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 چكيده 

ادي جوامع خواهد بود و شالوده اين پويش به طور يني و سنگ بناي رشد و توسعه اقتصارتباط صنعت و دانشگاه همواره اصلي ترين مسير در توسعه كارآفر
پژوهش حاضر در پي تدوين مدل توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه حتم پارادايم دانشگاه كارآفرين خواهد بود. 

ها، آوري دادهگرفته است. ابزار جمعقيق داده بنياد انجامكارگيري روش تحباشد. اين پژوهش در چارچوب رويكرد كيفي و با بهآزاد اسالمي مي
نفر از خبرگان شامل اساتيد دانشگاه و  20گيري هدفمند با كارگيري روش نمونهمنظور گردآوري اطالعات، با بههاي نيمه ساختاريافته بوده و بهمصاحبه

ها در سه مرحله كدگذاري باز، كدگذاري تحليل داده و احبه انجام شد. تجزيهخبرگان دانشگاهي مسلط به مباحث كارآفريني و پاسخگويي اجتماعي مص
 258بر تعداد دهنده استخراج بالغمحوري و كدگذاري انتخابي انجام گرفت. بر اساس آن، مدل كيفي پژوهش طراحي شد. نتايج پژوهش حاضر، نشان

اي (شامل: تغييرهاي ها شناسايي شد كه در قالب مدل پارادايمي شامل شرايط زمينهي آنهامقوله استخراج و ويژگي 6خرده مقوله يا مفهوم و 43كدباز، 
وسعه فناورانه و...)، شرايط محوري (توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه)، شرايط علي (شامل: ملزومات ت

هاي كارآفريني و...)، راهبردها (شامل: رصد و پايش دانشجويان و كارآفرينان، كشور ايران در شاخص گر (شامل: جايگاهكارآفريني و...)، شرايط مداخله
آفرين و اثربخش اجتماعي و...) و پيامد (شامل: رشد در توليد علم و كردن دانش تخصصي، متدولوژي يادگيري و پيشرفت علم، توانمندي، ارزشبومي

  رديد.دستاوردهاي دانشگاهي و...) ارائه گ
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 مقدمه -1

اند. را پشت سر گذاشته يادوار متفاوت ت،ياز زمان آغاز فعال هادانشگاه 
 يآت يهاآموزش نسل ،يريگشكل يها در ابتدادانشگاه ياصل تيمامور

از  يديآن شد و نسل جد نفكيجزء ال زيپژوهش ن جيبود اما به تدر
 يهاتيها در كنار آموزش، فعالشدند كه در آن داريها پددانشگاه
امروز و با توجه به  يرقابت يايمورد توجه بودند. در دن زين يپژوهش

 يمختلف، دگرگون يكشورها يو اجتماع يتصادتحوالت در توسعه اق
 ،يكيالكترون يآموزش يبه محتوا يدسترس ليبازار آموزش و تسه

در قبال  يديجد يهاتيدار مسئولها عهدهموجب شده است تا دانشگاه
ساالر، توانايي هاي سياسي مردمهاي نظاميكي از ويژگي جامعه شوند.

ها به انتظارات جامعه است. پاسخگويي مبناي هر پاسخگويي آن
هاي كند دموكراتيك است. امروزه دستگاهاي است كه ادعا ميجامعه

هاي ملي خود احساس سو در مقابل مردم و سازماندولتي از يك
نيازهاي آنان پاسخگو باشند و از سوي  كنند و بايد در برابرمسئوليت مي

المللي و نيروهاي جهاني آنان را وادار به اعمال ديگر، الزامات بين
كند كه در عمل مغاير است و انتظارات هايي ميها و شيوهروش

هاست. در دانشگاه موضوع اصلي اين است كه تعيين شود شهروندان آن
را پاسخگو است. آيا  آموزش عالي در چه سطحي از نيازهاي جامعه

دانشگاه و آموزش توان پاسخگويي اجتماعي را دارد و يا الزم است 
ها داري در آموزش ايجاد گردد. يكي از وظايف دانشگاهتغييرات معني

پاسخگويي اجتماعي است. توليد علم و ثروت و اقتدار از ديگر وظايف 
ه جامعه دانشگاه است و رسيدن و پرداختن به اين وظايف موجب رفا

ها يك خواهد شد. پاسخگويي اجتماعي حركت بزرگي است. سازمان
  مجموعه زنده هستند و دانشگاه به لحاظ نيروي انساني خود اعم از 
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ترين كند زندهعلمي و ازلحاظ اهدافي كه دنبال ميدانشجو و هيئت
ها است و طبيعي است كه اين انتظار وجود داشته باشد كه سازمان

ها به وجود آيد. تربيت شود از دانشگاهتغييري كه در جامعه حاصل مي
نيروي انساني بايد متناسب با هرم كاري جامعه، نياز صنعت و تكنولوژي 

 وخته باشد.آمدانش

پاسخگويي اهداف مختلفي را همچون كنترل استفاده ناصحيح يا 
استفاده از منابع و اختيارات، اطمينان از مورداستفاده قرار دادن سوء

رساني درستي و مطابق با استانداردها و بهبود خدماتمنابع و قدرت به
. بدين ترتيب ]29[شوداز طريق يادگيري و بازخورد را شامل مي

هاي هاي ايجاد اعتماد عمومي است و سيستمسخگويي يكي از راهپا
پاسخگويي خوب ميتوانند مبنايي قوي را براي اعتمادسازي فراهم 

 . ]25[كنند

ي گيرندهها يگانه تصميمامروزه در شمار چشمگيري از كشورها، دولت
ها صحنه اجتماعي محسوب نميشوند و حكمراني صرفاً حاصل اعمال آن

ها، بخش خصوصي شود. عرصه اجتماعي امروزه بين دولتميمحسوب ن
شده است. در اين عرصه نتيجه نهايي متعلق به و جامعه مدني تقسيم

كه نظر آنان و رضايت آنان شرط نخست ابقا و چنانشهروندان است. آن
وسيله مردم و براي ها و نهادهاي اجتماعي بهسودمندي است. سازمان

ها پاسخگويي در ترين مسئوليت آنبنابراين بزرگ شوند،مردم ايجاد مي
ها از اين ركن مهم غفلت كنند قبال مردم است. چنان چه سازمان

ها و شك با خطر فاصله گرفتن از دموكراسي، كاهش يافتن كاراييبي
هاي اجتماعي مواجه خواهند شد. بنابراين متقابالً افزايش يافتن هزينه

هايي هستند كه الزام هاي موفق سازمانهاي اجتماعي سازماندرصحنه
مشي و ريزي، تعيين خطبه پاسخگويي را جزء نخستين مراحل برنامه

 .]3[دهندگيري خود قرار ميتصميم

هاي واسط بين فرد و جامعه، يكي از اجزاي عنوان حلقهها بهسازمان
و  منظور بقاآيند كه بهبنيادين پيكره اجتماعي بشر امروزي به شمار مي

هاي پيشرو ارتباط سازمانادامه فعاليت خود به جامعه نيازمندند، دراين
هاي مربوط به  توجه به ارائه خدمات نوين اجتماعي را در رأس فعاليت

ها بايد حس . پس سازمان]27[اند تحقيق و توسعه خود قرار داده
پذيري، پاسخگويي و توجه به حقوق اعضاي جامعه را در قالب مسئوليت

حال كه از هاي راهبردي خود، موردتوجه قرار دهند و درعينرنامهب
اجتماعي و علمي محيط پيرامون خود تغذيه  - هاي زيستيسرمايه

اي به مقوله مسئوليت هاي راهبردي خود توجه ويژهكنند در برنامهمي
  .]26[اجتماعي سازماني و رعايت حقوق شهروندان داشته باشند

پذيري اجتماعي به پاسخگويي اجتماعي اخيراً مفهوم مسئوليت 
تغييريافته كه اشاره به قدرت پاسخگويي سازمان در برابر فشارهاي 

. پاسخگويي ابزاري است براي دادن توضيح متعهدانه ]1[جامعه دارد
اعمال و تصميمات نهاد به فرد يا نهاد ديگر . احساس پاسخگويي در 

ها را از ورود به كژ راهه و غلتيدن در تواند سازمانمقابل جامعه، مي

. پاسخگويي اجتماعي ]5[سونگرانه باز دارد هاي آمرانه و يكنگرش
مسئوليت اجتماعي است. مسئوليت  مفهوم جديدتري نسبت به

دهنده تعهدات سازمان نسبت به جامعه در زمينه اثرات اجتماعي، نشان
هاي سازمان در جامعه بود و بيشتر جنبة كلي و اخالقي داشت ؛ فعاليت
كه پاسخگويي اجتماعي توانايي سازمان را در ارتباط با فشارهاي درحالي

دهد و جنبة قانوني و ان ميها نشاجتماعي و چگونگي پاسخ به آن
هاي عمل و روشمند سازماني دارد. هر سازمان، ساختارها ، شيوه

كند سازوكارهايي دارد كه ميزان پاسخگويي اجتماعي آن را تعيين مي
. به گفته آكرمن ،پاسخگويي اجتماعي يعني درجه  اثربخشي و ]31[

هاي وليتبازدهي يك سازمان در نشان دادن پيگيري براي ايفاي مسئ
مثابه ها بهاش. در ديدگاه پاسخگويي اجتماعي، سازماناجتماعي

هاي اند و تالش دارند تا به حل مشكلشركايي در كنار نهادهاي جامعه
جامعه بپردازند و درنهايت سطح رفاه و كيفيت زندگي اجتماعي مردم را 

 نفع باال ببرندهاي ذيبا رعايت برآورده شدن نيازهاي تمامي طرف
]12[. 

پاسخگويي اجتماعي گرايش مديريتي دارد و معطوف به اقدامات عملي 
در سازمان براي پاسخگويي به مسائل اجتماعي است. عملياتي بودن 

سادگي متوجه شد كه شود تا بتوان بهپاسخگويي اجتماعي موجب مي
تا چه حدي پاسخگويي اجتماعي در رفع مسائل اجتماعي موفق بوده 

. پاسخگويي هم چون ]23[اسخگويي موفق چيست است و الگوي پ
كند كه ايفاگران نقش در عرصه اجتماعي را ملزم اهرمي عمل مي

ها و نهادهاي كند تا در قبال عملكرد خود مسئول باشند. سازمانمي
سازي و بهبود اجتماعي با پاسخگويي در قبال مردم قدم در مسير شفاف

دم هم موظف به پاسخگويي در گذارند و در مقابل مرعملكرد خود مي
ي تواند پيونددهندهرو پاسخگويي ميباشند. ازاينقبال جامعه مي

ساختارهاي كالن جامعه همچون دولت و نهادهاي اجتماعي با مردم و 
اي دستيابي به رشد هدف هر جامعه .]3[ي اجتماع محسوب شود بدنه

رفته و باشد. با مقايسه روند رشد كشـورهاي پيشـو توسعه مي
توسعه و بررسي مشكالت اين كشورها (از قبيل كشورهاي درحال

ايم كه يكي از عوامل مهم و مؤثر براي بيكاري، تورم و ..) متوجه شده
توسعه جهـت رسـيدن بـه پيشـرفت و توسعه موفقيت كشورهاي درحال

باشد . لذا كشور ما و ساير پايدار، توجه به مبحث مهم كارآفريني مي
توسعه در جهت رشد و توسعه ناگزيرند توجه خاصي را ي درحالكشورها

به مقوله كارآفريني مبذول نماينـد.كارآفريني با شتاب دادن به 
ها و كارهاي جديد ،نقش هاي اقتصادي و ايجاد و خلق شغلفعاليت

  كند. راهبردي در توسعه اقتصادي ايفا مي
كارآفريني دربرگيرنده آموزش ناشي از همكاري ، خالقيت و تعهد فردي 

وكار باشد. كارآفريني يك موضوع محبوب در ميان اهالي حوزه كسبمي
پژوهان بوده. كارآفريني اغلب اقدامات خالق و نوآور است كه و دانش
گذاري در دانش جديد و رشد اقتصادي است. شده بين سرمايهحلقه گم
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عنوان يك وسيله براي سرريز دانش، يك مكانيزم ني با خدمت بهكارآفري
مهم براي نفوذ از فيلتر دانش و تسهيل استفاده از دانش لبريز شده و 

 .]32[درنهايت خلق و توليد رشد اقتصادي است 

ها اش، تعدادي برنامه دارد. اين برنامهوكاري عليرغم اندازههر كسب
دن سازمان از طريق كارآفريني هاي كلي چون پيش برشامل ايده

تر و ها معموالً رسميطوركلي با افزايش اندازه سازمان، برنامهباشد، بهمي
شناخت و استفاده از  يبه معنا ينيكارآفر[. 21شود ]تر تدوين ميكلي

 است كه قبالً به عنوان فرصت شناخته نشده بودند. ييفرصت ها

سوي كارآفريني انگيزه افراد بهداليل مختلفي سبب برانگيختن [28]
ها از طريق اند از: تحقق ايدهها عبارتترين آنشود كه برخي از مهممي
وكار، امكان دستيابي به شغل مطلوب و دلخواه از طريق اندازي كسبراه
وكار موردعالقه، تمايل به كسب درآمد بيشتر، كشف اندازي كسبراه

اند، و تحقق اهداف ن توجه نكردهوكار كه ديگران به آهاي كسبفرصت
[. دانشگاه آزاد 20رساني به جامعه ]فردي كارآفرين، همراه با خدمت

اسالمي به علت داشتن امكانات آموزشي و پژوهشي پيشرفته و نيروهاي 
هاي گوناگون بازار كار كشور تواند در بخشكارشناس و كاردان مي

هاي اقتصادي كارآفريني، هفعاليت نمايد. آشناسازي دانشجويان با نظري
ها و واحدهاي درس و مراكز كارآفريني در ها، دورهايجاد گسترش رشته
ها و پشتيباني دولت از مؤسسات آموزش عالي واحدهاي دانشگاه

كارهاي مهمي است كه به توسعه كارآفريني در كشور كارآفرين از راه
 انجامد.مي

هند كه عوامل زيادي ددر زمينه پژوهش حاضر، تحقيقات نشان مي
ها هستند. استقالل دانشگاه و آزادي مبين پاسخگويي اثربخش دانشگاه

، تأمين و ]13،18[، مشاركت ذينفعان دانشگاه ]12،13[علمي 
و غيره ازجمله  ]17[، ساختار سازماني ]7،18،13[تخصيص منابع مالي

اعتبار اند. اين عوامل به لحاظ پژوهشي داراي شدهعوامل شناسايي
هستند؛ ولي چند نكته را بايد موردتوجه قرار داد. اوالً هركدام از 

ها و اند؛ ثانياً موقعيتهاي مختلفي بهره گرفتهشناسيتحقيقات از روش
جوامع هدف اين تحقيقات متفاوت بوده است؛ نكته ديگر اينكه عوامل 

 شده بسيار پراكنده و وابسته به شرايط زماني، مكاني وشناسايي
اند. عالوه بر آن در تحقيقات پيشين بيشتر به پاسخگويي موقعيتي بوده

دانشگاه و بخش آموزش عالي توجه شده و موضوع توسعه كارآفريني از 
طور جامع موردمطالعه قرار نگرفته است. طريق بخش آموزش عالي به

توان استدالل كرد كه اعتبار اين عوامل مستقل از زمينه بنابراين مي
و مبين شكاف اصلي در تحقيقات موجود است. اين امر  نبوده

 هاي متفاوت از زمينه موردكاربردپذيري نتايج تحقيقات را در موقعيت
شناسي سازد. لذا تحقيق حاضر با كاربرد روشبررسي دچار مشكل مي

مناسب باهدف تدوين مدل توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي 
رو شود. ازاينزه آموزش عالي انجام مياجتماعي در آموزش عالي در حو

منظور از انجام اين تحقيق دست يافتن به پاسخي براي اين پرسش 

منظور است كه فرآيند توسعه كارآفريني در بخش آموزش عالي به
هايي را در برمي گيرد، از چه گويي اجتماعي چه عناصر و مؤلفهپاسخ

بال دارد؟ و لذا سؤال اصلي شرايطي تأثير پذيرفته و چه نتايجي را به دن
تحقيق اين است كه مدل توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي 

 اجتماعي در آموزش عالي چگونه است؟

 ادبيات و پيشينة پژوهش  - 2

 پاسخگويي اجتماعي 2-1

ميتوان اينگونه تصور كرد كه پاسخگويي با ارائه اطالعات توسط يك 
كه انجام يا برنامهريزي شده طرف به طرف ديگر، جهت توجيه كاري 

يك ديدگاه وسيعتر، پاسخگويي را بعنوان يك  ]30[است، سروكار دارد
رابطه مشاهده ميكند كه طرفها در آن بايد به توضيح و پذيرش 
مسئوليت اقدامات خود از طريق ارائه و تقاضاي گزارشات بپردازند. آن را 

كن است در نظر ميگيرد كه مم "گزارش دهي عمومي"از لحاظ 
باشد. از ديدگاه  "ها توجيهات، استداللها، داستانها، بهانه"دربرگيرنده 

) پاسخگويي بصورت زير تعريف ميشود: تعهد 2017پرسون و همكاران (
يك كارمند، كارگزار، يا شخص ديگر به ارائه يك گزارش رضايتبخش، و 

تفويض اغلب دورهاي، در مورد اقدام يا شكست در اقدام طبق اختيار 
توان پاسخگويي را به منزله يك رابطه بين دو طرف شده. در واقع  مي

آفرين) در نظر گرفت كه در آن، دو عامل جوابگويي و اجبار (دو نقش
رساني راجع به كنند. جوابگويي به معني اطالعنقش اصلي را ايفا مي

 دهد، و اجبار به معني تواناييكاري است كه يكي از طرفين انجام مي
هاست. بنابراين، طرف مقابل جهت بكارگيري قدرت و اعمال دستور
  ]29[شفافيت يك شرط الزم و نه كافي براي پاسخگويي است

مفهوم پاسخگويي، مفهومي چند وجهي ، پيچيده و قابل تامل مي باشد. 
السون به وجود واژه هاي مختلف براي اين مفهوم اشاره مي كند و 

كشورها، واژه پاسخگويي وجود ندارد و گويد در زبان بعضي از مي
 ]11[ترين واژه به آن مسئوليت اجتماعي استنزديك

 توسعه كارآفريني 2-2

در زمينه توسعه كارآفريني نيز تعاريف متعددي بيان شده است .توسعه  
اقدامهاي انجام شده براي تحريك كارآفريني، قبل از آغاز «كارآفريني را 

ز راه انـدازي فراينـد كارآفريني، در سـه هدف، راه انـدازي و پـس ا
حـوزة انگيـزش، كشـف فرصـتهـا و آمـوزش مهارتها، با هدف اصلي 

اند تعريف كرده» تشويق بيشتر مردم براي شروع كسب وكار
هاي توسعة كارآفريني بـه دو بخش خرد و كالن تقسيم شده سياست

هـاي كالن در هـاي خـرد در سـطوح پـايين و سياسـتكه كه سياسـت
شود كه محيط كسب وكار را بهبود سطوح عالي دولت انجام مي

  .هاي خرد هستندبخشـند و بـه طـور كلي اثرگذارتر از سياستمي
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 پيشينه تحقيق- 3

اجماال در ارتباط با موضوع توسعه كارآفريني و پاسخگويي در 
داخلي هاي توان به پژوهشهاي دولتي و بخش آموزش عالي ميسازمان

 و خارجي زير اشاره داشت:

بروكمن و همكاران
1

كند كه ) در پژوهشي خود بيان مي2020( 
انداز تكاملي در ايجاد زيرساخت براي رهبري كارآفرينانه بيشتر چشم"

در مدارس بايستي شامل چهار مرحله باشد. رهبري كارآفرينانه در  
سه واقعاً خوب كار اينكه مدر "اثبات"مدرسه براي پاسخگويي  و نياز به 

كند تر از حد معمول كار ميپايين SESكه در ويژه هنگاميكند، بهمي
  عملكرد است، يك اقدام ضروري است.طوركلي يك مدرسه كم و به

نيافته هاي بلسيا و همكارا
2

)حاكي از تغيير در ذهنيت 2019(
ترين عامل در نفس مهم به دانشجويان است، جايي كه اعتماد

اي گيري روحيه كارآفريني دانشجويان است. اين برنامه سهم عمدهشكل
شدن در الزامات اعتباربخشي ملي دانشگاه داشت و منجر به تبديل

ها شد. تعهد كارآفريني به يك موضوع تدريس اجباري در دانشكده
نهادي و پشتيباني از محيط يادگيري ، امور مالي و هماهنگي بين 

 كننده اصلي در حفظ برنامه است.هاي مرتبط كمكطرف

بويدل و همكاران
3

بررسي پاسخگويي ") در تحقيقي تحت عنوان 2019(
ها و اجتماعي در زمينه تقويت سيستم بهداشت و درمان: نوآوري

بيان داشتند تحقيقات در حال رشد  "مالحظات مربوط به كارهاي آينده
هاي مراقبت پذيري اجتماعي در دستيابي بهدر مورد نقش مسئوليت

تر وجود دارد. در اينجا ، ما به بهداشتي بيشتر و باكيفيت
تالش شهروندان در تعامل معنادار "عنوان پذيري اجتماعي بهمسئوليت

 "مداوم با نهادهاي عمومي براي پاسخگويي در تهيه كاالهاي عمومي
كنيم. اين فرآيندها داراي چندين مؤلفه و فرايندهاي اشاره مي

هم هستند و طيف وسيعي از بازيگران را در اقدامات محور بهمتصل
دهند، كه بيني و وابسته به متن قرار ميپيشجامعه، غالباً غيرقابل

 آورد. شناختي زيادي را براي محققان به وجود ميهاي روشچالش

مالسكي
4

هاي توسعه اكوسيستم") در تحقيقي تحت عنوان 2018( 
استفاده از اصطالح اكوسيستم كارآفريني دهد كه نشان مي "كارآفريني

هايي براي كارآفريني پيشي گرفته است و  بر ساير مفاهيم، مانند محيط
هايي را كه از كارآفرينان ها و فرهنگسازوكارها، مؤسسات، شبكه

كند. اين بررسي چندين موضوع خاص را كند، برجسته ميپشتيباني مي
هاي عنوان قطبها بهاس، دانشگاهدهد: انتخاب مقيموردبررسي قرار مي

                                                 
Brauckmann  1 
Belisa  2 
Boydel  3 
Malecki 4 

اكوسيستم و چگونگي تكامل چنين اكوسيستم. اين پيشنهادات به 
ها شناسياي به روشدنبال دستورالعمل تحقيق آينده است و توجه ويژه

 دارد.

ارائه ") در تحقيقي با عنوان1397حقيقت دوستي سيار و همكاران (
هاي آزاد اسالمي دانشگاهمدل آموزش توسعه كارآفريني در مراكز رشد 

به اين نتيجه رسيدند كه دانشگاه كارآفرين دانشگاه  "استان مازندران
كند و با جامعه، دولت و سازي مينوآوري است كه دانش را تجاري

رود صنعت ارتباط دارد به سمت استقالل داخلي و تأمين مالي پيش مي
ري آن نسبت به پذيهاي اقتصادي، كارايي و رقابتو ويژگي آن جنبه

ها و هاي آموزشي دانشگاهي است لذا برگزاري كارگاهساير مدل
هاي آموزش كارآفريني براي اساتيد و دانشجويان نقش مهمي در دوره

آمده دستهاي بهكارآفريني دانشگاه دارد. درنهايت با توجه به يافته
شود مياند كارآفريني كه در دانشگاه توسط اساتيد توليد پيشنهاد داده

 صورت محدود و مستند در آرشيو دانشگاه نگهداري شود . به

ميگون پوري، عربيون ، پوربصير و مبيني دهكردي در تحقيقي با عنوان 
سازي و پيكربندي عوامل اثرگذار بر ايجاد اكوسيستم كارآفريني مدل"

، نشان داد كه در سطح دوم 1397در سال "پرديس دانشگاهي 
هنگ اكوسيستم كارآفريني پرديس دانشگاهي در پيكربندي عوامل فر

ايجاد اكوسيستم كارآفرينانه دانشگاه بسيار تأثيرگذار است. در سطح 
هاي موردنياز براي ايجاد اكوسيستم يك عواملي همچون زيرساخت

گذاري و تأمين منابع مالي شدت كارآفريني دانشگاهي مديريت سرمايه
 قوانين دانشگاه وجود دارند.ها و و سطح تحقيق و توسعه و سياست

چارچوبي براي توسعه  ") پژوهشي با عنوان 1397گودرزي و همكاران (
اند. انجام داده "هاي علوم انساني در ايرانكارآفريني دانشگاهي در رشته

بعد فرهنگ كارآفريني شامل نقش دولت، ساختار  7درنهايت، 
سازي، ارتباطات ها، شيوه آموزشي دانشگاه، تحقيق و تجاريدانشگاه

بيروني و زيرساخت مالي براي توسعه دانشگاه كارآفرين در حوزه علوم 
 اند.شدهانساني شناسايي

 شناسي پژوهشروش - 4

هدف كلي پژوهش حاضر تدوين مدل توسعه كارآفريني با رويكرد 
پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسالمي از ديدگاه 

ها به اين شرح راستاي دستيابي به اين هدف، سؤالخبرگان است. در 
اند: شرايط علّي توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي شدهمطرح

اند؟ مقوله اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسالمي كشور كدم
محوري توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش 

اند؟ راهبردهاي توسعه كارآفريني با كدم عالي در دانشگاه آزاد اسالمي
رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسالمي 

گر توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي  اند؟ شرايط مداخلهكدم
اند؟ بستر حاكم اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسالمي كدم
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يي اجتماعي در آموزش عالي در توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگو
اند؟ عوامل پيامدي مدل توسعه كارآفريني با دانشگاه آزاد اسالمي  كدم

رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسالمي  
 اند؟ كدم

كارگيري روش نظريه پژوهش حاضر در چهارچوب رويكرد كيفي و با به
كارگيري هاي موردنياز با بهادهگرفته است و دداده بنياد انجام

شده است. جامعه آماري اين آوريهاي نيمه ساختاريافته، جمعمصاحبه
پژوهش از آن دسته از خبرگان دانشگاهي مسلط به مباحث كارآفريني 

توانستند اطالعات شده است كه ميو پاسخگويي اجتماعي، تشكيل
گيري در اين پژوهش، باارزشي را در اختيار پژوهشگر قرار دهند. نمونه

آوري گرفته است. در تحقيـق كيفي،  هنگامي جمعطور هدفمند انجامبه
شود كه اطـالعات درباره همه ها متوقف مياطالعات و داده

دهد كه هاي موردنظر اشباع شود و اين امر زماني رخ ميبنديدسته
با نظريه يا موضوع موردمطالعه كامل شود و اطالعات جديدي مرتبط 

هاي كيفي، رو در پژوهشموضوع موردمطالعه، به دست نيايد. ازاين
دانند در ها ميها يا اشباع دادهحجم نمونه را مترادف با كامل شدن داده

نفر از خبرگان  20هاي بخش كيفي اين پژوهش را اين راستا، نمونه
شامل اساتيد دانشگاه و خبرگان دانشگاهي مسلط به مباحث كارآفريني 

)، 2008پاسخگويي اجتماعي تشكيل داده است. كوربين و استرواس (و 
جاي پردازي داده بنياد، بههاي مبتني بر نظريهبراي ارزشيابي پژوهش

اند. مقبوليت، معيارهاي روايي و پايايي، معيار مقبوليت را پيشنهاد داده
يعني اينكه يافتههاي پژوهش، تا چه حد در انعكاس تجارب 

ان، پژوهشگر و خواننده در مورد پديده موردمطالعه، كنندگمشاركت
شده است باور است. ده شاخص براي معيار مقبوليت معرفيموثق و قابل

ها در اين پژوهش براي ارتقاي دقت علمي و روايي و مورد از آن 5كه 
هاي مميزي مورداستفاده، پايايي، مورداستفاده قرار گرفت. استراتژي

شناسي، متناسب يت پژوهشگر، انسجام روشعبارت بودند از حساس
  نمودن نمونه، تكرار شدن يك يافته و استفاده از بازخورد مطلعين.

 هاي پژوهشيافته - 5

هاي كوربين هاي اين پژوهش بر اساس دستورالعملوتحليل دادهتجزيه
) ، شامل سه مرحله اصلي كدگذاري باز، كدگذاري 2008و استرواس (

تخابي است. درنهايت نظريه (مدل كيفي پژوهش محوري و كدگذاري ان
 شده است.بيان

ها وتحليل دادهكدگذاري باز اولين مرحله در تجزيهالف) كدگذاري باز:  
و كدگذاري است. در طول مرحله كدگذاري باز، دادههاي حاصل از 

هاي فرعي هاي اصلي و مقولهدقت بررسي شد، مقولهها بهمصاحبه
ها) تعيين ها (زير مقولهمشخص شدند و خرده مقولهها مربوط به آن

شده كوربين و  ها، فنون تحليلي پيشنهادشدند. در طي اين تحليل
) به كار گرفته شد. واحد اصلي تحليل براي كدگذاري 2008استرواس (

هاي اصلي، ها براي يافتن مقولهباز مفاهيـم بودند. رونوشت مصاحبه
طور منظم بررسي شد. طي اين فرآيند ها بهها، خرده مقولهمقوله

مقوله  6خرده مقوله يا مفهوم و 43كدباز، 258كدگذاري تعداد 
 ها شناسايي شد.هاي آناستخراج و ويژگي

در كدگذاري محوري، مفاهيم بر اساس  ب) كدگذاري محوري:
ديگر، كدها عبارتاشتراكات و يا هم معنايي در كنار هم قرار ميگيرند. به

اند، با يكديگر هاي كه در كدگذاري باز ايجادشدهاي اوليهو دسته
مقايسه ميشوند و ضمن ادغام كدهايي كه ازنظر مفهومي با يكديگر 

شوند، حول محور هايي كه به يكديگر مربوط مياند، دستهمشابه
گيرند. درواقع، در اين مرحله، ابعاد پارادايم كدگذاري مشتركي قرار مي

شش دسته، مقوله محوري، شرايط علي، شرايط شكل ميگيرد و شامل 
  گر، شرايط بستر حاكم، راهبردها و پيامدها است.مداخله

بايست شده طبق مدل استراوس و كوربين ميدر ادامه مقوالت استخراج
بخش: شرايطي (علّي، زمينهاي، مداخلهگر)، مقوله اصلي، راهبردها  4در 

 (تعامالت) و پيامدها جايگذاري شوند.

هاي در اين مرحله محقق با تعداد اندكي از مقوله كدگذاري انتخابي: ج)
انتزاعي به تدوين نظريه پرداخته و نيازي به كدبندي دادههاي جديد 

شده است. و هركدام ندارد. مقولههاي مورداستفاده به لحاظ نظري اشباع
صورت منطقي در شده مراحل اول و دوم بهبر اساس مفاهيم كدبندي

اند سپس محقق بايد مقوله هسته را انتخاب كند. كديگر قرارگرفتهكنار ي
مقوله هسته به دو شيوه انتخاب ميشود. در شيوه اول، محقق ممكن 

هاي موجود را گزينش نمايد و در شيوه دوم وي  است يكي از مقوله
بايد نسبت به تعيين يا ساخت يك مقوله جديد اقدام نمايد؛ انتخاب 

رحله كدبندي گزينشي مستلزم بررسي دقيق مقوله هستهاي در م
دادهها در دو مرحله قبل است. براي تعيين يا ساخت مقوله هسته 

 معيارهاي به شرح زير وجود دارند:

مقوله هسته بايد محوري باشند؛ به اين معنا كه همه  )1
 هاي عمده ديگر با آن ارتباط داشته باشند.مقوله

شده باشد. اين به آن اشارهبايد به فراواني در دادهها به آن  )2
ها در معنا است كه در همه يا اكثر موارد عبارتهاي معطوف به مقوله

 دادههاي خام وجود داشته باشند.

 زور به همديگر تحميل نكنند.ها را بهمنطقي باشد و داده )3

عنوان يا عبارتي كه براي تشريح مقوله هسته به كار ميرود  )4
هاي د كه بتواند براي پژوهش در ديگر حوزهاي انتزاعي باشاندازهبايد به

 ي عموميتر بينجامد.اساسي به كار گرفته شود و به توليد يك نظريه

ها بوده و مفهوم يا مقوله محوري بايد قادر به تبيين تفاوت )5
 بر خواسته باشد ها حال از داده عين در

 بندي شد:صورت زير دستهدر همين راستا مقوالت استخراجي به
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امنا و نقش وزير علوم يا رئيس دانشگاه آزاد اسالمي، هيئت شرايط علّي:
ها به سمت نسل جديد رياست آگاه دانشگاه، حركت جهاني دانشگاه

 ها، علل خاص توسعه كارآفريني و ملزومات توسعه كارآفرينيدانشگاه

توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در  شرايط محوري:
 در دانشگاه آموزش عالي

ي اجتماعي كارآفرينانه، تغييرهاي فناورانه و محيطي، شبكه بستر حاكم:
ي اجتماعي، ارتباط سازماني و صالحيت/سرمايه انساني، سرمايهفرهنگ

گسترده دانشگاه با جامعه، منابع مالي و معنوي گسترده، تمايل 
رآفريني، هاي داخل كشور به  توسعه كارآفريني، سابقه توسعه كادانشگاه

  مسائل و مشكالت مؤثر بر كارآفريني

طور كل، جايگاه جايگاه كشور ايران در توليد علم به شرايط مداخلهگر:
هاي ايران در هاي كارآفريني، جايگاه دانشگاهكشور ايران در شاخص

هاي هاي ايران در شاخصهاي كارآفريني و جايگاه دانشگاهشاخص
 اي دانشگاهيتوسعه

رصد و پايش دانشجويان و كارآفرينان، بومي كردن دانش  راهبردها:
آفرين و تخصصي، متدولوژي يادگيري و پيشرفت علم،  توانمندي، ارزش

هاي دولتي، كارآفريني، ها و حمايتاثربخش اجتماعي، زيرساخت
استفاده از تجربيات، مقابله با ترس از تغيير، استقالل مفاهيم سازماني، 

سازي ساختار دانشگاه در جهت شفافحمايت مديريت عالي، 
 هاي پژوهشي و آموزشي و نوآوريكارآفريني، فعاليت

رشد در توليد علم و دستاوردهاي دانشگاهي، افزايش درآمد و  پيامد:
هاي جهاني مرتبط با ثروت آفريني، ارتقاء جايگاه ايران را در شاخص
هاي مرتبط نها يا سازماتوسعه و كارآفرين، افزايش رضايت ساير شركت

انداز  يك هاي كشور، ارائه خدمات دانشگاه آزاد اسالمي، چشمبا دانشگاه
دانشگاه بزرگ مثل دانشگاه آزاد اسالمي در توسعه كارآفريني و توسعه 

 كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي كشور

ليل رو در اين پژوهش بر اساس ابعاد پارادايم كدگذاري، تحازاين
 هاي حاصل از مصاحبه تبيين شد.داده

هاي در اين پژوهش، بر اساس ابعاد پارادايم كدگذاري، تحليل داده
 تبيين شد. 1حاصل از مصاحبه، به شرح جدول 

  

 شده نهايي: مقوالت استخراج)1(جدول

 مفاهيم (كدگذاري باز) كدگذاري محوري كدگذاري انتخابي

 پيامد

 رشد در توليد علم و دستاوردهاي دانشگاهي
 تر شدن نرخ رشد علمي ايران در جهانسريع

 افزايش افتخارات و نوآوري در حوزه فني و مهندسي و ...

 افزايش درآمد و ثروت آفريني

 افزايش درامد مردم ايران

 افزايش درامد ذينفعان

 افزايش درامد دانشگاه آزاد اسالمي

هاي جهاني جايگاه ايران را در شاخصارتقاء 
 مرتبط با توسعه و كارآفرين

 هاي اقتصادي ايرانبهبود شاخص

 وكار ايرانهاي كسببهبود شاخص

 هاي توسعه و كارآفرينيبهبود شاخص

هاي ها يا سازمانافزايش رضايت ساير شركت
 هاي كشورمرتبط با دانشگاه

 هامرتبط كسب رضايت آنهاي ها و سازمانرفع نياز ساير شركت

 هاها و كسب رضايت آنرفع نياز ساير دانشگاه

 هاي مختلف جهت كارآفرينيتربيت نيروي انساني ماهر و متخصص موردنياز جامعه در حوزه ارائه خدمات دانشگاه آزاد اسالمي

انداز  يك دانشگاه بزرگ مثل دانشگاه چشم
 آزاد اسالمي در توسعه كارآفريني

 برنامه مدار كارآفريني توسعه 

 مندي مشتريانافزايش كيفيت و بهبود مستمر و رضايت

 پيشتازي در توليد علم، نظريه و انديشه كارآفريني در جامعه

 پاسخگويي مناسب به نيازها و تقاضاهاي فزاينده داوطلبان تحصيالت دانشگاهي

 كمك به رشد و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشورمان

توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي 
 اجتماعي در آموزش عالي كشور

 ايجاد اشتغال و كارآفريني در منطقه

  الملليشده در مجامع معتبر بينپاسخگويي به انتظارات جديد جامعه و شناخته

 منديپاسخگويي به نيازهاي جامعه و ايجاد رضايت

 تغييرهاي فناورانه و محيطي بستر حاكم
 پيشرفت سريع علم و رشد فزاينده فناوري 

  تغييرات سريع محيطي و تغيير نيازهاي بشر
 



 63-74 )1401(تابستان  49مجله مديريت توسعه و تحول 

69 

 ي اجتماعي كارآفرينانهشبكه

 رشد فزاينده استفاده از فضاي مجازي

 هزينه به بازار هدفامكان دسترسي آسان و كم

 حذف هزينه و مشكالت انبارداري

 سازمانيفرهنگ
افراد و اهداف دانشگاه زمينه را براي ايجاد كارآفريني  ايجاد همسويي ميان اهداف شخصي

 سازماني

 صالحيت/ سرمايه انساني
 تربيت نيروي انساني متخصص،كارآمد و متعهد موردنياز جامعه و صنعت

 استفاده از نيروي انساني شايسته و بالياقت

 ي اجتماعيسرمايه

 و اهداف مشتركتسهيم بهتر دانش به خاطر روابط اعتماد گونه، مراجع 

 كاهش هزينههاي مبادله به خاطر سطح باالي اعتماد و روحية همكاري

 همبستگي بسيار در عمل به خاطر ثبات سازماني و درك مشترك

 ارتباط گسترده دانشگاه با جامعه
 باال بردن اعتماد و تبادل اطالعات با جامعه  اي از روابط گسترده با جامعهداشتن شبكه

 و معنوي گسترده منابع مالي

 هااستقالل مالي دانشگاه

 جوسازماني

 تأمين بودجه

هاي داخل كشور به توسعه تمايل دانشگاه
 كارآفريني

ها به دليل حل برخي از مشكالت مالي و تأمين بودجه تمايل به توسعه كارآفريني توسط دانشگاه
 براي حصول به اهداف عالي دانشگاهي و ...

 ي فردهاي گذشتهتجربه كارآفرينيسابقه توسعه 

 مسائل و مشكالت مؤثر بر كارآفريني

 گيري اثربخشي كارآفرينيهاي تحقيق براي اندازهچالش در ايجاد متدولوژي

  هاي آموزش كارآفرينيچالش در محتوا و شيوه
  چالش در كيفيت مدرسان كارآفريني

 وكاربه كسبها نسبت چالش در پذيرش آموزش كارآفريني در دانشكده

 هاي فرهنگي و شكاف جنسيتيزمينه

 ناشناخته بودن مقوله كارآفريني 

 عدم كيفيت مناسب مدرسان كارآفريني

 غيركاربردي بودن دروس دانشگاهي در جهت كارآفريني

 ها با نيازهاي بازار كارها و مهارتجهتي تخصصعدم همسويي و هم

 كارآفريني در كشورعدم انگيزه كارآفرينان براي ايجاد 

 عوامل علي

 نقش وزير علوم يا رئيس دانشگاه آزاد اسالمي
ها نه در حرف بلكه حمايت جدي وزير علوم يا رئيس دانشگاه آزاد اسالمي از كارآفريني دانشگاه

 عمل

 هاكارآفريني دانشگاهامنا و رياست آگاه دانشگاه در جهت گرايش و تمايل جدي هيئت امنا و رياست آگاه دانشگاههيئت

ها  به سمت نسل حركت جهاني دانشگاه
 هاجديد دانشگاه

ها در نسل جديد و استارتاپ ICTهاي در حوزه  الخصوص كارآفرينيآموزش كارآفريني و علي  ها دهي آينده جامعه و كارآفريني مأموريت نسل جديد دانشگاهشكل
 هادانشگاه

آموختگان دانشگاهــي به بازار كار در نسل تسهيل انتقال دانشسازوكارهاي اشتغال پايدار و 
 هاجديد دانشگاه

 به دست آوردن سود بسيار و حفظ سازمان  علل خاص توسعه كارآفريني

 امكان رشد و توسعه اقتصادي با تغيير در كيفيت آموزش و توجه به كيفيت نيروي انساني ملزومات توسعه كارآفريني

 طور كلجايگاه كشور ايران در توليد علم به گرمداخلهعوامل 

 2017و از سال  18در رتبه  2016ايران در توليد علم دنيا در سال  WOSبر اساس آمارهاي 
جهاني قرار دارد، گفت: ايران در پايگاه اسكوپوس در  16تاكنون يعني سه سال متوالي در رتبه 

 ده استرا به خود اختصاص دا 15جايگاه  2019سال 
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 هاي كارآفرينيجايگاه كشور ايران در شاخص

 85منتشرشده رتبه كارآفريني ايران از جايگاه  2018بر اساس گزارشي كه اخيراً مربوط به سال 
كشور  5رسيده ضمن اينكه ايران در شاخص بهبود جايگاه كارآفريني در بين  72جهان به جايگاه 

 دنيا قرارگرفته است.

هاي هاي ايران در شاخصدانشگاهجايگاه 
 كارآفريني

 هاي كارآفريني مطلوب استهاي ايران در شاخصجايگاه دانشگاه

هاي هاي ايران در شاخصجايگاه دانشگاه
 اي دانشگاهيتوسعه

هاي جهان جاي هاي ايران در بين برتريندانشگاه 2019بندي در سال بر اساس جديدترين رتبه
هاي هاي گذشته رتبهاند نسبت به سالهاي ديگر ايران توانستهاز دانشگاه اند و بسياريگرفته

 ها داردبهتري كسب كنند و اين نشان از رشد فضاي علمي اين دانشگاه

 شرايط محوري
توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي 
 اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه

 در آموزش عالي در دانشگاه توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي

 راهبردها

 رصد و پايش دانشجويان و كارآفرينان

 سازي نتايج تحقيقات دانشجويانتجاري

هاي باال در در جهت كسب مهارت هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهيمندي، خالقيت، ايجاد تيمنظام
 هاي كارآفريني توسط دانشجويانحوزه

 بومي كردن دانش تخصصي
سازي اين دانش با شرايط كشور دانش تخصصي كارآفريني از كشورهاي ديگر و بوميگرفتن 
 خودمان

 متدولوژي يادگيري و پيشرفت علم
 هاي يادگيريروز كردن روشبه

 همگام شدن با پيشرفت علم

 توانمندي

 توانمندسازي كاركنان

 توانمندسازي دانشجويان

 توانمندي اساتيد

 اجتماعيآفرين و اثربخش ارزش

 تربيت نيروي انساني متخصص،كارآمد و متعهد موردنياز جامعه و صنعت

 ها براي ايجاد اشتغالايجاد استارتاپ

 آموزش كارآفريني به مردم جامعه

 هاي دولتيها و حمايتزيرساخت

ها درنتيجه به حمايت از اختصاص سرمايه بيشتر توسط دولت جهت كارآفرين كردن دانشگاه
 كارآفرينان

گذاران داخلي و خارجي در هاي مالياتي، جهت جذب و حمايت از سرمايهارائه امكانات، معافيت
 ي توسعه صنعتيزمينه

 انداهداء جوايز ماهانه به نوآوراني كه ايده خود را به محصول تبديل نموده و آن را تجاري ساخته

سسات كارآفريني تحت نظر تواند وام را به اين مؤوسيله آن ميي ديگري كه دولت بهزمينه
 ها پرداخت نمايددانشگاه

 كارآفريني

 ايرشتههاي ميانتأسيس رشته

 آموزيمهارت

 ها و مؤسسات ديگر از كارآفريني آموزش عاليحمايت سازمان

 هاي كارآفرينانهاقدام

 فرهنگ كارآفريني

 استفاده از تجربيات

 گذر زمان

 ساير كشورها استفاده از تجربه توسعه كارآفريني در

 هااستفاده از تجربه توسعه كارآفريني در آموزش عالي ساير دانشگاه

 مقابله با ترس از تغيير
 از بين بردن ترس از تغيير در كاركنان

  مقابله با ترس از تغيير تكنولوژي
 



 63-74 )1401(تابستان  49مجله مديريت توسعه و تحول 

71 

 استقالل مفاهيم سازماني
 تفاوت كارآفريني مستقل با كارآفريني سازماني

  كارآفريني مستقيم دانشگاه و... آموزش كارآفريني يا
 

 حمايت مديريت عالي

 هاحمايت مديريت عالي از افراد مبتكر و خالق و صاحب ايده و تالش براي حفظ آن

 حمايت مديريت عالي دانشگاه از ايجاد كارآفريني در دانشگاه

 هاي نوآورانهحمايت مديريت عالي دانشگاه از ايده

 مديريت مشاركتيها جمعي بوده و گيريتصميم

 پذيرقدرداني مديريت از افراد ريسك

 تحمل كردن انحراف از قواعد كاركنان

 هاي كارآفرينانهمتولي شدن طرح

 هاي مالي مديريتداشتن تنوع در حمايت

 هاي كوچك آزمايشگاهيحمايت مديريت از طرح

 هاي جديد كاركنانكارگيري ايدهبه

  هاي نوي مالي براي شروع و حركت طرحتغذيه
 

سازي ساختار دانشگاه در جهت شفاف
 كارآفريني

 غيرمتمركز بودن

 غيررسمي بودن

 عمودي و افقي بودن ارتباطات

 گروهي بودن كارها

 هاي نو نباشدبرخوردار بودن از ساختار سازماني كه مانع ايجاد ايده

 كنترل سهل و غيررسمي

 داشتن كاركنان توانمند

 آموزشيهاي پژوهشي و فعاليت
 ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به اقشار مختلف جامعه 

  هاي پژوهشي اساتيد و دانشجويان و...حمايت از طرح
 

 نوآوري

 بنيانهاي دانششركت

 توسعه و پشتيباني از نوآوري

 اندازي مراكز نوآوري و مراكز رشدراه

اي) در ادامه، مقولههاي عمده در قالب يك مدل پارادايمي (مدل زمينه
شوند. درواقع، مدل حول مقوله هسته به يكديگر ارتباط داده مي

پردازد. شده به توصيف صوري مقولهي و تحليل و تبيين آن ميترسيم
اين فرآيند را تركيب مقوله هسته و پااليش و آراستن سازههاي منتج 

صورت يك مدل يا طالق ميشود. مدل مذكور را ميتوان بهشده از آن ا
: مدل 1نمودار صوري، اما معنايي و مفهومي ترسيم كرد. نمودار 

مدل توسعه شده از نظرات متخصصان پيرامون اي استخراجزمينه
كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه 

 دهد.را نشان ميآزاد اسالمي 
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 پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي: مدل كيفي پژوهش پيرامون توسعه كارآفريني با رويكرد )1(شكل

  

 گيري نتيجه - 6

ترديدي وجود ندارد كه نظام آموزش عالي سنگ بناي اصلي توصعه 
و فرهنگي جوامع است. در دنياي كنوني  سياسي، اقتصادي، اجتماعي

تغييرات هر روز شتاب بيشتري به خود ميگرد و اين امر باعث ايجاد 
چالش هاي جديدي در جامعه ميگردد لذا جهت رويارويي با شرايط و 
چالش هاي جديد، توجه به توسعه قابلت هاي كارآفريني و ترويج 

 سيار ضروري است.روحيه آن در دانش آموختگان و حتي دانشجويان ب

باشد و گاه سرعت  يم كميو  ستيقرن ب يها يژگيسرعت تحوالت از و
جوامع از درك آن غافل  شترياست كه ب ندهيفزا يبه قدر راتييتغ نيا
 نانيتوأم با عدم اطم سكيحاكم بر اقتصاد امروز، ر يشوند. فضا يم

 نيمچنو ه راتييتغ نيتوان به مقابله و ا ينم ياست و با حركات اصالح
  پرداخت. داريپا يرقابت تيمز جاديا

نقش  گريآموزش و پژوهش، باز فهيعالوه بر وظ ينسل سوم دانشگاه 
 يبه دانشگاهها يكشور است. با نگاه ياول در رشد و توسعه اقتصاد

رتبه  نيب افت،يتوان در يمعتبر م يالملل نيب يدر نظام ها ايبرتر دن
و... جوامع رابطه  اجتماعي، يقتصادا ،ياسيو قدرت س كيآكادم

سازمان، بلكه  ايدانشگاه  كينه  نيوجود دارد. دانشگاه كار آفر يمعنادار
و رشد و توسعه  تيكه خالق يفرهنگ است. فرهنگ ايساختار  كي

 ]8[خود به ارمغان خواهد آورد رامونيپ طيمح ينوآورانه را برا

رد مدل توسعه كارآفريني با رويكپژوهش حاضر در پي طراحي 
ميباشد. پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسالمي 

كارگيري روش تحقيق اين پژوهش در چارچوب رويكرد كيفي و با به
دهنده استخراج گرفته است. نتايج پژوهش حاضر، نشانداده بنياد انجام

و  مقوله استخراج 6خرده يا مفهوم و  43باز،  كد258تعداد بر بالغ
ها به اين شرح در اين راستا، سؤال ها شناسايي شد.هاي آنويژگي
 اند: شدهمطرح

شرايط علّي توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش 
اند؟ مقوله محوري توسعه عالي در دانشگاه آزاد اسالمي كشور كدم

نقش وزير علوم 
يارييسدانشگاه ازاد  

 اسالمي

هياتامنا و رياستĤگاه  
 دانشگاه

حركتجهانيدانشگاه ها 
به سمت نسل  
 هاجديددانشگاه

عللخاص توسعه  
 كارافريني

ملزوماتتوسعه 

توسعه  
با  ينيكارافر

پاسخگوكرديرو
در  ياجتماعيي

در  يآموزش عال
 شگاهدان

 

 رشد در توليدعلم و دستاوردهايدانشگاهي

 افزايشدرآمد و ثروت آفريني

هايجهانيمرتبطارتقاءجايگاهايرانرا در شاخص
 با توسعه و كارافرين

هايمرتبط باها ياسازمانافزايشرضايتسايرشركت
 هايكشوردانشگاه

 ارايهخدمات دانشگاه ازاد اسالمي

دچشم انداز يكدانشگاه بزرگ مثل دانشگاه ازا
 اسالميدر توسعه كارافريني

توسعهكارافرينيبا رويكردپاسخگويياجتماعيدر
 آموزش عاليكشور

،رصد و پايش دانشجويان و كارافرينان
متدولوژي، بومي كردن دانش تخصصي
،  توانمندي، يادگيري و پيشرفت علم

زير  ، آفرين و اثربخش اجتماعيارزش
،  هاي دولتيها و حمايتساخت
مقابله با، استفاده از تجربيات، كارآفريني

،استقالل مفاهيم سازماني، ترس از تغيير
سازي  شفاف، حمايت مديريت عالي

 درجهت كارافرينيساختار دانشگاه

نوآوري، هاي پژوهشي و آموزشيفعاليت
 

منابع مالي و، ارتباط گسترده دانشگاه با جامعه، ي اجتماعيرمايهس، صالحيت/سرمايه انساني، فرهنگ سازماني، كارآفرينانه شبكه اجتماعي، تغييرهاي فناورانه و محيطي
 مسائل و مشكالت موثر بر كارافريني، سابقه توسعه كارافريني،هاي داخل كشور به  توسعه كارافرينيتمايل دانشگاه،گسترده معنوي

هايايراندر هايكارافريني، جايگاهدانشگاههايايراندر شاخصهايكارافريني، جايگاهدانشگاهشاخصجايگاهكشور ايراندر توليدعلم به طور كل، جايگاهكشور ايراندر 
 ايدانشگاهيهايتوسعهشاخص
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دانشگاه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در 
اند؟ راهبردهاي توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي آزاد اسالمي كدم

اند؟ شرايط اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسالمي كدم
مداخلهگر توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش 

ي با اند؟ بستر حاكم توسعه كارآفرينعالي در دانشگاه آزاد اسالمي كدم
رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسالمي 

اند؟ عوامل پيامدي مدل توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي كدم
 اند؟ اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسالمي كدم

هاي مربوط به شرايط علي كه بر نتايج اين پژوهش نشان داد كه مقوله 
گذارند: در اين پژوهش متغيرهاي نقش وزير ي تأثير ميمقوله محور

امنا و رياست آگاه دانشگاه، علوم يا رئيس دانشگاه آزاد اسالمي، هيئت
ها، علل خاص ها  به سمت نسل جديد دانشگاهحركت جهاني دانشگاه

عنوان مقوالت علي كه توسعه كارآفريني و ملزومات توسعه كارآفريني به
ني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در بر توسعه كارآفري

 دانشگاه اثرگذار بودند.
گذار است توسعه شرايط محوري اين پژوهش كه بر راهبردها اثر

كارآفريني با رويكرد پاسخگويي اجتماعي در آموزش عالي در دانشگاه 
اي مؤثر بر اجراي راهبردها عبارت است از: باشد و شرايط زمينهمي

ي اجتماعي كارآفرينانه، اي فناورانه و محيطي، شبكهتغييره
سازماني و صالحيت/سرمايه انساني، سرمايهي اجتماعي، ارتباط فرهنگ

گسترده دانشگاه با جامعه، منابع مالي و معنوي گسترده، تمايل 
هاي داخل كشور به توسعه كارآفريني، سابقه توسعه كارآفريني، دانشگاه

 كارآفريني. مسائل و مشكالت مؤثر بر

گر مؤثر بر اجراي راهبردها عبارت است از: جايگاه كشور شرايط مداخله
هاي طور كل، جايگاه كشور ايران در شاخصايران در توليد علم به

هاي كارآفريني و هاي ايران در شاخصكارآفريني، جايگاه دانشگاه
دهاي اي دانشگاهي پيامهاي توسعههاي ايران در شاخصجايگاه دانشگاه

حاصل از اجراي راهبردها (رصد و پايش دانشجويان و كارآفرينان، بومي 
كردن دانش تخصصي، متدولوژي يادگيري و پيشرفت علم، توانمندي، 

هاي دولتي، ها و حمايتآفرين و اثربخش اجتماعي، زيرساختارزش
كارآفريني، استفاده از تجربيات، مقابله با ترس از تغيير، استقالل 

سازي ساختار دانشگاه در سازماني، حمايت مديريت عالي، شفافمفاهيم 
هاي پژوهشي و آموزشي و نوآوري)، در اين جهت كارآفريني، فعاليت

پژوهش عبارت بود از اينكه، رشد در توليد علم و دستاوردهاي 
دانشگاهي، افزايش درآمد و ثروت آفريني، ارتقاء جايگاه ايران را در 

با توسعه و كارآفرين، افزايش رضايت ساير  هاي جهاني مرتبطشاخص
هاي كشور، ارائه خدمات هاي مرتبط با دانشگاهها يا سازمانشركت

انداز يك دانشگاه بزرگ مثل دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسالمي، چشم
اسالمي در توسعه كارآفريني و توسعه كارآفريني با رويكرد پاسخگويي 

 اجتماعي در آموزش عالي كشور.

بنابراين راهبردهاي زير جهت حصول به اين پيامدها به دانشگاه آزاد 
پيشنهاد ميشود: تالش نمايند نتايج تحقيقات دانشجويان را 

هاي هاي باال در حوزهسازي نموده و در جهت كسب مهارتتجاري
هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي  ايجاد كارآفريني توسط دانشجويان تيم

 نمايند.

سازي اين خصصي كارآفريني از كشورهاي ديگر و بوميگرفتن دانش ت
هاي يادگيري، همگام روز كردن روشدانش با شرايط كشور خودمان، به

شدن با پيشرفت علم، توانمندسازي اساتيد، كاركنان و دانشجويان در 
جهت ايجاد نوآوري و خالقيت، تربيت نيروي انساني متخصص،كارآمد و 

ها براي ايجاد اشتغال، نعت، ايجاد استارتاپمتعهد موردنياز جامعه و ص
آموزش كارآفريني به مردم جامعه، اختصاص سرمايه بيشتر توسط دولت 

ها درنتيجه به حمايت از كارآفرينان، ارائه جهت كارآفرين كردن دانشگاه
گذاران هاي مالياتي، جهت جذب و حمايت از سرمايهامكانات، معافيت

توسعه صنعتي، اهداء جوايز ماهانه به  يداخلي و خارجي در زمينه
نوآوراني كه ايده خود را به محصول تبديل نموده و آن را تجاري 

تواند به پرداخت وسيله آن ميي ديگري كه دولت بهاند، زمينهساخته
ها ها، حمايت سازمانوام به اين مؤسسات كارآفريني تحت نظر دانشگاه

عالي از ديگر اقداماتي است كه و مؤسسات ديگر از كارآفريني آموزش 
توانند در راستاي وزارت علوم و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي مي

 كارآفريني انجام دهند.
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