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چکیده

این مقاله که به تبیین تأثیر هوش سازمانی و سرمایۀ فکری بر قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی پرداخته است،
درصد است تا رابطۀ هوش سازمانی و سرمایۀ فکری را با قابلیتهای کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد .طرح آن از نوع
توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است .جامعۀ تحقیق را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد تشکیل
میدهند که از میان آنها تعداد  289نفر به روش طبقهای و از گروههای مختلف آموزشی انتخاب و اطالعات مورد نیاز نیز از
طریق سه پرسشنامه گردآوری شده است ،نهایتاً دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون  ، Tهمبستگی و رگرسیون
چندگانه تجزیه و تحلیل و نتایج زیر به دست آمده است :میانگین کلیۀ مؤلفههای هوش سازمانی و قابلیتهای کارآفرینی
دانش(کلی) باالتر از میانگین است؛ با وجودی که میزان سرمایۀ فکری(کلی) باالتر از میانگین است اما میانگین مؤلفه سرمایه
رابطهای باالتر از میانگین نشده است؛ بین هوش سازمانی(کلی) با قابلیتهای کارآفرینی دانش(کلی) رابطهای معنادار و از بین
مؤلفه ها نیز مؤلفه تمایل به تغییر بیشترین رابطه و مؤلفه جرأت و شهامت و اتحاد و توافق هیچ گونه رابطهای با قابلیتهای
کارآفرینی دانش نداشته است؛ بین سرمایۀ فکری(کلی) با قابلیتهای کارآفرینی دانش(کلی) در اعضای هیأت علمی رابطۀ
معناداری وجود دارد و نهایتاً این که  42درصد از تغییرات مربوط به قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه
شهرکرد با هوش سازمانی و سرمایۀ فکری توضیح داده میشود.
واژههای کلیدی :هوش سازمانی ،سرمایۀ فکری ،قابلیت ،کارآفرینی دانش ،اعضای هیأت علمی ،دانشگاه شهرکرد.
مقدمه
همچنان که در عصر حاضر ،اقتصاد از حالت صنعتی فراتر
رفته و به اقتصاد دانشی تبدیل شده است ،کارآفرینی نیز
که از آن به عنوان موتور محرکۀ اقتصادی یاد شده ،از
حالت تجربی عبور کرده و کارآفرینی دانشی شده
است(میشلین .)1228 ،2در واقع با سیر جوامع از عصر
صنعتی به عصر اطالعات ،امروزه شاهد پدیداری اقتصادی
هستیم که در آن دانش به عنوان مهمترین سرمایه،
جایگزین سرمایۀ مالی و فیزیکی شده است(چن و
1. Michelin
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همکاران .)1224 ،1در این میان در وظایف دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی نیز تحولی شگرف به وجود آمده است
و آن این که دانشگاهها تنها به انجام وظایف آموزشی،
پژوهشی ،فرهنگی توجه ندارند و وظیفۀ کارآفرینی را نیز
بر عهده دارند(سیگل و همکاران .)1229 ،9با توجه به
کارکرد مهم دانشگاهها در تولید و اشاعۀ دانش و با توجه
به کارکرد جدید آنها در انجام فعالیتهای کارآفرینی سه
نوع فعالیت کارآفرینانه در دانشگاهها وجود دارد،
کارآفرینی برای تولید دانش ،کارآفرینی برای اشاعۀ دانش،
2. Chen et al
3. Siegel et al

68

دوفصلنامۀ نوآوری و ارزشآفرینی ،سال دوم ،شمارۀ پنجم ،بهار و تابستان 2999

کارآفرینی برای بهرهبرداری از دانش(عرفانی.)2981 ،
عالوه بر این نوع دیگری از کارآفرینی در دانشگاهها وجود
دارد که کارآفرینی دانش نام دارد که آن را فرایند تبدیل
سرمایۀ فکری به فرصت( بار ،)1229 ،4قابلیتی برای ایجاد
فرصت در محصوالت یا فعالیتهای دانشی(هاروی و
نایت  )2991 ،و فرایند بهرهبرداری حداکثر از طریق
فعالیتهای کارآفرینانه(میشلین )1228 ،تعریف کردهاند.
نگاه سنتی به وظایف دانشگاه در قبال مقولۀ کارآفرینی
بیانگر این موضوع است که دانشگاهها فقط باید در زمینۀ
کارآفرینی تولید و اشاعۀ دانش فعالیت کنند و بهرهبرداری
از دانش موجود را به عهدۀ مؤسسات و بنگاههای تجاری و
اقتصادی واگذارند .انواع کارآفرینیهای دانشمحور اثر
متقابل بر هم دارند و در کنش متقابل موجب توسعۀ
اقتصادی میشوند .توسعۀ فعالیتهای کارآفرینی و مبتنی
بر بازار به معنای تضعیف ماموریتهای سنتی دانشگاهها
نیست .بین ماموریتهای جدید و سنتی دانشگاهها
پیوستگی وجود دارد .بین افزایش فعالیتهای کارآفرینی و
ارزشهای آکادمیک تضادی وجود ندارد بهطوری که
به طور همزمان و با همزیستی کامل و به صورت ترکیبی
میتوانند در یک دانشگاه وجود داشته باشند(عرفانی،
 .)2987دانشگاهها بهعنوان مهمترین مرجع تولید و اشاعۀ
دانش ،میتوانند کارآفریندانش تربیت کنند ،تا با توجه به
فناوریهایی که توسعه میدهند شرکتهای جدیدی را
بنیانگذاری کنند(مک دونالد.)1221 ،1
کارآفریندانش فردی است که در ایجاد و استفاده از
دارائیهای فکری توانایی داشته و به ایجاد ثروت شخصی
گرایش دارد .آنها کارآفرینانی هستند که اطالعات و
دانش را خلق و توسعه داده و در آن سهیم میشوند
(اسکرزکی .)1221 ،7کارآفرینان دانش در عرصۀ دانشگاه و
کسب و کارهای دانش محور اقدام به نوآوری میکنند و
آن چه را که در دانشگاهها به عنوان کشف و بهرهبرداری از
فرصتها یاد میشود توسط کارآفرینان دانشی صورت
میگیرد(مک دونالد .)1221 ،در دانشگاهها دانشجویان و
اساتید میتوانند کارآفریناندانش باشند ،آنها ضمن
برخورداری از توانائیهای ذهنی باال در ادارۀ دانش نیز

توانمند بوده و میتوانند ایجادکننده ،اشاعه دهنده و
استفاده کننده از دانش نیز باشند .با توجه به این که یکی
از ویژگیهای اساسی دانشگاهها وابستگی به دانش،
اطالعات و یادگیری است ،لذا دانشگاههایی میتوانند در
زمینۀ کارآفرینی دانش پیشتاز باشند که بتوانند کارآفرینی
را به سمت اقتصاد دانشی سوق دهند .در اقتصاد دانشی
که سرمایۀ فکری جزو مهمترین دارائیهای ناملموس
سازمانی محسوب میشود ،دانشگاهها به دنبال به کارگیری
رویکردی هستند که از این دارائیهای فکری بهرهبرداری
بیشتری کنند .سنگز )1227( 8معتقد است که بر فرایند
کارآفرینی دانش در دانشگاهها متغیرهای متعددی
همچون ویژگیهای فردی ،فرهنگ سازمانی ،ارتباطات
سازمانی ،یادگیری سازمانی و سرمایۀ فکری میتوانند
اثرگذار باشند (سنگز ،)1227 ،در واقع سرمایۀ فکری برای
سازمانها منبعی پر ارزش در رشد کارآفرینی و نوآوری به
حساب میآید(میشلسکی و جاویر.)1228 ،9
شواهد جدید همچنین این نکته را بیان میکند که هوش
و ویژگیهای فردی افراد نیز نقش مهمی در منشاء
کارآفرینی آنان دارد(هرمان و همکاران .)1227 ،22در این
میان هوش سازمانی که گرد هم آمدن همۀ هوشهایی
است که افراد در جهت ایجاد بینش مشترک در سازمان
مشارکت دارند(الیبوویتز ،)1222 ،22در تجزیه و تحلیل
عملکرد مؤثر دانش و پردازش اطالعات نقش مؤثری دارد
و قابلیتی است که نیروی مغزی کارآفرینان دانش را بسیج
نموده و آن را برای دستیابی به اهداف سازمانی بسیج
میکنند.
با توجه به نقشی که هوش سازمانی و سرمایۀ فکری در
توسعۀ ویژگیهای کارآفرینان دانش و همچنین فرایند
کارآفرینی دانش ایفا میکنند ،اما تاکنون هیچگونه
تحقیقی در کشورکه در آن به طور همزمان رابطۀ میان
هوش سازمانی و سرمایۀ فکری با کارآفرینی دانش مورد
بررسی قرار گرفته باشد ،انجام نشده است ،لذا در این
مقاله قصد داریم تا به تبیین رابطۀ میان هوش سازمانی،
سرمایل فکری با کارآفرینی دانش بپردازیم.

4. Barr
5. Harvey& Knight
6. Mc Donald
7. Skrzeszewski

8. Senges
9. Michalski& Javier
10. Hermann et al
11. Liebowits

تأثیر هوش سازمانی و سرمایۀ فکری بر قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
با توجه به این که موضوع مقاله حاضر بررسی تأثیر هوش
سازمانی ،سرمایۀ فکری بر کارآفرینی دانش است ،در ادامه
به تشریح سه مقولۀ ذکر شده میپردازیم.
 هوش سازمانی
هوش سازمانی 21به معنای کسب دانش و اطالعات جاامع
از همۀ عواملی که بر سازمان تاأثیر مایگاذارد .منظاور از
همه عوامل یعنی اطالعاتی که از مشتریان ،اربااب رجاوع،
رقبااا ،محاایط اقتصااادی ،محاایط فرهنگاای ،فرایناادهای
سازمانی (مالی ،اداری ،حفاظتی ،تولیادی ،مناابع انساانی،
بودجااه و )...کااه تااأثیر زیااادی باار کیفیاات تصاامیمهااای
مااادیریتی در ساااازمان مااایگاااذارد هاااوش ساااازمانی
است(شوسک.)2991 ،29
هوش سازمانی در تجزیاه و تحلیال عملکارد ماؤثر داناش
سازمانی نقش به سزایی داشته و نیروی مغزی کارآفرین را
برای دستیابی به اهداف سازمانی بسیج مایکناد ،از نظار
آلبرشت( )1229هوش سازمانی دارای هفت مؤلفاه اسات،
که عبارتند از:
 -2بینش راهبردی :24قابلیت خلق ،استنتاج و بیان اهداف
سازمان؛
2

 -1سرنوشت مشترک  :درگیر شدن در کار سازمان،
دانستن رسالت و مأموریت سازمانی ،احساس داشتن
هدف مشترک و درک موفقیت سازمان؛
 -9تمایل به تغییر :21تمایل به کسب تجارب جدید و
مهیج؛
27

 -4روحیه  :میل به اعطای بیش از حد استاندارد؛
 همسویی و هم آهنگی :28سازماندهی برای تحققرسالت و مأموریت سازمان ،تقسیم مسئولیتها و مشاغل
و وضع قوانینی برای برخورد و ارتباط با همکاران و
رویارویی با موقعیتهای بیرون از سازمان؛
 -1کاربرد دانش :29استفاده از دانش در موقعیتهای
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12

 -7فشار عملکرد  :داشتن موضع اجرایی خاص و توجه
12

به خود تحمیلی (آلبرشت .)1229 ،
 سرمایۀ فکری
سرمایۀ فکری 11مجموعهای از دانش ،اطالعات ،داراییهای
فکری ،تجربه ،رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند برای
ایجاد ثروت به کار گرفته شود .در واقع سرمایۀ فکری تمامی
کارکنان ،دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد
ارزشافزوده در بر میگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میشود
(قلیچ لی و مشبکی .)298 ،روز و بارونز(  )122سرمایۀ فکری
را جمع دانش اعضاء سازمان و کاربرد دانش آنها تعریف
کردهاند(روز و بارونز .)122 ،19استوارت( )2997معتقد است
سرمایۀ فکری شامل دانش ،اطالعات ،دارائی فکری و تجربیاتی
است که میتواند برای ثروت آفرینی مورد استفاده واقع
شود(استوارت )1221 ،14و دارای سه بعد است:

 -2سرمایۀ انسانی  :1نشان دهندۀ موجودی دانش افراد
یک سازمان است .کارکنان ،سرمایۀ فکری را از طریق
شایستگی ،نگرش و چاالکی فکریشان ایجاد میکنند .این
سرمایه شامل مهارتها ،تخصص ،توانائی حل مسئله و
سبکهای رهبری است؛
11

 -1سرمایۀ ساختاری  :شامل دارائیهای زیر ساختاری
مثل فناوری ،فرایندها و روشهای کاری ،و نیز شامل
دارائیهای فکری ،مثل دانش فنی ،مارکهای تجاری و
حق ثبت و بهرهبرداری میشود؛
 -9سرمایۀ رابطهای :17موضوع اصلی این سرمایه ،دانش
موجود در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان است.
سرمایۀ رابطهای ،عامل تعیین کنندۀ اصلی در تبدیل
سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه باعث ارتقای
عملکرد سازمان است (گلمن2992 ،18؛ استوارت.)1221 ،
 کارآفرینی دانش
بار( )1229و زیائی و محمد( )1222کارآفرینی دانش را به
عنوان توانایی افراد کارآفرین برای پاسخ دادن به یادگیری

کاربردی سازمان و بیرون از سازمان؛
12. Organizational Intelligence
13. Schusk
14 . Strategic vision
15 . Shared fate
16 . Appetite for change
17 . Sprit
18 . Alignment and congruence
19 . Knowledge deployment

20 . Performance pressure
21 . Albrecht
22 . Intellectual Capital
23
. Rose and Barons
24 . Stewart
25 . Human Capital
26 . Structural Capital
27 . Relational Capital
28 . Coleman
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و تبدیل سرمایه به فرصت و همچنین برای متمرکز شدن
بر فرصت یا حمایت در برابر تهدیدات از طریق سازگار
شدن با نوآوریها ،تعریف کردهاند(بار1229 ،19؛ زیائی و
محمد .)1222 ،92هاروی و نایت( )2991کارآفرینی دانش
را به عنوان توانایی و قابلیت افراد در بازشناسی یا خلق
فرصت در محصول یا فعالیتهای دانشی نوآورانه تعریف
کرده اند و آن را از کارآفرینی سنتی که به دنبال به دست
آوردن سود مالی است ،متمایز ساخته و معتقدند که
کارآفرینی دانش بر فرصتهایی که با هدف بهبود
محصوالت پژوهشی(که از طریق دانش به دست میآید)،
توجه دارد(هاروی و نایت .)2991 ،به نظر
میشلین()1228کارآفرینی دانش به دنبال پیدا کردن
مزیت رقابتی استفاده از دانش به عنوان ابزاری برای
توسعۀ منابع سازمانی است ،در واقع کارآفرینی دانش به
دنبال بهرهبرداری حداکثر از دانش از طریق فرایند نوآوری
است(میشلین.)1228 ،
راولی )1222(92در پژوهشی که به تبیین رابطه میان پذیرش
سازمان یادگیرنده با کارآفرین دانش پرداخت ،نشان داد که
سیستمهای یادگیری سازمانی و همچنین میزان پذیرش
سازمان یادگیرنده با میزان کارآفرینی دانش ارتباط معناداری
دارند(روالی.)1222 ،
دموس تینک
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( )1222گزارشی تحت عنوان" :کارآفرینی

دانش در بریتانیا" منتشر کرد که حاوی مجموعهای از مطالعات
موردی است که به کاربرد کارآفرینی دانش در صنایع مبتنی بر
فناوریهای اطالعاتی و رایانهای(همانند بازی و انیمیشن) در
بریتانیا پرداخته است ،او نشان داد که فعالیتهای
کارآفریندانش در واقع شروع یک سرمایهگذاری است که
مبتنی بر کار دانشی است(لد بتر و اوکلی.)1222 ،99

یکی دیگر از کارهای تحقیقاتی که در خصوص کاارآفرینی
دانش انجام گرفته است ،رسالۀ مقطع دکتری ماک دونالاد
( )1221اساات ،کااه در آن بااه تبیااین رابطااۀ یااادگیری
سازمانی و کارآفرینی دانش " پرداخته است ،ایشان نشاان
داد که متغیر یادگیری سازمانی با کارآفرینی دانش ارتباط

29 . Barr
30 . Ziyae and Mohamad
31 . Rowley
32 . Demos Think-Tank
33 . Leadbetter and Oakley

داشااته و ابعاااد مختلااف یااادگیری سااازمانی باار فراینااد
کارآفرینی دانش تأثیرگذار است (مک دونالد.)1221 ،
سیگل و همکاران( )1229در تحقیقی نشان دادهاند که
مدیریت غیر اثربخش دارائی و سرمایههای فکری دانشگاه
از موانع مهم تجاریسازی یافتههای پژوهشی و کارآفرینی
دانش دانشگاه است ،آنها نشان دادهاند که مدیریت
رسمی دارائیها و سرمایههای فکری دانشگاه پدیدهای
نسبتاً جدید بوده و روند انتقال تکنولوژی دانشگاهها به
سایر بخشها با رشدی فزاینده مواجه شده است.
پیچیدگیهای به وجود آمده نیز به چالشهایی در حوزۀ
کارآفرینی دانش منجر شده است(سیگل و همکاران،
.)1229
کولین کالسون )1229( 94که در کارگاهها آموزشی متعددی از
اصطالح کارآفرینی دانش استفاده نموده است ،کتابی تحت
عنوان "کارآفریندانش" نوشت .گرچه این کتاب ،یک کتاب
دانشگاهی نیست ،با این حال حاوی برخی از مفاهیم اولیۀ
کارآفرینی دانش است که در آن به توصیف فرصتهای مبتنی
بر منابع دانش به عنوان وجه تمایز کننده از فرصتهای منابع
کالسیک پرداخته شده است .کولین کالسون ( )1229به
فهرستی از قابلیتهایی که یک کارآفرین دانش برای انجام
فعالیتهای کارآفرینی دانش نیاز دارد ،اشاره نمود ،که عبارتند
از :توانایی به دست آوردن ،توسعه دانش ،به اشتراکگذاری
دانش ،مدیریت و بهرهبرداری از اطالعات ،دانش و فهم ،توانایی
رهبری و مدیریت کارکنان دانش ،توانایی سازماندهی شبکهای
و گرایش به تیمهای مجازی(کولین کالسون.)1229 ،
استن اسکرزسکی( )1221کتابی تحت عنوان " کارآفرینی
دانش" نوشت ،عنوان این کتاب در ابتدا " کتابدارکارآفرین"
بود ،که بعدها اسکرزسکی( )1221نام آن را" کارآفرینی دانش"
گذاشت .اسکرزسکی ( )1221در این کتاب به توصیف
راهکارهای عملی برای پذیرش الگوی کارآفرینی دانش در حرفۀ
کتابداری پرداخته است .او بیان میکند که "یک کارآفرین
دانش کسی است که در ایجاد و استفاده از داراییهای فکری
برای توسعۀ سرمایهگذاری جدید و یا خدمات جدید توانایی
داشته و به ایجاد ثروت شخصی و جمعی و حتی بهبود خدمات
و افزایش مهارت گرایش دارد .کارآفرین دانش باید از سرمایۀ
کافی دانش شخصی که او را قادر به ایجاد ارزش و یا ثروت
مینماید ،برخوردار باشد .اسکرزسکی( )1221به اهمیت
سرمایههای فکری در ایجاد ثروت و یا بهبود خدمات و همچنین
کاربرد فناوری اطالعات(به عنوان سرمایۀ ساختاری) در
34 . Colin Coulson

تأثیر هوش سازمانی و سرمایۀ فکری بر قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
فعالیتهای کارآفرینی دانش کتابداران اشاره میکند(اسکرزکی،
.)1221

اسکرزسکی( )1221معتقد است که برای توسعۀ
کارآفرینان رقابتی بایستی آنها را با دانش رقابتی مجهز
نمود( این دانش رقابتی در واقع ویژگی کارآفرینان دانش
را تشکیل میدهد) و عبارتند از:
 -1توانایی اداره دانش  :9کارآفرین دانش باید توانایی
مدیریت دانش ضمنی و صریحی را که در سازمانش وجود
دارد را دارا باشد .کارآفرین دانش به طور ویژه باید در
تشکیل ذهنیت مناسب همکاران ،توسعۀ دانش سازمانی،
تجربیات و همچنین توسعه و پیشرفت رسالت سازمانی
مؤثر باشد .عالوه بر این توانایی مدیریت دانش در برگیرنده
توانایی افراد در خلق دانش ،کسب دانش ،سازمان دانش،
ذخیرۀ دانش ،اشاعۀ دانش و به کارگیری دانش نیز است.
 -2توانایی ذهنی :91کارآفرین دانش بایستی از توانایی
ارائۀ آموزش و تدریس برخوردار باشد .توانائیهای دیگر
عبارتند از :خودآگاهی ،تجربه آموزی ،دانایی،
شایستگیهای اصلی و حرفهای ،باور و اعتقادات مذهبی و
عملی است.
 -3توانایی یادگیری پیوسته و مادام العمر :97یادگیری
پیوسته و مادام العمر که بخشی از آموزههای اسالمی را
تشکیل میدهد ،پیشنهاد میکند که دانش امروز بایستی
از دانش دیروز و دانش فردا نیز از دانش امروز بیشتر
باشد ،بر این اساس کارآفرین دانش مدام در حال خلق
دانش است .عالوه بر این ،این ویژگی دربرگیرنده
قابلیتهای فردی کارکنان ،قابلیتهای پردازش اطالعاتی
و غنیسازی انگیزش نیز میباشد.
 -4ایجاد کننده ،اشاعه دهنده و استفاده کننده از
دانش :98کارآفرینان دانش کسانی هستند که میتوانند
برای سازمان سودمند بوده و در جریان توسعۀ هوش
تجاری ،افزایش قابلیتهای ذهنی ،دستیابی به بینش و
سالیق مشتریان یا آگاه از تنوع منافع دیگر دانش باشند.
عالوه بر این ،این ویژگی در برگیرندۀ افزایش دانش ضمنی

89

و آشکار از طریق فرایندهای درونی سازی ،برونی سازی و
ترکیب نیز است.
فولر )1221(99در تحقیقی نشان داد برای توسعۀ
کارآفرینی دانش بایستی سرمایۀ فکری ،انسانی(از طریق
آموزش) و دانشی(از طریق تحقیق) با یکدیگر توسعه و
تعامل داشته باشند(فولر.)1221 ،
تول و سیزارنیزکی )1227( 42در تحقیقی نشان دادهاند که
که توجه به دارائیها و سرمایههای فکری در دانشگاه به
کارآفرینی دانش منجر خواهد شد ،همچنین آنها نشان
دادهاند که تجاریسازی سرمایههای فکری گام مهمی در
توسعه و پیشبرد فعالیتهای کارآفرینی دانش است(تول و
سیزارنیکی.)1227 ،سنگز( )1227بر اساس مدل مک
دونالد( )1221مدلی ارائۀ داد که در آن عوامل متعددی
چون ویژگیهای فردی(پیشرفت طلبی ،استقالل طلبی،
خالقیت ،ریسکپذیری ،تحمل ابهام و  ) ...ارتباطات
سازمانی ،حمایت از پروژههای جدید ،سبک رهبری،
ساختار سازمانی(پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز) ،فرهنگ
سازمانی و سرمایۀ فکری بر فرایند کارآفرینی دانش
اثرگذار هستند(سنگز.)1227 ،
سینگ و ماگون )1229(42ضمن بررسی فعالیتهای کارآفرینان
دانش در هند ،کارآفرینی دانش را حوزهای از کارآفرینی تعریف
کرده که به دنبال درک و شرح نوآوریها و محصوالت جدید
است و با دارائیها و سرمایههای فکری ارتباط نزدیکی دارد،
ایشان با بهرهگیری از مدل فولر( )1221سرمایۀ فکری را از
عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی دانش میدانند و معتقد است
که مؤسسات حرفهای هندوستان نقش عمدهای در توسعۀ
کارآفرینی دانش آن کشور داشتهاند(سینگ و ماگون،
.)1229تحقیقاتی نیز این نکته را تأیید میکنند که بین هوش
سازمانی با کارآفرینی افراد همبستگی مثبتی وجود دارد ،که از
جملۀ آنها میتوان به تحقیقات ستاری()2989؛ بخشیان و
همکاران( )2992و مرادی و همکاران( ،)2992که نشان دادهاند
هوش سازمانی بر قابلیتهای کارآفرینی اثرگذار است .تحقیق
دیگری نیز نشان داد که  1درصد از تغییرات مربوط به
قابلیتهای کارآفرینی افراد به هوش سازمانی آنان بستگی
دارد(رحیمی و وظیفه.)2989 ،
عالوه بر این ،تحقیقاتی دیگری نیز به بررسی و تبیین رابطه
بین سرمایۀ فکری با کارآفرینی پرداخته اند ،داون

35 . Knowledge Management
36 . Intellectual Ability
37 . Continues Learning
38 . Knowledge Workers and Knowledge
Exploitation

39 . Fuller
40 . Toole and Czarnitzki
41 . Colin Singh& Magon
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هوش سازمانی

کارآفرینی دانش

سرمایه فکری

بینش راهبردی
سرنوشت مشترک

توانائیهای ذهنی

تمایل به تغییر

ادارۀ دانش

جرأت و شهامت

توسعۀ یادگیری

اتحاد و توافق

انسانی

ایجاد کننده ،اشاعه

کاربرد دانش

دهنده و استفاده

فشار عملکرد

کنندۀ دانش

ساختاری
رابطهای

شکل  :1مدل مفهومی

پورت و پروساک)2998(41به بررسای رابطاه باین میازان
سرمایهگذاری در فناوریهاای اطالعااتی باا فعالیاتهاای
کارآفرینانااه؛ وو و همکاااران )1228(49و مهاادی ونااد و
زالی( )2992باه بررسای رابطاه میاان سارمایۀ فکاری باا
گرایشهاای کارآفریناناه در کساب و کارهاای ناانو؛ هاو و
فانگ )1229(44و نگا و ابراهیم  )1229(4به بررسی نقاش
ساارمایۀ فکااری در ایجاااد دانااش و نااوآوری سااازمانی
پرداختهاند.اگر نگاهی به تحقیقات انجاام گرفتاه بینادازیم
در خواهیم یافت که پژوهشی که در آن رابطه میان هاوش
سااازمانی و ساارمایۀ فکااری بااا کااارآفرینی دانااش را در
دانشگاه مورد بررسی قرار داده باشد ،انجام نشده است ،که
در این مقاله سعی شده است تاا رابطاۀ هاوش ساازمانی و
سرمایۀ فکری با قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت
علمی دانشگاه شهرکرد مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به ادبیات نظری و تحقیقات انجام گرفته پیراماون
موضوع از مدل مفهاومی زیار جهات تبیاین رابطاه میاان

42 . Davenport and Prusak
43 . Wu et al
44 . Hsu and Fang
45 . Ngah, R. & Ibrahim, A.R

هوش سازمانی ،سرمایۀ فکری با کارآفرینی داناش اعضاای
هیأت علمی دانشگاه شهرکرد استفاده شده است.
روش شناسی
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ
طرح تحقیقی نیز در زمرۀ طرحهای توصیفی به شمار
میآید و با توجه به اینکه هدف آن تبیین رابطه بین هوش
سازمانی و سرمایۀ فکری با کارآفرینی دانش است از نوع
همبستگی است.
جامعۀ تحقیق را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه
شهرکرد تشکیل می دهد ،که از میان آنها به روش
نمونهگیری طبقهای تعداد  289نفر از گروههای مختلف
آموزشی انتخاب شده است.
برای گردآوری دادههای مورد نیاز عالوه بر اطالعات
کتابخانهای ،در مرحلۀ میدانی و به منظور گردآوری
دادههای مورد نیاز از سه پرسشنامۀ هوش سازمانی
آلبرشت( ،)1229سرمایۀ فکری استوارت( )1228و
پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی دانش که روایی
صوری و محتوایی هر سه پرسشنامه توسط تعدادی از
خبرگان و متخصصان حوزۀ مدیریت مورد تأیید قرار
گرفته ،استفاده شده است .پایایی کرنباخ به دست آمده بر
روی تعداد  91نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و برای

تأثیر هوش سازمانی و سرمایۀ فکری بر قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

متغیرهای هوش سازمانی ،سرمایه فکری و کارآفرینی
دانش به ترتیب برابر  /92 ،/99و  / 87به دست آمد ،که
بر اساس منابع موجود پایایی قابل قبولی است.

92

سازمانی باالتر از میانگین است و از میان مؤلفهها نیز
میانگین مؤلفه تمایل به تغییر نسبت به مؤلفههای دیگر
باالتر است ،بنابراین فرضیۀ  2با توجه به کلیۀ مؤلفههای
هوش سازمانی تأیید میشود.
فرضاایۀ  :1ساارمایۀ فکااری دانشااگاه شااهرکرد از دی ادگاه
اعضای هیأت علمی آن باالتر از میانگین است.
برای سنجش سرمایۀ فکری سه بعد(متغیر) در نظر گرفته
شده است و نمرۀ معیار نیز از طریق محاسبۀ نمره
متوسط(میانگین تجربی) در هر متغیر به دست آمد(جدول
 .)1نتایج نشان میدهد که میانگین نمرۀ کلی سرمایۀ
فکری دانشگاه شهرکرد  19/91است که از میزان متوسط
نمرۀ معیار(میانگین فرضی)  12باالتر و این مقدار معنادار
است ،بنابراین سرمایه فکری(کلی) دانشگاه شهرکرد باالتر
از میانگین است .ضمناً نتایج نشان می دهدکه تنها
میانگین سرمایۀ رابطهای باالتر از میانگین نشده اما
میانگین سرمایه انسانی و ساختاری باالتر از میانگین
شدهاند ،بنابراین فرضیۀ  1با توجه به سرمایه ساختاری و
انسانی تأیید و با توجه به سرمایۀ رابطهای رد میشود.

یافتههای پژوهش
برای آزمون فرضیههای تحقیقی از آزمون  ،Tهمبستگی
پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .در ادامه
فرضیههای تحقیق مورد تحلیل و آزمون قرار گرفته است.
فرضیۀ  :2هوش ساازمانی اعضاای هیاأت علمای دانشاگاه
شهرکرد باالتر از میانگین است.
برای سنجش هوش سازمانی در دانشگاه شهرکرد هفت
مؤلفه(متغیر) در نظر گرفته شد و نمرۀ معیار نیز از طریق
محاسبۀ نمرۀ متوسط(میانگین تجربی) در هر متغیر به
دست آمد(جدول  .)2نتایج نشان میدهد که میانگین
نمرۀ کلی هوش سازمانی  211/ 8است که از میزان
متوسط نمرۀ معیار(میانگین فرضی)  247باالتر و این
مقدار معنادار است ،بنابراین هوش سازمانی(کلی) اعضای
هیأت علمی دانشگاه شهرکرد باالتر از میانگین است .ضمناً
نتایج نشان می دهدکه میانگین کلیۀ مؤلفه های هوش

جدول :1نتایج آزمون  Tهوش سازمانی در دانشگاه شهرکرد
متغیر

میانگین

نمره

T

معناداری

نتیجه

معیار
هوش سازمانی
(نمره کلی)

211/ 8

247

78/21

2/222

باال

بینش راهبردی

12/2

12

9/ 2

2/222

باال

سرنوشت مشترک

14/98

12

78/77

2/222

باال

تمایل به تغییر

1 /29

12

82/71

2/222

باال

جرأت و شهامت

11/98

12

87/97

2/222

باال

اتحاد و توافق

11/14

12

1 /91

2/222

باال

کاربرد دانش

14/14

12

7 / 2

2/222

باال

فشار عملکرد

12/89

12

11/71

2/222

باال
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جدول  :2نتایج آزمون  Tسرمایۀ فکری در دانشگاه شهرکرد
متغیر

میانگین

نمره معیار

T

معنی داری

نتیجه

سرمایه فکری
(نمره کلی)

19/91

12

71/12

2/222

باال

انسانی

17/29

17

1 /28

2/248

باال

ساختاری

12/98

28

2/19

2/222

باال

رابطه ای

29/44

2

1 /18

2/211

پائین

جدول  :3نتایج آزمون  Tقابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
متغیر

میانگین

نمره معیار

T

معنی داری

نتیجه

کارآفرینی دانش
(نمرۀ کلی)

92/ 8

84

17/99

2/222

باال

توانائیهای ذهنی

18/92

17

84/27

2/222

باال

ادارۀ دانش

94/29

99

/24

2/222

باال

توسعۀ یادگیری

27/ 4

2

9/84

2/222

باال

ایجاد کننده ،اشاعه دهنده و
استفاده کننده دانش

22/98

9

49/29

2/222

باال

جدول  :4نتایج آزمون همبستگی بین هوش سازمانی با قابلیتهای کارآفرینی دانش
متغیر پیش بین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

معنی داری

نتیجه

هوش سازمانی
(نمرۀ کلی)

کارآفرینی دانش

/12

/222

تأیید فرضیه

بینش راهبردی

کارآفرینی دانش

/17

/222

تأیید فرضیه

سرنوشت مشترک

کارآفرینی دانش

/12

/222

تأیید فرضیه

تمایل به تغییر

کارآفرینی دانش

/71

/222

تأیید فرضیه

جرأت و شهامت

کارآفرینی دانش

/24

/2 9

رد فرضیه

اتحاد و توافق

کارآفرینی دانش

/22

/228

رد فرضیه

کاربرد دانش

کارآفرینی دانش

/12

/222

تأیید فرضیه

فشار عملکرد

کارآفرینی دانش

/ 1

/222

تأیید فرضیه

99

تأثیر هوش سازمانی و سرمایۀ فکری بر قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
جدول  :5نتایج آزمون همبستگی بین سرمایه فکری با قابلیتهای کارآفرینی دانش
متغیر پیش بین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

معنی داری

نتیجه

سرمایه فکری
(نمره کلی)

کارآفرینی دانش

/17

/222

تأیید فرضیه

سرمایه انسانی

کارآفرینی دانش

/19

/222

تأیید فرضیه

سرمایه ساختاری

کارآفرینی دانش

/74

/222

تأیید فرضیه

سرمایه رابطهای

کارآفرینی دانش

/ 2

/222

تأیید فرضیه

فرضیۀ  :9قابلیتهای کارآفرینی داناش در اعضاای هیاأت
علمی دانشگاه شهرکرد باالتر از میانگین است.
برای سنجش قابلیات هاای کاارآفرینی داناش در اعضاای
هیأت علمی چهار مؤلفه (توانائیهای ذهنی؛ ادارۀ داناش؛
توسعۀ یادگیری؛ ایجاد کنناده ،اشااعه دهناده و اساتفاده
کننده دانش) در نظر گرفته شده است و نمره معیار نیاز از
طریق محاسبه نمره متوسط(میانگین تجربی) در هر متغیر
به دست آمد(جدول  .)9نتایج نشان میدهد کاه میاانگین
نمرۀ کلی قابلیت کارآفرینی داناش اعضاای هیاأت علمای
دانشگاه شهرکرد  92/ 8است که از میزان متوساط نماره
معیار(میانگین فرضای)  84بااالتر و ایان مقادار معناادار
است ،بنابراین کارآفرینی داناش(کلای) در اعضاای هیاأت
علمی دانشگاه شهرکرد باالتر از میانگین است .ضمناً نتایج
نشان میدهدکه میانگین توانائیهای ذهنی ،ادارۀ داناش،
توسعۀ یادگیری و ایجاد ،اشاعه و استفاده از داناش بااالتر
از میانگین اسات ،بناابراین فرضایۀ  9باا توجاه باه کلیاه
قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمای دانشاگاه
شهرکرد تأیید میشود.
فرضیۀ  :4بین هوش سازمانی و مؤلفههای آن با
قابلیتهای کارآفرینی دانش رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی( )/12و سطح معناداری ( )2/222به
دست آمده نشان دهندۀ رابطۀ معنادار میان دو متغیر در
سطح /22و  /2است و این فرضیه که بین هوش
سازمانی(کلی) با قابلیتهای کارآفرینی دانش(کلی) رابطۀ
معناداری از لحاظ آماری وجود دارد ،پذیرفته میشود.

ضمناً نتایج نشان میدهد که از بین مؤلفههای هوش
سازمانی ،مؤلفه تمایل به تغییر بیشترین رابطه را با
قابلیتهای کارآفرینی دانش داشته ،اما مؤلفههای جرأت و
شهامت و اتحاد و توافق هیچگونه رابطهای با آن نداشته
است( .جدول )4
فرضیۀ  :بین سرمایۀ فکری و ابعاد آن با قابلیتهای
کارآفرینی دانش رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی( )/17و سطح معناداری ( )2/222به
دست آمده نشان دهندۀ رابطه معنادار میان دو متغیر در
سطح /22و  /2است و این فرضیه که بین سرمایۀ
فکری(کلی) دانشگاه شهرکرد با قابلیتهای کارآفرینی
دانش(کلی) اعضای هیأت علمی دانشگاه رابطۀ معناداری
وجود دارد ،پذیرفته میشود.
نتایج نشان میدهد که رابطۀ بین سرمایه انسانی،
ساختاری و رابطهای با قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای
هیأت علمی معنادار شده و بیشترین رابطه را با
قابلیتهای کارآفرینی دانش ،سرمایه ساختاری دارد.
(جدول )
فرضیۀ  :1هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیتهای
کارآفرینی دانش تأثیر معناداری دارند.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه
استفاده شده است ،در جدول  1خالصه نتایج تحلیل
رگرسیونی اثر متغیرهای مستقل بر کارآفرینی دانش آمده
41
است .همانگونه که نتایج نشان میدهد ضریب تعیین
 /42است که  42درصد از تغییرات مربوط به قابلیتهای
46. R Square
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جدول  :6ضرایب رگرسیونی متغیرها
T

معناداری

42/297

2/222

هوش سازمانی

/ 41

1/19

2/222

سرمایه فکری

/119

22/22

2/222

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

(ثابت)

/142

/42

کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد با
هوش سازمانی و سرمایه فکری توضیح داده میشود و
بقیّه تغییرات به متغیرهای دیگری خارج از این تحقیق
ربط دارد.
در جدول  1همچنین ضرایب رگرسیونی متغیرها آمده
است ،با توجه به ستون معنیاداری مالحظه میشود که
تأثیر متغیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر کارآفرینی
دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد معنادار شده
است.
نتیجهگیری
دانشگاهها بهعنوان مهمترین مراجع تولید و اشاعۀ دانش،
میتوانند کارآفرین دانش تربیت کنند ،تا با توجه به
فناوریهایی که توسعه میدهند کسب و کارهایی مبتنی بر
دانش را بنیانگذاری کنند .کارآفرینان دانش که قابلیت ایجاد
فرصت در محصوالت یا فعالیتهای دانشی و همچنین توانایی
بهره برداری از فعالیتهای کارآفرینانه را در دانشگاهها دارند،
نقش بسزایی در فرایند کارآفرینی دانش ایفا میکنند .در این
میان اساتید دانشگاه میتوانند با توسعۀ این قابلیتها به
کارآفرینان دانش تبدیل شوند .در این مقاله به بررسی مهمترین
قابلیتهای کارآفرینان دانش پرداخته و سعی شد تا ضمن
بررسی میزان قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی
دانشگاه شهرکرد رابطۀ این قابلیتها را با هوش سازمانی و
سرمایه فکری آنان مورد بررسی قرار دهند .بر این اساس شش
فرضیه مطرح و مورد آزمون قرار گرفت ،که در ادامه نتایج
مربوط به آزمون فرضیههای تحقیق ارائه میشود.
در رابطه با فرضیۀ اول نتایج نشان داد که هوش سازمانی(کلی)
اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد باالتر از میانگین است و
میانگین کلیه مؤلفههای هوش سازمانی اعضای هیأت علمی
باالتر از میانگین است و از میان مؤلفهها نیز میانگین مؤلفه

ضریب Beta

تمایل به تغییر نسبت به مؤلفههای دیگر باالتر است ،بنابراین
فرضیۀ  2تأیید شده است.
در رابطه با فرضیۀ دوم نتایج نشان داد که سرمایه فکری(کلی)
در دانشگاه شهرکرد باالتر از میانگین است و تنها میانگین
سرمایه رابطه ای باالتر از میانگین نشده اما میانگین سرمایه
انسانی و ساختاری باالتر از میانگین شدهاند ،بنابراین فرضیۀ 1
با توجه به سرمایه ساختاری و انسانی تأیید و با توجه به سرمایه
رابطهای رد شده است.

در رابطه با فرضیۀ سوم نتایج نشان داد که قابلیتهای
کارآفرینی دانش(کلی) در اعضای هیأت علمی دانشگاه
شهرکرد باالتر از میانگین است و میانگین توانائیهای
ذهنی ،ادارۀ دانش ،توسعۀ یادگیری و ایجاد ،اشاعه و
استفاده دانش باالتر از میانگین است ،بنابراین فرضیۀ  9با
توجه به کلیۀ قابلیتهای کارآفرینی دانش تأیید شده
است .نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات کولین
کالسون ( )1229که نشان داد توانایی به دست آوردن،
توسعۀ دانش ،به اشتراکگذاری دانش ،مدیریت و
بهرهبرداری از اطالعات ،دانش و فهم ،توانایی رهبری و
مدیریت کارکنان دانش ،توانایی سازماندهی شبکهای و
گرایش به تیمهای مجازی از قابلیتهای کارآفرینان دانش
است ،همخوانی داشته و هم جهت است و نتیجۀ تحقیق
ایشان را تأیید میکند.
در رابطه با فرضیۀ چهارم نتایج نشان داد که بین هوش
سازمانی(کلی) با قابلیتهای کارآفرینی دانش(کلی) رابطۀ
معناداری از لحاظ آماری وجود دارد .ضمناً از بین
مؤلفههای هوش سازمانی تمایل به تغییر بیشترین رابطه
و جرأت و شهامت و اتحاد و توافق هیچگونه رابطهای با
قابلیتهای کارآفرینی دانش نداشتهاند .بنابراین فرضیۀ 4

تأثیر هوش سازمانی و سرمایۀ فکری بر قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

تأیید شده است .نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از
تحقیقات هرمان و همکاران( )1227که نشان دادهاند
هوش و ویژگیهای فردی افراد نقش مهمی در منشاء
کارآفرینی آنان دارند و همچنین الیبویز( )1222که نشان
داد هوش سازمانی قابلیتی است که نیروی مغزی
کارآفرینان دانش را بسیج نموده و آن را برای دستیابی به
اهداف سازمانی بسیج میکنند ،با نتایج تحقیقات
ستاری()2989؛ بخشیان و همکاران( )2992و مرادی و
همکاران( )2992که نشان دادهاند بین هوش سازمانی با
کارآفرینی افراد همبستگی مثبتی وجود دارد و همچنین
تحقیق رحیمی و وظیفه( )2989که نشان دادهاند 1
درصد از تغییرات مربوط به گرایشهای کارآفرینی افراد به
هوش سازمانی آنان بستگی دارد ،همخوانی داشته و نتایج
آنها را تأیید میکند.
در رابطه با فرضیۀ پنجم نتایج نشان داد که بین سرمایه
فکری(کلی) در دانشگاه شهرکرد با قابلیتهای کارآفرینی
دانش(کلی) اعضای هیأت علمی دانشگاه رابطۀ معناداری
وجود دارد .ضمناً بیشترین رابطه را با قابلیتهای
کارآفرینی دانش ،سرمایه ساختاری دارد .بنابراین فرضیۀ
تأیید شده است .نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از
تحقیقات سیگل و همکاران( )1229که نشان دادهاند
مدیریت غیر اثربخش دارائی و سرمایههای فکری دانشگاه
از موانع مهم در تجاریسازی دانشگاهها است و نتایج
حاص از تحقیقات سنگز( )1227که نشان داد سرمایه
فکری با فرایند کارآفرینی دانش رابطه دارد و منبعی پر
ارزش در رشد کارآفرینی و نوآوری است ،با نتایج تحقیقات
استن اسکرزسکی( )1221که معتقد بود "یک کارآفرین
دانش کسی است که در ایجاد و استفاده از دارائیهای
فکری برای توسعه سرمایهگذاری جدید و یا خدمات جدید
توانایی داشته و به ایجاد ثروت شخصی و جمعی و حتی
بهبود خدمات و افزایش مهارت گرایش دارد و کاربرد
فناوری اطالعات(به عنوان سرمایه ساختاری) در
فعالیتهای کارآفرینی دانش نقش دارد و نتایج تحقیقات
فولر( )1221که نشان داد سرمایه فکری از عوامل مؤثر بر
فرایند کارآفرینی دانش است و با نتایج تحقیق تول و
سیزارنیزکی( )1227که نشان دادهاند توجه به دارائیها و
سرمایههای فکری در دانشگاه به کارآفرینی دانش منجر
خواهد شد و تجاریسازی سرمایههای فکری گام مهمی
در توسعه و پیشبرد فعالیتهای کارآفرینی دانش است و
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همچنین تحقیقات داون پورت و پروساک ( ،)2998وو و
همکاران ( ،)1228هو و فانگ ( ،)1229نگا و ابراهیم
( ،)1229سینگ و ماگون( )1229و مهدی وند و
زالی( )2992که نشان دادهاند بین میزان سرمایه فکری و
به ویژه سرمایهگذاری در فناوریهای اطالعاتی با
فعالیتهای کارآفرینانه رابطه وجود دارد ،همخوانی داشته
و نتایج آنها را تأیید میکند.
در رابطه با فرضیۀ  1نتایج نشان داد که  42درصد از
تغییرات مربوط به قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای
هیأت علمی با هوش سازمانی و سرمایه فکری آنها
توضیح داده میشود و بقیّۀ تغییرات مربوط به آن به
متغیرهای دیگری خارج از این تحقیق ربط دارد ،بنابراین
فرضیۀ  1تأیید شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیههای تحقیق و با
توجه به این که تحقیق نشان داده است هوش سازمانی و
سرمایه فکری در توسعه قابلیتهای کارآفرینی دانش اعضای
هیأت علمی تأثیر دارند ،لذا پیشنهادهای زیر به منظور ارتقای
قابلیتهای کارآفرینی دانش در اعضای هیأت علمی ارائه
میشود:

 با توجه به این که کارآفرینان دانش باید تواناییمدیریت دانش داشته باشند ،لذا اعضای هیأت علمی
دانشگاه بایستی در تشکیل ذهنیت مناسب در همکاران،
توسعه دانش سازمانی ،توسعه و انتقال تجربهها و همچنین
توسعه و پیشرفت رسالت سازمانی دانشگاه مؤثر باشند.
عالوه بر این توانایی خلق و ایجاد دانش ،کسب دانش،
سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،اشاعه و به کارگیری
دانش را به دست آورند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه الزم است در راستایارتقای تواناییهای آموزشی و تدریس ،خودآگاهی ،انتقال
تجربه ،دانایی ،باور و اعتقادات مذهبی و عملی خود اقدام
نمایند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی برای دانشگاهافراد سودمندی بوده و به دنبال توسعۀ هوش تجاری،
افزایش قابلیتهای ذهنی ،دستیابی به بینش و انتظارات
دانشجویان و آگاهی از منافع دانش دانشگاه باشند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی ایجاد کننده،اشاعه دهنده و استفاده کننده دانش باشند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی در بازنگریاستراتژیهای دانشگاه نقش داشته باشند.
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 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی در دانشگاه روابطمداوم و پایداری با یکدیگر داشته باشند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی در برنامهها ودستاوردهای دانشگاه سهیم باشند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی به یادگیری ورشد حرفهای خود توجه ویژهای داشته باشند.
 بایستی در دانشگاه فرهنگ سهیم شدن در دانش وتوسعه تقویت شود.
 در دانشگاه بایستی ارتقاء اعضای هیأت علمی براساس شایستگیهای آنها صورت گیرد.
 در دانشگاه بایستی فعالیتهای نوآورانه مورد تشویققرار گیرد.
 یادگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه از یکدیگر وارتقای مهارتهای آنان به طور مستمر صورت گیرد.
 در دانشگاه بایستی فرهنگ و جو سازمانی حمایتکننده و تسهیل کننده و تسهیم کننده ایدههای عالی بین
اعضای هیأت علمی وجود داشته باشد.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی توانایی بهاشتراکگذاری دانش فنی و غیر فنی خود با سایر
همکارانشان را داشته باشند.
 اعضای هیأت علمی بایستی قادر باشند از دانش فنیخود در موقعیتهای مختلف ،در درون دانشگاه و بیرون از
دانشگاه استفاده نمایند.

 اعضای هیأت علمی بایستی توانایی توسعه اهداف وماموریتهای دانشگاه را داشته باشند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی به انجامپژوهشهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی عالقمند شوند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی توانایی بهرهگیریاز تجربههای خود و دیگران( افراد موفق و یا کارآفرینان
موفق) را داشته باشند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی توانایی بهرهگیریو استفاده از یافتههای پژوهشی برای مقاصد آموزشی و
غیر آموزشی خود را داشته باشند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی در ایجاد واستفاده از داراییهای ذهنی (برای توسعۀ کسب و کارهای
جدید و یا تولید محصوالت و خدمات جدید) مهارت خود
را ارتقاء دهند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی سرمایۀ دانشیکافی برای خلق و ایجاد چیزهای ارزشمند( خدمات و
محصوالت) در اختیار داشته باشند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی توانایی یادگیریاز هر موقعیتی را داشته باشند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی قادر باشندفرصتهایی را که در اختیار دارند به سرمایه تبدیل کنند.
 اعضای هیأت علمی دانشگاه بایستی توانایی راه اندازیکسب و کاری متناسب با دانش تخصصی خود را داشته
باشند.
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