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عه و فنّاوری باید دگرگون شود. ای دانشگاه متناسب با جام ای مهم و اثرگذار بر بازدهی آموزش است. در هر دوره مسئله

سازی برای کارآفرینی و با توجه به  هدف این پژوهش، ارزشیابی کیفیت آموزش دانشگاهی از راه پرداختن به زمینه

آموختۀ  شده و دانش های ارتباطی دانشگاه الزهراء )س( بود. افزایش تعداد و درصد زنان پذیرفته اهمیت شبکه

توجه به کارآفرینی زنان ازجمله دالیل این مطالعه بود. این ارزشیابی با الگوی سیپ  های ایران و اهمیت دانشگاه

آموختگان، دانشجویان، استادان و  ها، دانش جامعۀ این پژوهش برنامه. صورت غیرآزمایشی از نوع مطالعۀ موردی است به

 40مدیر گروه،  4برنامه،  8دربردارندۀ ای  بود که از نمونه 1394-95الزهراء در سال آموزشی   مدیران گروه دانشگاه

وارسی و  کارگیری سیاهه ای تصادفی از چهار گروه با به آموخته به روش خوشه دانش 40دانشجو و  140استاد، 

شده،  های آموزشیِ بررسی ی یک از برنامه داد در هیچ های پژوهش نشان گیری شد. یافته ساخته داده نامۀ محقق پرسش

های ارتباطی، نوآوری و کارآفرینی وجود ندارد، و واحدهای سازمانیِ ارتباطی میان دانشگاه و  شبکه اشاره و توجهی به

مندی به نوآوری،  باوجود اظهار عالقه اند.  کار بوده ای و از نظر ارتباطی، کم شمار، غیرشبکه جامعه ـ بازارکار انگشت

دهندگان  دانشگاهی ضعیف بوده، پاسخ ای برونهای نوین آموزشی، عضویت و ارتباط با نهاده بکارگیری روش

کارگیری پرسشنامه میان دانشجویان،  اند. نتایج به کرده کم ارزیابی سازی دانشگاه در این موارد را کم و خیلی زمینه

ها و امکانات با کمبود  آموختگان تفاوت معنادار نداشت. از جنبۀ بافتی برخی ویژگی گروه و دانش استادان، مدیران
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 مقدمه

ها هم متأثر از و  فرهنگی جامعه است. دانشگاه اقتصادی های اجتماعی ترین پایگاه دانشگاه، از مهم

شمار  ترین سازمان آموزشی به بازار کسب و کار به د و نزدیکهم پدیدآورندۀ تغییرات هستن

ای، انقالب  روند. این در حالی است که شتاب تحوالت در فضای جهانی، جهش بزرگ رایانه می

مرز اطالعات در فضای اینترنتی، جهان را دگرگون کرده است. تغییر  افزاری و تبادل بی نرم

تخصص »ای، تغییر مفهوم  علم از درختی به شبکهپژوهشی و تحول ساختار  پارادایم علمی

جای  را موجب شد. جانشینی خالقیت، کارآفرینی، ارتباطات و فنّاوری اطالعات به« علمی

اند. دانشگاه  های دانشگاهی را هم تحت تأثیر قرار داده های دو موج قبلی علمی، چرخه مهارت

 رود.  شمار می در این تغییرات به 1ل سومیهای نس های دانشگاه کارآفرین یکی از بارزترین نمونه

شوند، ولی مدل واحدی از  های نسل سومی در پیوند با موج سوم علمی تعریف می دانشگاه

یا حلزونی 2گرا، مدل مارپیچ  های آینده های دانشگاه دانشگاه نسل سوم وجود ندارد. یکی از مدل

ر نوآوری فناورانه مؤثر است. این )روابط دانشگاه، صنعت، دولت( است که دانشگاه بیشتر د

کنندۀ دانش است   کنندۀ تغییر در تعامل میان تولیدکننده و مصرف رویکرد، منعکس

(Etzkowitz, Webster, Gebhardt, & Cantisano Terra, 2000). 

ها را  ای، تعامل ( نیز در توصیف دانشگاه موج سومی جریان دانش را شبکه1389فراستخواه )

  داند. او از دانشگاه ای دائمی با کار و فعالیت می زمان واقعی و در پیوند چرخهاثربخش، در 

کند. با این  های نسل سوم و چهارم یاد می عنوان دانشگاه کارآفرین و دانشگاه نوآور اجتماعی به

ای و یکنواخت بایستی جای خود را به حالت  شدۀ فله طراحی های رسمی ازپیش تعریف، دوره

ساز و  های آموزشیِ رسمی، یکسان ای، توزیعی دهند. از سوی دیگر، باید محیط نهسفارشی، زمی

رسمی در هر محیط پویای زندگی و  ای، نیمه متکی بر مکان فیزیکی به دانشگاهِ برخط و شبکه

های  کار در تنوع پردیس جهانی تبدیل شوند. با این رویکرد آموزش عالی، مبتنی بر شبکه

بنیاد از راه  کارگیری دانشِ پژوهش پذیری دانشگاهی، و بازار به معهساز جا ارتباطی زمینه

 (.  Etzkowitz, 2003 & 2004گسترش ارتباطات است )

ها و  پذیر، استاد باید در مورد دانشجویان، عالقه برای داشتن برنامۀ خالقانه و انعطاف

های تعامل  شبکه ها و های جایگزین آموزشی، ارتباط هایشان، موضوع درسی، روش توانایی

                                                           
1 Third generation universities 

2 Helix  
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رود از دانش و مهارت ارزیابی فهم  شان آگاه باشد. از هیئت علمی انتظار می اجتماعی

های دانشگاه و اجتماع، و چگونگی کاربرد و  ها، انتظارات و محدودیت دانشجویان، کار با گروه

م ناگزیر های نسل سوم و چهار های درسی برخوردار باشند. استادان دانشگاه اتخاذ مواد و متن

طور  ها را به هستند شبکۀ ارتباطی ـ تعاملی گسترده و مؤثری داشته باشند و بتوانند فعالیت

توان یک فرایند خالق حل مسئله  ریزی را می معنادار در برنامه یکپارچه و هماهنگ کنند. برنامه

ندانی به صورت کلی بیان شوند، ارزش عملیاتی ندارند و کمکی چ در نظر گرفت. اهدافی که به

های آموزشی، رفتاری،  ، هنجارها و شاخص2باید به مقاصد 1کنند. اهداف کلی تدریس نمی

شناختی و روانی ـ اجتماعی تبدیل شوند. مقاصد آموزشی که گاهی هدف رفتاری نامیده شده، 

های  رود دانشجویان در پایان دوره ها و مفاهیم هستند که انتظار می هایی از مهارت نشانه

شود  صورتی بیان می ی آنها را بدانند و قادر به انجامشان شوند. معموالً مقصد آموزشی بهآموزش

که روشن کند چگونه این مقصد، ارزیابی خواهد شد. میگر این اهداف رفتاری را به سه بخش 

(. در واقع تغییر رویکرد یا الگوی 1397ها )اسالوین،  تقسیم کرده است؛ عملکرد، شرایط و مالک

ریزی و ارزشیابی آموزشی  ی و توجه به ارتباطات و تأمل اجتماعی بیش از همه در برنامهآموزش

 شود. و درسی نمایان و جستجو می

کاری دارای فرایندی از آفرینش چیزی ارزشمند و اصیل است )سترنبرگ،  3خالقیت

گیِ  ید )بایستهدان . چه می2کنید،  . اینکه چقدر تولید می1دارد:   (. این مفهوم چهار جنبه1387

. چه کسی هستید )فلسفۀ شخصی، انگیزش، 3خبرگیِ شناختی و پایبندی به این خبرگی(، 

ها(. همچنین خالقیت به دو دسته  . کجا هستید )زمینه، صنف اجتماعی، تعامل4شخصیت(، و 

ها دربردارندۀ:  آموزشی وابسته است. فراورده پرورشی  های فردی و موقعیت محیطی ویژگی

ازی، بازتعریف، حرکت به جلو، حرکت پیشتازانه به جلو، تغییر مسیر، آغاز مسیر، و همتاس

آمیختن هستند. باید به دو نکتۀ بسیار مهم دربارۀ خالقیت توجه کرد. نخست آنکه برای 

پرورش و آموزش خالقیت معلم/استاد فردی خالق و نوآور باشد، جوّ آموزشی/کالسی رسمی و 

های آموزشی مستقیم و غیرمستقیم بهره بگیرد.  هم سازد، و از روشغیررسمی مناسبی را فرا

 طور مؤثر استفاده کند.  های ارتباطی به همچنین باید از تعامل و شبکه

                                                           
1 Goals 

2 Objectives 

3 creativity 
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های اخیر، مورد توجه بیشتری قرار گرفته، و  ویژه در دهه کارآفرینی، مفهومی است که به

یت در حوزۀ کسب و کار است. در پرکاربرد بوده است. زیرساختِ مفهوم کارآفرینی، خالق

 2و واکر 1725در  1های بنیادی رسمی و چندگانۀ کارآفرینی/کارآفرین ازجمله کانتیلون تعریف

کنندۀ سرمایه( نوآوری هستۀ اصلی  )کارآفرین، فرد پذیرندۀ ریسک و متفاوت از تامین1876در 

های  و پدیدآورندۀ فنّاوریکارآفرین را نوآور  1934در  3(. شومپیتر1387مفهوم است)اکبری، 

فرد فعال پذیرای  هم کارآفرین را 4کللند (. مک1389بخش و عبداللهی،  تازه توصیف کرد)فیض

)کارآفرین، به حداکثررسانندۀ  1964در  5(. دراکر1961دانست ) های معمول می ریسک

قتصادی و دهندۀ چند سازوکار ا )کارآفرین، مبتکر و سازمان 1975در  6ها(، و شاپِرو فرصت

اجتماعی و پذیرندۀ ریسک ورشکستگی(، هم از کسانی هستند که بیشتر شخص کارآفرین را 

 1985در  7)همان منبع(. هیستریچ اند توصیف کرده و به عوامل کارآفرین شدن پرداخته

کارآفرینی را فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت از طریق اختصاص زمان و تالش کافی، 

های مالی و خشنودی فردی از نتیجه  مالی روانی و اجتماعی و دریافت پاداشهمراه با ریسک 

(. از سویی نوآوری با 1389بخش و عبداللهی،  ؛ فیضRocha & Birkinshaw, 2007داند ) می

 تعامل و ارتباط جمعی پیوند دارد. 

ماعی، های اجت چون شهروندی، کارآفرینی، شبکه هایی هم آموزش دانشگاهی امروزه به زمینه

ای فراگیر  گونه بوم هم به کارگزاری نوآوری اجتماعی، جامعۀ یادگیرنده، معنویت، و زیست

پردازد. امروزه نزدیک به بیش از یک دهه است که آموزش از کالس واقعی به آموزش  می

تر تغییر یافته است. این  گرا( و شبکۀ ارتباطی گسترده و پیچیده مجازی )نوعی آموزش توده

؛ بریجز و 1386زاده،  اوردها، پیامدهای گوناگونی را پدید آورده است )ابراهیمتحول دست

(. با این تعبیرها از دگرگونی علم و دانشگاه، پردیس، جوّ، سازمان، برنامه، 1389همکاران، 

اندرکاران آموزش دانشگاهی هم با توجه به شتاب بسیار زیاد تحوالت فضای  محتوا، و دست

 های دانشگاه نسل سومی عبارتند از:  ترین ویژگی یف شوند. برجستهجهانی، باید بازتعر

 کاربردی است؛   های دانشگاه پژوهش ـ هستۀ فعالیت1

                                                           
1 Cantillon, R. 

2  Walker C.J.  
3 Schumpeter J. 
4 McClelland D. C. 
5 Drucker P. 
6 Shapiro C. J. 
7 Hisrich R. D. 



  263 کارآفرینی در آموزش دانشگاهی: مطالعه موردی ارزشیابی دانشگاه الزهرا ...

 

 ای؛  رشته ای هستند نه محض و تک رشته طور عمده میان ها به ـ پژوهش2

 (،R&Dهای تحقیق و توسعه ) طور مؤثری در پیوند با صنعت، بخش ای به های شبکه ـ دانشگاه3

کنند. در واقع  ها عمل می ای، و دیگر دانشگاه کنندگان خدمات حرفه بازار تجاری، تأمین

 ناپذیر این نهادهای علمی است؛  های تعاملی بخش جدایی تعامل و شبکه

کنند و این رقابت هم در جذب نیروی تخصصی  ـ در بازار رقابت جهانی بسیار فعال عمل می4

 تباطات پژوهشی با صنعت و جامعه چشمگیر است؛ هیئت علمی، هم دانشجویان، و ار

های  روند، بلکه در رویارویی با یک مسئله، به چابکی، راه ـ خطی و تک مسیری پیش نمی5

ترین فضای  گیرند تا برای دانشجو و هیئت علمی بهترین و روشن جایگزین را در پیش می

 کار فراهم شود؛ 

عنوان  پایه با روش علمی منطقی به با ارزشی همـ بر اجرایی شدن مفهوم خالقیت و نوآوری 6

 نیروی پیشران تأکید دارند؛ 

المللی مشغول کار هستند که طیف گوناگونی از دانشجویان و  ـ در پردیس جهانی و جوّ بین7

 المللی در آن غالب است؛  استادان، زبان و فرهنگ بین

 ;Papa, 2008; Kerr & Ivey, 2003) دبردار و پرورندۀ نیروهای نوآور و کارآفرین هستن ـ بهره8

Wissema, 2009) 
یا  1های نسل سوم ازجمله دانشگاه کارآفرین های بسیار مهم دانشگاه یکی از دیگر ویژگی

ها و الگوهای آموزشی )یادگیری ـ تدریس( مبتنی بر ارتباطات گسترده و  گرا، روش کارآفرین

 نهادی است.  چندالیه و بین

خصوص پیرامون چهار عنصر ماهیت موضوع  یزیِ اهداف و مقاصد بهر راهبردهای برنامه

(. در واقع، یک 1398شوند )سنتراک،  دهی می ها، بافت و نقش استاد سازمان درسی، یادگیرنده

ریزی، تفکر در این مورد است که قرار است دانشجویان تا پایان  راهبرد خوب برای شروع برنامه

  گیرد. دیدگاه س بازنمایی رو به عقب از این نقطه صورت میدوره، به کدام اهداف برسند. سپ

، 4شناسی گشتالت، بارتلت ، روان3، ویگوتسگی2های پیاژه گر در یادگیری در پژوهش سازایی

 ریشه دارد.  6و همچنین فلسفۀ تربیتی جان دیویی 5برونر

                                                           
1 Entrepreneurial university 

2 Piaget J. 

3  Vigotsky  

4 Bartlett 

5 Brunner J. 

6 Dewey J. 
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دارند؛ سایر سازند توجه  گر به اینکه چگونه افراد معنی را می های سازایی برخی نظریه

صورت اجتماعی و مشارکتی و مبتنی بر تعامل تأکید دارند )بنتهام،  ها بر ساختن دانش به یه نظر

گری فردی و اجتماعی اشاره نموده است، ولی در  ( به دو گونۀ سازایی1398) 1(. سنتراک1397

موزش فراتر از ناپذیر این رویکرد است. از سویی امروز مرزهای آ هر حال، ارتباطات، بخش جدایی

های آموزشی که بخش  کالس و رابطه استاد و دانشجو گسترده شده است. در ارزشیابی

های سازمانی توجه داشت.  ناپذیر آموزش هستند، باید به تحوالت رویکردی و تغییر نسل جدایی

ای ها و راهبرده انداز و مأموریت که چشم های نسل سوم و نسل چهارم ـ امروزه با وجود دانشگاه

یابی کارآفرینی بیش از گذشته  ـ، نیاز به ارزشیابی دانشگاهی با رویکرد زمینه متفاوتی دارند

سازی برای کارآفرینی مورد  های آن از منظر زمینه است. همچنین باید دانشگاه و مأموریت

 د. ها فراهم گرد های روا و دقیق میان دانشگاه بازنگری و ارزشیابی قرار گیرد تا امکان مقایسه

ها را  ریزی، ایجاد یک محیط یادگیری است که دستیابی به هدف گام بعدی در فرایند برنامه

ها،  ها و موضوع پذیر سازد. با تعیین هدف های ویژۀ دانشجویان امکان ها و توانایی با توجه به عالقه

و مواد  های مطالعاتی ها، پروژه توانند با کمک هم به تدوین فعالیت استاد و دانشجویان می

های درس اقدام کنند. در این رویکرد، فرایند یادگیری،  آموزشی برای دستیابی به هدف

تر از فرآوردۀ  هایی که در پس نتایج یادگیری وجود دارد، برجسته های تعاملی و اندیشه شبکه

ریزی، ترکیبی از  آید. نکتۀ دیگر، این است که در این نوع برنامه دست می دانشی است که به

های زندگی بیرون از  ها و واقعیت های مختلف دانش، ارتباط با گروه ها و ارتباط بین حوزه رنامهب

های در پیوند با  کالس بسیار مهم است. بستر و میدان این رویکرد همانا ارتباطات و فنّاوری

 رود.  شمار می ارتباطات به

های نسلی ـ فناورانه  پویایی های اجتماعی ماهیت ایستا ندارند. از سوی دیگر، جامعه و نقش

های نوپدید  آورند و در پی آن نسل ای پدید می ها و تهدیدهای تازه و فرهنگی ـ اقتصادی، فرصت

توان از  کنند. در این راستا می های اجتماعی خودنمایی می ها، نهادها، فضاها و گروه از سازمان

ن به میان آورد. امروزه توجه به ها سخ وری از فرصت ها برای ایجاد و بهره بازآفرینی نقش

ها، از جمله محورهای  تنها در حقوق، بلکه در مسئولیت سازی عدالت جنسیتی/قومی/، نه فراهم

و روزافزون به روند رشد کودکان و تأکید بر   رود. از این رو توجه ویژه شمار می توسعۀ پایدار به

فرایند بازتولید فرهنگی جامعه یاد  که از آن به پذیری ـ دختران صورت پذیرفته است. جامعه

                                                           
1 Santrock  
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گیری و مذاکره متفاوتی در میان دختران و  های شناختی، یادگیری، تصمیم شودـ، سبک می

آورد. توجه به این تفاوتِ بازتولیدشده کمک خواهد کرد بتوانیم با شناسایی،  پسران پدید می

یافته،  ار از هویت یکپارچه و شکلها، نسلی از دختران ایرانی پُرتوان، برخورد مهار و تغییر سبک

افزایی و  های دنیایی پیچیده، پرورش دهیم؛ این کار نیازمند توان و آمادۀ حل مسائل و چالش

آموزی برپایۀ جهان چندالیه و چندگونۀ مجازی ـ طبیعی و توجه ویژه به رویکرد  مهارت

های برابر و  سازی فرصت همترین بسترهای این فرایند، دانشگاه و فرا سیستمی است. یکی از مهم

 حمایتی برای زنان در آموزش دانشگاهی بوده است.

های استاندارد، نمرات کمی( به ایجاد و  کافی نبودن راهبردهای ارزشیابی سنتی )آزمون 

نگر در ارزشیابی منجر شده است. بر این اساس، ارزشیابی، فرایند  کارگیری الگوهایی کل به

دست  های آموزشی، دوم به ارزش بر پایۀ هدف نخست تعیین کردن ای دارد؛ مستمر سه مرحله

هایی است که از ترکیب  یافته آوردن اطالعـات الزم در مـورد برنامـه و مرحله سوم فراهم آوردن

صورت توصیفی و قضاوتی  گیری در مورد برنامه به دست آمده برای تصمیم و تحلیل اطالعات به

1«سیپ»الگوی ارزشیابی  رود. در بیان اهداف کار می به
باید گفت؛ هدف الگوی ارزشیابی سیپ  

توان به  هاست. از طریق این الگو می اثبات کردن نیست، بلکه هدف بهبود و پیشرفت برنامه

گیری پرداخت که به دقت در قضاوت و بهبود برنامه  های سودمند برای تصمیم ایجاد و تهیه داده

های این الگوی ارزشیابی برای بازاندیشی و بهبود  افتهکند. از ی و سازمان آموزشی کمک می

شود. الگوی سیپ از جمله الگوهای مبتنی بر مدیریت  ها استفاده می ها و خط مشی سیاست

توان یک  نگر و جامع، می گیری سیاستگذاران و مدیران است. با این الگوی کل برای تصمیم

کرد. این الگو چهار زیرگونه ارزشیابی زمینه، جانبه بررسی  پیوند و همه صورت هم برنامه را به

شود. در این الگو از دو معیار اساسی )ارزش و مطلوبیت(  داد را شامل می داد، فرایند و برون درون

استفاده  2گیری و پاسخگویی پرکاربرد است. سـیمنز شود. این الگو برای تصمیم می گرفته  بهره 

داند و  ط ضـعف و قـوت فراینـدهای آموزشی مناسب میاز الگوی سیپ را بـرای شناسـایی نقـا

 3. آگراول (Simons, 2004) کند های برآمده از آن را در بهبـود عملکردهـا مـؤثر تلقی می یافته

الگوی سیپ را به سبب ایجاد ارتباط معنادار بین بهبـود فراینـدها و اثربخشـی آمـوزش 

کند تا منابع انسانی و  ه مدیران آموزش کمک میپیشنهاد کرده است. به باور او این الگو ب

 . (Agrawel, 2008)ارتباطات را بـه یک سرمایۀ راهبردی تبدیل کنند 
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برای یافتن راهکار بهبود آموزش دانشگاهی با توجه ویژه به دختران، از راه پرداختن به 

ژوهشی با تمرکز بر های پ های تعاملی این پرسش سازی برای کارآفرینی با تأکید بر شبکه زمینه

 دانشگاه الزهرا مورد بررسی قرار گرفت:

جنسیتی  ترین دانشگاه تک ـ آیا ساختار سازمانی دانشگاه الزهراء )س( )نخستین و اصلی

 ساز کارآفرینی دانشگاهی است؟ دخترانه( زمینه

ز )و های یک برنامۀ کارسا شدۀ آموزش دانشگاهی دانشگاه الزهراء ویژگی ـ آیا برنامۀ تصویب

  سازِ کارآفرینی را دارد؟ های تعاملی( آموزشیِ زمینه ساز شبکه زمینه

 پیشینه

های اقتصادی و اجتماعی حتی در کشورهایی با  رفت از چالش های برون کارآفرینی، یکی از راه

توان از کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاهیان کارآفرین در  رود و می شمار می مسئلۀ بیکاری به

( با پرداختن به مسئلۀ 1386یافته و درحال توسعه یادکرد. جزنی ) های توسعهمیان کشور

آموختگان دانشگاهی، راه چاره را در کارآفرینی دانشگاهی جسته است. عزیزی  بیکاری دانش

هد که برنامۀ آموزش از جمله در زمینۀ کارآفرینی )محتوا، روش، استاد، qد نشان می (1385)

های  های تهران در مقایسه با دانشگاه نهادی و گسترش( در دانشگاه ایه ارزشیابی، پدیدآورنده

های برخی  های آسیایی، هنوز در مرحلۀ نخستین هستند. یافته برتر آمریکا و هم دانشگاه

ها دربارۀ نگرش دانشجویان، گویای نبود روند سازندۀ دگرگونی نگرش علمی دانشجویان  پژوهش

( با 1388(. فخاری )1385دورۀ کارشناسی است )حمیدی، به آموزش، از سال نخست به آخر 

گی آموزشی  بازشناسی و معرفی مفهوم فرسودگی آموزشی، گویای نگرش منفی و فرسوده

 های آموزشی بوده است. دانشجویان برخی گروه

گی و کارآفرینی را از راه دگرگونی در روندهای  ( هم آفرینند2011) 1بوک و فیلیپس

دانند و از سویی روندهای آموزشی نوآورانه را در دگرگونی  روهی شدنی میآموزشی و زندگی گ

( با 1387های اکبری ) اند. در زمینۀ بستر فرهنگی، یافته سازمانی و تعاملی جستجو کرده

خوانی دارد  ( هم1389( و قناتی، کردناییج و ایزدی )2012) 2های بینکووسکا و کلستن گزارش

سازی  گری، شبکۀ تعامل و ارتباطی و زمینه پذیرش گوناگونی، پرسشآوری و  تاب  و بر ارزندگی

 پژوهانه پافشاری شده است.  برای پرورش بازخوردهای سازنده و دانش

                                                           
1  Book, L. & Phillips, D. 

2 Bienkowska, & Klofsten, 
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( کارآفرینی، کارکرد کلیدی آموزش در نوآوری و رفاه 2006) 1به باور برهونا، کروز و سکادِرو

های در پیوند  توانند توانش ها می ه دانشگاه( به اینکه چگون2016) 2اقتصادی دارد. پیترو و بیرچ

است. همچنین از دیدگاه  های تعاملی گسترش دهند، پرداخته با کارآفرینی را از راه بهبود شبکه

های آزاد، بهبود  تواند از راه دوره گان و دانشگاه می آموخته ( پیوند میان دانش2012) 3بویلز

 ویه و نهادهای کاری پایدار و سازنده باشد. های ارتباطی، سازوکارهای همکاری دوس شبکه

طور ضمنی یا آشکار پرداخت. در  عنوان عاملی مثبت یا منفی به توان به به جنسیت می

نوعی به عامل  بسیاری از مطالعات دانشگاهی )اعم از پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(، به

نکه جامعه مربوط و متعلق به شود. با این همه، ای جنیست توجه و در این خصوص بحث می

عنوان  شود. جامعه به ای اساسی تلقی می عنوان مفروضه همۀ افراد فارغ از زن یا مرد، است به

های  گذراند. بخش یک نهاد کلی، ماهیتی پویا دارد و همواره روندی در حال تحول را از سر می

ردهای اقتصادی هستند. با ها و کارک ها، سرمایه مهمی از این ماهیت پویشی ساختارها، نقش

طور  وجود اینکه نیمی از ساختار کلی اجتماعی )و نه لزوماً نهادهای اجتماعی و اقتصادی به

ها و کارکردها با مردان تفاوت  ها، سرمایه اند، سهم آنان از نقش خاص( را زنان تشکیل داده

تنها  . این تفاوت، نه,Niederle, M. and Rustichini, A., 200 (Gneezy(3دهد  اساسی نشان می

طور چشمگیر و  شناختی، بلکه در زمینۀ اقتصادی و سیاسی به های فرهنگی و جامعه در جنبه

 تأثیرگذار مشهود است. 

پزشکی،  ها )آزاد اسالمی، علوم ویژه دانشگاه ها به ای از آموزشگاه با اینکه شمار گسترده

آموختگان تا ارزیابی و  ی سطح کارسازی دانش، و وابسته به وزارت علوم( پدیدآمده، ولرنو پیام

 (. 1384ریزی درسی ایران،  سازی فاصله دارد )انجمن برنامه یابی و شبکه مسئله

. تأخیر )سدۀ 1دورۀ؛  8( در 1390تاریخ تحول آموزش دانشگاهی در ایران را فراستخواه )

. 4(، 1313تا  1285. تکوین )3شمسی(،  1285تا  1177. تمهید )2میالدی(،  18تا  12

. 7(، 1357تا  1352. توسعۀ ناتمام )6(، 1352تا  1325. تکثیر )5(، 1325تا  1313تشکیل )

و پس از آن( بازخوانی کرده، و فراز و  1367. بازسازی )8(، و 1367تا  1357تعطیل و تعویق )

پرداختن به  گمان یکی از آنها نبودِ شرایطِ فرودهای آموزش دانشگاهی ایران را برشمرده که بی

گی و گسترش شبکه تعاملی دانشجویان، کارکنان، و استادان با وجود برپایی نهادها یا  ه بالند
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اجتماعی، مرکزهای کارآفرینی و  هنری،   های فرهنگی، چون کانون ای هم مرکزهای تازه

 مرکزهای رشد )اینکوباتورها(، است. به سخن دیگر، پدیدآوری نهاد و سازمان نو، کمکی به

های تعاملی و  بهبود آموزش دانشگاهی نکرده؛ چراکه کاستی در پدیدآوری و پویایی شبکه

پژوهی در  ( کارکردهای پدیدآیی دفتر دانشگاه1389ارتباطی، چشمگیر است. فراستخواه )

سازی برای پژوهش در زمینۀ آموزش  ریزی، زمینه ایاالت متحده آمریکا را بهبود برنامه

غیرعلمی   های فرهنگی آشوبناکی، ویژگیهای پویا برشمرده است.  املدانشگاهی، و شبکۀ تع

توان  گی و اضطراب، و کارکرد پایین یکسویه را می (، افت تحصیلی، افسرد1387)فراستخواه، 

؛ 1383زاده در گروه نویسندگان،  هایی از مسئلۀ آموزش در ایران پنداشت )حمیدی نشانه

داد  ویژه ناکارآمدی برون آموزش دانشگاهی )به   درسی های برنامۀ (. کاستی1375نورشاهی، 

(، 1378های گوناگون گزارش شده )وزیری،  آموزش( که از سوی دانشجویان و استادان رشته

(، 1388؛ فخاری، 1385ویژه دانشجویان )حمیدی،  های یکسویه و منفی دانشگاهیان به واکنش

( هم 1387ها )بهرامی و مختاری،  دانشگاهکاری استادان    گی های انگیزشی، و فرسوده آسیب

هایی از  توانند گویای اهمیت این مسئله باشند. آموزش دانشگاهی در ایران دچار کاستی می

سوی الگوهای دانشگاهی نسل سوم و چهارم هستند، ولی در  جمله؛ کندی در تغییر به

پدیدآورنده کمتر مورد های سازمانی  ها به پیامدهای کاستی پرداخته شده و عامل یابی ارزش

های علوم پزشکی  های کارآفرینانۀ دانشگاه ( فعالیت2020اند. سندگل و دادفر ) توجه قرارگرفته

اند. این گزارش گویای اهمیت کارکردهای  را از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی قرار داده

جر به کارآفرینی است. های من بر فعالیت یافته کارآفرینانۀ دانشگاه، ارتباطات و تعامل سازمان

 دهنده، معنادار گزارش شده است.  همچنین تفاوت دیدگاه میان دختران و پسرانِ پاسخ

کارگیری الگوی سیپ در ارزشیابی آموزش دانشگاهی در نظام آموزش  ( به2014) 1ارنها

ین های دانشگاه کارآفر ( هم به ارزشیابی سویه2018) 2عالی برزیل را گزارش کرده است. پاپا 

 در نظام آموزشی آلبانی پرداخته که از الگوی سیپ بهره گرفته است. 

 شناسی روش

تواند با تمرکز بر یک نهاد  های ارزشیابی جای دارد. ارزشیابی می این پژوهش، در دستۀ پژوهش

و با  3های کاربردی یا سازمان )موردپژوهشی( صورت پذیرد. این گونه پژوهش در دستۀ پژوهش

                                                           
1 Aranha  

2 Papa 

3 Applied research 
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مند بر ضرورت  هار این پژوهش پیمایشی )غیرآزمایشی( است. این ارزشیابی کانونمالک میزان م

 و1است. گوبا  سازی برای کارآفرینی دانشجویان دختر در دانشگاه الزهراء، انجام شده زمینه

های استاندارد،  با توجه به ناکارآمد بودن راهبردهای ارزشیابی سنتی نظیر آزمون 2بیم استافل

رای ارزشیابی ارائه نمودند: در این تعریف، ارزشیابی فرایند مستمر شامل سه تعریف جامعی ب

کند تا آنچه را که  ، ارزشیاب تالش می«تعیین کردن»(. در مرحلۀ 1390مرحله است)سیف، 

صورت روشن بیان کنند. در مرحلۀ  نیاز دارند، مشخص و به  گیرندگان برای تصمیم تصمیم

شود. در  آوری، سازماندهی و تحلیل می م در مورد برنامه جمع، اطالعات الز«دست آوردن به»

های قابل استفاده  دست آمده و تحلیل شده، یافته ، از ترکیب اطالعات به«فراهم آوردن»مرحلۀ 

صورت توصیفی و قضاوتی فراهم و جهت اقدامات عملی با  گیری در مورد برنامه به جهت تصمیم

گیری(  سنجش )داده   شود. روش ار مخاطبین قرار داده میهدف بهبود و اصالح برنامه در اختی

سازمانی آموزش  کنندگان درون زمان برنامه، روند آموزشی و مشارکت نظر به ضرورت بررسی هم

داد، برنامه، فرایند و  عالی این پژوهش برپایۀ الگوی ارزشیابی سیپ و دربردارندۀ درون

گیری از مشاهده و پرسش انجام شد. از  ( با بهرهداد )فراورده اندرکاران آموزش، و برون دست

رو، چارچوب کلی عوامل و نشانگرهای مورد نیاز در ارزشیابی آموزش دانشگاهی از روزن  این

ها و استفاده از الگوی عناصر سازمانی )او. ای.  سازی برای کارآفرینی، با اقتباس از تجربه زمینه

ها به همراه  ها و نشانگر داد، با به کارگیری عامل ام(، در سه بخش درونداد، فرایند و برون

 بندی شد.  معیارهای قضاوت )معیارهای تحقق هدف( صورت

اندرکاران آموزش دانشگاهی  ها، ساختار سازمانی، دست های دوره جامعه پژوهشی برنامه

الزهراء یکی اند. دانشگاه  آموختگان دانشگاه الزهراء بوده )مدیران و استادان(، دانشجویان و دانش

ای دولتی، و تنها دانشگاه دخترانه زیرمجموعۀ وزارت علوم، تحقیقات و  های چندرشته از دانشگاه

گروه  47گانۀ یونسکو و دارای ده دانشکده و  های هشت فنّاوری، دربردارندۀ هفت دسته از گروه

ردان است. آموزشی، پژوهشکده زنان، یک شعبۀ بیرون از تهران )ارومیه( و دو پردیس خودگ

سازی برای کارآفرینی در آموزش عالی،  باتوجه به فقدان پیشینۀ سنجشی در مورد میزان زمینه

کار گرفته شد. نظر به تفاوت شرایط و  ها به بر اساس الگوی ارزشیابی سیپو ابزار )سنجه(

بومی اند، با شرایط  های آموزش عالی در کشورهایی که به دانشگاه کارآفرین پرداخته زیرساخت

                                                           
1 Guba  
2Stufflebeam   
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گیری از الگوی ارزشیابی و مبانی سنجشی آنان و نیز  آموزش دانشگاهی در ایران، ضمن بهره

سازی برای کارآفرینی،  باتوجه به فقدان بستۀ سنجشی ارزیابی آموزش دانشگاهی از روزن زمینه

های پشتیبان و سازگار با شرایط آموزشی کشور  ابزارها توسط پژوهشگر و برپایۀ مبانی نظریه

ساخته شد و در محیط دانشگاهی آزموده و بهبود داده شد. برای ساخت ابزارها، نخست با 

مصاحبه از چهار تن از کارفرمایان )مدیران دولتی و غیردولتی(، چهار تن از کارآفرینان برتر 

شناسی( و چهار  شناسی، مدیریت، آموزش کشور، چهار تن از استادان دانشگاه )اقتصاد، جامعه

ها، کارکردها و  ها، سرمایه داشته ترین چشم آموختگان دورۀ دکتری برجسته نشتن از دا

دستاوردهای آموزش دانشگاهی از روزن کارآفرینی و نوآوری پرسیده شد. ابزارها دربرگیرندۀ دو 

های مدیران  لیست( دانشگاه، و پرسشنامه فرم مشاهده برنامۀ آموزشی و سیاهۀ وارسی )چک

 آموختگان بودند )پیوست(.  جویان، و دانشگروه، استادان، دانش

ابزار سیاهۀ وارسی دانشگاه دو بخش دارد و با پذیرش روایی این ابزار از سوی استادان و 

 92خوانی دو کاربر بررسی شد که میانگین درصد توافق ) نظران، پایایی آن با روش هم صاحب

 پذیرفتنی بود. درصد( 

پذیرش روایی از ، با و دربردارندۀ پانزده بخش ساخته قهای درسی، محق سیاهۀ وارسی برنامه

خوانی سه کاربر آزمایش و درصد توافق  سوی استادان و صاحبنظران، پایایی آن با روش هم

 درصد گزارش شد.  93بیش از 

های  ها دربردارندۀ چهار ابزار و هر یک دارای دو بخش )بخش نخست ویژگی پرسشنامه

 تعاملی و ارتباطات( بود.  شناختی و نیز وضعیت جمعیت

سازی  های نگرش )بازخورد( به زمینه پرسشنامه مدیر گروه، بخش دوم این ابزار، برپایۀ نشانه

ای درست،  ای )درست، تااندازه برای کارآفرینی در آموزش دانشگاهی، با ترازک چهارگزینه

نظر کارشناسان بهبود یافت و جویی از  ای نادرست، و نادرست( گنجانده شد. ابزار با بهره تااندازه

 14گویه شناختی،  16گویه ) 48ها در نوشتِ پایانی  در گروه کوچکی آزمایش شد. شمار گویه

ابزار با هر دو روش   پایایی. با مفهوم مثبت بود  گویه رفتاری(، و همه 18گویه عاطفی، و 

( و 935/0فتاری، و ر890/0، عاطفی 912/0پیرسون: شناختی  همبستگی  بازآزمایی )ضریب

، و 879/0، عاطفی891/0درونی )با روش ضریب آلفای کرونباخ: شناختی  سانی هم

، یک متغیر پیوسته با توزیع  رأیی دست آمد. با این فرض که میزان هم ( به812/0رفتاری
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های چهارگانۀ درست  ها، گزینه هنجار است، در هر چهار پرسشنامه، هنگام نمره دادن به پاسخ به

 اند.  ای بوده آمده در سطح فاصله دست های به درست به ترتیب سه تا صفر و دادهتا نا

گفته، دارای دو بخش؛ در بخش نخست،  پرسشنامۀ استادان، هم مانند ابزار پیش

)رشته، مرتبه علمی،، پیشینۀ خدمت   شناختی های الف. جمعیت هایی دربارۀ ویژگی پرسش

ای علمی، همکاری با نهادهای تخصصی و مردمی(، دانشگاهی، کار مستقل شخصی، دستاورده

های  های کارآفرینی، طرح پرسش دربارۀ سرفصل 16ب. دربارۀ کار آموزشی، و پ. دربارۀ گروه )

های آموزشی،  ای، رسانه، بازی دانشکده دانشگاهی و میان های برون پژوهشی، همکاری

گویه، و همۀ  58ر، در نوشتِ پایانی های کسب و کار و اردوها( بود. بخش دوم این ابزا جشنواره

گویه( و  36گویه(، کار خود ) 14ها دارای مفهوم مثبت و در دو زیربخش دربارۀ گروه ) گویه

ابزار از   گویه دربارۀ دانشگاه( بود. پایایی 8گویه دربارۀ گروه و  14گویه دربردارندۀ  22بافتی )

، 918/0های فردی در شناختی ، در زیربخشپیرسون  همبستگی  راه بازآزمایی و با تعیین ضریب

 995/0و دانشگاه  928/0، و در زیربخش بافتی دربارۀ گروه 893/0، و رفتاری917/0عاطفی 

 بوده است. با روش ضریب آلفای کرونباخ هم سنجش پایایی انجام شد. 

های  پرسش دربارۀ ویژگی 16پرسشنامۀ دانشجویان، دارای دو بخش و نخست، 

دانشجو )رشته، دورۀ تحصیلی، کار، دستاوردهای علمی، همکاری با نهادهای   یشناخت جمعیت

های  ای از نشانه  تخصصی و مردمی( پرسیده شد. برای ساختن بخش دوم این ابزار، نخست دسته

سازی برای کارآفرینی در آموزش دانشگاهی، همچنین در زیربخش دوم  نگرش )بازخورد( به زمینه

زی دانشگاه برای کارآفرینی، شناسایی و انتخاب شدند. ترازک پاسخ همانند سا بازخورد به زمینه

جویی از نظر کارشناسان،  دهی نوشته شد. با بهره نامۀ دیگر و با رهنمودهایی برای پاسخ سه پرسش

شد. ابزار  شده بازسازی و آزموده  ابزار ساخته تَنه از دانشجویان سال سوم،  30گروهی  و همکاری

گویه  9گویه ) 24رفتاری(، زیربخش نخست با  18عاطفی و  10شناختی،  14گویه ) 42دارای 

سازی دانشگاه  گویه رفتاری(، در زیربخش دوم بازخورد به زمینه 8گویه عاطفی، و  8شناختی، 

از راه بازآزمایی   ها دارای مفهوم مثبت بود. پایایی گویه، و همۀ گویه 14برای کارآفرینی دربردارندۀ 

، عاطفی 898/0های شناختی پیرسون، در زیربخش نخست در سویه  همبستگی  تعیین ضریبو با 

بوده است. با روش ضریب آلفای کرونباخ 933/0، و در زیربخش دوم 954/0، و رفتاری911/0

، و 892/0، عاطفی887/0درونی، در نخستین بازآزمایی هم در زیربخش نخست شناختی سانی هم

 به دست آمد. 863/0خش دوم ، و در زیرب890/0رفتاری
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  پرسش 11آموختگان، هم دارای دو بخش؛ که در بخش نخست،  پرسشنامۀ دانش

)رشته، مرتبه علمی، کار، دستاوردهای علمی، همکاری با نهادهای تخصصی و   شناختی جمعیت

آموختگان  گروهی از دانش  جویی از نظر کارشناسان، و همکاری مردمی( است. با بهره

تر شدن  کردن، و ساده شد که به کم شده بازسازی و آزموده  ابزار ساخته های تهران،  دانشگاه

گویۀ  8گویۀ عاطفی، و  8گویۀ شناختی،  12گویه ) 28ها در نوشتِ پایانی  انجامید. شمار گویه

  از راه بازآزمایی و با تعیین ضریب  ها دارای مفهوم مثبت بود. پایایی رفتاری(، و همۀ گویه

بوده است.  829/0، و رفتاری911/0، عاطفی 904/0های شناختی پیرسون، در سویه  گیهمبست

 با روش ضریب آلفای کرونباخ، هم پایایی سنجیده شد. 

دوم سال   سال آموزشی ها را پژوهشگر در محیط دانشگاهی، در میانۀ نیم گردآوری داده

دَه دانشکده، چهار دانشکده )علوم بار انجام داد. از میان  ، و از هر بخش یک1394-95  تحصیلی

اقتصادی و اجتماعی، علوم ریاضی، فنی و مهندسی، هنر( و از هر کدام یک گروه، در مجموع از 

آموختگان به روش  تَن دانش 40استاد و 40دانشجو،  140مدیرگروه،  4برنامه،  8چهار گروه: 

هایی روا و  تواند داده ای می تصادفی انتخاب شدند. فرض بر این بود که انتخاب تصادفی خوشه

 پایا از آموزش دانشگاهی فراهم سازد. 

 ها یافته

 های توصیفی  یافته

 وارسی دانشگاه:  های سیاهه الف. پردازش داده

 سازمان دانشگاه الزهراء -1جدول 

 توضیح گی چگونه واحد

 آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی معاونت 5 معاونت

 در چهار دسته علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر دانشکده 10 هدانشکد

 شعبه ارومیه، خودگردان و البرز دارد پردیس

 پژوهشکده زنان 1 پژوهشکده

 - - پارک علم و فنّاوری

  دارد گالری

 فروشی )فعال(، فروشگاه مد و لباس )غیرفعال(  کتاب دارد فروشگاه

 زیربخش معاونت پژوهشی دارد مرکز کارآفرینی

 - دارد مرکز رشد

 - - مرکز کاریابی
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 سازمان دانشگاه الزهراء -1ادامه جدول 

 توضیح گی چگونه واحد

 زیربخش معاونت پژوهشی دارد ارتباط با صنعت

  دارد آموزش آزاد

  دارد آموختگان دانش

  دارد الملل بین

 مرزی ای و برون مرزی، منطقه ی درونها نامه تفاهم دارد های بین دانشگاهی همکاری

  دارد روابط عمومی

 اجتماعی سامانۀ تلگرام تارنما و کانال شبکه دارد رسانه

 فصلی و مناسبتی دارد بازارچه

  دارد های خودگردان دکه

  - خیریه

   بورس

مرکز کارآفرینی دانشگاه الزهراء یکی از شش زیربخش اداری معاونت پژوهشی و در سال 

برپاشده است. دفتر کارآفرینی این دانشگاه، با وجود مرکز رشد، شبکه و صندوق  1384

های اجتماعی، و رسانه  های پیامک انبوه، شبکه گذاری نداشت. این مرکز، از سامانه سرمایه

کارآفرینی و پویش اجتماعی از سوی این  1اند آپ ویک برخوردار نبود. تاکنون همایش یا استارت

واحد( و بازدیدها  2کارگاه آموزشی، درس اختیاری کارآفرینی ) 11ر نشده بود. مرکز برگزا

شده است، از  بینی کارهای انجام شده بودند. با اینکه نشریه در ابزارهای این مرکز پیش

های  وکار دانشجویی، شرکت داد مرکز طرح کسب های برخط برخوردار نبود. برون رسانه

مورد  5ها،  مورد در زمینۀ فنّاوری داده 6مورد( که  20د )رش مورد( و درحال 7رشد ) پیش

مورد خدمات  5مورد فنّاوری نانو و  2مورد هنر،  4مورد خدمات مهندسی،  5فناوری،  زیست

شده، و بازی  افزار، نوآوری ثبت شرکت مرد بودند. کتاب، نرم 17حقوقی بود. مدیران عامل 

شمار بهره گرفته، ولی ارتباط  ت موردی و انگشتصور نداشت. مرکز از کار نیروی داوطلب به

 آموختگان نداشت.  اثربخش با دانش

 های سیاهۀ وارسی برنامۀ آموزشی ب. پردازش داده

بودند. ب( در بخش « مقدمه»شده دارای بخشی با نام  : الف( همۀ هشت برنامۀ نگرشمقدمه

کدام  اره شده، ولی در هیچهای نگرش شده به فلسفۀ برنامه اش مقدمۀ تنها یکی از برنامه

                                                           
1 Start-up weekend 
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ها در مقدمه به کارآفرینی  یک از برنامه ای برنامه نوشته نشده بود. پ( در هیچ نظریه  چارچوب

 اشاره نشده بود. 

الف( از هشت برنامه در شش  ها: ضرورت و اهمیت برگزاری )دلیلِ( برگزاری دوره

ها  ( دلیل برگزاری دوره2( در جدول )شده؛ ب  ها نوشته برنامه، بخشی با نام دلیل برگزاری دوره

و کانونمند بر بهبود دانشی و بدون اشاره به تعامل و ارتباط، آمده است. در این   در شش برنامه

های شناختی، و تالش برای از  بردن کاستی مهارت شش برنامه؛ بهبود دانشی، ازمیان

 اند.  ها دلیل برگزاری دوره بوده برداشتن کاستی میان

 

 برنامۀ آموزشی -2جدول

 بسامد وضعیت متغیر
بسامد نسبی 

 )درصد(

 ها دلیل برگزاری دوره

 2/46 6 های تخصصی رشته افزایش دانش، آگاهی

 8/30 4 های آینده نیاز درس پیش

 0/23 3 های شناختی کاستی دانشی، کاستی مهارت

 ها هدف برگزاری دوره

ها، آگاهی از  افزایش دانش، آشنایی با نظریه

 های بنیادی فهومم
8 40 

 25 5 بهبود مهارت نقد

پردازی، نوآوری و آفرینندگی )خالقیت( در  ایده

 یافتن و پرداختن به مسائل
3 15 

 10 2 های پژوهشی آشنایی با مهارت

 10 2 ها در عمل ها و نگره )نظریه( کاربستن مفهوم به

روش دستیابی به هدف در 

 ها برنامه دوره

 25 3 ووگ بحث و گفت

 67/16 2 حل تمرین

 25 3 کارگروهی

 67/16 2 سمینار، گردآوری

 67/16 2 تدریس و سخنرانی استاد

ابزار دستیابی به هدف در 

 ها برنامه دوره

 50 2 منابع چاپی

 25 1 رایانه و فضای مجازی

 25 1 افزارها نرم

 

ه، دارای بخشی با شد الف( همۀ هشت برنامۀ نگرش ها: از برگزاری دوره  هدف

ها  گویی و در همۀ برنامه ها کلی های دوره شده در برنامه های نوشته بودند. هدف« هدف»عنوان
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بیشترین « بهبود مهارت نقد»کانونمند بر افزایش سطح دانشی دانشجویان بود؛ پس از آن 

ند، آشنایی با ا ها در عمل نوشته کاربستن مفهوم فراوانی را داشتند و همان شمار که هدف را به

 اند.  های پژوهش را هم هدف خوانده مهارت

درصد( و ابزارهای دستیابی به هدف در دو  50روش دستیابی به هدف در چهار برنامه )

های  ها را توسعۀ دانش ها راه دستیابی به هدف ( این برنامه2برنامه مشخص شده است. جدول )

  اند. های عملی دانسته ها، و مهارت نظری، نگرش

ها در هر هشت برنامه  : الف( گفتنیها های آموزشی دوره ها و منبع شناسایی سرفصل

ها به کارآفرینی، نوآوری و آفرینندگی  یک از برنامه های درسی هیچ شده؛ ب( در سرفصل نوشته

ها، مبانی احتمال، آنالیز  شناسی سازمان ها در شش برنامه )جامعه پرداخته نشده؛ پ( منبع

های انرژی، مبانی هنرهای تجسمی( نوشته شده؛ ت( در  دینامیک، تحلیل سیستم ،1چندمتغیره

 شده، منبعی درپیوند با کارآفرینی، نوآوری، و آفرینندگی نبود.  های نوشته منبع

ها در پنج برنامه نوشته شده؛ ب(  الف( تکلیف ها: های دانشجویان دوره سنجش آموخته

خورد؛ پ(  ساز نوآوری، و آفرینندگی به چشم می ههای سه برنامۀ کارهای زمین در تکلیف

ها در دو برنامه  شده؛ ت( در سنجش آموخته ها در شش برنامه نوشته چگونگی سنجش آموخته

ها در دو برنامه به فضای مجازی پرداخته شده  کارآوری اشاره شده؛ ث( در سنجش آموخته به

ری و شفاهی(، کار عملی )کارهای پژوهشی، ای، نوشتا دوره و پایان  دوره ها )میان  است. آزمون

های  ترجمه، گزارش/یادداشت، حل تمرین، وبالگ(، مشاهده، همکاری و حضور در نشست

ها به آنها اشاره شده است. در سنجش  های ارزشیابی است که در برنامه آموزشی ازجمله روش

کمترین ارزه برای تعامل های دانشجویان بیشترین ارزه برای آزمون نوشتاری )کتبی( و  آموخته

 و همکاری سازندۀ دانشجویان بود. 

 های آموزشی دیگر، ب( بازی، پ( بازدید،  : الف( همکاری با گروهتعامل و همکاری

یک از هشت  نهادی در هیچ های همکار و تعامل بین ت( استاد همکار/مهمان، و ث( سازمان

 برنامه نبود. 

 ها های پرسشنامه پ. پردازش داده

های  نامه برای سنجش بازخورد هریک در دو بخش داده کارگیری دوگویه های برآمده از به تهیاف

 شده است.  دهی و نمایش داده های بازخوردسنج سازمان شناختی و داده جمعیت
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 های مدیران گروه . پردازش داده1

ان داده شده بخشان در دو بخش دربارۀ خود و دربارۀ گروه نش داده  شناختی های جمعیت گی ویژ

 است. 

پیشینۀ مدیریت در آموزش عالی، داشتن کارِ دیگری افزون بر کار دانشگاهی،  دربارۀ خود:

شده، طرح  ها و دستاوردها )کتاب، مقاله، نوآوری ثبت این کار )اگر دارند(، فراورده  گی چگونه

های  ز مدیران گروهیک ا هیچاند.  زیر نمایش داده شده  ها، در جدول کسب و کار( عضویت و دوره

 اند. شده و طرح کسب و کار نداشته چهارگانه نوآوری )اختراع( ثبت

 های چهارگانه دستاوردهای دانشگاهی مدیران گروه -3جدول

 

 

 مدیر

 دستاورد

 مقاله کتاب
 

 اختراع

 

 وکار کسب طرح
 کارآفرینی تخصصی ترجمه تألیف

   متفاوت درپیوند متفاوت درپیوند 

1 3 - 2 - 80 2 - - 

2 - - 2 - 40 - - - 

3 - - - - 20 - - - 

4 5 - - - 40 - - - 

 

دانشگاهیشان  های تخصصی رشتۀ  ها در انجمن ها گویای آن است همه مدیران گروه یافته

های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی عضو  ها در انجمن یک از مدیران گروه عضو بودند، ولی هیچ

 اند.  باره نگذرانده وزشی در اینهای آم نبوده، دوره

 مدیران گروه دربارۀ گروه

 سازی گروه برای کارآفرینی در آموزش زمینه -4جدول 

 مهمان پژوهش آموزش گروه

 اردو/بازدید بازی
 روش گوناگونی کارآفرینی سرفصل هدف 

سازی  زمینه

 کارآفرینی
 ویژه استاد نوآورانه

1  -  0   - 0  

2  - - 0 - - - 0 - 

3  - - 0  - - 0  

4  -  0   - 0 - 
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 سازوکارهای گروه برای گسترش کارآفرینی -5جدول 

 گروه

 بودجه
 

 رسانه

 گذاری پایه

انجمن 

 تخصصی

 

 ارزیابی

سازوکارتشویق 

 کارآفرینی

اعتبارمالی 

 داخلی

جذب 

 بیرونی منابع

 دانشجو

 آموخته دانش

 استاد

 کارمند

1  - 0   - - 

2  - 0   - - 

3  - 0   - - 

4  - 0 -  - - 

های آموزشی ـ سنجشی  یک از چهار گروه بازی نشان داد در هیچ 4های جدول  یافته

سازی برای آن پرداخته نشده بود.  های پژوهشی به کارآفرینی یا زمینه کاربرده نشده و در طرح به

رگانه از منابع بیرونی بودجه جذب نکرده، و های چها یک از گروه ( هیچ5های جدول ) یافته

گذار انجمن تخصصی یا علمی ـ  کدام از رسانه برخوردار نبودند. همچنین سه گروه پایه هیچ

ها سازوکار  یک از گروه اند، در چهار گروه ارزیابی درونی انجام شده بود. هیچ دانشجویی بوده

 د یا کارمند نداشتند. آموخته، استا تشویق کارآفرینی برای دانشجو، دانش

 های استادان پردازش داده -2

نفر( در دو  2نفر( و استاد ) 13نفر(، دانشیار )25نفر استادیار ) 40  شناختی های جمعیت ویژگی

 بخش دربارۀ گروه و کار آموزشی:

 استادان دربارۀ گروه

 های نوآوری و کارآفرینی در گروه زمینه -6جدول 

 درصد(بسامد نسبی ) بسامد آموزش

 100 40 هدف

 . . کارآفرینی سرفصل

 5/67 27 روش گوناگونی

 . . ساز کارآفرینی پژوهش زمینه

 30 12 مهمان

 . . بازی

 0 0 رسانه
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 های نوآوری و کارآفرینی در گروه زمینه -6ادامه جدول 

 بسامد نسبی )درصد( بسامد آموزش

 5/37 15 گذاری انجمن تخصصی پایه

 100 40 ارزیابی درونی

 0 0 سازوکار تشویق کارآفرینی

 35 14 اردو/بازدید

 

  استادان دربارۀ کار آموزشی

 برنامۀ آموزشی استادان برای نیمسال -7جدول 

 بسامد نسبی بسامد برنامه

 20 8 نشده/ضمنی/ذهنی نوشته

 5/52 21 نوشته نزد خود

 5/22 9 نوشته دراختیار دانشجو

 5 2 نوشته روی تارنما

 100 40 کل

 

اند. نداشتن برنامۀ نوشتاری در دسترس دانشجو  یک در برنامه، به کارآفرینی نپرداخته هیچ

اند و با  هایی است که بیش از نیمی از استادان در کار خود گزارش کرده یکی از کاستی

 ریزی و انجام کار بر پایۀ برنامه ازجمله گر ناهمخوان است. برنامه های آموزش سازایی ویژگی

اندرکاران آموزش و سازمان  روند. اگر دست شمار می های بهسازی جامعه یا سازمان به بایسته

رسیده کوتاهی کنند،  انجام شده یا به های نوشته ریزی و ارزیابی برنامه آموزشی در کار برنامه

ر شود. نبود برنامه، کا شده در سندهای باالدستی دشوار می های کالنِ نوشته دستیابی به هدف

هایی ازجمله کارآفرینی در برنامۀ آموزشی را  کند و نپرداختن به بایسته ارزشیابی را مبهم می

 دارد.  می  پوشیده نگه

  ترین/بیشترین و استادان دانشکده بازخورد )نگرش( به آموزشِ استادان دانشکدۀ هنر، مثبت

چشم  بازخورد به آموزش بهاست. این ویژگی در هر سه بُعد  ترین بوده ترین/کم علوم پایه منفی

خورد. از سوی دیگر، بازخورد استادان هر چهار گروه به آموزش در سویۀ شناختی از  می

ها،  میانگین  های آزمون نایکسانی میانگین ارزۀ بیشتری برخوردار بوده است. برپایۀ مفروضه
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شد. آزمون لون  سویۀ چندگروهی برای میانگین ارزۀ استادان چهار دانشکده انجام  F1آزمون 

با  182/33بایسته بود. اف برابر با  دهندۀ برقراری این پیش ها نشان واریانس گروه  برای همگنی

چشمگیر )معنادار( میانگینِ   دهندۀ نایکسانی دست آمد که نشان به  p<0005/0برآورد خطای 

و توکی نشان  های پیگیری دانکن هاست. آزمون کم یکی از این چهار گروه با دیگر گروه دست

-دادند که نایکسانی بازخورد به آموزشِ استادان هنر با استادان علوم انسانی و با استادان فنی

های جنبۀ  (. همبستگی میان سویهα=05/0دار( است ) گیر )معنی پایه چشم مهندسی و علوم

 های جنبۀ جز همبستگی سویۀ شناختی و سویه های جنبۀ بافتی مثبت و به فردی با سویه

 فردی، معنادار بود. 

 های دانشجویان پردازش داده -3

نفر(  100نفر( و کارشناسی ) 40بخشان در دورۀ کارشناسی ارشد ) نفر از داده 140های  داده

 اند.  برخوردار بوده 18تا  15بخشان از میانگین آموزشیِ  درصد از این داده 71/4  پردازش شد.

اند، ولی اختراعی به ثبت  پژوهشی )مقاله و کتاب( بوده درصد افراد دارای فراوردۀ علمی 20/7

بوده است. نزدیک به  25درصد و ترجمه 75اند. تألیف کتاب  وکار ننوشته نرسانده و طرح کسب

نفر( از دانشجویان به  6درصد ) 4/3 درصد دانشجویان در هیچ انجمنی عضویت ندارند. تنها 60

درصد  66/7  درصد گردهمایی دانشگاهی و 33/3 اند که  های کارآفرینی رفته گردهمایی

 اند.  های دیگر در زمینۀ کارآفرینی بوده گردهمایی سازمان

 1های زی های بازخورد به آموزش، نمره ها و جنبه های سویه پذیر شدن نمره برای مقایسه

 و کمترین  83/2دست آمد. بیشترین نمرۀ بازخورد به آموزش دانشجویان در سویۀ عاطفی  به

های  ارزه  در سویۀ شناختی بوده است. ضریب همبستگی اِتابرای سنجش همبستگی -64/2

دست آمد. دانشکده  های بازخورد به آموزش به های سویه شناختی با ارزه متغیرهای جمعیت

با سویۀ عاطفی، و  431/0با سویۀ شناختی، با نسبت  426/0بین، با نسبت  عنوان متغیرِ پیش به

بازخورد به آموزش همبستگی داشته است. بیشترین   ا سویۀ رفتاریب 408/0با نسبت 

های بازخورد به آموزش  همبستگی، میان دانشکده، شرکت در گردهمایی، و دوره )مقطع( با ارزه

 دیده شد.  ( 452/0)

                                                           
1 Z-score  



280 1400/ پاییز  64 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

ترین/بیشترین و دانشجویان  بازخورد به آموزشِ دانشجویان دانشکدۀ هنر، مثبت

است. این ویژگی در هر سه سویۀ بازخورد به آموزش به  لوم پایه، کمترین بوده های ع دانشکده

خورد. از سوی دیگر، بازخورد دانشجویان هر چهار گروه به آموزش در سویۀ شناختی  چشم می

از میانگین ارزۀ بیشتر و در سویۀ رفتاری از میانگین ارزۀ کمتر برخوردار بوده است. برپایۀ 

سویۀ چندگروهی برای میانگین ارزۀ   F1ها، آزمون  میانگین  مون نایکسانیهای آز بایسته پیش

دست  به p<0005/0با برآورد خطای  362/14برابر با  Fدانشجویان چهار دانشکده انجام شد. 

کم یکی از این چهار گروه با دیگر  معنادار میانگینِ دست  دهندۀ نایکسانی آمد که نشان

یری دانکن و توکی نشان دادند که نایکسانی بازخورد به آموزشِ های پیگ هاست. آزمون گروه

 (. α=05/0گیر است ) دانشجویان هنر با دانشجویان سه دانشکدۀ دیگر چشم

 آموختگان های دانش پردازش داده -4

(، 1( و دکتری )20(، کارشناسی ارشد )19های کارشناسی ) نفر در دوره 40های  براساس داده

تن( از  25درصد ) 5/62اند.   برخوردار بوده 18تا  15ز میانگین آموزشیِ درصد از ایشان ا75

 آموختگان با هیچ انجمن تخصصی یا نهاد مدنی همکاری نداشتند.  دانش

 آموختگان شناختی دانش نمایش جمیت – 8جدول 

 بسامد نسبی بسامد وضعیت متغیر

 داشتن کار
 45 18 بیکار

 55 22 دارای کار

 100 40  کل

 گان دارای کار ده شغلی دانش آموختهر
 8/81 18 کارمند/کارشناس

 2/18 4 مدیر

 100 22  کل

 

 سازمان

 1/9 2 دولتی

 2/18 4 دولتی نیمه

 7/72 16 خصوصی

 100 22  کل

 ارتباط کار با رشته دانشگاهی
 2/68 15 نامربوط

 8/31 7 مربوط

 100 22  کل
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 آموختگان تی دانششناخ نمایش جمیت – 8دول ادامه ج

 بسامد نسبی بسامد وضعیت متغیر

 

 دستاورد

 10 4 کتاب

 5/62 25 مقاله

 . . شده نوآوری ثبت

 0 0 وکار طرح کسب

 5/32 13 کدام هیچ

 100 40  کل

 ها عضویت در انجمن
 5/62 25 ندارد

 5/37 15 دارد

 100 40  کل

 

 

 نوع انجمن

 5/62 25 کدام هیچ

 15 6 به رشته تخصصی مربوط

 15 6 نامربوط

 5/7 3 هر دو

 5/62 25 کدام هیچ

 100 40  کل

( بیشترین و کمترین نمرۀ بازخورد به آموزش در سویۀ Zهای آزمون زی ) برپایۀ نمره

برای سنجش  ها، ضریب همبستگی اِتا شناختی بود. برای آزمودن همبستگی میان سازه

های بازخورد به آموزش  های سویه شناختی با ارزه تهای متغیرهای جمعی ارزه  همبستگی

با سویۀ  437/0بین، با نسبت  عنوان متغیرِ پیش دست آمد و دانشکده به گان به آموخته دانش

بازخورد به   با سویۀ رفتاری 499/0با سویۀ عاطفی، و با نسبت  539/0شناختی، با نسبت 

با سویۀ  455/0اشتن کار هم، با نسبت آموزش همبستگی داشته است. از سوی دیگر داشتن/ند

های بازخورد به  عاطفی همبستگی نشان داده است. بیشترین همبستگی، میان دانشکده و ارزه

 دیده شد.  ( 591/0آموزش )

آموختگان  ترین/بیشترین و دانش آموختگان دانشکدۀ هنر مثبت بازخورد به آموزشِ دانش

آموختگان هر چهار گروه به  د. از سوی دیگر، بازخورد دانشدانشکدۀ علوم پایه کمترین بو

های آزمون  بایسته آموزش در سویۀ عاطفی از میانگین ارزۀ بیشتری برخوردار بود. برپایۀ پیش

آموختگان چهار  سویۀ چندگروهی برای میانگین ارزۀ دانش  F1ها، آزمون میانگین  نایکسانی
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دهندۀ برقراری این شرط بود.  ها نشان واریانس گروه  مگنیدانشکده انجام شد. آزمون لون برای ه

F  001/0با برآورد خطای 450/6برابر با>p معنادار   دهندۀ نایکسانی دست آمد که نشان به

های پیگیری دانکن و  ها و بر پایه آزمون کم یکی از این چهار گروه با دیگر گروه میانگینِ دست

مهندسی و -انسانی با هنر و فنی آموختگان علوم دانشتوکی نایکسانی بازخورد به آموزشِ 

 (. α=001/0گیر بود ) پایه چشم علوم

 ها تحلیل یافته

ساز کارآفرینی دانشگاهی  آیا ساختار سازمانی دانشگاه الزهراء زمینه»برای پاسخ به پرسش 

پنج معاونت،  توان دریافت که دانشگاه الزهراء با برخورداری از می 1های جدول  از یافته ،«است؟

های آموزشی هر  ده دانشکده و دو پردیس و یک پژوهشکده، زیرساخت برگزاری رشته

چهارگروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، و هنر و به سخن دیگر، پنج گروه از هشت 

( را فراهم 1392ریزی آموزش عالی،  بندی آموزشی یونسکو )مؤسسه پژوهش و برنامه گروه دسته

های هنر، الهیات، و علوم اجتماعی  است. دانشکده ادبیات با هفت گروه تخصصی، دانشکده کرده

شناسی و علوم تربیتی با پنج  های فنی ـ مهندسی و روان و اقتصادی با شش گروه، دانشکده

ارشد و کارشناسی  های دکتری تخصصی، کارشناسی ها با سه گروه دوره گروه، و دیگر دانشکده

 (. 1-3د )جدول کنن برگزار می

ای برخوردار نیست، در بخش شمالی کالنشهر تهران  با اینکه دانشگاه از پهنه مکانی گسترده

افزاری ازجمله  های سخت و منطقۀ شهری برخوردار و دردسترس قرار دارد. دانشگاه از سرمایه

گذار پارک  پایههای آموزشی برخوردار است. دانشگاه الزهراء  نمایشگاه/گالری، فروشگاه، و کارگاه

گذاری( نبوده است و مرکز  گذاری )از جمله صندوق سرمایه علم و فنّاوری، و سامانۀ سرمایه

کاریابی ندارد. در ساختار اداری اداره کارآفرینی، دفتر ارتباط با صنعت، مرکز رشد واحدهای 

لملل و روابط ا های معاونت پژوهشی و دفتر بین های دانشگاهی، زیربخش فناور، و دفتر همکاری

آموختگان و  روند. در فضای دانشگاه، انجمن دانش شمار می عمومی زیربخش حوزۀ ریاست به

های آزاد را انجام  های همکار ـ سازمانی برگزاری دوره جهاد دانشگاهی در چارچوب بخش

چه ها گر اند. این بازارچه ها برپا شده ها و آیین های ویژه در پیشواز جشن دهند. بازارچه می

اند، آموزش، بازورزی، سنجش، نمایش و  تاکنون از سازوکار و سپهرۀ رقابتی برخوردار نبوده

کنند.  آموختگان، استادان و کارکنان را شدنی می های دانشجویان، دانش فروش فراورده
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کارآوری و  های به برخورداری از نمایشگاه، فروشگاه و بازارچه زمینۀ آموزش دانش و مهارت

ها  اند. یافته های دانشکدۀ هنر در این زمینه پویاتر بوده سازد. تاکنون گروه را فراهم می کارآفرینی

کند، و  های تخصصی را فراهم می دهد با اینکه سازمان دانشگاه الزهراء گوناگونی زمینه نشان می

های کسب و کار، و آموزش  های نهادی، بازی ها، همکاری های برگزاری همایش زیرساخت

سازی برای کارآفرینی به  ، نمایشگاه و فروشگاه را دارد، در زمینه آوری از راه بازارچهکار به

 کارهای اداری یک دفتر و مرکز رشد واحدهای فناور بسنده شده است. 

ها و پژوهشگاه هستند.  های تخصصی دانشکده رسانۀ دانشگاه سامانۀ تارنمای متمرکز و مجله

شود. همچنین با گسترش فنّاوری  می  سی، و عربی نمایش دادهتارنما به سه زبان فارسی، انگلی

سازی از رویدادهای  ای تلگرام، کانال، برای آگاه سویۀ رسانه پردازی و ارتباط، سامانۀ یک داده

آموختگان و  ای، دانشجویان، استادان، دانش های رسانه دانشگاهی راه افتاده است. در سامانه

 ند. کارکنان همکاری چشمگیری ندار

گذاری ندارد. این  دفتر کارآفرینی این دانشگاه با داشتن مرکز رشد، شبکه و صندوق سرمایه

های اجتماعی، و رسانه برخوردار نیست. تاکنون همایش  های پیامک انبوه، شبکه مرکز از سامانه

 11اند کارآفرینی و پویش اجتماعی از سوی این مرکز برگزار نشده است.  آپ ویک یا استارت

شده هستند. با  واحد( و بازدیدها کارهای گزارش 2کارگاه آموزشی، درس اختیاری کارآفرینی )

های برخط برخوردار نیست.  شده است، از رسانه بینی اینکه نشریه در ابزارهای این مرکز پیش

 20رشد ) مورد( و درحال 7رشد ) های پیش وکار دانشجویی، شرکت داد مرکز طرح کسب برون

 4مورد خدمات مهندسی،  5فناوری،  مورد زیست 5ها،  مورد در زمینۀ فنّاوری داده 6مورد( که 

شرکت مرد  17مورد خدمات حقوقی هستند. مدیران عامل  5مورد فنّاوری نانو و  2مورد هنر، 

گان خود برای  آموخته افزایی دانشجویان و دانش هستند و گویای آن است که دانشگاه در توان

صورت موردی و  ی نوپا کارا نبوده است. مرکز از کار نیروی داوطلب بهها مدیریت شرکت

ای پیوندی  های شبکه آموختگان ندارد. بخش شمار بهره گرفته، ولی همکاری با دانش انگشت

واحد درس اختیاری کارآفرینی  2ها با دفتر کارآفرینی گزارش نشده، و برگزاری  میان دانشکده

رود. از سوی  شمار می ها به ا کنش همکارانۀ این دفتر با دانشکدههای کارشناسی تنه برای دوره

ها آگهی نشده، جایزۀ  های پژوهشی از سوی این دفتر به دانشکده ها یا اولویت دیگر موضوع

نشده است. با اینکه در دانشگاه در  بینی اش، پیش ای به نام این دانشگاه یا نهادهای وابسته ویژه

دانشگاه،   ارآفرینی برپا شده، نبودِ برنامۀ پیوند با جامعه بیرونساختار سازمانی ادارۀ ک
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سازی و کندی کارها از بازدهی و سودمندی این مرکز کاسته  مندی فرایندهای شبکه کاستی

های اجتماعی در  است. این در حالی است که ویژگی مشترک دَه دانشگاه برتر پویایی شبکه

های دانشجویی/دانشگاهی،  ی، تفریحی، بازارچههای صنفی، هنری، اجتماع چارچوب گروه

آموختگان و همچنین  ویژه شبکه پیوندی ـ تعاملی دانش های تخصصی، و به ها، همایش جشنواره

ها در پابرجاسازی و پیشبرد فرایند  بخشی به نام آموزش کارآفرینانه است. این شبکه

ها سپهرۀ  ای دارند. همین ندهپذیری دانشگاهی، آرمان آموزش دانشگاهی، کارکرد ارز جامعه

ریزی بازخوردهای  و دگرگونی دانش /کار، و پی  مندی بر دانش، به تعامل دانشگاهی را از کانون

ازجمله آماج آموزش .  ((Sanadgol & Dadfar, 2020 کنند گی متحول می سازنده و آفرینند

سازی  ها و زمینه ها و منش سازی فرد برای زندگی در گروه و دگرگونی بازخورد دانشگاهی آماده

ریزیِ آموزش  رود با برنامه رو انتظار می . ازاین(Papa, 2018)برای آفرینشگری هستند 

های کار  ها و مهارت های سازمانی دانشگاه ارزش گرانۀ گروهی، و برخورداری از زیرساخت سازایی

ه برای گسترش و آموزش گروهی از راه کارآموزی و کارورزی پدیدآیند و استوارتر شوند تا زمین

 & Brennan et al, 1994; Brennan et al, 1997; Brennan)کارآفرینی در دانشگاه فراهم گردد 

Shah, 2000; Clark, 2004; Moeen,  Agarwal, and Shah, 2020)   
شدۀ آموزش دانشگاهی دانشگاه الزهراء  آیا برنامۀ تصویب»در پاسخ به پرسش پژوهشی دوم؛ 

سازِ کارآفرینی را  های تعاملی( آموزشیِ زمینه ساز شبکه یک برنامۀ کارساز )و زمینه های ویژگی

های یک  تنها ویژگی شده نه های بررسی توان دریافت که برنامه ها می ، با اشاره به یافته«دارد؟

 های یک برنامۀ کارساز را هم ساز کارآفرینی و آفرینشگری را ندارند، بلکه ویژگی برنامۀ زمینه

شود.  ها در میان آنها دیده می ندارند و از این زاویه، با هم همانندند، هرچند که برخی ناهمانندی

هایی برای آشکارکردن  را نیازمند بخش  ( برنامۀ درسی1389مهرمحمدی و همکاران )

شده  ها، و ارزشیابی خوانده است. همۀ هشت برنامۀ نگرش داشت، روش ها، درون  داشته چشم

ها، به فلسفه برنامه  بودند، ولی در بخش مقدمۀ تنها یکی از برنامه« مقدمه»شی با نام دارای بخ

ای برنامه نوشته نشده بود. از هشت برنامه، در شش  نگره  کدام چارچوب اشاره شده و در هیچ

شده، که کانونمند بر بهبود دانشی است. در   نوشته« ها دلیل برگزاری دوره»برنامه، بخشی با نام 

های شناختی و تالش برای از  بردن کاستی مهارت ین شش برنامۀ بهبود دانشی، از میان ا

شده  (. همۀ هشت برنامۀ نگرش2اند )جدول ها دلیل برگزاری دوره بوده برداشتن کاستی میان

گویی و  ها، کلی های دوره شده در برنامه های نوشته همه، هدف بودند. با این« هدف»دارای بخش 
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« بهبود مهارت نقد»ها، کانونمند بر بهبود دانش دانشجویان است، پس از آن  نامهدر همۀ بر

اند،  نوشته« ها در عمل کاربستن مفهوم به»بیشترین فراوانی را دارد و همان شمار که هدف را 

  شده در فراداد چرایی های نگرش اند. برنامه های پژوهش را هم هدف خوانده آشنایی با مهارت

ها را یکی  بخش  اند و این های دستیابی به آنها را بازگو کرده ها و راه ها هدف هبرگزاری دور

درصد( و ابزارهای دستیابی به هدف در  50انگارند. روش دستیابی به هدف در چهار برنامه ) می

، بازخوردها،  ها را با گسترش دانش ها دستیابی به هدف دو برنامه مشخص شده است. این برنامه

 اند.  ها شدنی دانسته و مهارت

های درسی به کارآفرینی، نوآوری و آفرینندگی  یک از هشت برنامه، در سرفصل در هیچ

شده، منبعی  های نوشته ها در شش برنامه نوشته شده، ولی در منبع پرداخته نشده است. منبع

ه برنامه، های س شود. تنها در تکلیف در پیوند با کارآفرینی، نوآوری، و آفرینندگی دیده نمی

 خورد.  ساز نوآوری، و آفرینندگی به چشم می کارهای زمینه

کارآوری اشاره شده و در دو برنامه به فضای مجازی  ها در دو برنامه به در سنجش آموخته

ای، نوشتاری و شفاهی(، کارعملی )کارهای  دوره و پایان  دوره ها )میان  پرداخته شده است. آزمون

یادداشت، حل تمرین، وبالگ(، مشاهده، همکاری و حضور در پژوهشی، ترجمه، گزارش/

ها  های دانشجویان است که در برنامه های ارزشیابی از آموخته های آموزشی ازجمله روش نشست

های دانشجویان، بیشترین ارزه، برای آزمون  به آنها اشاره شده است. در سنجش آموخته

سازندۀ دانشجویان بوده است. همکاری با  نوشتاری و کمترین ارزه، برای تعامل و همکاری

یک از  های همکار در هیچ های آموزشی دیگر، بازی، بازدید، استاد همکار/مهمان، و سازمان گروه

های چهارگانه  شده که از چهار دانشکده و گروه های بررسی هشت برنامه دیده نشده است. برنامه

 داشتی و روشی هستند.  درون های ساختاری، گزینش شدند، دچار ناروشنی و کاستی

رنگ  های برنامۀ کارساز کم های آموزشی دانشگاه الزهراء ویژگی های درسی گروه در برنامه

ها  شود. در این زمینه، ناهمانندی میان دانشکده سازی برای کارآفرینی دیده نمی است و زمینه

های گروه را  ر گروه، هدفنبوده است. در پیوند با پاسخ این پرسش باید افزود مدیران هر چها

های چهارگانه از  یک از گروه دهد هیچ ها نشان می اند. یافته شده و مستند گزارش کرده تدوین

گذار انجمن تخصصی یا علمی ـ دانشجویی  رسانه برخوردار نبودند. همچنین سه گروه پایه

ها سازوکار تشویق  یک از گروه اند، در چهار گروه ارزیابی درونی انجام شده است. هیچ بوده

اند. از  ریزی نکرده بینی و برنامه آموخته، استاد یا کارمند پیش کارآفرینی برای دانشجو، دانش
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سال و موضوع درسی داشتن برنامه  سوی دیگر، با اینکه همۀ استادان در کار خود برای نیم

تن نوشته در  9 تن نوشته نزد خود، 21ضمنی، -تن برنامه ذهنی 8اند ) آموزشی را گزارش کرده

یک در برنامه به  اختیار دانشجو و تنها دو تن نوشته روی تارنما و فضای مجازی(، هیچ

 اند.  کارآفرینی نپرداخته

دادهای برنامه را  ها را سردرگم، برون های آموزشی، کاربران برنامه هایی در برنامه چنین کاستی

کنند. تاکنون  مند می ها را کاستی ن، و فراوردهنویسا های برنامه داشته نایکدست و ناهمانند با چشم

اند، ولی  سازی برای کارآفرینی نشده های دانشگاهی ارزشیابی از زاویۀ زمینه های دوره برنامه

اند، ازجمله وزیری  های آموزش دانشگاهی را بررسی کرده های دوره«برنامه»هایی هم که  پژوهش

مندی  ( کاستی2020(، و سندگل و دادفر )1388پور ) (، یا خاکباز و موسی1391(، برندک )1378)

روز  ها نیازمند بازنگری و بازنویسی هستند تا به اند. پس برنامه و ناهماهنگی آنها را یادآوری کرده

های امروزی هماهنگ باشند. این بازنویسی بهتر است با توجه به سندهای باالدستی؛  شوند و با نگره

 ، انجام شود.  ـ که به نوآوری و ارتباطات پرداخته ر ـاز جمله نقشه جامع علمی کشو

با  75/63سازی برای کارآفرینی با میانگین  ها به آموزش از زاویۀ زمینه بازخورد مدیران گروه

توان در  بوده است، که چندان مثبت نیست. بازخورد مدیران گروه را می 21/17انحراف معیار 

 1ها توجیه کرد. پفیفر و همکاران ای کارآفرینی در گروهسازی بر زمینه  مندی پیوند با کاستی

های شناختی و بازخورد مدیران دانشگاهی را برای دگرگونی دانشگاه و 2 مایه ( بن2016)

 داند.  سازی برای کارآفرینی بایسته می زمینه

ینکه آموختگان، نشان داد؛ با ا کارگیری پرسشنامۀ با چهل نفر از دانش های برآمده از به داده

یک  اند، هیچ پژوهشی )مقاله و کتاب( بوده درصد( از افراد دارای فراوردۀ علمی 5/37تن ) 15

آموختگان آموزش  اند. همچنین دانش وکار نداشته شده و تجربۀ نوشتن طرح کسب اختراع ثبت

ها، کارآفرینی و نوآوری  مندی به دیگر رشته ساز بهبود آگاهی و عالقه دانشگاهی را زمینه

درصد( از افراد آگاهی خود از کار مرکز کارآفرینی و نهادهای رابط  5/92نفر ) 37دانند.  ینم

درصد کارکرد دانشگاه در کاریابی،  5/91دانشگاه با بیرون را کم و بسیارکم گزارش کرده، 

سازی فرایندهای  ای، نوآوری و روان رشته تناسب با نیازهای شغلی و اجتماعی، ارتباط میان

 اند.  پردازی را ضعیف دانسته و ایدهنوآوری 

                                                           
1 Pfiefer  

2 mindset 
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ارزیابی از چهل نفر از استادان، که همگی دارای مدرک دکتری تخصصی هستند، نشان داد 

شده و  یک اختراع ثبت اند، هیچ پژوهشی )مقاله و کتاب( بوده با اینکه همگی دارای فراوردۀ علمی

رآفرینی نیستند. همگی در کار های کا اند و عضو انجمن وکار نداشته تجربۀ نوشتن طرح کسب

اند که پنج نفر، برنامه  سال و موضوع درسی داشتن برنامه آموزشی را گزارش کرده خود برای نیم

نفر نوشته دراختیار دانشجو و تنها دو نفر نوشتۀ  9نفر نوشته نزد خود،  19ذهنی ـ ضمنی، 

اند.  ه، به کارآفرینی نپرداختهیک در برنام روی تارنما و فضای مجازی دارند. با این حال، هیچ

ها،  مندی به دیگر رشته ساز بهبود آگاهی و عالقه همچنین استادان آموزش دانشگاهی را زمینه

کم  آموختگان با دانشکده و گروه، کم و خیلی دانند. تعامل میان دانش کارآفرینی و نوآوری نمی

 است.  شده ارزیابی

 گیری بحث و نتیجه

ها،  های آموزشی بر نکات مشترکی از جمله خوب و شفاف بودن هدف فدر الگوهای تدوین هد

مرتبط بودن با عملکردهای مورد انتظار، توجه به تکثر در برنامه، محتوا، روش، ابزار، و افراد 

شود. این در  کالس، توجه به همۀ ابعاد شناختی، عاطفی، حرکتی ـ رفتاری، و نگرشی تأکید می

های برنامۀ  شده، فاقد ویژگی های بررسی این ارزشیابی، بیشتر برنامه حالی است که برپایۀ نتایج

اند. چنان که گفته شد در تدوین برنامه و اهداف آموزشی باید  ساز نوآوری بوده کارسازِ زمینه

ها ممکن است موضوعی یا  ریزی و تدوین هدف پذیر و کارآمد عمل کرد. برنامه خالقانه، انعطاف

 یرد. ای صورت پذ رشته بین

دهد انعطاف و نوآوری در برنامه، روش، و فرایندهای  های پژوهش حاضر، نشان می یافته

سازی کارآفرینی کم بوده است. برای بهتر انجام  آموزش دانشگاهی این دانشگاه برای زمینه

های تخصصی و  ریزی آموزشی پیشنهاد شده از طریق آموزش ضمن خدمت، نشریه شدن برنامه

ریزی  ها همکاران آموزشی را در برنامه نهادی و گسترش شبکه تعامل ری بینهای همکا دوره

هایی ارتباطی و  شدۀ پارسونز نکته (. تأکیدهای مطرح1397متبحر کرد )پارسونز و همکاران، 

هایی از اهمیت ارتباطات در آموزش نوین هستند. به این مجموعه، با توجه به شتاب و  بایسته

های ارتباطی و اجتماعی با نگاه ویژه به  توان شبکه ات و اطالعات میتحوالت فنّاوری ارتباط

رسانی یکسویه  فضای مجازی را افزود. کارکرد مجازی آموزش دانشگاهی در این بررسی به اطالع

و غیرتعاملی با ابزارهای فضای مجازی؛ ازجمله تارنمای رسمی و کانال تلگرامی و خدمات 
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توان برای پدیدآوری و  رحالی که از بستر فضای مجازی میای بسنده شده است، د رایانامه

های ارتباطی پویا و اثربخش بین  ای بهره جست. نبود شبکه پویاسازی کارکردهای شبکه

اندرکاران آموزش، بازار کار، بافت اجتماعی، سپهرۀ جهانی و نهادهای حاکمیتی  دانشگاه، دست

های  رسد. پدیدآوری و پویایی شبکه نظر می هکاستی چشمگیر کارکردهای دانشگاهی در ایران ب

 اندرکاران آموزش است.  ریزان و دست ارتباطی نیازمند دانش، مهارت، آفرینندگی و چابکی برنامه

های استادان سرآمد دانشگاه، از کسانی یاد کرده  ( برای پی بردن به ویژگی2004) 1بِین

هایی که اثری  شان با روش دانشجویانهای چشمگیری در کمک به یادگیری  است که به موفقیت

کردن، و احساس گذاشته، دست یافته  گی اندیشیدن، عمل پایدار، واقعی، و سازنده بر چگونه

های گوناگون و  های ایشان تسلط به دانش تخصصی، آگاهی از زمینه ترین ویژگی بودند. برجسته

انداز  ، پایداری و پافشاری بر چشمبینی گسترده انداز بلند، دانش کلی و جهان برخورداری از چشم

گی و شیفتگی نسبت به زمینۀ کاری، و توانایی برپایی  بوده است. همچنین خودانگیخته

های بسیار متفاوت در مقایسه با دیگر همکاران، هم ذکر شده است. از دیگر تمایزهای  کالس

انمند در تحول در نگرش، های ارتباطی و تعامل اجتماعی، و تو استادان این بوده که دارای شبکه

بینش و منش دانشجویان هستند. شاید در سخنی کلی بتوان از ایشان با نام استادان آفریننده 

های این پژوهش گویای عدم  یا کارآفرینان دانشگاهی یاد کرد. این در حالی است که یافته

نوآوری و های مدنی، مجامع  عضویت و همکاری استادان مورد پرسش، در نهادها و انجمن

نهادی )اردو، استاد مهمان،  های کاری و بین کارآفرینی )اقتصادی یا اجتماعی(، و کمبود ارتباط

های گزارش  ای( است. این یافته همسو با یافته دانشکده بازدید، بازی، و جذب منابع بیرون

یا پایداری ساز در پدیدآیی  ( است. بود/نبود چنین استادان نوآور و شبکه2020سندگل و دادفر )

یابد. ناهمانندی فرد/جامعه کارساز و فرد/جامعه کارپذیر تنها در  جامعۀ کارساز/کارپذیر نمود می

(، بلکه در شیوۀ 1389ساالری نیست )رانسیر،  با مردم  مقایسه  رونمای فرادستی/فرودستی در

ی واقعیتِ ذهنی خوان هاست. ناهم های ارتباطی و تعامل ها، و چگونگی شبکه اندیشیدن و خواسته

تجربی، عدم ارتباط اندیشه و زبان، نبودِ اندیشۀ آفریننده، گمگشتگی در -با واقعیتِ عینی

ها  مثابه سنت )در هرسطحی( ازجمله بازدارنده آنچه هست به  کارانه، تبعیت محض های فریب واژه

نداشتن  تاریخی، دلتنگی، درماندگی شناختی،-هستند. همچنین ناآگاهی از پیشینۀ فرهنگی

ترین  بودن برجسته جای زنده به نظررسیدن به بندی راستین به خود، فقدان شبکه کارا و زنده پای

                                                           
1 Bain 
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( با 2004(. از سوی دیگر بِین )1364اند )فرره،  های کارپذیری )انفعال( برشمرده شده ویژگی

از سویی به هایشان  ها، و مهارت ها، خواسته های استادان برتر ازجمله دانسته برشمردن ویژگی

کوشش فزایندۀ این استادان در سراسر دورۀ کاریشان برای آموختن پرداخته است. همچنین 

ها  روزترین مقاله های آدمی، و به شناسی، ویژگی چیرگی این استادان بر زمینۀ تخصصی، آموزش

 و دستاوردهای علمی در زمینۀ تخصصی تمایز دیگری است. 

ترین آماج  ها پافشاری کرد. برجسته توان بر نگرش میگری گروهی  برپایۀ نظریۀ سازایی

شدن چنین خواستی، بدون  هاست، ولی برآورده ها و منش آموزش دانشگاهی بهبود نگرش

گران باید نخست خود را یاری  های استادان و کارکنان، شدنی نیست. یاری پرداختن به نگرش

که کارشان آموزشیاری باشد )گاف و سکات، ویژه آن کنند تا بالنده و پویا زندگی و کار کنند، به

های آدمی )شناختی، عاطفی،  ها ویژگی های نگرش (. ازجمله پدیدآورندگان و استوارکننده1389

ها، فرهنگ، و  ها، گروه ها و تعامل ها در گسترۀ عمر، رابطه رفتاری، اجتماعی، و بدنی(، تجربه

 . (Maio, & Haddock, 2010) اند زمان برشمرده شده

های آموختنیِ خودکارشده هستند )حمیدی،  واکنش ها کنش آنچه روشن است اینکه نگرش

پیچیده و چندسویۀ شناختی، عاطفی،   گی توان نگرش )ویژ (. از آن رو که کارآفرینی را می1387

و رفتاری( علمی نسبت به حوزۀ کسب و کار پنداشت، پدیدآیی و استوارترسازی این نگرش، در 

ریزی شود. چون  های کاری( باید برنامه دبستانی تا دانشگاه و سازمان )از پیش فرایند آموزش

دانشگاه، آخرین سکو برای بهترین ورود به زندگی اجتماعی بزرگساالن و سودمندترین سامانه 

ها بیشتر مورد  رود، کارآفرینی در دانشگاه شمار می مهارتی به برای پربارکردن پشتوانۀ دانشی ـ 

ای آرایشی برای آموزش  است. کارآفرینی را نباید ویژۀ دانشگاه، و نه افزونه گرفتهتوجه قرار 

دانشگاهی انگاشت. هستۀ کار آموزش دانشگاهی، پدیدآوری و استوارترسازی خالقیت در همۀ 

ویژه در حوزۀ کسب و کار )کارآفرینی(، و در حوزۀ پژوهش و آموزش  ها به ها و زمینه سطح

پردازی کرده، ویژۀ  ( برهان1386گی برخالف آنچه جزنی ) این آفرینندپژوهی( است.  )دانش

فرهنگ و سپهر دانشگاهی و هدف   کار/جویای کار نیست، بلکه باید ویژگی گان بی آموخته دانش

 اندرکاران آموزش دانشگاهی فرض شود.  همۀ دست

یش مرکزها به انجام ها و گشا ها یا برپایی ساختمان آموزش تنها با برخورداری از گواهینامه

های تعاملی پویا و آموزشی آفریننده نیاز است  سازی شبکه رسد. در واقع، به کاری برای به نمی

  ,Moeenاقتصادی به جریان افتد، و دگرگونی پدیدآورد ) انسانی و  تا سرمایۀ اجتماعی، 
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Agarwal, and Shah, 2020 .)ات ویژه در پی تغییر کارآفرینی مفهومی است که به

اقتصادی و در دو دهۀ اخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته، و پرکاربرد است.  اجتماعی

یافته مبتنی بر شرایط بهینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  کارآفرینی ویژۀ کشورهای توسعه

ها )ازجمله مسئلۀ  توسعه از چالش رفت کشورهای درحال تواند راه چاره و برون نیست و می

 د. اشتغال( باش

ها برای کسب رضایت و  زیرساختِ مفهوم کارآفرینی، خالقیت، یادگیری و انتقال یادگیری

ها )شناختی،  ترین بستر کارآفرینی شبکه کار است. مهم و سود فردی و اجتماعی در زمینۀ کسب

زند سا ها بستر تعامل را فراهم می روند. شبکه شمار می پردازی( به تعامل اجتماعی، بازاریابی، داده

ها، روندها و  پردازی ها، ایده توان نیازهای جامعه، فرصت ها می ای شدن تعامل و از راه شبکه

های گوناگون به  بازارهای نو را به اشتراک گذاشت. کارآفرینی و کارآفرینان برپایۀ مالک

اند، از  بندی شده سازمانی، فردی/گروهی، صنعتی/فرهنگی/اجتماعی/آموزشی، دسته درون/برون

 ویژه در حوزۀ کارآفرینی دانشگاهی یاد کرد.  توان از کارآفرینی زنان به ملۀ میج

ها و  ها، سرمایه با اینکه نیمی از ساختار کلی اجتماعی زنان هستند، سهم آنان از نقش

شناختی، اقتصادی و سیاسی با مردان تفاوت اساسی  های فرهنگی، جامعه کارکردها در جنبه

کند،  را در مقایسه با مردان و از سویی در روند تاریخی متمایز می دارد. آنچه وضعیت زنان

های آنهاست که یکی از سطوح آنها اقتصادی و  ها، نوع اثر و میزان و نوع سرمایه ماهیت نقش

ها و  یکی از انواع شبکه ارتباطی است. چنین برداشتی متأثر از نظریۀ بوردیو است که نقش

داند و در سه سطح منبع،  می« پذیری جامعه»اساسی به نام ها را محصول فرایندی  سرمایه

محتوا و روش و در سه بعد زمان، مکان و تعامل به این مهم پرداخته است. تحصیالت 

تواند در فضای دانشگاهی با سرمایۀ  های فرهنگی فرد است که می ترین سرمایه دانشگاهی از مهم

. در دهۀ زند اقتصادی را برای زنان رقماجتماعی شکل جدیدی از سرمایه ارتباطی و نقش 

آموختگان زن در ایران افزایش چشمگیر و البته در حد نزدیک  کنونی، آمار دانشجویان و دانش

زمان با چالش  دهد. این وضعیت که هم شدن به دسترسی برابر به آموزش عالی را نشان می

ن یک تهدید و از سوی دیگر، توا اقتصادی ـ اجتماعی اخیر در کشور رخ داده را از سویی می

ای در  جانبه و توسعۀ فراگیر ملی تلقی نمود. هر بهبود خالقانه بهترین فرصت برای جهش همه

ها و کارکردهای اجتماعی اثرگذار خواهد بود. توسعه کارآفرینی )با تأکید  این فضا بر همۀ حوزه

گیری از  ، بلکه از جهت بهرههای جنسیتی و تقاضای افراطی ویژه بر زنان(، نه از منظر گرایش
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ظرفیت بالقوۀ نهادها و ساختار اجتماعی برای توسعه اهمیت دارد. این در حالی است که 

ریزی برای  مندی آموزش و فقدان برنامه تحرکی و کاستی های این پژوهش، گویای کم یافته

دانشگاهی  عنوان ها و توسعه کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه الزهراء )به گسترش تعامل

 جنسیتی( بود.  تک

در حال حاضر، هر بهبود در توسعه کسب و کار و شکوفایی اقتصادی از طریق نوآوری و 

شناختی( اثرگذار خواهد بود.  های جامعه ویژه بر هویت اجتماعی و اصالح نابسامانی کارآفرینی )به

ها با  رش شبکههای رسمی و غیررسمی از طریق گست زمینۀ این کار، تقویت یادگیری پیش

های موضوعی و تخصصی  ها، و کارگاه ها، نمایشگاه های اجتماعی ازجمله همایش ابزارهای ارتباط

اند. با توجه به کارایی  کرده ( هم به آن اشاره1386( و مک نی )1390است که حسینی )

ی برای ا توان زمینۀ کاری ـ آموزشی تازه ها، می آموزشی و ثمربخشی اجتماعی ـ اقتصادی شبکه

ها یکی از  نوآوری در آموزش کارآفرینی و بهبود جوّ کاری ـ اجتماعی درنظر گرفت. شبکه

های شغلی ـ اجتماعی هم هستند و  العمر و یادگیری های کارای آموزش و یادگیری مادام روش

توانند مرزها و  های تعاملی می شود. شبکه ویژه در رویکرد تفکر سیستمی به آن پرداخته می به

ها و یافتن  ها، بازآفرینی فراورده رنگ کنند و سازوکارهای بهبود روش ها را کم حدودیتم

های تعاملی اثربخش، چندگانه  هایی که سامانه بازارهای نو را فراهم سازند. در ایران هم دانشگاه

 اند، هم در سپهرۀ جهانی و هم در کشور جایگاه بهتر و اثربخشی بیشتری دارند. و پیشرو داشته

های نسل سوم  همه هنوز ارزشیابی آموزش عالی در کشورمان برپایۀ الگوی دانشگاه با این

ساختارمند نشده در حالی که تدوین سامانۀ ارزشیابی آموزش دانشگاهی در ایران از نظر 

تنها  سازی برای کارآفرینی )اقتصادی/اجتماعی، فردی/سازمانی، سیاسی/دولتی( نه زمینه

ریزی برای بهبود و  ها و برنامه ته است. این ارزشیابی به شناسایی کاستیسودمند، بلکه بایس

تجربۀ آموزشی در دانشکده دربردارندۀ دو جنبۀ کلیدیِ های سازنده کمک خواهد کرد.  دگرگونی

رفتارهای دانشجو و شرایط دانشگاه است. در وضعیت بهینه برای درگیرشدن آموزشی دانشجو، 

آموزی  تعامل هدفمند و سازندۀ استاد ـ دانشجو، همیاری و همساز  دانشگاه باید زمینه

کردن محیط دانشگاهی پشتیبان و انتظارهای سطح باال و روشن باشد.  دانشجویان با فراهم

است  1ای چندسویه ها، و سازه درگیرشدن آموزشی دانشجو برآیند اثرگذاری این دو دسته عامل

(Astin, 1991; Chickering, & Gamson, 1987)  ها  . نکتۀ ارزنده این است که این ویژگی

                                                           
1 Multi-dimensional  
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 ,Papa) کارگیری برنامۀ آموزشی و در محیط دانشگاه قابل دستکاری هستند آموختنی و با به

2018; Fredricks, Blumenfeld,& Paris, 2004)   . این کار، در بافت و با بازسازی یا نوسازی

ه زبان دیگر، برپایۀ سازمان دانشگاهی در شود. ب پذیر می سازمان آموزشی )دانشگاه( امکان

های ارتباطی مؤثر، برنامۀ  ها و سامانه های جامعه و برخوردار از توانایی ارتباط با دیگر الیه

توان  های دانشگاه نسل جدید و متناسب با بافت بومی، می آموزشی هماهنگ با نیازها و ویژگی

های پیچیده و حل خالقانۀ  ت یادگیریکار سنجش، بهبود نگرش، فراهم ساختن فرص دست به

 مسئله زد. 

های این پژوهش گویای ضرورت پیگیری بسته ارزشیابی متمرکز بر کارآفرینی ویژه  یافته

های ایرانی از نظر  شود دانشگاه آموزش دانشگاهی در ایران بوده است. همچنین پیشنهاد می

 سازی برای کارآفرینی با یکدیگر مقایسه شوند.  زمینه
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 اندازها، مشهد: آستان قدس  ها و چشم ها، رویکرد ( برنامه درسی: نظرگاه1389هرمحمدی، محمود )م
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 ( محاسبه نرخ افت تحصیلی با تأکید بر طول مدت تحصیل دانشجویان 1375نورشاهی، نسرین )

ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش  مقطع کارشناسی حضوری دانشگاه

 فناوری.  و  تحقیقات ریزی آموزش عالی، وزارت علوم الی، طرح پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامهع

 ( نظام برنامه1378وزیری، مژده ) ها،  گیری ها و جهت ریزی درسی در آموزش عالی ایران ویژگی

 نامۀ دکتری دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.  پایان
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