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 مقدمه
 قرن ين ا نظران، كه صاحب است ي ا ه به انداز ، حاضر ر عصر د فنّاوري و علم يشرفت پ
 يگاه جا نقش و ضايي، ف ين چن ر د . اند ه مداوم نام نهاد يادگيري را قرن ) ۲۱ قرن (

 باط ارت يل به دل . است شده حساس بارز و يار بس ، توسعه به عنوان موتور ينان فر آ كار
 و يط مطابق شرا يافته توسعه ي ها كشور ياري از بس ۱ يني كارآفر و يت تنگاتنگ خالق

 نظام « تحت عنوان نظامي ي اجرا و ي اقدام به طراح ، خود ي امكانات و نظام آموزش
 ). ۶ : ۱۳۸۲ صمدآقايي، ( ند ا ه د كر » ي مل ي نوآور

 گرفته نشئت ۲ ) متعهد شدن ( به معناي Entreprendre واژة كارآفريني از كلمه فرانسوي
 يك هاي مخاطره شود داند كه متعهد مي ، كارآفرين را كسي مي » وبستر « فرهنگ لغت . است

 . ) ۸۷ : ۱۹۶۸ ، ۳ كوچران ( را سازماندهي، اداره و تقبل كند فعاليت اقتصادي
 كارآفريني اقتصاددان، كه به پدر علم ۴ » ژوزف شومپيتر « اين اصطالح را اولين بار

 مختلف يف تعار بر ي مرور با ). ۲۰ : ۱۳۸۵ كيا، سعيدي ( معروف است به كار برد
 ، يت همچون خالق ي عناصر مشترك ي دارا يباً ها تقر ن آ ة كه هم يم شو ي متوجه م يني آفر كار
 ي دارا يد با يني كارآفر يف تعر ي رسد برا ي به نظر م بنابراين، ؛ د هستن ... حل مسئله و ، يير تغ
 ي مختلف مورد بررس هاي يدگاه د و يا امور را از زوا يم تا بتوان يم باش ي ا رشته يان م يدي د

 نقش و ، دارد يت اهم يان م ين كه در ا ي موضوع ). ۳ : ۱۳۸۴ ، احمد پوردارياني ( يم قرار ده
 . است و بهبود آن يني كارآفر ة ها در توسع و به خصوص دانشگاه ي نظام آموزش يگاه جا

 كارآفرين هايي دانشگاه ۲۱ هاي پويا در قرن معتقد است كه دانشگاه » ۵ بارتون كالرك «
 ، فنّاوري هاي ها شروع به تأسيس پارك هستند، اين اهميت تا جايي است كه دانشگاه

 كه قصد دارد، كارآفرين اند، اما دانشگاهي ه كرد ها هاي تحقيقاتي و انكوباتور شهرك
 تربيت كند بايد خود، سازماني كارآفرين باشد تا متعهد شود محصوالت جديد،

 و براي اين منظور انقالب كند هاي سازماني نوين ايجاد م هاي جديد و نظا فرآيند
 سازماني ايجاد كند؛ بنابراين نقش آموزش جديدي به سوي گسترش كارآفريني درون

 عالي در دو سطح كالن و خرد قابل بررسي است كه در سطح كالن، راهبرد آموزش
 مندي از ه با بهره عالي، ايجاد فرهنگ كارآفريني در جامعه و نهادينه كردن آن است ك

 در سطح خرد كه . توان براي تأمين منابع انساني اقدام كرد هاي تربيت كارآفريني مي شيوه
 آموزشي كارآفريني در فضاي توان با رويكرد همان وظايف سطح عملياتي است، مي

 پرهيز از تأكيد بر مباحث تئوريك محض، : هايي همچون ، به فعاليت ) كالس ( آموزشي
 محور،  به روز بودن مطالب درسي، تقويت ش فعال و يادگيري پژوهش هاي آموز روش
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 نجفي و رفيعي، ( هاي روابط انساني پرداخت مهارت توانايي عقالني و انتزاعي افراد و

 به نظام آموزش عالي هاي جديد، رويكرد سيستمي بنابراين، يكي از الگو ؛ ) ۳۵۵ : ۱۳۸۴
 ساسي گرايي نقش كليدي و ا يي و نتيجه گرا اين رويكرد، دو مؤلفة مشتري است كه در

 ). ۱۳۸۵ سعيدي كيا، ( در كيفيت خروجي سيستم دارند

 اهميت و ضرورت
 عامل رويكرد به مسائل آموزشي در بحث كارآفريني، ترين مهم ) ۱۹۸۷ ( ۱ از نظر گيب

 ي كوچك ها اينكه شركت زايي است و يي نظام اداري دولتي در روند اشتغال ا عدم كار
 : ۱۹۸۷ گيب، ( استخدام افراد دارند زايي و در رشد اقتصادي، اشتغال سهم بيشتري را

 : رآفرين دانشگاهي است با دو وظيفه معتقد است دانشگاه كا ۲ » پيتر شولت « ). ۳۸
 كاري را ايجاد تربيت كند كه كسب و افرادي را موزش دهد و بايد كارآفرينان را آ . ۱

 خودش . ۲ ؛ توسعه دهد ها مام حوزه در دانشجويان در ت كارآفرينانه را ة روحي كنند و
 آن فنّاوري و مواردي نظير هاي عمل كند، مراكز رشد را سازماندهي كند، پارك كارآفرينانه

 ها به دانشجويان و ريق آن درگير كند و از ط ها ن ا را ايجاد كند، دانشجويان را در اين سازم
 لحاظ مالي استقالل پيدا التحصيالن در ايجاد كسب و كار كمك كند و باالخره از فارغ
 گزارش خود با عنوان آموزش عالي در نيز در ۳ يونسكو . ) ۱۷ : ۱۳۸۴ كردنائيج، ( كند

 دانشگاهي كه بايد به دانشجويان : كند مي اروپا، دانشگاه كارآفرين را چنين تعريف
 را ساختار كارآفرينانه ، كارآفرين شوند، در دانشگاه ها وزش كارآفرينانه بدهد تا آن آم

 ي ها دانشجويان نگرش در بين اعضاي هيئت علمي، كاركنان و و ه دهد، توسع
 . ) ۱۸ : همان ( پرورش دهد ها ي كارآفريني را درآن ها رت ها ، م ند ايجادك كارآفرينانه

 ي ها ترين فعاليت گسترده و ترين مهم از امروزه آموزش كارآفريني به يكي
 ي را به عنوان الزمة رشد آموزش كارآفرين به طوري كه ؛ تبديل شده است ها دانشگاه

 ة دهد كه از اوايل ده مي نشان ها بررسي . ) ۲۰۰۴ ، ۵ و وي ۴ نئو ( كنند نيروي انساني مطرح مي
 ، ي آسيايي ها مريكايي و برخي از كشور ا ي اروپايي و ها ي كشور ها ، دانشگاه ۱۹۸۰ ة ده

 ، اي و ملي ي محلي، منطقه ها ي تحت آموزش و نياز ها بر حسب ويژگي گروه
 طراحي مي ي خصوصي يا عمو ها ي آموزشي متعددي را براي سازمان ها برنامه
 تعداد ۱۹۶۰ ة مريكا از اواخر ده ا در ، به عنوان مثال ؛ ) ۱۱ : ۱۹۹۰ گيب، ( اند كرده

 ، ي آموزشي خود گنجانده بودند ها ي كارآفريني را در برنامه ها يي كه دوره ها دانشكده
 دانشكده رسيده است و ۵۰۰ اد به اين تعد ۱۹۹۰ دانشكده بود كه تا سال ۱۳۰ بيش از
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 در آسياي ها بسياري از دانشگاه . ) ۴ : ۱۹۹۳ ، ۱ وسپر ( همچنان در حال افزايش است
 مقاطع ي كوچك در ها كار كسب و كارآفريني و ة يي را در زمين ها جنوب شرقي، درس

 آسيا فنّاوري مديريت در انستيتو ة دانشكد . كنند مي كارشناسي ارشد ارائه كارشناسي و
 ، نيز ها دانشگاه سسات و ؤ برخي م . يي را آغاز كرده است ها يز تدريس چنين دوره ن

 آن اند كه از كرده ي كوچك تأسيس ها كار كسب و كارآفريني و ة مراكزي را براي توسع
 ة در دانشگاه فيليپين، مراكز توسع صنايع كوچك ة توان به مؤسس مي ، ميان

 همچنين مراكزي در دانشگاه الزي، و در م " » مارا « فنّاوري انستيتوي " كارآفريني
 در ايران . ) ۸ : ۱۳۸۱ ، اشتغال سازمان همياري و ( دانشگاه پرتانيان اشاره كرد نانيانگ و

 كارآفرينان خصوص بعد آموزشي و پرورشي ه ب نيز موضوع كارآفريني و اهميت آن و
 ابع من « استفاده از ماعي مورد توجه قرار گرفت كه با ت مين اج تأ و كار ة توسط مؤسس

 همزمان با و كرد ارائه ۱۳۶۷ طرح آموزش كارآفريني را در سال ، ۲ » بين المللي كار
 ة به عنوان يكي از دروس رشت » كارآفريني « ۱۳۶۸ تدوين نظام جديد آموزشي، در سال

 ، اقتصادي ة سوم توسع ة همچنين بحث كارآفريني از برنام شد؛ د ها دانش پيشن و كار
 ي ها قرار گرفته است و اعتبارات و بودجه ، فرهنگي مورد توجه خاص اجتماعي

 بيني شده سازمان دولتي پيش و چند وزارتخانه از سوي آن ة ساليانه براي توسع
 اين طرح به فنّاوري، در وزارت علوم، تحقيقات و . ) ۱۲۶ : ۱۳۸۳ شاه حسيني، ( است

 كارآفريني در ة طرح توسع كشور سپرده شده است و با عنوان آموزش سازمان سنجش
 آن ة دبيرخان كه ) ۵۰۴ : ۱۳۸۰ حداد، علوي و ( شود مي دنبال ) كاراد ( هاي كشور دانشگاه

 در ، بر اين اساس . و صنعتي ايران قرار دارد مي ي عل ها اكنون در سازمان پژوهش هم
 منظور تربيت متخصصان شايسته و ايجاد توانايي كارآفريني، در ي كشور به ها دانشگاه
 ، اندازي شده است و سياست وزارت علوم كارآفريني راه دانشگاه، مركز ۴۲ بيش از

 ي غيرانتفاعي نيز داراي مراكز ها براين است كه حتي دانشگاه اوري تحقيقات و فنّ
 . ) ۱۳۸۶ ملكي، ( كارآفريني شوند تا سيستم آموزشي را ياري كنند

 د اهداف طرح كارا
 ، جامعة دانشگاهي ارتقاي روحيه و فرهنگ كارآفريني و تالش در ترويج، ترغيب و

 گسترش تحقيقات ، هاي كارآفريني جذب جامعة دانشگاهي به آموزش دوره ترغيب و
 فضاي كارآفرينان و هاي كارآفريني، محيط و تفصيلي در خصوص كارآفرينان پروژه

 ة جامع سازي آگاه ، مقتضات ايران هاي مرتبط، با توجه به شرايط و ساير زمينه
 ايجاد ها در رونق اقتصادي و نقش آن ني، كارآفرينان و دانشگاهي در مورد كارآفري

 امور اجتماعي نيز وزارت كار و . ) ۱۲۶ ، ص ۱۳۸۳ شاه حسيني، ( است رفاه اشتغال و

1. Vesper, K. 
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 در راستاي اهداف و وظايف خود، به كارآفريني به عنوان يك راهكار مؤثر در ايجاد

 توان به از جمله مي در اين زمينه اقداماتي به عمل آورده است كه اشتغال نگريسته و
 رضوي ( اشاره كرد ۱۳۸۳ ماه اشتغال و كارآفريني در مهر ة برگزاري جشنوار

 عالوه بر ها دانش، دانشگاه در اقتصاد مبتني بر بنابراين، ؛ ) ۱۰ : ۱۳۸۴ ، الهي نعمت
 تر در تحقيقاتي، مأموريت سوم خود يعني مشاركت فزاينده هاي آموزشي و مأموريت

 هاي شبكه ، اين اساس بر . اند شده دار نيز عهده را وري فنّا سعه تو فرايند نوآوري و
 هايي ها با توجه به ظرفيت دانشگاه و هستند ها درحال رشد جديد وابسته به دانشگاه

 هاي كارآفرين عنوان دانشگاه ه دانش دارند، ب ة كنند كه به عنوان نهاد توليد و توزيع
 ء زايي ايفا و در نتيجه اشتغال فنّاوري توسعه نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و

 رويكردي نيازگرا هاي آموزشي و پژوهشي، رويكرد حاكم بر فعاليت بنابراين، ؛ كنند مي
 ). ۳۶۹ : ۱۳۸۰ ، باقري نژاد ( است هاي بيروني دانشگاه در تمايل با سازمان

 التحصـيالن اگر نياز به افزايش سـطح كـارآفريني در دانشـجويان و فـارغ از طرفي
 ي كارآفرينانه و ابتكاري را مورد استفاده ها بايد بيشتر رويكرد ها احساس شود، دانشگاه

 هاي متفاوتي را به ها و برنامه ها شيوه دانشگاه ، براي اين كار . ) ۲۰۰۵ ، ۱ ماتلي ( قرار دهند
 بازرگاني و هاي درسي مربوط به هاي محدود به واحد براي فعاليت ها آن گيرند، كار مي

 را بـراي دانشـجويان هـا ي متمركـز در نظـر گرفتـه و ايـن برنامـه هـا برنامه سي، مهند
 ، در ايـن صـورت . كننـد مي صورت گسترده در سطح دانشگاه ارائه ي ديگر به ها شاخه
 عمـل ۳ و يا تشعشعي ۲ ي ا ه جاذب : د به دو صورت ن توان مي ها ي آموزشي دانشگاه ها برنامه
 يي را در هـا تواننـد واحـد ي مختلـف مـي هـا ايش ين معني كه دانشجويان گـر د ب ؛ كنند

 ، ي آموزش كـارآفريني ها ي بازرگاني و يا مهندسي بگذرانند و يا اينكه دوره ها دانشكده
 بنابراين، ؛ ) ۲۰۰۴ يونسكو، ( ي مختلف مؤسسات آموزش عالي ارائه گردند ها در دانشكده

 ي افراد تـأثير مثبـت ها توانايي و ها تواند از طريق آموزش بر خصيصه مي آموزش عالي
 توان از طريق آمـوزش مي ي افراد از خصوصيات اكتسابي هستند كه ها رت ها م . بگذارد

 خالقيـت ي شخصي و ها خصوصيات ذاتي نظير يادگيري، ويژگي . را توسعه داد ها آن
 تـر يي نظير خالقيت سخت ها هرچند ويژگي . هم، از طريق آموزش قابل توسعه هستند

 در خصـوص بـه اند، ولي تحقيقات نشان داده كه آمـوزش پرورش و دهي قابل آموزش
 توسـعه و توانـد بـا مـي آمـوزش عـالي ، در اين ميان . مؤثر است ها آن سنين پايين در

 افـراد ة كارآفرينانـ نيز با افزايش توانايي مديريتي و ي كارآفرينانه و ها پرورش خصيصه
 تواند با توجه بـه نيـاز مي ش عالي آموز ، بنابراين شود؛ كارآفريني ة باعث افزايش عرض

 دارنـد، اقـدام بـه طراحـي كـارآفريني و بازار كار به افراد متخصصي كه دانش مديريتي
 . ) ۱۲۴ : ۱۳۸۳ ، شاه حسيني ( ها كند رشته درس كارآفريني براي تمامي

1. Matlay, H. 
2. Magnet. 
3. Radiant.
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 مرور مطالعات پيشين
 تب به مرا ها به خصوص دانشگاه ها ن ا بديهي است كه كارآفريني در داخل سازم

 كار مستقل تر از كارآفريني است كه در ارتباط با سازماندهي يك كسب و مشكل
 كارآفريني اي در راه و موانع عمده ) ۱۰۶ : ۱۳۸۵ پرداختچي و شفيع زاده، ( است

 را چنين ها موانع كارآفريني در دانشگاه ) ۱۸۸ : ۱۳۸۲ ( حيدري . دانشگاهي وجود دارد
 : كند مي بيان
 ي علوم انساني و عدم ها رشته در ويژه ه ب گاهي دانش ي ها درس ظري بودن ن

 ، سطوح گوناگون جامعه در دينه نشدن فرهنگ كارآفريني ها ن ها، كاربردي بودن آن
 محدوديت اختيار مديران ، ي دانشگاهي ها ار با تخصص ك بازار ي ها نياز عدم هماهنگي

 براي ريزي بلندمدت ه عدم برنام ي كارآفريني و ها درس برگزاري ة در زمين ها دانشگاه
 ناآشنايي جوانان به و مراكز توليدي ـ صنعتي، ها دانشگاه زا، عدم ارتباط هاي اشتغال كار

 . خصوص دانشجويان با بازاركار
 ي غير انتفاعي را در سه ها موانع كارآفريني در سازمان ) ۲۷۲ : ۱۳۸۲ ( صمدآقايي

 عوامل تركيبي ، ) ها وپروسه ها تار ساخ ( داخلي عوامل محيطي، عوامل : كند مي دسته بيان
 ). شوند مي عواملي كه از دو عامل فوق منتج (

 ساختار متمركز با : موانع كارآفريني سازماني را شامل ) ۱۳۶ : ۱۳۸۴ ( يدالهي فارسي
 رسميت باال، سلسله مراتب سازماني زياد، عدم پذيرش اشـتباه يـا نقـض مقـررات از

 هـاي ها، عدم دسترسي به منابع، سيسـتم گيري كاري در تصميم طرف كاركنان، محافظه
 ) ۲۰ : ۱۳۸۱ ( بخشي . داند هاي غير از عملكرد مي پرداخت حقوق و پاداش مبتني بر معيار

 اين موانـع ، در تحقيقي با عنوان بررسي موانع كارآفريني سازماني در دانشگاه مازندران
 ي و تعيين مأموريـت فقدان رقابت، نداشتن اختيار سياستگذار ( را در سه دسته محيطي

 ، موانـع ) بودن به عموم مردم نفع متعدد و پاسخگو هاي ذي توسط مديران، وجود گروه
 كارگيري مـديران زيـر دسـت، عـدم تصميمات مديريت عالي در انتصاب و به ( داخلي

 موانـع فرهنگـي ـ ( ، و موانـع منتجـي ) تفويض اختياركافي، پيچيدگي و تعدد اهـداف
 و نتيجـه كـرد بررسـي ) موفقيت، تغييرات مكـرر مـديريت اجتماعي، تعريف سنتي از

 دار گرفت كه رابطة اين موانع با كارآفريني سازماني در آن دانشـگاه معكـوس و معنـي
 صـباغيان، احمـد پورداريـاني و . ترين اين موانع نيز موانع داخلي هستند است كه مهم

 ي دانشگاه در پـرورش هاي فعل در تحقيقي نشان دادند كه برنامه ) ۱۶۳ : ۱۳۸۱ ( عزيزي
 به بررسي ) ۱۵۰ : ۱۳۸۱ ( برومند نسب . رآفريني دانشجويان تأثيري ندارد هاي كا مهارت

 پـذيري، خالقيـت و عـزت نفـس بـا كـارآفريني در رابطة انگيـزة پيشـرفت، مخـاطره
 هاي وي نشان داد كه بين انگيزة پيشـرفت پژوهش . دانشجويان دانشگاه اهواز پرداخت

 ) ۱۵۴ : ۱۳۸۲ ( عزيـزي . رابطة معناداري وجود دارد فريني دانشجويان و خالقيت با كارآ
هـاي بـروز و پـرورش كـارآفريني در دانشـجويان سـال آخـر با هدف بررسي زمينـه



 ۳۹ ... كارآفريني در دانشگاه شاهد ة بررسي موانع توسع
 بـه ۱۳۸۱ - ۸۲ كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي در سـال تحصـيلي

 هاي از سوي دانشكده شده هاي تحصيلي و آموزشي ارائه اين نتيجه رسيد كه بين برنامه
 . اي وجود ندارد دانشگاه شهيد بهشتي و ميزان كارآفريني دانشجويان از نظر آنان رابطه

 معتقـد » گـرا پيامد دانشگاه نتيجـه : فريني كارآ « اي با عنوان در مقاله ) ۱۳۸۲ ( سعيدي كيا
 گـرا، است كه براي تربيت افراد كارآفرين دانشگاه بايد داراي سازماني سيستمي، نتيجه

 اي در مقاله ) ۱۳۸۲ ( رحمانيان و نظري كتولي . رين باشد پذير و كارآف گرا، انعطاف مشترك
 التحصيالن به دو دسته هاي نظام آموزش عالي در ارتباط با اشتغال فارغ با عنوان چالش

 عدم تناسب بـين : كنند، كه عوامل دروني را شامل از عوامل بيروني و دروني اشاره مي
 هاي بازار كار، عدم تناسب محتـواي آمـوزش بـا يرش دانشجو و نياز ظرفيت فعلي پذ

 ة فقدان زمينـ ، در تربيت نيروي كار مي عل هيئت اعضاي هاي شغلي، ناكارآمدي مهارت
 پژوهشي بـه و مي مطرح نبودن مسائل عل ، كاربردي و مي ي عل ها مناسب براي آموزش

 رواج نيـافتن فرهنـگ : ي را شامل عوامل بيرون و ... و ها عنوان اولويت اول در دانشگاه
 رواج نيافتن فرهنـگ كـارآفريني و ، ي كاريابي خصوصي ها بنگاه ة عدم توسع ، كاريابي

 اي بـا عنـوان در مقالـه ) ۱۳۸۴ ( يدالهي فارسـي . دانند مي ... كم بودن تعداد كارآفرينان و
 به بررسـي شـرايط پـيش روي » ي كارآفريني ها قابليت ة توسع : ها نقش جديد دانشگاه «

 ل نياز به ي دال كشور و ة در تسريع فرايند توسع ها لزوم ايفاي نقش دانشگاه و ها دانشگاه
 ي هـا قابليت ة را در توسع ها نقش دانشگاه كارآفريني در كشور پرداخته است و ة توسع

 بـراي توسـعة در ابعـاد فـردي، سـازماني و ي الزم هـا كارآفريني به منظور ايجاد قابليت
 در پژوهشي تحت عنـوان بررسـي ) ۱۸۵:۱۳۸۴ ( احمدزاده . ست ا اجتماعي تبيين كرده

 هـاي ميزان توجه برنامة درسي دورة كارشناسي رشته علوم تربيتي به پرورش مهـارت
 درسـي رشـتة ة كارآفريني در دانشگاه شهيد بهشتي به اين نتيجه رسيد كه عناصر برنام

 بـه پـرورش ) رد تـدريس ها، محتوا، منابع يـادگيري، راهبـ اهداف، روش ( تربيتي علوم
 يكـي كه است بديهي بنابراين، ؛ هاي شخصي، مديريتي و كارآفريني توجه ندارد مهارت

 هـاي فـردي و آموختگان فاقد توانـايي هاي پيش روي جوامع مختلف، دانش از چالش
 سـازي ايـن امـر آمـاده . و كـار مناسـب اسـت اندازي كسب هاي الزم براي راه مهارت

 دانشگاهي را بـه وسـيلة توسـعة فرهنـگ كـارآفريني در آنـان مسـلم التحصيالن فارغ
 التحصيلي باشد بلكه ايـن بعد از فارغ نبايد سازي در مورد كارآفريني سازد، اما آماده مي
 هـا در حين تحصـيل انجـام شـود و الزم اسـت روح كـارآفريني در دانشـگاه بايد امر

 هاي دروس هاي دانشگاهي و سرفصل ، بازنگري رشته زمينه در اين . پرورش داده شود
 ويـژه بـه هـاي علمـي ها و تأسيس رشته ويژه در دانشگاه مقاطع به آموزشي در تمامي

 ، نتيجـه . ضـروري اسـت امـري الزم و ، كشور محسوس است علومي كه خأل آنها در
 ي جديـد هـا گسـترش مـرز نقش توليد علم و ، و مراكز آموزش عالي ها كه دانشگاه اين

وجود افراد كارآفرين ، توليد نوآوري كارگيري آن و ه ب ة اما الزم ، ا به عهده دارند دانش ر
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 اي را براي مسائل كاربردي ارائـه دهنـد، نوآورانه ي جديد و ها كه بتوانند راهكار است
 كار بردي نيز همين پر كردن خأل ـ رسد هدف از ايجاد دانشگاه علمي مي به نظر ولي

 ، مـي عل م از افـراد نخبـه و هـا است تا بتواننـد بـا ال ار بوده بازار ك دانش و بين علم و
 منـد بهـره هـا سبب شوند تا همگان از آن ايده ظهور برسانند و ة ي آن را به منص ها ايده

 ة توسـع بررسي موانع ، اساسي در پژوهش حاضر ة مسئل ، با توجه به قراين فوق . شوند
 داريـم ايـن موانـع را بررسـي و سـعي بنـابراين، است؛ كار آفريني در دانشگاه شاهد

 ذيـل طـرح و مـورد هاي ل ا ؤ س ، بر اين اساس . يي براي ارتقاي آن ارائه دهيم ها راهكار
 : بررسي واقع شده است

 سؤال اصلي
 از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد موانع توسعة كارآفريني در دانشگاه چيست؟

 هاي جزئي سؤال
 زا درون ) الف

 ة دانشگاه شاهد، نقش مديريت ارشد در توسع مي هيئت عل ي از نظر اعضا . ۱
 فريني در دانشگاه چگونه است؟ كارآ

 ة در توسع ها دانشگاه شاهد، ميزان پيچيدگي هدف مي هيئت عل ء ز نظر اعضا ا . ۲
 كارآفريني در دانشگاه چگونه است؟

 يزان؟ آموزش كارآفريني در دانشگاه مؤثر است؟ به چه م ة آيا منابع انساني در توسع . ۳

 برون زا ) ب
 كار آفريني در دانشگاه  چگونه است؟ ة نقش موانع  فرهنگي مؤثر در توسع . ۴
 ند؟ كدام كارآفريني در دانشگاه ة توسع اجتماعي مؤثر در موانع سياسي و . ۵
 ند؟ ا كار آفريني در دانشگاه كدام ة مالي مؤثر در توسع موانع اقتصادي و . ۶
 ند؟ ا كار آفريني در دانشگاه كدام ة ر توسع تحقيقاتي مؤثر د و مي موانع عل . ۷
 ) مختلط ( تركيبي ) ج
 كارآفريني در دانشگاه مؤثر ة در توسع ) منابع مادي ( يا ضريب كوشش آموزش عالي آ . ۸

 است؟ به چه ميزان؟

 روش تحقيق
. به روش پيمايشي انجام شده است نوع توصيفي و اين تحقيق از
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 گيري جامعة آماري، نمونه و روش نمونه
 سال دانشگاه شاهد در مي هيئت عل ي اعضا ة شامل كلي ، آماري اين پژوهش ة جامع

 در راستاي . است نفر ۲۷۹ تعداد كه با توجه به آخرين آمار است ۸۶ - ۸۷ تحصيلي
 اعضاي هيئت ة برآورد تعداد نمونه الزم براي اجراي پژوهش، براساس حجم جامع

 گيري از روش بهره نفر با ۱۵۰ ، تعداد ۸۶ - ۸۷ دانشگاه شاهد طي سال تحصيلي مي عل
 به ، اين ارتباط در . گيري تصادفي و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد نمونه

 ي دانشگاه مورد ها در دانشكده مي گيري، درصد سهم اعضاي هيئت عل منظور نمونه
. قرار گرفت بررسي

 ها و اطالعات ابزار گردآوري داده
 اي كه با دانشگاه شاهد از پرسشنامه كارآفريني در ة در راستاي بررسي موانع توسع

 ، غالمرضا بخشي، صورت گرفته بود از سوي دانشگاه مازندران همين عنوان در
 اين در . آن داده شد استفاده شد، كه با توجه به فرضيات پژوهش تغييراتي در

 عامل اساسي هشت ، شناسايي موانع كارآفريني دردانشگاه شاهد براي ، پرسشنامه
 آن مربوط به سؤال شش ال استفاده شد، كه ؤ س ۵۲ از ها آن براي بررسي مطرح و

 قالب طيف كه در است ي مورد بررسي ها مابقي مربوط به متغير و مي مشخصات عمو
 پايايي اين . د طراحي ش ) زياد متوسط، زياد، بسيار بسياركم، كم، ( اي ليكرت پنج گزينه
 بوده است و براي ۰ / ۷۷۰۹ با لفاي كرونباخ برابر ب آ با استفاده از ضري ، پرسشنامه

 . استفاده شد تادان نفر از اس ۱۵ بررسي روايي صوري پرسشنامه از نظرات

 و مراحل انجام پژوهش ء شيوة اجرا
 هاي دانشكده از آنجا كه نمونة پژوهش بر اساس درصد سهم تعداد اعضاي هيئت علمي

 قرار زار پژوهش تهيه و در اختيار اعضاي هيئت علمي دانشگاه بود، به تعداد الزم از اب
 . پرسشنامه تكميل شد ۱۲۰ گرفت، كه با توجه به همكاري ايشان تعداد

 ها تحليل داده روش تجزيه و
 شده، روش آمار توصيفي مانند فراواني، درصد هاي گردآوري براي تجزيه و تحليل داده

 تك t هاي نس و آمار استنباطي همچون روش فراواني، ميانگين، انحراف معيار، و واريا
 . كار گرفته شد به spss ۱۶ افزار آماري و فريدمن  با استفاده از نرم اي، نمونه

 بيان كلي نتايج پژوهش
 . انجام گرفت ها سؤال مطرح شد و پژوهش در راستاي اين سؤال ۸ ، پژوهش حاضر در

 ربوط به هركدام ارائه شود و نتايج م مي مذكور مطرح هاي سؤال در اين قسمت،
: شود مي
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 ة دانشگاه شاهد، نقش مديريت ارشد در توسع مي هيئت عل ي از نظر اعضا . ۱
 كارآفريني در دانشگاه چگونه است؟

 شده نتايج ابزار پژوهش در خصوص نقش مديريت ارشد در كل محاسبه ميانگين
 كه بر . بوده است تر از متوسط ين ي و در حد پا ۲ / ۸۸ وسعة كارآفريني در دانشگاه برابر ت

 هاي جديد و ميزان اختيار مديران مؤلفة ميزان حمايت مديريت از طرح ۲ اين اساس،
 ترين عوامل از سوي پاسخگويان هاي كارآفريني مهم دانشگاه در زمينة برگزاري درس

 . بوده است
 ة در توسع ها دانشگاه شاهد، ميزان پيچيدگي هدف مي هيئت عل ي از نظر اعضا . ۲

 در دانشگاه چگونه است؟ كارآفريني
 شدة نتايج ابزار پژوهش در خصوص نقش پيچيدگي اهداف كل محاسبه ن ميانگي

 . تر از متوسط بوده است ين ي و در حد پا ۲ / ۶۶ در توسعة كارآفريني در دانشگاه  برابر
 فعاليت اعضاي ة گيري بودن اهداف حوز هاي ميزان قابل اندازه مؤلفه اين اساس، بر

 ترين يزان واضح و روشن بودن اهداف و مأموريت دانشگاه مهم و م هيئت علمي
 ؛ عوامل از سوي پاسخگويان بوده است

 آيا منابع انساني در توسعة آموزش كارآفريني در دانشگاه مؤثر است؟ به چه ميزان؟ . ۳
 نقش منابع انساني مؤثر نتايج ابزار پژوهش در خصوص ة شد ميانگين كل محاسبه

 بر . تر از متوسط بوده است ن يي حد پا و در ۲ / ۵۱ در دانشگاه برابر عة كارآفريني در توس
 هاي ضمن خدمت هاي ميزان توجه دانشگاه به برگزاري كالس مؤلفه اين اساس،

 هاي آموزشي مرتبط با رشتة شما و تا چه حد در دانشگاه به آموزش و ايجاد دوره
 مل از سوي پاسخگويان ترين عوا شود، مهم تربيت محقق و پژوهشگر اهميت داده مي

 ؛ بوده است
 نقش موانع  فرهنگي مؤثر در توسعة كار آفريني در دانشگاه  چگونه است؟ . ۴

 موانع  فرهنگي شدة نتايج ابزار پژوهش در خصوص نقش ميانگين كل محاسبه
 تر از متوسط بوده ين ي در حد پا و ۲ / ۷۲ برابر مؤثر در توسعة كار آفريني در دانشگاه

 ها و نحوة با فرايند هاي ميزان آشنايي اعضاي هيئت علمي مؤلفه ساس، بر اين ا . است
 هاي توليدي و خدماتي مرتبط با رشتة تحصيلي خود و ميزان اجراي امور در واحد

 ترين عوامل از روز مهم در دانشگاه به منابع معتبر و به دسترسي اعضاي هيئت علمي
 ؛ سوي پاسخگويان بوده است

 باشند؟ و اجتماعي مؤثر در توسعة كارآفريني در دانشگاه چه مي موانع سياسي . ۵
 موانع سياسي و شدة نتايج ابزار پژوهش در خصوص نقش ميانگين كل محاسبه

 تر از متوسط ين ي و در حد پا ۲ / ۶۵ ابر در توسعة كارآفريني در دانشگاه بر اجتماعي مؤثر
رت خارج از دانشگاه در اخذ ، دو مؤلفه، به چه ميزان مراكز قد بر اين اساس . بوده است



 ۴۳ ... كارآفريني در دانشگاه شاهد ة بررسي موانع توسع

 هاي خود تحت تصميمات جديد و نو مؤثرند و تا چه ميزان دانشگاه در انجام فعاليت
 ؛ ترين عوامل از سوي پاسخگويان بوده است مهم كند حركت مي تأثير افكار عمومي

 اند؟ موانع اقتصادي و مالي مؤثر در توسعة كار آفريني در دانشگاه كدام . ۶
 موانع اقتصادي و شدة نتايج ابزار پژوهش در خصوص نقش حاسبه ميانگين كل م

 تر از متوسط بوده ين ي و در حد پا ۲ / ۴۲ وسعة كارآفريني در دانشگاه برابر در ت مالي مؤثر
 نو و هاي هاي، دانشگاه چه ميزان در جهت تأمين مالي طرح ، مؤلفه بر اين اساس . است

 پاسخگويان بوده عوامل از سوي ترين مهم كند، در جهت جذب منابع مالي جديد تالش مي
 ؛ است
 ؟ اند كدام كارآفريني در دانشگاه ة تحقيقاتي مؤثر در توسع و مي موانع عل . ۷

 و نقش موانع علمي شدة نتايج ابزار پژوهش در خصوص ميانگين كل محاسبه
 وسط تر از مت ين ي و در حد پا ۲ / ۶۵ وسعة كارآفريني در دانشگاه برابر در ت مؤثر تحقيقاتي

 هاي هاي، ميزان تالش دانشگاه براي افزايش قابليت ، مؤلفه بر اين اساس . است بوده
 و به منابع علمي آموزشي و پژوهشي خود و ميزان دسترسي اعضاي هيئت علمي

 ترين عوامل از سوي شده در رشتة خود، در دانشگاه محل خدمت، مهم تحقيقات انجام
 ؛ پاسخگويان بوده است

 كارآفريني در دانشگاه ة در توسع ) منابع مادي ( ب كوشش آموزش عالي آيا ضري . ۸
 مؤثر است؟ به چه ميزان؟
 نقش ضريب كوشش نتايج ابزار پژوهش در خصوص ة شد ميانگين كل محاسبه

 و در حد ۲ / ۵۸ كارآفريني در دانشگاه برابر ة توسع در ) منابع مادي ( آموزش عالي
 مؤلفه، تا چه حد دانشگاه شاهد از نظر اين اساس، بر . بوده است تر از متوسط ين ي پا

 ترين مهم ، دهد مي ي مرتبط با دروس عملي اهميت ها تجهيزات به فعاليت منابع و
 ؛ عامل از سوي پاسخگويان بوده است

 در ميانگين نظرهاي اعضاي هيئت علمي نشان داد كه شده همچنين تحليل انجام
 درسطح كارآفريني در دانشگاه، در توسعة هر يك از عوامل اصلي خصوص تأثير نقش

). ۱ جدول ( االتر از سطح متوسط معنادار نيست ب
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 در خصوص نقش هريك از هاي اعضاي هيئت علمي تحليل استنباطي ديدگاه ) ۱ ( جدول

 در توسعة كارآفريني عوامل
 شمارة سؤال

 T خطاي معيار انحراف معيار ميانگين پژوهش
P≤./.5 مقدار بحراني 
 جدول

 ۱ / ۶۴ - ۲ / ۶۱۴ ۰ / ۰۴ ۱ / ۰۲ ۲ / ۸۸ يك
 ۱ / ۶۴ - ۸ / ۸۶۹ ۰ / ۰۳ /. ۹۷۵ ۲ / ۶۶ دو
 ۱ / ۶۴ - ۱۰ / ۶۴ ۰ / ۰۴ /. ۹۶ ۲ / ۵۱ سه

 ۱ / ۶۴ - ۵ / ۹۹ ۰ / ۰۴ ۱ / ۰۷ ۲ / ۷۲ چهار
 ۱ / ۶۴ - ۸ / ۴۵ ۰ / ۰۴ ۱ / ۰۸ ۲ / ۶۵ پنج
 ۱ / ۶۴ - ۱۴ / ۰۲ ۰ / ۰۴ ۱ / ۰۴ ۲ / ۴۲ شش
 ۱ / ۶۴ - ۸ / ۹۵ ۰ / ۰۳ ۱ / ۰۰ ۲ / ۶۵ هفت
 ۱ / ۶۴ - ۷ / ۶۳ ۰ / ۰۵ ۰ / ۹۸ ۲ / ۵۸ هشت

H0: m≤3  . H1:m>3 

 كارآفريني در دانشگاه با استفاده از ة بندي موانع توسع رتبه نتايج بررسي ) ب
 آزمون فريدمن

 ة زا بيشترين نقش بازدارندگي را در توسع بندي فريدمن، موانع درون طبق آزمون رتبه
 سوم موانع ة زا و در رتب موانع برون ، ارآفريني در دانشگاه شاهد دارند و پس از آن ك

 ؛ ) ۲ جدول ( دارد منتجي قرار
 گانه توسعة كارآفريني در بندي فريدمن براي موانع سه نتايج آزمون رتبه ) ۲ ( جدول

 دانشگاه شاهد
 N ها ميانگين رتبه موانع توسعة كارآفريني

 تعداد جامعه
d.f 

 درجة آزادي
Sig 

 ضريب معناداري
 ۲ / ۱۶ زا درون

 ۲ / ۰۷ زا برون /. ۰۰۰ ۲ ۲۷۹
 ۱ / ۷۷ منتجي

 زا تفاوت معنادار وجود ندارد و با توجه به ين ميزان اهميت موانع درون دوم ب
زاي كارآفريني ترين مانع درون شده، نقش مديريت ارشد، مهم هاي محاسبه ميانگين رتبه
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 در دانشگاه است و پس از آن به ترتيب، نقش پيچيدگي اهداف، و در نهايت نقش منابع
 ). ۳ جدول ( رآفريني در دانشگاه هستند زاي كا ترين موانع درون انساني مهم

 زا هاي موانع درون بندي فريدمن براي متغير نتايج آزمون رتبه ) ۳ ( جدول
 N ها ميانگين رتبه زا موانع درون

 تعداد جامعه
d.f 

 درجة آزادي
2 x 

 كاي دو
Sig 

 ضريب معناداري

 ۲ / ۱۰ نقش مديريت ارشد

 ۱ / ۹۱ پيچيدگي اهداف نقش /. ۰۰۱ ۱۳ / ۲۴۴ ۲ ۲۷۹

 ۱ / ۵۲ منابع انساني

 زا تفاوت معنادار وجود ندارد و با توجه به بين ميزان اهميت موانع برون سوم
 زاي مانع برون ترين مهم ، تحقيقاتي و مي شده، نقش عوامل عل ي محاسبه ها ميانگين رتبه

 ـ نگي، عوامل سياسي به ترتيب عوامل فره ، آن و پس از است كارآفريني در دانشگاه
 زاي كارآفريني در موانع برون ترين مهم مالي يت عوامل اقتصادي و نها در و اجتماعي،

 . ) ۴ جدول ( د هستن دانشگاه

 زا هاي موانع برون بندي فريدمن براي متغير نتايج آزمون رتبه ) ۴ ( جدول

 ميانگين زا موانع برون
 ها رتبه

N 
 تعداد
 جامعه

d.f
 ة درج

 آزادي

2 x كاي دو 
Sig 

 ضريب
 معناداري

 ۲ / ۵۸ عوامل فرهنگي

۲۷۹ ۳ ۸۳۸ / ۲۱ ۰۰۰ / ۰ 
 ۲ / ۴۵ جتماعي ا عوامل سياسي ـ

 ۲ / ۳۵ عوامل اقتصادي و مالي
 ۲ / ۶۳ و تحقيقاتي عوامل علمي

 ، ) منابع مادي ( ضريب كوشش ، محاسبه شده، نقش ة با توجه به ميانگين رتب چهارم
. ) ۵ جدول ( باشد مي در دانشگاه كارآفريني تركيبي مانع رين ت مهم
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 تركيبي هاي موانع بندي فريدمن براي متغير نتايج آزمون رتبه ) ۵ ( جدول

 ميانگين موانع منتجي
 رتبه

N 
 تعداد جامعه

d.f 
 درجة
 آزادي

2 x كاي دو 
Sig 

 ضريب
 معناداري

 منابع ( ضريب كوشش
 ۰ / ۴۷۰ ۰ / ۵۲۱ ۱ ۲۷۹ ۱ / ۴۸ ) مادي

 گيري نتيجه
 كه ميانگين به دست آمده ي اصلي پژوهش نشان داد ها سؤال نتايج تحليل توصيفي . ۱

 ترين مهم كه تر از متوسط بوده است؛ در مورد عوامل اصلي پژوهش در حد پايين
 در خصوص نقش : ي اصلي به قرار زير بوده است ها سؤال عوامل در هريك از

 ي جديد و ميزان اختيار ها ميزان حمايت مديريت از طرح ة مؤلف دو مديريت ارشد
 در خصوص نقش پيچيدگي ؛ ي كارآفريني ها برگزاري درس ة مديران دانشگاه در زمين

 فعاليت اعضاي هيئت ة گيري بودن اهداف حوز ي ميزان قابل اندازه ها ، مؤلفه اهداف
 نقش در خصوص ؛ ه مأموريت دانشگا روشن بودن اهداف و و ميزان واضح و مي عل

 ي ميزان توجه دانشگاه به ها ، مؤلفه كارآفريني در دانشگاه ة در توسع منابع انساني مؤثر
 ة ي آموزشي مرتبط با رشت ها ايجاد دوره آموزش و ، ي ضمن خدمت ها برگزاري كالس

 در ؛ شود مي پژوهشگر اهميت داده تا چه حد در دانشگاه به تربيت محقق و ، شما
 ي ميزان ها مؤلفه ، كار آفريني در دانشگاه ة رهنگي مؤثر در توسع موانع ف خصوص نقش

 ي توليدي و ها نحوه اجراي امور در واحد و ها با فرايند مي آشنايي اعضاي هيئت عل
 در مي تحصيلي خود و ميزان دسترسي اعضاي هيئت عل ة خدماتي مرتبط با رشت

 در اجتماعي مؤثر اسي و موانع سي در خصوص نقش ؛ به روز دانشگاه به منابع معتبر و
 دو مؤلفه، به چه ميزان مراكز قدرت خارج از دانشگاه كارآفريني در دانشگاه، ة توسع

 ي ها تا چه ميزان دانشگاه در انجام فعاليت در اخذ تصميمات جديد و نو مؤثرند و
 موانع اقتصادي و در خصوص نقش ؛ كند مي حركت مي عمو خود تحت تأثير افكار

 ي، چه ميزان دانشگاه در جهت ها مؤلفه كارآفريني در دانشگاه، ة سع در تو مالي مؤثر
 كند و چه ميزان دانشگاه در جهت جذب منابع مي ي جديد تالش ها تأمين مالي طرح

 ة در توسع مؤثر تحقيقاتي و مي نقش موانع عل در خصوص كند، مي مالي جديد تالش
 ي ها گاه براي افزايش قابليت ي، ميزان تالش دانش ها ، مؤلفه در دانشگاه كارآفريني

 و مي به منابع عل مي پژوهشي خود و ميزان دسترسي اعضاي هيئت عل موزشي و آ
 نقش ضريب درخصوص ، خود، در دانشگاه محل خدمت ة شده در رشت تحقيقات انجام

 مؤلفه، تا چه حد كارآفريني در دانشگاه، ة در توسع ) منابع مادي ( كوشش آموزش عالي
ي مرتبط با دروس عملي اهميت ها تجهيزات به فعاليت نظر منابع و دانشگاه شاهد از
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 كه . كارآفريني از سوي پاسخگويان بوده است ة عوامل و موانع توسع ترين مهم ، دهد مي

 ، يدالهي ) ۱۳۸۲ ( نظري كتولي ، رحماني و ) ۱۳۸۱ ( ي بخشي ها ي فوق مؤيد يافته ها يافته
 ؛ است ) ۱۳۸۴ ( احمدزاده و ) ۱۳۸۴ ( فارسي
 در توسعة كارآفريني اصلي پژوهش به منظور بررسي عوامل ليل استنباطي در تح . ۲

 به دست آمده از مقدار بحراني t گر آن است كه بيان ) P≤./.5 سطح ( در دانشگاه
 هاي اعضاي توان اذعان داشت ميانگين ديدگاه مي تر بوده، بنابراين جدول كوچك

 ر توسعة كارآفريني در د اصلي عوامل نقش هر يك از درخصوص تأثير هيئت علمي
 هاي ه فوق با يافت هاي درسطح باالتر از سطح متوسط معنادار نيست كه يافته دانشگاه،
 . مرتبط است ) ۱۳۸۱ ( ، و بخشي ) ۱۳۸۱ ( ، برومند نسب ) ۱۳۸۲ ( عزيزي

 ها هاي عملي براي كاربست يافته پيشنهاد
 أثر از عوامل كارآفريني در دانشگاه شاهد مت ة بنابر نتايج پژوهش، موانع توسع

 ي پژوهش، ها بر اين اساس، سعي خواهد شد با استفاده از يافته ؛ گوناگوني است
 شرح . كارآفريني ارائه شود ة يي در خصوص رفع موانع و افزايش منابع توسع ها د ها پيشن

 : موارد مذكور از اين قرار است
 دانشگاه كارآفريني در ة زا بيشترين نقش بازدارندگي را در توسع موانع درون . ۱

 زاي كارآفريني مانع درون ترين مهم نقش مديريت ارشد، ، شاهد دارند كه در اين زمينه
 د ها بعدي قرار دارد، كه پيشن ة نقش پيچيدگي اهداف در رتب و است در دانشگاه

 ميزان حمايت مديريت از ) الف : پرسشنامه هاي سؤال پژوهشگر اين است كه با توجه به
 ي آموزشي و دروس اختياري ها در دانشگاه دوره ) ب . د ي جديد افزايش ياب ها طرح

 كارآفريني ايجاد شود تا بدين ترتيب دانشجويان بتوانند در موقع ة زمين بيشتري در
 پژوهشي در مسائل علمي ـ به ) ج ؛ التحصيلي آماده ايجاد مشاغل جديد باشند فارغ

 آمده ي صرف در از حالت نظر ها محتواي آموزش ) د ؛ دانشگاه بيشتر اهميت داده شود
 ي دانشگاه چالشي و ها هدف ) ه ؛ حركت كند ها به سوي كاربردي كردن اين آموزش و

 تغييرات باشد تا گرا و در جهت سازگاري با محيط و پذير، برونگرا و فرصت ريسك
 جا كه نقش مديران عالي در ن از آ افراد در جهت كارآفريني و نوآوري حركت كنند و

 توافق آنان بر سر ز اهميت برخوردار است، هماهنگي و ي سازمان ا ها گذاري هدف
 ت ئ كارساز باشد؛ و از طرفي چنانچه اعضاي هي تواند بسيار مي اهداف دانشگاه

 شود، نقش مي كه براي رسيدن به آن طراحي راهبردهايي در تعيين اهداف و مي عل
 ؛ ايجاد انگيزه كند ها تواند درآن مي داشته باشند،

 و مي گيرد كه در اين زمينه عوامل عل مي دوم قرار ة رتب زا در موانع برون . ۲
 سياسي و زاي كارآفريني و سپس عوامل فرهنگي و مانع برون ترين مهم تحقيقاتي،
د پژوهشگر اين است كه با توجه ها كه پيشن است موانع در دانشگاه ترين مهم اجتماعي
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 پژوهشي ي آموزشي و ا ه دانشگاه براي افزايش قابليت ) الف : پرسشنامه هاي سؤال به
 و دانشجويان به منابع مي ت عل ئ اي فراهم شود كه اعضاي هي خود تالش كرده و زمينه

 ؛ خود دسترسي بيشتري داشته باشند ة شده در رشت به روز و تحقيقات انجام معتبر و
 ي ها قالب ) ج ؛ ي كارآفريني حمايت شود ها ي گروهي و تيم ها كار در دانشگاه از ) ب

 ي ها تالش ، ي ذهني غلط ها چون اين قالب ؛ كاركنان اصالح شود و ء ذهني غلط اعضا
 ، ي پرورش خالقيت ها توان با برگزاري دوره مي سازمان را به هدر خواهد داد كه

 براي اصالح اين ... و ها ي يورش فكري، مهندسي تصور، مديريت ايده ها كارگاه
 ي ها ي، بر افزايش قابليت بر رشد كم دانشگاه به جاي تمركز ) د ؛ تالش كرد ها قالب

 ت اهميت زيرا آنچه بيش از كمي كند؛ وري بيشتر تمركز بهره پرورشي و آموزشي و
 ـ سياسي ة زمين در ) ه است؛ ي خروجي دانشگاه ها دارد، كيفيت آموزش و توانايي

 را مورد حمايت قرار داده و همين امر ها اجتماعي نيز دولت به طور سنتي، دانشگاه
 بهتر از منابع موجود ة استفاد براي افزايش كارايي خود و ها دانشگاه ، است سبب شده

 و ها كه بايد حمايت دولت منوط به عملكرد دانشگاه ؛ تالش چشمگيري نداشته باشند
 ؛ باشد ها وري از سوي آن ي باالي بهره ها شاخص ية ارا

 نقش ضريب ، كه در اين زمينه گيرد مي آخرين رتبه قرار در تركيبي موانع . ۳
 د ها كه پيشن است كارآفريني در دانشگاه تركيبي مانع ترين مهم ، ) مادي منابع ( كوشش

 تحقيق ة بودج دانشگاه به ) الف : پرسشنامه هاي سؤال پژوهشگر اين است كه با توجه به
 و تادان تجهيزات بيشتري در دسترس اس منابع و ) ب ؛ دهد توسعه توجه بيشتري نشان و

 ي مرتبط ها امكانات الزم براي فعاليت يت  منابع و ها ن و در ) ج ؛ دانشجويان قرار گيرد
. با دروس عملي فراهم شود



 ۴۹ ... كارآفريني در دانشگاه شاهد ة بررسي موانع توسع

 منابع
 : تهران ). ها الگو / نظريات / تعاريف ( كارآفريني ). ۱۳۸۴ ( پوردارياني، محمود احمد

 . پرديس، چاپ ششم
 بررسي ميزان توجه برنامه درسي دورة كارشناسي ). ۱۳۸۴ زمستان ( احمد زاده، نسرين

 التحصيالن هاي كارآفرينانه از ديدگاه فارغ تربيتي به پرورش مهارت رشته علوم
 . ارشد ة پايان نام . شناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدة روان

 مجموعه مقاالت چهل . زايي اشتغال دانشگاه كارآفرين زمينة ). ۱۳۸۰ ( فر باقري نژاد، جع
 . ۳۶۹ ، ص مي ـ تحقيقاتي كشور ها و مراكز عل و چهارمين نشست رؤساي دانشگاه

 بررسي موانع كارآفريني سازماني در دانشگاه ). ۱۳۸۱ زمستان ( غالمرضا بخشي،
 . ارشد ة پايان نام . مازندران

 اقتصادي، ـ بررسي رابطة ساده و چندگانه وضعيت اجتماعي ). ۱۳۸۱ ( برومند نسب، م
 با كارآفريني پذيري، جايگاه مهار، خالقيت و عزت نفس انگيزة پيشرفت، مخاطره

 ة دانشكد كارشناسي ارشد، ة نام پايان . در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
 ي علوم تربيت

 . مدي بر كارآفريني سازماني درآ ). ۱۳۸۵ ( شفيع زاده ، پرداختچي، محمدحسن و حميد
 . ارسباران، چاپ اول : تهران

 نشرية . ها سسات آموزش عالي  و دانشگاه ؤ كارآفريني م ). ۱۳۸۲ ( حيدري، احمد
 . ۱۸۲ ، ص ۲۰۴ و ۲۰۳ ة شمار سيماي اقتصادي،
 ي نظام آموزش عالي و ها چالش ). ۱۳۸۲ ( نظري كتولي علي، رحمانيان، رامين و

 اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي . التحصيالن ارتباط با اشتغال فارغ
 . كشور

 ، ۱۳۸۴ ال س . روزنامة همشهري ). ۱۳۸۴ فروردين ( الهي، اقدس السادات رضوي نعمت
 . ۱۰ ة ، صفح ۳۶۷۷ ة شمار

 انديشي پيرامون همايش هم ). ۱۳۸۱ ( التحصيالن دانشگاهي اشتغال فارغ سازمان همياري و
 . آموختگان تدوين، اجرا و توسعة آموزش كارآفريني براي دانشجويان و دانش

 . رم ها كيا، چاپ چ : تهران . اصول و مباني كارآفريني ). ۱۳۸۵ ( سعيدي كيا، مهدي
 اولين همايش اشتغال . گرا پيامد دانشگاه نتيجه : كارآفريني ). ۱۳۸۲ ( يا، مهدي سعيدي ك

 . و نظام آموزش عالي كشور
. نشر آييژ، چاپ اول . كارآفريني . ) ۱۳۸۳ ( شاه حسيني، علي

 ر ها و ب ۱۳۸۳ زمستان ( صباغيان، زهرا، احمدپور دارياني، محمود و عزيزي، محمد
 ، سال نشرية پيام مديريت . انشجويان ي كارآفريني د ها بررسي ويژگي ). ۱۳۸۴

. ۱۶۳ ، ص ۱۴ و ۱۳ ة رم، شمار ها چ
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 سسه عالي آموزش و ؤ نشر م ، هاي كارآفرين سازمان ). ۱۳۸۲ ( صمدآقايي، جليل
 . ريزي، چاپ دوم برنامه پرورش مديريت و

 هاي بروز و پرورش كارآفريني در بررسي و مقايسة زمينه ). ۱۳۸۲ ( عزيزي، محمد
 نامة پايان . ارشد دانشگاه شهيد بهشتي كارشناسي و كارشناسي دانشجويان سال آخر

. ارشد
 خالقيت و نوآوري در ). ۱۳۸۰ ( ابوالفضل و محسن، حداد سبزوار علوي، سيد
 ها و مراكز چكيدة مقاالت چهل و چهارمين نشست رؤساي دانشگاه ، ها دانشگاه

 . آموزش عالي ريزي مؤسسة پژوهش و برنامه . تحقيقاتي كشور علمي
 نقش آن در ايجاد دانشگاه كارآفرين، آموزش عالي و ). ۱۳۸۴ پائيز ( كردنائيج، اسداهللا

 . ۱۷ ، ص ۲۶ ة شمار نشرية مديريت و توسعه، . اشتغال
 . آموزش عالي يادگيري مبتني بر كارآفريني در ). ۱۳۸۴ ( رفيعي نفيسه نجفي، محمد و

 ايش اشتغال و مجموعه مقاالت برگزيده و خالصة مقاالت پذيرفته شدة اولين هم
 . ۳۵۵ د دانشگاهي، ص ها سازمان انتشارات ج : تهران ، نظام آموزش عالي كشور

 ، سال نشرية تدبير . ) مطالعه موردي ( ا ه كارآفريني در دانشگاه ). ۱۳۸۶ ( ره ها ملكي، ب
 . ۱۸۲ ة هيجدهم، شمار
 . ارزيابي عملكرد كارآفريني سازماني مديريت و ). ۱۳۸۴ ( نگير ها يدالهي فارسي، ج

 . ۱۲۹ ، سال سوم، شماره دهم، ص هنگ مديريت نشرية فر
 . ي كارآفريني ها قابليت ة توسع : ها نقش جديد دانشگاه ). ۱۳۸۴ ( نگير ها يدالهي فارسي، ج
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