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چکیده
تکنولوژی آموزشی روش سیستماتیک طراحی ،اجرا و ارزشیابی کل فرآیند یادگیری که برمبنای اهداف ویژه جهت ایجاد آموزش
مؤثرتر در جهت دانش آفرینی تنظیم می شود .و بکارگیری ازاین تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه ،انتقال تکنولوژی است.
پژوهش با هدف طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای آزاد مازندران انجام شد.سوالهای این پژوهش های
این پژوهش عبارتند از -1مدل مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش عالی چگونه است؟ -8درجه تناسب مدل برای
انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش عالی چیست؟ این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی
انجام شد .در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع زمینهیابی استفاده شد .جامعه آماری آن از گروه
خبرگان و اساتید متخصص به تعداد  11نفر و کلیه اساتید هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسالمی استان مازندران به تعداد 1011
نفر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی –طبقه ای بر اساس فرمول کوکران  111نفر انتخاب شده اند .روایی صوری و
محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و روایی سازه آن نیز مورد تایید قرار گرفت .پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون ضریب
آلفای کرونباخ  1/311محاسبه شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف t ،تک نمونهای ،تحلیل
عاملی اکتشافی و آزمون معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل انتقال تکنولوزی نوین در نظام اموزش عالی
معادله ساختار خطی پیروی می کند و نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی ،برازندگی مدل انتقال تکنولوژی نوین آموزشی را در نظام
آموزش عالی مورد تایید قرار داد ،لذا اجرای آن در نظام آموزش عالی استان مازندران پیشنهاد میگردد.پیشنهاد مهم این است که
مدل طراحی ،ساختارسازمانی آموزش عالی را بررسی می کند؛به گونه ای که خط مشی ها ورویه های آن اعضا را به یادگیری
،یادگیری زدایی،ظرفیت جذب ،ترکیب ،بنیان دانش ،همکاری ،ائتالف،شبکه سازی تشویق کند تا در آن انتقال تکنولوژی صورت
گیرد..
واژههای کلیدی :انتقال تکنولوژی ،تکنولوژی آموزشی ،توانایی های انتقال ،نظام آموزش عالی
مقدمه:
تحقق جامعه دانش محور مستلزم وجود سازمان هایی است
که به طور مستمر باز آفرینی و نو آفرینی را در تمام فرایند
های خود بکار برند ؛ در نتیجه در لحظه نو بودن مهم است ؛
نو شدگی مستمر ،مستلزم درگیری در فرایند خلق دانش و
استفاده از تکنولوژی نوین است  .توانایی شگرف دنیای مدرن
برای ایجاد ارتباط همزمان باعث شده تا زمان و مکان در
بسترهای جدیدی قابل تعریف باشند این تحول به حدی
نویسندة عهدهدار مکاتبات :مریم فقیه نصیری
tajgardoon@ce.sharif.edu

بزرگ و سریع است که به سختی می توان چشم اندازهای
فردای آن را از روزنه های تنگ امروز ترسیم نمود .ولی آنچه
به یقین و بدون تردید فراخور شرایط فعلی است تاثیر
پذیری گستردة جوامع انسانی از این شرایط و تغییرات است
که می تواند در زمینه های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی ،آموزشی تجلی یابد .تردیدی نیست که بهره مند
شدن از فواید تکنولوژی آموزشی و روش های نوین بستر
مناسبی برای خلق دانش و توسعه آن فراهم می آورد
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بنابراین با توجه به زمینه های موجود درهر کشور انتقال
تکنولوژی اموزشی موثر بر خلق وتوسعه دانش در اولویت
است.
تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستماتیک
طراحی  ،اجرا و ارزشیابی کل فرآیند یادگیری و تدریس
برحسب اهداف معین و بر اساس تحقیقات در زمینه
یادگیری و ارتباطات انسانی و به کارگیری منابع انسانی و
غیر انسانی به منظور فراهم آوردن یادگیری وآموزش موثرتر
 ،پایدارترو عمیق تر .در واقع به تبدیل دانش از مرحله پدیده
ها یا تبدیل کشف روابط موجود میان پدیده ها و به
دستورالعمل ها به دانش کاربردی تکنولوژی گفته می شود
هنگامی که این تکنولوژی در جهت یادگیری و آموزش بهتر
قرار گیرد تکنولوژی آموزشی نامیده می شود ( .شعاری نژاد،
.) 1124
1
فلشزیگ تکنولوژی اموزشی را در این سه دوره چنین
نامگذاری می کند  :دوره اول  ،تکنولوژی ابزاری که در این
دوره ،رسانه ها ،ابزاری برای غنی کردن آموزشهای سنتی اند
 ،دوره دوم  ،تکنولوژی نظامها که دراین دوره  ،رسانه ها
جزئی از نظامهای متشکل از انسان وابزارند وبرای آموزش
عملکردهای خاص بکار می روند و دوره سوم  ،تکنولوژی
متفکرانه که دارای خصوصیات زیر است  -1:به رسمیت
شناختن انواع دانش حاصل از منابع علمی سنتی و دانش
حاصل از تجربه  -8مبتنی بودن بر دانش نظری و دانش
عملیاتی ومقدم دانستن دانش نظری بر علمی -1به کار
گیری انواع دانش بر اساس یک دیدگاه ارزش شناسی
مشخص -4متفکرانه بودن به معنای تعمق در باره تکنولوژی
(بعد دانش و ارزشها و محصوالت آن )بعد طرحها و مواد .
(شعاری نژاد.)1124 ،
فرایند انتقال تکنولوژی آموزشی
هنگامی که تکنولوژی در نظام آموزشی مورد استفاده قرار
می گیرد تا به رشد وتوسعه  ،خلق دانش ودانش آفرینی
منجر گردد تکنولوژی آموزشی نامیده می شود .فرآیند
انتقال تکنولوژی آموزشی شامل مراحل زیر است :

-1انتخاب و کسب دانش تکنولوژی آموزشی :انتخاب
تکنولوژی آموزشی براساس دیدگاه ملی و فرا بخشی صورت
می پذیرد و نیاز به دانش تکنولوژی کسب وانتخاب آن است
-8.انطباق ،کاربرد وجذب تکنولوژی آموزشی :با شرایط
اجتماعی وفرهنگی،سطح مهارت های نیروی انسانی ،امکانات
زیر بنایی،اهداف آموزشی است
-1توسعه و انتشار تکنولوژی آموزشی :بدون نهاد های
تحقیق وپژوهش امکان پذیر نخواهد بود و باعث ارتقای
سطح دانش ومهارت شود(.زهتابچیان )1131،
عناصر اصلی تکنولوژی
تکنولوژی از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است  .فهم این
عناصر به درک وسیع و فراگیر تکنولوژی کمک فراوانی می
کند .
8
-1فن افزار (سخت افزار ):در برگیرنده مجموعه ای از ابزارها
 ،تجهیزات  ،تاسیسات و تسهیالت فیزیکی است .سرعت
رشد و پیشرفت فن افزار از عناصر دیگر تکنولوژی بیشتر
است به همین دلیل اغلب اوقات سه عنصر دیگر نمی تواند
پاسخگوی رشد شتابان فن افزار باشد .
-8انسان افزار:1آن بخش از تکنولوژی که در انسانها تجلی
یافته است انسان افزار نامیده می شود و در برگیرنده خرد ،
دانش ،نبوغ ،تجربه ،مهارت ها  ،ابتکار و انگیزه های انسان
است .
4
-1اطالعات افزار :در واقع تکنولوژی تجسم یافته در اسناد
می باشد و توسط نیروی انسانی و به منظور به کارگیری در
فن افزار ایجاد می شود و به صورت مجموعه اطالعاتی به
اشکال مختلف مثل اسناد ،مدارک،آمارها  ،نقشه ها  ،کتاب
ها و نشریات است.
-4سازمان افزار: 1در بر گیرنده مجموعه نظام های اجتماعی
و آموزشی مانند سازماندهی ،مدیریتی ،شبکه سازی مرتبط
با انتقال و جذب وتوسعه تکنولوژی است .سازمان افزار نقش
کلیدی هماهنگ کننده و کنترل کننده سه جزء دیگر
تکنولوژی را بر عهده دارد ( .عزیزی ،همکاران .)1123 ،
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تکنولوژی ،فرهنگ و جامعه
تکنولوژی بدست انسانها توسعه یافته و برای برآورده ساختن
خواسته های انسان بکار می رود .لذا ریشه ای عمیق در
زندگی و باورها و ارزشهای فرهنگی دارد .مسائل اجتماعی و
فرهنگی را از دو جنبه می توان در رابطه با تکنولوژی بررسی
کرد اول اثری که تکنولوژی بر آنها دارد و دوم اثر فرهنگ و
باورهای اجتماعی بر توسعه تکنولوژی.
با روند سریعی که پیشرفت تکنولوژی دارد .این نظر مطرح
شده است که تکنولوژی مهار گسیخته و مستقل از اهداف و
ارزشهای انسانی تمام جریانات زندگی و مسائل ارزشی را
تحت تأثیر قرار داده و به آن بعدی ماشینی و بی هویت داده
است.کشورهای درحال توسعه با وجود آن که بنظر میرسد
بدلیل سطوح تکنولوژی پایین تر ،باید کمتر از مصائب و
مشکالت ناشی از تکنولوژی در عذاب باشند و در مسیر
توسعه تکنولوژی از تجارب کشورهای توسعه یافته استفاده
برند ،ولی در واقع بیشتر گرفتار این مشکالت شده اند .زیرا
مبداء تکنولوژی نوین ،خارج از مرزهای آنها و عموماً وارداتی
است و به همراه آن فرهنگ وارداتی ،ارزشها و نظام اجتماعی
بومی را دچار تغییر می کند.
از جنبه دیگر نیاز بسیاری از کشورهای در حال توسعه به
تکنولوژی جهت تأمین نیازهای اولیه و حل بسیاری از
مشکالت اقتصادی و اجتماعی نیازی مبرم و حیاتی است .لذا
هنگامی که تکنولوژی در جهت آموزش ویا توسعه اقتصادی
یک جامعه مطرح می شود ،توسعه تکنولوژی یک هدف
استراتژیک محسوب و تالشها در جهت آن تناسب فرهنگی
را می طلبد .به عبارت دیگر موضوع تغییر یا ارتقاء سطح
فرهنگی جامعه برای توسعه تکنولوژی مطرح می شود.
بسیاری از باورهای اجتماعی و فرهنگی باید در راستای
تالش برای انتقال تکنولوژی متحول شوند .
بکارگیری نگرش تکنولوژیکی در محیط های آموزشی
،عمومی ،کارخانه و تولید صنعتی و زندگی شخصی ،فرهنگ
و رفتار خاص خود را می طلبد و این تحوالت فرهنگی و
اجتماعی جهت ایجاد محیط و فضایی مناسب در جامعه
آموزشی بعنوان الزمه ی توسعه تکنولوژی است و این
تحوالت نیازمند وجود ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است.
مهمترین عامل در تغییر فرهنگ برانگیختن احساسات
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عمومی و ایجاد انگیزه ها با اشاعه ی آگاهی و شناخت از
وضعیت موجود و دور نمای آینده است .اقدام اساسی باید در
ترویج نظام آموزش عالی  ،آموزش و پرورش نیروی انسانی
صورت پذیرد.
در نظام آموزش عالی کشورهای در حال توسعه ،راه ایجاد
فرهنگ و شرایط اجتماعی مناسب جهت توسعه تکنولوژی با
مشکالت بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته مواجهند.
در نظام های آموزشی کشور های توسعه یافته فرهنگ و
شرایط اجتماعی همگام و متناسب با تکنولوژی تحول یافته
اند ولی در کشورهای دیگر این امر مستلزم صرف منابع و
زمانی نسبتاً طوالنی است( .ترکان.)81 :1122 ،
دیدگاه گزینش تکنولوژی
نکته اصلی در این دیدگاه آن است که برای ارضای نیاز
خاص از تکنولوژی های گوناگون میتوان سود جست.دامنه
این تنوع از تکنولوژیهای ابتدایی و سنتی گرفته تا
تکنولوژیهای نوین و بسیار پیچیده و گسترده است.
معیار گزینش تکنولوژی مناسب است که عبارتند از:
-1هدف اصلی تکنولوژی مناسب ارضای نیازهای اصلی.
 -8تکنولوژی مناسب باید متمرکز باشد
 -1تکنولوژی مناسب باید با فرهنگ محلی سازگار باشد.
 -4تکنولوژی مناسب بایدبا نظام اجتماعی سازگار باشد.
 -1تکنولوژی مناسب بایدبرای نظام سیاسی پذیرفتنی
باشد (.ترکان )81 :1122،
توانایی موثر در انتقال تکنولوژی آموزشی
برای انتقال تکنولوژی آموزشی نیازبه بستر مناسب در محیط
آموزشی است.در این راستا توانایی های سازمانی موثر مورد
بررسی قرار گرفته است که شامل موارد زیر است:
-1توانایی ظرفیت جذب سازمانی:5توانایی درک و جذب
اطالعات و دانش جدید و به کارگیری آن در توسعه خدمات
و تولیدات جدید است تا از فرصت های موجود در محیط
بهره مند گردد .در این راستا ظرفیت جذب بر حسب تغییر
تکنولوژیکی آموزشی به دنبال دانش تکنولوژی جدید است .
(کوهن 1331،و کوهن لوینتال.)183 :8112،

. Organizational Absorptive Capacity

6

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال سوم ،شمارة ششم ،پاییز و زمستان 1131

12

-2توانایی بنیان دانش:منبع یابی اطالعات و دانش از

هایی مانند ظرفیت جذب  ،یادگیری  ...،و غیره وجود دارد

طریق تعامل با بخش های مختلف درونی وبیرونی است.
(کتوری )184: 8118،

.لذا کیفیت مکان بسیار مهم و سرنوشت ساز است ؛معماری

-3توانایی یادگیری سازمانی :0یادگیری فرایند پویا است
که دانش واطالعات جدید بر دانش موجود در سازمان مستقر
می شود (ویندینگ.)11 :8110،
-4توانایی یادگیری زدایی سازمانی: 2فرایند تغییر در
دانش سازمانی است .موجب تغییر در اگاهی  ،خرد ،بصیرت
،استراتژی سازمان می شود( .لی وهمکاران .)518 :8111،
-5توانایی مراقبت  :مراقبت در سازمان یعنی احترام به
تفاوت های فردی در دیدگاه ها و مشاهدات و اجازه دادن به
رشد مهارت های دیگران است(. .وان کراق و همکاران
)185 :8115،
-6توانایی همکاری

11

:توانایی داوطلبانه کارکنان برای

ساخت و اداره روابط بر مبنای ارتباط و تعهد متقابل است
(.بلوم کویست و لوی.)141 :8111،
-7توانایی شبکه سازی : 11تئوری شبکه های اجتماعی
بیانگر روابط بین افراد و روش هایی است که آنها از طریق
انواع روابط اجتماعی به هم ارتباط دارند  ( .بارباسی  8118و
لیبیسکایند و همکاران .)482 :8110،
-8توانایی ائتالف:18اشاره به اداره و هدایت فعالیت های
هماهنگ و همکارانه بین شرکت ها دارد.در این فرایند
فرصت هایی ایجاد می شود که شرکای ائتالف می توانند
منافعی از سرمایه گذاری مشترک خود کسب کنند(.چین
میونگ .)13 :8115 ،
توانایی ترکیبی :11ترکیب انواع دانش تخصصی کهمی

سبب هم افزایی و نوآوری وخلق دانش جدید
شود(..جانسون )118 :8111،
سازمان ها از نظر توانایی متفاوت هستند  .این تفاوت توجه
ما را به زمینه ی سازمان معطوف می کند جایی که توانایی
. Organizational Learning

7
8

.Organizational Unlearning
. Care
10
.Cooperation
9

11 .Networking
12 .Alliance
13 .Combination

آن می تواند افراد را تشویق به بکارگیری تکنولوژی آموزشی
نوین و نوآوری کند. .دانشگاه از نظر رسالت ،ساختار ،وسعت
و اندازه برای توانمند سازی سرمایه های هوشی حرفه ای
هستند .ضروری است آنها نیز به جای اینکه تکنولوژی را
بدون توجه بستر مناسب  ،استفاده کنند درصدد توانمند
سازی و فعال سازی زمینه برای انتقال تکنولوژی باشند .
پیشینه پژوهش
الیک )8118( 14در مقاله ای با عنوان «بررسی نقش به
اشتراک گذاری دانش در ترویج وتوسعه تکنولوژی آموزشی
در بخش خدمات کشور سوئد » نشان داد که :تاثیر مثبت و
قابل توجهی از تجمع و اشتراک گذاری دانش بر ترویج
وتوسعه تکنولوژی وجود دارد .خلق دانش به عنوان یک
متغییر درونی در ترویج و توسعه تکنولوژی آموزشی نقش
اساسی دارد  .وبین متغییرهای اشتراک گذاری دانش با
توسعه وترویج تکنولوژی آموزشی رابطه مثبت ومعنا داری
وجود دارد و همچنین بین خلق دانش به عنوان مخزن دانش
با توسعه وترویج تکنولوزی آموزشی رابطه مثبت و معنا
داری وجود دارد .
 جفررری کرراپینو 11و همکرراران ( )8114برره مطالعرره ترراثیرتکنولوژی سازمان در مورد دانش افرینی در کانرادا پرداخترد.
حجم نمونه  101نفر بود .در ایرن پرژوهش ابعراد تکنولروژی
مورد توجه قرار گرفت  .پرسشنامه ی مورد اسرتفاده در ایرن
پژوهش  11سوال برای تکنولوژی آموزشی و خلق دانش بود
و از معیار  1امتیازی لیکرت استفاده شد که پاسخ دهنردگان
از موافق کامل تا مخالف کامل وجود داشرتند .برا اسرتفاده از
تحلیل رگرسیون تکنولوژی آموزشی بر مبنای توسعه دانرش
تجزیه و تحلیل شد به مدل خلق تکنولوژی آموزشی بر مبنرا
دانش توجه شد .فرضیه های پژوهش عبرارت هسرتند از-1 :
آیا انسان افزار منجر به توسعه دانش می شود؟  -8آیرا نررم
افزار منجر به توسعه دانش می شود؟ -1آیرا سرازمان افرزار
14 - Laeeque
15
-Kpinto.jeffery
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موجب توسعه دانش می شود؟ یافته های پژوهش نشران داد
-1انسان افزار جدا از سازمان نیست و نقش مثبتی در توسعه
دانش دارد  -8نرم افزار بعنوان یکی از عوامل تسهیل کننرده
روابط مثبت باعث تقویت و گسرترش دانرش مری گرردد-1.
سازمان افزار بعنوان عامل بهبود رابطه های میان سازمانی در
بین کارکنان جهرت توسرعه تکنولروزی آموزشری در توسرعه
دانش موثر بود.
کرافت )8111(15پژوهشی در مورد غیر خطی بودن نوآوری
انتقال تکنولوژی را ارائه داد.در این مدل نیازهای تکنولوژیکی
بر محوریت توسعه پایدار،معنا پیدامی کند واز مهم ترین
وظایف آن ،دانش آفرینی ،کسب مهارت و هدفمند کردن
نوآوری یا تولید و بسط و گسترش تکنولوژی است.این
تکنولوژی ها چه بر اساس رویه تعمق در بعد داخلی بوجود
آیدو چه براساس رویه انتقال که هر دو بعد داخلی و خارجی
را در بر گیرد نقش مدل غیر خطی برجسته است.و انبوهی از
بازخوردها و ارتباطات را بیان می کند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد
آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد .در بخش کیفی از روش
دلفی و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع زمینهیابی
استفاده شد که در سه مرحله انجام پذیرفت:
 -1مرحله اول کیفی ،پژوهشگر با مطالعه و مصاحبه با
صاحبنظران ،مؤلفههای اساسی موثر بر انتقال تکنولوژی
نوین آموزشی را گردآوری نمود -8.در مرحله دوم ،مؤلفههای
اساسی و شاخصهایی که در مرحلهی کیفی به دست آمدند،
در معرض قضاوت جامعه آماری قرار داده شد و اهمیت آنها
به صورت کمی مشخص شد .به این ترتیب در مرحله دوم از
روش تحقیق «توصیفی  -زمینه یابی» استفاده شده است-1.
در مرحله سوم ،با استفاده از اطالعات به دست آمده مدل
انتقال تکنولوزی نوین در نظام آموزش عالی ارائه شد.جامعه
آماری در ابتدا اساتید هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
استان مازندران که وظیفه نیز بر عهده دارند به تعداد 11نفر
که در بخش کیفی از نظرات آنان استفاده شد.و در بخش
کمی کلیه اساتید هئیت علمی استان مازندارن که در سال

.Ray Kraft

16

13

تحصیای  1131-38مشغول به فعالیت هستند ،به تعداد
 1011نفر می باشد .در بخش کیفی با استفاده از روش
نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع به
تعداد  2نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .و در بخش
کمی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی  -طبقهای و بر
اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان  %31و خطای
اندازهگیری  ،α=%1تعداد  111نفر عنوان نمونه آماری
انتخاب شدند .جهت گرد آوری اطالعات از روش کتابخانهای
و روش میدانی استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها در
این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساختهای است که دارای 15
سوال ،در نه مؤلفه (بنیان دانش ،ظرفیت جذب ،یادگیری ،
یادگیری زدایی  ،مراقبت  ،همکاری  ،شبکه سازی  ،ائتالف،
ترکیبی) است.
جهت روایی وپایایی پرسشنامه ابتدا روایی صوری و
محتوایی با نظر استاد راهنما انجام گرفت و سپس روایی
سازه با استفاده از مدلهای اندازهگیری مدل معادالت
ساختاری ،صحت و درستی سنجش سازهها توسط شاخص-
های مربوطه مورد ارزیابی قرار میگیرد .بنابراین با استفاده از
تحلیل عامل تاییدی مشخص شد که آیا سواالت طراحی
شده در هر سازه واقعا میتواند سازه مورد نظر را بسنجد.
نتایج نشان داد تحلیل عاملی تاییدی سازههای پرسشنامه
دارای برازش مناسب بوده و سازههای پرسشنامه به خوبی
متغیرهای مربوطه را نشان میدهد .همچنین جهت سنجش
پایایی ابزار از آزمون ضریب آلفای کرونباخ با عدد 1/311
محاسبه شد.
یافته های پژوهش
سوال ها :
 -1مدل مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش
عالی چگونه است؟
 -8درجه تناسب مدل برای انتقال تکنولوژی نوین در نظام
آموزش عالی چگونه است؟
نتایج آماری دربخش آمار توصیفی به شرح زیر است:
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در قسمت کیفی ،برای تجزیه و تحلیل دادهها براساس روش
دلفی اقدام شد .ابتدا نکات کلیدی مربروط بره هرر مصراحبه
نیمه ساختار یافته ،از طریق مطالعه نکات یادداشت شده به-
صورت مکتوب عالمتگذاری شد ،سپس نکتههای کلیردی و
اساسی از داخل هر مصاحبه خارج شرد .برا توجره مصراحبه
های انجام گرفته که واحد تحلیرل ان تعرداد ارجاعرات بروده
است  ،در جهت تدوین و ساخت پرسشنامه برای بخش کمّی
صورت گرفت  .از مجمروع دادههرای حاصرل از مصراحبههرا
وبررسی ادبیات وپیشینه تحقیق انتقال تکنولروژی آموزشری
جهت پژوهش کمری اسرتخراج شردند ودر مجمروع برا نظرر
متخصصان واساتید راهنمرا ومشراور بره دلیرل تشرابه وهرم
پوشی بعضی توانای هرا بره یکردیگر 3،توانرایی بره عنروان
توانایی های اثرگذار بر انتقال تکنولوزی آموزشری انتخراب و
مورد پژوهش کمی قرار گرفتند.

شکل شماره  :1توانایی های شناسایی شده در انتقال تکنولوزی اموزشی
بر اساس یافته های کیفی پژوهش

در این قست سؤالهای پرسشنامه انتقال تکنولوژی نوین در
نظام آموزش عالی با توجه به کمترین مقدار ،بیشترین
مقدار ،میانگین ،انحراف معیار ،آماره  tو سطح معناداری
مورد بررسی قرار گرفتندو سوالت با نمره نامناسب حذف
گردید.سپس مؤلفههای موثر بر انتقال تکنولوژی نوین با
استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند.
نتایج آماری در این بخش آمار استنباطی به شرح زیر است:

جدول  -0رتبه بندی مؤلفههای موثر بر انتقال تکنولوژی نوین

51
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0

ائتالف

1/141

2

ترکیبی

1/883

3

بنیان دانش

1/111

11

انتقال تکنولوژی

1/415

براساس دادههای جدول  ،2چون در سطح اطمینان  %31و
خطای اندازهگیری  ،  =%1برای متغیر انتقال تکنولوژی
نوین و همه مؤلفههای موثر بر آن سطح معناداری
 Sig>1/11محاسبه شد ،لذا توزیع دادهها نرمال است و
جهت تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها ،استفاده از آزمون-
نتایج جدول  0نشان میدهد که :در سطح اطمینان  31%و

خطای اندازه گیری  =1/11چون آماره خی دو بزرگتر از
 1/11محاسبه شد ،لذا تفاوت معناداری در میانگین رتبهای
مؤلفههای موثر بر انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش
عالی وجود دارد .بنیان دانش دارای باالترین میانگین رتبه-
ای  1/18و ائتالف دارای پایینترین میانگین رتبهای 4/18
میباشند .به ترتیب ظرفیت جذب دارای میانگین رتبهای
 ،4/20یادگیری دارای میانگین رتبهای  ،4/41یادگیری
زدایی دارای میانگین رتبهای  ،4/18مراقبت دارای میانگین
رتبهای  ،4/81همکاری دارای میانگین رتبهای  ،4/11شبکه
سازی دارای میانگین رتبهای  ، 4/15ترکیبی دارای میانگین
رتبهای 4/11است .آزمون نرمال بودن توزیع دادهها جهت
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در جدول 2ارائه شده
است.
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنندH0 : .
دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنندH1 : .
جدول2تجزیه و تحلیل نرمال بودن توزیع دادهها
سطح

ردیف

متغیر اصلی و مؤلفه ها

حجم نمونه

1

ظرفیت جذب

111

8

یادگیری

1/154

1

یادگیری زدایی

1/123

4

مراقبت

1/818

1

همکاری

1/118

5

شبکه سازی

1/115

معناداری

های آماری پارامتریک مجاز است.سپس برای تشخیص
کفایت و شرایط الزم دادهها برای اجرای تحلیل عاملی
اکتشافی ،از آزمونهای تناسب کایزر-مایر-الکین 10و
بارتلت 12استفاده شد که نتایج باالتر از  1/0بود نشان داد
که برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است.
مدل مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش
عالی چگونه است؟
برای بررسی مدل از آزمون معادالت ساختاری استفاده شد.
میزان اثرگذاری مؤلفههای بدست امده بر انتقال تکنولوژی
نوین در نظام آموزش عالی به همراه ارائه الگوی یکپارچه و
متعادل براساس روابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار
لیزرل محاسبه شد.در نتایج تحلیل عاملی تاییدی مندرج در
جدول  3نشان میدهد نتایج تحلیل عاملی تاییدی مندرج
در جدول  3نشان میدهد که در سطح اطمینان  31%و
خطای اندازهگیری  =1/11با برای همه مولفهها t>1/35
محاسبه شد ،لذا بین انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش
عالی با مؤلفههای موثر بر آن رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
مدل معادالت اندازه گیری مؤلفههای پژوهش به شرح ذیل
است:

1/181

17 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy
18
- Bartlett's Test
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جدول  11نتایج حاصل از یافتههای مدل اندازه گیری در سطح

درجه تناسب مدل برای انتقال تکنولوژی نوین در نظام
آموزش عالی چگونه است؟
شاخصهای برازندگی نهایی مدل ساختاری انتقال تکنولوژی
نوین در نظام آموزش عالی براساس خروجی لیزرل به شرح
جدول11است:

معناداری 1/11
نتایج آزمون در جدول  11نشان میدهد که ،نسبت خیدو
بر درجه آزادی برابر با  8/45میباشد ،چون در این شاخص
مقدار کمتر از  1نشان دهنده مناسب بودن مدل است،
بنابراین مدل مورد نظر ،برازش مناسبی را نشان میدهد.
همچنین تقریب ریشه میانگین مربع خطای برآورد 1/101
است که در این شاخص ،مقادیر کمتر از  1/12بیانگر مناسب
بودن مدل است .شاخصهای خوب بودن مدل به ترتیب
شامل :شاخص ریشه میانگین مربع باقی مانده ،1/141
شاخص نیکویی برازش  ،1/31شاخص برازش مدل ،1/31
شاخص برازندگی هنجار نیافته  ،1/31شاخص برازش
تطبیقی  ،1/31شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ،1/31
شاخص برازندگی افزایشی  1/34و شاخص برازش نسبی
 1/31میباشد .در شاخصهای ذکرشده ،مقادیر باالی 1/3
نشان دهنده برازش مناسب مدل هستند .بنابراین مدل ارائه
شده ،مناسب بوده و ارتباط بین متغیر اصلی با مؤلفهها
مثبت و معنادار است .در پایان جهت تایید روابط مورد نظر،
میتوان نمودار  1را به عنوان مدل مناسب انتقال تکنولوژی
نوین در نظام آموزش عالی  ،همراه با سهم هر یک مؤلفهها
ارائه نمود .در مدل مذکور ابتداء فلسفه مدل ،چشم انداز
مدل ،مبانی نظری مدل و اهداف ارائه شده ،سپس مدل
ساختاری پژوهش ارائه شده و در نهایت ارزشیابی و بازخورد

طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش عالی

مدل مورد توجه قرار گرفته است .نمودارهای  1و  8و جدول
 3روابط بین شاخصها با هر مؤلفه ارائه شد.
نمودار  1برآورد ضرایب استاندارد در مدل انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش عالی
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tنمودار  2برآورد ضرایب آزمون
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نمودار 3مدل پیشنهادی مولفههای موثر بر انتقال تکنولوژی در نظام آموزش عالی

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی در نظام
آموزش عالی می باشد بنابراین مدل انتقال تکنولوژی در نظام آموزش
عالی بر اساس تئوری انتقال تکنولوژی ،آن را ناشی از تعامل می داند
؛با توجه به درک اهمیت روابط به عنوان اصلی ترین عامل در فرایند
انتقال تکنولوژی آموزشی در صدد خلق زمینه مشترک پویا برای این
تعامل در نظام آموزش عالی می باشد.زمینه ای فعال وتوانمند که بطور
مستمر ،تکاملی وسهیم سازی دانش و عملکرد گروهی را ممکن می
سازد نتایج نشان داد که تمامی توانایی ها برای انتقال تکنولوژی موثر
است و مدل انتقال تکنولوژی در نظام آموزش عالی یک معادله
ساختاری وخطی است مدل مفهومی ان نیز در نمودارشماره  1ارائه
گردید ..تاثیر عوامل یا توانایی های بر انتقال تکنولوژی به عنوان یک
کل مورد ستجش قرار گرفت و فرا توانایی بنیان دانش اثر بیشتر
نسبت به سایر توانایی دارد .انتقال تکنولوژی خاص زمینه اجتماعی

است و بر مبنای دانش آفرینی سازمانی،انتقال تکنولوژی نتیجه
تعامالت پویای اجتماعی است .با وجود این که سازمان ها بدون افراد
نمی توانند نقشی در انتقال تکنولوژی داشته باشند.تاریخ حیات
سازمان ها نیز نشان می دهد سازمان ها با درک اهمیت دانش به
دنبال راه حل هایی برای آن بوده اند ،در ابتدا برای تحقق این هدف
،انگیزه ها و عملکرد افراد مورد توجه بود؛ سپس تفکر سیستمی
،مدیریت و وظایف ،نقش ها و روابط افراد را مورد توجه قرار داد؛ بعد
سازمان یادگیرنده تفسیر و کنترل مدل های ذهنی را مطرح کرد و
نهایتا مدیریت دانش که قصد اداره دانش را داشت غافل از اینکه دانش
به انسان ها بسیار نزدیک است؛سرمایه انسانی روح سازمان است و
دانش او را نمی توان مدیریت و کنترل کرد .دانش برای خلق وسهیم
سازی نیازمند تکنولوژی است و تکنولوژی نیازمند زمینه مناسب
است؛بنابراین به جای هرگونه کنترل ومدیریت آن باید به توانمند
سازی و فعال سازی زمینه توجه شود .
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