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  زيرساختي براي اشتغال ؛ در هزاره جديد كارآفرينيآموزش 

 دانش آموختگان آموزش عالي

  

  ∗∗∗∗سيده مريم حسيني لرگاني

 ريزي آموزش عالي ت علمي مؤسسه پژوهش و برنامهئعضو هي

 رضا ميرعرب رضي

  كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي، دانشگاه تهران

  سعيد رضايي

  اه تهراندانشجوي دكتري روانشناسي دانشگ

  

 چكيده 

  عالي ايران آموختگان آموزش هدف از مطالعه حاضر بررسي نقش آموزش كارآفريني بر اشتغال دانش

كه با استفاده از روش  ندا هبودن كارآفريني انفر از متخصص 46پژوهش  نمونه. است دنياي در حال تغيير در

استفاده از آزمونهاي مجذور آزادي كاي و  وري باآها پس از گرد داده .دلفي مورد مطالعه قرار گرفتند

كه در گستره  بودندن معتقد ابررسي نتايج نهايي نشان داد كه اغلب متخصص .همبستگي كندال تحليل شدند

) R & D(جهاني شدن، آموزش سبك تفكر و فرهنگ كارآفرينانه، گسترش مراكز تحقيق و توسعه 

 كسب و كارهاي الكترونيكي، سياستگذاريها و ،ي ديجيتاليكارآفريني، برگزاري كارگاههاي آموزش كارآفرين

پژوهشي دانشگاهها با ارزشهاي كارآفريني، همكاريهاي علمي با مراكز آموزشي و  ريزيهاي آموزشي و برنامه

تفكر  ي براي ايجادتواند راهكار ارزشمندمي.... پژوهشي كشورهاي توسعه يافته، تبادل استاد و دانشجو و

  .عالي باشد آموختگان آموزشدانش اشتغال و كارآفريني
 

   .آموزش عالي، هزاره جديد، آموزش كارآفريني و اشتغال دانش آموختگان :كليدواژگان

  

  مقدمه

ضروريات هزاره جديد دانست، عصري كه به جامعه اطالعاتي و  كارآفريني را بايد يكي از

هاي فناوريمي همچون فراگيري جهاني شدن موسوم است و در بردارنده پيامدهاي مه هنگامه

                                                
   Mhosseinil@irphe.ir:  مسئول مكاتبات ∗

  17/4/1387: پذيرش مقاله    1/12/1386: دريافت مقاله 
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 رحمانه در  مبادالت بشري و رقابت شديد و بي عرصه تغيير و تحوالت شتابناك در نوظهور و

 از چنين فضايي كارآفريني به مثابه عامل رشد، توسعه و نيز يكي در است؛كار  عالم كسب و

اين خود  كه شوداي ياد ميثيرگذار در رصد كردن چشم انداز مطلوب هر جامعهأشاخصهاي ت

دارد داللت گسترده آن در به چالش كشيدن انسانهاي عصر پست مدرن  ثيرات عميق وأت بر

(Clark, 2004) . جهاني شدن  .هستيم همواج 1جهاني شدندر هزاره نو با پديده نوظهور

روند رشد و تكامل همگام با خود و محيط اجتماعي  يشتنفرايند آگاهي انسان نسبت به خو

و  با رشد تجارت جهاني، افزايش تحرك ووجود داشته  بشري تاريخ بدواز كه ست ا خويش

توجه به  با ،همچنينالمللي، مهاجرت نيروي كار و  بين گسترهسرمايه در  مبادالت

اضمحالل قطبهاي  دانش و فناوري و توليد سرعت فزايندههاي گسترده از جمله  دگرديسي

عالي در تربيت نقش و توليت آموزش خصوص،اين در  .تري گرفته است افزونشتاب  قدرت

  .آفريني و تفكرات كارآفريني بيشتر از پيش محرز استهاي ارزشنيروهايي با خصيصه

ي ويژه از نظر كم  از ابعاد مختلف به در كشور ايران عالي در صد سال گذشته، آموزش   

ا پيشرفت بيشتر در ام. نبايد ترديد كرد خصوص در اين و پيشرفت چشمگيري داشته است

بوده است و همپاي آن در  ،هاي مربوط به هر علمي  عالي عمومي، آن هم در حوزهآموزش

عالي عمومي و  ايم، ولي در مقايسه با آموزش اي نيز پيشرفتهايي داشتهعالي فني و حرفه آموزش

ها فقط  نشكدهاغلب دا. ناكافي بوده است براي كشوري با جمعيت بسيار جوان نظير ايران، نسبتاً

تزريق انديشه  به منظورآموزش را در گستره رسالت خويش بدون هيچ برنامه و تمهيداتي 

رسالت فقط دهند و شايد آفريني فراگيران در دستور كار خود قرار ميكارآفريني و ارزش

هايي با درونمايه كارآفريني داشته باشند و آموزش بدانند و كمتر برنامه خويش را منحصراً

نوآوري و  هشويم كه كمترين نشان اي ميآموخته شاهد فراغت هزاران دانش تعاقباًم

ارتباط با  ولو بي ،ايجوي كار و اشتغال در هر زمينهو همواره پي در آنان نيستآفريني  انديشه

همواره شاهد موج وسيعي از بيكاران و كارجويان . ايشان باشد ،نوع تخصص و رشته تحصيلي

هستيم كه محصول ماشين آموزشي ] هاي اخيربه خصوص در دهه[م مهارتيمهارت يا كبي

دانش آموختگان  ه،امروز. ، استآن هم خط توليد نظري ،داراي يك خط توليد هستند كه صرفاً

                                                
1. Globalization 
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 اين باورند كه بسياري از كارشناسان اقتصادي بر. دهنداي از بيكاران را تشكيل ميبخش عمده

كه بر  ل بحران بيكاري نيازمند تحول اقتصادي است، در حاليايران براي حل يا كنتر كشور

اساس آمار رسمي منتشر شده در طول چند سال گذشته، جا به جايي خاصي در رشد اقتصادي 

ها هر ساله حداقل حدود هشتصد آن هم در شرايطي كه بر اساس برآورد شود،مشاهده نمي

كافي براي پاسخگويي به اين حجم از متقاضيان  شوند كه توان هزار نفر وارد بازار كار ايران مي

سال گذشته،  28برابر شدن جمعيت ايران در  با توجه به دو ،ين ترتيبدب. كار وجود ندارد

اند، به سرعت به جمع متقاضيان كار  بيشتر كساني كه در سالهاي بعد از انقالب متولد شده

ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي  پيوندند و اين افراد بر اساس ارائه سازمان برنامه مي

ست ا اليح اين در). 1386مركز آمار ايران، (اغلب از مدارج باالتر دانشگاهي برخوردار هستند 

كه سرعت تغيير و تحوالت  به طوري ،نامندكه عصر حاضر را عصر فراصنعتي يا اطالعاتي مي

در اين دوره از . برندوالت نام مياي است كه از آن به عنوان شگفتيهاي سرعت و تحبه گونه

  و استاهميت كار يدي، اشتغال  و حتي زندگي به شيوه عصر سنتي و صنعتي كاسته شده 

را كارگيري فكر و انديشه  به جاي آن، نيروي انساني كيفي كه توان خالقيت و نوآوري با به 

  جوامعي  ،استدر چنين فضايي كه تفكر و انديشه ارزش . دارد، اهميت پيدا كرده است

آفريني ترين عنصر ارزشو ايده و حياتي فكر أند كه از منبع انساني كه منشبتوانند توسعه يامي

نيروي انساني كه پر واضح است ). 1373قانع بصيري، ( داشته باشندوري را است، حداكثر بهره

يني محصول آفريني و كارآفرهاي ارزشبا خصيصه ،ايده و انديشه خالق و همچنينأ با منش

  .طرافي براي كارآفريني باشدالا هاي جامععالي است كه خود داراي برنامه دستگاه آموزش

عالي جامعه،  باره كارايي داخلي و خارجي آموزش هاي مهم در قضاوت در لفهؤيكي از م   

 ,Shaditalab)كار استركيفيت آموزش نيروي انساني در هماهنگي با نيازها و تغييرات بازا

2003; Salehi, 2004; Mirzaee, 2004; Sadeghi and Emadzade, 2004).  از

فرهنگي گوناگون در سطح  و ياقتصاد  و ظهور مسائل هزاره جديدظهور  دنبال به ،طرفي

 در دانشگاهها نقش مختلف،  هايقشر انتظارات تغييرو تغيير الگوهاي زندگي و  كشورها

 ،بنابراين .مايدن  مي اهميت با زماني هر از بيشترمردم  افزايش به رو نيازهاي به پاسخگويي
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 توسعه، صورت اين غير در ،د صورت گيردباي جامعه و دانشگاه بين منظوره   چند توافق ينوع

   .(Holton, 1998) شود  مي رنگمك و اقتصادي اجتماعي

هر  ،شكبي ؛اجتماعي هستند ةباور داشته باشند كه يك مجموع ددانشگاههاي ما باي ،امروزه   

ستد اطالعاتي با محيط و  سيستم زماني كه رابطه بهينه خود را با محيط از دست بدهد و به داد

نپردازد يا اين روند حالت ايستا به خود بگيرد، هويت مستقل و جامعيت خود را از دست 

عدم تطابق و سازگاري بموقع دانشگاه با محيط پيرامون سبب اختالل و تنش در . خواهد داد

هاي جديد، رويكرد سيستمي به نظام يكي از الگو ،اي كاركردهاي دانشگاه خواهد شد، لذاايف

گرايي از نوع عملكردي لفه مشتري مداري و نتيجهؤكه در اين رويكرد دو م استعالي  آموزش

  .نقش كليدي و اساسي در كيفيت خروجي سيستم دارند

اههاي پويا در هزاره جديد معتقد است كه دانشگ (Clark, 2004)بارتون كالرك    

. و بتوانند ارزشهاي تخصصي و مديريتي را تلفيق كننداشند دانشگاههايي هستند كه كارآفرين ب

در عصر ما، آموزش معطوف به كارآفريني در دانشگاههاي كشورهاي توسعه يافته و در حال 

علمي و تربيت  هاي هها عمدتاً با هدف ايجاد تجرباين برنامه. توسعه رو به افزايش است

ها به دانشجويان در توليد اند و معموالً اين برنامهنيروهايي با ويژگيهاي كارآفرين طراحي شده

ها در اين برنامه. كنندها كمك ميعلمي ساختن اين ايده به منظورريزي هاي نوين و برنامهايده

ورود به بازار كار و  از روشهاي مختلف آموزشي به منظور ارتقاي مهارتهاي دانشجويان براي

اين نكته را نيز همواره بايد در . (MirArab, 2007)شودسيس شركتهاي تجاري استفاده ميأت

پذير،  بايد خود سازماني انعطاف ،نظر داشت كه دانشگاهي كه قصد دارد كارآفرين تربيت كند

و  باشد انعطاف داشتهتغيير و تحوالت  در برابركارآمد، خالق، نوآور و كارآفرين باشد تا بتواند 

  .هاي مختلف را از دست ندهدفرصتهاي موجود در زمينه

هاي فناورييابيم كه با افزايش و گسترش  ا نگاهي به روند رشد و توسعه جهاني در ميب   

 ,Block and Stumpf)شود  اي بيشتر مي طور فزايندهه پيشرفته، نقش و جايگاه كارآفرينان ب

شمار ه ي فردي و سازماني از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي بكارآفرين ،امروزه. (2003

هاي طاليي  به طوري كه در غرب و برخي از كشورهاي ديگر دو دهه اخير دهه ،دنآي مي

هاي فناوريشود با ظهور بيني ميو پيش (Hajiyakhchali, 2002)كارآفريني نام گرفته است
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كشورهاي  بيشترمقوله كارآفريني در . دكراهد نوين كارآفريني به سوي افقهاي جديدي ميل خو

ترين منبع توسعه مورد نظر قرار گرفته است حال توسعه به عنوان اصلي در پيشرفته و

(Mccline, 2004) .رغم آنكه بعضي از صاحبنظران معتقدند كارآفريني با آموزش علي

 ,Kriesner)رد شود و بايد به روش پرورشي كارآفرينان را تربيت كمستقيم حاصل نمي

كس منكر اين مطلب نيست كه استفاده از فناوريهاي نو و ايجاد كسب و كار  ، اما هيچ(1992

با  .(Aldrich, et al., 2005)جديد بدون آموزش و پژوهش عمالً دست يافتني نيست

هاي درسي دانشگاهي كارآفريني در كشورهاي مراجعه به اطالعات موجود در خصوص برنامه

اهميت نظام آموزشي و پژوهشي در توسعه كارآفريني و تربيت  ،ته و در حال توسعهتوسعه ياف

هاي آموزش كارآفريني مبتني بر دوره ،امروزه. شودكارآفرينان ديجيتالي بيشتر مشخص مي

هاي مختلف   فناوريهاي اطالعات و ارتباطات نه تنها جاي خود را در برنامه درسي دوره

هاي مختلف دانشگاهي نيز در طرح رستان باز كرده، بلكه در رشتهتحصيلي از ابتدايي تا دبي

در  ،به طوركلي. (Aldrich and Martinez, 2001)دروس مورد توجه قرار گرفته است

كارآفريني مورد نظر است و اغلب هدف اوليه از اين  آموزشدروس دانشگاهي  بيشتر طرحهاي

 هاي كارآفريني در آنهاست كه همانا آموزشها افزايش آگاهي دانشجويان و توسعه مهارت

به تربيت افراد متكي به نفس و آگاه به فرصتها كه تمايل بيشتري به راه اندازي كسب و 

دهد كه اثبات سوابق تحقيق نشان مي. (MirArab, 2007))انجامد  مي ،كارهاي مستقل دارند

هاي اطالعات و چرا كه فناوري ،ثير هزاره نوين بر مجموعه مشاغل امر دشواري استأت

شواهد حاكي از آن است كه فناوري . ارتباطات در عين اشتغالزايي، اشتغال زدا نيز بوده است

كه هنگامي. كنداطالعات به عنوان يك كاتاليزور براي رشد اقتصادي و فرصت آفريني عمل مي

و تحويل كاال  هاي توليد يابد، هزينهوري افزايش ميشوند و بهرهفعاليتهاي روزمره مكانيزه مي

به عبارت ديگر، قيمت تمام شده كاال براي خريدار كاهش و به تبع آن تقاضا  ؛يابندكاهش مي

تا اطالعات دقيق و  است فناوري اطالعات موجب شده ،همچنين. يابدبراي خريد افزايش مي

موقع ه بسازي بهتر و  و آنها را قادر به تصميم يردروزآمد همواره در دسترس متقاضيان قرار گ

دهد و رشد اقتصادي را سود را افزايش مي وها را كاهش اين امر به سهم خود هزينه. كند

اين يك واقعيت است كه در اثر ماشيني شدن فعاليتها تقاضاي برخي از صنايع . سازدتسهيل مي
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ز يكي ا. ندشو كار مي ولي از طرفي، مشاغل جديدي وارد بازار ،يابدبراي نيروي كار كاهش مي

كشورهاي منطقه كه در اشتغالزايي از رهگذر فناوري اطالعات به موفقيتهاي جهاني دست 

اين كشور صدور محصوالت نرم افزاري خود را ابتدا از اياالت . يافته، كشور هندوستان است

 ميليون دالر 10 فقطدرآمد هند از اين صنعت  1984در سال . متحده، اروپا و ژاپن آغاز كرد

در تحقيقي كه يكي از شركتهاي بزرگ مشاوره . ميليارد دالر رسيد 8به  89ل و در سا بود

افزار هند روند  مديريت به نام مك كنزي انجام داد، پيش بيني شده است كه چنانچه صنعت نرم

و  شود ميميليارد دالر نصيب اين كشور  87بالغ بر  2010تا پايان سال  ،كنوني را ادامه دهد

 ,Aghazamani and Shahrevari)در هند ايجاد خواهد شد  شغل جديد 000/200/2

2007).  

التحصيالن  در شرايط كنوني، ايجاد فرصتهاي شغلي براي انبوه بيكاران كشور به ويژه فارغ   

گيران كالن كشور است و به عبارت ترين دغدغه سياستگذاران و تصميم بيكار يكي از مهم

ي سالهاي اخير در ايران به عنوان يكي از چالشهاي آموختگان طمسئله اشتغال دانش ،ديگر

ترين تهديدهاي امنيت و توسعه ملي  اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در زمره مهم

اين تحقيق  از هدف، (Chitsazghomi, 1998; Farasatkhah, 2004)مطرح شده است 

ارآفرين شدن مشخص ساختن اين مطلب است كه آموزش كارآفريني زيرساختي مهم در ك

آيد و مسئله اساسي اين پژوهش پاسخگويي به انبوه بيكاران تحصيل كرده كشور به حساب مي

نو از مقوله كار و اشتغال و گذر از كارجويي و كاريابي به  ياين پرسشهاست كه آيا ارائه تعريف

تواند كارآفريني و نيز اشاعه آن از طريق آموزش هدفمند مبتني بر مفاهيم هزاره جديد مي

هاي دانشگاهي   تحوالت ساختاري در زمينه فرصت آفريني و ايجاد تفكر كارآفريني در رشته

  ؟ايجاد كند
  

  پژوهشروش 

روش . استپيمايشي  - توصيفي پژوهشها از نوع  برحسب نحوه گردآوري داده پژوهشروش 

ع روش اين نو. استيعني دلفي  ي؛كار رفته در اين پژوهش يكي از انواع روش پيمايشه ب

كه بر اساس درجه   باره يك موضوع خاص است عبارت از اتفاق نظر يك جمع صاحبنظر در
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  هاي ها در دور اول، رتبهپس از گردآوري داده .شود داده مياهميت يك موضوع بدان نمره 

شود كه حاوي اي تنظيم مي باره مسائل مشخص و در دور بعد پرسشنامه دست آمده دره ب 

از پاسخ دهندگان در دور دوم خواسته . از نظرخواهي در دور اول استبندي حاصل رتبه

توجيه  درخصوصدست آمده مطابقت ندارد، ه بندي بشود در صورتي كه نظرشان با رتبه مي

از ي توافق توان بهمي ،بدين ترتيب .تفاوت نظر خود با نتايج دور اول يا تعديل آن اقدام كنند

نتيجه فرايند دلفي . (Sarmad et al., 2006)يافتنظر تشخيص مسائل ياد شده دست 

هاي افرادي را كه در آن پانل نتايج اين فرايند ايده. دست آوردن ايده نيسته چيزي جز ب

  اند، نشان شركت داشته)گروه صاحبنظر موافق و مخالف يك موضوع خاص مورد ارزيابي(

 هايداده. شودماري خالصه ميطور آه ديدگاه اعضاي پانل برحسب حداكثر آرا و ب. دهدمي

ايده گروه بايد به جاي . داده شود شانتواند به چندين طريق ندست آمده از روش دلفي ميه ب

طور ه تواند ميانه را بربط ميزيرا يك پاسخ بي  استفاده از ميانه بر اساس ميانگين باشد،

ها را با استفاده از چاركها يدهگستره ا ،گر عالوه، الزم است كه تحليله ب. غيرواقعي تغيير دهد

در اين پژوهش براي تعيين ميزان اتفاق نظر ميان اعضاي پانل از ضريب هماهنگي . نشان دهد

ضريب هماهنگي كندال مقياسي براي تعيين درجة هماهنگي و موافقت . استفاده شد 2كندال

 رد اين مقياس با كارب ،در حقيقت. است شيء يا فرد Nميان چندين دسته رتبة مربوط به 

چنين مقياسي به ويژه در مطالعات . مجموعه رتبه را يافت Kاي ميان  توان همبستگي رتبهمي

دهد افرادي كه نشان مي ضريب هماهنگي كندال. مفيد است» ٣پايايي ميان داوران«مربوط به 

 قضاوت دراند، اساساً معيارهاي مشابهي را براي چند مقوله را براساس اهميت آنها مرتب كرده

ضريب . با يكديگر اتفاق نظر دارند نظراند و از اين ها به كار بردهيك از مقوله بارة اهميت هر

هاي پژوهش هماهنگي كندال شاخصي است كه ميزان انحراف هماهنگي مشاهده شده در يافته

) ملتوافق كا( 1و ) عدم توافق( 0 اين ضريب بين . دهدرا از ميزان هماهنگي كامل نشان مي

  :با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود) W(ضريب هماهنگي كندال . متغير است

                                                
2. Kendall’s Coefficient of Concordance (W)  

3.  Interludes Reliability 
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كه است  Sيعني حاصل جمع  ست؛ها Rjحداكثر حاصل جمع مربعات انحرافها از ميانگين    

  .دوش در صورت وجود موافقت كامل بين رتبه بندي مشاهده مي
  

  تفسير مقادير گوناگون ضريب هماهنگي كندال -1جدول

 اطمينان نسبت به ترتيب عوامل  تفسير Wمقدار 

 وجود ندارد اتفاق نظر بسيار ضعيف  1/0

 كم اتفاق نظر ضعيف 3/0

 متوسط اتفاق نظر متوسط 5/0

 زياد اتفاق نظر قوي 7/0

 بسيار زياد اتفاق نظر بسيار قوي 9/0

  

فايت براي متوقف كردن فرايند دلفي ك Wشايان ذكر است كه معناداري آماري ضريب    

نيز معنادار  Wعضو حتي مقادير بسيار كوچك  10براي پانلهاي با تعداد بيش از . كند نمي

  . حساب مي آيند به

ويژه ه جديد در دنيا ب كه مبحث كارآفريني موضوعي نسبتاً از آنجايي : آماريجامعه و نمونه

ك افراد متخصص ، با توجه به تعداد انداستدر كشورهاي درحال توسعه و از جمله در ايران 

تالش شد تا از  ،و لذا بودگيري وسيع از بين اين تعداد اندك ميسر ندر اين زمينه امكان نمونه
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كليه افرادي كه از زمان مطرح شدن آموزش كارآفريني در ايران، از طريق مصاحبه ها، مقاالت 

، در ه صاحبنظرنداند و در اين زمين شدهو كارهاي اجرايي در زمينه آموزش كارآفريني شناسايي 

بنابراين، جامعه آماري اين تحقيق . شودآوري جمعقالب جامعه آماري، تا حد امكان اطالعات 

 شامل تمام افراد متخصص و صاحبنظر و دست اندركاران آموزش كارآفريني در شهر تهران 

 به ،با توجه به تعداد اندك و گستره پراكنده جامعه آماري پژوهش حاضر در نهايت. است

مراكزي كه آزمودنيها  از . آماري بسنده شد جامعهنفر از اين متخصصان به عنوان  46تعداد 

دانشگاه  ،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه تهران: از ندا عبارت ،اند آنجا انتخاب شده

   .سسات خصوصي درگير در اين موضوعؤم و ايران دانشگاه علم و صنعت ،صنعتي شريف

سسات خصوصي، همه آن كساني كه ؤاز ميان تمام اين دانشگاهها و م كه استذكر شايان 

به عنوان  ،اند سال سابقه مشاركت در آموزش و پژوهش كارآفريني داشته پنجتا  يكحداقل 

  .جامعه آماري در نظر گرفته شدند

داراي كه  ابزار به كار رفته در اين پژوهش يك پرسشنامه محقق ساخته است :گيري ابزار اندازه

. گويه پنج درجه در مقياس ليكرت با محتوا و درونمايه كارآفريني و هزاره جديد است 25

جامعه مذكور در  تاداناز اس ،براي ساخت و تهيه پرسشنامه عالوه بر مراجعه به سوابق تحقيق

 ،سپس. جهاني شدن و ارتباط آن با فرايند كارآفريني نظرخواهي شد درخصوصقالب مصاحبه 

پرسشنامه با استفاده از روش دلفي در بين جامعه آماري مذكور  هاي  آنها در قالب گويه هاينظر

 ها  و برخي گويهييد أت) پانل موافق هاينظر( ها گويهبار اجراي آن بسياري از  در دو. دشتوزيع 

  .حذف شدند)ناموافقانپانل (

  

   بندي عواملدسته

و فرهنگ كارآفرينانه، برگزاري كارگاههاي  آموزش سبك تفكر: عوامل آموزشي ـ پژوهشي. 1

هاي كارآفريني، برگزاري ي با تفكر و خصيصهيآموزش كارآفريني ديجيتالي، تربيت نيروها
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سيمنارهايي با موضوع مشاغل جهاني، ارزيابي پويا از مشاغل بر اساس ماتريس 

  ).ياست جمهوريرهبري و ر(هاي مسئوالن كارگزار اهتمام به دغدغه و »4تي.او.دبليو.اس«

پاركها و (گسترش مراكز تحقيق و توسعه، توسعة مراكز رشد و فناوري : عوامل سياستي. 2

، ارتباط دانشگاه و صنعت و نيازهاي داخلي و جهاني، همسويي و پويايي )انكوباتورها

ريزيهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها با ادبيات كارآفريني در سياستگذاريها و برنامه

 و دن، ارتباط و همكاريهاي علمي با مراكز آموزشي و پژوهشي كشورهاي توسعه يافتهش جهاني

  .اندازي ابرمشاغلتمركز بر راه

گردآوري نيروي انساني متخصص، تبادل استاد و دانشجو، ارتقاي : عوامل فني ـ راهبردي. 3

وري و توسعة ، گردآ...)هاي محلي و ملي، كانالهاي ارتباطي و شبكه(زيرساختهاي فناوريك 

  .استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در جهت كارآفريني و منابع اطالعاتي در زمينة كارآفريني

 آموزش و ارتقاي فرهنگ كارآفريني، تأكيد بر سواد اطالعاتي در زمينة: عوامل فرهنگي. 4

پژوهــي در راستاي محورهاي كارآفريني، ارتقاي جايگاه شخصيتهاي كارآفرين، آينده

  .سازي نوآوريهاي كارآفرينيتأكيد بر بومي و رآفريني و جهاني شدنكا

 15ها در اين دور به  تعداد گويه(نتايج دور سوم پرسشنامه ارائه شده است  2 در جدول   

كار ه روش ب ،طور كه گفته شد همان). به دست آمده است يادشدهبندي  مورد و در قالب دسته

آوري شد، در مرحله  ن جمعاهاي متخصص مرحله اول ايدهرفته سه مرحله داشته است كه در 

 گيري  ها نظم خاصي داده و سعي شد بر اساس روشهاي آماري از آنها نتيجه دوم به اين ايده

به دليل حجم زياد اطالعات و طوالني  .و در مرحله سوم اطالعات خالصه شد عمل آيدبه

 فقطمقاله  نتلخيص شده است، در اي شدن جداول آماري و اينكه همه اطالعات در دور سوم

  .    به ارائه دور سوم اكتفا شده است

 

 ها يافته

ها در اين دور پانزده مورد  تعداد گويه. ه ارائه شده استمنتايج دور سوم پرسشنا 2در جدول 

  .است

                                                
4. SWOT 
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  نتايج دور سوم پرسشنامه -2جدول 

ميانگين پاسخها تعداد پاسخها شرح عامل
*

 

انحراف معيار 

 هاپاسخ

ترتيب اهميت 

 شاخصها

  )ايجاد فضاي فناوريك در جهت كارآفريني مبتني بر هزاره جديد(عوامل فناوري 
 1  965/0 94/3 46  ارتقاي زيرساختهاي فناوري در كشور

حمايت اقتصادي دولت و صنعت از كسب و كارهاي 

  مبتني بر شبكه
46 92/3 951/0  2 

ارهاي ايجاد زمينه شناخت شبكه و آموزش كسب و ك

  مبتني بر شبكه
46 90/3  034/1  3  

  4  05/1  88/3  46  استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در جهت كارآفريني

  عوامل فرهنگي
 1  912/0 07/4 46 آموزش و ارتقاي فرهنگ كارآفرينانه

 2  120/1 05/4 46 تأكيد بر سواد اطالعاتي در راستاي محورهاي كارآفريني

 3  933/0  86/3 46 خصيتهاي كارآفرينتكريم و ارتقاي جايگاه ش

  4  912/0  80/3  46  سازي و تأكيد بر نوآوريهاي درونزاد در كارآفرينيبومي

  عوامل سياستي
گسترش مراكز تحقيق و توسعه و مراكز رشد و 

 انكوباتورها
46 18/4 702/0  1 

تدوين راهبردهايي به منظور ارتباط هر چه بيشتر صنعت 

 و دانشگاه
46 92/3 812/0  2 

برگزاري كارگاهها و سمينارهايي با موضوع كارآفريني و 

 هزاره جديد
46 81/3 028/1  3 

ارتباط و همكاريهاي علمي با مراكز آموزشي و پژوهشي 

  كشورهاي توسعه يافته
46  77/3  952/0  4  

  )ينو از مقوله كار و اشتغال و گذر از كارجويي به كارآفرين يتعريف( عوامل آموزشي ـ پژوهشي 
هاي دانشجويي به  امهن نها و پايا  جهت دادن به پروژه

 موضوعات كارآفريني و فناوري اطالعات
46 61/3 864/0  1 

آموزش مباني كارآفريني، تجارت الكترونيكي و فراوري 

 تجاري
46 59/3 907/0  2 

  ايجاد دانش، توانش و نگرش مثبت به كارآفريني

 خصوص كارآفريني ديجيتاليبه 
46 53/3 912/0  3 
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 هاي اختصاصي به شاخصهاي عوامل فني ـ راهبردي در دور سومدرصد رتبه -3جدول 

هاي اختصاص داده شده پاسخ دهندگان در  درصد رتبه

  ـ راهبردي  عوامل فني دور سوم پرسشنامه

  1  2  3  4  جمع كل

 استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در جهت كارآفريني 40 48 8 4 100%

 آموزش كسب و كارهاي مبتني بر شبكه 52 28 20  100%

 حمايت از كسب و كارهاي مبتني بر شبكه  24 52 24  100%

 ارتقاي زيرساختهاي فناوري در كشور  8    20  72  100%

  

 هاي اختصاصي به شاخصهاي عوامل آموزشي ـ پژوهشي در دور سومدرصد رتبه -4جدول 

دگان در هاي اختصاص داده شده پاسخ دهن درصد رتبه

  عوامل آموزشي ـ پژوهشي دور سوم پرسشنامه

  1  2  3  4  جمع كل

100% 56 32 12 56 
هاي دانشجويي به   نامه ها و پايان  جهت دادن به پروژه

  موضوعات كارآفريني و فناوري اطالعات

100% 32 48 20 32 
و فراوري  يآموزش مباني كارآفريني، تجارت الكترونيك

 تجاري

100% 12 20 68 12 
 صوصخ بهايجاد دانش، توانش و نگرش مثبت به كارآفريني 

 كارآفريني ديجيتالي

  

  هاي اختصاصي به شاخصهاي عوامل سياستي در دور سومدرصد رتبه -5جدول 

هاي اختصاص داده شده پاسخ دهندگان در  درصد رتبه

  عوامل سياستي دور سوم پرسشنامه

  1  2  3  4  جمع كل

100% 8  48 44 
و همكاريهاي علمي با مراكز آموزشي و پژوهشي ارتباط 

 كشورهاي توسعه يافته

100% 12  40 48 
تدوين راهبردهايي به منظور ارتباط هر چه بيشتر صنعت و 

 دانشگاه

100%  24 60 8 8 
ريزيهاي آموزشي و همسويي و پويايي سياستگذاريها و برنامه

 دنشپژوهشي دانشگاهها با ادبيات كارآفريني در جهاني

  گسترش مراكز تحقيق و توسعه و مراكز رشد    4  40  56  100%
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  هاي اختصاصي به شاخصهاي عوامل فرهنگي در دور سومدرصد رتبه -6جدول

درصد رتبه هاي اختصاص داده شده پاسخ دهندگان 

  عوامل فرهنگي در دور سوم پرسشنامه

  1  2  3  4  جمع كل

 هاي كارآفرينيسازي نوآوريتأكيد بر بومي 40 40 20  100%

 تكريم و ارتقاي جايگاه شخصيتهاي كارآفرين 60 32 8  100%

 شدنپژوهي در راستاي محورهاي كارآفريني و جهانيآينده  16 52 32  100%

100%  68  20  12    
آموزش و ارتقاي فرهنگ كارآفريني و تأكيد بر سواد 

  اطالعاتي

  

  )تست فريدمن(بندي عوامل  اولويت

بندي و  هاي دور سوم پرسشنامه، شاخصهاي هر دسته از عوامل اولويت داده آوري پس از جمع

شايان ذكر است . شده است در انتها براي ادامه يا خاتمه دورهاي دلفي ضريب كندال محاسبه

برنامه عمومي آموزش كارآفريني با مشخص شدن ميانگين رتبه براي هر يك از محتواها  كه 

  .استقابل ارائه با توجه به دسته بندي عوامل 
  

  عوامل فرهنگي  -1-7جدول 

  ها ميانگين رتبه  آزمون فريدمن

 64/3 )1(آموزش و ارتقاي فرهنگ كارآفريني و تأكيد بر سواد اطالعاتي 

 2 )3(تكريم و ارتقاي جايگاه شخصيتهاي كارآفرين 

 44/1 )4(شدن پژوهي در راستاي محورهاي كارآفريني و جهانيآينده

  92/2  )2(و تأكيد بر نوآوريهاي درونزاد كارآفريني سازي بومي

  

  آزمون آماري- 2-7جدول

 حجم جامعه 46

 كاي اسكوئر 730/41

  درجه آزادي  3

 داري درجه معني 000/0
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  عوامل سياستي -1-8جدول 

  ها ميانگين رتبه  آزمون فريدمن

 65/3 )1(گسترش مراكز تحقيق و توسعه و مراكز رشد 

 32/1 )4(به منظور ارتباط هر چه بيشتر صنعت و دانشگاه  تدوين راهبردهايي

ريزيهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها با همسويي و پويايي سياستگذاريها و برنامه

 )3(شدن ادبيات كارآفريني در جهاني
43/1 

 94/2  )2(ارتباط و همكاريهاي علمي با مراكز آموزشي و پژوهشي كشورهاي توسعه يافته 

  

  آزمون آماري - 2-8جدول

 حجم جامعه 46

 كاي اسكوئر 712/41

  درجه آزادي  3

 داري درجه معني 000/0

  

  عوامل فني ـ راهبردي - 1-9جدول

  ها ميانگين رتبه  آزمون فريدمن

 21/2 )4(گردآوري نيروي انساني متخصص و تبادل استاد و دانشجو 

 50/3 )1(ارتقاي زيرساختهاي فناوريك 

 23/3 )2(نابع اطالعاتي در زمينه كارآفريني گردآوري و توسعة م

  80/2  )3(استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در جهت كارآفريني 

  

  آزمون آماري - 2-9جدول

 حجم جامعه 46

 كاي اسكوئر 63/35

  درجه آزادي  3

 داري درجه معني 000/0
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  عوامل آموزشي ـ پژوهشي - 1-10جدول

  ها ميانگين رتبه  آزمون فريدمن

 39/3 )1(موزش سبك تفكر آ

 43/2 )2(شدن برگزاري كارگاهها و سمينارهايي با موضوع كارآفريني و جهاني

 80/1 )3(هاي كارآفريني تفكر و خصيصه ي بايتربيت نيروها

  

  آزمون آماري - 2-10جدول

 حجم جامعه 46

 كاي اسكوئر 32/45

  درجه آزادي  3

 داري درجه معني 000/0

  

داري  تفاوت معني ،، در نتيجهاست 05/0تر از  كوچك) p-value(ه ارزش پي ك از آنجايي   

در اين دور نيز براي ميزان هماهنگي و . هاي عوامل آموزشي ـ پژوهشي وجود دارد بين رتبه

تصميم در زمينه ادامه يا توقف دورهاي دلفي از ضريب همبستگي كندال استفاده  ،همچنين

  .شده است

  

  )دور سوم پرسشنامه( ضريب همبستگي كندال

توان  مي 11، با توجه به جدول است 507/0از آنجايي كه ضريب همبستگي كندال اين دور 

از آنجا كه ضريب همبستگي . نتيجه گرفت كه توافق نظر متوسطي بين اعضاي پانل وجود دارد

ور نداشته و ميزان افزايش اين ضريب در دو د چشمگيريكندال در دو دور پرسشنامه تغيير 

  .دورهاي دلفي متوقف مي شود ،، لذااست 05/0
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  ضريب همبستگي كندال -11جدول 

 حجم جامعه 46

  ضريب كندال 507/0

 كاي اسكوئر 153/282

  درجه آزادي  22

 داري درجه معني 000/0

  

   گيريبحث و نتيجه

رده مجامع اقبال گست خود به اعتبار پيامدهاي ارزشمند مفهوم جديد و كارآفريني در ،امروزه

حمايتهاي بخشهاي ديگر  با رود تا مي واست  با خود همراه ساخته دانشگاهي را علمي و

بازار به يكي از آرزوهاي ديرينه كه همانا  تجارت و كار، كسب و جامعه مانند بخش صنعت،

 بايد كارآفريني و ،بنابراين .جامه عمل بپوشاند ،استصنعت  هماهنگي دانشگاه و همكاري و

قطب  ميمون دانست كه نقطه تالقي دو خجسته و يب آن اقبال دانشگاهها به آن را مولودمتعاق

از  تجاري را جامعه صنعتي و اين رهگذر از آورده است و وجوده ب جامعه را ثيرگذارأت

 راهبردي بر عنوان يك خأله كه همواره ب ،پژوهشي دانشگاهها دستاوردهاي ارزنده علمي و

رهاوردهاي گرانسنگ  تا متمتع سازد ،رنجاند مي آن را تازيد و عت ميرنجور صن پيكر نحيف و

 سكون و راه برون رفت از و هدد هاي تعليم وتربيت را وجهه همت خود قرار فعاالن عرصه

فريني بايد جنبه هاي مختلف آن را سنجيد و آن را تقويت آبراي دستيابي به كار. بيابد ركود را

 ،از طرفي ،ره جديد ظهور تفكرات جديد را در پي خواهد داشتهزا د كهكراذعان  دبايو  دكر

فرايندي زمانبر است و اعتقاد و ) برنامه آموزش كارآفريني(فريني آفعاليتهاي پشتيباني از كار

ل و اهداف صنعت بايد به خوبي در ئالتزام مديريت دانشگاهها نبايد گذرا و مقطعي باشد و مسا

بسياري از  ،كه مشخص شد طور همان. آفرينان گنجانده شودها و خالقيتهاي كار بررسي ايده

پژوهشي، سياستي،  -آموزشي(آموزش كارآفريني ن معتقدند كه هر يك از عوامل امتخصص

ق آمدن بر بيكاري يثيرگذار در روند فاأت عواملتوانند از  در جايگاه خود مي) فرهنگي و فني

ثيرگذاري أجمله اين عوامل كه بيشترين سهم تاز . آموختگان در جريان هزاره جديد باشند دانش
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كه همان گذر از كارجويي به كارآفريني [آموزش سبك تفكر و فرهنگ كارآفرينانه  ،اند هرا داشت

، آموزش مباني كارآفريني، تدوين راهبردهايي به منظور ارتباط هر چه بيشتر صنعت و ]است

يزيهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها با ردانشگاه، همسويي و پويايي سياستگذاريها و برنامه

شدن، ارتباط و همكاريهاي علمي با مراكز آموزشي و پژوهشي ادبيات كارآفريني در جهاني

كشورهاي توسعه يافته، آموزش و ارتقاي فرهنگ كارآفريني و تأكيد بر سواد اطالعاتي، 

در راستاي محورهاي پژوهي سازي و تأكيد بر نوآوريهاي درونزاد كارآفريني، آينده بومي

و  يشدن، تكريم و ارتقاي جايگاه شخصيتهاي كارآفرين، تجارت الكترونيككارآفريني و جهاني

كارآفريني  ه خصوصفراوري تجاري، ايجاد دانش، توانش و نگرش مثبت به كارآفريني ب

فناوري به موضوعات كارآفريني و  هاي دانشجويي امهن نها و پايا  ديجيتالي، جهت دادن به پروژه

بايد بپذيريم كه . است  اطالعات، استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در جهت كارآفريني و غيره

فناوري جزئي از كارآفريني است و پيشرفت و توسعة آن در خدمت توليد كاالها و دانش و 

كارگيري عوامل محيطي، هتواند از طريق شناسايي و بدانشگاه مي. فريني استآت كاراخدم

ظهور كارآفريني مشخصه بارز جهاني شدن است، كه  يفناورو استقبال از  فرهنگي ،ادياقتص

چرا كه  ،فراهم سازدبراي اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها را  يزمينة مناسبو   تر را آسان

و بر اساس نتايج اين  احتماالً يكارآفرينديده  آموزشتعداد زيادي عالي با داشتن  آموزش

آموختگان برخوردار  سازي شرايط براي اشتغال دانش فراهم برايبيشتري  شانساز تحقيق 

 .است
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