
 

 

 

 

 

 عالی  اجتماعی در نظام آموزش یگيری کارآفرينثر بر شکلؤترين علل ممهم و اعتباريابی بررسی

 

 رانيتهران، ا ،يدانشگاه عالمه طباطبائ ،يتیو علوم ترب يشناسدانشكده روان ،يآموزش يزيرو برنامه تيريگروه مد اریدانش *عبائ عباسپور

 رانيدانشگاه تهران، تهران، ا ،ينيدانشكده كارآفر ،يدر فناور ينيگروه كارآفر ردياااست يپورگونيرضا ممحمد

 رانيتهران، ا ،يدانشگاه عالمه طباطبائ ،يتیو علوم ترب يشناسدانشكده روان ،يآموزش تيريمد يدكتر راديداوود اليدان

 
 نوع مقاله: پژوهشي

 24/08/1399پذيرش:  16/05/1399دريافت: 

عالي ايران، از موارد شايان توجاه در مقولاه    اجتماعي در نظام آموزش يگیري كارآفرينترين علل مؤثر بر شكلمهم: چكيده

در  ،از نظار هادف   پرداخته است. اين مقاله، به بررسي آنكمي( -)كیفيرو به روش تركیبي آموزش هستند كه پژوه  پی 

هاا )در بعاد كماي( جازو تحقیقاات توصایفي از ناوع همبساتگي         از لحاظ گردآوري دادهدارد و رده تحقیقات كاربردي قرار 

هااي دولتاي شاهر    نظران نظام آموزش عالي در حیطه كارآفريني و دانشجويان دانشاگاه صاح  مطالعه،باشد. جامعه موردمي

ظران نظام آموزش عالي به صورت هدفمند )كه در بخ  كیفي و با استفاده نگیري در بین صاح باشد. روش نمونهتهران مي

و به دلیل ماهیت كیفي باودن پاژوه  حجام نموناه تاا       بود ها شد(ساختاريافته اقدام به گردآوري دادههاي نیمهاز مصاحبه

  هاا خاتماه يافات   آوري داده يند جماها محقق به اشباع رسید، فرزمان رسیدن به اشباع تئوريك نامشخص و زماني كه داده

نفر به اشباع رساید و   15كنندگان جامعه مورد نظر با تعداد مشاركت ،نظران نظام آموزش عاليطوري كه در بخ  صاح هب

 نفر تخمین زده شاد  384حجم نمونه  ي كه شامل دانشجويان نظام آموزش عالي است، از طريق جدول مورگاندر بخ  كمّ

هااي دولتاي شاهر    هاا در باین دانشاكده   )انتساب متناس ( به صورت تصادفي داده ايگیري چندمرحلهو با استفاده از نمونه

و ساپس   شاد تحلیال   ،ابتدا روايي و پايايي اين پرسشانامه  ،به دنبال پرسشنامه تهیه شده آوري گرديد.توزي  و جم  ،تهران

 ،كلموگروف مورد تحلیل قرار داده شاد كاه باه دنباال آن    -نرمالیته اسمیرنوروف ونآزمهاي آنها لفهؤها و زيرملفهؤبراساس م

از روش آلفااي كرونبااخ    ،گیري در اين تحقیقبراي محاسبه ضري  قابلیت اعتماد ابزار اندازهشد و مسیر اعتباريابي مشخص 

كمتارين  ، ترين و متغیر كیفیات ناكارآماد  مهم ،بندي در بین متغیرهاي اصلي نشان داد كه متغیر راهبردهارتبه .شداستفاده 

هاي تخصصي كارآفريني در نظاام  ود گراي نبهاي هاي اصلي نشان داد زيرمؤلفهبین زيرمؤلفهبندي در رتبه د.را دارناهمیت 

ترين عامال ماؤثر بار    مهم 404/0لفه عوامل اقتصادي با مقدار ؤم و گرددلفه محسوب ميؤمترين زيرمهم ،آموزش عالي ايران

 گیري كارآفريني اجتماعي در نظام آموزش عالي ايران بود. شكل

 ي، اشتغالاكوسیستم، كارآفريني اجتماعي، نظام آموزش عال :واژگان کليدي

 JEL: P46, E24, Q57, L26بندي طبقه

 

 abbaspour1386@gmail.com نويسنده مسئول:* 

 47-63 ،((32 پیاپي)4)8 شهري، مديريت و اقتصاد علمي فصلنامه

 www.iueam.ir 

، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمايه در 
Ensani ،RICeST ،Civilica 

 فصلنامه علمي  2345-2870شاپا: 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -1

 از كارآفريناان،  فهاور  و كاارآفريني  امروزه، موضوع

 مختلف جامعاه   هايبخ . است برخوردار مهمي جايگاه

بخا    ،... و محلاي  هايتعاوني خصوصي، دولتي، قبیلاز 

 و كااارآفريني ارتقاااي صاارف را خااود مناااب  از ايعمااده

تقويات  . كنناد ماي  كوچاك  هااي گاذاري توسعه سارمايه 

موج  افازاي  موفقیات اجتماااعي   ،فرهن  كارآفريني

و اقتاصادي در مقیااس محلي، ملي و جهاني خواهد شاد  

و رويكردهااي متفااوتي باراي عملیااتي كاردن آماوزش 

فرايندي اسات   ،كارآفريني .كاارآفريني ماورد نیااز اسات

ريزي در نظام آموزشاي و پژوهااشي  برنامه ،كه الزمه آن

ن از سطح خانواده، مدرسه تاا  هاي آو اجراي برنامه است

شاود  ها گسترده شده اسات و باعث ميدانشگاه و سازمان

تاا افاراد بااا اسااتفاده از تخااصص و قاادرت ابتكااار و      

هاا، اشاتغال مولاد و    هااا و توانمنادي  خالقیات، فرصات

 (.1390)شريف و همكاران،  دندرآمدزا ايجااد كنا

 و اقتصاادي  رشد بین كه است داده نشان تحقیقات

 وجاود  مثبتي همبستگي كشور، يك در كارآفرينان تعداد

 باشاد  كارآفرين زيادي تعداد داراي كه كشوري زيرا دارد 

است  برخوردار تريقوي اقتصادي و تجاري هايمحرك از

 باا  كاارآفرين  افاراد  تربیات  (.1389)شريفي و همكاران، 

 روروباه  آن باا  آيناده  در كاه  اقتصاادي  مساائل  باه  توجه

 از يكاي  نقادينگي،  و اولیاه  مواد تأمین جمله از شوند،مي

 ناخواساته  و خواسته كه است اصلي هايدغدغه ترينمهم

 سوي از. دهدمي قرار خود تأثیر تحت را آنان مؤثر حضور

 و كشاور  در كارآفريني ناقص نظام سلطه به توجه با ديگر

 مراكاز  نبود همه از ترمهم و شفاف و پايدار قوانین فقدان

 نشاأت  خاود  كاه  صاادرات  توساعه  و برندها براي رشدي

 و تربیات  كاه  اسات  واضح پر باشد،مي نظام اين از گرفته

 فراينااادي شااارايط، ايااان در كارآفريناااان شاااكوفايي

 در جهااني  هااي گازارش  به نگاهي با. باشد برانگیزچال 

 و كشاورها  ديگار  باا  اياران  مقايساه  و كاارآفريني  عرصاه 

 طاي  كلیادي  هااي شااخص  نزولي سیر مقايسه همچنین

 الزم كاه  پیداسات  وضاوح  به كشور، در گذشته هايسال

 وضعیت بهبود براي كارآفريني عرصه بازيگران كلیه است

كننااد  جاازم را خااود عاازم خااود نقاا  صااحیح ايفاااي و

باه   افاراد  تشاويق  (. تنهاا 1392 محمديان و شاواخ، شاه)

كاارآفريني،  تارويج   براي رشد مراكز حمايت و كارآفريني

 هايزمینه آمادگي نیازمند كارآفريني توسعه نیست. كافي

 آموزشاي،  هااي همكااري نظاام   اجتمااعي،  و فرهنگاي 

 حماايتي  ساازوكارهاي  ساير و مالي و اداري ساختارهاي

 نگااه  مساتلزم  كشاور  در توسعه كاارآفريني  لذا باشد مي

 كاه  طوري به باشد مي كارآفريني به مسئوالن سیستمي

 باا  مرتبط مقرراتي و اجتماعي اقتصادي، فرهنگي، عوامل

 در و دهناد  قرار توجه مورد زمانهم طور به را كارآفريني

 ماورد  را ابعاد همه كارآفريني توسعه هايتدوين سیاست

 كاارآفريني، نیازمناد   توساعه  دهناد  بناابراين   قارار  نظر

 (.1393مختلف است )قمبرعلي و همكاران،  عناصر از ايشبكه

كارآفريني در نظام آموزش عالي باه عناوان   بررسي 

يكااي از نهادهاااي آموزشااي مهاام در كشااور بساایار      

حائزاهمیت است  زيرا وجاود ارتبااط باین كاارآفريني و     

نظام آموزشي، از جمله خألهايي است كه در ايان زمیناه   

نظاام آماوزش عاالي اياران، از جملاه      خورد. به چشم مي

آفريني گاره  مفاهیمي است كه باه شادت باا مقولاه كاار     

اي زمیناه   زيرا آموزش عالي به عناوان پای   خورده است

اي كار از اهمیات وياژه   براي به وجود آمدن فضاي كس 

 برخوردار است. 

با توجه به مطال  بیان شده، اين تحقیاق درصادد   

 باشد:پاسخگويي به سؤاالت ذيل مي

گیري رويكرد كار ي در شكلترين شرايط علّمهم -

اجتمااعي پايادار در نظاام آماوزش عاالي اياران       آفريني 

 چیست؟

( الزم در يهاااتاارين بسااترهاي )زمینااه مهاام -

گیري رويكرد كارآفريني اجتمااعي پايادار در نظاام    شكل

 آموزش عالي ايران چیست؟

گیاري  گار در شاكل  تارين شارايط مداخلاه   مهم -

رويكرد كارآفريني اجتماعي پايدار در نظام آموزش عاالي  

 ايران چیست؟
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گیري رويكارد  ترين نتايج و پیامدهاي شكلمهم -

كارآفريني اجتماعي پايدار در نظام آماوزش عاالي اياران    

 چیست؟

گیااري رويكاارد تاارين راهبردهااا در شااكلمهاام -

كارآفريني اجتماعي پايدار در نظام آماوزش عاالي اياران    

 چیست؟

كارآفريني اجتمااعي   گیريشكل علل اعتباريابي -

لي اياران بار مبنااي معاادالت     پايدار در نظام آموزش عاا 

 ساختاري چگونه است؟

 

 تحقيق هپيشين -2

 هاي خارجيالف( پژوهش

 همچنااین و طراحااي تفكاار روش (2018) 1چااو

را معرفي  اجتماعي كارآفريني هايپروژه در آن از استفاده

 طراحاي، فرايناد   نتاايج نشاان دادناد تفكار    . كرده اسات 

 همكاري، مشاهدات، بر كه است انسان بر متمركز نوآوري

 و مفهوم سري  سازيمدل ها،ايده تجسم سري ، يادگیري

 در كاه  دارد تأكیاد  زماان، هام  وكاار كس  وتحلیلتجزيه

 پاروژه . گاذارد ماي  تاأثیر  اساتراتژي  و ناوآوري  بار  نهايت

 باه  شادت  باه  طراحي، تفكر روش و اجتماعي كارآفريني

 كارد  ثابت توانمي بنابراين است  مرتبط آنها هايويژگي

 دانشااگاه مااوردي شااوند. مطالعااهماي  ادغااام هاام بااا كاه 

 باراي  را طراحي تفكر از استفاده كامل طور به استنفورد،

 محصاول  ياك  ايجااد  با اجتماعي كارآفريني پروژه اجراي

 نشاان  جهاان  در نیاز مورد نوزادان به كمك براي نوآورانه

 داد نشاان  2گیتس ملیندا و بیل بنیاد موردي مطالعه. داد

 كارآفريناان  و طراحي كارشناسان بین موفق همكاري كه

 . وجود دارد جامعه در فقر كاه  براي اجتماعي

 تغییاار»( در پژوهشااي بااا عنااوان  2018) 3نااوي

 تحاول  مقابل در جبرگرايانه اجتماعي كارآفريني: سیستم

كاه   هاسات مادت  سیساتم،  نشاان داد تغییار  « اجتماعي

 بار  مقاله اين. است اجتماعي كارآفريني تعاريف از بخشي

                                                           
1- Chou 

2- Bill and Melinda Gates 

3- Newey 

 اجتمااعي -اجتمااعي  نظاام  ياك  عناوان  باه  داريسرمايه

 اين با ارتباط در كارآفريني اجتماعي نق  درك و جهاني

كارآفريني  فعالیت نوع دو بین تمايز. دارد تمركز سیستم،

كارآفريني  .تحول و جبراني: است شده مشخص اجتماعي

 سیسااتم  در بااازار  هاااي شكساات  جبااران  اجتماااعي 

 كارآفريني اجتماعي، مقابل، در. است جهاني داريسرمايه

 جهااني  داريسارمايه  نظاام  تغییر دنبال به خاص طور به

 متحااد جنااب  از هااايينمونااه از اسااتفاده بااا. اساات

 از مفهاومي  مقالاه  ايان  گاذار،  شاهرهاي  و ساازي جهاني

 كاه  كندمي بینيپی  را يافتهتحول كارآفريني اجتماعي

 كماك  تماايز  ايان . دارد تنااقض  جباران  باا  مفروضات با

 واقعاي  طاور  باه  كاارآفريني اجتمااعي   زمیناه  تا كندمي

 .باشد بخ رهايي و نماينده اي،رشتهچند جهاني،

 ارتباااطي بااه بررسااي سااازمان )2017( 4اسااپیگل

 هااايكااارآفريني پرداخاات. اكوسیسااتم هاااياكوسیسااتم

 اناد شده شناخته محبوب مفهوم يك عنوان به كارآفريني

 منااطق  در باال رشد با كارآفريني ماندگاري توضیح به كه

 نظاري  مفهاوم  ياك  عناوان  باه  حاال،  ايان  با. پردازدمي

 آن ساختار ساختن و است نیافته توسعه هنوز اكوسیستم

 ايان پاژوه   . است دشوار كارآفريني، روند بر آن تأثیر و

 از قبیل:هايي ويژگي شامل هااكوسیستم كه داشت افهار

 را مناابعي  و مزاياا  كه هستند مادي و اجتماعي فرهنگي،

 اياان بااین روابااط و كنناادمااي فااراهم كارآفرينااان بااراي

 باا  مادل  ايان . كناد ماي  بازتولید را اكوسیستم ها،ويژگي

 ،5كانادا آلبرتا و كالگري، و انتاريو واترلو، موردي مطالعات

 تنظیماات  تنوع دهندهنشان موارد،. است شده داده نشان

 .دهند انجام توانندمي هااكوسیستم كه است مختلفي

 تئااوري»( پژوهشااي بااا عنااوان  2013) 6ابراشااي

انجاام داد.  « پايادار  اجتماعي تأثیر و اجتماعي كارآفريني

 كاارآفريني  باراي  نظرياه  ياك  معرفي پژوه ، اين هدف

 كاارآفريني، ياك   ادبیاات  ادغام اساس است. بر اجتماعي

 اجتمااعي  كارآفرينان از بر استفاده جهاني تجربي تحقیق

                                                           
4- Spigel 

5- Waterloo, Ontario & Calgary, Alberta & Canada 

6- Ebrashi 
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شد. ايان تحقیاق، ياك تحقیاق كیفاي اساتقرايي        انجام

اكتشافي است كه بر اساس روش نظري مبتني بر گالسر 

يافته توساط اساتراوس و   هاي توسعهو روش 1و استراوس

گاارا اساات. نظريااه رفتاااري بااا موضاا  سااازنده 2كااوربین

را كه منجر به ايجاد  ايكارآفريني اجتماعي، عوامل زمینه

گااذاري اجتماااعي، پويااايي سااازماني و ساااختار  ساارمايه

هاا،  شناساي كند و اين سانخ شود، بررسي ميسازمان مي

كناد، منااب  را بسایج    گیاري ماي  تأثیر اجتماعي را اندازه

 آورد.كند و تغییرات اجتماعي پايدار را به ارمغان ميمي

 ( پژوهشاااي باااا عناااوان 2006) 3پريناااي و وورو

 در اجتماااعي تغییاار و نااوآوري: اجتماااعي كااارآفريني»

انجام دادند. نتايج نشاان دادناد از   « عمل و نظريه سراسر

 بخا   گارفتن  نظر در بدون غیرانتفاعي افراد و هاشركت

 طاور  باه  آنهاا،  جغرافیايي موقعیت و ابعاد آنها، به مربوط

 باراي  نوآوراناه  هايحلراه كه شودمي خواسته ايفزاينده

به  جامعه توسعه طريق از را اجتماعي پیچیده مسائل حل

 كاارآفريني . دهناد  ارائاه  فقار  كااه   و اجتماعي انزواي

 كاارآفريني،  میاان  در غیرمعماول  تماس نقطه اجتماعي،

 عالقاه  از ايفزايناده  طور به اجتماعي، تغییرات و نوآوري

 ياك  حادود  در تجااري  هايبحث و هاشركت ها،آكادمي

 مبااني  نشريات، از زيادي تعداد. است آمده وجود به دهه

MBA آكادمیاك،  تحقیقاتي مراكز و انتخابي هايدوره و 

كااارآفريني  پديااده عمیااق تحلیاال باار جاادي طااور بااه

 و نوآوراناه  باازيگران  همچناین . دارناد  تمركاز  اجتماعي،

 تخصصااي، مشاااوره هااايگااروه ماننااد ايكنناادهحماياات

 اجتماعي فرشتگان اجتماعي، گذاريسرمايه دارانسرمايه

 .دارد وجود غیره و

 ( بااه بررسااي انتقااادي2006) 4پااردو و مااك لااین

 باا  آن، از مشترك استفاده اجتماعي در كارآفرينيمفهوم 

 مفهااوم در كااارآفريني و عناصاار اجتماااعي  بااه توجااه

 كااارآفريني نتااايج اياان مطالعااه نشااان دادنااد پرداختنااد

                                                           
1- Glaser and Strauss 

2- Corbin 

3- Perrini and Vurro 

4- Peredo and McLean 

 باه  ياا  انحصااري  طور به افراد يا فرد آن، در كه اجتماعي

 ناوع  از اجتمااعي  ارزش ايجاد براي ايبرجسته هايروش

 و شناساايي  از تركیباي  طرياق  از كنناد، ماي  عمل خاص

 از استفاده ارزش، اين ايجاد براي هافرصت از برداريبهره

 در محادوديت  پاذيرش  كااه   و خطار  نوآوري، تحمال 

 موجود است. مناب 

 هاي داخليب( پژوهش

( بااه تبیااین 1398همكاااران ) نااادعلي پااورپلكي و

اي در راستاي توسعه كاارآفريني اجتمااعي   شرايط زمینه

ها و مؤسسات آموزش عالي اياران پرداختناد.   در دانشگاه

نظااران حااوزه پااژوه  شااامل صاااح  آماااري جامعااه 

 24كارآفريني اجتماعي در آموزش عالي ايران بودند كاه  

ي گیار نفر بر اساس اصال اشاباع نظاري باا روش نموناه     

هاا باا روش   عنوان نمونه انتخااب شادند. داده  هدفمند به

ها باا  آوري شد. روايي دادهساختاريافته گردمصاحبه نیمه

هاا و  روش روايي دروناي و رواياي بیروناي و پاياايي داده    

يیاد  أهاي همكار پژوهشي و نافر بیروني تها با روشيافته

هااا در سااه مرحلااه كدگااذاري باااز، محااوري و شااد. داده

كه عواملي مانند  ندتخابي تحلیل شدند. نتايج نشان دادان

هاي شخصي هاي صالحیتاستعدادهاي بالقوه با زيرمقوله

هاااي عمااومي بااا مشاايهاااي گروهااي، خااطو صااالحیت

هااي كارآفريناان و   هاا و روياه  سازيهاي رسميزيرمقوله

هاااي گااذاري مااادي و معنااوي بااا زيرمقولااه   ساارمايه

عنوان عوامال  هاي مالي بهمايههاي اجتماعي و سرسرمايه

اي توسعه كاارآفريني اجتمااعي در آماوزش عاالي     زمینه

 شناسايي شدند.  

بررسااي و شناسااايي  بااه( 1391ربیعااي و دلباااز )

گیاري كاارآفريني در دانشاجويان    ثر بار شاكل  ؤعوامل م

. ايان  پرداختناد ثیر آنهاا  تاأ و نیاز میازان   الن دانشگاه گی

اي مقايساه  -علّي شیوه پژوه  از نوع كمي و كیفي و به

 نفر 253و از نوع پیمايشي بود و جامعه آماري آن شامل 

در سه گروه هنر، مديريت و  الناز دانشجويان دانشگاه گی

باشااد. نتاايج ايان پاژوه  نشااان    فناي و مهندساي ماي   

هاااي محتااواي درسااي و فضاااي د كااه شاااخصناادهمااي
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الن دانشگاهي بر كارآفريني در دانشاجويان دانشاگاه گای   

هاي آموزشي و پژوهشاي  ثر هستند اما شاخص فعالیتؤم

 ثیري ندارد.أت ،بر كارآفريني در دانشجويان اين دانشگاه

 تیوضااع لیاا( بااه تحل1390و همكاااران ) فيشاار

پرداختنااد.  رانيااا يدر آمااوزش عااال ينيآمااوزش كااارآفر

هاي تحقیق با در نظر گرفتن الگوهاي برنامه درسي سؤال

هاا، محتاوا، راهبردهاا و    )هادف هااي كاارآفريني   آموزش

ها(، تدوين و بررسي شده است. جامعه آمااري ايان   روش

كاارآفرين، متخصصاان    نپژوه  را كارآفريناان و ماديرا  

دهند كاه باا   برنامه درسي و مديريت آموزشي تشكیل مي

نفر باه عناوان    65گیري هدفمند، استفاده از روش نمونه

سه ابزار، اساناد   هاي پژوه  بانمونه انتخاب شدند. داده

 افتهيساااختارو ماادارك، پرسشاانامه و مصاااحبه نیمااه  

دادناد   ننشاا  جيساخته، گردآوري شد. نتااكتشافي محقق

هااا، محتااوا، راهبردهاااي ياااددهي و يااادگیري،    هاادف

هاااي مااديريت و نظااارت و ارزشاایابي آمااوزش    شاایوه

كااارآفريني بايااد باای  از سااطح متوسااط در آمااوزش   

 گیرد.كارآفريني مدنظر قرار 

هاااي مااؤثر باار ( بااه بررسااي مؤلفااه1393) ياايعال

كاارآفريني كاركنااان سااتادي وزارت تعااون، كااار و رفاااه   

 يهاا هاي پرورش آن پرداختناد. مؤلفاه  اجتماعي و شیوه

در  ينيمااؤثر باار كااارآفر يانااهیو زم يرفتااار ،يساااختار

بررسي شادند. جامعاه    ،يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

 نیمعاون ران،يمتشكل از مد غلپژوه  كلیه كاركنان شا

گیاري تصاادفي   و كارشناسان هستند كه به روش نموناه 

نفر انتخاب شادند. روش انجاام پاژوه  باه      291ساده، 

ها پرسشنامه اسات و  صورت میداني و ابزار گردآوري داده

انحاراف   كرونباخ، میانگین، توزي  فراواناي،  ياز مدل آلفا

و  رساون یپ يتگهمبسا   يمعیار، واريانس و آزماون ضار  

هااا از تحلیاال دادهوچندگانااه و بااراي تجزيااه ونیرگرساا

 نيا حاصال از ا  جياستفاده شده است. نتا SPSSافزار نرم

و  يرفتاار  ،يكاه عوامال سااختار    دهديپژوه  نشان م

 يكاركنان ساتاد مركاز   يني( بر كارآفريانهی)زم يطیمح

. بار  باشنديم رگذاریتأث يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

گاناه باا   عوامال ساه   نیپاژوه ، با   نيا يهاافتهياساس 

 وجود دارد. يداريرابطه معن ينيكارآفر

 

 مباني نظري -3

به معني خلق ارزش اجتماعي   كارآفريني اجتماعي

اي كاارآفريني اجتمااعي،   ماهیات زمیناه  و نوآورانه است 

كند كه براي توسعه آن در هار زمیناه خااص،    ايجاب مي

 و ساازوكارهاي خااص آن، شاناخته شاود     يندهااابتدا فر

كاارآفريني  ( 2000) 1فااالر (. 1390)يادگار و همكااران،  

 -1كناد:  اجتماعي را در ساه الياه مختلاف تعرياف ماي     

هااا كااارآفريني اجتمااااعي منسااجم كااه در آن سااازمان 

اي اجتماااعي نیااز   دنبال سودآوري هااستند و مزاياا  به

تفسیر مجدد كاارآفريني كاه شاامل     -2كنند. ميايجااد 

هااي غیرانتفااعي   هزينه يا تنوع درآمد در سازمان كاه 

كااارآفريني اجتماااعي تكمیلااي كااه در آن     -3اساات. 

هااي ساودآوري را باراي    هاي غیرانتفاغي فعالیتسازمان

صاالحي  كنناد ) هاي اجتماعي دنبال ماي موريتتحقق مأ

 (.1389صدقیاني، 

شرح زيار  ه وضعیت ب عي سهاجتماآفريني براي كار

 است:  قابل بازشناسي 

 موجا   ناعادالنه كهشناسايي تعادلي پايدار، اما  -1

بخشاي از  به حاشیه رانده شادن ياا نااراحتي    محرومیت، 

هااا نتیجاه اياان دساته از انساان   در   شاود هاا مااي انساان 

 اس  پاسخ دهند.  توانند نیازهاي خود را در سطح مننمي

در اياان تعااادل   فرصاات كااه شناسااايي يااك   -2

 ناعادالنه، ارزش اجتماعي را گسترش دهد و موج  الهام،

خالقیت، عملكرد مستقیم، شجاعت و بردباري شاود  باه   

د طوري كه از طريق آن شرايط پايدار اما ناعادالنه موجاو 

 به چال  كشیده شود.

هااي  نقصايجاد تعادلي كه موج  از بین رفتن  -3

اند بالقوه يا كمبودهايي شود كه گروه خاصي با آن مواجه

و بااا ايجاااد نظااام طبیعااي، پاياادار، باثبااات، جديااد و     

اي بهتر براي گروه هادف و حتاي   بخ  به آيندهاطمینان

                                                           
1 - Fowler 
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 (. 1393كل جامعه منجر شود )مرجاني و صدري، 

معنااي و »اي بااا عنااوان در مقالااه( 2001) 1ديااس

، ضاامن معرفااي كاماال «اجتماااعيمفهااوم كاااارآفريني 

كارآفريني اجتماعي، كارآفرين اجتمااعي را عامال تغییار    

 كند:  زير معرفي ميدر بخ  اجتماعي از طريق 

گرايي: اتخاذ مأموريت باراي ايجاااد و  مأموريت -1

 -2ساازگاري ارزش اجتماعي )نه فقاط ارزش شخصاي(   

هااا باراي انجاام    پشتكار: شاناخت و پیگیااري فرصاات   

نااوآوري: اشااتغال ماااستمر در ناااوآوري،   -3 مأمورياات

شهامت: انجام كار بدون اين كاه   -4تطبیاق و ياادگیري 

 پاذيري: مسئولیت -5 كمبود منااب  آن را متوقاف كناد

)ماالكي   پاسخگو بودن نسبت به مردم و پیامدهاي كارش

 (. 1394و همكاران، 

سه ديدگاه راج  به كارآفريني اجتمااعي باه شارح    

 ل وجود دارد: ذي

 از تركیبااي را اجتماااعي كااارآفريني برخااي، -1

 در اند.دانسته اجتماعي تأثیرات با بازرگاني گذاريسرمايه

 علماي  و فني هايمهارت عنوان به كارآفريني ديدگاه اين

 اضاافه  باه  اجتمااعي  مقاصاد  كاه  كاارآفريني  ايجاد براي

 .اسات  شاده  ديده رساندمي سرمنزل به را پايدار بازرگاني

 از ايمجموعااه اساات ممكاان غیرانتفاااعي هااايسااازمان

 و ايجااد  راه در آنهاا  از و كنناد  ايجاد را تجاري هايپست

 در را اجتمااعي  مقاصد البته كه درآمدزايي و كارگیريبه

 باراي  ديادگاه  ايان  از اساتفاده  .كنناد  اساتفاده  دارد نظر

 قسامتي  واگذاري صورت به تواندمي انتفاعي هايمؤسسه

 باه  خادمت  باراي  هايشاان فعالیات  سازماندهي يا سود از

 باه  منااب   از هاا ناوآوري  گونه اين باشد. اجتماعي اهداف

 و پیشابرد  باراي  موفاق  تجاري هايفعالیت از آمده وجود

 .  برندمي بهره اجتماعي هايفعالیت تقويت

 عناوان  باه  را اجتماعي دوم، كارآفريني ديدگاه -2

 منظار  ايان  .كناد مي بیان اجتماعي تأثیرات براي نوآوري

 و دارد تأكیاد  اجتمااعي  سازماندهي و هانوآوري بر عمدتاً

 پاياداري  باه  و پاردازد ماي  بیشاتر  اجتمااعي  مشكالت به

 معماول  اجتماعي معیارهاي و ضوابط وسیله به اقتصادي

                                                           
1- Dees 

 اجتمااعي  كاارآفريني  نوع اين. كنندمي توجهيكم شغلي

 باه  كاه  اين جاي به دارد تمركز اجتماعي مشكالت بر كه

 دهاد،  پاسخ بازار تقاضاي يا اجتماعي معیارهاي و ضوابط

 اجتمااعي  هايسازماندهي كند،مي يزيرپايه را هاآورينو

 به آن با تا كندمي تجهیز را منابعي و كندمي بنا جديدي

 شود. داده پاسخ مشكالت

 راهاي  عنوان به را اجتماعي كارآفريني اي،عده -3

 مطاارح اجتماااعي تحااوالت بااه بخشاایدن ساارعت بااراي

 مشاكالت  هااي حال راه از كاامالً فراتار   البته كه كنندمي

 اجتمااعي  كارآفريني ديدگاه، اين بود. از خواهد اجتماعي

 هاااياناادازه در كااوچكي تغییرهاااي حالاات، بهتاارين در

 سیساتم  كل در تغییرها اين كه آوردمي وجود به كوچك

 تاارباازر  تغییرهاااي بخشاایدن ساارعت باعااث موجااود،

 .(1390زاده و بهرامي، )میرك شودمي

اي از عناصاار توسااعه كااارآفريني نیازمنااد شاابكه 

عناوان اكوسیساتم كاارآفريني     بهكه از آن مختلف است 

. اكوسیساتم كاارآفريني باه عناصار، افاراد،      شاود ياد ماي 

توانناد همچاون   ها يا مؤسساتي اشاره دارد كه ميسازمان

كارآفرين شادن افاراد عمال     راستايمحرك يا مانعي در 

كنند. چنین اكوسیستمي دربرگیرنده صدها عنصر اسات  

توانند در ش  قلمرو اصلي بازار، سیاست، سرمايه كه مي

بنادي  هاا و سارمايه انسااني گاروه    مالي، فرهن ، حمايت

اكوسیساتم كاارآفريني باه عناوان مبناايي باراي       شوند. 

ني بااه ويااژه بااراي   كااارآفري هااايطراحااي سیاساات 

اساتراتژي   .يافتمدار فهور فناوريوكارهاي جديد  كس

مخاطاا  قاارار دادن  ،اكوسیسااتم كااارآفريني در نتیجااه

اختصااص پاايین   از قبیال    بعضي از اشاتباهات سیاساي  

وضااوح اهااداف دارايااي عمااومي بااه كااارآفريني، فقاادان 

رياازي نشااده پااذيرش برنامااهسیاسااي كااارآفريني، عاادم

هااي  نتايج گمراه برناماه  و مهیاكنندگان اعتبار كارآفريني

از طارف   ت.تدريجي همچون آموزش به وجود آماده اسا  

ها يا افراد، سازمان -اكوسیستم كارآفريني به عناصر ،ديگر

خارج از فرد كارآفرين اشاره دارد كاه محارك    -مؤسسات

يا مان  تصمیم فارد باراي كاارآفرين شادن ياا احتماال       

ارآفريناناه  وكاار ك انادازي كسا   موفقیت او در صورت راه
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اكوسیساااتم  (.1393و همكااااران،  قمبرعلاااي) اسااات

هااي  كناد كاه تاالش   محیطاي را ايجااد ماي    ،كارآفريني

 1روگاي د. به اعتقاد آمولاو و ماي  كارآفرينانه را تشويق كن

(، اكوسیستم كارآفريني، مناب  افراد و تسهیالت و 2015)

 2فضاااي كارآفرينانااه اساات. بااه نظاار سااورش و رامااراج 

گیري افراد براي انتخااب  ( هشت عامل بر تصمیم2012)

گذارنااد كااه اكوسیسااتم  مساایر كااارآفريني تااأثیر مااي 

دهناد: حمايات اخالقاي، ماالي،     كارآفريني را تشكیل مي

فناوري، بازار، اجتماعي، شبكه، دولت و حمايت محیطاي  

 (.1398آبادي، نیا و علي)حسیني

یاده  ياك ارگانیسام پیچ   ،نظام آموزشي هر كشاور 

است كاه هماه عوامال و شارايط محیطاي، اجتمااعي و       

يكاي از   .گذارناد ثیر ماي أروناد توساعه آن تا    بر ،فرهنگي

دانا    ياهداف نظام آموزش عالي و تكمیلي ضمن ارتقاا 

 نااوآوري، اشااتغال، مناساا  بسااترهاي ، ايجااادتخصصااي

سیاساتي   ،آموزش كارآفريني .است كارآفريني و خالقیت

است كه به طور مساتقیم در كمیات عرضاه كاارآفرين و     

هاا و  و دانشاگاه  گاذارد ماي تاأثیر  نوآوري در يك جامعاه  

هااي  بايد با نگرشي نو به آماوزش  مراكز آموزش عالي نیز

كاربردي و توساعه فرهنا  كاارآفريني و نیاز باا تربیات       

زمینه كارآفريني و نوآوري را در  ،نیروهاي محقق و خالق

گفتني اسات كاه دساتاوردهاي    كنند. ه بسترسازي جامع

ثیر أهااي جامعاه را تحات تا    فعالیات ، ها از دو راهدانشگاه

موجا    ،ابتدا با ارائه خدمات آموزشاي  :دهدخود قرار مي

شود. سپس به عنوان ياك مركاز   رشد سرمايه انساني مي

قالاا  مراكااز تحقیااق و توسااعه، امكااان    تحقیقاااتي در

هاي ردهاي جديد علمي در عرصهكارگیري ساير دستاوهب

گوناگون اقتصادي اعم از صنعت، كشاورزي و خادمات را  

تقويت و توساعه كاارآفريني    ،اين میان . درآوردفراهم مي

توانااد موجاا  حاال معضاال اشااتغال هااا ماايدر دانشااگاه

د و آيناده وضاعیت شاغلي    وش هاالتحصیالن دانشگاهفارغ

شاان  دانشاگاهي توجه به نوع رشاته و تخصاص    آنان را با

                                                           
1- Amolo and Migiro 

2- Suresh and Ramraj 

به نق  كارآفريناان در   ،هاي اخیردر سال تر سازد.شفاف

شاده اسات تاا     وياژه تسهیل توسعه اقتصاد جهاني توجه 

بر رشد توسعه اقتصاادي در  را كارآفريني  ،آنجا كه برخي

بديهي است يكي از ابزارهااي   دانند.مؤثر ميجهان امروز 

 ،غالعمده توساعه كاارآفريني و باه تبا  آن ايجااد اشات      

ويااژه در سااطح تحصاایالت عااالي اساات.   ه آمااوزش باا 

يافتااه نظیاار امريكااا و انگلسااتان و   كشااورهاي توسااعه 

 توساعه نظیار ماالزي و هندوساتان باه     كشورهاي درحال

اند تا آنجا كاه  نشان داده يكارآفريني توجه خاص آموزش

بااراي توسااعه   اسااتراتژي اصاالي خااود را  ،هندوسااتان

)عباساپور و   ده اسات كار متمركاز   ،كارافريني بر آموزش

 (.  1395همكاران، 

 ،دانشااگاهي اساات كااه در آن ،دانشااگاه كااارآفرين

ها بدون تغییر مانده اسات  لپارادايم سنتي آموزش كه سا

به پارادايم جديدي تغییر يابد. در اين پاارادايم، دانشاگاه   

كید بار تولیاد   أزمان با تدانشگاهي است كه هم ،كارآفرين

نسبت به نیازهااي   ،ن  بشريگسترش مرزهاي دا علم و

اي تخصصي محایط  آموزشي، پژوهشي و خدمات مشاوره

هاي تفكار  طريق ايجاد خالقیت و شیوه و از استحساس 

ضمن پاسخگويي سري  و دقیق باه نیازهااي    ،هوشمندانه

كند تا تواناايي تعرياف، فرمولاه كاردن و     افراد، كمك مي

 برطرف ساختن مشكالت به صورت مساتقل ياا گروهاي،   

 .رددگدار كشور آماده يو زمینه براي توسعه پا بدتحقق يا

پیچیاده و   ايمسئله، گرچه موضوع اشتغال در كشورمانا

چندبعدي است، نگاه سیساتمي و كاالن، تاومم باا تفكار      

تواناد افاق   استراتژيك به موضوع دانشگاه كاارآفرين ماي  

)كردناائیج،   جديدي را براي حل معضل بیكااري بگشاايد  

1384.) 

هااي شاغلي باراي    در شرايط كنوني، ايجاد فرصت 

آموختگاان بیكاار،   انبوه بیكااران كشاور، باه وياژه دانا      

گااذاران و تاارين دغدغااه سیاساات تاارين و مهاام اصاالي

گیاران كاالن كشاور اسات  لاذا تارويج و اشااعه        تصمیم

مفاهیم و راهكارهاي عملي كارآفريني در عرصاه جامعاه،   

تواناد مكمال ايان    ماي آموختگاان  به ويژه در بین دانا  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
99

.8
.3

2.
4.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1399.8.32.4.1
https://iueam.ir/article-1-1556-fa.html


 1399 پايیز ،ودومسي شماره /شهري مديريت و اقتصاد اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 54

 

تواناد  تردياد گساترش كاارآفريني ماي    ها باشد. بيتالش

گشاي بسیاري از مشكالت موجود در بخا  اشاتغال   گره

جانبه را هموار كند. اماروزه،  كشور باشد و راه توسعه همه

هااي كاارآفريني ماورد    هاي فعالیات ضرورت ايجاد زمینه

عالیات  توجه قرار گرفته است اما هرگوناه تاالش باراي ف   

هاي متولي توساعه  افراد، مستلزم حمايت دولت و دستگاه

اشتغال و فراهم كردن زمینه مساعد براي بروز خالقیت و 

هااي فناي و   آموختگان رشاته نوآوري كارآفرينان و دان 

توان انتظاار داشات   اي است  زيرا در اين شرايط ميحرفه

خاود  هاي كه ساير اقشار جامعه نیز بتوانند توان و مهارت

را در اين جهات معطاوف كنناد و بادين ترتیا  طیاف       

وسیعي از بیكاران نیز داراي شغل مناس  و پايدار شاوند.  

گذاري براي تمهید مقدمات و لوازم خود اشاتغالي  سرمايه

رساني عالتحصیالن نظیر تسهیالت مالي، اطالافراد و فارغ

آموزش و فراهم آوردن بسترهاي قانوني، باه دلیال تاوان    

آموختگاان، از اهمیات   صي و قدرت ناوآوري دانا   تخص

گااذاري هاااي ساارمايهبیشااتري نساابت بااه ساااير زمینااه

 (.1386برخوردار است )سالمي، 

 

 تحقيق روش -4

و  باشدتركیبي مي ،پارادايم حاكم بر پژوه  حاضر

 ،ها از طريق پارادايم كیفياز آنجايي كه حجم بیشتر داده

 -پژوه  حاضار را كیفاي  توان لذا مي د حاصل خواهد ش

در رده تحقیقااات  ،د. از نظاار هاادف كااركمااي قلمااداد  

در  ،هاا گیارد و از لحااظ گاردآوري داده   كاربردي قرار مي

جازو تحقیقاات توصایفي از ناوع همبساتگي       ،عد كميبُ

نظران نظام آماوزش  صاح  ،باشد. جامعه مورد مطالعهمي

هااي  عالي در حیطاه كاارآفريني و دانشاجويان دانشاگاه    

در باین   گیاري باشاد. روش نموناه  ولتي شهر تهران ميد

 اسات  نظران نظام آموزش عالي به صورت هدفمندصاح 

هاااي كااه در بخاا  كیفااي و بااا اسااتفاده از مصاااحبه   

و به دلیل ها شد ساختاريافته اقدام به گردآوري دادهنیمه

حجم نمونه تا زمان رسایدن  ماهیت كیفي بودن پژوه  

ها محقق باه  و زماني كه دادهص ك نامشخبه اشباع تئوري

  هاا خاتماه يافات   آوري دادهيناد جما   افر ،اشباع رساید 

نظران نظام آماوزش عاالي،   طوري كه در بخ  صاح به

نفار باه    15كنندگان جامعه مورد نظر باا  تعداد مشاركت

ي كه شامل دانشجويان نظاام  در بخ  كمّ و اشباع رسید

حجم نموناه   ،وزش عالي است، از طريق جدول مورگانمآ

گیاري  نفر تخمین زده شاد و باا اساتفاده از نموناه     384

)انتساااب متناساا ( بااه صااورت تصااادفي  ايچندمرحلااه

توزيا  و   ،هاي دولتي شهر تهاران ها در بین دانشكدهداده

هاا در بخا    ابزار تجزيه و تحلیل داده .گرديد آوريجم 

افاازار ناارم ،كیفااي بااا عناياات بااه هاادف غااايي پااژوه  

MAXQDA ور ظااباشااد و در بخاا  كمااي بااه من يماا

و  PLSافازار  هاي شناساايي شاده از نارم   اعتباريابي داده

SPSS و همچناااین اساااتفاده از  بهاااره گرفتاااه شاااد

ساااختاريافته و پرسشاانامه هاااي عمیااق نیمااه همصاااحب

ساااخته، دو نمونااه از پركاااربردترين ابزارهاااي    محقااق

 باه دنباال   باشاد. ها در پژوه  حاضر ماي گردآوري داده

ابتدا روايي و پايايي اين پرسشانامه   ،پرسشنامه تهیه شده

هاي آنهاا  ها و زيرمؤلفهلفهؤو سپس براساس مشد تحلیل 

كلماوگروف ماورد تحلیال     -نرمالیته اسمیرنوروف آزمون

مسیر اعتباريابي مشاخص   ،قرار داده شد كه به دنبال آن

شااد و بااراي محاساابه ضااري  قابلیاات اعتماااد اباازار     

باه كاار   روش آلفاي كرونباخ  ،در اين تحقیقگیري اندازه

دست هب 917/0مقدار آن  ،آلفاي كرونباخل در جدورفت. 

توان گفت كه پرسشنامه از اعتباار  به اين ترتی  مي  آمد

  .خوبي برخوردار است

 

 هاي تحقيقيافته -5

نفار از   15هاي صورت گرفته با با توجه به مصاحبه

كشاور، نتاايج حاصال از    نظران نظام آموزش عالي صاح 

 باشد.مي 1ها به شرح جدول تحلیل مصاحبه
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 هانتايج حاصل از تحليل مصاحبه -1جدول 

 کد باز کد محوري کد انتخابي

 عوامل علّي

 دانشجو

 دسترسي به مناب  ماليعدم

 هاوكار در دانشگاهحاكمیت نداشتن فضاي كس 

 انگیزه پايین دانشجو

 گرايي در دانشجويانباالرفتن روحیه فرهن  مدرك

 آموزشيهاي تفاوت بودن نسبت به دورهبي

 نداشتن مهارت الزم

 هاهاي دانشجو در طراحي و كاربرد ايدهضعف توانمندي

 گري در دانشجويانپايین بودن روحیه مطالبه

 هاي نو براي كارآفرينينداشتن ايده

 هاي برترگري ايدهنبود روحیه مطالبه

 پايین بودن كیفیت زندگي

 استاد

 كارآفريني نسبت به بقیه دروسارجحیت نداشتن دروس 

 پايین بودن انگیزه استادان

 اعتقاد نداشتن برخي از اساتید به مفهوم كارآفريني اجتماعي

 روز نبودن استادان در زمینه تدريس دروس كارآفريني اجتماعي در نظام آموزش عاليبه

 كشور توسط اساتیدتوجه نداشتن به ضرورت وجود اين مهم در نظام آموزش عالي 

 ها و دروس تخصصي كارآفريني اجتماعيمقاومت در برابر تغییر سیالبس

طراحان و متخصصان 
 ريزي درسيبرنامه

 هاي تخصصي كارآفرينيروز نبودن دان  تخصصي طراحان برنامهبه

 ريزاناي عمل كردن طراحان و برنامهسلیقه

هاي كارآفريني با توجه به فرهن  آموزشي در زمینه تدوين برنامه ريزانتوجه نداشتن طراحان و برنامه
 حاكم بر كشور

 روزترين مفاهیم مطرح شده در زمینه كارآفريني اجتماعيريزان از بهاطالع نداشتن برنامه

 ريزان درسي غیرمتخصص و سیاسيحضور طراحان و برنامه

 با نیازهاي بازار كاركاربردي نبودن مفاهیم مطرح شده كارآفريني 

پژوهي آيندهعدم
 كارآفريني

 اعتنايي به آينده رشته كارآفريني اجتماعيبي

 نبود مكانیزم الزم در راستاي گسترش فرهن  كارآفريني

 اي مرتبط با مباحث كارآفرينيرشتههاي میانرن  بودن آموزشكم

 ايعوامل زمینه

هاي آموزش سیاست
 عالي

 هاي كارآفريني اجتماعي در دانشگاهبودن فعالیت تئوري محور

 توجهي به توانمندسازي و بهسازي اعضاي هیئت علمي در زمینه تقويت كارآفريني اجتماعيكم

 هاي آموزش عالينبود توجه كافي به مقوله كارآفريني اجتماعي در اهداف و رسالت

 حمايت نكردن از دانشجويان كارآفرين دانشگاهي

 ريزي اصوليبرنامهعدم

 تشويق و افزاي  انگیزه در بین دانشجويان توسط اساتیدعدم

 هاي تخصصي به واسطه نوگرايي كارآفريني اجتماعيحضور مديران غیرمرتبط در امر تدوين سرفصل

 توجهي به كیفیت مفهوم كارآفريني در نظام آموزش عاليكم

 مديريت آموزش عالي

 روحیه كارآفريني از دوران راهنمايي و دبیرستان در بین فراگیرانايجاد عدم

 هاي كارآفريني اجتماعي در نظام آموزش عاليها و ساختارها در تدوين دورهتوجهي به زيرساختكم

 هاگیرينفعان در تصمیمحضور ناكافي و مشاركت تمامي ذي

 هاي كارآفرينيتوجه نداشتن به آموزش

 هاي كارآفريني اجتماعي در سطح دانشگاهنظارت و پیگیري اثربخشي دورهنبود 

 پژوهي در زمینه كارآفرينيفقدان آينده

 هاي آموزشي در تدريس كارآفريني اجتماعياستقبال از نوآوريعدم

 نبود هماهنگي بین نهادهاي متولي و نظام دانشگاهي

 عاليترويج كارآفريني در نظام آموزش عدم

 گرعوامل مداخله

 عوامل اقتصادي

 ضعف نظام اقتصادي

 حاكمیت روحیه كارآفريني در كشورعدم

 شناخت نسبت به مفهوم كارآفريني اجتماعينداشتن 

 پايین بودن رشد اقتصادي نسبت به بازارهاي جهاني

 هاي كارآموزي و منتورين  در زمینه فراگیري كارآفرينينبود دوره

عوامل فرهنگي و 
هاي اجتماعي و برنامه
 درسي

 هاي مطرح كارآفريني اجتماعي در دنیاهاي درسي نظام آموزش عالي هماهن  با سرفصلتطبیق برنامهعدم

 هاي تخصصي كارآفريني در نظام آموزش عالي ايراننبود گراي 

 هاي برنامه درسي كارآفرينيتعادل بین مؤلفهعدم

 كارآفريني به عنوان درس اختیاري در چارت برنامه آموزشي انتخاب درس
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 کد باز کد محوري کد انتخابي

 فقدان فرهن  اختصاصي كارآفريني در نظام آموزش عالي

 رويه هاي اجرايي نا مناس 

 پیامد
پیامدهاي اقتصادي و 

 اجتماعي

 التحصیالن در زمینه كارآفريني اجتماعيتطابق نداشتن نیاز كار و دان  فارغ

 بیكاريافزاي  نرخ 

 التحصیالن بیكار بر بخ  دولتيفشار فزاينده فارغ

 میل به ادامه تحصیل در بین جوانانعدم

 افزاي  مشاغل فاقد مهارت كافي در بازار كار

 سرخوردگي و كاه  نشاط در بین دانشجويان

 سرخوردگي و كاه  نشاط در بین استادان

 تحصیلكاه  اعتماد به آموزش و ادامه 

 راهبرد
 زيرساختي

 روز نشدهمحتواي به

 هاي كارآفرينيافزاي  حجم دروس تئوري نسبت به عملي در آموزش

 محور نبودن محتواي دروس كارآفريني اجتماعيمسأله

 هاي كارآفرينينبود بودجه كافي براي كاربردي كردن آموزش

 اجتماعي در دانشگاهدهنده كارآفريني هاي مجازي توسعهسازمان

 هاي تقويت روحیهحاكمیت استراتژيعدم

 ايارائه خدمات مشاوره

 رسانيارائه خدمات اطالع

 سازي علميتالش در راستاي فرفیتعدم

 ترويج كارآفريني در نظام آموزش عالي ايرانعدم

 هاي بلندمدتريزيبرنامه

 ناكارآمد كیفیت
 مناس  هاينبود زيرساخت

 توجه نداشتن به كیفیت آموزش كارآفريني اجتماعي

 

در بخ  كمي با توجه به پرسشنامه احصا شاده از  

هااي  هاي صورت گرفته جهت اعتبارياابي مؤلفاه  مصاحبه

، موارد ذيل به دست آماده  PLSافزار دست آمده در نرمبه

 (.5تا  2است )جداول 

 

گيري کارآفريني اجتماعي در ترين علل مؤثر بر شكلدر بررسي و اعتباريابي مهمهاي مورد نظر بندي مؤلفهرتبه -2جدول

 نظام آموزش عالي

 ميانگين رتبه هامؤلفه

 69/10 ايعوامل زمینه

 91/10 استاد

 98/6 دانشجو

 29/5 درسيريزي طراحان و متخصصان برنامه

 05/6 پژوهي كارآفرينيآيندهعدم

 40/5 عوامل اقتصادي

 98/5 عوامل فرهنگي

 78/8 پیامد

 40/11 زيرساخت

 1 كیفیت ناكارآمد

 13 راهبردها

 96/2 هاي نظام آموزشيسیاست

 57/6 مديريت نظام آموزشي

 

نشاااان داده شاااده  2هماااانطور كاااه در جااادول 

اي و راهبردهااا، هاااي زيرساااخت، عواماال زمینااه مؤلفااه

گاردد و متغیار كیفیات    ترين زيرمؤلفه محسوب ماي مهم

 ناكارآمد، كمترين اهمیت را دارد.
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 57 اااااااااااااااااااااااااا راديدوداو الیدان ،يپورگونیعباس عباسپور، محمدرضا م /...علل مؤثر بر  نيترمهم يابيو اعتبار يبررس

 

 عالي ايرانگيري کارآفريني اجتماعي در نظام آموزش هاي مورد نظر در اعتباريابي علل مؤثر شكلبندي زيرمؤلفهرتبه-3جدول

 ميانگين رتبه زيرمؤلفه

 14/35 التحصیالن در زمینه كارآفريني اجتماعيتطابق نداشتن نیاز كار و دان  فارغ

 55/24 افزاي  نرخ بیكاري

 20/35 التحصیالن بیكار بر بخ  دولتيفشار فزاينده فارغ

 66/16 عدم میل به ادامه تحصیل در بین جوانان

 90/17 مهارت كافي در بازار كارافزاي  مشاغل فاقد 

 37/45 سرخوردگي و كاه  نشاط در بین دانشجويان

 83/38 سرخوردگي و كاه  نشاط در بین استادان

 31/4/0 كاه  اعتماد به آموزش و ادامه تحصیل

 87/38 روز نشدهمحتواي به

 98/48 هاي كارآفرينيافزاي  حجم دروس تئوري نسبت به عملي در آموزش

 68/48 محور نبودن محتواي دروس كارآفريني اجتماعيمسأله

 73/28 هاي كارآفرينيبودجه كافي براي كاربردي كردن آموزشنبود 

 52/37 دهنده كارآفريني اجتماعي در دانشگاههاي مجازي توسعهسازمان

 02/52 هاي تقويت روحیهحاكمیت استراتژيعدم

 05/38 ايارائه خدمات مشاوره

 19/37 رسانيارائه خدمات اطالع

 12/42 سازي علميتالش در جهت فرفیتعدم

 28/34 كارآفريني در نظام آموزش عالي ايران نیافتن ترويج

 82/30 هاي بلندمدتريزيبرنامه

 28/20 هاي مناس نبود زيرساخت

 06/41 توجه نداشتن به كیفیت آموزش كارآفريني اجتماعي

 24/44 هاي كارآفريني اجتماعي در دانشگاهفعالیتمحور بودن تئوري

 96/35 توجهي به توانمندسازي و بهسازي اعضاي هیئت علمي در زمینه تقويت كارآفريني اجتماعيكم

 73/30 هاي آموزش عاليتوجهي به مقوله كارآفريني اجتماعي در اهداف و رسالتكم

 94/24 حمايت نكردن از دانشجويان كارآفرين دانشگاهي

 68/24 ريزي اصولينبود برنامه

 69/50 نبود تشويق و افزاي  انگیزه در بین دانشجويان توسط اساتید

 53/38 هاي تخصصي )به واسطه نوگرايي كارآفريني اجتماعي(حضور مديران غیرمرتبط در امر تدوين سرفصل

 57/28 توجهي به كیفیت مفهوم كارآفريني در نظام آموزش عاليكم

 15/27 روحیه كارآفريني از دوران راهنمايي و دبیرستان در بین فراگیراننشدن ايجاد 

 36/34 هاي كارآفريني اجتماعي در نظام آموزش عاليها و ساختارها در تدوين دورهتوجهي به زيرساختكم

 14/35 هاگیريحضور ناكافي و مشاركت تمامي ذينفعان در تصمیم

 55/24 كارآفريني.هاي توجهي به آموزشبي

 20/35 هاي كارآفريني اجتماعي در سطح دانشگاهنبود نظارت و پیگیري اثربخشي دوره

 61/16 پژوهي در زمینه كارآفرينيفقدان آينده

 90/17 هاي آموزشي در تدريس كارآفريني اجتماعياستقبال از نوآوريعدم

 37/45 نبود هماهنگي بین نهادهاي متولي و نظام دانشگاهي

 83/38 ترويج كارآفريني در نظام آموزش عاليعدم

 31/41 ضعف نظام اقتصادي

 87/39 عدم حاكمیت روحیه كارآفريني در كشور 

 98/48 شناخت نسبت به مفهوم كارآفريني اجتماعينداشتن 

 68/48 پايین بودن رشد اقتصادي نسبت به بازارهاي جهاني

 73/28 منتورين  در زمینه فراگیري كارآفرينيهاي كارآموزي و نبود دوره
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 ميانگين رتبه زيرمؤلفه

 52/37 هاي مطرح كارآفريني اجتماعي در دنیاهاي درسي نظام آموزش عالي هماهن  با سرفصلبرنامهنداشتن تطبیق 

 92/52 هاي تخصصي كارآفريني در نظام آموزش عالي ايراننبود گراي 

 05/38 هاي برنامه درسي كارآفرينيعادل بین مؤلفهتعدم

 19/37 انتخاب درس كارآفريني به عنوان درس اختیاري در چارت برنامه آموزشي

 12/42 فقدان فرهن  اختصاصي كارآفريني در نظام آموزش عالي

 28/37 هاي اجرايي نامناس رويه

 82/30 دسترسي نداشتن به مناب  مالي

 28/20 هاوكار در دانشگاهحاكمیت فضاي كس عدم

 06/41 پايین دانشجوانگیزه 

 44/25 گرايي در دانشجويانباالرفتن روحیه فرهن  مدرك

 96/35 هاي آموزشيتفاوت بودن نسبت به دورهبي

 73/32 نداشتن مهارت الزم 

 12/42 هاهاي دانشجو در طراحي و كاربرد ايدهضعف توانمندي

 28/34 گري در دانشجويانپايین بودن روحیه مطالبه

 82/30 هاي نو براي كارآفرينيايدهنداشتن 

 28/20 هاي برترگري ايدهنبود روحیه مطالبه

 90/17 پايین بودن كیفیت زندگي

 37/42 ارجحیت نداشتن دروس كارآفريني نسبت به بقیه دروس

 94/29 پايین بودن انگیزه استادان

 94/29 اعتقاد نداشتن برخي از اساتید به مفهوم كارآفريني اجتماعي

 68/24 روز نبودن استادان در زمینه تدريس دروس كارآفريني اجتماعي در نظام آموزش عاليبه

 69/50 توجهي به ضرورت وجود اين مهم در نظام آموزش عالي كشور توسط اساتیدبي

 53/38 ها و دروس تخصصي كارآفريني اجتماعيمقاومت در برابر تغییر سیالبس

 57/28 هاي تخصصي كارآفرينيطراحان برنامهروز نبودن دان  تخصصي به

 15/27 ريزان اي عمل كردن طراحان و برنامهسلیقه

 36/34 هاي كارفريني با توجه به فرهن  حاكم بر كشورريزان آموزشي در زمینه تدوين برنامهتوجهي طراحان و برنامهبي

 44/25 در زمینه كارآفريني اجتماعيروزترين مفاهیم مطرح شده ريزان از بهاطالع نداشتن برنامه

 73/32 ريزان درسي غیرمتخصص و سیاسيحضور طراحان و برنامه

 94/24 كاربردي نبودن مفاهیم مطرح شده كارآفريني با نیازهاي بازار كار

 68/24 اعتنايي به آينده رشته كارآفريني اجتماعيبي

 69/50 نبود مكانیزم الزم در جهت گسترش فرهن  كارآفريني

 53/38 اي مرتبط با مباحث كارآفريني رشتههاي میانرن  بودن آموزشكم

 

هاي ود گراي هاي نب، زيرمؤلفه3توجه به جدول با 

تخصصااي كااارآفريني در نظااام آمااوزش عااالي ايااران،    

 ترين زيرمؤلفه هستند.مهم

دهااد كااه نشااان مااينتااايج معااادالت ساااختاري 

در نظاام آماوزش    گیري كارآفريني اجتماعي پايادار شكل

در  كااه بااه عواماال مختلفااي بسااتگي دارد ،عااالي ايااران

ها(، نتاايج و  )زمینه ي، بسترهاي الزملّهاي شرايط عقال 

اين  زهر كدام ا .شودبندي ميپیامدهاي و راهبردها دسته

 تحقیاق آورده  اين ها به عواملي بستگي دارد كه دردسته

توانناد  تاوجهي ماي  به طاور قابال   ،املواين ع شده است.

 تأثیرگذار باشند يا خیر. براي شناسايي میزان اهمیت هار 

باه تحلیال عااملي آنهاا از طرياق       ،هاا كدام از اين عامال 

میزان اهمیت هر كدام و  شدمعادالت ساختاري پرداخته 

هاااي آنهااا آورده و همچنااین رتبااه 4از آنهااا در جاادول 

   مشخص شد.
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 نتايج معادالت ساختاري -4جدول 

 رتبه درجه از نظر اهميت عوامل مؤثر

 8 033/0 دانشجو

 7 067/0 استاد

 3 166/0 كارآفريني پژوه نبودنآينده

 4 013/0 عوامل فرهنگي

 5 133/0 ريزي درسيطراحان و متخصصان برنامه

 8 040/0 نظام آموزشيت مديري

 7 066/0 هاي نظام آموزشيسیاست

 2 232/0 كیفیت ناكارآمد

 7 066/0 زيرساخت

 9 021/0 پیامد

 1 404/0 عوامل اقتصادي

 

 مدل معادالت ساختاري 

 

 الگوي مدل تي براي پژوهش -1شكل 
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 خالصه برازش مدل -5جدول 

 مدل برآورد شده مدل اشباع 

SRMR 071/0  071/0  

d_ULS 395/5  395/5  

Chi Squer 0278/0  807/0  

NFI 278/0  763/0  

 

به طور كلي، نتايج نهايي مدل معاادالت سااختاري   

 آمده است. 5در جدول 

 0باین   SRMRدست آمده براي شاخص مقادير به

، بارازش  07/0بود كه براي مدل تحقیاق باا بارازش     1تا 

كمتار   08/0گردد  زيارا مقادار آن، از   خوبي محسوب مي

هاي عمومي براي به حسااب آوردن  يكي از شاخص است.

هاي برازش شااخص  پارامترهاي آزاد در محاسبه شاخص

دو بر درجه -دو بهنجار است كه از تقسیم ساده خي-خي

چنانچااه اياان مقاادار،  شااود.آزادي ماادل محاساابه مااي

تار  كوچاك  5باشد  مطلوب است و اگار از   2تر از كوچك

كاه در ايان تحقیاق در     قبول اسات باشد  با اغما  قابل

 باشد كه قابل قبول است.مي 8/0مدل برآورده شده 

 

 و پيشنهاد گيرينتيجه -6

 و اعتبارياابي علال   بررساي  ،هدف از پژوه  حاضر

گیري كارآفريني اجتماعي پايادار در نظاام آماوزش    شكل

به طور هاي پژوه ، با توجه به يافتهباشد. عالي ايران مي

 يي در اجارا ترين شارايط علّا  توان گفت كه مهمكلي مي

رويكرد كار آفريني اجتماعي پايدار در نظام آموزش عالي 

مااالي،  مناااب  بااه دسترسااي نداشااتن: ايااران عبارتنااد از

 ها، انگیازه دانشگاه در وكاركس  نداشتن فضاي حاكمیت

 در گراياي مادرك  فرهن  روحیه دانشجو، باالرفتن پايین

آموزشاي،   هايدوره به نسبت بودن تفاوتدانشجويان، بي

 در دانشاجو  هااي توانمنادي  الزم، ضاعف  مهارت نداشتن

 گاري مطالباه  روحیه بودن ها، پايینايده كاربرد و طراحي

 كارآفريني، نبود براي نو هايايده دانشجويان، نداشتن در

 كیفیات  باودن  برتار، پاايین   هايايده گريمطالبه روحیه

 باه  نسابت  كاارآفريني  دروس ارجحیت نداشاتن زندگي، 

 اعتقااد نداشاتن  استادان،  انگیزه بودن دروس، پايین بقیه

 روزاجتمااعي، باه   كاارآفريني  مفهوم به استادان از برخي

 كااارآفريني دروس تاادريس زمینااه در اسااتادان نبااودن

 اساتادان باه   تاوجهي عالي، بي آموزش نظام در اجتماعي

كشاور،   عاالي  آماوزش  نظاام  در مهام  اين وجود ضرورت

 تخصصاي  دروس و هاا سایالبس  تغییار  برابار  در مقاومت

 تخصصااي داناا  نبااودن روزاجتماااعي، بااه كااارآفريني

 عمال  ايسالیقه كارآفريني،  تخصصي هايبرنامه طراحان

 و طراحااان تااوجهيرياازان، باايبرنامااه و طراحااان كااردن

 هااايبرنامااه تاادوين زمینااه در آموزشااي رياازانبرنامااه

اطاالع  كشاور،   بار  حااكم  فرهنا   به توجه با كارآفريني

 در شاده  مطرح مفاهیم روزترينبه از ريزانبرنامه نداشتن

 ريازان برنامه و طراحان اجتماعي، حضور كارآفريني زمینه

 شده مطرح مفاهیم نبودن غیرمتخصص، كاربردي درسي

 رشاته  آينده به اعتناييكار، بي بازار نیازهاي با كارآفريني

 راسااتاي در الزم مكااانیزم اجتماااعي، نبااود كااارآفريني

 هااي آموزش بودن رن كارآفريني و كم فرهن  گسترش

 كارآفريني. مباحث با مرتبط ايرشته میان

هااي باه عمال    با توجه به مصاحبه ،تحقیقدر اين 

گیاري  توان گفات كاه بساترهاي الزم در شاكل    آمده مي

رويكرد كارآفريني اجتماعي پايدار در نظام آموزش عاالي  

محاور  تئوري ،هاي آموزش عالي: سیاستعبارتند ازايران 

، هاااي كااارآفريني اجتماااعي در دانشااگاه بااودن فعالیاات

ت ئا بهساازي اعضااي هی  توجهي باه توانمندساازي و   كم

، نداشاتن  علمي در زمیناه تقويات كاارآفريني اجتمااعي    

توجه كافي به مقولاه كاارآفريني اجتمااعي در اهاداف و     
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از دانشاجويان   نكاردن  حمايت، هاي آموزش عاليرسالت

تشاويق  عدم ،ريزي اصوليبرنامهعدم، كارآفرين دانشگاهي

حضور ، و افزاي  انگیزه در بین دانشجويان توسط اساتید

هااي تخصصاي   مديران غیرمرتبط در امر تدوين سرفصل

تاوجهي باه   كم، )به واسطه نوگرايي كارآفريني اجتماعي(

ماديريت   ،كیفیت مفهوم كارآفريني در نظام آموزش عالي

روحیاه كاارآفريني از دوران    نشادن  ايجااد ي، آموزش عال

تاوجهي باه   كام  ،راهنمايي و دبیرستان در بین فراگیاران 

هااي كاارآفريني   ها و ساختارها در تدوين دورهزيرساخت

حضور ناكافي و مشاركت  ،اجتماعي در نظام آموزش عالي

بااه  يتااوجهبااي ،هااایااريگنفعااان در تصاامیمتماامي ذي 

نظارت و پیگیري اثربخشاي  نبود  ،هاي كارآفرينيآموزش

فقادان   ،هاي كارآفريني اجتماعي در سطح دانشاگاه دوره

اسااتقبال از عاادم ،كااارآفرينيپژوهااي در زمینااه آينااده

 ،هاي آموزشاي در تادريس كاارآفريني اجتمااعي    نوآوري

و  ود هماهنگي بین نهادهاي متولي و نظاام دانشاگاهي  نب

 ترويج كارآفريني در نظام آموزش عالي.عدم

توان گفت هاي به عمل آمده ميبا توجه به مصاحبه

گیاري رويكارد كاارآفريني    گر در شكلكه شرايط مداخله

عبارتناد از:   جتماعي پايدار در نظام آموزش عاالي اياران  ا

شاناخت  كشاور،   در كاارآفريني  روحیه حاكمیت نداشتن

 اجتمااعي، پاايین   كاارآفريني  مفهاوم  باه  نسبت نداشتن

 جهااني، نباود   بازارهااي  باه  نسابت  اقتصادي رشد بودن

 فراگیااري زمینااه در منتوريناا  و كااارآموزي هااايدوره

 نظااام درسااي هااايبرنامااه نداشااتنتطبیااق كااارآفريني، 

 كاارآفريني  مطارح  هايسرفصل با هماهن  عالي آموزش

 كاارآفريني  تخصصاي  هايگراي  دنیا، نبود در اجتماعي

 هااي مؤلفاه  باین  ايران، نبود تعادل عالي آموزش نظام در

 باه  كاارآفريني  درس كاارآفريني، انتخااب   درساي  برنامه

 آموزشاي، فقادان   برناماه  چارت در اختیاري درس عنوان

عاالي و   آماوزش  نظاام  در كاارآفريني  اختصاصي فرهن 

 نامناس . اجرايي هايرويه

هااي باه عمال    در اين تحقیق با توجه به مصااحبه 

گیاري  توان گفت كاه نتاايج و پیامادهاي شاكل    آمده مي

رويكرد كارآفريني اجتماعي پايدار در نظام آموزش عاالي  

هاا و  رفا  خلال، شاكاف   زاياي،  اشاتغال ايران عبارتند از: 

ارتبااط برقارار شادن باین     ي، تنگناهاي باازار و اجتمااع  

تطاابق نیااز كاار و    عادم ، افزاي  ثاروت و درآماد  ، بازارها

، التحصایالن در زمیناه كاارآفريني اجتمااعي    دان  فاارغ 

التحصایالن بیكاار   فشار فزاينده فارغ، افزاي  نرخ بیكاري

، داماه تحصایل  باه ا نداشتن جوانان میل ، بر بخ  دولتي

، افاازاي  مشاااغل فاقااد مهااارت كااافي در بااازار كااار    

، ساارخوردگي و كاااه  نشاااط در بااین دانشااجويان    

كااه   و  سرخوردگي و كاه  نشااط در باین اساتادان   

 .اعتماد به آموزش و ادامه تحصیل

هااي باه عمال    در اين تحقیق با توجه به مصااحبه 

 گیاري در شاكل ماؤثر  توان گفت كه راهبردهاي آمده مي

رويكرد كارآفريني اجتماعي پايدار در نظام آموزش عاالي  

افزاي  حجم دروس تئوري ، زيرساختياز: عبارتند  ايران

محاور  لهأمسا  ،هاي كاارآفريني نسبت به عملي در آموزش

 بودجاه ، نباود  نبودن محتواي دروس كارآفريني اجتماعي

 هاااي كااارآفرينيكااافي بااراي كاااربردي كااردن آمااوزش

دهنده كارآفريني اجتماعي در زي توسعههاي مجاسازمان

، هاي تقويت روحیاه استراتژي نداشتن حاكمیت، دانشگاه

، نباود  رسااني ارائه خدمات اطالع، ايارائه خدمات مشاوره

تاارويج عاادم، سااازي علماايفرفیااتراسااتاي تااالش در 

هااي  ريازي برنامه، كارآفريني در نظام آموزش عالي ايران

، هاي مناسا  ود زيرساختنب ،كیفیت ناكارآمد، بلندمدت

  .توجه به كیفیت آموزش كارآفريني اجتماعيعدم

ين عامال  رتا كه مهام  دهدنتايج نشان ميهمچنین 

در نظام آماوزش عاالي    در امر كارآفريني اجتماعي پايدار

ايان   هتاوان در توجیا  باشد. ميايران، عوامل اقتصادي مي

اي  گونه سخن گفت كه رشد اقتصادي ياا افاز  عامل اين

متغیرهاي كمّي اقتصادي مانند تولید ناخاالص داخلاي و   

لاي  . ودگارد نشانگرهاي توسعه قلماداد ماي  ، درآمد سرانه

زدن تعااادل میااان متغیرهاااي  بااا باارهم  ،اياان دياادگاه 

هااي  غیراقتصادي مانند فقر، بیكاري، نابرابري، محرومیت

یر پیدا كرد. بحاث توساعه انسااني،    یتغ ،غیره اجتماعي و
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فرد انسان در جمی  جهات است، توساعه فارد در   توسعه 

زندگي كاري و شغلي، زندگي اجتماعي، زندگي خصوصي 

هاي اقتصادي در امر و مسائل فرهنگي. توسعه و همكاري

با ي كارآفريني اجتماعي پايدار در نظام آموزش عالي اجرا

هاااي متمركااز باار توسااعه تغییاار جهاات آرام از سیاساات

هااي  باه سامت سیاسات    هااي كوچاك و متوساط   بنگاه

 ،شااود. بااه عبااارتي متمركااز باار كااارآفريني ديااده مااي 

مداران به نحو چشمگیري به درك ايان واقعیات   سیاست

هاي كوچك و متوساط  اند كه حمايت از بنگاهدست يافته

بدون توجه ويژه به مقوله كارآفريني موفق نخواهاد باود.   

ساس هاي ترويج كارآفريني، ابدين ترتی  توجه به برنامه

هاي كوچك ههاي شغلي در بنگاهاي توسعه فرصتبرنامه

هاي داراي كااركرد  باشد و سازمانو متوسط اقتصادي مي

هاايي باراي   توانند باا ارائاه برناماه   ترويجي و آموزشي مي

تاارويج كااارآفريني، نقاا  اساسااي را در فراينااد توسااعه  

گیااري اعتباريااابي علاال شااكل .كااارآفريني ايفااا نماينااد

كارآفريني اجتماعي پايدار در نظام آموزش عالي ايران بار  

مبناي معادالت ساختاري در نظاام آماوزش عاالي اياران     

لفاه  ؤممدل، در اين  .صورت گرفت و مدل نهايي ارائه شد

تارين عامال در   مهام  ،404/0عوامل اقتصادي باا مقادار   

آماوزش عاالي    گیري كارآفريني اجتماعي در نظاام شكل

دست آمده براي شاخص باراي مادل   همقادير ب ايران بود.

  گاردد برازش خوبي محسوب ماي  07/0تحقیق با برازش 

دو كه در كمتر است و مقدار خي 08/0چون مقدار آن از 

باشاد كاه   ماي  8/0اين تحقیاق در مادل بارآورده شاده     

بندي در بین متغیرهاي اصلي نشاان  رتبه قبول است.قابل

را دارد و متغیر  اهمیتترين مهم ،كه متغیر راهبردهاداد 

 باشااد.كیفیاات ناكارآمااد داراي كمتاارين اهمیاات مااي  

لفه ؤمهاي اصلي نشان داد زيربندي در بین زيرمؤلفهرتبه

هاي تخصصاي كاارآفريني در نظاام آماوزش     ود گراي نب

 .گرددلفه محسوب ميؤمترين زيرمهم ،عالي ايران

نامه دكتاري نويسانده   اين مقاله برگرفته از پايان* 

باشاد و نتاايج   سوم مقاله در دانشگاه عالمه طباطبائي مي

پژوه  حاضر با مناف  هیچ ارگان و سازماني در تعاار   

 نیست و بدون حمايت مالي انجام شده است.  

 

 منابع -7

 تحلیال  (.1398) وحیاد.  آباادي، نیا، غالمحسین  عليحسیني

 اكوسیسااتم ابعاااد مطلااوب و موجااود وضااعیت شااكاف

 در كشااورزي  بنیاان دانا   هااي شاركت  در كارآفريني

نشااريه تعاااون و   كرمانشاااه. و هماادان هاااياسااتان

 .78-57(، 29)8كشاورزي، 

(. بررساي عوامال ماؤثر بار     1391ربیعي، علي  دلباز، هانیاه. ) 

 گایالن.  دانشاگاه  دانشاجويان  در كارآفريني گیريشكل

 .45-34 ،149 شماره جامعه، و كار ماهنامه

 كاارآفريني  توساعه  هااي (. موانا  و راه 1386سالمي، محمد. )

فصالنامه تخصصاي    اي.حرفاه  و فناي  آموختگاان دان 

 .17و  16شماره  اشتغال و كارآفريني روي ،

كاارآفريني در  (. 1392محماديان، فرنااز  شاواخ، ماريم. )    شاه

 ريز.تهران: ني اجتماع.

شاريف  سااید مصاطفي  جمشاایديان، عبدالرساول  رحیمااي،    

(. تحلیل وضعیت آماوزش  1390حمید  نادري، ناهید. )

نشااريه توسااعه كااارآفريني در آمااوزش عااالي ايااران.  

 .87-106(، 11)4كارآفريني، 

 محسان.  عاادلي،  اهلل شريفي، امید  اسدي، علي  رضاايي، روح 

 هشانامه پژو نشريه دانشگاهي. زنان كارآفريني (.1389)

 .106-73 (،1)1 زنان،

(. بررسااي كااارآفريني  1389صااالحي صاادقیاني، جمشااید. ) 

نشريه توساعه  هاي رفتاري. اجتماعي با رويكرد مشخصه

 .94-67(، 1)3كارآفريني، 

عباسااپور، عباااس، رحیمیااان، حمیااد  داوودي راد، دانیااال.   

(. تحلیل وضعیت ترويج كارآفريني اجتمااعي در  1395)

المللاي  عالي ايران. پنجمین كنفرانس بیننظام آموزش 

 حسابداري. و اقتصاد مديريت، در نوين هايپژوه 

 و كاارآفريني  بر مؤثر هايمؤلفه بررسي (.1393) عذرا. عاليي،

 رفاااه و كااار تعاااون، وزارت در آن پاارورش هااايشاایوه

 فرهنگاي  علمي اقتصادي، اجتماعي، ماهنامه اجتماعي.

 .59-47 ،167 شماره جامعه، و كار

  علاي بیگاي، امیرحساین     آگهاي  حساین    رضوان ،قمبرعلي

راهباارد اكوسیسااتم   . (1393. )زرافشاااني، كیااومرث  
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. نشاريه  كارآفريني: پاارادايم جدياد توساعه كاارآفريني    

 .38-21(، 3)1كارآفريني در كشاورزي، 

(. دانشاگاه كاارآفرين و نقا  آن در    1384كردنائیج، اسداله. )

هماي  اشتغال و نظاام آماوزش   ايجاد اشتغال. دومین 

 عالي كشور.

مالكي، رسول  يایالق چغااخور، حمیاد  احمدوناد، مصاطفي.      

 در اجتمااعي  كاارآفريني  هااي (. بررسي ويژگي1394)

 عشااير  امور كل اداره مطالعه: )مورد دولتي هايسازمان

ريزي رفااه و  برنامه نشريه بويراحمد(. و كهگیلويه استان

 .62-41، 25، شماره توسعه اجتماعي

(. توساعه  1393مرجاني، تیماور  صادري، ساید صادرالدين. )    

ها، عوامل مؤثر و راهكارهاا.  كارآفريني اجتماعي  آسی 

 .297-277(، 2)12نشريه مديريت فرهن  سازماني، 

 باه  توجاه  لزوم (.1390) مجید. بهرامي، اصغر علي زاده،میرك

 در پايااداري بسااتر عنااوان بااه اجتماااعي كااارآفريني

 ،134 شاماره  جامعاه،  و كار نشريه روستايي. تماعاتاج

38-48. 

نادعلي پورپلكي، حسان  كريماي، فريباا  ناادي، محمادعلي.      

 توسااعه راساتاي  در اي(. تبیاین شارايط زمیناه   1398)

 آماوزش  مؤسساات  و هادانشگاه در اجتماعي كارآفريني

 (،2)13 آموزشاي،  مديريت و رهبري نشريه ايران. عالي

284-267. 

(. 1390) الادين. يادگار، نسیم  بازرگاان، عبااس  فقیاه، نظاام    

گیااري ابتكااارات كارآفرينانااه اجتماااعي: فراينااد شااكل

 توسعه نشريه ها.الگويي برگرفته از نظريه برخاسته داده

 .29-7 (،13)4 كارآفريني،
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