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 چکیده 

و آن ها در جهت ارائه خدمات با باالترين و فعالیت آموزش عالي و تالش  مراکزرقابت شديد دانشگاه ها و 

که بتواند تمامي زمینه های عملکردی و کامل جامع ی به رويکردمراکز کیفیت، باعث شده تا نیاز اين بهترين 

. [23] را در قالب آن ارزيابي کند، روز به روز افزايش يابد مراکز مرتبط با موفقیت را در نظر بگیرد و عملکرد

 ينظام ها م ينا ياييپو ياتاز ضرور و دانشگاه ها يکي ياز جمله آموزش عال يآموزش یهااز نظام  يابيارز

عملکرد دانشگاهها و  يابيگردد. جهت ارز يم يآموزش یباعث رکود نظام ها يابيارز يندباشد و عدم وجود فرا

 کیاز فنون و تکن یریاوجود دارد. در چند سال گذشته، بس يمختلف یها یکالگوها و تکن يمراکز آموزش عال

قرار گرفته است و  يدانشگاه ها و موسسات آموزش عال يرشمورد پذ یتجار یبه کار رفته در سازمان ها یها

 . [6]اند يافتهدست  يقابل قبول يجبه نتا

با توجه به اهمیت کارآفريني و توانمندسازی افراد جامعه و نقش اساسي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در 

تربیت انسانها، هدف از اين مقاله، بررسي مطالعات انجام شده در زمینه دانشگاه کارآفرين و توانمندسازی افراد 

 جامعه مي باشد. 

ت منتشــر شــده در الباشــد. مقــا مــروری سیســتماتیک ميايــن مطالعــه، يــک مطالعــه روش کار: 

دانشگاه "و  "توانمندسازی"، "کارآفرين"، "کارآفريني"ژه هایکلیــد واي معتبر فارسي با پايگاههــای علمـ

 "Entrepreneur" Entrepreneurship" ,و  در  پايگاههای معتبر انگلیسي با کلید واژه های   "کارآفرين

","Entrepreneur University " , "Empowerment"  واجـد شـرايط مـورد بررسـي  اتمقالـو

 .قـرار گرفـت

 ، کارآفرين، توانمندسازی، دانشگاه کارآفرين.کارآفرينيواژگان کلیدی: 

 مقدمه

 در دنمان باقي برای الزم سازی زمینه از ناگزير را کشورها جهاني، سطح در فراگیر اقتصادی رقابت امروزه    

 اقتصادی فعالیت های در مردم عامه مشارکت به کشور اقتصادی بنیه تقويت منظور به. است کرده اقتصاد عرصه

 ايگانهمس برخي جمله از کشورها، از بسیاری توسعه و رشد شتاب که دوراني در ويژه به بود. خواهیم نیازمند

 تالش جامعه دگرگوني و حرکت مسیر ساختن هموار در ملي عزمي با تا سازد مي وادار را ما ايران،

 دلیل هاست، س توسعه حال در و يافته توسعه کشورهای اقتصادی توسعه محرکه موتور نیز، کنیم.کارآفريني
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 اين رد .است مولد اشتغال و تکنولوژی توسعه ثروت، تولید کارآفريني، مقوله به توجه برای کشورها مهم

  .است فراواني اهمیت حائز و توجه به کارآفريني افراد جامعه، اقتصادی توان افزايش و توانمندسازی ارتباط،

 همچون اقتصادی های تناقض گسترش و کالن های ثروت ايجاد موجب که جهاني اقتصاد سیستم افزايش با

 دنش مطرح موجب و داشته همراه به را ای گسترده اجتماعي تغییرات است، شده غني و فقیر بین شکاف

 و توسعه اصلي محورهای از کارآفريني .[12] است شده اجتماعي مسائل یحوزه در کارآفرينانه های انديشه

 رهبری، نظر از کارآفرينـان .[10]دانند  مي اقتصادی توسعه موتور را آن که طوری به است، کشور هر رشد

 در مهمي سهم جديد، شرکتهای تـشکیل و وری بهـره رقابـت، شـغل، ايجـاد کـارآيي، نـوآوری، مـديريت،

 انقـالب ناي. است جوامع برای ضروری انقالب يک مثابـة بـه کـارآفريني اعتقادی، بنابر. دارند اقتصادی رشد

 که است زماني موضوع اين اهمیت .[9] دارد صنعتي انقالب از بیشتر  مراتـب بـه اهمیتـي حاضـر، قـرن در

 وادس و مهارت فقدان دلیل به روستايیان  و شوند مي شهرها راهي بیکاری و فقر دلیل به روستاها جمعیت

 و طیور دام، از نگهداری کشاورزی، کارهای و خانگي صنايع از تنها نه شهری فضای با آشنايي عدم و کافي

 سر بر عيمان شهری معضالت افزايش و صرف کننده مصرف قشر به افزودن با بلکه اند، شده کنارگذاشته غیره

 هدايت توسعه سوی به را جوامع تا است ريزی برنامه برای ابزاری کارآفريني. [3] اند گرفته قرار توسعه راه

 عیتموق کارآفريني، شرايط به دستیابي برای کشور، يک درون افراد ی همه يا جوامع ی همه که آنجا از. نمايد

 توجه با هک. کرد ايجاد يا هدايت ای گونه به کارآفريني، ی توسعه برای را شرايط بايد ندارند، يکسان و مساوی

وزه ح پردازانيهنظران و نظرمورد توجه صاحب یبه طور جد یردر دو دهه اخ ينمفهوم دانشگاه کارآفر اينکه به

 وجهت حل معضل اشتغال خواهد بود  یراهکار يني،کارآفر ةو توسع يتقرار داشته است. تقو يآموزش عال

پردازد و  يم ينيکارآفر شدو ر یموجود در دانشگاه به بهساز هاییلاز پتانس یریگبا بهره يندانشگاه کارآفر

 اب که کنوني، دنیای بازار بر مبتني و رقابتي اقتصاد در .[14]آورد يم يدرا پد یکاریموجبات کاهش نرخ ب

 امعهج به صنعتي جامعه از گذر آن مشخصه و بوده همراه المللي بین شتابان و سريع تغییرات و تحوالت

شود  مي ياد یاقتصاد توسعه موتور منزله به کارآفريني از است جهاني اقتصاد به ملي اقتصاد تغییر و اطالعاتي

 های طاليـي از سويي به عصر ارتباطات و از سوی ديگر به  دهه جهاني که در آن زندگي مي کنیم. [2]

فعالیت های کارآفريني  درصـد از رشـد اقتصـادی را بـه 70. کارشناسان حدود استکارآفريني شهرت يافته 

برای حصول به  .[16]کارآفريني در جهان امروز به سرعت در حال پیشرفت است . نسبت مي دهند

توانمندسازی و کارآفريني، آموزش يکي ديگر از ملزومات اين مهم مي باشد؛ بطوريکه از طريق آموزش، 

نیروی انساني هر جامعه  . [24]مهارتها و صالحیت های افراد، در زمینة کارآفريني و توانمندی افزايش پیدا کند 

 فید و مؤثرميادگیری باشند، بنابراين  ميشغلي ختلف يافتگي در  بخشهای م عنوان يکي از عوامل  توسعه به

 . [4]اهمیت دارد در توسعه کشور بسیار  آنان



نِ کننده نیاز نیروی انساني متخصص، از جمله پیشتازتري عنوان مهمترين مرکز تولید دانش و تأمین ها به دانشگاه

شگاهي به سرعت دريافتند در صورتي که آيند. مديران و رهبران بصیر دان شمار مي به سازمان های کارآفريني

مند و آموختگان توان نتوانند مفاهیم و اصول کارآفريني را در فرآيندهای تولید و انتشار دانش، تربیت دانش

 طور کلي در تمامي کارکردهای خود وارد نمايند، نمي پاسخگويي به نیازهای تخصصي متنوع جامعه و به

مندی ها تحت تأثیر نیروهای بیروني قدرت دانشگاه. داشته باشند امیدی چندان خود آتي عهتوانند به بقاء و توس

جذب نخبگان و مغزها از سوی ، عاتيالهای ارتباطي و اط سازی، گسترش شبکه همچون انفجار دانش، جهاني

و رآيند ب، بنابراين هستند عرقبا و ضرورت بکارگیری الگوهای نوين و غالب مديريت و رهبری کارآفرين واق

ت بنیادين در ساختار و مديريت دانشگاهي را ضروری و التعامل اين فشارهای دروني و بیروني ايجاد تحو

دانشگاه برای کارآفرين شدن بايد فرهنگ کارآفرينانه را در خود نهادينه سازد. اين امر از است. حیاتي نموده 

بطور کلي توانمندسازی آنان صورت طريق شناسايي، حمايت و رشد استعدادهای خالق، توسعه فرهنگ کاری و 

رای رشد اند نیرويي بشود که کارآفريني علمي در آن بتو به دانشگاهي، دانشگاه کارآفرين گفته ميمي پذيرد. 

ها در نسل دوم  اقتصادی ايجاد کند و باعث رقابت در بازارهای جهاني شود. در کشور ما، اغلب دانشگاه

ای ه سازی يافته محور قرار دارند و فعالیت چنداني در راستای تجاری های پژوهش دانشگاهي يعني دانشگاه

 دارندهای کارآفرين ن ها يعني دانشگاه ل سوم دانشگاهها، تربیت افراد کارآفرين و تبديل شدن به نس پژوهش

 روبکرد دانشگاه کارآفرين به عنوان نسل سوم دانشگاهها، برای توصیف دانشگاه(. 1400)عالء و همکاران، 

اقتصادی و اجتماعي منطقه و عه کار میرود که از راهبردهای مختلف علمي برای مشارکت در توس هايي به

های داخلي، اغلب در  سازی دانشگاه های تجاری فعالیت. [33] کنند فريني استفاده ميتقويت اکوسیستم کارآ

 های علم و فناوری محدود شده است که خروجي چنداني به بازار کسب و کار ارائه نمي حد ايجاد پارک

ا، ه ای از ظرفیت دانشگاه نسل سوم، بیش از آنکه يک نسخه واحد شناخته شده جهاني باشد مجموعه. دهند

دهد. در اين میان، توان دانشگاه در تربیت  ها و عملکردهاست که برآيند آنها هويت آن را شکل مي ويژگي

نیروهای کارآفرين، توان دانشگاه در تبديل دستاوردهای علمي به محصوالت قابل فروش و جايگاه تثبیت شده 

 ها قلمداد ترين اين ويژگي از برجسته توان های علم و فناوری جهاني را مي ها و شبکه دانشگاه در زنجیره

های ايران وضعیت مناسبي در  های قانوني، دانشگاه بیني ها و پیش با وجود ظرفیت علمي دانشگاهود. نم

 سازی نتايج تحقیقات و کارآفريني دانشگاهي ندارند. وجود فعالیت مراکز کارآفريني دانشگاهي و برنامه تجاری

های کارآفرينانه و تعداد کسب و کارهای نوآورانه در  اخیر، نرخ ايجاد فعالیتهای ذيربط ديگر در چند سال 

های کارآفرين همراه با پارکهای علم و فناوری و کانونهای  ايران، از میزان متوسط جهاني کمتر است. دانشگاه

رای ب عنوان يک نیروی محرکه ند که بههست های جديد سازمانيشکل پررورش مرکزهای تحقیقاتي يکي از 

عنوان يک سازمان، از ماندگارترين  ها به دانشگاه. کنند ظهور عمل مي در حال ،های صنعتي و اجتماعي نوآوری

مؤسسات در جهان هستند که در دنیای امروز بايد يک آزمون پیچیده و مهم را پشت سر بگذارند. ماهیت 



 طور بنیادی تغییر داده ای پژوهشي را بهه ها و سامانه المللي، نقش و وظیفه دانشگاه های بین جديد رقابت

ی و ا های کارآفرين تبديل شوند، کشورهايشان در توسعه ملي و منطقه که اگر نتوانند به نهادها و دانشگاه

المللي موفق نخواهند شد. دانشگاه کارآفرين از دو جنبه بر جامعه تأثیرگذار است: نخست از  های بین رقابت

نبه آيد؛ و دوم از ج ول و تکاملي که برای ايجاد فضای کارآفريني در آن به وجود ميجنبه دروني دانشگاه و تح

گذارد تا نظام نوآوری مبتني بر دانايي در آن  بیروني و تأثیری که در محیط بیرون از جو آکادمیک دانشگاه مي

سومي، مطالعات و های کارآفرينانه و نسل  ها در فعالیت به موازات افزايش مشارکت دانشگاه. تحقق يابد

قابل  دانشگاهي نیز گسترش تحقیقات مرتبط با انتقال تکنولوژی دانشگاهي به جامعه و صنعت، در ادبیات

. بنابر ويژگي ندم نموده االهای هزاره سوم آغاز خود را با دانشگاه کارآفرين اع انشگاه. دتوجهي يافته است

گونهای خالق و نوآور  وی احساس نیاز جامعه بهعصر دانايي دانشگاهي نسل سوم است که بتواند پاسخگ

باشد. اين وظیفه خطیر زماني عملیاتي میگردد که دانشگاه بتواند پارادايم های پاسخگويي به فرايند توسعه را 

عنوان مثال استفاده از دانشجويان علوم مهندسي در توسعه و بازسازی ساختارهای خود دانشگاه  دارا باشد به

ای دانشگاه نسل سوم است. جهت حصول به اين هدف متعالي نیازمند همکاری هم زمان ه يکي از ويژگي

های برجسته جهان در کنار اساتید دانشگاه از  اساتید دانشگاه و مديران برجسته کسب و کار است. دانشگاه

نیز  بزرگي های کنند و در اين زمینه به هدف مديران موفق جامعه خود نیز به صورت مربي استفاده شايان مي

با  افزاری نوين مجهز باشد و افزاری و نرم انشگاه کارآفرين بايد به فنون و تجهیزات سخت. داند دست يافته

 عنوان يک آزمايشگاه بزرگ های جديد برنامه ريزی، مديريت، عملیات، کنترل و نظارت به بکارگیری فناوری

. توانمندسازی [14] پژوهشي، تولیدی و عملیاتي بپردازدهای مديريتي، آموزشي،  به سنجش مداوم انواع فرضیه

 و یفرد رفاه تأمین در آگاهانه و فعال مشارکت بـرای قابلیت ايجاد سبب دانشگاه، دانشجويان و اساتید،

 طراحي نیازمند شود، از جامعه مي زدايي فقر به منجر آن نهايي هـدف که اين به توجه با شود؛ مي اجتماعي

 افراد برای آن طي که است توانمندسازی، فرايندی .[13] است توانمندسـازی جهت  در هايي امهبرن اجرای و

 مي شان سرنوشت تعیین بر آنها تسلط باعث که دهند مي انجام را هايي فعالیت شان پیشرفت موانع بر غلبه

  .[17] شود

 جوامع به مسئله اين و آمده وجود به اقتصادی سازی توانمندی باب در رشدی به رو بازشناسي امروز دنیای در

 رشد به رو و مثبت تغییراتي فقر کاهش و اقتصادی رشد آسايش، رفاه، سالمتي، میزان در تا کرده کمک بشری

د را به نفس خو . توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن به افراد است تا احساس اعتماددنباش داشته وجود

ناتواني يا درماندگي خود چیره شوند، و با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه عملکردشان را بهبود بخشند، بر 

توانمندسازی فرايندی است که در آن از راه توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و گروه ها . بهبود بخشند

اس ي، بلکه احسافراد توانمند نه تنها احساس شايستگ. به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک مي شود

شواهد نشان مي دهد افراد توانمند، بهره ورتر،  اطمینان مي کنند که مي توانند کار را با کفايت انجام دهند.



خشنودتر و نوآورترند و محصوالت و خدمات را با کیفیت باالتری نسبت به افراد ناتوان تولید و عرضه مي 

 اقتصادی، مختلف هایعرصه افراد جامعه در ارکتمش و (. توانمندسازی1396)جعفری و همکاران،  کنند

افراد از طريق  .[7] شود مي محسوب کشوری هر تولید های شاخص از يکي غیره و فني اجتماعي،

 و قاللاسـت احـساس اين موضوع موجـب خود دست مي يابند کـه زندگي بر کنترل و منابع به توانمندسازی،

 فعال تمشارک بـرای محـروم هـای گـروه و افـراد در قابلیت ايجاد و سببفرد،  در بیشتری نفـس بـه اعتمـاد

 فقر به نهايي توانمندسازی منجر هـدف که اين به توجه با شود. مي اجتماعي و فردی رفاه تأمین در آگاهانه و

 و الزمايجاد، ارتقاء و تقويت آن ضروری  جهت  در هايي برنامه اجرای و طراحي نیازمند شود، مي زدايي

از عوامل خروج از مشکالت اقتصادی خانواده ها و رشد  توجه به اينکه کارآفريني و توانمندی، .[13] است

اقتصادی کشور، همچنین رقابت با اقتصاد ساير کشورها و مقابله با استرس ناشي از وضعیت اقتصادی خانواده 

اجتماعي، عدم دسترسي به شغل -صادیها شامل حجم زياد مسئولیت های زندگي، نبود پشتوانه های اقت

توسعه اقتصادی از اهمیت ويژه ای برخوردار های  برنامه( مي باشند، اولويت [11]مناسب و نداشتن مهارت 

است، بنابراين بررسي عوامل مؤثر بر افزايش کارآفريني و توانمندسازی، ضروری است. نقش قشر دانشگاهي 

ندسازی آنان، اين پژوهش، مروری بر مطالعات دانشگاه کارآفرين و در جامعه در ايجاد کارآفريني و توانم

 توانمندسازی افراد جامعه از اين طريق مي باشد. 

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق

توانمندسازی، دادن قدرت به افراد نیست، افراد به واسطه دانش و انگیزه خود صاحب قدرت هستند و درواقع 

قدرت است. توانمندسازی، ظرفیت های بالقوه ای را برای بهره برداری از  توانمندسازی، آزادکردن اين

 بنابراين، توانمندسازی،. سرچشمه توانائي های انساني که از آن استفاده کامل نمي شود، دراختیار مي گذارد

ولت همستلزم نوع متفاوتي از رفتار اخالقي و اجتماعي و به کارگیری ابزارهای کار گروهي و مشارکتي و س

 مي توان خالصه صورت . به[15]  اخالقي دوجانبه است دسترسي به منابع اطالعاتي و بهره برداری از روابط

 بهره و کشف کارآفريني ديگر، تعريفي در .کرد تعريف ها فرصت از برداری بهره و را شناسايي کارآفريني

برخي .  [20]باشد  مي اجتماعي ارزش و شخصي ثروت خلق برای مناسب تجاری های فرصت از برداری

  مطالعات انجام شده در زمینه های کارآفريني و توانمندسازی و دانشگاه کارافرين بصورت زير مي باشند.

با روش  "کارآفرين دانشگاه به تبديل برای رازی دانشگاه فراروی موانع و قابلیتها"در پژوهشي با عنوان  [33]

رفي ب گیری هدفمند و از نوع گلوله و روش نمونه بنیاد پردازی داده اکتشافي و نظريه ی،اربرد، کیفيتحقیق ک

دروني و )عنوان پتانسیل عامل به 7 محتوايي تحلیل و روش تجزيهو ساختاريافته و عمیق  مصاحبه نیمهو 

شدن به دانشگاه فراروی در راستای تبديل  (دروني و بیروني)عنوان عوامل بازدارنده  عامل، به 17و  (بیروني

در پژوهشي با عنوان  [25] .ددادنارائه ن الگوی پیشنهادی دانشگاه کارآفريو  کارآفرين، استخراج شدند

 امل،ع هایورودی اقتصادی، رشد بین "اکوسیستم انداز چشم: اقتصادی رشد و نهادی اقتصاد کارآفريني،"



کارآفريني رابطه وجود دارد و تفاوت کشورهای توسعه يافته از نظر تکنولوژيکي در طوالني مدت با  و نهادها

سالهای  طول در کشور 46ساير کشورها درکیفیت سازمان ها و پیامدهای کارآفريني بوده است. آنان با بررسي 

در پژوهشي با  [30]ؤثر است. آنها م رشد درفرايند هاسازمان و کارآفريني نتیجه گرفتند ترکیب ۲011-۲00۲

 مفهومي مدل "آن کارايي و کار و کسب و خانواده میان مشترک فصل برای مدلي:  زنان آفريني کار"عنوان 

شود، بر اساس اطالعات  مي شامل را شرکت عملکرد و خانوادگي کار و کسب رابط که زنان کارآفريني جديد

 ردعملک با خانواده سازماني و عاطفي وجود ارتباط بین حمايتمعرفي کردند و  جهان بدست آمده از کشورهای

 عملکرد و( BFI ای مداخله وجه)  جنسیت با مرتبط شخصي مشکالت بین ارتباط وجود شرکت، همچنین

 [32]نتیجه گرفتند.  شرکت را عملکرد و BFI ابعاد میان روابط بر کشور يک موقعیت احتمالي شرکت و تاثیر

 "توسعه حال در کشورهای در کارآفرين زنان های محدوديت بندی رتبه و بررسي"در پژوهشي با عنوان 

 کرد بندی رتبه و بررسي توسعه، حال در کشور 90 در مطالعه 3۵ در را کارآفرين زنان روی پیش محدوديتهای

 زا ناشي هایمحدوديت: کرد به ترتیب شناسايي را کارآفرين زنان روی پیش گسترده محدوديت هفت و

 وبنامطل هایمحیط زيرساختي، حمايت وجود عدم مالي، هایمحدوديت خانواده،-کار تضاد جنسیتي، تبعیض

BEP، کارآفريني"در پژوهشي با عنوان  [31]. شخصیتي محدوديتهای و کارآفريني با مرتبط آموزش عدم 

گي کارآفريني صنعتگر به عنوان نوعي تجارت فرهنبیان کرد که  "است؟ شخصیتي ساختار از سؤالي: صنعتگر

 قابل رواني در حال ظهور است که با گردشگری، فرهنگ و توسعة منطقه ای رابطه دارد. فرهنگ، تأثیرات

 عامل دارند، ردف يک شخصیت به شده تفويض فرهنگ مانند کارآفريني رفتارهای ويژه به فرد رفتار بر توجهي

 يک آغاز رایب گیری تصمیم در سازشکار شخصیتي ويژگي .است بودن کارآفرين برای ایکننده تعیین و مهم

 ژگیهایوي دارای صنعتگر کارآفرينان که است شده پیشنهاد همچنین. است اهمیت حائز فرهنگي کار و کسب

 .باشنديم ایمنطقه جدايي ناپذير توسعه ويژگیهای از که هستند نوآوری پذيرش و پذيری تجديد شخصیتي

سالمت و  سواد آيا: سالمت توانمندسازی الگوی از تجربي آزمايش يک"در پژوهشي با عنوان  [29]

نمونه، به اين نتیجه رسیدند  30۲يک مطالعه مقطعي از  "مؤثر است؟ سالمتي وضعیت بیمار در توانمندسازی

 مقايسه در ار بهتری سالمتي وضعیت بااليي برخوردار بودند بهداشتي سواد و از توانمندسازی که که بیماراني

ری داشتند از وضعیت سالمتي پايین ت تری پايین توانمندی امتیازات يا و از سواد بهداشتي که بیماراني با

 سیاسي عقايد و دانش با افغانستان در زنان توانمندسازی آيا "در پژوهشي با عنوان  [26]برخوردار بودند. 

مصاحبه همجنس گرايانه يک مرد و يک زن در هر خانواده  براساس"روستايي مالزی از شواهد دارد؟ ارتباط

گسترده و يک پرسشنامه اصالح شده صوتي خودگردان برای افراد بیسواد در روستاهای مالي )يک کشور 

 آفريقايي( نتیجه گرفتند که توانمندسازی زنان روستايي با دانش و عقايد سیاسي ارتباط مثبت معنادار دارد. 

يک مطالعه  "مربوطه قوانین اساس بر مروری مطالعه يک: ايران در زنان توانمندی "در پژوهشي با عنوان  [27]

 گاهيآ مروری بر اساس قوانین ايران که جنبه های مختلف توانمندسازی زنان را در نظر گرفته ارائه دادند، عدم



. ودش مي توانمندسازی فرايند مانع است که  يکي از عواملي آن، شناخت عدم و اساسي قانون و قانوني مفاد از

 .است دهش پیشنهاد يونايتد که توسط قوانیني است بر مبتني رويکرد يک شاملاگر چه توانمندسازی زنان 

 یبرا يروان يو آمادگ يبلوغ روانشناخت يکردبا رو يندانشگاه کارآفر یارائه الگو "در پژوهشي با عنوان  [14]

اساتید مسلط به نفر از خبرگان و  1۲و نمونه آماری  پیمايشي-توصیفيتحقیق  روشز با استفاده ا "یتجار

تکنیک دلفي فازی، ديمتل و آی اس  مقايسات زوجي وو روشهای آماری پرسشنامه  و ابزار موضوع پژوهش

 یارزشها و نگرشها یها مؤلفه، بعد فرعي منتخب ۲1متغیر اصلي و  ۵که از بین به اين نتیجه دست يافتند ام 

 گذارها اثر که دارای قدرت نفوذ قوی و بر همه مؤلفه بودندزيرساخت متغیرهای مستقل ي، و فرهنگ ياجتماع

عاد عنوان متغیرهای وابسته و اثرپذيرترين اب به کارآفريني و اشتغال دانش بنیان، های مديريت، و مؤلفه بودند

با رويکرد (ناسايي عوامل سازماني مؤثر بر دانشگاه کارآفرين ش"در پژوهشي با عنوان  [18]د. شناسايي شدن

شدند. تخاب و تحلیل هدفمند، انروش بـه  مقاله 6۵روش پژوهش کیفي با رويکرد فراترکیب  هب ")فراترکیب

و  يلهای محققان قب هتیل يافلفاده شد. پس از تحتهـا از روش کدگذاری اس بـرا ی تجزيـه وتح يـل داده

آنها از طريق آزمون کاپای   تبارمؤلفه شناسايي و اع ۲1و  ممفهـو 10کـد و  60، تعـداد لهحاص ايجتترکیب ن

اس روپي شانون تعیین شد. بر استشـده بـا روش آن میزان اهمیت و اولويت کدهای شناساييد. کافمن تأيید ش

روحیه و نگرش ، ساختار منعطف و متمايز، یبانتجانبه و پشـ همه، کدهای رهبری قوینتايج بدست آمده،

ن اهمیـت را در توسـعة دانشـگاه کارآفري ضريب رينتکارآفرينانة اعضا و فرهنگ سـازماني کارآفرينانـه بیش

در  [10]نقش مؤثری داشت.  ها در جهت کـارآفريني ی و فرهنگ در تحول دانشگاههمچنین رهبر ند.تداش

 هش هایپژو مروری مطالعه با روش "زنان کارآفريني بر تاثیرگذار و یاتيعوامل ح بررسي"پژوهشي با عنوان 

 .باشد مي نانز کارآفريني برای بازدارنده عامل پانزده و تاثیرگذار عامل دو و پنجاه گرفته، نتیجه گرفتند صورت

زنان روستايي زمینه ساز کارآفريني گردشگری روستايي بر روستاهای شهرستان "در پژوهشي با عنوان  [21]

 و گردی بوم های اقامتگاه و دستي صنايع درحوزه نفر از بانوان فعال 73با استفاده از فرمول کوکران  "کاشمر

مصاحبه بصورت گروهي با از طريق نظرسنجي و  و انتخاب تصادفي به طور گردشگری نهاد مردم سازمان

 وستايير و شهری گردشگری درعرصه شهرستان اين زنان به اين نتیجه رسیدند که کیفي و روش توصیفي

 و آموزش کمبود :شامل آنها ترين مهم که هستند رو روبه مشکالتي و موانع ها، چالش با ولي هستند، فعال

 دستي صنايع و گردشگری هدف روستاهای و روستايي گردشگری و گردشگری حوزه در کافي اطالعات

 [22] .مي باشند مجوزها کسب جهت اداری بروکراسي عالوه به دولتي نهادهای از مالي تسهیالت بومي، نبود

 ارآفرينيک نتیجه گرفتند که موانع "روستايي زنان کارآفريني توسعه در گردشگری تأثیر"در پژوهشي با عنوان 

روستاها  رد فروشگاه و نمايشگاه کمبود سرمايه، بودن ناکافي گروهي، مشارکت زنان روستايي عبارتند از: عدم

 از نسانيا های قابلیت و تاريخي طبیعي، های چشمگیر کارآفريني آنان عبارتند از: جاذبه و بالقوه های و زمینه

 تاثیرگذار عوامل تحلیل "در پژوهشي با عنوان  [7]ارگانیک.  و های خانگي فرآورده دستي، صنايع تولید: قبیل



 تغالاش ارتقاء و ايجاد در مهمي روستاها نقش در کارآفرين بیان کردند که زنان "روستايي زنان کارآفريني در

 از فادهاست و در روند پیشرفت روستای خود نقش دارند و با دارند خانواده و جامعه اقتصادی وضعیت بهبود و

در  [8] .ذکر کردند را روستايي زنان کارآفريني بر مؤثر به روش مروری عوامل اينترنتي و مکتوب منابع

 دمور) خانوار سرپرست زنان توانمندسازی بر موثر اجتماعي فرهنگي، عوامل بررسي "پژوهشي با عنوان 

با روش پیمايشي و استفاده از ابزار پرسشنامه و روش  "(بهمئي شهرستان امداد کمیته پوشش زير زنان مطالعه

نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني شهرستان  ۲80تصادفي ساده نمونه گیری 

درصد از متغیر وابسته توانمندسازی  4۲بهمئي را انتخاب کردند و نتیجه گرفتند متغیرهای مستقل توانستند 

 زنان توانمندی بر را یرتاث بیشترين اجتماعي حمايت متغیر بین اين در زنان سرپرست خانوار را تبیین کنند و

 دیبع های رتبه در ترتیب به نیز فرهنگي سرمايه و جسماني سالمت متغیرهای.داشت خانوار سرپرست

 شهرداری کارکنان توانمندسازی بر مؤثر عوامل بررسي"در پژوهشي با عنوان  [15] .داشتند قرار تاثیرگذاری

 ۲۲۵و با استفاده از فرمول کوکران و انتخاب نمونه  با روش توصیفي )پیمايشي( از نوع زمینه يابي "ساری

 اقتصادی، سازماني، های ويژگي نفری با روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب نتیجه گرفتند که

 ای رتبه آزمون همچنین دارند. تأثیر ساری کارکنان شهرداری توانمندسازی بر شغلي و اجتماعي آموزشي،

 کم و بیشترين ترتیب به آموزشي، و اجتماعي شغلي، سازماني، اقتصادی، های گيکه ويژ نتیجه داد فريدمن

 سرمايه تأثیر بررسي"در پژوهشي با عنوان  [2] .دارند ساری شهرداری کارکنان توانمندسازی بر تأثیر را ترين

عداد ت پیمايشي-توصیفي روش با "ياسوج شهر زنان: موردی مطالعه زنان کارآفريني بر آن ابعاد و اجتماعي

و روشهای آماری همبستگي و رگرسیوني  در نرم  نفر را انتخاب کردند و با استفاده از ابزار پرسشنامه 378

 زنان نيکارآفري بر ساختاری ارتباطي، شناختي، اجتماعي سرمايه ابعاد به اين نتیجه رسیدند که SPSS افزار

 .داشت معناداری و مثبت تأثیر ياسوج شهر

ا روش ب "خانوار سرپرست زنان توانمندسازی بر اجتماعي سرمايه تأثیر بررسي"در پزوهشي با عنوان  [1]

 در گیری نمونه را با روش تهران شهر 1۲نفر از زنان سرپرست خانوار منطقه  341همبستگي تعداد -توصیفي

جه به اين نتی ساختاری ادالتمع انتخاب کردند و با استفاده از ابزار پرسشنامه و آزمون هدفمند و دسترس

 برابر نیز اریاثرگذ اين شدت که دارد زنان توانمندسازی بر مثبتي و مستقیم تأثیر اجتماعي سرمايه که رسیدند

 برحمايت یدتأک با سازماني توسعة بر کارکنان توانمندسازی تأثیر بررسي"در پژوهشي با عنوان  [5]  .بود 0.۲۵

نفری  1۲۲همبستگي مبتني بر معادالت ساختاری وانتخاب يک نمونه -با روش توصیفي "شده ادراک سازماني

به اين نتیجه رسیدند  SPSSو   Lisrelبه روش تصادفي ساده و استفاده از ابزار پرسشنامه و نرم افزارهای 

. دارد وجود یمعنادار رابطة سازماني و توسعة ادراک شده سازماني حمايت کارکنان، که بین توانمندسازی

. دارد معناداری تأثیر ادراک شده سازماني حمايت و سازماني توسعة بر مستقیم طور به کارکنان توانمندسازی

 کنانکار توانمندسازی همچنین،. دارد توسعه سازماني بر معناداری و مثبت شده تأثیر ادراک سازماني حمايت



 دارد و تأثیرمعناداری غیرمستقیم طور به سازماني توسعه بر ادراک شده، سازماني حمايت میانجي با

 أثیرت تحت ادراک شده را سازماني و حمايت سازماني توسعة مستقیم طور به تواند مي کارکنان توانمندسازی

 شده مي ادراک سازماني حمايت واسطة با و غیرمستقیم طور کارکنان به توانمندسازی همچنین  .دهد قرار

عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی "در پژوهشي با عنوان  [19] .دهد قرار تأثیر تحت را سازماني توسعة تواند

  SPSSو Smart PLSهمبستگي در نرم افزارهای -توصیفي ابزار پرسشنامه و روش از استفاده با "کارکنان

معناداری  و تمثب نتیجه گرفتند که بین عوامل فردی، گروهي و سازماني کارکنان با توانمندسازی آنان رابطه

 وجود دارد.

 روش شناسی تحقیق

هــا بــا اســتفاده از  جمــع آوری دادهت. ايــن مطالعــه از نــوع مطالعــات مــروری سیســتماتیک اسـ

ــت. انجــام پذيرفتــه اسعلمي فارسي و انگلیسي معتبر  العاتيت منتشــر شــده در پايگاههــای اطالمقــا

محدوديــت زمانــي و بــا ا بـمقاالت در سايت های معتبر انگلیسي تا حدودی جســتجوی الکترونیکــي 

 "Entrepreneur " , " Entrepreneurship " "Entrepreneur University " ,کلید واژه های اســتفاده از 

, "Empowerment"  گاه دانش"،  "کارآفريني"،  "کارآفرين"و در سايت های معتبر فارسي با  کلید واژه های

ارسي فت انگلیســي و التمرکــز در ايــن مطالعــه بــر مقــا گرفــت.صورت  "توانمندسازی"و  "کارآفرين

مـوع در مج الهــای بــا اژهمنتشــره در نشــريات بیــن المللــي قــرار گرفــت. بــا اســتفاده از کلیــد و

ت در ايــن مطالعــه شــامل اصیــل المقالـه بدسـت آمـد. معیارهـای انتخــاب مقــا زيادیت، تعـداد المقـا

ه کارآفريني ، توانمندی و دانشگابــودن اثــر و اختصــاص داشــتن بــه حداقــل يکــي از ابعــاد مختلــف 

  ۲019تــا  ۲014مقالــه از ســال  8، تعــداد االت غیرمرتبطس از حــذف مقــابـود. در نهايـت پـکارآفرين 

 .شــدند و مــورد بررســي قــرار گرفتنــد انتخاب 1400تا  1396مقاله از سال  1۲و تعداد دی المیــ

 یافته ها

دانشگاه کارافرين در همیت ت واجـد شـرايط در ايـن مطالعـه بیانگــر االنتايـج حاصـل از بررسـي مقـا

برخي عوامل مؤثر در ايجاد دانشگاه کارآفريني هــا،  بــا توجــه بــه يافته توانمندسازی افراد جامعه است.

. برخي عوامل [25]آنها مؤثر است  رشد درفرايند هاسازمان و کارآفريني ترکیب. [18]و   [33]شناخته شدند 

ها، مشکالت و موانع کارآفريني  محدوديت . [2]و  [7]و  [10]و  [14]و  [30]مؤثر کارآفريني مشخص شدند

و  [31]. ويژگي های شخصیتي کارآفرينان معرفي شدند [22]و  [21]و  [32]شناسايي شناسايي شدند 

. عوامل مؤثر بر توانمندی و موانع آن معرفي شدند [26]. ارتباط برخي متغیرها با کارآفريني نتیجه شد[29]

نشان  1. داده های مربوط به کلیه مطالعات مورد بحث در جدول [19]و  [5]و  [1]و  [15]و  [8]و  [27]

 داده شده اند.



 . خالصه ای از نتايج و ديگر اطالعات مربوط به دانشگاه کارآفرين و توانمندسازی1جدول         

 

 نتايج سال انتشار محقق

 و مؤلفه متغیرهای مستقلبه عنوان  ي،و فرهنگ ياجتماع یارزشها و نگرشها یها ؤلفهم 1400 عالء، حاتمي، احمدی، آقاجاني

 .دعنوان متغیرهای وابسته شناسايي شدن به کارآفريني و اشتغال دانش بنیان، های مديريت،

مدرسي سريزدی، عباس پور، 

 سخدری، غیاثي ندوشن

و نگرش  یهروح يز،ساختار منعطف و متما یبان،همه جانبه و پشـت ی،قو یرهبر یکدها 1399

وسـعة را در ت یـتاهم يبضر یشترينب ينانـهکارآفر ياعضا و فرهنگ سـازمان ينانةکارآفر

و فرهنگ در تحول دانشگاه ها در جهت  یرهبر ینداشتند. همچن يندانشـگاه کارآفر

 داشت. ینقش مؤثر ينيکـارآفر

 أثیرگذار و بازدارنده کارآفريني را معرفي کردند.عوامل ت 1398 ، شاهکويي، قلي پورپاشارستگار

 آفريني گردشگری روستايي را معرفي کردند.موانع و مشکالت کار 1398 ، ولي پورنصرتي بیابانکي

 آفريني زنان روستايي را معرفي کردند.موانع کار 1398 ، معزی نسبنیک نهاد

 کارآفريني زنان روستايي را معرفي کردند.ؤثر بر عوامل م 1398 ، کريميخسروی پور

ژاد، شجاعي، طیاری اصل، خويي ن

 حشمتیان

ؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را حمايت اجتماعي، عوامل فرهنگي و اجتماعي م 1398

 سالمت جسماني و سرمايه فرهنگي معرفي کردند.                                                 

أثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان شهرداری را ويژگي های سازماني، اقتصادی، عوامل ت 1397 ، گرجي کرسامي، پايروندفعلي

 آموزشي، اجتماعي و شغلي معرفي کردند.

 .أثیر داردآفريني زنان ت ، ارتباطي و ساختاری بر کارابعاد سرمايه اجتماعي شناختي 1397 الهي زاده

 أثیر مستقیم بر توانمندسازی زنان دارد.سرمايه اجتماعي ت 1397 اباذری

 یمعنادار رابطة سازماني و توسعة ادراک شده سازماني حمايت کارکنان، بین توانمندسازی 1396 ، احمدی، نوروزی کوهدشتجعفری

 .دارد وجود

داری معنا و مثبت کارکنان با توانمندسازی آنان رابطهبین عوامل فردی، گروهي و سازماني  1396 ، حسین پور، قاسمي بنابریمیرمحمدی

 وجود دارد.
Rezaee & Pazhouhan ۲019 7 عامل، به عنوان عوامل بازدارنده )دروني و  17( و یروني)دروني و بیلعامل به عنوان پتانس

 شنهادییپ یو الگومعرفي کردند  ين،شدن به دانشگاه کارآفر يلتبد یر راستاد( یرونيب

 ارائه دادند. يندانشگاه کارآفر
Acs, Estrin, Mickiewicz  

 

 

کیفیت  ،تفاوت کشورهای توسعه يافته از نظر تکنولوژيکي در طوالني مدت با ساير کشورها ۲018

 سازمان ها و پیامدهای کارآفريني بوده است.

Welsh & Kaciak ۲018 عملکرد کسب و کارها. با خانواده سازماني و عاطفي وجود ارتباط بین حمايت 
Panda ۲018 هایمحدوديت خانواده،-کار تضاد جنسیتي، تبعیض از ناشي آفرين های زنان کارمحدوديت 

 با مرتبط آموزش عدم ،BEP نامطلوب هایمحیط زيرساختي، حمايت وجود عدم مالي،

 شخصیتي مي باشند. محدوديتهای و کارآفريني
Hoyte ۲018 فرهنگ انندم کارآفريني رفتارهای ويژه به فرد رفتار بر توجهي قابل رواني فرهنگ، تأثیرات 

 ودنب کارآفرين برای ایکننده تعیین و مهم عامل دارند، فرد يک شخصیت به شده تفويض

 حائز نگيفره کار و کسب يک آغاز برای گیری تصمیم در سازشکار شخصیتي ويژگي .است

 است. اهمیت



Náfrádi, Nakamoto, Csabai, 

Papp-Zipernovszky 
 بهتری متيسال وضعیت بااليي برخوردار بودند بهداشتي سواد و از توانمندسازی که بیماراني ۲018

اشتند از د تری پايین توانمندی امتیازات يا و از سواد بهداشتي که بیماراني با مقايسه در را

 وضعیت سالمتي پايین تری برخوردار بودند.
Bleck & Michelitch ۲018 .توانمندسازی زنان روستايي با دانش و عقايد سیاسي ارتباط مثبت معنادار دارد 

Janghorban, Taghipour, 

Latifnejad Roudsari, Abbasi 
 مانع است که  يکي از عواملي آن، شناخت عدم و اساسي قانون و قانوني مفاد از آگاهي عدم ۲014

 . شود مي توانمندسازی فرايند

 

 گیریبحث و نتیجه 

کارافريني و توانمندسازی از عوامل مؤثر و ارزيابي عملکرد دانشگاه ها و هــا،  بــا توجــه بــه يافته        

عنوان عوامل  عامل، به 17و  (دروني و بیروني)عنوان پتانسیل عامل به 7 مراکز آموزش عالي شناخته شد.

شنهادی الگوی پیو  در راستای تبديل شدن به دانشگاه کارآفرين، استخراج شدند (دروني و بیروني)بازدارنده 

و کارآفريني رابطه  نهادها عامل، هایورودی اقتصادی، رشد همچنین بین. [33] ددادنارائه ن دانشگاه کارآفري

یفیت در ک وجود دارد و تفاوت کشورهای توسعه يافته از نظر تکنولوژيکي در طوالني مدت با ساير کشورها

ا مؤثر آنه رشد درفرايند هاسازمان و کارآفريني سازمان ها و پیامدهای کارآفريني مي باشد، بطوريکه ترکیب

رد. شرکت میتوان تهیه ک عملکرد و خانوادگي کار و . مدل مفهومي کارآفريني را با استفاده از کسب[25]است 

 هایمحدوديت.  [30] کارآفرين رابطه وجود دارد.شرکت  عملکرد با خانواده سازماني و عاطفي بین حمايت

 هایمحیط زيرساختي، حمايت وجود عدم مالي، هایمحدوديت خانواده،-کار تضاد جنسیتي، تبعیض از ناشي

شخصیتي از عوامل محدويت کارآفريني مي  محدوديتهای و کارآفريني با مرتبط آموزش عدم ،BEP نامطلوب

به عنوان نوعي تجارت فرهنگي در حال ظهور است که با گردشگری، فرهنگ  . کارآفريني صنعتگر[32]باشند 

 ارآفرينيک رفتارهای ويژه به فرد رفتار بر توجهي قابل رواني و توسعة منطقه ای رابطه دارد. فرهنگ، تأثیرات

 .است ودنب کارآفرين برای ایکننده تعیین و مهم عامل دارند، فرد يک شخصیت به شده تفويض فرهنگ مانند

 ارآفرينانک اهمیت است. حائز فرهنگي کار و کسب يک آغاز برای گیری تصمیم در سازشکار شخصیتي ويژگي

ناپذير  جدايي ويژگیهای از که هستند نوآوری پذيرش و پذيری تجديد شخصیتي ويژگیهای دارای صنعتگر

از  که کارآفريني رابطه دارد، افرادی. با توجه به اينکه توانمندسازی با [31]باشند مي ایمنطقه توسعه

. توانمندسازی با دانش [29]دارند  بهتری سالمتي وضعیت بااليي برخوردارند بهداشتي سواد و توانمندسازی

يکي از  آن، شناخت عدم و اساسي قانون و قانوني مفاد از آگاهي . عدم[26]و عقايد سیاسي ارتباط دارد 

بیانگــر تأثیــر بخشي از يافته های موجود . [27]شود  مي نمندسازیتوا فرايند مانع است که  عواملي

اشتغال  و ينيکارآفر يريت،مد ي، بر متغیرهايي نظیرو فرهنگ ياجتماع یارزشها و نگرشهامتغیرهايي نظیر 

 يز،ساختار منعطف و متما یبان،همه جانبه و پشـت ی،قو یرهبر. متغیرهای [14] شدند ييشناسا یاندانش بن

و  یرهبرارند و د ينرا در توسـعة دانشـگاه کارآفر یـتاهم يبضر یشترينبينانه، و نگرش کارآفر یهروح



 1۵و  یرگذارتأث املع ۵۲. همچنین [18]دارد  ینقش مؤثر ينيفرهنگ در تحول دانشگاه ها در جهت کـارآفر

که بیانگر اينست عوامل تأثیرگذار کارآفريني بسیار بیشتر از عوامل   [10]شد يمعرف ينيبازدارنده کارآفرعامل 

 رد کافي اطالعات و آموزش کمبود :مشکالت کارآفريني در حوزه گردشگری شامل ترين مهم .بازدارنده است

 هیالتتس بومي، نبود دستي صنايع و گردشگری هدف روستاهای و روستايي گردشگری و گردشگری حوزه

زنان  کارآفريني . موانع[21]مي باشند  مجوزها کسب جهت اداری بروکراسي عالوه به دولتي نهادهای از مالي

تاها و روس در فروشگاه و نمايشگاه کمبود سرمايه، بودن ناکافي گروهي، مشارکت روستايي عبارتند از: عدم

 از سانيان های قابلیت و اريخيت طبیعي، های چشمگیر کارآفريني آنان عبارتند از: جاذبه و بالقوه های زمینه

 کارآفريني بر . همچنین برخي عوامل مؤثر[22]ارگانیک  و های خانگي فرآورده دستي، صنايع تولید: قبیل

 سالمت دارد و متغیرهای توانمندی بر را تاثیر بیشترين اجتماعي حمايت . متغیر[7]ذکر کردند  را روستايي زنان

 سازماني، های ويژگي. [8]دارند  قرار تاثیرگذاری بعدی های رتبه در ترتیب به نیز فرهنگي سرمايه و جسماني

 سازماني، اقتصادی، های ويژگي همچنین دارند. تأثیر توانمندسازی بر شغلي و اجتماعي آموزشي، اقتصادی،

 سرمايه ابعاد . [15]توانمندسازی دارند  بر تأثیر را ترين کم و بیشترين ترتیب به آموزشي، و اجتماعي شغلي،

 رب مثبتي و مستقیم تأثیر اجتماعي . سرمايه[2]تأثیردارد  کارآفريني بر ساختاری ارتباطي، شناختي، اجتماعي

 معناداری رابطة سازماني و توسعة ادراک شده سازماني حمايت . بین توانمندسازی،[1] دارد توانمندسازی

 مچنین،ه .تأثیر دارد ادراک شده سازماني حمايت و سازماني توسعة بر مستقیم طور به توانمندسازی. دارد وجود

 د وتأثیر دار غیرمستقیم طور به سازماني توسعه بر ادراک شده، سازماني حمايت میانجي با توانمندسازی

 .دهد رارق تأثیر تحت ادراک شده را سازماني و حمايت سازماني توسعة مستقیم طور به تواند مي توانمندسازی

 ازمانيس توسعة تواند شده مي ادراک سازماني حمايت واسطة با و غیرمستقیم طور به توانمندسازی همچنین 

معناداری  و مثبت بین عوامل فردی، گروهي و سازماني با توانمندسازی رابطه. [5]دهد  قرار تأثیر تحت را

گاهها با ي و لزوم کارآفريني دانش. بنابراين با توجه به تأثیر و ارتباط توانمندسازی و کارآفرين[19]وجود دارد 

استناد به عوامل مؤثر بر کارآفريني و توانمندسازی و مدلهای ارائه شدن در بوجود آمدن دانشگاه کارآفرين مي 

 توان نتايج تحقیقات انجام شده را ترکیب و استفاده کرد.

 منابع 

 نیزنان سرپرست خانوار، دوم یبر توانمندساز ياجتماع يهسرما یرثأت ي(، بررس1397) یل،اسماع ی،اباذر[1]

 . کوشا گستر یها يشتهران، مرکز هما ي،و مطالعات اجتماع يروانشناس يالملل ینب يشهما
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