد باایاجتتاایدانشتندیات 

یرقاو تاأثیمطرحاس اچوندارایاس نا و س وهتچنیاجتتاانوندرا و ههاهاس یبحآ

نیاهاهیت رواهت اتأث(1310:25دنز، گ)اس یوا و اجتتاایاس ا و سیهاهینظردرجهان

یجهانیندهای:امروز فرآهندیمانوان"آرچر"ههاس یداردبهگونهایاتاجتتاا نددرحیفرآ

نظاریاکراناهدرقالابیاجتتااایدرهتهجاه اتندازنادگی اجتتاا سازند واقعیتاحدود

رایاردازهایوبررساییاناساایجهاانیددرگ تر زمانوفتایهباکانمند،ب کنم محدودومع

گاریخودخارجنتود اس ودیمح یوحتیخودب ند ،م یادنجوامعراازفتایندجهانیفرآ

یاجتتااایفتایکدآنرادریهباکمحدودلحاظنتودب یجامعهرادرقالبنظا اجتتااتوانینت

هباههازمانوفتاایندفشردگیادنابارتاس ازفرآینتوداجهانکفهمودریهاکآروابکمت

گلاوند)یواحدادغا مین بتاًآگاهانهدرجامعهجهانیشوبهصورت موبها واسطهآنمرد دن

یاانآنفاردوجامعاهدرگ اتر یاهدرجرهاس یندیادنفرایالذاجهان(1311:30،یمحتد

خورندایوندم گرپیدیکبایجهان

یدروابطاجتتاایتوانبهانوانتشدیادنرامیدجهانیگویادنمیفجهانیدنزدرتعر گیآنتون

ههارهادهادیوندم رازهمراآنچنانبههمپودویانکمیها  هموقعهیرد،هتانروابطهفیتعر

فیباادورولنرابرت وندرتعری ومترهافاص همه رخداد دریدادهایررو تح تأثیدادمح یرو

جهانویادنمعطوفبهفشردگیهجهانهندهیدداردومطرحمه تأیادنبرانصرآگاهیجهان

،یکایز ن،فی،آغاازییادنراااملپنجمرح هابتدایجهانباادویازآنمیشآگاهیدوافزایتشد

(ا1316:12رابرت ون،داند)ی م واد قطعی بهژمونهیمبارز برا

یدوبنادها اهدرآنقهااسا یندیادنفرآید:جهانیگویادنمیفجهانیو واترزدرتعرکمال

رودومارد ینما اند،ازبند کهافیجوامعسایواقتصادیااجتتاایهبرروابطفرهنگهییا جغراف

ماننادیاجتتاااینادهایرفرآیااوندوبااساایدوبنادهامط اعما نقیاهشاهبهطورآگاهانهاز

(ا1310:13واترز،اس )هترا یهداریوسرمایادن،فرانوگرا یفراصنعت

 ابنتاود هبودنرایی هتهجا موقعیکادنامروز یچهواز جهاناگر"ده دیوید"بهنظر

آنرادرآثاردانشتندانقرننوزدهمیهاشهیر  ا نیدینف همفهو جدینمفهو فیایاس ول

کچونما کوپ تیانژیتونتادانشجو چونسنسیسوجامعهاناسه تم،ازمار لقرنبیواوا

،قراردارداامافقطسازدیمپارچهیکراتهجهان هچگونهمدرنهنموضوعیاییاناسایهدرپهندریا
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یاصطالحدانشگاهیکلبهیجتبدیادنبهتدریهواژ جهانهبود1010لدههیواوا1050دردهه

ا(1312:261ه،یلویت وابراهیغفار)ردهدا رواجپیادوبصورتگ ترد ا



 اشتغال و کارآفرینی با رویکرد تحقق دانشگاه کارآفرین: -

توجهبهادب اتنظریمطرحاد درخصوصهارآفرینیودانشگا هارآفرینایاناساتنباطمطارحبا

تر اس ههااتغالدرایرانبارویکرددانشگا هارآفرینب شترجنبهاقتصادیداردابهطوریکهاومپ

یگذارنا «بخالقیتنر»اربرد وآنراباانوانهبرهمزنند اقتصادبهیرو انواننرابهینیارآفره

اس :یاساسیژگیردودارایسهوه

قموجاودیواستنباطازحقاینمعتول اربردنقوانهتوانبابهیاس ،امانتکقابلدرینیارآفره-1

رد؛هین بش آنراپیطورات به

مط اوب،یهاا  انامار،موقعیاایدهادوبارایلماکجب ندمدتراایدادهاونتایروینیارآفره-2

 دهد؛یرم  راتغیواجتتاایاقتصاد

یتاتفارد،اقاداماتوالگوهاا روها،تصت نی ن ب فه نانهبهیارآفرهیدادهایرارروکآرتوته-3

 (ا2000:1دارد)فو،یب تگیرفتار

برا امیمبتنینیارآفره تم دوانصرمهمازسیمطالعهتجربیک(در2002ارانش)کواهوراوهت

ناداااتقاقیبرا ام)فرایمبتنینیارآفرهندیهفراهاندنشانداد هاآنهکنیاندااولارد هل راتح 

نمراحالاباارتیلگرفتهاس ااکهازپنجمرح هتوسعهاهاس یرخط ندغیفرایک(ینیارآفره

اهرمرح هبااندیمداریمجددوبازد پایر گشسازمان،جه  ها،پفرص یبندقات،قالب از:تحق

ی باهمرح اهبعادههقبلازحرهاس یراهبردیهاانونههاو  ازفعالین نند گرو معهبازگو

آخرمرح هیهاتاتانجا اد درگا  هاوتصت  املاجرااوندادرهرمرح ه،فعالهطوربهی تیبا

گریدیکمراحلبهیوستگ انگرپ نامربی متفاوتاس اا عال ف راراود،البتهماهکتی تیقبلبا

ههااوداامادرمرح هدو یانجا میقات تحقیها  انواننتونهدرمرح هاولتنهافعالباادابهیم

مناسابیمناسبواناخ مناابعتجااریافتنموضوااتتجارییرد،برا گیلمکایفرص تجار

توسعهیقبرا ندتحقیزفرا سازماننش انجا اودادرمرح هپیاضافیقات تحقیها  فعالی تیبا

(1311:15،یناننصرآبادهارهویاز اود)نیرارمکتیوه بمنابعضرور

هازهبرآنندزرادهومرایقات تحقیهاک،اهریفناوریهاکسپار هاباتأسدرحالحاضردانشگا 

وینیارآفرهادروسارا اهوینناداامااطراحاه یادحتایجدیهاد یردناهیاربردهوینیارآفره

هارآفرینیههب شتریهامهارتمنت فدرحتای ازهارآفرینیسازمانیمؤثرندههیسنهادها تأس
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 ااوندایارادنتود وبعدهادردانشگا تقوهیودهزدورانآدراربتاطند،یاناسمعرف باف  فه

 اموریریدرمدکودهیارک،باهتهیودههازدورانهاس یندیفراینیارآفرهندیفراگر،یاند بهب

ویطزنادگ بامحاییردنباهدفآاناهارهاودوباینآغازمیوم اادتبهوالدکتهخانواد و

ابداییتوسعهمیدردوراننوجوانی رادفردیودرنهایتعامالتاجتتاا

نیارآفرهاریاسا اهارمادینیارآفرهاشرفتهمحصاول پیهفناورهنظرانمعتقدندازصاحبیبعت

 او اداماحاصلفعالیارخودبهر جوهشخ قاد در ازپیهاینفناوریترشرفته وادازپهیم

تحولسهبعد)دانش،ابزاروروش(اس ایدارایانجامدافناوریمیدتریجدیزخودبهابداعفناور ن

،یعا رهربعدبهطورطب  گرتغیابارتداودابهیمینابعادمنجربهتحولدرفناوریازایکدرهر

سهوجهداناش،یهداراهاس یهتانندمآ آیفناوردهدایرم  زمتناسبباخودتغ گررانیابعادد

ینداهاراقادامهیمتحولمز گررانیمآ ثدوساقدیهاازساقیکابزاروروشاس اتحولدرهر

اودایمیت قینیارآفرهنمآ ثراتحولبنشدیازابعادایکیهه

واانددرهیرانمتعارفمیباادامدیابزارم-روش-مآ ثدانشیابارتازمهندسینیارآفرهنیبنابرا

رایفناورواندابعادمآ ثهینانمیارآفرهنندااماه  لاد فعالک ترتشش هپهمآ ثیکدرون

ههانادهدا اپیرانحطااط ناس م کهامتهروشهیجزدرمواردبهیآورردهندامآ ثفن  تغ

نیوبناابراینادرتقابالانقبااضاسا ادرایانصاورتمآ اثفنااوراودبهیمکوچهض عروش

وتجربه،نش( ابیهاالو بردااتندانش)هاس یرینمدیارآفرهابداییاهشمهیفناوریتوانتند

داردایریخطرپذیننوآوریزه  وا نوآورن

ارتباطمتقابلاسا ایکرادربرگرفتهاس هاآنههیاوجامعهیانمؤس اتآموزشاال ارتباطم

ارراهابازاریازها دنینندوباهیارآماد مهیهاافرادرابرا اس ادانشگا همشارینارتباطنوایا

رادرنظرداااته،استعدادهاهاودمهارتیجامعهمدرنبایکز،در اننیارفرماهیولرند، درنظربگ

یافتهنظا آموزشااالیهپرورشهبااندیطیالنواجدارا التحصفارغی اغ ینرضا درصددتأم

نادازهیهساعهایهاردولتایازدارند،ولا نیمالیگذارهیبهسرمایه تندامؤس اتآموزشاال

نم ئ همواجهاسا یند،بااهاستفاد یا تینترلخطراتزندگهیبرایانوانراهنترلخود،بهه

دیاژ بایوقاتبه اردااتهباادابنشتحقکالندارایقو ابت التحصمتوسطوفارغیهننبگانا ته

یهفتاهوفاگرددکتواندایمیاماتحق قاتتنهازمانرند، رادرنظربگیاس وسیاجتتاایازها ن

اوفراهمبااداهندوهقو تحقیبرایآزادبرا

بنابراینتحققمط وبواید آلااتغالدرایرانبارویکرددانشگا هارآفرینم ت ز درنظرگارفتن

:گرددیمچننکتهمهماس ههبهآنااار 
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تدوینر وسه یهارآفرینیدرتتا مراهزا تیوپژوهشیهشور -

 آگاهیازن ازهایاص یوپایهایجامعهدرخصوصااتغالوه بوهار -

هااریویها یاولوارتباطمنطقیوا تیمراهزا تیودانشگا باصنایعباهدفاناسایی -

 هاآنومشکالتهاچالشن ز

ااتغالوترس مدورنتایآنیهاچالشبررسیواناخ  -

 منابع -

ا ناور ا،تهران،انتشاراتدانشاگا پهایتعاونیردهاهاره(،انواعو1312محتد)آراستهخو، -

 تهرانا

ات،الگوهاا،تهاران،انتشااراتیاف،نظری:تعاارینیارآفرها(،1310،محتود)یانیاحتدپوردار -

 دانشگا تهران

 یازافالطونتادور معاصر،تهران،نشرنیداقتصادیخاقای(،تار1312دون)ی،فریتفت  -

ترجتاه(،یجهاانیوفرهنگایاجتتااایهاایادن)تئوریجهان(،1316رابرت ون)نالد،رو -

 نشرثالثتهران،،یتالپوالده

،یمح انثالثاترجتاهدردورانمعاصار،یجامعهاناسایهاهینظر(،1316جورج)تزر،یر -

 یننشر،تهران

لآن،مج اهیاوراهادرتعاد ونقشهم ألهمشار(،1311جواد)،محتدیمازندرانیزاهد -

 یرادا و اجتتاا

،تهران،یآموزشاالیبرجامعهاناسی،درآمدیرانی(،دانشگا ا1313غالمرضا)،یرصالحهذا -

 ر،چاپاولیوهانتشارات

 ونپور،تهران،انتشاراتگا نوایهرفا ،ترجتههرمزهتای(،نظر1311)یتون،یکتزپتر ف -

،تهاران،یراتاجتتااا  اتغیاناساجامعه(،1312)هیلویت واادلابراهغالمرضا،یغفار -

 نشرآگرا

 ینشرنتهران، ،یادن،فرهنگوهوی(،جهان1311احتد)،یگلمحتد -

ای،نشرنتهران،یمنوچهرصبورترجته،ی(،جامعهاناس1310)یآنتوندنز، گ -

یپژوهشاا–یاساا ا تاا فصاا نامهس،یاجتتااااینیارآفرهاا(،1312دمحتد) ،ساایتا مق -

 20اف ،اتار  ره
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جامعاه،یاجتتاااویفرهنگیهابحران(،نقشدانشگا درحل1312)یدمرتت ،سهایمرد -

قاتوتوساعها او  ،سالدو ،اتار اشم،انتشاراتمؤس هتحقشهیفص نامهفرهنگاند

 یان ان

 ش ،تهران،نشرفرازپیدولتیهادرسازمانینیارآفره(،1312)دمحتد س،یت مق -

ن،تهاران،انتشااراتثاامنیارآفرها(،دانشاگا 1315)ینصارآبادنانهارهمح نو،یاز ن -

 الحجج

ن،هتاایشم ایهاارآفرینی،یارآفرها(،دانشگا 1311)ینصرآبادنانهارهمح نو،یاز ن -

 دانشگا ستنان،ج ددو 

،تهران،یدیاوشمر وسیو گیلمردان استااترجتهادن،ی(،جهان1310مالکو )واترز، -

 ی صنعتیریانتشاراتسازمانمد
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