
 کارآفرینی در دانشگاه را جایگزین کارمند پروری کنیم 

 

ل توجهی برخوردار بوده و آموزشهای دانشگاهی در سالهای اخیر تحقیق در خصوص کارآفرینی و موضوعات مرتبط با آن از رشد قاب

و غیر دانشگاهی کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گسترش بسیاری یافته است.به دلیل نقش ویژه 

کارآفرینان در توسعه اقتصادی سیاستهای راهبردی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترویج کارآفرینی 

 طوف شده است.مع

این در حالی است که بسیاری از مردم کشور ما و حتی تحصیلکردگان دانشگاهی برداشت و تلقی نادرستی از کارآفرینی دارند؛ 

است و به همین دلیل مفهوم ایجاد کار یا اشتغال زایی را در ذهن  Entrepreneurshipچرا که این واژه برگردان عبارت اغواکننده 

حال آن که کارآفرینی دارای مفهومی وسیعتر از این برداشت است. این برداشت غلط از یک سوی و همچنین متبادر می سازد.

تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی بیکار بویژه در میان دانش آموختگان دانشگاهی باعث شده بسیاری از سیاستهایی که برای 

خصوص صرفاً بر مبنای اشتغال آفرینی تدارک دیده شود. حتی در توسعه آن شکل گرفته و نیز برنامه های تدوین شده در این 

دانشگاههای کشورنیز که باید در زمینه توسعه کارآفرینی به مفهوم واقعی آن و جهت دهی مناسب دیدگاهها و برداشتها از این 

ر در سالهای اخیر موجب موضوع پیشتاز باشند گاه این تصور وجود دارد. شرایط اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشو

 گردیده که در برنامه های توسعه به کارآفرینی بویژه در ابعاد پژوهشی و تعلیم و تربیت کارآفرینان توجه شود .

ه که باید فاصله بین صنعت و دانشگاه را ترمیم نکرده اند، راهکار این موضوع را تغییر در دانشگاه و مراکز رشد و کارآفرینی آنگون

دانشگاه های ما هنوز دغدغه آموزش و دانشجویان دغدغه نمره را دارند و اگرچه قدم هایی برای ورود به نسل داند.  صنعت می

مهم ترین مشکل بخش اقتصادی کشور ما این است که اصال دانش بنیان بسیار کوتاه بوده است. دوم برداشته اند اما این گام ها

دانشگاهی داشته باشیم که افراد بیش از نیست؛ کامال وارداتی است، به عبارتی صنعت توسعه یافته از دل دانشگاه نیست.

اینکه نگاهشان برای تغییر به باال باشد به خودشان باشد و این توان را داشته باشند که حتی اگر باال اجازه تغییر نمی دهند و 

خودشان نمی توانند آیین نامه ها را عوض کنند در جهتی بروند که خودشان می خواهند.امیدوارم روزی برسد دانشگاهی داشته 

 ند که صرفا به فکر این نباشند که بروند جایی کارمند شوند.باشیم که جوانانی را تربیت ک

 


