


 موفقیت آینده دانشگاھھا وابستھ بھ توان پاسخگویی آنھا
استدر مقابل تغییرو تحوالت 

لذا بھ منظور شناخت و تأمین نیازھای آینده الزم است تا  .
رھبران و سیاستگذاران دانشگاھھا تغییرات عمیق و وسیعی  

شیوهایجاد نمایند و دانشگاه را با رسالتھا و اھداف خود در 
اداره کنند تا امکان بقاء و و متفاوت از گذشتھ کامًال نو ھای 

.رشد دانشگاھھا مقدور گردد



 بھ عنوان عامل بھبود بخش در اقتصاد   نوآوریدر حال حاضر
نوآوری درحال فرایند ازدانشی مطرح شده است، اما درک سنتی 

کارایی خود را در تبیین نوآوری از الگوھای خطی زیرا  تغییر است
متشکل از سیستم و شبکھ ای فرایند بھ عنوان این  ودست داده اند 

.ستابعاد و عنا صر گوناگون مطرح شده ا 

 بین سھ بخش ساس مطالعات جدید در این حوزه، ھمکاری برا
، در ارتقای سیستم ملی و محلی نوآوری صنعت، دانشگاه و دولت

.ضرورت دارد



 ی  لت ارائھاداشتن رسبھ دلیل  دانشگاھھاعامل، سھ از میان این
از سھ بخش دیگر بر عھده پررنگتر  نقشیجدیدترین دانشھا و فنون، 

   .دارند

 ھمگام با تحوالت و  زمانبستر در دانشگاھھا مأموریت ا ساس، براین ،
دگرگونیھای جھانی و در را ستای ھدف پا سخگویی بھ نیازھای اقتضایی  

در پارادایم کارآفرینانھ مشارکت سوی جوامع، دچار تحول شده و بھ 
جھانی شدن نقش مھمی درحال حرکت ا ست بھ بیان دیگر، در دنیایی کھ 

بازی میکند، نقش دانشگاھھا را در فرایند و تغییرات اجتماعی و اقتصادی 
در قبال جامعھ ی درحال تغییر مانند اقتصاد  مسئولیتھای جدید با توجھ بھ 

ملی، توسعھ ی اجتماعی، کاھش منابع مالی عمومی و بازار آموزشی 
.دگرگون شده است



  در کشور ما، اغلب دانشگاھھا در نسل دوم دانشگاھی یعنی
چندانی در راستای  وفعالیت دانشگاھھای پژوھش محور قرار دارند 

یافتھ ھای پژوھشھا، تربیت افراد کارآفرین و تبدیل تجاری سازی 
ندارندسوم دانشگاھھا یعنی دانشگاھھای کارآفرین نسل  بھشدن 

 تجاریسازی دانشگاھھای داخلی،اغلب در حد ایجاد  فعالیتھای
پارکھای علم وفناوری محدود شده است کھ خروجی چندانی بھ 

 .بازار کسب وکار ارائھ نمیدھند



 ،ایجاد فعالیتھای نوآورانھ از طریق خلق دانشگاھھای کارآفرین  از این رو
ضرورت دارد زیرا بدون دستیابی بھ چنین دانشگاھھایی، نتایج تحقیقات علمی 

ندارند کھ بھ ندرت  جز انبارشدن در مخازن دانشگاھی و کتابخانھ ھا سرنوشتی 
میشوندبھ فعالیتھا و محصوالت و خدمات نوآورانھ تبدیل 

  صاحب نظران و اندیشمندان آموزش عالی بر این نکتھ تاکید دارند کھ دانشگاھھا
طریق توجھ جدی بھ مفھوم کارآفرینی میتوانند تا حدود زیادی بھ چالش ھا از 

بر ھمین اساس طی سالھای   .و فشارھای فوق پاسخی مناسب و شایستھ دھند
در زمینھ چگونگی تحول دانشگاھھا بھ متعددی  الگوھایاخیر نظریھ ھا و 

ھمچنین تحقیقات و پژوھشھای   .سمت کارآفرینی تدوین و عرضھ شده است
مختلف آموزشی، پژوھشی، ساختاری و مدیریتی صورت ھای  حوزهچندی در 

.گرفتھ است



 لذا ایجاد تغییر و تحول اساسی و زیر بنایی در کلیھ ابعاد و ارکان
امری حیاتی و از مباحث  )دانشگاه(بزرگترین سیستمھای آموزشی

استمھم دنیای امروز 

 و دگرگونی در نظامھای آموزش عالی و دانشگاھھا بھ  تحولایجاد
مطالعھ در مسیر توسعھ از یکسو نیازمند ضرورت حیاتی عنوان یک 

تنگناھا، مستلزم شناسایی دقیق دیگر ازسوی و جامع مبانی نظری 
.محدودیتھا، نقاط قوت و ضعف و تھدیدھا و فرصتھای موجود است



 در سالھای اخیر آموزش کارآفرینی موضوعی است کھ عالقھ نظری
و عملی بھ آن در دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی افزایش یافتھ  

سیاستھای آموزش کارآفرینی را بھ عنوان یک مداخلھ کلیدی  .است
.در توسعھ و ترویج فرھنگ کارآفرینی میدانند

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اولین دورهMBA  را در مرکز
از آن در سال س دوره کار شنا سی را پ و 1971کارآفرینی در سال

1972شروع کرده ا ست. 

 در ھایی  دورهدانشگاه در آمریکا  300نزدیک بھ 1980اوایل دھھ
زمینھ کارآفرینی و کسب و کار کوچک داشتھ اند ودر دھھ

1990 استدانشگاه افزایش یافتھ  1050این تعداد بھ.



 برای حمایت  سی ساگامھایی اھا در اروپا، امریکا و کانادا دانشگاه
.اندکارآفرینی برداشتھ ازفعالیتھای 

 راھنماییھای عملی، مشاوره، ارایھ تسھیالت مالی حمایتھا شامل این
کارآفرینی در دانشگاه و ی دربارهویژه ھای دورهو برگزاری 
استخارج از آن 

دروس بستر در آموزش کارآفرین نھ تنھا جای خود را ھای دوره
ھای دورهو ر شتھ ھای مختلف باز کرده، بلکھ در دانشگاھی 

.مختلف تحصیلی نیز بھ آن توجھ میشود



 را بھ مسئولیت اصلی این دانشگاه بھ عنوان نھادی اجتماعی خود
و با تأکید اساسی بر   پاسخگویی بھ نیازھای نوین جامعھ متعھد میداند

:کارآفرینی بھ موارد زیر پایبند استجنبھ ھای نظری و رویکرد فرھنگی 

(1 و تحکیم فرھنگ و ارزشھای کارآفرینی در میان مدیران و توسعھ
.برنامھ ریزان ارشد دانشگاه

(2 اھداف و سیاستھای کالن توسعھ اندازھا چشمو اصالح بازنگری ،
.دانشگاه

(3 مدل و فرآیندھای عملیاتی کارآفرینی متناسب با ساز و کارھای  تدوین
.آکادمیک

(4 ضمانتھای اجرایی و پیشبینی عوامل حمایتی و انگیزشی الزم برای  ایجاد
.دانشگاهکارآفرینیتحقق اھداف 



(5 سازمانی و مالی از طرحھای خالقانھ و کارآفرینانھ مدیران، حمایتھای
و انجمنھا و نھادھای التحصیالن  دانشجویان،فارغاعضاء ھیأت علمی، 

.دانشگاھی

(6 ارتباطات مستمر با نھادھای تجاری اقتصادی محیطی برقراری
، بانکھا، بنگاھھای اقتصادی و  حقیقیگذارانھمچون انجمنھا، سرمایھ 

.تولیدی و سایر مؤسسات و مراکز عالقمند

(7 و بازخورد مستمر و ھمھ جانبھ نسبت بھ تمامی برنامھ ھا و  ارزیابی
.فعالیتھای کارآفرینی در دانشگاه


