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  کارآفرینی منظر از دانشگاه به نگاه: مهمان ریسردب

 کلیه شدن محور دانایی آن، تبع به و بشري دانش مرزهاي سریع گسترش منابع، محدودیت و کمبود اجتماعی، روزافزون تقاضاي
 اجتماعی انتظارات افزایش کنار در مجازي و حقیقی دانشگاهی رقباي پرقدرت ظهور فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي، هاي فعالیت

 از بیش عالی آموزش گذاران سیاست و ریزان برنامه مدیران، که شده موجب انتظارات، این به ها دانشگاه پاسخگویی ضرورت و
 و محیطی نیازهاي با متناسب و تر دقیق هاي ریزي برنامه و مالی منابع بهینه تخصیص و تأمین در نوآوري و خالقیت به پیش

 در اساسی راهکارهاي و ها ضرورت از یکی عنوان به »کارآفرین دانشگاه« مفهوم توسعه و ایجاد. آورند روي دانشگاه درونی
 به پرداختن ضمن تخصصی، و پژوهشی علمی، نهاد یک عنوان به کارآفرین دانشگاه. است بوده فوق شرایط به پاسخگویی
 .نماید می ویژه توجهی ها فعالیت تمامی در کارآفرینی هاي ویژگی و الزامات مفاهیم، به خود، مرسوم و سنتی کارکردهاي

 تفکر ایجاد بنابراین و است کارآفرین و مبتکر متعهد، اي آینده نسل و انسانی نیروي تربیت دانشگاه، رسالت ویکم بیست قرن در
 وکار کسب ایجاد امکان شان، مهارت و دانش به توجه با که - دانشگاهی آموختگان دانش میان در وکار کسب به ورود و کارآفرینی

 خود، بالقوه استعدادهاي از گیري بهره با آنها که شود می باعث - دارند را خود تخصصی رشته در گروهی یا و فردي صورت به
 زندگی در آنها موفقیت و تسلط به منجر تنها نه خودباوري این. نمایند باور را خود و شوند کارآفرین و نوآور خالق، افرادي

 و داده کاهش نیز را هستند گریبان به دست آن با امروز که روانی و فکري هاي ناهنجاري از بسیاري بلکه شود می شان شخصی
 توسعه به دستیابی و آموختگان دانش هاي توانایی از بهینه استفاده منظور به. یابند دست خود واقعی جایگاه به آنها شود می باعث

 جانبه همه توسعه در کارآفرینی نقش که هستند الگویی ارائه دنبال به ریزان برنامه و اقتصاددانان کمک با مداران سیاست اقتصادي،
 ادامه در و برده پی اقتصادي توسعه در کارآفرینان نقش به صنعتی پیشرفته کشورهاي. نمایند تقویت را اقتصادي توسعه ویژه به

 و کارآفرینانه هاي ویژگی تقویت در مناسب حمایتی هاي سیاست طریق از کارآفرینی فرهنگ ترویج و توسعه دنبال به مسیر این
 .هستند کارآفرینی روحیه بقاء

 نقش و اند شده خدماتی و تولیدي صنعتی، هاي زمینه در بزرگی تحوالت منشاء کارآفرین، هاي دانشگاه جهانی، عرصه در امروزه



  ب

 و فناوري انتقال اصلی گزینه اشتغال، ایجاد عامل گذاري، سرمایه مشوق و محرك صنعتی، و اقتصادي توسعه موتور عنوان به آنها
 حرکت به کارآفرینی توسعه با همواره اقتصادي توسعه هاي چرخ. است بدیهی امري بازار، تنگناهاي و خلل رفع عامل نیز

 .است ها دانشگاه و خدمات صنعت، سطح در مهم مباحث از یکی نوآور، و خالق نیروهاي پرورش رو، این از و آیند درمی

 فناوري و علم سیاست فصلنامه شد گفته کارآفرین دانشگاه و کارآفرینی مسئله اهمیت و ضرورت خصوص در آنچه اساس بر
 مقاالت داوري از پس که نمود »کارآفرین دانشگاه به دانشگاه ارتقاء هاي گذاري سیاست« خصوص در مقاله فراخوان به اقدام

 زایی اشتغال میزان بررسی به که »یاسالم انقالب از پس دانشگاه در اشتغال و عالی آموزش« مقاله: شد پذیرش مقاله شش واصله،
 بر کلی طور به و آموختگان دانش اشتغال بر را عالی آموزش تأثیرگذاري و روند و پرداخته اسالمی انقالب از پس عالی آموزش
 ارتباط بررسی« مقاالت در ها، دانشگاه کارآفرینی در صنعت و دانشگاه ارتباط اهمیت به توجه با. کند می بیان جامعه در اشتغال
 دانشگاه صنعتی تعامالت توسعه براي گیري تصمیم الگوي یک ارائه« و »دانشگاه در دانش سازي تجاري به تمایل بر مؤثر عوامل

 سیاست خودکارآمدي، شناختی، روان توانمندسازي  متغیرهاي تأثیر بررسی به شده سعی »همکاران و سازوکارها تنوع شرایط در
 مورد دانش سازي تجاري به تمایل بر سازي تجاري به نگرش همچنین و شده ادراك رفتار کنترل اجتماعی، سرمایه دانشگاه،

 و خدمات گرفت کار به توان می صنعت و دانشگاه ارتباط براي که سازوکاري بهترین و ترین مهم اینکه و گرفته قرار بررسی
 طراحی« عنوان با بعدي مقاله کارآفرین، هاي دانشگاه به ها دانشگاه تبدیل لزوم و اهمیت به توجه با. است تحقیقاتی قراردادهاي

 جمله از عواملی و پرداخته آموزشی کارآفرین شایستگی و موفقیت عوامل به »آموزشی کارآفرینی بر مبتنی شایستگی الگوي
 یک موفقیت در را یادگیري نیز و آموزشی وکار کسب اي حرفه مدیریت و گذاري سیاست انسانی، منابع توسعه یادگیري، مدیریت

 به که است نیاز کارآفرین، دانشگاه و کارآفرینی ضرورت و اهمیت کنار در اما. است برشمرده مهم را آموزشی کارآفرین
 با دیگري مقاله در مهم این که شود پرداخته نیز کارآفرین دانشگاه به  دانشگاه تبدیل روي پیش بازدارنده عوامل و ها پتانسیل

 و تأمل مورد »کارآفرین دانشگاه به شدن تبدیل راستاي در رازي دانشگاه فراروي بازدارنده عوامل و ها پتانسیل واکاوي« عنوان
 بازدارنده عوامل عنوان به عامل 17 و) بیرونی و درونی( پتانسیل عنوان به عامل هفت اخیر، مقاله در. است گرفته قرار واکاوي

 و باشد فعلی هاي دانشگاه براي ناگزیر اي گزینه کارآفرین، هاي دانشگاه سمت به حرکت رسد می نظر به. است شده شناسایی
 تبدیل به توجهی بی پیامدهاي« عنوان با پایانی مقاله در که داشت خواهد پی در را پیامدهایی دگردیسی، این به اعتناء عدم

 .است گرفته قرار اشاره مورد» کارآفرین هاي دانشگاه به ها دانشگاه

 با کارآفرینی فرآیند. کوشید موجود شرایط دگرگونی جهت در باید و نشست تغییرات انتظار در منفعالنه توان نمین اساس، یبر ا
 رود می انتظار. آید درمی اجرا به موانع بر غلبه و منابع تأمین مناسب، راهکارهاي انتخاب با و شود می آغاز اندیشه یک گیري شکل

 جانبه همه توسعه در مؤثر و مهم حرکت این دار پرچم و کرده جزم را کارآفرین دانشگاه به شدن تبدیل براي خود عزم ها دانشگاه
  .شوند کشور

 خوراسگانی قریشی سادات مریم
 )س( الزهرا دانشگاه علمی هیأت عضو


