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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی است .این پژوهش
با رویکرد کیفی و روش دادهبنیاد انجام شده و از نظر هدف کاربردی است .ابزار جمعآوری دادهها ،مصاحبههای
نیمهساختاریافته است و روایی سواالت با استفاده از نظر متخصصان حوزه کارآفرینی دیجیتال به دست آمد .جامعۀ
آماری این پژوهش سیزده نفر از استادان و خبرگان آشنا به مباحث کارآفرینی و فنآوریهای دیجیتال از دانشگاهها و
سازمانهای آموزشی کشور است که با روش نمونهگیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شدهاند .تجزیه و تحلیل داده-
ها طی سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شده است .در نظریۀ داده بنیاد ،اعتبارسنجی ،بخشی فعال
از پژوهش است که با معیار مقبولیت مورد سنجش قرار گرفته است  .نتایج پژوهش نشاندهندۀ استخراج  ۴۸۳مفهوم
اوّلیه و احصاء  ۴2مفهوم و  15مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال به
عنوان مقوله محوری و شرایط علی شامل 2 :مقوله و  7مفهوم شامل  :خوشه های فطری -غریزی و آموزشی ؛
شرایط زمینه ای شامل 5 :مقوله و 1۴مفهوم شامل  :خوشه های اجرایی  ،دانش علمی  ،فنی و فناورانه ،خِرَد
فرهنگی و محیطی و زیست بومی؛ شرایط مداخله گر شامل 2 :مقوله و  6مفهوم ،خوشه های ترغیبی ( انگیزشی) ،
ضابطه ساز ؛ راهبردها شامل  ۳مقوله و  ۸مفهوم شامل  :خوشه های بنیادی و سازمانی ،قلمروتوانمندی های انسانی،
سیاستگذاری و برنامه ریزی و عوامل پسایندی شامل ۳ :مقوله و  7مفهوم خوشه های خویش فرمایی ،بهره وری و
کسب و کار در سازمان های آموزشی قرار گرفت.
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Abstract
The main purpose of this study is to design a model of digital entrepreneurship ecosystems in
educational organizations. This research has been done with a qualitative approach and databased method and is applied in terms of purpose. The data collection tool is semi-structured
interviews. The validity of the questions was obtained using the opinion of experts in the field
of digital entrepreneurship. The statistical population of this research is thirteen professors and
experts familiar with the topics of entrepreneurship and digital technologies from universities
and educational organizations in the country who have been selected by purposive sampling
method. Data analysis was performed in three stages of open, axial and selective coding. In the
data theory of the foundation, validation is an active part of the research that has been measured
by the criterion of acceptability. The results of the research show the extraction of 483 primary
concepts and the enumeration of 42concepts and 15 categories in the form of a paradigm model
including the digital entrepreneurship ecosystem as a central category and causal conditions
including: 2 categories and7 concepts including: innate-instinctive and educational clusters ;
Background conditions include: 5 categories and 14 concepts including: executive clusters,
scientific, technical and technological knowledge, cultural and environmental wisdom and
ecology; Intervention conditions include: 2 categories and 6 concepts, motivational clusters,
regulator; Strategies include 3 categories and 8 concepts including: basic and organizational
clusters, human resources, policy and planning and favorable factors including: 3 categories
and7 concepts of self-efficacy, productivity and business clusters were placed in educational
organizations.
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مقدمه
از مهم ترین نشانه های حرکت شتابنده یک کشور در تحقق توسعه متوازن و پایدار ،میزان و کیفیت
سرمایه گذاری سازمان های آموزشی آن کشور برای آموزش مهارت ها است( Bagheri Fard and
 .)Salehi, 2016کارآفرینی یکی از موتورهای اقتصادی در آموزش یک کشور به ویژه در کشورهای
نوظهور است()Angreni Permatasari et al., 2020و در سازمانهای آموزشی نقشی کلیدی در رشد
و توسعۀ اقتصادی جوامع دارد .کارآفرینی در دهههای اخیر در نقش کاتالیزوری برای توسعه و عاملی
کلیدی در دستیابی به پیشرفت اقتصادی ،اشتغالزایی و افزایش بهرهوری در سازمانها ،مورد مطالعه قرار
گرفته است (.)Lopez et al., 2019در واقع کارآفرینی ،عامل ایجاد و جستجوی فرصتهای نوآورانه
برای تولید ارزش در جامعه است و توسط محققان و سیاستگذاران بهمثابه سازوکاری قدرتمند برای توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی در سازمانها شناخته میشود( .)Randy and Fayard, 2019در سالهای
اخیر توجه به کارآفرینی و بومسازگان57کارآفرینی ،بهمثابه یکی از مهمترین مأموریتهای آموزشی و
پژوهشی در دانشگاهها ،سازمانهای آموزشی و مراکز علمی در سراسر دنیا افزایش یافته و لذا دورههای
آموزش کارآفرینی در آنها گسترش یافته است (.)Morris 2013, Dixon 2008
از طرفی فنآوری اطّالعات و ارتباطاتدر جهان در حال تغییر مدلهای تجاری و بوم سازگان
کارآفرینانه در فعالیّتهای مختلف اقتصادی و آموزشی هستند ()Ying Sang, 2021و در حال حاضر،
ایجاد یک برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر فناوری بسیار مهم است( Angreni
 .)Permatasari et al., 2020در حالی که تحول دیجیتال شتاب بیشتری گرفته  ،مؤسسات
آموزشی از فناوری های جدید استقبال کرده و شیوه های خود را تغییر داده اند(Mamdouh Al-
)Nazi, 2021و در پاسخ به اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل ،استفاده از کارآفرینی دیجیتالبرای تکرار
نوآوری پایدار ثابت شده است .کارآفرینی دیجیتال رویکردی مؤثردر مقیاسگذاری سیستمها و سازمانها
برای دستیابی به اهداف کارآفرینی است(.)Yi Shu Chen, 2021کارآفرینی دیجیتالی را میتوان
اشتغالزایی مولد مبتنی بر مؤلفههای فنآوری اطالعات و ارتباطات به صورت مستقیم دانست ،یعنی یک
کارآفرین دیجیتال باید بتواند به صورت مستقیم از ابزار  ICTبرای ایجاد کارآفرینی و فرصتهای شغلی
مختلف آی .تی.مدار استفاده کند .کارآفرینی دیجیتال بیش از اهمیّت تجاری خود دارای پیامدهای
اجتماعی بینظیری در سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی است .با وجود این دانش ما از توانایی
رهایی بخش کارآفرینی دیجیتال همچنان محدود است؛ زیرا مطالعات این حوزه ،کمی فراتر از تأکید متعارف
بر سود و ایجاد ثروت بوده است ( .)Carmen Leon, 2020به طوری که کارآفرینان دیجیتالی در
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اما بومسازگان کارآفرینی درجایگاه یک مفهوم نظری ،بهندرت توسعه یافته است )(SPIEGEL, 2015و
اطالعات کمی در مورد وابستگیهای متقابل بین مؤلفههای بوم سازگان و دینامیک تکاملی آنها وجود
دارد (.)Mac and Mayer, 2016
سازمانهای آموزشی از جمله دانشگاهها در دو سطح ،با بوم سازگان کارآفرینی گره خوردهاند .سطح
اول ،وجود آنها بهعنوان قسمتی از بوم سازگان کارآفرینی منطقهای و سطح دوم ،بوم سازگان کارآفرینی
در داخل خود دانشگاه است (.)Miller, 2017; Eisenberg, 2011; Wef, 2014در مورد بوم-
سازگان کارآفرینی در داخل سازمانهای آموزشی مانند دانشگاه ،عواملی نظیر جو مساعد آموزشی ،نحوۀ
مدیریت و رهبری ،زیرساختهای مناسب نظیر دورههای آموزشی میتواند نقش مؤثری بر پرورش
دانشجویان کارآفرین بالقوه ایفا کند ( .)Miller, 2017اولین قدم معمول در اجرای بوم سازگان
کارآفرینی دیجیتال ،انتخاب یک ایده جدید برای کسب و کار دیجیتال و آزماش و تست کردن آن
است()Jonathan P. Allen, 2019؛که این مهم در سازمانهای آموزشی از جمله مدارس و دانشگاهها
به علت وجود افراد تحصیل کرده و خالق به راحتی امکان پذیر است.در 10سال گذشته روندهای
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دهه گذشته از طریق تغییر تقاضای مشتریان خود تأثیر زیادی بر جهان داشته اند و پدیده دیجیتالی شدن
طیف وسیعی از پیامدهای ناشی از تغییرات سریع و تحول آفرین را در سازمانهای آموزشی به دنبال داشته
است(.)Yang Zhao, 2022
بحران کووید  ،19دانشگاه های جهان را مجبور کرد تا راه حل های فوری برای پیکربندی مجدد
برنامه های آموزش سنتی و آموزش از راه دور جستجو کنند؛با تجزیه و تحلیل چالش های اصلی همه
گیری ایجاد شده برای موسسات ،دانشجویان و اساتید  ،روند طراحی مجدد برنامه یادگیری کارآفرینانه با
استفاده از فناوری های دیجیتال نشان می دهد که یک برنامه آموزشی کارآفرینانه که بر کارآفرینی
مبتکرانه و مبتنی بر فناوری برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس متمرکز است ،بسیار کاربردی بوده و
بینش هایی را در مورد طراحی مجدد برنامه های سنتی دانشگاه برای مقابله موثر با شرایط اضطراری ارائه
می دهد.)Justina Skonda et al. 2021( .
البته در سازمان های آموزشی به نظر میرسد که نیاز به یک رویکرد جامعتر و یکپارچهتر برای
مطالعه کارآفرینی دیجیتال وجود دارد ،و بوم سازگان اختراع و ایده مفیدی برای گسترش دیدگاه
کارآفرینی دیجیتال به منظورجایگذاری تعداد بیشتری از بازیکنان و ارتباطات متقابل میان آنان است
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تکنولوژی همچون سرویس های موبایل ،رسانه های اجتماعی ،محاسبه ابری 5۸،اینترنت اشیاء ،کالن داده
ها و رباتیک ( )European Commission, 2017از شیوه های جدید  ،سازماندهی منابع ،طراحی
محصوالت ،تطابق عرضه و تقاضای پیچیده ،و توسعه استانداردها و راه حل های جدید پشتیبانی کرده اند
(.)Marcus and Lubik 2013
فرصت های دیجیتال در کارآفرینی یک اصطالح فراگیر است که شامل توسعه اینترنت و ویژگی های
منحصر به فرد انجام تجارت آنالین ،از جمله تأثیر اینترنت بر بخش های مختلف کسب و کار است.
پیشرفت قابل توجهی برای آشکار کردن نقش آموزش کارآفرینی در شکلدهی بوم سازگان کارآفرینی از
طریق پلتفرمهای آنالین ،از منابع مالی گرفته تا ساختارهای پشتیبانی مانند شتابدهنده کسبوکار و
انکوباتورها 59،حاصل شده است( .)Ratna Lindawati Lobis, 2021به طور خاص ،دریک بوم
سازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمان های آموزشی ،دانشجویان و دانش آموزان از ابزارهای دیجیتال
برای یادگیری مهارت های کارآفرینی مانند امکان سنجی کسب و کار و تحقیقات بازار و همچنین طراحی
ایده های تجاری خود استفاده می کنند(.)Angreni Permatasari et al., 2020فن آوریهای
دیجیتال همیشه تغییرات را سرعت می بخشند و سازمان ها را از نظر فرهنگی ،اجتماعی و فنی تغییر می
دهند .این تغییرات به عنوان "تحول دیجیتال" ( )DTشناخته می شود .در مقیاسی بسیار بزرگتر از ،DT
جهان در سال  2020توسط همه گیری کووید 19تغییر کرده و جامعه را در شیوه تفکر ،عمل ،تولید ،مصرف
و ایجاد کسب و کار جدید سازماندهی مجدد کرد .مؤسسات آموزش عالی ( )HEIو سایر سازمانهای
آموزشی در این تغییرات تفاوتی نداشتند ،زیرا این مؤسسات هم باید تغییراتی در تعامل دانشجو و استاد
ونوع کارآفرینی ایجاد می کردند(.)Anna Gars et al., 2022
در یکی از مرتبطترین پژوهشها با عنوان کارآفرینی دانشگاهی دیجیتال Skonda et al.(2020) ،با
تجزیه و تحلیل محتوا ،ظهور چهار جریان اصلی را ارائه میکنند .1 :فنآوریهای دیجیتال برای آموزش
کارآفرینی« .2 .جنبش فضای سازنده» برای کارآفرینی دانشگاهی .۳ .فنآوریهای دیجیتال برای کشف
فرصتهای کارآفرینی .۴ .ایجاد شایستگیهای کارآفرینی در اکوسیستمهای کارآفرینی دیجیتال «مبتنیبر
دانشگاه» .در مورد شرایط علّی ایجاد کنندۀ بومسازگان کارآفرینی دیجیتال & Satalkina,
) Steiner(2020در پژوهشی با عنوان کارآفرینی دیجیتال و نقش آن در نوآوری سیستمها ،کارآفرینی
دیجیتال را در سه بُعد اصلی سیستم نوآوری این گونه بر میشمارند :فرد کارآفرین (الگوهای رفتاری،
شایستگی و ذهنی و همچنین شخصی ،نتایج و پیامدهای فعالیّت کارآفرینی) ،روند کارآفرینی (فعالیتهایی
که مربوط به دیجیتالی شدن در فرآیندهای مدیریت سازمانی است ،تحوالت درون فعالیتهای راهبردی و
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عملیاتی و استقرار دیجیتال) و بوم سازگان مربوطه که شامل تأثیرات زیرساختها و مؤسسات خارجی در
زمینۀ توسعۀ کارآفرینی دیجیتال میشود Garcia et al.(2021) .در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر تحول
دیجیتال بر کارآفرینی فنآوری و گسترش بازار فنآوری و سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی ،مؤلفه-
هایی مانند :آمادگی فنآوری (سرمایهگذاری)  ، ICTاکتشاف فنآوری دیجیتال (تحقیق و توسعه) و بهره-
برداری از فنآوری دیجیتال (حق ثبت اختراع و عالئم تجاری) را شناسایی کردندNagasung (2018) .
در پژوهش خود ،عوامل توسعۀ کارآفرینی دیجیتال در سازمانها از جمله آموزشی را شامل :سیاستها،
توسعۀ زیرساختهای فنآوری اطّالعات و ارتباطات ،توسعۀ زیرساختهای حمل و نقل محلی و فرصت-
های آموزشی کارآفرینی در مراکز آموزشی میداند.
) Narenji Thani & Hosseini (2021در پژوهش خود نشان دادند که توانمندسازی قابلیت کارآفرینی
اعضای هیأت علمی و دانشجویان از طریق برنامههای حمایتی مثل فرصتهای مطالعاتی و دورههای
کارآموزی در بخش صنعت و برگزاری کارگاههای آموزشی برای تقویت ویژگی سالمت فکری ،تحمل
ابهام و رؤیاپردازی دانشجویان از یکسو و ایجاد شبکههای ارتباطی بین دانشگاه و صنعت از سوی دیگر
در اجرای برنامۀ کارآفرینی فنآورانه در دانشگاه مؤثر است Soltanzadeh & Ardalan (2020) .در
پژوهشی نشان دادند که کارآفرینی آموزشی تحت تأثیر عواملی است که در شش حوزۀ کالن اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،محیط بیرونی و فردی گسترده شده است Entezari(2019) .در رسالۀ خود با
عنوان الزامات توسعۀ اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهبنیان نشان دادند که توسعۀ بوم سازگان کارآفرینی
دانشگاه بنیان در ایران نیازمند توسعۀ  15مؤلفۀ است .چهار مؤلفه مربوط به زیستبوم آن است و فقط
توسعۀ چهار مؤلفه شامل :تولید دانش فنآورانه ،توسعۀ سرمایۀ انسانی نوآورانه ،پرورش متخصصان
کارآفرینی و ایجاد فرآیندهای نوآوری و کارآفرینی دانشبنیان در اختیار دانشگاهها هستند .مؤلفههای
مربوط به زیستبوم اقتصاد باز و رقابتی ،جامعۀ باز ،فرهنگ دانش و حکومتداری خوب که در توسعۀ
اکوسیستم نقش بنیادی دارند ،فقط در اختیار دولت هستند .با توجّه به خالصۀ پژوهشهای داخلی و
خارجی که در این حوزه انجام شده هر کدام از پژوهندگان ،کارآفرینی دیجیتال را در یک یا دو بُعد مطالعه
کردهاند.
در مورد چرایی و علت استفاده از نظریه داده بنیاد میتوان گفت چنانچه ما نیز بوم سازگان کارآفرینی
دیجیتال در سازمانهای آموزشی را بر اساس مطالعات پیشین بررسی می کردیم و به جای استفاده از تئوری
داده بنیاد و بررسی ویژگیهای خاص این جامعه از پیش فرض های مطالعات قبلی مشابه استنتاج
میکردیم شاید به دلیل دوری از واقعیت های جامعه مورد نظر به خوبی نمی توانستیم به این مهم
بپردازیم .اعتبار و ارزش اصلی نظریه داده بنیاد به جمع آوری داده ها از دل یک جامعه در یک حوزه
مطالعاتی خاص است .وقتی ما در پی آن هستیم تا فرآیندی را طراحی کنیم که طی آن ،سازمانهای
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آموزشی نسل سوم به خصوص بعد از پیدایش کووید 19را با تمام شرایط خاص خود از لحاظ فرهنگی
،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،موقعیت فیزیکی ،صنعتی و ....به سازمان آموزشی کارآفرین در حوزه دیجیتال
تبدیل کنیم چه بهتر که به جای قیاس و اقتباس از سایر سازمانها که چه بسا تفاوتهای اساسی با جامعه
مدنظر ما دارند از داده هایی استفاده کنیم که از دل خود جامعه برخاسته و همگن و همگون با آن باشد.
هدف ما در ارائه الگوی بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی استنتاج از پیش فرض های
قبلی ،اخذ نتایج سایر پژوهشها یا چارچوب های نظری موجود نبوده است ؛ما به دنبال یک فراورده تکمیل
شده و آماده نیستیم ؛بلکه به دنبال موجودیتی پیوسته و در حال تکوین هستیم .ما به دنبال قابلیتهای
تعمیم الگوهای از قبل طراحی شده سازمان آموزشی کارآفرین در حوزه دیجیتال به جامعه خود نیستیم.
بلکه به دنبال درک این پدیده (بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال) در یک محیط خاص (سازمانهای آموزشی
)و به همان شکل موجود هستیم ؛از این رو ازروش داده بنیاد استفاده نموده ایم تا ذهن خویش را بر روی
هر نشانه ای که ممکن است در مجموعه داده های به دست آمده از جامعه وجود داشته باشد باز نگه داریم.
انجام پژوهش در جهت کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی بهواسطه شناسایی عوامل دخیل
در آن میتواند به ایجاد راهکارهایی جهت برنامهریزی علمی در این خصوص منجر گردد .از طرفی انجام
پژوهش حاضر میتواند به بهبود آگاهیها در خصوص کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی و ایجاد
شواهد علمی و عملی در این باره منجر گردد .نبود پژوهشهای جامع درباب ایجاد کارآفرینی دیجیتال در
سازمانهای آموزشی در کشور ایران و همچنین توسعه نیافتن این حوزه ،سبب گردیده است تا انجام
پژوهش در موضوع ایجاد و توسعه کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی در کشور ایران بیش از
پیش درک گردد .این مسائل سبب گردیده است تا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای کارآفرینی
دیجیتال در سازمانهای آموزشی ،بهدنبال پر کردن این خأل باشد؛ ازاینرو هدف اصلی پژوهش حاضر
شناسایی ابعاد و مؤلفههای بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در محیطها و سازمانهای آموزشی در قالب
زمینهها ،راهبردها ،بسترها ،عوامل مداخلهگر و پیامدهای این نوع کارآفرینی است و به دنبال پاسخ به سوال
های زیر است:
 .1شرایط علّی برای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
 .2مقولۀ محوری برای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
 .۳زمینههای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
 .۴راهبردهای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
 .5عوامل مداخلهگر برای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
 .6پیامدهای احتمالی ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
.7
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روششناسی پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضر طراحی الگوی بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی از دیدگاه
خبرگان است .این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفهها و اکتشاف مدل از روش نظریۀ دادهبنیاد از نوع
رهیافت نظاممند (رویکرد اشتراوس) استفاده شده و ادراک مصاحبهشوندگان پیرامون چگونگی علل،
راهبردها ،زمینه و پیامدهای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کاوش شد .از
آنجا که پژوهش حاضر سبب بهکاربردن دانش میشود و در پایان به طراحی الگو میپردازد ،کاربردی
است .این پژوهش با هدف گسترش مرزهای دانش انجام شده و به گسترش مفهوم پژوهش کمک می-
کند ،به شرح و تبیین آن میپردازد ،وجوه ناشناختۀ آن را روشنتر میکند و با استفاده از نتایج تحقیقات
بنیادی ،بهدنبال بهبود و به کمال رساندن روشها ،ساختارها و الگوهای موجود است و در حوزۀ تحقیقات
توسعهای جای دارد .با توجّه به اینکه بخشی از پژوهش حاضر به شرح و توصیف واقعیتها براساس
نظرسنجی از متخصصان و صاحبنظران در حوزۀ کارآفرینی و فنآوری در سازمانهای آموزشی میپردازد،
روش به کار رفته در این پژوهش توسعهای  -توصیفی است.
جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیأت علمی دانشگاههای کارآفرینی ،متخصصان و خبرگان
آشنا به کارآفرینی دیجیتال ،اعضای هستههای فنآوری و مراکز رشد در دانشگاه ،مسئول طرحهای دانش-
بنیان و مدیر دفتر تجاریسازی پارکهای علمی -فنآوری و خبرگان رشتۀ کارآفرینی در آموزش و
پرورش است .در این پژوهش از نمونهگیری هدفمند از دستۀ متوالی استفاده شده است .در روش متوالی به
جای انتخاب یک نمونۀ ثابت ،حجم نمونه آنقدر افزایش مییابد تا زمانی که دیگر کافی باشد
(.)Benning, 2002با توجّه به اینکه نمونهگیری متوالی انواعی دارد ،از نمونهگیری نظری که روش
غالب در نظریۀ زمینهای است استفاده شده است .در نمونهگیری نظری نمونهها به شکلی انتخاب میشوند
که به خلق نظریه کمک کنند ( Glaser and Strauss, 1967, quoted by Deutsche
.)Welle, 2017: 688
در تحقیقات کیفی ،جمعآوری اطّالعات و دادهها هنگامی متوقف میشوند که اطّالعات در مورد همۀ
دستهبندیهای مورد نظر به اشباع برسند و این امر زمانی رخ میدهد که نظریه یا داستان مورد مطالعه
کامل شده و اطّالعات جدیدتری به دست نیاید (.)Fathi, Ajargah et al., 2015: 381-380در
این پژوهش دادهها در مصاحبۀ دَهم به اشباع نظری رسید؛ امّا برای حصول اطمینان سه مصاحبۀ دیگر نیز
انجام شد .برای گردآوری اطّالعات از روش سه سویهسازی که شامل بررسی اسناد و متون علمی،
مصاحبههای اکتشافی نیمهساختارمند و یادداشتبرداری هستند ،استفاده شده است .تعداد سؤاالت مصاحبه
هشت سؤال از نوع باز پاسخ بوده که پس از بررسی پیشینۀ پژوهش و مشاوره با صاحبنظران حوزۀ
کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی براساس ابعاد نظریۀ دادهبنیاد طراحی شده است.
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شکل  :1مراحل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در نظریۀ دادهبنیاد
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با چهار نفر از مصاحبهشوندگان بهصورت حضوری و بهدلیل شرایط خاصّ بیماری کرونا با نُه نفر از
آنها از طریق رایانامه (ایمیل) ،تماس تصویری ،تماس تلفنی و ارسال فایل صوتی و ضبط ،مصاحبه انجام
کرفته است .مصاحبههای انجامشدۀ حضوری و یا ضبطشده درقالب فایل صوتی بهصورت سطر به سطر،
براساس طرح نظامدار دادهبنیاد کدگذاری شدهاند .تحلیل دادهها نیز براساس دستورالعمل اشتراس و کوربین
انجام شده که شامل سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و انتخابی است .در مرحلۀ اوّل کدگذاری باز تعداد
 5۳2کد اوّلیۀ شناسایی و سپس با حذف ایدههای تکراری به  ۸۳کد کاهش یافتند .در مرحلۀ دوّم کدگذاری
باز ،کدهای مشابه در  ۴2طبقه قرار گرفتند و برای هر طبقه عنوانی انتخاب شد تا نمایانگر کلّ کدهای آن
طبقه باشد.
طبقهها دارای قدرت مفهومی باالیی هستند؛ زیرا میتوانند مفاهیم را بر محور خود جمع کنند .عنوان-
های انتخابی عمدتاٌ توسط پژوهشگر انتخاب شدهاند و سعی شده بیشترین ارتباط و همخوانی و نوآوری را
با دادههایی که نمایانگر آن هستند ،داشته باشد .در مرحلۀ کدگذاری محوری مفاهیم بهدستآمده از
کدگذاری باز در قالب شرایط علّی ،پدیدهمحوری ،عوامل زمینهای ،مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها بهصورت
الگوی پارادایمی به هم مرتبط شدهاند .در مرحلۀ کدگذاری انتخابی که مرحلۀ اصلی نظریهپردازی دادهبنیاد
است ،طبقۀ محوری به شکل نظاممند به دیگر طبقهها ربط داده شده و روابط در چهارچوب مدل ارائه شده
روایت شدهاند .مراحل کدگذاری یک بار بهصورت دستی و یک بار با نرمافزار مکس کیو دی ای60نسخۀ
 12انجام شده است .در این مرحله ابتدا پوشههای جداگانهای برای هر کارکرد در نرمافزار ایجاد شده،
سپس کدهای مشخّص شدۀ هر منبع به تفکیک در پوشۀ مربوطه وارد شده است .همچنین هر منبع دو بار
بازبینی شده تا در صورت امکان ،بخشهای مرتبط جدیدی کدگذاری شوند و بخشهای کدگذاری شده
که بیارتباط به نظر میرسند ،حذف شوند.
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در نظریۀ دادهبنیاد ،اعتبارسنجی بخشی فعال از فرآیند پژوهش است (Cresswell, 2005:

413).استراوس و کوربین برای ارزشیابی پژوهشهای مبتنیبر نظریهپردازی دادهبنیاد ،بهجای معیارهای
روایی و پایایی ،معیار مقبولیت را پیشنهاد کردهاند (Karimi and Nasr, 2013, p. 72).مقبولیت یعنی
یافتههای پژوهش تا چه حد در انعکاس تجارب مشارکتکنندگان ،پژوهشگر و خواننده در مورد پدیدۀ مورد
مطالعه مؤثق و باورپذیر است .دَه شاخص برای معیار مقبولیت معرّفی شده است که به شرح زیر هستند:
 .1تناسب :برای تحقق این معیار یافتههای پژوهش حاضر از سوی سه نفر از متخصصان حوزۀ
کارآفرینی دیجیتال ارزیابی ،پاالیش و تأیید شده است .همچنین نظریۀ پدیدار شده ،به سه نفر از مشارکت-
کنندگان ارائه شده و نظریات تکمیلی آنها دریافت و اعمال شده است.
 .2کاربردی بودن یا مفید بودن یافتهها :در این زمینه باید گفت که یافتههای پژوهش حاضر در بُعد
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عملی و در زمینۀ ایجاد و امکانسنجی بومسازگان کارآفرینی دیجیتال مفید بوده است.
 .۳مفاهیم :یافتههای پژوهش باید مفهومپردازی مناسبی داشته باشد .این مفاهیم نظیر نمونههایی از
مفاهیم جدید پژوهش هستند.
 .۴زمینۀ مفاهیم :یافتههای پژوهش حاضر برگرفته از تجارب استادان و متخصصان ،وقایع و
رویدادهای مربوط به کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی است و از این نظر مفاهیم پدیدار شده
مبتنیبر بستر و زمینۀ سازمانهای آموزشی است.
 .5منطق :برای تحقق این معیار ،در فرایند روایتگری در بخش مصاحبه و شناسایی مؤلفههای
کارآفرینی دیجیتال ،تالش شده است تا روایت مورد نظر دارای آهنگ منظم ،یکپارچه و توالی مناسب
باشد.
 .6عمیق :در پژوهش حاضر تالش شده است تا یافتههای پژوهش در فرآیند روایت نظریۀ پدیدار شده
بهصورت مبسوط همراه با جزئیات و با توجّه به مشخّصهها و ابعاد ارائه شوند.
 .7انحراف :در این زمینه باید گفت که در میان دادههای پژوهش حاضر موارد متعددی وجود دارد که
همسو با کارآفرینی دیجیتال نبوده و در طیف مشخّصههای دیگر قرار میگیرند.
 .۸بداعت :دربارۀ این معیار باید اشاره کرد که یافتههای پژوهش حاضر ،در مورد شناسایی مؤلفههای
کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی و ارائۀ مدل به تأیید خبرگان ،نوآورهایی دارد که در پژوهش-
های پیشین وجود ندارد.
 .9حساسیت :برای تحقق این معیار در طول فرآیند پژوهش حاضر ،پژوهشگر تالش کرده است تا
موضوع مورد مطالعه را مهّم بداند و در انجام آن جدیت داشته باشد.
 .10استناد به یادنوشتها :بهدلیل اینکه پژوهشگر در فرآیند تحلیل یافتهها نمیتواند تمام مباحث،
نظرها ،بینشها و گفتهها را به خاطر بیاورد ،استفاده از یادنوشتها ضرورت دارد .در این زمینه پژوهشگر

طراحی الگوی بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای...خداداده ،اسالم پناه ،موسوی ،کاویانی

تالش کرده است تا در فرآیند شناسایی مؤلفههای کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی ،در قسمت-
های مختلف به یادنوشتهای مستخرج از داده استناد کند .بخش کیفی پژوهش با استناد به بررسی اسناد و
مصاحبه انجام شده است .در بخش اعتباریابی پژوهش نیز از روش بازخورد مشارکتکنندگان استفاده شده
است .این روش مبتنیبر ارائۀ تفسیرها و تحلیلهای پژوهشگر به مشارکتکنندگان درحین انجام مصاحبه
است و برای ویرایش مواردی که توسط پژوهشگر بدفهم شدهاند ،استفاده شده است.
جدول  :1مشخّصات مشارکتکنندگان در پژوهش
جامعه
1

۳
۴
5
6
7

دکترای تخصصی  /کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
دکترای تخصصی  /کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
دکترای تخصصی
دکترای تخصصی
دکترای تخصصی  /کارشناسی ارشد

239

1
2
1
2
2
2
1۳

] [ DOI: 10.52547/meo.11.2.229

یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل و کدگذاری مصاحبهها با استفاده از روش نظریۀ دادهبنیاد در سه مرحلۀ کدگذاری باز،
محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 .1کدگذاری باز :در مرحلۀ کدگذاری باز ،نامگذاری و دستهبندی پدیده از طریق بررسی دقیق داده-
ها انجام شده و مفاهیم براساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقهبندی شدهاند.

۳
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متخصصان و اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی ،آزاد
و مدارس در حوزۀ کارآفرینی
مسئول طرحهای دانشبنیان استان کرمانشاه
کارشناسان متخصص حوزۀ کارآفرینی دیجیتال مستقر در
پارک علمی– فنآوری
مسئول مرکز رشد دانشگاه رازی
متخصصان حوزۀ فنآوری اطّالعات و ارتباطات در آموزش
و پرورش و آموزش عالی
متخصصان بازاریابی تجارت هوشمند در پژوهشگاه علوم
انسانی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مشاوران و استارتاپهای نظام صنفی رایانهای
جمع

مدارک تحصیلی

تعداد
نمونه

از دیدگاه بنده ،حوزۀ کارآفرینی دیجیتال در عصر کنونی بهعنوان حوزهای است
که ما ،در حال ورود به آن هستیم .ورود به این حوزه نیاز به ابزارها و زیرساخت-
های متعددی از جمله زیرساختهای مخابرات ،شبکۀ توزیع ،سرعت و پهنای باند
اینترنت در سازمانها و بهویژه سازمانهای آموزشی دارد .اگر ما بخواهیم در این
حوزه پیشرفت داشته باشیم و خودمان را به دیگران معرّفی کنیم و آنها خدمات و
محصوالت ما را ببینند ،باید سیاستها و قوانین درست و بهروز باشند .در حوزۀ
کارآفرینی دیجیتال نیاز به مدیریت منابع ،مدیریت پروژه ،مدیریت زمان و آشنایی

مفهوم استخراجشده در

عرصههای ملموس و

کدگذاری محوری

زیرساختهای فنآورانه

با مدیریت تغییر و نوآوری بهشدت احساس میشود.

سازمانهای آموزشی در کشور از جمله دانشگاهها و مدارس و همچنین دیگر مراکز آموزشی
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برای حرکت بهسمت کارآفرینی دیجیتال در درجۀ اوّل باید به شناخت دقیق از ورودیهای
سازمان آموزشی از جمله دانشجویان ،دانشآموزان و بهطورکلّی فراگیران سیستمهای آموزشی
و همچنین دبیران ،مدرسان و اعضای هیأت علمی بپردازد .از طرفی فضاهای فیزیکی و معماری
گرفته شده باشد .درسازمانهای آموزشی اهداف آموزشی و محتواهای تدریس شده باید تغییر

مفهوم استخراجشده در

کند و به سمت و سوی کارآفرینی دیجیتال پیش بروند .روشهای تدریس در مراکز آموزشی و

کدگذاری محوری

راهبردهای یاددهی یادگیری از نوع کارآفرینی دیجیتال بیشتر مورد توجّه قرار بگیرد و
همچنین روشهای نظارت و ارزشیابی و سنجش نیز باید تغییر کند و نرمافزارها و
سختافزارهای کارآفرینی دیجیتال در مراکز آموزشی به روز تر شوند؛ البتّه در چند سال
گذشته ما شاهد این مسئله بودهایم؛ ولی بعد از بیماری کرونا این امر پررنگتر شد.
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شکل  :1نمونههایی از شواهد گفتاری از مصاحبۀ خبرگان در کدگذاری باز

محتواهای آموزشی در
ایجاد و توسعه بومسازگان
کارآفرینی دیجیتال

] [ DOI: 10.52547/meo.11.2.229

فضاهای آموزشی باید مناسب باشد و زیرساختهای فنآورانه از قبل و بهصورت کامل در نظر

چگونگی فرآیند و

طراحی الگوی بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای...خداداده ،اسالم پناه ،موسوی ،کاویانی

 .2کدگذاری محوری :در کدگذاری محوری رابطۀ بین مقولههای تولید شده در مرحلۀ کدگذاری باز
ایجاد شد .این عمل بر اساس الگوی ابرانگاری انجام شده تا فرآیند نظریهپردازی آسان شود و ارتباطدهی
در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از مقوله ها قرار گرفت.
سؤال اوّل :شرایط علّی برای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
شرایط علّی مقولههایی هستند که مقولۀ اصلی را تحت تأثیر قرار میدهند و سبب گسترش پدیدۀ موردنظر
میشود (استراوس و کوربین .)200۸ ،با توجّه به تحلیل نتایج حاصل از مصاحبههای انجامشده و پاسخ
مشارکتکنندگان شرایط علّی شامل موارد زیر است:
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کارایی و توانایی ذاتی مسئوالن و مدیران آموزشی درخلق و توسعۀ کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی



سن و جنسیت کارآفرینان دیجیتال در حوزۀ آموزش و یادگیری



آراسته بودن به فضائل و ارزشهای اخالقی و انسانی کارآفرینان دیجیتال در آموزش



کمالگرایی و خودکارآمدی در اجرا و توسعۀ کارآفرینی دیجیتال در مراکز آموزشی



داشتن جذبه در کار و مدیریت باال در یک کارآفرین دیجیتال برای خلق و توسعۀ کارآفرینی در سازمان آموزشی



مثبتنگری یک کارآفرین دیجیتال در رسیدن به موفقیتهای دیرهنگام در حوزۀ آموزش



دارا بودن دبیران و اعضای هیأت علمی کارآفرین ،عالقهمند و ماهر به کسب و کارهای حوزۀ دیجیتال در مراکز آموزشی



دارا بودن دانشآموزان و دانشجویان کارآفرین ،هوشمند و خالق در حوزۀ فنآوری و کارآفرینی

242

شایستگیهای(سزاواری های)
بالقوۀ کارآفرینان
دیجیتال

شایستگی کاریزماتیک
کارآفرینان دیجیتال

نقش ورودیهای سازمان-
های آموزشی در ایجاد و توسعۀ
بومسازگان کارآفرینی دیجیتال
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خالق و نوآور بودن یک مدیر آموزشی و یک کارآفرین دیجیتال در سازمان آموزشی

خوشه های آموزشی-
فرهنگی



هوشمندی در شناسایی و خلق فرصتهای جدید در حوزۀ کسب و کار دیجیتال در سازمانهای آموزشی

شایستگیهای(سزاواری های)
بالفعل کارآفرینان دیجیتال

خوشههای فطری -غریزی و هویتی



پویایی و هوشیاری کارآفرینانه از نوع مجازی در کارکنان ،فراگیران و اعضای هیأت علمی سازمانهای آموزشی

شرایط عّلی

کدهای اوّلیه

مفاهیم

مقولهها

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-10

مديريت بر آموزش سازمانها



نوع محصول یا خدمات دیجیتال ارائه شده توسط سازمانهای آموزشی



تبدیل آموزش و پژوهش در سازمانهای آموزشی به محصوالت و خدمات و طرحهای دیجیتال قابل ارائه در حوزۀ کسب و کار



آموزش توانمندسازی و توسعۀ علمی و مهارتی کارکنان آموزشی و اعضای هیأت علمی در استفاده از فنآوریهای دیجیتال



بازنگری در برنامۀ درسی و آموزشی با رویکرد کارآفرینی دیجیتال توسط متصدیان آموزشی



مواد آموزشی و تولید محتوا متناسب با کسب و کار دیجیتال در برنامهریزی درسی سازمانهای آموزشی و ارائۀ آن به فراگیران



همسوسازی آموزشهای نظری و کاربردی در سازمانهای آموزشی به خصوص آموزش عالی



تغییر روشهای نظارت ،سنجش و ارزشیابی در سازمانهای آموزشی و توجّه ویژه به بحث کارآفرینی دیجیتال



انعطافپذیری در زمان آموزش و محتواهای آموزشی جهت اختصاص به کارآفرینی دیجیتال


مراکز آموزشی

خروجیهای سازمانهای
آموزشی

چگونگی فرآیند و محتواهای
آموزشی در ایجاد و توسعۀ بوم-
سازگان کارآفرینی دیجیتال
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اصالح شیوه نامهها و دستورالعملها در سازمانهای آموزشی توسط مدیران و متصدیان در جهت ایجاد شبکههای کارآفرینانه در



پیوند بین آموزش و پرورش و آموزش عالی با بخش صنعت در ایجاد کارآفرینی دیجیتال
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مشارکت مدرسان ،اعضای هیأت علمی و دبیران متخصص در تدوین دروس و محتوای آموزشی با رویکرد کارآفرینانه

رابطان یا پیوندگران سازمان-
های آموزشی

مديريت بر آموزش سازمانها
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یکی از خبرگان آموزشی در مصاحبه خود می گوید :سازمانهای آموزشی در کشور از جمله دانشگاهها و
مدارس و همچنین دیگر مراکز آموزشی برای حرکت به سمت کارآفرینی ،آن هم از نوع دیجیتال در درجه
اول باید به شناخت دقیق از ورودیهای سازمان آموزشی از جمله دانشجویان ،دانشآموزان و به طور کلی
فراگیران سیستم های آموزشی و همچنین دبیران ،مدرسان و اعضای هیئت علمی بپردازد از طرفی
فضاهای فیزیکی و معماری فضاهای آموزشی باید مناسب باشد و زیرساخت های فناورانه از قبل و به طور
کامل در نظر گرفته شده باشد .سازمانهای آموزشی اهداف آموزشی و محتواهای تدریس شده باید تغییر
کند و به سمت و سوی کارآفرینی دیجیتال پیش بروند .البته در چند سال گذشته ما شاهد این مسئله
بوده ایم ولی بعد از بیماری کرونا این امر پررنگ تر شد .برای حرکت به این سمت باید روش های تدریس
در مراکز آموزشی و راهبردهای یاددهی یادگیری از نوع کارآفرینی دیجیتال بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و
همچنین روشهای نظارت و ارزشیابی و سنجش نیز باید تغییر کند و نرمافزارها و سختافزارهای
کارآفرینی دیجیتال در مراکز آموزشی به روز تر شوند.
سؤال دوّم :مقولۀ محوری برای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدام
است؟
ایده و فکر محوری ،حادثه ،اتفاق یا واقعهای است که سلسله کنش /واکنش متقابل به سوی آنها
رهنمون میشوند تا آنها را اداره یا با آنها به صورتی برخورد کنند ،یا اینکه سلسله رفتارها به آنها مرتبط
هستند .مقولۀ محوری (اصلی) مقولهای است که همواره در دادهها ظاهر میشود و دیگر مقولهها به آن
مرتبط میشوند .مقولۀ هسته به دو شیوه انتخاب میشود :در شیوۀ اوّل ممکن است محقق یکی از
مقولههای موجود را انتخاب کند و در شیوۀ دوّم او باید به تعیین و ساخت یک مقولۀ جدید اقدام کند
( .)Mohammadpour, 340: 2010در این پژوهش ،با توجّه به هدف پژوهش از شیوۀ اوّل
استفاده شده و موضوع مورد پژوهش یعنی بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی به
عنوان مقولۀ هسته انتخاب شده است .بر این اساس تمام مقوالت دیگر را میتوان به نوعی زیرمجموعۀ
این مقوله قرار داد و در ارتباط با این مقوله فرض کرد.
سؤال سوّم :زمینههای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
بستر یا زمینه ،مجموعه مشخّصههای ویژهای است که به پدیدۀ موردنظر داللت میکند .بستر نشانگر
مجموعه شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش و واکنش61انجام میشود.



توانمندسازی نیروهای انسانی سازمانی برای مقابله با عوامل رقابتی و دگرگونیهای داخلی در حوزۀ کسب و کار دیجیتال
زمین یا ساختمان با فضای آموزشی مناسب و خدمات پشتیبانی مورد نیاز در ایجاد کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی
انعطافپذیری سازمانهای آموزشی در محیطهای بهشدت رقابتپذیر کسب و کار دیجیتال





توجّه به نیازها و وضعیت اقتصادی بازار در ایجاد و توسعۀ کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی
انتشار یافتههای علمی و طرحهای نوآورانه در رابطه با کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی
برآورد نیازهای جامعه با هزینه کمتر و باال بردن کیفیت و خدمات دیجیتال پس از ارائه در جامعه




تجربهآموزی در حوزههای فنآوری و کارآفرینی در سازمانهای آموزشی
یادگیری مداوم سازمانی در یک سازمان آموزشی کارآفرین و تبدیل به یک سازمان یادگیرنده

حیطۀ فرآیندی
کارآفرینی دیجیتال





مهارتزایی در استفاده از فنآوری اطّالعات و ارتباطات و اینترنت و کاربردهای آنها در ایجاد و توسعه کسب و کارهای دیجیتال
کسب مهارتهای فنی و تجاری الزم در حوزۀ کارآفرینی دیجیتال در سازمان آموزشی
آشنایی با انواع نرمافزارهای کارآفرینی اینترنتی و حوزه کسب و کار دیجیتال

حیطۀ مهارتی
کارآفرینی دیجیتال



تجزیه و تحلیل اطّالعات دیجیتال و کاربرد آن در حوزۀ کارآفرینی در سازمانهای آموزشی







تحقیقات علمی در حوزۀ کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزش عالی
بهرهوری و کارایی و ایدهپردازی توسط کارآفرینان دیجیتال در محیطهای آموزشی و متناسب با آن
تحصیالت دانشگاهی و مدارک تحصیلی مرتبط با رشتههای کارآفرینی دیجیتال در حوزۀ کسب و کار
تجربه و دانش کافی در حوزۀ کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی
آگاهی از روشها و دانشهای بهروز در حوزۀ کسب و کار دیجیتال در سازمانهای آموزشی
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ظرفیتهای خارجی
اجرای کارآفرینی دیجیتال
در یک سازمان آموزشی

حیطۀ کاربردی
کارآفرینی دیجیتال
حیطۀ دانشی
کارآفرینی دیجیتال

خوشههای دانش علمی




ظرفیتهای داخلی
اجرای کارآفرینی دیجیتال
در یک سازمان آموزشی
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دسترسی سازمانهای آموزشی به انواع منابع سازمانی و اطّالعاتی
در دسترس بودن منابع انسانی از جمله مدیران آموزشی کارآفرین در حوزۀ دیجیتال

شرایط زمینهای

کدهای اوّلیه

خوشههای اجرایی

مفاهیم

مقولهها
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داشتن فرهنگ مناسب در خانوادهها در مطالبۀ نوع آموزش دیجیتال در سازمانهای آموزشی در هزارۀ سوّم
فرهنگ پذیرش کارآفرینی از نوع دیجیتال در خانوادهها و سازمانهای آموزشی توسط متصدیان آموزشی




چگونگی باورها ،ارزشها ،نگرشها و گرایشهای خاصّ هر منطقه به کارآفرینان حوزۀ دیجیتال در سازمان آموزشی
تفاوتهای فرهنگی و منطقهای در پذیرش کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی






ایجاد فرهنگ کارآفرینی در حوزۀ دیجیتال در سازمانهای آموزشی کشور توسط مدیران و متصدیان آموزشی
ایجاد فرهنگ ریسکپذیری در پذیرش کارآفرینی از نوع دیجیتال در جامعۀ آموزشی
تغییر فرهنگ آموزشهای سنتی به سمت و سوی آموزشهای خالقانه از نوع دیجیتال در حوزۀ کسب و کار
ذائقه سنتی عموم مردم ایران در کارآفرینی و عدم پذیرش کسب و کار واقعی در حوزۀ دیجیتال
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سازوکارهای حمایتی
فنآورانه و کارسوقهای
مجازی در سازمان آموزشی
پهنۀ بومی فرهنگ
کارآفرینی دیجیتال
پهنۀ منطقهای
فرهنگ کارآفرینی دیجیتال
پهنۀ ملّی فرهنگ
کارآفرینی دیجیتال
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حمایت مراکز و کارخانههای نوآوری و شتابدهندهها در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال در حوزۀ آموزش
ارتباط با مراکز دانش و پژوهش مانند پژوهشکدهها در ارائه و تأیید ایدههای نوین به کارآفرینان دیجیتال
بهرهگیری از کارگزاران ارائۀ خدمات دیجیتال و فنآوری در حوزۀ کسب و کار در سازمانهای آموزشی
ایجاد کارسوقهای آموزش مجازی در حوزۀ کسب و کار دیجیتال در سازمانهای آموزشی برای دانشآموزان و دانشجویان

خوشههای ِخرَدفرهنگی





سواد دیجیتالی و توانایی تحلیل داده و بهرهگیری از آن در حوزۀ کسب و کار دیجیتال در سازمانهای آموزشی
نحوه بازاریابی و ارتباط با مشتریان کاال و خدمات توسط کارکنان آموزشی در فضاهای مجازی
توجّه به بسترهای جدید مانند آموزشهای الکترونیک و فضاهای مجازی در سازمانهای آموزشی

عرصههای ناملموس و
سواد دیجیتالی

خوشههای فنی و فنآورانه






سرعت و پهنای باند اینترنت کشور در ایجاد و توسعۀ کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی
تجهیز کتابخانهها ،کارگاهها ،آزمایشگاهها و کالسهای درس مراکز آموزشی به فنآوریهای دیجیتال
تقویت زیرساختهای کارآفرینی فنآورانه مورد نیاز در سازمانهای آموزشی
کیفیت خدمات دیجیتال

عرصههای ملموس و
زیرساختهای فنآورانه
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حوزۀ مصنوعی و
انسانی کارآفرینی دیجیتال
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کاهش ترددها و صرفهجویی در زمان در ارائه و دریافت خدمات و کاالهای دیجیتال توسط سازمانهای آموزشی
توجّه به عوامل فردی ،اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در ارائۀ کاال و خدمات دیجیتال ارائه شده توسط سازمانهای آموزشی

حوزه و عرصۀ طبیعی
کارآفرینی دیجیتال

بومی





توجّه به شرایط خاصّ هر منطقه در تعیین و انتخاب نوع و چگونگی ارائۀ خدمات دیجیتال توسط سازمان آموزشی
ارزیابی نیاز مشتریان دیجیتال در منطقه و حذف فاصلههای جغرافیایی در ارائۀ خدمات توسط سازمانهای آموزشی
کمک به حفظ محیط زیست در اثر رفتوآمدهای کمتر در ارائۀ خدمات دیجیتال توسط سازمانهای آموزشی

خوشههای محیطی و زیست-
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مديريت بر آموزش سازمانها
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نظر یکی از فن آوران آموزشی چنین است  :از دیدگاه بنده ،حوزه کارآفرینی دیجیتال در عصر کنونی
به عنوان حوزهای است که ما ،در حال ورود به آن هستیم؛ البته ورود به این حوزه نیاز به ابزارها و
زیرساخت های متعددی از جمله زیرساختهای مخابرات ،شبکه توزیع ،سرعت و پهنای باند اینترنت در
سازمانها و به ویژه سازمان های آموزشی دارد از طرفی ،اگر ما بخواهیم در این حوزه پیشرفت داشته
باشیم و خودمان را به دیگران معرفی کنیم و آنها خدمات و محصوالت ما را ببینند باید سیاستها و قوانین
درست و به روز باشند .در حوزه کارآفرینی دیجیتال نیاز به مدیریت منابع ،مدیریت پروژه ،مدیریت زمان و
آشنایی با مدیریت تغییر و نوآوری به شدت احساس می شود.
سؤال چهارم :راهبردهای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
راهبردها مبتنیبر کنشها و واکنشهایی برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیدۀ مورد نظر هستند.
راهبردها مقصود و هدف دارند و به دلیلی انجام میشوند .راهبردهای کشف شده از مفاهیم شامل موارد زیر
هستند:





تعامل دانشگاهها و دیگر سازمانهای آموزشی با پارکهای علمی فنآوری و مراکز رشد
تعامل سازمانهای آموزشی با بخش صنعت و محیط بیرونی و کارخانهها
تعامل و ارتباط کارآفرینان دیجیتال درسازمانهای آموزشی با استارتآپهای دیجیتال و سرمایهگذاران بخش خصوصی




ارزیابی مستمر عملکرد کارآفرینان در حوزۀ دیجیتال و در بخش آموزش
تقویت ساختارهای اداری سازمانهای آموزشی در ایجاد و توسعۀ کسب و کار دیجیتال

ایجاد و توسعۀ شرکتهای دانشبنیان دانشجویی و دانشآموزی در بخش دیجیتال توسط متصدیان آموزشی

بهرهمندی از شبکههای اجتماعی مجازی برای ارتباطات گسترده و معرّفی کاال و خدمات دیجیتال ارائه شده توسط

سازمانهای آموزشی به مشتریان و سرمایهگذاران



ایجاد شبکههای اطالعرسانی برای آگاهی از ایدههای نو ،خالقانه و قابل اجرا در بخش کارآفرینی دیجیتال و سازمان-

دامنۀ تعامالت سازمانی در حوزۀ
دیجیتال و آموزش
نظام بروکراتیک یک سازمان
آموزشی

پهنۀ شبکهسازی مجازی و
اجتماعی

خوشههای بنیادی و سازمانی

کدهای اوّلیه





مدیریت تیمسازی و کارگروهی در مدیران آموزشی کارآفرینی دیجیتال با کارایی باال
مدیریت زمان در مدیران آموزشی برای ایجاد و توسعۀ یک کارآفرینی از نوع دیجیتال
مدیریت منابع مالی و انسانی در مدیران آموزشی برای ایجاد و توسعۀ کسب و کار دیجیتال






داشتن عالقه و روحیۀ کار تیمی و گروهی در سازمانهای آموزشی برای پرورش کارآفرینان دیجیتال

249

هنجارهای ذهنی کارآفرینانه
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مدیریت استعداد و مدیریت خطر در مدیران آموزشی
داشتن عالقه ،انگیزه و ایدهپردازی خالقانه در خلق و توسعۀ کسب و کار دیجیتال در سازمانهای آموزشی
داشتن اعتماد و آسایش فکری در کارآفرینان آموزشی و دیجیتال

توان مدیریتی و رهبری مدیران
آموزشی و کارآفرینان دیجیتال

خوشههای قلمرو توانمندی انسانی

های آموزشی

راهبردها

مفاهیم

مقولهها
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میزان توسعۀ فنآوری و نفوذ اینترنت در کشور برای بهرهبرداری در حوزۀ کارآفرینی در سازمانهای آموزشی
داشتن چشم ندازهای دانشگاهی و آموزشی کارآفرینان از نوع دیجیتال

تعیین اهداف کوتاهمدت کارآفرینانه توسط مدیران آموزشی جهت ایجاد و توسعۀ حوزۀ دیجیتال در سازمانهای آموزشی

تغییراتی در شاخص های ارزیابی دانشگاه ،مدارس و اعضای هیأت علمی و مدرسان در جهت توجّه ویژه به بحث

کارآفرینی در حوزۀ فنآوری

گستردۀ تاکتیکی یک سازمان
آموزشی در توسعۀ کارآفرینی دیجیتال

گستردۀ عملیاتی یک سازمان
آموزشی در توسعۀ کارآفرینی دیجیتال
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گستردۀ راهبردی یک سازمان
آموزشی در توسعۀ کارآفرینی دیجیتال
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تعیین اهداف و دیدگاههای بلندمدت کارآفرینانه در جهت ایجاد و توسعۀ بومسازگان دیجیتالی در یک سازمان آموزشی

همراستا و همسوکردن اهداف سازمانهای آموزشی با اهداف کسب و کارهای دیجیتال در کشور و اصالح سیاستهای

باالدستی در این حوزه

خوشههای سیاستگذاری و برنامهریزی (دیپلماسی)

مديريت بر آموزش سازمانها
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در مصاحبه ای با یکی از خبرگان چنین عنوان می کند :مسئله ای که شاید من به شخصه تجربه کرده
باشم اما دیگران به آن توجهی ندارند یا نقش آن را بسیار کم رنگ تصور می کنند  :این است که در
حوزه کارآفرینی دیجیتال نیاز به ویژگیهای شخصیتی افرادی داریم که چالش طلب و موفقیت طلب باشند
همچنین استقالل طلبی و کمال گرایی ،خودکارآمدی ،انتقاد پذیری و تجربه و دانش در بخش فناوری
اطالعات و ارتباطات از مهارت های مورد نیاز یک کارآفرین دیجیتال است .همچنین سن و جنسیت افراد
نیز در این بین بیتأثیر نیست.این یعنی اینکه ما فقط به زیرساخت های فناورانه نیاز نداریم و نیازمند توان
مدیریتی باال هستیم .
سؤال پنجم :عوامل مداخلهگر برای ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی
کدامند؟ عوامل مداخلهگر شرایط ساختاری هستند که به پدیدهای تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و
واکنش تأثیر میگذارند .این عوامل راهبردها را در زمینۀ خاصی آسان و یا محدود و مقید میکنند .عوامل
مداخلهگر کشف شده از مفاهیم ،شامل موارد زیر است:
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جذب بودجههای پژوهشی جدید در حوزۀ کسب و کار دیجیتال در مراکز آموزش عالی



خصوصیسازی اقتصادی در سازمانهای آموزشی در حوزۀ کسب و کار دیجیتال

شمول سرمایهای و مالی
ایجاد و توسعۀ کارآفرینی
دیجیتال در سازمانهای
آموزشی

نهادهای دولتی و خصوصی حمایتگر از کارآفرینان دیجیتال در مدارس و دانشگاهها و دیگر

سازمانهای آموزشی
ارائۀ خدمات واسطهای نظیر بیمه و سهام به کارآفرینان حوزۀ دیجیتال در بخش آموزش توسط

متصدیان آموزشی

سهیم کردن افراد شاغل و مؤثر در توسعۀ کارآفرینی در سازمانهای آموزشی در سود حاصل از

فعالیتهای کارآفرینی دیجیتال
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پرداخت تسهیالت مالی قرضالحسنه به افراد فعال و کارآفرین در حوزۀ کسب و کار دیجیتال در

سازمانهای آموزشی

قلمرو حامیان و حمایت-
گران دولتی و خصوصی از
فرصتهای کارآفرینی دیجیتال

خوشههای ترغیبی و انگیزشی

تخصیص هدفمند بودجه توسط متصدیان آموزشی به بخش کسب و کار دیجیتال در

سازمانهای آموزشی

عوامل مداخلهگر

کدهای اوّلیه

مفاهیم

مقوله-
ها
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اعطای وامهای کمهزینه و کمبهره به فعاالن حوزۀ کسب و کار دیجیتال در سازمانهای آموزشی


آموزش

برگزاری کنفرانسها ،سمینارها و وبینارها با تأکید بر توسعۀ کسب و کارهای دیجیتال در حوزۀ


دیجیتال

تجاریسازی پایاننامهها ،پژوهشها و طرحهای دانشآموزی و دانشجویی در حوزۀ کارآفرینی

برگزاری نمایشگاه (حضوری و مجازی) کارآفرینی دیجیتال و ارائه و نمایش خدمات دانشجویان و

دانشآموزان کارآفرین به سرمایهگذاران و عموم مردم



حفظ تعادل میان کار و زندگی در کارآفرینان دیجیتال در حوزۀ آموزش



تعلق فکری و حرفهای کارآفرینان دیجیتال به سازمانهای آموزشی



بازنگری قوانین و مقررات یک سازمان آموزشی در حمایت از حقوق کارآفرینان دیجیتال

شالودۀ اخالقی در ایجاد
کارآفرینی دیجیتال


های آموزشی

تدوین آیین نامهها و برنامهها در جهت تسهیل ایجاد و توسعۀ کسب و کارهای دیجیتال در سازمان-

شالودۀ حقوقی در ایجاد
کارآفرینی دیجیتال



تضمین امنیت به مشتریان و دریافتکنندگان در ارائۀ خدمات دیجیتال توسط سازمانهای آموزشی

شالودۀ امنیتی در ایجاد
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حفظ انعطاف در کار توسط کارآفرینان در حوزۀ کسب و کار دیجیتال و آموزش

دامنۀ تبلیغات و بازاریابی
خدمات دیجیتال در سازمان
آموزشی

خوشههای ضابطهساز و آئین مدار
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تضمین امنیت به سرمایهگذاران در سرمایهگذاری پرسود و مطمئن در سازمانهای آموزشی در حوزۀ

کسب و کار دیجیتال


ایجاد امنیت شغلی و مالی برای کارآفرینان حوزۀ دیجیتال در سازمانهای آموزشی

کنترل و نابودی ویروسهای رایانهای و هکرها جهت ایجاد امنیت سایتهای رایانهای ارائهدهندۀ

خدمات دیجیتال در سازمانهای آموزشی
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یکی از خبرگان در مصاحبه بیان نمود :با تجربیاتی که من در این چندساله دارم  ،سازمانها و مراکز
آموزشی کشور ما هم با شیب مثبت و البته بسیار کمی به سمت کارآفرینی و مخصوصاً کارآفرینی دیجیتال
در حال پیش روی هستند .مثل تاسیس پارکهای علم و فناوری  ،مراکز رشد  ،شتاب دهندهها و
کارخانههای نوآوری ،اضافه شدن دروسی مثل کار و فناوری در مدارس و یا مدیریت کسب و کار به نام
 DBAدر دوره های آموزش عالی و یا برگزاری بازارچه های کسب و کار در قالب جشنواره ها در مدارس
متوسطه اول و دوم .پس سازمان های آموزشی هم از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهند بود.اما در این بین
نقش حامیان بخش دولتی و خصوصی را نباید نادیده گرفت .
سؤال ششم :پیامدهای احتمالی ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی کدامند؟
پیامدها ،نتایجی هستند که در اثر راهبردها پدیدار میشوند .پیامدها نتایج و حاصل کنشها و واکنش-
ها هستند .پیامدها را همواره نمیتوان پیشبینی کرد و لزوماً همانهایی نیستند که افراد قصد آن را داشته-
اند .پیامدها ممکن است حوادث و اتفاقات باشند ،شکل منفی به خود بگیرند ،واقعی یا ضمنی باشند و در
حال یا آینده بهوقوع بپیوندند .پیامدهای احتمالی بهدستآمده از مفاهیم کشفشده شامل موارد زیر است:



ایجاد کسب و کارهای زایشی و اشتغالزایی پایدار در کشور



ایجاد شرایط برای کسب تجربۀ کارآفرینی دانشجویان و دانشآموزان در فضاهای واقعی و مجازی



درآمدزایی از طریق خوداشتغالی برای سازمانهای آموزشی فعال در حوزۀ کسب و کارهای دیجیتال

افزایش تمایل شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی به سرمایهگذاری در حوزۀ کسب و کار

دیجیتال در بخش آموزش

256



باالرفتن سطح رضایت مردم از عملکرد سازمانهای آموزشی



باالرفتن سطح رضایت فراگیران و کارکنان آموزشی از عملکرد سازمانهای آموزشی

کارایی و اثربخشی
اجتماعی
در سازمانهای آموزشی
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استقالل مالی سازمانهای آموزشی فعال در کارآفرینی دیجیتال و بهبود جایگاه رقابتی آنها در بین

سازمانهای آموزشی دیگر

کارایی و اثربخشی
اقتصادی
در سازمانهای آموزشی

خوشههای بهرهوری


تحصیل

بهبود وضعیت اشتغال در نوجوانان و جوانان جویای کار در سازمانهای آموزشی همراه با ادامۀ

خویشفرمایی در سطح
سازمانهای آموزشی

خوشههای خویشفرمایی



وجود بستر و ظرفیت خود اشتغالی نوجوانان و جوانان در سطح کالن توسط مراکز آموزشی

خویشفرمایی در سطح
کالن

پیامدها

کدهای اوّلیه

مفاهیم

مقوله-
ها
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کاهش فشار روانی (استرس) و کمک به حفظ سالمت اجتماع مردم در بیماریهای فراگیر نظیر

کووید 19


حوزۀ آموزش

تغییر نسبی در نگرش و رفتارهای کارکنان آموزشی و خانوادهها نسبت به کارآفرینی دیجیتال در



واسطهگری اینترنتی و راهاندازی سایتهای خبری توسط کاربران آموزشی



تبدیل تهدید کووید  19به ایجاد فرصت برای کارآفرینی دیجیتال در مراکز آموزشی



استفاده از تخصصهای کارآفرینان آموزشی مثل ارائۀ آموزشهای مجازی



راهاندازی پایگاه اینترنتی تخصصی کارآفرینی در سازمانهای آموزشی



جذب مخاطبان و خریداران مجازی توسط کاربران فعال در سازمانهای آموزشی



ایجاد یک مرکز ارائۀ خدمات و کسب و کار  2۴ساعته در سازمانهای آموزشی با کاربران فعال
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ایدههای نو برای کسب و
کارمجازی در سازمانهای
آموزشی

کسب و کار برخط در
مراکز آموزشی
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بالندگی سازمانهای آموزشی در حوزۀ کارآفرینی در عصر دیجیتال

کارایی و اثربخشی
فرهنگی
در سازمانهای آموزشی

خوشههای کسب و کار در سازمانهای آموزشی



عالقه و شوق به تحصیل در فراگیران سازمانهای آموزشی جهت ورود به حوزۀ کارآفرینی دیجیتال
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یکی از اعضای هیئت علمی کارآفرینی چنین عنوان نمود :باید پذیرفت که کسبوکار الکترونیکی،
ارزش افزودهای فوقالعاده دارد .چرا که با کمترین هزینه و مواد مصرفی و سرمایهگذاری فیزیکی ،میتوان
باالترین راندمان را در اختیار داشت .نقش صنعت و دانشگاه و همچنین سازمان های آموزشی در تقویت
کارآفرینی دیجیتالی باید مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد .کارآفرینی دیجیتالی ،گامی به جلو در مسیر
اشتغالزایی نوین در ایران است .در فهرست میلیاردرهای جهان که هر سال در مجله  FORBESاعالم
میشود ،کارآفرینان دیجیتالی جهان ،رتبه یک رقمی را دراختیار دارند .به نظر من اگر سازمان های
آموزشی به خصوص مدارس و دانشگاهها به سمت کارآفرینی دیجیتال حرکت کنند می توانند به اشتغال
نوجوانان و جوانان جویای کار هم کمک کنند  .بسیاری از سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در چنین
سازمانهایی را دارند .به خصوص در عصر کرونا و پسا کرونا یکی از بهترین انواع سرمایه گذاری در بخش
کارآفرینی دیجیتال خواهد بود که این خود باعث درآمدزایی سازمان های آموزشی و بالطبع باعث ایجاد
اشتغال در سازمان های آموزشی و در نهایت اشتغال زایی پایدار خواهد شد.
 .۳کدگذاری انتخابی :در مرحلۀ کدگذاری انتخابی فرآیند انتخاب دستهبندی اصلی یا ابعاد ،مرتبط
کردن نظاممند مقولهها با یکدیگر و تکمیل دستهبندیهای نیازمند اصالح و توسعه دنبال شد .مقوالت در
ادامۀ فرآیند کدگذاری به حوزههای وسیعتری مرتبط شدند و ابعاد پژوهش را تشکیل دادند .در مرحلۀ
کدگذاری انتخابی پژوهشگر برحسب فهم خود و براساس نتایج دو مرحلۀ قبلی کدگذاری از متن پدیدۀ
مورد مطالعه چهارچوب مدل یا ابرانگاری نهایی را عرضه میکند .پژوهشگر در این مرحله براساس جدول-
های باال و با استناد به دیدگاه خبرگان و برحسب فهم خود از متن پدیدۀ مورد مطالعه براساس مدل
پارادایمی پژوهش و روایت نظریه بهشرح زیر بیان میشود :این مدل در قالب یک الگوی منطقی که
دربردارندۀ علل ،زمینهها و عوامل مداخلهگر در ایجاد بومسازگان کارآفرینی دیجیتال است و راهبردهای
خلق کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی و پیامدهای ناشی از آن را بررسی میکند ،مطابق شکل
زیر طراحی و تبیین شده است.
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259دیجیتال در سازمانهای آموزشی (منبع :یافتههای پژوهش )1۴00
شکل  :2مدل پارادایمی بومسازگان کارآفرینی
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شکل :۴مدل مفهومی پژوهش

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-10

شکل  :۳مدل خوشههای بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی
(منبع :یافتههای پژوهش )1۴00
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(2020), Miranda et al. (2017), Satalkina and Gerald Steiner (2020), Fischer,
) Morais and Schaefer (2019نیز به شایستگیهای فردی بهعناوین دیگری اشاره شده است.
خوشههای آموزشی نیز در مطالعات Akbari et al. (2014), Chavoshi (2019), Nagasung
(2018), Sierra, Molly and Weiss Mora (2020), Justina Skondoa (2020),
) Vanessa Ratan L., Paul Jones (2021که همگی در زمینۀ کارآفرینی در سازمانهای

آموزشی دارای پژوهش هستند ،مورد توجّه قرار گرفته است .خوشۀ دانش علمی از مؤلفههای دیگر
تأثیرگذار در پژوهشهای Keshavarz et al. (2019), Sayehvand et al. (2020), Satish
Namibisan et al. (2019), Justina Skonda et al. (2020), Elia et al. (2020),
Alexis Garcia et al. (2021),با عناوین دیگری نام برده شده و با نتایج پژوهش آنها

262
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همسوست.
در تبیین نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که بومسازگان کارآفرینی دیجیتال پدیده ای برای
پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه ،دولت ،سازمانها و مراکز آموزشی و صنعتی است .دنیای پر
از رقابت و پیچیدگی ،با سرعتی سرسامآور ،نیازها و انتظارات مردم را از سازمانهای آموزشی باال برده
و آنها را شایسته ترین سازمان و نهاد برای حلّ مشکالت جامعه میدانند .براین اساس تبدیل
کارآفرینی سنتی به کارآفرینی دیجیتال در تمام جوامع از جمله کشور ما ضرورتی آشکار به نظر
می رسد .با نگاه به پژوهشهای داخلی و خارجی که در این زمینه انجام شده است ،می توان دریافت
که هر کدام از آنها کارآفرینی دیجیتال را در سازمانهای آموزشی و یا بخشهای دیگری از سازمان

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-10

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف طراحی الگوی بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی انجام گردیده
است .نتایج کدگذاری مصاحبههای انجامشده و پاسخ مشارکت کنندگان و تجزیه و تحلیل یافته های
بخش کیفی نشان دادکه مدل تدوین شده براساس نظریه داده بنیاد شامل مقوله های شرایط علی
متشکل شده از خوشههای فطری غریزی و آموزشی فرهنگی و هفت مفهوم ،شرایط زمینهای شامل
پنج خوشه اصلی اجرایی ،دانش علمی ،فنی و فن آورانه ،خرد فرهنگی ،محیطی و زیستبومی و
چهارده مفهوم ،راهبرد شامل سه خوشهی بنیادی ،توانمندیهای انسانی ،سیاستگذاری و برنامهریزی
و هشت مفهوم ،عوامل مداخلهگر دارای خوشههای انگیزشی و ضابطهساز (مباحث قانونی در ایجاد
کارآفرینی دیجیتال) و شش مفهوم و پیامدها شامل خوشههای خویش فرمایی ،بهرهوری و کسب و کار
در سازمانهای آموزشی است .مطالعۀ پیشینه پژوهش و مقایسۀ عوامل حاصل از پژوه ش با ادبیّات
پژوهشی ،نشان میدهد که بسیاری از مؤلفههای بهدستآمده از مصاحبه با خبرگان در این پژوهش،
در پژوهشهای قبلی اشاره نشده و جزء نتایج جدید در این پژوهش محسوب می شود.
الزم به ذکر است که در پژوهش ( Abdul Latif Korr (2020), Naranjishani et al.
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را براساس دانش و تجربه خود و ویژگی های این سازمان ها شناسایی کرده ،شرایط اصلی ،علّی این
مؤلفهها و عوامل بسترساز ،عوامل حامی و مانع ایجاد بوم سازگان ،همچنین راهبردها و استراتژیهای
ایجاد کارآفرینی دیجیتال را بیان کرده و در نهایت به پیامدها و خروجیهای آن پرداخته اند.
یکی از مفاهیم اصلی در این مورد سزاواری های بالفعل در کارآفرینان دیجیتال است این مفهوم بر
این داللت می کند سزاواری های بالفعل به معنی شایستگی هایی از کارآفرینی دیجیتال در افراد است
که به فعلیت رسیده و دارای آثار است از جمله  :هوشمند در شناسایی و خلق فرصتهای جدید در حوزه
کسب و کار دیجیتال ،خالق و نوآور بودن یک مدیر آموزشی و یک کارآفرین دیجیتال و  ....چگونگی
فرایند و محتواهای آموزشی در ایجاد و توسعه بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال آموزشی از دیگر مفاهیم
تاثیرگذار در کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی از شرایط علی است که توسط خبرگان کارآفرین به
آن اشاره شده است.محتوای آموزشی فرایندی است مستمر ،که به صورت مجموعه مفاهیمی متشکل و
کلی و مجموعه نیازهای آموزشی را براساس تدبیری راهبردی و موضوعی هدایت میکند و شامل کلیه
نیازهای آموزشی جامعه اعم از نیازهای فردی و اجتماعی و همچنین اولویتها و مقاصد و اهداف براساس
سیاستها و خط مشیهای مورد نظر ،اطالعات و دانش مطابق با نیازها ،وسایل و ابزارهای الزم برای
تحقق اهداف میباشد .درواقع از طریق مجموعه فعالیتهای هدفدار و مبتنی بر نیاز و متکی بر
روشهای مناسب آموزشی است که میتوان به نظریات و اهداف مشخص شده در برنامه آموزشی
کارآفرینی طی فرایند برنامهریزی جامعه عمل پوشاند این مجموعه فعالیتهای هدفدار و نظاممند و روش
مدار خود طی یک فرایند منطقی و منظم علمی ،چارچوب محتوای آموزشی را در سطح برنامههای خُرد و
کالن آموزشی طرحریزی میکند و چگونگی سازمانبندی محتوا را برای تحقق اهداف کارآفرینی دیجیتال
مشخص میکند.
عرصه های ملموس و زیرساختهای فناورانه اولین مفهوم از خوشه های فنی و از شرایط زمینه ای
بسیار تاثیرگذار است که در مصاحبه خبرگان کارآفرین بارها مورد تاکید قرار گرفته است  .ملموس به
معنای قابل درک و قابل لمس می باشد  .یک زیرساخت ،ساختاری عمومی است که دارای سازماندهی و
نظام یکپارچه و وسیع است و از ساختاری یکپارچه و کامل (نظام مخدوم) پشتیبانی میکند همچنین
فضائی را برای ارائه خدمت در یک زمینه مشخص فراهم میآورد .زیرساخت های فناورانه در برگیرنده
زیرساخت های مخابرات ،منابع و قابلیت های فناوری دیجیتال ،سرعت و پهنای باند اینترنت،
زیرساختهای نرمافزاری و سخت افزاری و  ......می باشد .
دامنه تعامالت سازمانی در حوزه دیجیتال و آموزش به عنوان مفهوم اول از مقوله خوشه های بنیادی
می باشد ؛اصوال هر نوع ارتباط فرد با افراد دیگر یا با محیط  ،تعامل نامیده می شود .امروزه وسایل ارتباط
جمعی مانند موبایل ،کامپیوتر ،تبلت ،اینترنت ،تلویزیون و رادیو از مصادیق وسایل ارتباط جمعی محسوب
می شوند که ماحصل آنها افزایش تعامل فرد با محیط و سازمانها با یکدیگر است.دامنه تعامالت سازمانی
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شامل تمامی ارتباطات سازمانهای آموزشی با محیط و دیگر سازمانها برای ایجاد و توسعه بوم سازگان
کارآفرینی دیجیتال است  .شمول سرمایه ای و مالی ایجاد و توسعه کارآفرینی دیجیتال در سازمان های
آموزشی از جمله خوشه های انگیزشی و از شرایط مداخله گر بسیار مهم و تاثیر گذار است که در مصاحبه
خبرگان بارها به آن اشاره شده است  .معنی دقیق سرمایه به مفهومی که واژه ســرمایه در آن مورد
استفاده قرار میگیرد ،بستگی دارد ولی عموماً ،به منابع مالی مورد استفاده سـرمایه گفته میشود.
سازمانهایی که سـرمایه بیشتری دارند از سایر رقبای خود با سـرمایه کمتر ،عملکرد بهتری خواهند
داشت .این مولفه شامل مفاهیم اولیه ای چون تخصیص هدفمند بودجه به بخش های کارآفرینی ،جذب
بودجههای پژوهشی جدید در حوزه کارآفرینی دیجیتال  ،تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه و دیگر
سازمانهای آموزشی است .
خویش فرمایی در سطح کالن از جمله پیامدهای مهم در ایجاد کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای
آموزشی است ؛ خوداشتغالی" یا "خویشفرمایی" نوعی از اشتغال است که در آن فرد برای خود کار کرده
و کارفرمای خویش میباشد .در خویش فرمایی کالن تصمیمات براى دورههاى بلندمدت گرفته مىشود
و به ریسک و بازده این اقدامات بر جامعه یا منطقه توجه مىگردد .در همه برنامههاى کالن به دورههاى
بلندمدت توجه مىشود مانند :وجود بستر و ظرفیت خود اشتغالی نوجوانان و جوانان در سطح کالن توسط
مراکز آموزشی و یا ایجاد کسب و کار های زایشی و اشتغال زایی پایدار در کشور.
خویش فرمایی در سطح سازمان های آموزشی نیز در سطحی کوچکتر در این خوشه جای دارد ؛
کارآفرینی دیجیتال می تواند در درازمدت یا حتی کوتاه مدت باعث ایجاد خوداشتغالی در سطح مراکز
آموزشی و افراد شاغل در آن شود .مانند درآمدزایی از طریق خوداشتغالی برای سازمان های آموزشی
فعال در حوزه کسب و کار های دیجیتال که فقط در سطح یک سازمان آموزشی و در کوتاه مدت قابل
اجرا است.
نتایج حاصل از پاسخ به سواالت این پژوهش نشان داد که
با توجّه به جنبۀ کیفی این پژوهش انتخاب مشارکت کنندگان از محدودیتهای این پژوهش بود؛
زیرا نمونهگیری هدفمند غیرتصادفی است و موجب سوءگیری و تعصب می شود .همچنین شیوع
بیماری کووید  19باعث مشکالتی در انجام مصاحبۀ حضوری شد .مطابق یافتههای پژوهش برای ایجاد
و توسعۀ بومسازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی  15خوشه باید مدنظر باشد؛ بنابراین به
مدیران ،اعضای هیأت علمی ،مدرسان ،دانشجویان و  ....در سازمانهای آموزشی پیشنهاد میشود:
 عالوهبر مأموریتهای سنتی و گذشتۀ خود بر مأموریت سوّم سازمانهای آموزشی تمرکز
بیشتری کرده و با منطق و برنامهریزی آیندهنگرانه ،تدابیر ،سیاستها و خطمشیهای
برانگیزاننده ،محرک و همسو با کارآفرینی دیجیتال را انتخاب کنند.
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با توجّه به خوشۀ انگیزشی ،کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی نیاز به حمایت و
توسعه دارد و باید تقویت شود ،بنابراین با جذب و توسعۀ منابع مالی و توانمندسازی و حمایت از
سرمایههای انسانی رسیدن به اهداف کارآفرینی دیجیتال را آسان کنند و با ایجاد فرهنگ
کارآفرینی دیجیتال از طریق پیریزی و تبیین ارزشهای کارآفرینانه ،باور به خودکارآمدی و
توانمندی کار تیمی و تعمیق نگرشهای کارآفرینانه و فنآورانه در اساتید و دانشجویان ،ثروت-
آفرینی و روحیۀ کارآفرینی را ارتقا داده و سازمانهای آموزشی را به سوی کارآفرینی دیجیتال
سوق دهند.
یکی از مهّمترین خوشهها ،خوشههای آموزشی  -فرهنگی در سازمانهای آموزشی است که
باید کارآفرینانه و همراه با آموزشهای فنآورانه و مهارتهای دیجیتال باشد .سیاستهای
آموزشی باید بهصورت مستمر بازبینی شوند و سازمانهای آموزشی باید با اتخاذ سیاستهای
آموزشی نوآورانه و برنامۀ درسی کارآفرینانه از نوع دیجیتال بین جامعه و دانش فنی ارتباط
مؤثری ایجاد کنند.
با توجّه به مفاهیم خوشۀ دانش علمی ،به مدیران آموزشی پیشنهاد میشود با آموزش
مهارتهای اساسی از جمله مسائل مالی ،شناخت بازار ،اصول مدیریت ،قوانین کار ،توانایی
مدیریت توسعه و رشد و ....به استادان و دانشجویان ،کارآفرینی دیجیتال را توسعه دهند.
از آنجا که اجرای خوشههای خرد فرهنگی و ضابطهساز نیاز به تجربۀ مدیران دارد ،مدیران
آموزشی دانشگاهها و سازمانهای آموزشی باید با تمام ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای کارآفرینی
دیجیتال در سازمانهای آموزشی آشنا باشند و ارتقای تکتک این مؤلفهها و شاخصها را در
تصمیمات خود در نظر داشته باشند تا بتوانند از نتایج خوشههای بهرهوری و خویشفرمایی از
جمله برگزاری کارگاههای آموزشی و دورهها و همایشهای ارائۀ کارآفرینی دیجیتال ،برای
استقالل مالی سازمانهای آموزشی و عدم وابستگی آنها به دولت در سازمانهای آموزشی
خود ،نهایت استفاده را ببرند.
رویکرد سازمانهای آموزشی ،مدیران و سیاستگذاران در راستای پیشبرد اهداف کارآفرینی
دیجیتال باید بر روی سرمایهگذاری مناسب بر روی تحقیقات کاربردی ،افزایش سرمایۀ انسانی
و ارتقای تولید دانش باشد .مدیران و سیاستگذاران سازمانهای آموزشی باید با ایجاد ساز و
کارهای مناسب تشویقی و ایجاد مشوقهای مالی و غیرمالی انگیزۀ استادان و دانشجویان
سازمانهای آموزشی را در انجام فعالیتهای کارآفرینی دیجیتال زیاد کنند و مشارکت در این
روند را آسان و سریع کنند.
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تضاد مالی/تعارض منافع
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان طراحی الگوی بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال
در سازمانهای آموزشی بر اساس نظریه داده بنیاد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه می باشد و نتایج
. پژوهش حاضر با منافع هیچ سازمانی در تعارض نبوده و بدون حمایت مالی انجام شده است
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:تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند از اساتید کارآفرینی و فناوری اطالعات دانشکده کارآفرینی
دانشگاه رازی و همچنین ریاست پارک علمی فناوری استان کرمانشاه با توجه به نقش ارزنده ای که در
تشکر و قدردانی به عمل، شناسایی مولفه های کارآفرینی دیجیتال در سازمانهای آموزشی ایفا کرده اند
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