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Abstract
The present study was conducted to design and validate a model for
social entrepreneurship of higher education in Iran. This study was
conducted using a Mixed Method. In the qualitative part of this study,
a questionnaire was designed using the method of Grounded Theory
and also interviews with 15 experts were conducted. The designed
questionnaire was conducted with 384 students in public universities
of Tehran. Purposive sampling method was used in the qualitative
part whereas random classified sampling method was applied in the
quantitative part. In addition, analysis of Structural Equation
Modeling was used in the quantitative part whereas the results of the
qualitative part were analyzed through Grounded Theory. The results
showed that infrastructural, designers and curriculum planning
specialists, student, tenure, lack of entrepreneurship future studies,
economic, higher education policies, economic and social
consequences, higher education management, cultural, social and
curriculum and inefficient quality factors, are the factors of social
entrepreneurship in Iran's higher education system, respectively.
Therefore, in a general perspective, the phenomenon of the
existential agency was identified.

Keywords:
Higher education, Grounded Theory, Mixed Method, Social Entrepreneurship
 The present article is taken from the doctoral dissertation in Educational
Management, Allameh Tabataba'i University

طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش
عالی ایران 
نشریه علمی
دانیال داوودیراد

پژوهش در
نظامهای آموزشی

دانشآموخته دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
عباس عباسپور



استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

دوره  ،15شماره ،54
ص 50-33
پاییز 1400
شاپا (چاپی)2383-1324 :
شاپا (الکترونیکی)2783-2341 :

محمدرضا میگونپوری
استادیار گروه کارآفرینی در فناوری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده

نمایه در ISC

کارآفرینی اجتماعی ،راهبردی اساسی برای توسعه پایدار است؛ آموزش عالی نیز ،آبشخور تحوالت

www.jiera.ir

بنیادین در نهادینهسازی کارآفرینی اجتماعی است .هدف پژوهش حاضر ،طراحی و اعتباریابی الگوی

نشریه علمی
پژوهش در نظام های آموزشی تحت قانون
بین المللی کپی رایت Creative
 Commons: BY-NCمی باشد).

کارآفرینی اجتماعی برای نظام آموزش عالی ایران بود .پژوهش حاضر از طریق روش تحقیق ترکیبی
انجام شد .در بخش کیفی پژوهش ،از طریق نمونهگیری هدفمند ،با  15نفر از صاحبنظران آموزش
عالی مصاحبه به عمل آمد .بر این اساس ،پرسشنامهای ساخته شد .در بخش کمی پژوهش نیز ،از
طریق نمونهگیری تصادفی 384 ،نفر از دانشجویان دانشگاههای شهر تهران انتخاب و پرسشنامه روی
آنها اجرا شد .دادههای پژوهش ،در بخش کیفی ،با روش نظریه زمینهای؛ و در بخش کمی ،از طریق

نوع مقاله:
مقاله اصیل پژوهشی
 نویسنده مسئول:
abbaspour@atu.ac.ir

تاریخ دریافت1399/10/26 :
تاریخ بازنگری1400/03/15 :
تاریخ پذیرش1400/04/20 :
تاریخ انتشار1400/07/20 :

مدلیابی معادالت ساختاری تحلیل شد .نتایج نشان داد ،عوامل زیرساختی ،طراحان و متخصصان
برنامهریزی درسی ،دانشجو ،استاد ،عدم آیندهپژوهی کارآفرینی ،اقتصادی ،سیاستهای آموزش عالی،
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ،مدیریت آموزش عالی ،عوامل فرهنگی ،اجتماعی و برنامههای درسی
و کیفیت ناکارآمد ،عوامل کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران هستند .بر این اساس ،در یک
چشمانداز کلی ،پدیده کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ،به نام عاملیت وجودی شناسایی شد.

استناد به این مقاله :داووی راد ،د ،.عباس پور ،ع؛
و میکون پوری ،م .ر .)1400( .طراحی و اعتباریابی
الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران.
پژوهش در نظامهای آموزشی.50-33 ،)54(15 ،
dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.54.3.9

واژههای کلیدی:
آموزش عالی ،روش تحقیق ترکیبی ،کارآفرینی اجتماعی ،نظریه زمینهای
 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی است.

داوودی راد و همکاران | طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی   ...ص  35
توسعه پایدار 3رابطه مثبت وجود دارد ( Al-Qudah et al.,

مقدمه
از اساسیترین مشخصات جهان امروز ،تغییرات فزاینده،
افزایش پیچیدگیها و رقابتهـا است .سازمانهای امروزی در
محیطـی پیچیـده و درعینحال پویـا فعالیـت مـیکننـد
(آراستی و همکاران .)1392 ،در چنین محیطی ،آن جامعه و
سازمانی میتواند در مسیر توسعه ،حرکت کند که با ایجاد
بسترهای الزم ،خود را به دانش و مهارت کارآفرینی 1تجهیز
نماید تا با استفاده از این توانمندی ارزشمند ،منابع را بهسوی
حصول رشد و توسعه ،مدیریت و هدایت کند (معیننیا و
مالمحمدی .)1399 ،نقش نهادها و عوامل نهادی در تعیین
سطح کارآفرینی و عملکرد آن ،دارای نقشی انکارناپذیر است
(عیسیزاده و مهرانفر.)1391 ،
اقتصاددانان بر اهمیت مکانیسم کارآفرینی برای توسعه از
طریق آثار اشتغال ،نوآوری و رفاه تأکید دارند (پاداش و
نیکونسبتی .)1386 ،درواقع ،کارآفرینی ،نقش مؤثری در توسعه
ایفا میکند .توسعه نیازمند تغییرپذیری است و این کارآفرینها
و سازمانهای کارآفرین هستند که الگویی مناسب برای تعادل
پویا با شرایط متغیر به حساب میآیند (حیدری و همکاران،
 .)1400بهاینترتیب ،کارآفرینی بهمنزله راهبردی است که
برنامهریزان ،از طریق آن ،جوامع را به سمت توسعه سوق
میدهند (عباسی و همکاران.)1401 ،
کارآفرینی ،از یک سو ،سبب توسعه اقتصادی و از سوی
دیگر ،موجب توسعه اجتماعی و فرهنگی میشود .به همین
خاطر است که در دنیای امروز ،کارآفرینی اجتماعی ،2بهعنوان
زیرشاخه کارآفرینی (احمدی فارسانی و صفری،)1396 ،
تبدیل به موضوعیِ با اهمیت در کارآفرینی (شائمیبرزکی و
همکاران)1396 ،؛ و نیز ،تبدیل به مأموریت و رسالت اجتماعی
شده است (مرجانی و صدری .)1393 ،چراکه کارآفرینی
اجتماعی ،در ارتقاء شرایط زندگی افراد محروم از مزایای
اجتماعی و اقتصادی؛ و نیز ،تسهیل توسعه جامعهشناختی،
نقش بارزی بازی کرده (مقیمی)1383 ،؛ و منفعت بالقوه و
ماندگار به جامعه انتقال میدهد (احمدیفارسانی و صفری،
)1396؛ که فراتر از کسب سود و منافع شخصی است

.)2022
کارآفرینی اجتماعی ،فرایندی است که طی آن ،کارآفرینان
به ساخت یا تغییر نهادها در سطح اجتماع محلی پرداخته؛ و
راهکارهای مفیدی برای کاهش مسائل اجتماعی چون فقر،
بیسوادی ،تخریبهای زیستمحیطی و غیره ارائه میدهند.
کارآفرینی اجتماعی ،با ساماندهی مجدد سرمایههای انسانی و
اقتصادی به نیازهای اجتماعی جوامع پاسخ میدهد
(فیروزآبادی و دباغی .)1394 ،جوهره اصلی کارآفرینی
اجتماعی ،جامعهگرایی است که در نحوه درک و ارزیابی
فرصتهای اجتماعی تجلی پیدا میکند (احمدی فارسانی و
صفری .)1396 ،همچنین ،تمرکـز و هـدف اصلـی در
کارآفرینی اجتماعی ،ایجـاد ارزش اجتماعی و تولید ثروت
اجتماعی اسـت (سیدی و همکاران .)1400 ،کارآفرینی
اجتماعی ،با فرآیندهای مبتنی بر کشف ،خلق و بهرهبرداری از
فرصتها ،ثروت اجتماعی به ارمغان میآورد .عالوه بر این،
بهمنزله محور توسعه ،عاملی برای حل مشکالت اجتماعی و
چالشهای پیش رو جامعه ،تلقی شده (وقارموسوی و
همکاران)1395 ،؛ و ارزش اجتماعی (سیدی و همکاران،
 .)1400ایجاد میکند .به اینگونه ،توسعه پایدار به منصه ظهور
رسیده و دیالکتیک خلق ارزش و بده و بستان آن جریان و
سریان پیدا میکند (القوده و همکاران.)2022 ،
هرچند ایده کارآفرینی اجتماعی از دهه  1950به منصه
ظهور رسیده است ،ولی صاحبنظران هنوز در مورد این پدیده
پیچیده به اجماع نرسیدهاند (Choi and .)Crupi et al., 2022

 ،)2014( Majumdarکارآفرینی اجتماعی را بهعنوان «مفهومی
4

که بهطور اساسی و زیربنایی مورد مناقشه است » ،تعریف
میکند .این تعریف ،روشن میکند ،چرا ،دستیابی به تعریفِ
جهانیِ کارآفرینی اجتماعی مشکل است؛ و اینکه چرا این
مفهوم ،معانی متفاوتی را در میان صاحبنظران همفکرِ مختلف
برانگیخته است ( .)Crupi et al., 2022با همه تشتت آراء ،اکثر
تعاریف کارآفرینی اجتماعی ،روی چهار عامل اصلی تمرکز
دارد :ویژگیهای کارآفرینان اجتماعی؛ حوزه عملیاتی آنها؛

(کارپیشه .)1398 ،ازاینرو است که بین کارآفرینی اجتماعی و
1. entrepreneurship
2. social entrepreneurship

3. sustainable development
4. essentially contested concept
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فرآیندها یا منابع مورداستفاده؛ و مأموریت اجتماعی کارآفرینان

محرکه کارآفرینی اجتماعی مسئله اجتماعی است؛ بنابراین،

اجتماعی (.)Chandna, 2022

شکل سازمانی کارآفرینی اجتماعی نیز میتواند بهطور کارآمد

ایده کارآفرینی اجتماعی که مفهومی متناسب با مقتضیات

منابع را برای حل مسائل اجتماعی بسیج کند (نورپور و

دنیای امروزی است ،فعالیت اجتماعی را با فعالیتی تجاری

همکاران .)1399 ،درواقع ،از این منظر ،کارآفرینی اجتماعی،

ترکیب کرده است (مقیمی .)1382 ،کارآفرینی اجتماعی،

اشاره به فرایندی دارد که سازمانها از طریق آن ،برنامههای

بهغیراز کسبوکارهای غیرانتفاعی نوآورانه ،شاملِ اهداف

جدیدی برای حل مسائل اجتماعی طراحی و ارائه میکنند

اجتماعی نیز است ( .)Dees et al., 2002همانطور که در

(صالحیصدقیانی.)1389 ،

سطور پیشین گفته شد ،کارآفرینـی اجتماعـی معطوف به تغییر

در بین سازمانهای اجتماعی ،وظیفه دانشگاه در زمینه

است ،آنهم تغییر اجتماعی؛ زیرا پاسـخگویی بـه نیازهای

نهادینهسازی کارآفرینی اجتماعی بسیار خطیر است .چراکه

اجتماعی از سـوی کارآفرینـان ،عامل بالقوه برای تغییـر

اوالً دانشگاه ،مسئولیت اجتماعی دارد؛ دوم اینکه ،کارآفرینی

اجتماعـات محلـی است (سیدی و همکاران)1400 ،؛ بنابراین،

اجتماعی ،پدیده پیچیدهای است که بازار ،بخش عمومی و

کارآفرینى اجتماعى ،فرآیندى است که طی آن ،افراد ،گروهها

اقتصاد بهتنهایی نمیتواند تأمینکننده استلزامات آن باشد.

و بخشهاى اجتماعى داوطلبانه کار میکنند تا از داراییهای

کارآفرینی اجتماعی ،یک رویکرد اجرایی-علمی ( Rosendahl

بالاستفاده اجتماعی ،ارزشآفرینى کنند و فرصتهاى ناشى از

 )Huber et al., 2014است که ظرفیتسازی آن نیازمند

آنها را تشخیص دهند (کارپیشه .)1398 ،کارآفرینان اجتماعی،

متخصصانی ،دارای نگرش و مهارت ،است .پرورش چنین

در ترویج فعالیتهای داوطلبانه و مشارکت اجتماعی نقش

متخصصانی نیز در سازمان دانشگاه تبلور مییابد.

محوری دارند (رایاماجهی و همکاران .)2022 ،بهاینعلت

آموزش عالی ،با داشتن کارکرد رشد و توسعه ،پیشرفت

است که یک کارآفرین اجتماعی ،صرفاً ،زمانی در فعالیتهای

همهجانبه را برای یک کشور به ارمغان میآورد (حسینیلرگانی

سودآور شرکت میکند که یقین داشته باشد منجر به بهبود

و مجتبیزاده .)1400 ،در این زمینه ،آموزش عالی میتواند با

اجتماعی خواهد شد (حبیبی و همکاران .)1399 ،سودی را

توسعه کارآفرینی اجتماعی ،بسترهای فرهنگی را در جهت

هم کارآفرین اجتماعی از این راه به دست میآورد ،دوباره وارد

بازمهندسی نظام آموزشی ،پژوهشی ،مدیریتی ایجاد نماید .با

چرخه حمایت از کارآفرینی اجتماعی میکند ( Lall & Park,

نیمنگاهی به رتبه ایران ،اهمیت ورود آموزش عالی به حوزه

)2022؛ بنابراین ،کارآفرین اجتماعی به دنبال خلق ارزش

کارآفرینی اجتماعی دوچندان میشود .به این خاطر است که

است .درواقع ،مفروضه زیربنایی کارآفرینی اجتماعی ،این

 Kwongو همکاران ( ،)2022بیان میکنند ،به علت تأکید

است که ضمن بهرهگیری از روشها و فنون مبتنی بر بازار ،به

روزافزون بر کارآفرینی اجتماعی ،بسیاری از دانشگاهها،

خلق ارزش اجتماعی ،بهعنوان یک واقعیت ،بپردازد ( Miller

دورههای کارآفرینی اجتماعی را برگزار میکنند تا از این طریق

.)et al., 2012

آگاهیها ،آمال و رفتارهای کارآفرینانه اجتماعی دانشجویان را

کارآفرینی اجتماعی ،به دنبال این است که با استفاده از

توسعه دهند.

توان بالقوه کارآفرینی مانند استفاده از خالقیت ،نوآوری و

بر اساس گزارش بانک جهانی و دادههای دیدهبان

شکار فرصتها ،به رفع نیازهای اجتماعی بپردازد (فالح و

کارآفرینی ،ایران در شاخص کارآفرینی نوپا و فعالیتهای

پاشایینیا .)1399 ،بر این اساس ،کارآفرینــان اجتماعــی و

کارآفرینانه جدید در جمعیت  18-64ساله ،داری رتبه 39؛ در

بنگاههــای اجتماعــی ،کنشگرانی هسـتند کـه از طریـق

شاخص کارآفرینی تثبیتشده ،داری رتبه 20؛ و در شاخص

نـوآوری ،تغییـرات اجتماعـی را به وجود میآورند

قصد کارآفرینانه ،داری رتبه  ،49در بین  67کشور

(سعدآبادی و همکاران .)1400 ،همانطور که گفته شد ،نیروی

درحالتوسعه ،است .همچنین ،مقایسه ایران با کشورهای با
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سطح درآمد متوسط ،گویای آن است ،در میان  52کشور در

 -سنجش برازش الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزشی

سال  ،1397ازنظر دسترسی به تأمین مالی کارآفرینانه ،دارای

عالی ایران.

رتبه 37؛ ازنظر سیاست دولتی ،دارای رتبه 34؛ ازنظر پویایی

بهمنظور تحقق اهداف فوق ،بهجای ارائه فرضیه،

بازار ،دارای رتبه 15؛ ازنظر توان بازار داخلی ،داری رتبه 33؛

سؤالهایی طرح شد .چراکه ازنظر تجربهگرایی ،بررسی سؤال

و ازنظر هنجارهای اجتماعی-فرهنگی دارای رتبه  49است

پژوهش بسی مهمتر از روش مورداستفاده پژوهشگر یا

(جامهبزرگی و میگونپوری .)1400 ،با توجه به مختصات

جهانبینی تشکیلدهنده زیربنای روش است (مجتبیزاده و

فرهنگی و شرایط زمینهای کشور ،حق است ایران در تمامی

همکاران .)1397 ،بر همین اساس در پژوهش حاضر هدف

حوزهها ،باالترین رتبه را کسب کند .پیششرط چنین

پاسخگویی به سؤالهای زیر بود:

جایگاهی ،تحوالت بنیادین در سازمان دانشگاه ،بهعنوان

 -عوامل سازنده الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی

کنشگر علم و بسترساز فرهنگ ،از طریق یک الگوی بومی

ایران چیست؟

است .از طریق الگوی بومی است که دانشگاه میتواند با اتخاذ

 -الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران کدام

استراتژی و تالش سازنده و خالق در جهت خلق کارآفرینی

است؟

اجتماعی گام بردارد .بر این مبنا ،مسئله اصلی پژوهش این

 -میزان اعتبار عوامل الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش

است :الگوی کارآفرینی اجتماعی متناسب با شرایط بومی نظام

عالی ایران چقدر است؟

آموزش عالی ایران چیست؟

 -آیا الگوی طراحیشده کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش

هدف کلی پژوهش« ،طراحی و اعتباریابی الگوی بومی
کارآفرینی اجتماعی برای نظام آموزش عالی کشور» است.

عالی ایران از مطلوبیت برخوردار است؟
در پژوهش حاضر ،با ارائه عوامل سازنده الگوی کارآفرینی

اهداف خاصتر پژوهش نیز به شرح زیر است:

اجتماعی نظام آموزش عالی ایران ،زوایای بدیع و بینشمندی

 -شناسایی عوامل سازنده الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام

شناسایی شدند تا سیاستگذاران ،برنامهریزان و تصمیمسازان

آموزشی عالی ایران؛

حوزه آموزش عالی با اتخاذ استراتژی صحیح ،گامهای اساسی

 -ارائه یک الگوی پاردایمی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزشی

برداشته و راهگشای عملیاتیشدن خلق ارزش اجتماعی شده

عالی ایران؛

و موجبات توسعه و بالندگی کشور را از طریق بهکارگیری

 -بررسی اعتبار عوامل سازنده الگوی بومی کارآفرینی

الگوی کارآفرینی اجتماعی فراهم سازند .با توجه به مبانی و

اجتماعی نظام آموزشی عالی ایران؛

پیشینه نظری ،چارچوب مفهومی پژوهش بهصورت شکل 1
است:

شکل .1
چارچوب مفهومی پژوهش
خلق ارزش

عوامل سازننده کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران

اجتماعی
و
توسعه و
بالندگی کشور

الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران
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روش

خصوص مالک قابلیت تأیید ،از فنون بررسی ممیزی ،اسناد
1

بازتابی و زاویهبندی استفاده شد (حسینیلرگانی و مجتبیزاده،

استفاده شد .رویکرد کیفی از طریق نظریه زمینهای 2و رویکرد

 .)1397برای اطمینان از اعتبار یافتههای کمی نیز ،پس از

در این پژوهش ،از رویکرد روش ترکیبی (کیفی-کمی)

کمی هم از طریق مدلیابی معادالت ساختاری 3انجام شده
است .جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان علمی
و صاحبنظران آموزش عالی که دارای تجربه نظری و عملی
در زمینه کارآفرینی اجتماعی هستند ،بوده است .جامعه آماری
بخش کمی پژوهش نیز ،دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر
تهران بود .در بخش کیفی پژوهش ،از روش نمونهگیری
هدفمند استفاده شد .در بخش کمی نیز ،از روش نمونهگیری
طبقهای تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس جدول
 )1970( Krejcie and Morganاستفاده شد .تعداد نمونه در
بخش کیفی 15 ،نفر و در بخش کمی 384 ،نفر بود .برای
گردآوری اطالعات در بخش کیفی تا زمان اشباع نظری ،از
مصاحبههای اکتشافی نیمهساختمند استفاده شد .در این راستا،
سؤاالت از قبل تهیهشده در اختیار مصاحبهشوندگان قرار
گرفت .مدتزمان هر مصاحبه ،بهطور متوسط 90 ،دقیقه بود.
برای گردآوری اطالعات بخش کمی نیز ،از پرسشنامه
محققساخته ،با  11مقیاس و  75خرده-مقیاس استفاده شد.
برای تحلیل دادههای کیفی از روش نظریه زمینهای ،در قالب
مراحل کدگذاری باز (کدگذاری اولیه و کدگذاری ثانویه یا
متمرکز) ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.
برای تحلیل دادههای کمی نیز ،با استفاده از نرمافزار  SPSSو
 Amosنسخه  ،26از مقیاس کفایت نمونهگیری کایزر-مایر-

الکین ،4آزمون کرویت بارتلت 5و تحیل عاملی تأییدی 6استفاده
شد.
برای اطمینان از اعتبار یافتههای کیفی ،از مالکهای قابلیت
اعتماد ،قابلیت انتقال ،قابلیت ارتباط و قابلیت تأیید استفاده
شد .برای تأمین مالک قابلیت اعتماد ،پس از تحلیل اولیه،
فرایند انجام کار به مصاحبهشوندگان ارسال و از استخراج
اطالعات از دادههای مصاحبه اطمینان حاصل شد .در مورد
مالک قابلیت انتقال ،از روش نمونهگیری هدفمند نظری
استفاده شد .در خصوص مالک قابلیت ارتباط ،از فن بازبینی

طراحی پرسشنامه ،از فن بازبینی همتایان استفاده شد .به این
صورت که پرسشنامه در اختیار اساتید مسلط به روشها و
فنون تهیه پرسشنامه قرار داده شد .پس از چند بار تکرار فرایند
بازخورد-اصالح ،از اعتبار آن اطمینان حاصل شد .همچنین،
پس از اجرای پرسشنامه اصلی ،ضریب پایایی  0/974از طریق
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد.

یافتهها
در بخش کیفی پژوهش ،در ابتدا ،مصاحبهها به متن تبدیل شد.
بعد از پیادهسازی مصاحبهها ،فرایند تحلیل آغاز شد .در مرحله
اولیه کدگذاری باز ،متنها چندین بار بازخوانی و مفاهیم اولیه،
بهعنوان اولین گام از کدگذاری باز ،استخراج شد .این کار در
کنار فهم عمیقتر ،نمونهگیری نظری را در تحلیل مصاحبهها
به ارمغان آورد .در مرحله اول کدگذاری باز 510 ،مقوله عمده
به دست آمد .در مرحله دوم کدگذاری باز ،مقولههای مشابه
در هم ادغام شد و تعداد آنها به  75مقوله عمده کاهش یافت.
در مرحله کدگذاری محوری ،روی جنس مقولهها تمرکز
و روابط بین آنها کشف شد .درواقع ،مقایسه مستمر مقولهها
و طراحی ریز سؤاالتی ،مانند چرا ،چه پدیدهای ،چگونه،
چقدر ،کجا ،کی ،با چه نتیجهای ،توسط چه کسی ،به کشف
روابط بین مقولهها کمک کرد .بهاینترتیب ،شاکله مقولههای
هستهای شکل گرفت .در مرحله کدگذاری محوری 11 ،مقوله
هستهای تعیین شد.
در مرحله کدگذاری گزینشی ،مقولههای هستهای ،بار دیگر
از نو ترکیب و برحسب ویژگیهای شرایطی ،فرایندی و
پیامدی طبقهبندی شد .همچنین ،مقوله هستهای نهایی که قلب
الگوی پارادایمی است و سایر مقوالت حول محور آن
میچرخند ،با عنوان «عاملیتگرایی وجودی» انتخاب شد.
حال دادههای الزم برای پاسخ دادن به سؤاالت پژوهش به
دست آمد که به تفکیک عبارتاند از:

همتایان و راهبرد کدگذاری-بازکدگذاری بهره گرفته شد .در
)1. mixed method approache (qualitative-quantitative
2. Grounded Theory
3. Structural equation modeling

4. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy
5. Bartlett’s test of sphericity
6. Confirmatory factor analysis
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سؤال اول :عوامل سازنده الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام
آموزش عالی ایران چیست؟ عوامل سازنده الگوی کارآفرینی
اجتماعی نظام آموزش عالی ایران به شرح جدول  1است:
جدول .1
عوامل سازنده الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران
کدگذاری باز

کدگذاری محوری

مقولههای عمده

مقولههای هستهای

خرده-عاملها

عاملها

کدگذاری
گزینشی
طبقات

عدم دسترسی به منابع مالی
عدم حاکمیت فضای کسبوکار در دانشگاهها
انگیزه پایین دانشجو
باالرفتن روحیه فرهنگ مدرکگرایی در دانشجویان
بیتفاوت بودن نسبت به دورههای آموزشی
دانشجو

نداشتن مهارت الزم.

شرایطی-علی

ضعف توانمندیهای دانشجو در طراحی و کاربرد ایدهها
پایین بودن روحیه مطالبهگری در دانشجویان
نداشتن ایدههای نو برای کارآفرینی
عدم وجود روحیه مطالبهگری ایدههای برتر
پایین بودن کیفیت زندگی
عدم ارجحیت دروس کارآفرینی نسبت به بقیه دروس
پایین بودن انگیزه استادان
عدم اعتقاد برخی از اساتید به مفهوم کارآفرینی اجتماعی
بهروز نبودن استادان در زمینه تدریس دروس کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی

استاد

شرایطی-علی

عدم توجه به ضرورت وجود این مهم در نظام آموزش عالی کشور توسط اساتید
مقاومت در برابر تغییر سیالبسها و دروس تخصصی کارآفرینی اجتماعی
بهروز نبودن دانش تخصصی طراحان برنامههای تخصصی کارآفرینی
سلیقهای عمل کردن طراحان و برنامهریزان
عدم توجه طراحان و برنامهریزان آموزشی در زمینه تدوین برنامههای کارآفرینی با توجه به
فرهنگ حاکم بر کشور
عدم اطالع برنامهریزان از بهروزترین مفاهیم مطرحشده در زمینه کارآفرینی اجتماعی

طراحان و متخصصان برنامهریزی
درسی

شرایطی-علی

حضور طراحان و برنامه ریزان درسی غیرمتخصص و سیاسی
عدم کاربردی بودن مفاهیم مطرحشده کارآفرینی با نیازهای بازار کار
بیاعتنایی به آینده رشته کارآفرینی اجتماعی.
عدم وجود مکانیسم الزم در جهت گسترش فرهنگ کارآفرینی

عدم آیندهپژوهی کارآفرینی

شرایطی-علی

کمرنگ بودن آموزشهای میانرشتهای مرتبط با مباحث کارآفرینی
تئوری محور بودن فعالیتهای کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه
کمتوجهی به توانمندسازی و بهسازی اعضای هیئتعلمی در زمینه تقویت کارآفرینی اجتماعی

سیاستهای آموزش عالی
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کدگذاری محوری

کدگذاری باز

کدگذاری
گزینشی

عدم توجه کافی به مقوله کارآفرینی اجتماعی در اهداف و رسالتهای آموزش عالی
عدمحمایت از دانشجویان کارآفرین دانشگاهی
عدم برنامهریزی اصولی
عدم تشویق و افزایش انگیزه در بین دانشجویان توسط اساتید
حضور مدیران غیر مرتبط در امر تدوین سرفصلهای تخصصی (بهواسطه نوگرایی کارآفرینی
اجتماعی)
کمتوجهی به کیفیت مفهوم کارآفرینی در نظام آموزش عالی
عدم ایجاد روحیه کارآفرینی از دوران راهنمایی و دبیرستان در بین فراگیران
کمتوجهی به زیرساختها و ساختارها در تدوین دورههای کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش
عالی
حضور ناکافی و مشارکت تمامی ذینفعان در تصمیمگیریها
عدم توجه به آموزشهای کارآفرینی
عدم نظارت و پیگیری اثربخشی دورههای کارآفرینی اجتماعی در سطح دانشگاه

مدیریت آموزش عالی

شرایطی-زمینهای

فقدان آیندهپژوهی در زمینه کارآفرینی
عدم استقبال از نوآوریهای آموزشی در تدریس کارآفرینی اجتماعی
عدم وجود هماهنگی بین نهادهای متولی و نظام دانشگاهی
عدم ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی
ضعف نظام اقتصادی
عدم حاکمیت روحیه کارآفرینی در کشور
عدم شناخت نسبت به مفهوم کارآفرینی اجتماعی

عوامل اقتصادی

پایین بودن رشد اقتصادی نسبت به بازارهای جهانی

شرایطی-
مداخلهگر

عدم وجود دورههای کارآموزی و منتورینگ در زمینه فراگیری کارآفرینی
عدم تطبیق برنامههای درسی نظام آموزش عالی هماهنگ با سرفصلهای مطرح کارآفرینی
اجتماعی در دنیا
عدم وجود گرایشهای تخصصی کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران
عدم تعادل بین مؤلفههای برنامه درسی کارآفرینی
انتخاب درس کارآفرینی بهعنوان درس اختیاری در چارت برنامه آموزشی

عوامل فرهنگی ،اجتماعی و برنامههای شرایطی-
درسی

مداخلهگر

فقدان فرهنگ اختصاصی کارآفرینی در نظام آموزش عالی
رویههای اجرایی نامناسب
عدم تطابق نیاز کار و دانش فارغالتحصیالن در زمینه کارآفرینی اجتماعی
افزایش نرخ بیکاری
فشار فزاینده فارغالتحصیالن بیکار بر بخش دولتی
عدم میل به ادامه تحصیل در بین جوانان
افزایش مشاغل فاقد مهارت کافی در بازار کار

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

پیامدی

سرخوردگی و کاهش نشاط در بین دانشجویان
سرخوردگی و کاهش نشاط در بین استادان
کاهش اعتماد به آموزش و ادامه تحصیل
محتوای بهروز نشده

زیرساختی
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کدگذاری محوری

کدگذاری باز

کدگذاری
گزینشی

مسئله محور نبودن محتوای دروس کارآفرینی اجتماعی
عدم بودجه کافی برای کاربردی کردن آموزشهای کارآفرینی
سازمانهای مجازی توسعهدهنده کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه
عدم حاکمیت استراتژیهای تقویت روحیه
ارائه خدمات مشاورهای
ارائه خدمات اطالعرسانی
عدم تالش در جهت ظرفیتسازی علمی
عدم ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران
برنامهریزیهای بلندمدت
عدم وجود زیرساختهای مناسب
عدم توجه به کیفیت آموزش کارآفرینی اجتماعی

کیفیت ناکارآمد

راهبردی

افزایش حجم دروس تئوری نسبت به عملی در آموزشهای کارآفرینی

سؤال دوم :الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی
ایران کدام است؟

این عوامل ،وقایع ،دالیل و متغیرهایی هستند که گسترش
پدیده کارآفرینی اجتماعی را پیشبینی میکنند .شرایط

برای پاسخ به این سؤال ،بار دیگر ،به کدگذاری محوری

مداخلهگر ،شرایط ساختاری است که مداخله سایر عوامل را

اقدام شد و همانطور که گفته شد ،مقوله هستهای نهایی،

آسان یا سخت میکند .در این پژوهش ،شرایط مداخلهگر،

«عاملیتگرایی وجودی» انتخاب شد .به اعتقاد خبرگان،

عبارتاند از :عوامل اقتصادی ،عوامل فرهنگی ،عوامل

دغدغه آموزش عالی امروز ،آن است که دانشآموختگان از

اجتماعی و برنامههای درسی .عالوه بر این ،شرایط زمینهای،

«دانش کارآمد ،دانش فناورانه و مهارتهای حرفهای الزم

مجموعهای از مفاهیم ،طبقهها یا متغیرهایی است که بستر

برخوردار باشند تا دست به کارآفرینی زده و مشاغل تازه پدید

رویدادهای مربوط به کارآفرینی اجتماعی را به وجود میآورد.

آورند» .در شکل  ،2در قالب یک الگوی زمینهای ،به این امر

سیاستهای آموزش عالی و مدیریت آموزش عالی در ذیل

توجه شده که کارآفرینی اجتماعی از چه عواملی متأثر است؟؛

شرایط زمینهای قرار دارند .هر سه شرایط مزبور ،روی پدیده

با چه عواملی تعامل دارد؟ ،در این تعامل از چه راهبردهایی

کارآفرینی اجتماعی (عاملیتگرایی وجودی) تأثیر میگذارند.

استفاده میکند؟؛ و نیز ،پیامدهای این تعامل چیست؟

کارکرد درست پدیده کارآفرینی اجتماعی (عاملیتگرایی

الگوی نهایی زمینهای ،بیانگر آن است که کارآفرینی

وجودی) مستلزم اتخاذ راهبردهای خاص با عوامل زیرساختی

اجتماعی تحت تأثیر شرایط علی ،شرایط مداخلهگر و شرایط

و کیفیت ناکارآمد است .در اثر این راهبردها ،پیامدهای

زمینهای است .شرایط علی ،مجموعه عواملی است که بهطور

اقتصادی و اجتماعی برای نظام آموزش عالی کشور حاصل

مستقیم روی پدیده کارآفرینی اجتماعی اثر میگذارند .در این

میشود .عالوه بر این ،منجر به خلق ارزش اجتماعی شده و

پژوهش ،شرایط علی عبارتاند از :دانشجو ،استاد ،طراحان و

توسعه و بالندگی را برای کشور به ارمغان میآورد.

متخصصان برنامهریزی درسی و عدم آیندهپژوهی کارآفرینی.
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شکل .2
الگوی پاردایمی زمینهای عاملیتگرایی وجودی
شرایط زمینهای:

راهبردها:

سیاستهای آموزش عالی

زیرساختی

مدیریت آموزش عالی

کیفیت ناکارآمد

شرایط علی:
دانشجو
استاد

مقوله محوری:

طراحان و متخصصان

عاملیتگرایی وجودی

پیامدها:

برنامهریزی درسی

پیامدهای اقتصادی

عدم آیندهپژوهی

و اجتماعی

کارآفرینی

شرایط مداخلهگر:
عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگی ،اجتماعی و برنامههای درسی

سؤال سوم :میزان اعتبار عوامل الگوی کارآفرینی اجتماعی
نظام آموزش عالی ایران چقدر است؟
برای پاسخ به این سؤال ،قبل از انجام تحلیل عاملی،
بهمنظور اطمینان از کفایت نمونهگیری و معناداری کرویت
دادهها ،مقادیر کیزر-میر-الکین و آزمون بارتلت مورد آزمون
قرار گرفت .در جدول  ،2نتایج آزمون کیزر-میر-الکین و
آزمون بارتلت ارائه شده است:

جدول .2
مقادیر کیزر-میر-الکین و آزمون بارتلت
شاخص کفایت نمونهگیری (کیزر-میر-الکین)
آزمون کرویت بارتلت

0/913

آماره مجذور خی

25237/562

درجه آزادی

2775

سطح معناداری

0/000

آزمون کیزر-میر-الکین نشان میدهد که آیا تعداد دادههای
نمونه برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر .با توجه به
اینکه ،مقدار شاخص کیزر-میر-الکین نزدیک به یک ()0/913
است ،دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
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شکل .3
نمودار مفهومی ارتباط عاملهای اصلی با سازه کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران
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جدول .3
بارهای عاملی عاملهای اصلی با سازه کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران
عاملهای اصلی

بار عاملی

مقدار قابلقبول

نتیجه

ردیف

نماد
Eta1

دانشجو

0/975

بزرگتر از 0/30

تأیید

استاد
طراحان و متخصصان برنامهریزی درسی

0/927
0/980

بزرگتر از 0/30
بزرگتر از 0/30

تأیید
تأیید

2
3

Eta2

عدم آیندهپژوهی کارآفرینی

0/924

بزرگتر از 0/30

تأیید

5

Eta5

سیاستهای آموزش عالی

0/809

بزرگتر از 0/30

تأیید

6

Eta6
Eta7

مدیریت آموزش عالی

0/680

بزرگتر از 0/30

تأیید

عوامل اقتصادی

0/843

بزرگتر از 0/30

تأیید

8

Eta8

عوامل فرهنگی ،اجتماعی و برنامههای درسی

0/540

بزرگتر از 0/30

تأیید

9

Eta9
Eta10

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

0/731

بزرگتر از 0/30

تأیید

زیرساختی

1/010

بزرگتر از 0/30

تأیید

کیفیت ناکارآمد

0/391

بزرگتر از 0/30

تأیید

1

Eta3
Eta4

4

7

10

Eta11

11

همچنین ،با عنایت به اینکه ،در جدول  ،2سطح معناداری
آزمون بارتلت برابر صفر شده است ،بنابراین ،فرض صفر رد

مورداندازهگیری قرار میگیرند ،تحت تأثیر یک متغیر پنهان،
قرار دارند.

و نتیجه گرفته میشود ،میان متغیرها ارتباط معناداری وجود

در این پژوهش( Xi ،الگوی طراحیشده) بهعنوان متغیر

دارد .بر این اساس ،شرط الزم برای انجام تحلیل عاملی فراهم

پنهان و  Eta1تا  Eta11بهعنوان متغیر مشاهدهشده است که

شده است.

تحت تأثیر متغیر پنهان  Xiقرار دارد .با توجه به اینکه ،الگوی

درنتیجه تحلیل عاملی مرتبه اول ،تمام عاملهای کارآفرینی

کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی کشور دارای  11عامل

اجتماعی نظام آموزش عالی ایران مورد تأیید قرار گرفتند .به

است که بهعنوان شاخص این سازه عمل میکنند ،ازاینرو،

دیگر سخن ،میزان اعتبار عوامل الگوی کارآفرینی اجتماعی

تحلیل عاملی مرتبه دوم در راستای آزمون و نیز روایی عوامل

نظام آموزش عالی ایران ،از مقدار قابلقبول  0/30باالتر بوده

سازه الگوی مزبور بررسی شده است.
نمودار مفهومی الگوی ساختاری سازه کارآفرینی نظام

و تمام آنها دارای بار عاملی کافی شدند.
در شکل  3و جدول  ،3نتایج تحلیل مدل عاملی تأییدی

آموزش عالی ایران ،در شکل  4ارائه شده است .در جدول 4

مرحله اول ،به تفکیک هر یک از عاملهای پژوهش حاضر

نیز ،شاخصهای برازش آن آمده است .با توجه به

آمده است .همانطور که این شکل و جدول نشان میدهد،

شاخصهای برازش جدول 4؛ و نیز بارهای عاملی معنادار در

تمام عاملها ،دارای بار عاملی معنادار با سازه کارآفرینی

الگوی ساختاری شکل  ،4نتیجهگیری میشود ،الگوی

اجتماعی هستند.

کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی کشور از برازش بسیار

سؤال چهارم :آیا الگوی طراحیشده کارآفرینی اجتماعی
نظام آموزش عالی ایران از مطلوبیت برخوردار است؟

مطلوبی برخوردار بوده و دارای قدرت توضیحدهی بسیار
باالیی برای تبیین الگوی طراحیشده کارآفرینی اجتماعی نظام

برای پاسخ به این سؤال ،از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

آموزش عالی ایران است .بر این اساس ،اطمینان حاصل شد،

استفاده شد .در این نوع تحلیل عاملی ،عاملهای پنهانی که با

الگوی طراحیشده کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی

استفاده

از

متغیرهای

مشاهدهشده

(خرده-عاملها)

ایران از مطلوبیت برخوردار است.
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شکل .4
نمودار مفهومی الگوی ساختاری سازه کارآفرینی نظام آموزش عالی ایران
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جدول .4
بارهای عاملی عاملهای اصلی با سازه کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران
شاخصها

برآورد

مقدار قابلقبول

نتیجه

نسبت مجذور خی به درجه آزادی

1/996

کوچکتر از 4

تأیید برازش

شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده
شاخص نکویی برازش

0/068
0/962

کوچکتر از 0/08
بزرگتر از 0/90

تأیید برازش
تأیید برازش

شاخص تعدیلشده نکویی برازش

0/984

بزرگتر از 0/90

تأیید برازش

شاخص برازش تطبیقی

0/960

بزرگتر از 0/90

تأیید برازش

شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت

0/990

بزرگتر از 0/90

تأیید برازش

شاخص برازش توکر-لویس

0/926

بزرگتر از 0/90

تأیید برازش

شاخص برازش افزایشی

0/912

بزرگتر از 0/90

تأیید برازش

شاخص برازش نسبی

0/948

بزرگتر از 0/90

تأیید برازش

( Pham ،)2022و همکاران ( Hussain ،)2022و همکاران

بحث و نتیجهگیری

( )2022و  Anhو همکاران ( )2022همسو و همپوش است.

کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران ،مفهومی

در این پژوهش ،با مطالعه عناصر کارآفرینی اجتماعی نظام

چندبعدی و پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلفی است.

آموزش عالی ایران ،الگویی جامع در راستای شناخت مفهوم

در پژوهش حاضر ،عوامل سازنده الگوی کارآفرینی نظام

کارآفرینی اجتماعی آموزش عالی به دست آمد ،که یاریگر

آموزش عالی کشور در قالب شرایط علی ،شرایط مداخلهگر،

سیاستگذاران آموزش عالی است .ولی بااینحال ،همانگونه

شرایط زمینهای ،راهبردها و پیامدها مورد شناسایی قرار گرفت.

که  ،)2017( Creswell and Creswellبیان داشته است ،تمام

نتایج تحلیل عاملی از طریق مدلیابی معادالت ساختاری نیز

راهبردهای پژوهشی دارای محدودیت هستند .بدیهی است که،

نشان داد ،میزان اهمیت عوامل شناساییشده به ترتیب اولویت

این پژوهش نیز از این امر مستثنا نیست .مهمترین

عبارتاند از :عوامل زیرساختی ،طراحان و متخصصان

محدودیتهای پژوهش حاضر ،عواملی است که خارج از

برنامهریزی درسی ،دانشجو ،استاد ،عدم آیندهپژوهی

کنترل پژوهشگران هستند .ازجمله :عدم امکان استفاده از

کارآفرینی ،عوامل اقتصادی ،سیاستهای آموزش عالی،

نظرات مدیران دانشگاهی در بخش کمی پژوهش؛ گردآوری

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ،مدیریت آموزش عالی ،عوامل

دادههای بخش کیفی و کمی بر اساس موقعیت و شرایط فعلی

فرهنگی ،اجتماعی و برنامههای درسی و کیفیت ناکارآمد.

و احتمال عدم انطباق آنها با نیازهای آینده؛ محدود بودن

پژوهش حاضر ،با یافتههای جامهبزرگی و میگونپوری

جامعه آماری به دانشگاههای خاص؛ و دخالت ناخودآگاهانه

( ،)1400کریمیحصاری و همکاران ( ،)1400سیدی و

پیشزمینههای ذهنی پژوهشگران در مقولهبندی و تفسیر

همکاران ( ،)1400حبیبی و همکاران ( ،)1399نادعلیپورپلکی

دادههای کیفی.

و همکاران ( 1399و  .)1388شعاعاردبیلی و همکاران

در پژوهش حاضر 11 ،عامل اصلی و  75خرده-عامل برای

( ،)1398ملکیپور و همکاران ( ،)1395وقارموسوی و

کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران شناسایی شد .با

همکاران ( ،)1395مالکی و همکاران ( )1394و آراستی و

توجه به اینکه هر دانشگاه اکوسیستم منحصربهفرد خود را

همکاران ( )1392همپوشی و همسویی دارد .همچنین ،با نتایج

دارد ،پیشنهاد میشود ،یافتههای این پژوهش در سایر

پژوهشی  Kwongو همکاران ( White ،)2022و همکاران

دانشگاههای کشور ،مورد اعتباریابی مجدد قرار گیرد .سایر
پیشنهادها عبارتاند از:
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 -معرفی کارآفرینان اجتماعی حوزه آموزش عالی در جهت

و اساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛ مسئوالن و

ترغیبسازی فعالیتهای کارآفرینانه اجتماعی؛
 -بررسی تطبیقی الگوهای مختلف ترکیبی و خالص کارآفرینی

کارشناسان پژوهش و آموزش دانشگاه عالمه طباطبائی؛

اجتماعی آموزش عالی در جهت بینشمندی و خردافزایی نسبت به
این الگوها؛
 انجام مطالعات میدانی در حوزه کارآفرینی اجتماعی در حوزهآموزش عالی و حتی سایر نهادهای اجتماعی؛
 انجام پژوهش در خصوص بررسی عملکرد مدیران دانشگاهیدر حوزه کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی؛
 انجام مطالعه تطبیقی در خصوص رویکرد مدیران دانشگاههایمعتبر دنیا در حوزه کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی و
استخراج الگو برای ارزیابی عملکرد مدیران؛
 انجام پژوهش مجزا برای هریک از عوامل الگوی پارادایمی اینپژوهش (شرایط علی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،پدیده
محوری ،راهبردها و پیامدها) در جهت بررسی دقیقتر و عمیقتر
آن؛
 انجام پژوهشی مستقل در خصوص موانع پیش روی مدیراندانشگاهی برای پرداختن به موضوع آموزش و بهسازی اعضای
هیئتعلمی مرتبط با کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی؛
 ارائه آموزش کارآفرینی به دانشجویان؛ گسترش مراکز ارائه خدمات حمایتی کارآفرینی اجتماعی دردانشگاهها و برنامهریزی و هدایت برنامههای کارآفرینانه اجتماعی
در این مراکز؛
 ایجاد شبکه کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ،با هدفارتباط بین دنیای نظر و عمل ،سهیم شدن در منابع اطالعاتی ،جذب
مشارکتهای مردمی ،تسهیل ارتباط با مجامع علمی ،استفاده مؤثر
از آزمایشگاهها و زیرساختهای دانشگاهی؛
 حمایت از پژوهشهای کارآفرینی اجتماعی از طریق پیشبینیسیاستهای حمایتی و انتشار نتایج این پژوهشها؛
 ارزیابی و بازنگری مستمر برنامههای کارآفرینی اجتماعیمتناسب با اقتضائات دنیای متحول و متغیر کنونی.

سپاسگزاری

مسئوالن و کارکنان کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبائی؛
صاحبنظران و مصاحبهشوندگان بخش کیفی پژوهش،
دانشجویان دانشگاههای شهر تهران بخش کمی پژوهش؛ هیئت
داوران رساله و غیره؛ که ما را در انجام و ارتقای کیفی این
پژوهش یاری دادند ،اعالم کنند.
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