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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. 
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 مقدمه

، فزاینده تغییرات، امروز مشخصات جهان تریناساسی از
 رد امروزی هایسازمان. هـا استرقابت و هاپیچیدگی افزایش

کننـد مـی فعالیـت پویـا حالدرعین و پیچیـده محیطـی
 آن جامعه و، در چنین محیطی (.1392، همکاران و )آراستی
 ادایج با که کند حرکت، توسعه مسیر در تواندمی سازمانی
 تجهیز 1کارآفرینی مهارت و دانش به را خود، الزم بسترهای

 یسوهب را منابع، ارزشمند توانمندی این از با استفاده تا نماید
 و نیاکند )معین هدایت و مدیریت، توسعه و رشد ولحص

 تعیین در نهادی عوامل و نهادها نقش (.1399، مالمحمدی
ست ا انکارناپذیر نقشی دارای، آن عملکرد و کارآفرینی سطح

 (.1391، مهرانفر و زاده)عیسی
 از سعهتو برای کارآفرینی مکانیسم اهمیت بر اقتصاددانان

 دارند )پاداش و تأکید و رفاه رینوآو، اشتغال آثار طریق
 عهتوس در مؤثری نقش، کارآفرینی، درواقع .(1386، نیکونسبتی

 هاارآفرینک تغییرپذیری است و این توسعه نیازمند. کندمی ایفا
عادل ت برای مناسب هستند که الگویی کارآفرین هایسازمانو 

، نهمکارا وآیند )حیدری به حساب می یرمتغ شرایط پویا با
 هک است راهبردی منزلهبه کارآفرینی، ترتیباینبه(. 1400
توسعه سوق  سمت به را جوامع، از طریق آن، ریزانبرنامه

 (.1401، همکاران دهند )عباسی ومی
 ویس از و اقتصادی توسعه سبب، سو یک از، کارآفرینی

به همین  .شودمی فرهنگی و اجتماعی موجب توسعه، دیگر
 عنوانبه، 2اجتماعی کارآفرینی، ای امروزدر دنی کهخاطر است 

، (1396، صفری و فارسانی )احمدی زیرشاخه کارآفرینی
 کی وبرز)شائمی کارآفرینی در با اهمیت موضوعیِ تبدیل به
ی اجتماع و رسالت یتمأمورتبدیل به ، (؛ و نیز1396، همکاران

 کارآفرینی چراکه(. 1393، صدری و شده است )مرجانی
 مزایای از محروم افراد زندگی شرایط ارتقاء در، اجتماعی
، شناختیجامعه توسعه تسهیل، اقتصادی؛ و نیز و اجتماعی

 و بالقوه ؛ و منفعت(1383، مقیمی) نقش بارزی بازی کرده
، صفری و فارسانی)احمدیدهد انتقال می جامعه به ماندگار
است  شخصی منافع و سود کسب از ؛ که فراتر(1396

 و اجتماعی کارآفرینی بین کهاست  روازاین (.1398، )کارپیشه

                                                           
1. entrepreneurship 
2. social entrepreneurship 

et al.,  Qudah-Alدارد ) وجود مثبت رابطه 3پایدار توسعه

2022.) 
 نانکارآفری، آن طی است که فرایندی، اجتماعی کارآفرینی

 پرداخته؛ و محلی اجتماع سطح در نهادها تغییر یا ساخت به
، رفق چون اجتماعی مسائل کاهش برای مفیدی راهکارهای

 .دهندارائه می غیره و محیطیزیست هایتخریب، سوادیبی
 و انسانی هایسرمایه مجدد ساماندهی با، اجتماعی کارآفرینی
دهد می پاسخ جوامع اجتماعی نیازهای به اقتصادی

کارآفرینی  اصلی جوهره(. 1394، دباغی و )فیروزآبادی
 ارزیابی و درک نحوه در که است گراییجامعه، اجتماعی
 و فارسانی احمدی) کندتجلی پیدا می اجتماعی هایفرصت
 در اصلـی هـدف و تمرکـز، . همچنین(1396، صفری

 ثروت تولید و اجتماعی ارزش ایجـاد، اجتماعی کارآفرینی
 کارآفرینی .(1400، همکاران سیدی و)اسـت  اجتماعی
 از داریبرو بهره خلق، کشف مبتنی بر فرآیندهای با، اجتماعی
، عالوه بر این .آورداجتماعی به ارمغان می ثروت، هافرصت

ت اجتماعی و العاملی برای حل مشک، محور توسعه منزلهبه
 تلقی شده )وقارموسوی و، رو جامعه های پیشچالش

، ؛ و ارزش اجتماعی )سیدی و همکاران(1395، همکاران
توسعه پایدار به منصه ظهور ، گونهاینبه  .کندایجاد می (.1400

خلق ارزش و بده و بستان آن جریان و  یالکتیکدرسیده و 
 (.2022، کند )القوده و همکارانسریان پیدا می

به منصه  1950هرچند ایده کارآفرینی اجتماعی از دهه 
هنوز در مورد این پدیده  نظرانصاحب یول، ظهور رسیده است

 and Choi(. Crupi et al., 2022اند )پیچیده به اجماع نرسیده

Majumdar (2014) ، مفهومی » عنوانبهکارآفرینی اجتماعی را
تعریف ، «4طور اساسی و زیربنایی مورد مناقشه استکه به

فِ یابی به تعریدست، چرا، کندمی روشن، این تعریف کند.می
چرا این  مشکل است؛ و اینکه اجتماعی جهانیِ کارآفرینی

 لفمخت فکرِهم نظرانصاحب میان در را متفاوتی معانی، مفهوم
اکثر ، (. با همه تشتت آراءCrupi et al., 2022برانگیخته است )

 تمرکز اصلی عامل چهار روی، تعاریف کارآفرینی اجتماعی
 ؛هاآن عملیاتی حوزه اجتماعی؛ کارآفرینان هایویژگی :دارد

3. sustainable development 
4. essentially contested concept 
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نان اجتماعی کارآفری مأموریت و ؛مورداستفاده یا منابع فرآیندها
 (.a, 2022Chandnاجتماعی )

که مفهومی متناسب با مقتضیات  اجتماعی کارآفرینی ایده
 اریتج فعالیتی با را اجتماعی فعالیت، دنیای امروزی است

، اجتماعی کارآفرینی .(1382، ترکیب کرده است )مقیمی
 اهداف شاملِ، نوآورانه غیرانتفاعی وکارهایکسب یرازغبه

طور که در ان(. همDees et al., 2002است ) اجتماعی نیز
تغییر  هب معطوف اجتماعـی کارآفرینـی، سطور پیشین گفته شد

 نیازهای بـه پاسـخگویی یرازاجتماعی؛  تغییر همآن، است
 تغییـر عامل بالقوه برای، کارآفرینـان سـوی اجتماعی از
، بنابراین؛ (1400، است )سیدی و همکاران محلـی اجتماعـات
 هاهگرو، افراد، آن طی که ستا فرآیندى، اجتماعى کارآفرینى

 هایکنند تا از داراییمی کار داوطلبانه هاى اجتماعىو بخش
 از اشىن هاىو فرصت کنند آفرینىارزش، بالاستفاده اجتماعی

، اجتماعی (. کارآفرینان1398، دهند )کارپیشه تشخیص را هاآن
اجتماعی نقش  مشارکت داوطلبانه و هایفعالیت ترویج در

 علتاینبه(. 2022، همکاران ارند )رایاماجهی ومحوری د
 هایفعالیت زمانی در، صرفاً، اجتماعی یک کارآفرین کهاست 

 بودبه به یقین داشته باشد منجر که کندمی سودآور شرکت
سودی را  (.1399، همکاران شد )حبیبی و خواهد اجتماعی

 وارددوباره ، آوردمی به دستهم کارآفرین اجتماعی از این راه 
 ,Lall & Parkکند )چرخه حمایت از کارآفرینی اجتماعی می

کارآفرین اجتماعی به دنبال خلق ارزش ، بنابراین؛ (2022
ن ای، مفروضه زیربنایی کارآفرینی اجتماعی، درواقعاست. 

به ، ارباز بر یمبتنها و فنون گیری از روشاست که ضمن بهره
 Millerبپردازد ) ،یک واقعیت عنوانبه، خلق ارزش اجتماعی

et al., 2012.) 
 از هاستفاد با که به دنبال این است، اجتماعی کارآفرینی

 و نوآوری، خالقیت از مانند استفاده کارآفرینی توان بالقوه
 و فالحبپردازد ) اجتماعی نیازهای رفع به، هافرصت شکار

کارآفرینــان اجتماعــی و ، بر این اساس .(1399، نیاپاشایی
هسـتند کـه از طریـق  گرانیکنش، هــای اجتماعــیبنگاه

آورند را به وجود میاجتماعـی  اتتغییـر، نـوآوری
 ینیرو، طور که گفته شدهمان (.1400، همکاران )سعدآبادی و

، نبنابرای؛ است اجتماعی مسئله اجتماعی محرکه کارآفرینی
 آمدارک طوربه تواندمی نیز کارآفرینی اجتماعی سازمانی شکل
 کند )نورپور و بسیج مسائل اجتماعی حل برای را منابع

، کارآفرینی اجتماعی، از این منظر، درواقع (.1399، همکاران
 هایبرنامه، از طریق آن هاسازماناشاره به فرایندی دارد که 

کنند می ارائه و طراحی مسائل اجتماعی حل برای جدیدی
 (.1389، صدقیانی)صالحی

وظیفه دانشگاه در زمینه ، اجتماعی ایهسازماندر بین 
 اکهچرسازی کارآفرینی اجتماعی بسیار خطیر است. نهادینه

ی کارآفرین، اجتماعی دارد؛ دوم اینکه یتمسئول، اوالً دانشگاه
 و بخش عمومی، ای است که بازارپدیده پیچیده، اجتماعی

 .داستلزامات آن باش کنندهینتأمتواند نمی ییتنهابه اقتصاد
 Rosendahlعلمی )-یک رویکرد اجرایی، ارآفرینی اجتماعیک

Huber et al., 2014سازی آن نیازمند ( است که ظرفیت
است. پرورش چنین ، دارای نگرش و مهارت، متخصصانی

 یابد.متخصصانی نیز در سازمان دانشگاه تبلور می
 پیشرفت، توسعه و رشد کارکرد داشتن با، عالی آموزش

انی لرگآورد )حسینیمی ارمغان به کشور یک یبرا را جانبههمه
تواند با آموزش عالی می، (. در این زمینه1400، زادهو مجتبی

 را در جهت فرهنگی بسترهای، توسعه کارآفرینی اجتماعی
با  .ایجاد نمایدمدیریتی ، پژوهشی، آموزشینظام بازمهندسی 

 وزهاهمیت ورود آموزش عالی به ح، ایران رتبهنگاهی به نیم
 هکشود. به این خاطر است کارآفرینی اجتماعی دوچندان می

Kwong ( 2022و همکاران) ،تأکید به علت، کنندبیان می 
، هااز دانشگاه بسیاری، اجتماعی کارآفرینی بر روزافزون

 کنند تا از این طریقمی برگزار را اجتماعی کارآفرینی یهادوره
نه اجتماعی دانشجویان را کارآفرینا و رفتارهای آمال، هاآگاهی

 توسعه دهند.
بان های دیدهدادهو  اساس گزارش بانک جهانی بر

 هایفعالیت و فرینی نوپاآایران در شاخص کار، کارآفرینی
 ؛ در39رتبه داری ، ساله 18-64 فرینانه جدید در جمعیتآکار

شاخص  ؛ و در20رتبه  داری، شدهیتتثبفرینی آشاخص کار
کشور  67در بین ، 49رتبه  داری، قصد کارآفرینانه

 ابمقایسه ایران با کشورهای ، است. همچنین، توسعهدرحال
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کشور در  52در میان ، گویای آن است، سطح درآمد متوسط
ارای د، فرینانهآمین مالی کارأدسترسی به ت ازنظر، 1397سال 
ویایی پ ازنظر؛ 34 رای رتبهاد، سیاست دولتی ازنظر؛ 37 رتبه
 ؛33رتبه  داری، توان بازار داخلی ازنظر ؛15رتبه  دارای، بازار

است  49رتبه  دارای فرهنگی-هنجارهای اجتماعی ازنظرو 
. با توجه به مختصات (1400، پوریمیگون و بزرگی)جامه

حق است ایران در تمامی ، ای کشورفرهنگی و شرایط زمینه
شرط چنین رتبه را کسب کند. پیش ینباالتر، هاحوزه

 عنوانبه، تحوالت بنیادین در سازمان دانشگاه، جایگاهی
از طریق یک الگوی بومی ، کنشگر علم و بسترساز فرهنگ

 تخاذا تواند بااز طریق الگوی بومی است که دانشگاه می است.
و خالق در جهت خلق کارآفرینی  سازندهو تالش  استراتژی

اصلی پژوهش این  مسئله، اجتماعی گام بردارد. بر این مبنا
است: الگوی کارآفرینی اجتماعی متناسب با شرایط بومی نظام 

 آموزش عالی ایران چیست؟
طراحی و اعتباریابی الگوی بومی »، پژوهش کلی هدف

است.  «کشور عالی آموزش نظام کارآفرینی اجتماعی برای
 تر پژوهش نیز به شرح زیر است:اهداف خاص

 نظام اعیاجتم کارآفرینی الگوی سازنده عوامل شناسایی -
 ایران؛ عالی آموزشی

 شیآموز نظام اجتماعی کارآفرینی الگوی پاردایمی یک ارائه -
 ایران؛ عالی

 بومی کارآفرینی الگوی سازنده بررسی اعتبار عوامل -
 ایران؛ عالی آموزشی نظام اجتماعی

 آموزشی نظام اجتماعی کارآفرینی سنجش برازش الگوی -
 ایران. عالی

، فرضیه ارائه یجابه، فوق فاهدا تحقق منظوربه
 ؤالس بررسی، گراییتجربه ازنظر چراکه. شد طرح هاییسؤال

یا  گرپژوهش مورداستفاده روش از ترمهم بسی پژوهش
 ه وزاد)مجتبی است روش زیربنای دهندهتشکیل بینیجهان

 هدف حاضر پژوهش در اساس (. بر همین1397، همکاران
 :دبو زیر هایسؤال به گوییپاسخ

 یعال آموزش نظام اجتماعی کارآفرینی الگوی سازنده عوامل -
 چیست؟ ایران

 کدام ایران عالی آموزش اجتماعی نظام کارآفرینی الگوی -
 است؟

 شآموز نظام اجتماعی کارآفرینی الگوی عوامل اعتبار میزان -
 است؟ چقدر ایران عالی

 آموزش نظام اجتماعی کارآفرینی شدهطراحی الگوی آیا -
 است؟ برخوردار مطلوبیت از ایران عالی

 کارآفرینی الگوی سازنده با ارائه عوامل، حاضر در پژوهش
ی مندبینش و بدیع زوایای، ایران عالی آموزش نظام اجتماعی

سازان تصمیم و ریزانبرنامه، گذارانیاستس شناسایی شدند تا
ی های اساسگام، حوزه آموزش عالی با اتخاذ استراتژی صحیح

شدن خلق ارزش اجتماعی شده عملیاتی یراهگشارداشته و ب
 یکارگیربهو موجبات توسعه و بالندگی کشور را از طریق 

و  یمبان به توجه اجتماعی فراهم سازند. با الگوی کارآفرینی
 1 شکل صورتبه پژوهش چارچوب مفهومی، نظری یشینهپ

 است:
 .1شکل 

 پژوهش چارچوب مفهومی

 
 

  

 عوامل سازننده کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران

 الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران

خلق ارزش  

 اجتماعی

 و

توسعه و 

 بالندگی کشور
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 روش

 1(کمی-کیفی) ترکیبی روش رویکرد از، ژوهشپ این در
 رویکرد و 2ایزمینه نظریه طریق از کیفی رویکرد. شد استفاده

 شده انجام 3ساختاری معادالت یابیمدل طریق از هم کمی
 علمی خبرگان شامل پژوهش کیفی بخش آماری جامعه .است

که دارای تجربه نظری و عملی  آموزش عالی نظرانصاحبو 
 اریآم جامعه است. بوده، کارآفرینی اجتماعی هستنددر زمینه 

 هرش دولتی هایدانشگاه دانشجویان، پژوهش نیز کمی بخش
 گیرینمونه روش از، پژوهش کیفی بخش تهران بود. در

 یگیرنمونه روش از، کمی نیز بخش در .شد استفاده هدفمند
 جدول اساس بر نمونه حجم تعیین و تصادفی ایطبقه

Krejcie and Morgan (1970 )تعداد نمونه در . شد استفاده
برای  نفر بود. 384، نفر و در بخش کمی 15، بخش کیفی

 از، تا زمان اشباع نظری کیفی بخش در اطالعات گردآوری
، راستا نای ساختمند استفاده شد. درنیمه اکتشافی هایمصاحبه
 رقرا شوندگانمصاحبه اختیار در شدهیهته قبل از سؤاالت

. دقیقه بود 90، طور متوسطبه، هر مصاحبه زمانمدتت. گرف
از پرسشنامه ، کمی نیز بخش اطالعات برای گردآوری

مقیاس استفاده شد. -خرده 75مقیاس و  11با ، ساختهمحقق
 در قالب، ایهای کیفی از روش نظریه زمینهبرای تحلیل داده
 ای ثانویه کدگذاری اولیه و )کدگذاری باز مراحل کدگذاری

 .دش انتخابی استفاده کدگذاری محوری و کدگذاری، متمرکز(
و  SPSSافزار با استفاده از نرم، کمی نیز هایداده برای تحلیل

Amos  مایر-کایزر گیریمقیاس کفایت نمونه از، 26نسخه-

استفاده  6ییدیتأو تحیل عاملی  5آزمون کرویت بارتلت، 4الکین
 شد.

 قابلیت هایمالک از، کیفی هاییافته اعتبار از اطمینان برای
استفاده  یدتأی قابلیت و ارتباط قابلیت، انتقال قابلیت، اعتماد

، یهاول از تحلیل پس، اعتماد قابلیت مالک تأمین برای. شد
 استخراج از و ارسال شوندگانمصاحبه به کار انجام فرایند

 در مورد. شد حاصل اطمینان مصاحبه هایداده از اطالعات
 هدفمند نظری گیرینمونه روش از، انتقال بلیتقا مالک

 ازبینیب فن از، ارتباط قابلیت مالک خصوص در. شد استفاده
 در .شد گرفته بهره بازکدگذاری-کدگذاری راهبرد و همتایان

                                                           
1. mixed method approache (qualitative-quantitative) 
2. Grounded Theory 
3. Structural equation modeling 

 سنادا، ممیزی بررسی فنون از، تأیید قابلیت مالک خصوص
، زادهبیلرگانی و مجتشد )حسینی استفاده بندییهزاو و بازتابی
 زا پس، کمی نیز هاییافته اعتبار از اطمینان برای. (1397

از فن بازبینی همتایان استفاده شد. به این ، پرسشنامه طراحی
ا و هروش به مسلط صورت که پرسشنامه در اختیار اساتید

پرسشنامه قرار داده شد. پس از چند بار تکرار فرایند  فنون تهیه
، همچنین. شد حاصل اطمینان از اعتبار آن، اصالح-بازخورد

 طریق از 974/0 پایایی ضریب، اصلی پرسشنامه اجرای از پس
 .آمد دست کرونباخ به آلفای ضریب

 هایافته

 شد. لها به متن تبدیمصاحبه، در ابتدا، پژوهش کیفی بخش در
 رحلهم فرایند تحلیل آغاز شد. در، هامصاحبه سازیپیاده از بعد

، ولیها مفاهیم و بازخوانی بار ینچند هانمت، باز یکدگذار اولیه
ر کار د این. شد استخراج، باز کدگذاری از گام اولین عنوانبه

 هاهمصاحب تحلیل در نظری را گیرینمونه، ترفهم عمیق کنار
 عمده مقوله 510، باز کدگذاری اول مرحله به ارمغان آورد. در

 ای مشابههمقوله، باز کدگذاری دوم مرحله در. آمد دست به
 .یافت کاهش عمده مقوله 75به  هاآن تعداد و شد ادغام هم در

 ها تمرکزمقوله جنس روی، محوری کدگذاری مرحله در
 هاهمقول مستمر مقایسه، درواقع. شد کشف هاآن بین روابط و
، چگونه، ایپدیده چه، چرا مانند، یسؤاالت یزر طراحی و

 فکش به، کسی چه توسط، اینتیجه چه با، کی، کجا، چقدر
های لهمقو شاکله، ترتیباینبهکرد.  کمک هامقوله بین روابط
 مقوله 11، محوری کدگذاری مرحله ای شکل گرفت. درهسته
 شد. تعیین ایهسته

 گردی بار، ایهسته هایمقوله، گزینشی کدگذاری مرحله در
 و فرایندی، شرایطی هایویژگی برحسب و ترکیب نو از

 که قلب نهایی ایهسته مقوله، همچنین .شد بندیطبقه پیامدی
 آن محور حول مقوالت و سایر است پارادایمی الگوی

 .شد انتخاب «وجودی گراییعاملیت» عنوان با، چرخندمی
 به پژوهش سؤاالت به دادن پاسخ برای الزم هایداده حال

 :از اندعبارت تفکیک به که آمد دست

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

 است: 1به شرح جدول  ایران عالی آموزش نظام اجتماعی

 .1جدول 

 ایران عالی آموزش نظام اجتماعی کارآفرینی الگوی سازنده عوامل

 کدگذاری محوری کدگذاری باز
کدگذاری 

 گزینشی
 ایای هستههمقوله های عمدهمقوله

 طبقات
 هاعامل هاعامل-خرده

 عدم دسترسی به منابع مالی

 علی-شرایطی دانشجو

 هادر دانشگاه وکارکسبعدم حاکمیت فضای 

 انگیزه پایین دانشجو

 گرایی در دانشجویانباالرفتن روحیه فرهنگ مدرک

 های آموزشیتفاوت بودن نسبت به دورهبی

 .نداشتن مهارت الزم

 هاهای دانشجو در طراحی و کاربرد ایدهضعف توانمندی

 گری در دانشجویانپایین بودن روحیه مطالبه

 های نو برای کارآفرینینداشتن ایده

 های برترگری ایدهعدم وجود روحیه مطالبه

 پایین بودن کیفیت زندگی

 عدم ارجحیت دروس کارآفرینی نسبت به بقیه دروس

 علی-شرایطی داستا

 پایین بودن انگیزه استادان

 عدم اعتقاد برخی از اساتید به مفهوم کارآفرینی اجتماعی

 روز نبودن استادان در زمینه تدریس دروس کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالیبه

 عدم توجه به ضرورت وجود این مهم در نظام آموزش عالی کشور توسط اساتید

 ها و دروس تخصصی کارآفرینی اجتماعیدر برابر تغییر سیالبس مقاومت

 تخصصی کارآفرینی هایبرنامهنبودن دانش تخصصی طراحان  روزبه

 ریزیبرنامه متخصصان و طراحان
 درسی

 علی-شرایطی

 ریزانای عمل کردن طراحان و برنامهسلیقه

با توجه به  ینیکارآفرهای وین برنامهریزان آموزشی در زمینه تدعدم توجه طراحان و برنامه
 فرهنگ حاکم بر کشور

 در زمینه کارآفرینی اجتماعی شدهمطرحروزترین مفاهیم ریزان از بهعدم اطالع برنامه

 و سیاسی یرمتخصصغحضور طراحان و برنامه ریزان درسی 

 کارآفرینی با نیازهای بازار کار شدهمطرحعدم کاربردی بودن مفاهیم 

 اعتنایی به آینده رشته کارآفرینی اجتماعی.بی

 الزم در جهت گسترش فرهنگ کارآفرینی یسممکانعدم وجود  علی-شرایطی کارآفرینی پژوهیآینده عدم

 ای مرتبط با مباحث کارآفرینیرشتههای میانرنگ بودن آموزشکم

 اههای کارآفرینی اجتماعی در دانشگتئوری محور بودن فعالیت
 ایزمینه-شرایطی عالی آموزش هایسیاست

 در زمینه تقویت کارآفرینی اجتماعی علمییئتهاعضای  یبهسازتوجهی به توانمندسازی و کم
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 کدگذاری محوری کدگذاری باز
کدگذاری 

 گزینشی
 های آموزش عالیعدم توجه کافی به مقوله کارآفرینی اجتماعی در اهداف و رسالت

 از دانشجویان کارآفرین دانشگاهی یتحماعدم

 ریزی اصولیعدم برنامه

 عدم تشویق و افزایش انگیزه در بین دانشجویان توسط اساتید

ی واسطه نوگرایی کارآفرینهای تخصصی )بهحضور مدیران غیر مرتبط در امر تدوین سرفصل
 اجتماعی(

 عالی آموزش نظام در کارآفرینی مفهوم کیفیت به توجهیکم
 اهنمایی و دبیرستان در بین فراگیرانعدم ایجاد روحیه کارآفرینی از دوران ر

 ایزمینه-شرایطی عالی آموزش مدیریت

های کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش ها و ساختارها در تدوین دورهتوجهی به زیرساختکم
 عالی

 هاگیرینفعان در تصمیمحضور ناکافی و مشارکت تمامی ذی

 های کارآفرینیعدم توجه به آموزش

 های کارآفرینی اجتماعی در سطح دانشگاهنظارت و پیگیری اثربخشی دوره عدم

 پژوهی در زمینه کارآفرینیفقدان آینده

 های آموزشی در تدریس کارآفرینی اجتماعیعدم استقبال از نوآوری

 عدم وجود هماهنگی بین نهادهای متولی و نظام دانشگاهی

 وزش عالیعدم ترویج کارآفرینی در نظام آم

 ضعف نظام اقتصادی

 اقتصادی عوامل
-شرایطی
 گرمداخله

 عدم حاکمیت روحیه کارآفرینی در کشور

 عدم شناخت نسبت به مفهوم کارآفرینی اجتماعی

 پایین بودن رشد اقتصادی نسبت به بازارهای جهانی

 یهای کارآموزی و منتورینگ در زمینه فراگیری کارآفرینعدم وجود دوره

های مطرح کارآفرینی های درسی نظام آموزش عالی هماهنگ با سرفصلعدم تطبیق برنامه
 اجتماعی در دنیا

 هایبرنامه و اجتماعی، فرهنگی عوامل
 درسی

-شرایطی
 گرمداخله

 های تخصصی کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایرانعدم وجود گرایش

 ارآفرینیهای برنامه درسی کعدم تعادل بین مؤلفه

 درس اختیاری در چارت برنامه آموزشی عنوانبهانتخاب درس کارآفرینی 

 فقدان فرهنگ اختصاصی کارآفرینی در نظام آموزش عالی

 نامناسب اجرایی هایرویه
 التحصیالن در زمینه کارآفرینی اجتماعیعدم تطابق نیاز کار و دانش فارغ

 مدیپیا اجتماعی و اقتصادی پیامدهای

 افزایش نرخ بیکاری

 التحصیالن بیکار بر بخش دولتیفشار فزاینده فارغ

 عدم میل به ادامه تحصیل در بین جوانان

 افزایش مشاغل فاقد مهارت کافی در بازار کار

 سرخوردگی و کاهش نشاط در بین دانشجویان

 سرخوردگی و کاهش نشاط در بین استادان

 آموزش و ادامه تحصیلکاهش اعتماد به 

 راهبردی زیرساختی روز نشدهمحتوای به
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 کدگذاری محوری کدگذاری باز
کدگذاری 

 گزینشی
 محور نبودن محتوای دروس کارآفرینی اجتماعی مسئله

 های کارآفرینیعدم بودجه کافی برای کاربردی کردن آموزش

 دهنده کارآفرینی اجتماعی در دانشگاههای مجازی توسعهسازمان

 روحیه های تقویتعدم حاکمیت استراتژی

 ایارائه خدمات مشاوره

 رسانیارائه خدمات اطالع

 سازی علمیعدم تالش در جهت ظرفیت

 عدم ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران

 های بلندمدتریزیبرنامه

 مناسب هاییرساختزعدم وجود 

 اجتماعی عدم توجه به کیفیت آموزش کارآفرینی راهبردی ناکارآمد کیفیت

 کارآفرینی یهاآموزشافزایش حجم دروس تئوری نسبت به عملی در 

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

 یمحور کدگذاری به، دیگر بار، سؤال این به پاسخ برای
، نهایی ایهسته مقوله، طور که گفته شدو همان شد اقدام

، شد. به اعتقاد خبرگان انتخاب «وجودی گراییعاملیت»
 از آموختگاندانش که است آن، امروز عالی آموزش دغدغه

 الزم ایحرفه هایمهارت و فناورانه دانش، کارآمد دانش»
 پدید تازه مشاغل و زده کارآفرینی به دست تا باشند برخوردار

 امر این به، ایزمینه الگوی یک قالب در، 2 شکل در .«آورند
 ت؟؛اس متأثر عواملی چه از کارآفرینی اجتماعی که شده جهتو
 راهبردهایی چه از در این تعامل، دارد؟ تعامل عواملی چه با

 چیست؟ تعامل این پیامدهای، نیز و کند؟؛می استفاده
 کارآفرینی که است آن گربیان، ایزمینه نهایی الگوی

 رایطش و گرمداخله شرایط، علی شرایط تأثیر اجتماعی تحت
 طوربه که است عواملی مجموعه، علی شرایط .است ایزمینه

 این در .گذارنداثر می اجتماعی پدیده کارآفرینی مستقیم روی
 و طراحان، استاد، دانشجو :از اندعبارت علی شرایط، پژوهش

 ی.کارآفرین پژوهیآینده درسی و عدم ریزیبرنامه متخصصان

 گسترش ایی هستند کهمتغیره و دالیل، وقایع، این عوامل
 طشرای کنند.می بینیپیش را اجتماعی کارآفرینی پدیده

 را عوامل سایر مداخله که است ساختاری شرایط، گرمداخله
، گرمداخله شرایط، پژوهش این در کند.سخت می یا آسان

عوامل ، فرهنگی عوامل، اقتصادی اند از: عواملعبارت
 ،ایزمینه شرایط، این بر عالوه درسی. هایبرنامه و اجتماعی
 متغیرهایی است که بستر یا هاطبقه، مفاهیم از ایمجموعه

 د.آوراجتماعی را به وجود می کارآفرینی به مربوط رویدادهای
عالی در ذیل  آموزش عالی و مدیریت آموزش هایسیاست
 پدیده روی، مزبور هر سه شرایط ای قرار دارند.زمینه شرایط

. ذارندگمی تأثیر وجودی( گرایی)عاملیت اجتماعی کارآفرینی
 گراییعاملیت) اجتماعی کارآفرینی پدیده درست کارکرد

زیرساختی  عوامل با خاص راهبردهای اتخاذ مستلزم( وجودی
 پیامدهای، راهبردها این اثر در .است ناکارآمد و کیفیت
 حاصل نظام آموزش عالی کشور برای اجتماعی و اقتصادی

منجر به خلق ارزش اجتماعی شده و ، این برعالوه  .شودمی
 آورد.توسعه و بالندگی را برای کشور به ارمغان می
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 .2شکل 

 وجودی گراییعاملیت ایزمینه پاردایمی الگوی

 
 

 اعیاجتم کارآفرینی الگوی عوامل اعتبار سؤال سوم: میزان
 است؟ چقدر ایران عالی آموزش نظام

 ،عاملی تحلیل انجام از قبل، سؤال این به پاسخ برای
 کرویت یمعنادار و گیرینمونه کفایت از اطمینان منظوربه

 آزمون مورد بارتلت آزمون و الکین-میر-کیزر مقادیر، هاداده
 و الکین-میر-کیزر آزمون نتایج، 2 جدول گرفت. در قرار

 :است شده ارائه بارتلت آزمون

 .2 جدول

 تبارتل آزمون و الکین-میر-کیزر مقادیر
 913/0 الکین(-میر-گیری )کیزرشاخص کفایت نمونه
 562/25237 آماره مجذور خی آزمون کرویت بارتلت

 2775 درجه آزادی

 000/0 یمعنادارسطح 

 هایداده تعداد آیا که دهدمی نشان الکین-میر-کیزر آزمون
به  با توجه. خیر یا هستند مناسب عاملی تحلیل برای نمونه
( 913/0) یک به الکین نزدیک-میر-کیزر خصشا مقدار، اینکه
 .هستند مناسب عاملی تحلیل برای موردنظر هایداده، است

 
  

 :ایزمینه شرایط

 عالی آموزش هایسیاست

 عالی آموزش مدیریت

 :علی یطشرا

 دانشجو

 استاد

 متخصصان و طراحان

 درسی ریزیبرنامه

 پژوهیآینده عدم

 کارآفرینی
 :گرمداخله شرایط

 اقتصادی عوامل

 درسی هایبرنامه و اجتماعی، فرهنگی عوامل

 :محوری مقوله

 وجودی گراییعاملیت

 :راهبردها

 زیرساختی

 ناکارآمد کیفیت

 :پیامدها

  اقتصادی پیامدهای

 یاجتماع و
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 .3شکل 

 ایران عالی آموزش نظام اجتماعی کارآفرینی سازه با اصلی هاینمودار مفهومی ارتباط عامل
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 .3 جدول

 وزش عالی ایرانهای اصلی با سازه کارآفرینی اجتماعی نظام آمبارهای عاملی عامل
 نتیجه قبولقابلمقدار  بار عاملی های اصلیعامل نماد ردیف

1 Eta1 تأیید 30/0از  تربزرگ 975/0 دانشجو 
2 Eta2 تأیید 30/0از  تربزرگ 927/0 استاد 
3 Eta3 تأیید 30/0از  تربزرگ 980/0 درسی ریزیبرنامه متخصصان و طراحان 
4 Eta4 تأیید 30/0از  تربزرگ 924/0 ینیکارآفر پژوهیآینده عدم 
5 Eta5 تأیید 30/0از  تربزرگ 809/0 عالی آموزش هایسیاست 
6 Eta6 تأیید 30/0از  تربزرگ 680/0 عالی آموزش مدیریت 
7 Eta7 تأیید 30/0از  تربزرگ 843/0 اقتصادی عوامل 
8 Eta8 تأیید 30/0ز ا تربزرگ 540/0 درسی هایبرنامه و اجتماعی، فرهنگی عوامل 
9 Eta9 تأیید 30/0از  تربزرگ 731/0 اجتماعی و اقتصادی پیامدهای 

10 Eta10 تأیید 30/0از  تربزرگ 010/1 زیرساختی 
11 Eta11 تأیید 30/0از  تربزرگ 391/0 ناکارآمد کیفیت 

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

 جودو یمعنادار ارتباط متغیرها میان، شودنتیجه گرفته می و
 اهمفر عاملی تحلیل انجام برای الزم شرط، اساس این بر .دارد
 .است شده

نی های کارآفریتمام عامل، اول مرتبه عاملی تحلیل درنتیجه
به  .قرار گرفتند تأییداجتماعی نظام آموزش عالی ایران مورد 

 اجتماعی کارآفرینی الگوی عوامل اعتبار میزان، دیگر سخن
باالتر بوده  30/0 قبولقابل از مقدار، ایران عالی آموزش نظام

 کافی شدند. بار عاملیدارای  هاآنو تمام 
 تأییدی عاملی مدل تحلیل نتایج، 3 و جدول 3شکل  در
 حاضر پژوهش هایعامل از یک هر تفکیک به، اول مرحله

، دهدمی نشان شکل و جدول این که طورهمان. است هآمد
با سازه کارآفرینی  معنادار بار عاملی دارای، هاتمام عامل

 .هستند اجتماعی
 اجتماعی کارآفرینی شدهطراحی الگوی آیا: چهارم سؤال

 است؟ برخوردار مطلوبیت از ایران عالی آموزش نظام
 دوم تبهمر یدیتأی عاملی تحلیل از، سؤال این به پاسخ برای
 با هک پنهانی هایعامل، عاملی این نوع تحلیل در. شد استفاده
( هاعامل-خرده) شدهمشاهده متغیرهای از استفاده

، نهانپ متغیر یک تأثیر تحت، گیرندقرار می یریگمورداندازه
 دارند. قرار

 متغیر عنوانبه( شدهطراحی الگوی) Xi، پژوهش این در
است که  شدهمشاهده متغیر عنوانبه Eta11 تا Eta1 پنهان و

 الگوی، اینکه به توجه با. دارد قرار Xi پنهان متغیر تأثیر تحت
 عامل 11 دارای کشور کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی

، روازاین، کنندمی عمل سازه این شاخص عنوانبه که است
 لامعو ییروا نیز و آزمون راستای در دوم مرتبه عاملی تحلیل
 .است شده بررسی مزبور الگوی سازه
الگوی ساختاری سازه کارآفرینی نظام  نمودار مفهومی 

 4 جدول در .است شده ارائه 4 شکل در، آموزش عالی ایران
 به توجه های برازش آن آمده است. باشاخص، نیز

در  معنادار؛ و نیز بارهای عاملی 4 جدول برازش هایشاخص
 الگوی، شودمی گیریجهنتی، 4الگوی ساختاری شکل 

 یاربس برازش از کشور عالی آموزش نظام اجتماعی کارآفرینی
دهی بسیار توضیح برخوردار بوده و دارای قدرت مطلوبی

 نظام ماعیاجت شده کارآفرینیبرای تبیین الگوی طراحی باالیی
، شد حاصل اطمینان، اساس این بر .ایران است عالی آموزش
 عالی آموزش نظام اجتماعی رینیکارآف شدهطراحی الگوی
 است. برخوردار مطلوبیت از ایران
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 .4شکل 

 ایران عالی آموزش نظام کارآفرینی سازه ساختاری الگوی مفهومی نمودار
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 .4 جدول

 های اصلی با سازه کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایرانبارهای عاملی عامل
 نتیجه قبولقابل مقدار برآورد هاشاخص

 برازش تأیید 4تر از کوچک 996/1 نسبت مجذور خی به درجه آزادی
 برازش تأیید 08/0تر از کوچک 068/0 شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده

 برازش تأیید 90/0از  تربزرگ 962/0 برازش نکویی شاخص
 برازش تأیید 90/0از  تربزرگ 984/0 شبراز نکویی شدهیلتعد شاخص
 برازش تأیید 90/0از  تربزرگ 960/0 تطبیقی شرازب شاخص

 برازش تأیید 90/0از  تربزرگ 990/0 شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت
 برازش تأیید 90/0از  تربزرگ 926/0 لویس-شاخص برازش توکر

 برازش تأیید 90/0از  تربزرگ 912/0 شاخص برازش افزایشی
 برازش تأیید 90/0 از تربزرگ 948/0 شاخص برازش نسبی

 گیریبحث و نتیجه

مفهومی ، ایران عالی آموزش نظام اجتماعی کارآفرینی
ست. ا عوامل مختلفی تأثیرکه تحت  است یچیدهپچندبعدی و 

الگوی کارآفرینی نظام  سازندهعوامل ، در پژوهش حاضر
 ،گرشرایط مداخله، آموزش عالی کشور در قالب شرایط علی

هبردها و پیامدها مورد شناسایی قرار گرفت. را، ایشرایط زمینه
یز ساختاری ن یابی معادالتمدل طریق از عاملی نتایج تحلیل

 شده به ترتیب اولویتمیزان اهمیت عوامل شناسایی، نشان داد
 متخصصان و طراحان، اند از: عوامل زیرساختیعبارت
 پژوهیآینده عدم، استاد، دانشجو، درسی ریزیبرنامه

، عالی آموزش هایسیاست، اقتصادی عوامل، یکارآفرین
 عوامل، عالی آموزش مدیریت، اجتماعی و اقتصادی پیامدهای
 ناکارآمد. درسی و کیفیت هایبرنامه و اجتماعی، فرهنگی

 پوریمیگون و بزرگیهای جامهبا یافته، پژوهش حاضر
سیدی و ، (1400) حصاری و همکارانکریمی، (1400)

پورپلکی نادعلی، (1399بیبی و همکاران )ح، (1400همکاران )
 همکاران اردبیلی وشعاع (.1388 و 1399) همکاران و
وقارموسوی و ، (1395) همکاران پور وملکی، (1398)

و آراستی و  (1394) همکاران مالکی و، (1395همکاران )
با نتایج ، همچنین سویی دارد.پوشی و هم( هم1392همکاران )
و همکاران  White، (2022کاران )و هم Kwongپژوهشی 

(2022) ،Pham (2022همکاران ) و ،Hussain همکاران  و
 است. همپوشسو و ( هم2022همکاران ) و Anh( و 2022)

 ظامن اجتماعی کارآفرینی عناصر مطالعه با، پژوهش این در
 مفهوم شناخت جامع در راستای الگویی، ایران عالی آموزش

 یاریگر که، آمد به دست عالی آموزش اجتماعی کارآفرینی
 گونههمان، حالبااین یول آموزش عالی است.گذاران یاستس
 تمام، است داشته بیان، Creswell and Creswell (2017) که

، هک است بدیهی. هستند محدودیت دارای پژوهشی راهبردهای
 ترینمهم. نیست مستثنا امر این از نیز پژوهش این

 از خارج که است عواملی، رهای پژوهش حاضمحدودیت
از  امکان استفاده عدم: ازجمله. هستند گرانپژوهش کنترل

پژوهش؛ گردآوری  کمی بخش در دانشگاهی مدیران نظرات
 علیف شرایط و موقعیت اساس بر کمی و کیفی بخش هایهداد

؛ محدود بودن یندهآ با نیازهای هاآنو احتمال عدم انطباق 
خاص؛ و دخالت ناخودآگاهانه  هایدانشگاه به آماری جامعه
بندی و تفسیر گران در مقولههای ذهنی پژوهشزمینهپیش
 های کیفی.داده

 برای عامل-خرده 75 و اصلی عامل 11، حاضر پژوهش در
با . شد ایران شناسایی عالی آموزش نظام اجتماعی کارآفرینی

د را فرد خوتوجه به اینکه هر دانشگاه اکوسیستم منحصربه
سایر  در پژوهش های اینیافته، شودمی پیشنهاد، ددار

 مجدد قرار گیرد. سایر اعتباریابی مورد، کشور هایدانشگاه
 :از اندعبارت هایشنهادپ
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معرفی کارآفرینان اجتماعی حوزه آموزش عالی در جهت  -
 کارآفرینانه اجتماعی؛ هایفعالیتسازی ترغیب

فرینی لص کارآبررسی تطبیقی الگوهای مختلف ترکیبی و خا -
مندی و خردافزایی نسبت به اجتماعی آموزش عالی در جهت بینش

 این الگوها؛

انجام مطالعات میدانی در حوزه کارآفرینی اجتماعی در حوزه  -
 آموزش عالی و حتی سایر نهادهای اجتماعی؛

 دانشگاهی مدیران عملکرد بررسی خصوص در انجام پژوهش -
 عالی؛ موزشآ نظام اجتماعی در حوزه کارآفرینی

 هایدانشگاه مدیران رویکرد خصوص در تطبیقی مطالعه انجام -
عالی و  آموزش نظام اجتماعی در حوزه کارآفرینی معتبر دنیا

 استخراج الگو برای ارزیابی عملکرد مدیران؛

 این پارادایمی الگوی انجام پژوهش مجزا برای هریک از عوامل -
 پدیده، گرمداخله شرایط، ایزمینه شرایط، علی شرایط) پژوهش
تر عمیق و تردقیق در جهت بررسی( پیامدها و راهبردها، محوری

 آن؛
 مدیران روی پیش موانع خصوص در مستقل انجام پژوهشی -

 اعضای یبهساز و آموزش موضوع به برای پرداختن دانشگاهی
 عالی؛ آموزش نظام اجتماعی مرتبط با کارآفرینی علمیهیئت

 به دانشجویان؛ کارآفرینی آموزش ارائه -
کارآفرینی اجتماعی در  حمایتی خدمات ارائهگسترش مراکز  -

های کارآفرینانه اجتماعی برنامه هدایت و ریزیو برنامه هادانشگاه
 در این مراکز؛

با هدف ، در آموزش عالی شبکه کارآفرینی اجتماعی ایجاد -
 جذب ،اطالعاتی منابع در شدن سهیم، عمل و نظر دنیای بین ارتباط

 ؤثرم استفاده، علمی مجامع با ارتباط تسهیل، مردمی هایمشارکت
 دانشگاهی؛ هایزیرساخت و هاآزمایشگاه از
 یبینپیش طریق از کارآفرینی اجتماعی هایپژوهش از حمایت -

 ها؛این پژوهش نتایج انتشار و حمایتی هایسیاست
کارآفرینی اجتماعی  هایمستمر برنامه بازنگری و ارزیابی -

 کنونی. یرمتغدنیای متحول و  اقتضائاتسب با متنا

 سپاسگزاری

 شدهدفاع و مصوب تخصصی دکتری دوره رساله از، مقاله این
 اننویسندگ. است شده استخراج عالمه طباطبائی دانشگاه در
 را دخو صمیمانه تشکر مراتب تقدیر و، دانندمی الزم خود بر
 مسئوالن ،یژهوبه، و اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی مسئوالن از

و  مسئوالن؛ علوم تربیتیو  شناسیروانو اساتید دانشکده 
طباطبائی؛  عالمه کارشناسان پژوهش و آموزش دانشگاه

؛ طباطبائی عالمه دانشگاه هایو کارکنان کتابخانه مسئوالن
، شوندگان بخش کیفی پژوهشو مصاحبه نظرانصاحب

 تیئهمی پژوهش؛ شهر تهران بخش ک هایدانشگاهدانشجویان 
 این کیفی ارتقای و انجام در را ما که ؛غیرهداوران رساله و 

 .کنند اعالم، دادند یاری پژوهش

 تعارض منافع

 پژوهش حاضر تعارض منافعی ندارد.

 منابع

 هایسیاست بررسی(. 1392. )ف، وردیده، ه.، زارعی، .ز، آراستی
. قییتطب رویکرد با اجتماعی کارآفرینی توسعه تنظیمی
-195، (2)6، کارآفرینی توسعه پژوهشی علمی فصلنامه

214 .DOI: 10.22059/jed.2013.36265 
: اجتماعی کارآفرینی(. 1396. )ع، صفری، م.، فارسانیاحمدی

 امهپژوهشن فصلنامه. البالغهنهج رویکرد با پیامدها و عوامل
 :DOI. 118-99، (18)5، البالغهنهج

10.22084/nahj.2017.6664.1297 
 توسعه در نهادها نقش(. 1386. )ع، نیکونسبتی، ح.، پاداش

-145، (1)13، بودجه و ریزیبرنامه فصلنامه. کارآفرینی
129. URL: http://jpbud.ir/article-1-6-fa.html 

 اکوسیستم فرهنگ(. 1400. )ر م.، پوریمیگون، ج. م.، بزرگیجامه
. جتماعیا یکارآفرین یتوسعه پیشران، دانشگاهی کارآفرینی
 .57-45، (1)15، فرهنگی مدیریت

 تأثیر میزان بررسی(. 1399. )م س.، هاشمی، م.، معظمی، .م، حبیبی
 اجتماعی نوآوری بر اجتماعی کارآفرینی گیریجهت

، (47)12، وکارکسب مدیریت(. تهران شهر کارآفرینان)
494-514. 

 اعتباریابی و طراحی(. 1397. )م، زادهمجتبی، م. س.، لرگانیحسینی
 امهفصلن. ایران عالی آموزش نظام برای درسی برنامه الگوی

 .23-51، (3) 24، عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش
 اعتباریابی و طراحی(. 1400. )م، زادهمجتبی، م. س.، لرگانیحسینی

 و تمدیری. کشور هایدانشگاه برای آموزشی کیفیت الگوی
. 258-221، (2)14، زشیآمو هاینظام در ریزیبرنامه

DOI: 10.52547/MPES.14.2.221 
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 تأثیر(. 1400. )ص س.، حسینی، ص.، اقدمرحیمی، .ز، حیدری
 انجیمی نقش با سازمانی کارآفرینی بر ارشد مدیران حمایت

 امهفصلن. تبریز دانشگاه علمییئته اعضای عاطفی تعهد
 :DOI. 60-41، (1)14، کارآفرینی توسعه پژوهشی علمی
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 هایشبکه(. 1400. )ز، رادرحیمی، ف.، مهرآیین، ا. ع.، سعدآبادی
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 راستای در تعاونی هایشرکت اجتماعی کارآفرینی
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 :DOI. 443-418، (34)9، کالن
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 هنظری اساس بر کارآفرین دانشگاه مدل و مفهومی چارچوب
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 فصلنامه .کیفی رویکرد با روستایی اکوتوریسم کارآفرینی
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 ورود و کارآفرین زنان(. 1399. )ر، نیاپاشایی، ر. م.، فالح
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 :DOI.104-116، (1)12، آموزشی مدیریت

10.30495/jedu.2021.23440.4729 
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 در کارآفرینی آموزش سازیشبیه هایبازی کاربست فیکی

 رفتاری و اجتماعی علوم کارشناسی هایرشته قلمرو
 مهبرنا مطالعات دوفصلنامه(. تهران دانشگاه: موردی مطالعه)

 .76-53، (14)7، عالی آموزش درسی
(. 1397. )م، فراستخواه، ح.، ملکی، .ع، پورعباس، .م، زادهمجتبی

 الیع آموزش نظام کیفیت تضمین و نجیاعتبارس الگوی
، آموزشی هاینظام در پژوهش. خبرگان دیدگاه از ایران
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