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چکیده
مقاله حاضر با تکیه بر اهمیت ارتقا پیوستۀ عملکرد نوآورانۀ سازمانها ،در پوشش دادن به تحقیقاتی که به دنبال شناسایی پیشایندهای
عملکرد نوآورانه شرکت ها هستند ،سهیم است .از این منظر ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت
جذب بر عملکرد نوآورانه سازمان در جامعه آماری به تعداد  022شرکت انتخابی صورت گرفته است که با استفاده از فرمول حجم نمونه
کوکران 230 ،شرکت دانشبنیان مستقر در شهر تهران از طریق روش نمونهگیری ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .در
پژوهش حاضر ،به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد عملکرد نوآورانه با  22سوال ،ظرفیت جذب با  8سوال ،ساختار
شبکه با  4سوال و ذخیرة دانش نیز با  7سوال بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد .روایی هر دو پرسشنامه به صورت
محتوایی و سازه تأیید شد .ضریب پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برآورد گردید .تجزیه و تحلیل اطالعات با
استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMو نرمافزار  Smart-PLS 2.0صورت پذیرفت .نتایج حاکی از آن است که ساختار
شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه مؤثرند .همچنین ،ظرفیت جذب نقش میانجیگری جزیی و میانجیگری کلی
را به ترتیب در رابطه بین ذخیرة دانش با عملکرد نوآورانه و ساختار شبکه با عملکرد نوآورانه ایفا میکند .ضمن اینکه ظرفیت جذب با
ضریب مسیر  2/48بیشترین سهم و ساختار شبکه نیز کمترین سهم را در مدل پژوهش ،در تبیین عملکرد نوآورانه ایفا میکنند.
کلید واژهها :ظرفیت جذب ،ذخیرة دانش ،ساختار شبکه ،عملکرد نوآورانه.
مقدمه
امروزه ،تقریباً تمامی سازمانها با یک محیط پویا به همراه
تغییراتِ سریع تکنولوژی ،کوتاه شدن چرخۀ عمر محصول و
جهانیسازی مواجهاند .بنابراین ،سازمانها به ویژه سازمانهای
فناوری -محور برای رشد ،بقا و رقابت بایستی خالقتر و
نوآورتر از قبل باشند (قومسلوقلو و ایلسو .)0222 ،2در واقع،
امروزه به طور فزایندهای نوآوری به عنوان یکی از فاکتورهای
اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت سازمان در
بازارهای رقابتی محسوب میشود .دلیل این امر آن است؛
سازمانهایی که ظرفیت ایجاد نوآوری دارند ،سریعتر و بهتر از
سازمانهای غیرنوآور قادر خواهند بود به چالشهای محیطی
پاسخ دهند که این به نوبه خود کارایی سازمان را افزایش می-

دهد (جیمنز و واله .)0222 ،0لذا ،از آنجایی که نوآوری ،از
ظرفیت جذب دانش در واحد تحقیق و توسعه و سایر
واحدهای شرکت نشأت میگیرد؛ بنابراین ،توانایی یادگیری
افراد در سازمان ،ظرفیت جذب و ترکیب اطالعات درون
سازمان را ارتقا میدهد و هر چه گرایش شرکت به یادگیری
بیشتر باشد ،توانایی آن در کنکاش محیط بیرونی برای آگاهی
از الگوهای تکنولوژیک جدید که در نهایت منجر به نوآوری
میشود بیشتر خواهد شد .به عالوه ،نوآوری به عنوان یک
فرآیند حل مشکل شناخته میشود .از طرفی ،حل مشکل یک
فرآیند یادگیری است که با یکپارچه کردن انواع دانش با
یکدیگر ،یک پایگاه دانش ایجاد میکند .در نتیجه ،زمانی که
دانش در سازمان جریان پیدا میکند و یا سازمان از دانش
موجود برای توسعه ایدههای جدید استفاده میکند ،بهرهوری
افزایش مییابد و خالقیت افراد برانگیخته میشود (هانگ و
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همکاران .)0222 ،3لذا ،ظرفیت جذب درک و تطبیق
اختراعاتِ جدید و همچنین استفاده نهایی از آنها را در
سازمان ممکن میسازد (فتحیزاده و همکاران .)2322 ،از
سوی دیگر ،تسای )0222( 4بیان کرد که دانش میتواند
وسیلهای برای فعالیتهای نوآورانه شرکت باشد .مدیریت،
انتقال و مبادله دانش مورد نیاز سازمان ،فرآیند نوآوری را
تسهیل میکند (مرادی و همکاران .)2322 ،بنابراین ،فرآیند
انتقال دانش منجر به بهبود نوآوری در سازمان میشود .عالوه
بر این ،امروزه یک رویکرد مورد توجه قرار گرفته و آن تمرکز
روی افراد است .به گونهای که نمیتوان به فرایند دانش بین
سازمانی دست یافت ،مگر اینکه انتقال دانش از سطح فردی
شروع شود .در واقع حوادث سازمانی در بستر سازوکارهایی رخ
میدهند که در سطح فردی آغاز میشوند (مینباوا و
همکاران .)0222 ،5کسب و استفاده از دانش در سطح فردی
یک مفهوم رفتاری است که به دلیل آشکار بودن ،قابلیت
مشاهده و اندازهگیری را دارد (مینباوا و همکاران .)0223 ،بر
این اساس ،افراد در توانایی و انگیزه برای کسب و استفاده از
دانش با هم تفاوت دارند.
از سوی دیگر ،اساسیترین مشخصۀ سازمانهای هوشمند قرن
بیست و یکم تأکید بر دانش و اطالعات است .برخالف
سازمانهای گذشته ،سازمانهای امروزی دارای تکنولوژی
پیشرفته بوده ،نیازمند کسب ،مدیریت و بهرهبرداری از دانش و
اطالعات به منظور کارآیی ،مدیریت و پیگیری تغییرات پایان-
ناپذیر هستند (یوسفی و همکاران .)2322 ،عالوه بر این،
سازمانها برای حضور مؤثر در محیط کسب و کار امروزی،
نیازمند کسب مزیت رقابتی و عملکرد پایدار برای بقا و تأمین
خواستههای ذینفعان خود هستند .بر همین اساس ،رویکرد
مبتنی بر منابع ،عملکرد سازمان را تابعی از منابع و قابلیتهای
سازمانها میداند .بنابراین ،از آنجایی که از بین منابع
سازمانی ،دانش مهمترین آنها قلمداد شده است (کوهِن و
لویِنتال)2222 ،6؛ اگر شرکتها بتوانند به طور مؤثر دانش
سازمانی را خلق ،مدیریت و کسب نمایند و مهمتر از آن،
توانایی ذخیره و نگهداری از آن را داشته باشند ،میتوانند به
مزیت رقابتی مورد نظرشان دست پیدا کنند .در همین راستا،
کاتیال و آهوجا ،)0220( 7بیان میکنند که ذخیرة دانش نه
تنها به عنوان مشوقی است در دستیابی به دانش جدید؛ بلکه،

صورتهایی از محدوده و گستره رهبری را جهت شناسایی و
کشف دانش جدید در آینده فرآهم مینماید.
بر این اساس امروزه ،برای کسب مزیت رقابتی پایدار و ماندن
ال متفاوتتری از سازمانها در
در عرصۀ رقابت ،باید شکل کام ً
گذشته به وجود آید .در نوع پیشرفتهای از سازمانهای نوین،
ساختار شبکهای اتخاذ میگردد .در این نوع ساختار ،مجازاً،
وظایف داخلی حذف میگردد و به جای این وظایف و
بخشهای عهدهدار این وظایف ،واحدها و یا سازمانهای
مختلفی در قالب شبکهای از ارتباطات ،با هم به تعامل
میپردازند (پاوِل .)0224 ،8عالوه بر این ،ما امروز به سوی
دورهای حرکت میکنیم که مزیت رقابتی نه فقط از طریق
دستیابی به اطالعات و ارتباطات ،بلکه مهمتر از آن از طریق
ایجاد دانش جدید حاصل میشود .بنابراین ،اهمیت دانش را در
محیط جهانی و پیچیده امروزی نمیتوان نادیده گرفت.
سازمانهایی که میدانند چگونه اطالعات را به طور مؤثر
کسب ،توزیع و مدیریت کنند ،رهبران صنعت خود خواهند بود
(یوسفی و همکاران .)2322 ،بنابراین ،میتوان این گونه بیان
نمود که روابط سودمندِ متقابل بین شرکتها میتواند باعث
ترویج و به اشتراکگذاری دانش ،ارتباط قوی بین شرکتها ،به
اشتراکگذاری نگرش و باورها ،ترویج عمیق دانش و اطالعات و
ارتباطات درون شبکه شود که در این صورت شرکت را برای
شناسایی بازاری که به سرعت در حال تغییر است قادر می-
سازد (سیمسِک و همکاران.)0223 ،2
مضاف بر این ،با مرور ادبیات موضوع به این نتیجه میرسیم
که اگر چه در بسیاری از مطالعات صورت گرفته ،به صورت
جداگانه به بررسی روابط میان متغیرها پرداخته شده است؛ به
عنوان مثال :ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه (چِن و
همکاران0224 ،22؛ مرادی و همکاران ،)2320 ،ذخیرة دانش و
نوآوری (وو و شانلی0222 ،22؛ اِسمست و همکاران،)0225 ،20
و همچنین ساختار شبکه و نوآوری (کاپالدو0227 ،23؛
ژائوکوان و همکاران ،)0222 ،24اما در هیچ یک از مطالعات
داخلی و بعض ًا اکثر مطالعات خارجی به بررسی روابط میان
متغیرهای پژوهشِ حاضر در قالب یک مدل کلی و بررسی
اثرات آنها بر یکدیگر و تبیین نقش هر یک در این رابطه،
توجه نشده است .بر این اساس و با تأکید بر این شکاف
تحقیقاتی ،مسأله اصلی تحقیق این است که عوامل مؤثر بر
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ارتقای عملکرد نوآورانه شرکتهای دانشبنیان شهر تهران
کدامند؟ و اینکه آیا بین این عوامل و عملکرد نوآورانه رابطهای
وجود دارد؟ لذا ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات میان
ظرفیت جذب ،ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و عملکرد نوآورانه
در شرکتهای دانشبنیان شهر تهران میباشد.
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ساختار شبکه به عنوان عامل مهمی در کسب و به دست
آوردن منابعی که میتوانند اثر قابل توجهی بر عملکرد کسب و
کارهای کوچک داشته باشند ،معرفی میشود (نوده و
همکاران .)0224 ،04ساختار شبکه به الگوی روابط که در میان
مجموعهای از کارکنان ،واحدها و سازمانها وجود دارد ،اشاره
میکند (فِلپس .)0222 ،05در مورد ساختار شبکهای میباید
اینگونه بیان نمود که یک شبکه ،ارتباطات بسیار زیاد بین
واحدها و سازمانهای مختلف است که بر خالف شیوه سنتی
که به نقشها در فرایندها تأکید دارد ،به انجام وظیفههای
مختلف در پروژهها اهمیت میدهد (نوالن و همکاران،06
 .)2288هنگامی که از ساختار شبکهای سخن به میان میآید،
شکلی از سازماندهی مدنظر است که میتواند در هر نوع
سازمانی مشاهده شود .در مقابل ،هنگامی که گفته میشود
یک سازمان از نوع شبکهای است ،منظور سازمانی است که
ساختار شبکهای دارد .ونآلستین )2227( 07در این زمینه
اینگونه اظهار نظر میکند که هر سازمان ،ترکیبی از ساختار،
فرآیند و اهداف است .بنابراین ،ساختار یک جزیی از هر
سازمان است که میتواند شبکهای باشد و یا نباشد .به بیان
دیگر ،یک سازمان که ساختار شبکهای دارد ،به طور حتم
سازمان شبکهای نامیده نمیشود .در ساختار شبکهای ،هر
منبع از سازمان با منابع بسیاری در ارتباط است و با شبکهای
از ارتباطات سروکار دارد .به بیان دیگر ،در ساختار شبکهای،
تخصصیسازی تا حد امکان کم میشود .این عمل بدین خاطر
است که با وجود واحدهای خودمختار همکار ،افزایش
سلسلهمراتب و تخصصیشدن کارها به عنوان تهدیدی بالقوه
برای کل سازمان تلقی میشود و ممکن است واحدهای
تخصصی از استراتژی کلی سازمان ،پیروی نکنند
(ویلیامسون .)2282 ،08به طور کلی میتوان اینگونه بیان
نمود که ساختار شبکهای به گونهای طراحی میشود
که پیچیدگی عمودی در پایینترین سطح خود باشد.

ادبیات نظری تحقیق
عملکرد نوآورانه25

واژه عملکرد نوآورانه را میتوان مترادف با بروندادهای قابل
اندازهگیری نوآوریهای یک نظام ملی نوآوری دانست (الهی و
همکاران .)2324،عملکرد نوآورانه مترادف با ظرفیت نوآورانه
در نظر گرفته شده است (هو و ماتیوس .)0225 ،26ظرفیت
نوآورانه 5به عنوان پتانسیل نهادی یک کشور برای حفظ
نوآوری تعریف شده است (هو و ماتیوس .)0228 ،عملکرد
نوآورانه ،متأثر از برخی صفات سازمانی و کارآفرینی اساسی
است (فریل0222 ،27؛ هاجیمانولیس .)0222 ،28هینلوپن
( ،)0223عملکرد نوآورانه را به عنوان محصوالتِ نوآورانه
شرکتها توصیف میکند که با تعامل با بازیگران در محیط
تعیین میشود (وِرمولِن و کورسو .)0228 ،22در تعریف نوآوری
میتوان گفت ،نوآوری به معرفی یک ترکیب جدید از عوامل
ضروری تولید ،به سیستم تولید اشاره میکند (چِن و همکاران،
 .)0224نوآوری عبارت است از نوسازی فعالیتهای مرتبط به
هم در یک زنجیره که با یک کشف خالق شروع شده ،به دنبال
آن از طریق کارآفرینی توسعه مییابد و در نهایت تجاریسازی
میشود (پلیسییِر .)0222 ،02نوآوری سازمانی بر مبنای
تولیدات ،فرایندها و نوآوریهای اجرایی است .همچنین،
نوآوری سازمانی محرک رشد سازمانی ،پدیدآورندة موفقیت-
های آتی و ابزاری است که اجازه میدهد کسب و کارها در
اقتصاد جهانی موجودیتشان را ثابت کنند (لین و چِن،02
 .)0227در بحث نوآوری سازمانی ،نوآوری به باز بودن سازمان،
پذیرش و اجرای ایدههای جدید و میل به تغییر از طریق
فناوریها ،منابع ،مهارتها و سیستمهای اداری جدید اشاره
دارد (ساهاوانیچاکیت.)0228 ،00

ذخیرة دانش02

دانش به عنوان یکی از مهمترین منابع شرکت فرض میشود.
دانش قبلی به خصوص برای توانایی گردآوری دانش جدید و
یادگیری از دیگر منابع داخلی و خارجیِ دانش مهم است.
افزایش یادگیری در یک منطقه خاص باعث میشود که دانشِ

ساختار شبکه03

15. Innovative Performance
16. Hu & Mathews
17. Freel
18. Hadjimanolis
19. Vermeulen & Curseu
20. Pellissier
21. Lin & Chen
22. Ussahawanitchakit
23. Network Structure

24. Naudé et al
25. Phelps
26. Nolan et al
27. Van Alstyne
28. Williamson
29. Knowledge Stock
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سازمان در آن منطقه (سطح) افزایش یابد ،که بیشتر ظرفیت
جذب را افزایش میدهد و در نتیجه یادگیری در آن سطح
راحتتر میشود (تِپیک و همکاران .)0220 ،32ذخیرة دانش،
نتیجه «یادگیری» است .در واقع ،ذخیرة دانش بیانگر توانایی و
پتانسیلِ سیستم سازمانی برای تولید دانش میباشد و متضمن
توانایی رقابت یک سیستم سازمانی به شمار میآید (ژنگیمگ
و جینشنگ .)0222 ،32به عبارتی ،ذخیرة دانش؛ ناشی از
کسب و انباشت دانشی است که افراد در نتیجه یادگیری از
زندگی و تکرار تولید کسب کردهاند ،نه اینکه خودش یک
فرایند پویا باشد (یانگ پینگ و همکاران .)0222 ،30ذخیرة
دانش ،به معنای فعالیتهایی است که دانش را در سیستم
ماندگار میکند (فانگ و چوی .)0222 ،33به بیانی دیگر،
ذخیرة دانش ،نشان دهندة مجموعهای از عناصر دانش است
که در طول زمان در یک شرکت انباشته شده است و در
مجموعهای از امور روزمره ،فناوریها ،کارکنان و دیگر منابع
سازمانی تعبیه شده است (وو و شانلی .)0222 ،صاحبنظران
در این راستا به مهمترین عاملی اشاره میکنند که «حافظه
سازمانی »34است و آن عبارت است از توانایی سازمان برای
حفظ و نگهداری دانش (شافعی و الوه .)2322 ،حافظۀ
سازمانی ،دانش جمعی یک سازمان و شامل تئوریهای
کاربردی ،مدلهای ذهنی مشترک ،پایگاه دادهای اطالعات،
رویهها و روالهای رسمی و شکلگیری آداب و رسوم فرهنگی
است که رفتارها را در سازمان شکل میدهند (جیمنز و
همکاران .)0228 ،35در واقع ،مخزنی که در آن دانش برای
استفاده در آینده ذخیره میشود (لوپز و همکاران.)0225 ،36
بنابراین ،میتوان این گونه بیان نمود که ذخیرهسازی دانش
موجب توزیع مطلوب دانش در سازمان و همچنین حذف
دانشهای نامناسب و مخرب در سازمان میشود.
ظرفیت جذب37

از لحاظ نظری ،مفهوم ظرفیت جذب در میان حوزههایی از
قبیل یادگیری سازمانی (کیم2288 ،38؛ هوبِر،)2222 ،32
مدیریت دانش (چیوا و آلگری0225 ،42؛ اُشری و همکاران،42

30. Tepic el at
31. Zhengqing & Jinsheng
32. Yongping et al
33. Fong & Choi
34. Organizational memory
35. Jimenez et al
36. López et al
37. Absorptive Capacity
38. Kim
39. Huber
40. Chiva & Alegre
41. Oshri et al

 )0226و قابلیتهای پویا (مووری و همکاران ،)2226 ،40قرار
داده شده است (دوچک .)0223 ،43از میان منابع سازمانی،
دانش مهمترین آنها قلمداد شده است .یکی از مفاهیم مرتبط
با دانش سازمانی ،مفهوم ظرفیت جذب دانش است که اولین
بار بوسیله کوهن و لوینتال ( )2222به عنوان توانایی یک
سازمان در شناسایی ،کسب و به کارگیری دانش از منابع خارج
از سازمان در فرایندها و محصوالت نهایی خود تعریف شد
(سیواستاوا و همکاران0225 ،44؛ انصاری و همکاران.)2325 ،
دیدگاه غالب این است که ظرفیت جذب ،توانایی سازمان است
نه دارایی آن (الن و همکاران .)0226 ،45ظرفیت جذب ،یک
مجموعه از فرایندها و روندهای سازمانی است که طی آن
سازمان به کسب ،شبیهسازی ،انتقال و استخراج دانش می-
پردازد تا قابلیتهایی پویا در خود ایجاد کند .این قابلیتها به
خلق و بهرهگیری از دانش مرتبط هستند و توانایی سازمان را
برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش میدهند (زهرا و
جورج .)0220 ،46ظرفیت جذب ،قابلیتهای سازمانی در
یادگیری و جذب دانش جدید است (اِلمازینی و همکاران،47
0223؛ چِن و همکاران .)0224 ،48زمانی که به ظرفیت جذب
دانش اشاره میشود ،دانش به عنوان دارایی مهمِ شرکت برای
خلق مزیت رقابتی تلقی میشود .اما توجه به این نکته ضروری
است که سازمانها به طور عادی با مشکالتی در مدیریت و
ارزیابی این دارایی مواجه هستند (مرادی و همکاران.)2322 ،
چارچوب مفهومی تحقیق و توسعۀ فرضیهها
ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه

سازمانها با داشتن شبکههای ارتباطی قوی میتوانند منابع را
از اعضای سازمان کسب و یا اینکه کنترل نمایند .اما همه آنها
نمیتوانند به طور مؤثر از این قابلیت (داشتن شبکههای
ارتباطی قوی) استفاده کنند (ژائوکوان و همکاران .)0222 ،در
واقع ،سازمانها به دنبال این هستند که ارتباطات قویتری با
اعضای خود در این شبکهها داشته باشند تا بتوانند به منابع
بیشتری دست یابند .بنابراین ،زمانیکه ارتباطات قوی در میان
سازمانها وجود داشته باشد ،آنها به صورت محتمل میتوانند
انتقال منابع را افزایش داده ،انتقال دانش ضمنی را ترویج داده،
نوآوری را تشویق نموده و به دنبال آن عملکرد نوآورانه را نیز

42. Mowery et al
43. Duchek
44. Srivastava et al
45. Lane et al
46. Zahra & George
47. Elmawazini et al
48. Chen et al

اثرات ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکتهای دانشبنیان

افزایش دهند (گانان .)0228 ،42پژوهشهای زیادی از جمله
(جیماندن و همکاران2226 ،52؛ کاپالدو0227 ،؛ پرکس و
جفری )0226 ،52ارتباط میان ساختار شبکه و عملکرد نوآوری
را بررسی نمودهاند .تحقیقات نشان داده است که ارزش شبکه-
های باز در مقابل شبکههای بسته برای نوآوری و خالقیت،
مشروط به نوع کار ،نوع پیوند و محیط نهادی خاص است .در
مقابل ،ساختار شبکه ممکن است به عنوان یک متغیر احتمالی
عمل کند و تأثیر ترکیب شبکه بر نوآوری شرکت باشد .به
عالوه ،این اثر ممکن است به نوع یادگیری و نوآوری که
بازیگران دنبال میکنند ،بستگی داشته باشد (فِلپس.)0222 ،
عالوه بر این ،شرکتها با بهرهگیری از شبکههای مشترک6
میتوانند عملکرد نوآورانهتری در محصوالت خود داشته باشند.
به طوری که پژوهشهای اولیه بحث میکنند که مشارکت با
عرضهکنندگان در توسعه محصول میتواند کیفیت محصوالت
جدید را افزایش داده و منجر به عملکرد باالتری در بازار شود.
بنابراین ،شرکتها برای بهبود محصوالت خود با برخورداری از
سطح باالیی از ظرفیت جذب از طریق بکارگیری یک مشارکت
نزدیک با عرضهکنندگان به عملکرد نوآورانه بهتری دست
خواهند یافت (تسای.)0222 ،

5

و پیشبرد جذب ،انتقال و به کارگیری دانش افزایش دهد
(یانگ پینگ و همکاران .)0222 ،به عنوان یک نتیجه ،تعامل
بین موقعیت شبکه و ظرفیت جذب برای به اشتراک گذاشتن
دانشِ سازمانی حیاتی است .به طوری که شرکتها میتوانند با
ایجاد یک شبکه مرکزی ،دسترسی به دانش جدید را برای
واحدهای سازمانی فراهم آورند .بنابراین ،یک واحد سازمانی که
در موقعیت شبکه مرکزی است میتواند دانش جدید را از تمام
و احدهای دیگر به دست آورد .ضمن اینکه این واحد ممکن
است ظرفیت کافی برای جذب چنین دانشی را نداشته باشد .از
این رو ،بهتر است واحدی که بیشترین نیاز را به ظرفیت جذب
برای بهرهمندی از دانش منتقل شده به سازمان دارد بتواند به
دانش واحدهای دیگر دسترسی داشته باشد (تسای.)0222 ،
این یعنی همان ایجاد شبکهای از ارتباطات و به عبارتی
ساختار شبکهای و شبکهسازی در واحدهای سازمان که از این
طریق واحدهایی که بیشترین نیاز را به ظرفیت جذب دارند،
با وجود شبکه مرکزی موجود در سازمان ،به دانش مورد نیاز
خود حتی از واحدهای دیگر دسترسی داشته باشند.
ذخیرة دانش و ظرفیت جذب

ظرفیت جذب برای یک سازمان در جذب اطالعات ،دانش و
تکنولوژی بیرون از سازمان ارتباط نزدیکی با سطح دانش و
معنای ضمنی آن دارد (چانگ یانگ و هانگ مینگ.)0223 ،54
عالوه بر این ،ذخیرة دانش میتواند ظرفیت جذب را از طریق
سرعت بخشیدن به جذب ،به کارگیری و ایجاد دانش جدید به
طور مؤثری افزایش دهد (دانگینگ .)0225 ،55کوهن و
لوینتال ( )2222پیشنهاد میکنند که اقدامات پیشین مبتنی
بر دانش ،یک عامل تأثیرگذار بر ظرفیت جذب دانش است.
کیم ( )2228نیز معتقد است که ظرفیت جذب تابعی از دانش
پیشین است (یانگ پینگ و همکاران .)0222 ،بنابراین ،در
صورتی که دانش پیشین سازمانی غنی و پر بار باشد ،میتواند
به سازمانها در پذیرش ،جذب و به کارگیری دانشِ خارج از
سازمان نیز کمک نماید (کیم .)2228 ،عالوه بر این ،ظرفیت
جذب میتواند به عنوان یک وسیله انتقال دانش بین واحدهای
مختلف سازمانی باشد .در واقع ،دانشی که میتواند به عنوان
ابزاری در تسهیل فعالیتهای نوآوری شرکت عمل نماید
(کاستوپولوس و همکاران.)0222 ،

ساختار شبکه و ظرفیت جذب

رابطه بین ساختار شبکه و ظرفیت جذب در مطالعات قبل
(تسای )0222 ،بیان شده ،اما هیچ اشارهای به رفتار شبکهای7
نشده است .رفتار شبکهای با جذب دانش خارجی ارتباط پیدا
میکند .در واقع ،رفتار شبکهای روابط مؤثر و میزان توانایی
شرکت در یکپارچهسازی و جذب دانش خارجی را نشان می-
دهد که از اهمیت بسزایی برخوردار است (تپیک و همکاران،
 .)0220به طوری که ارتباطات مکرر ،به عنوان یکی از
شاخصهای روابط قوی (گرانووتِر )2280 ،50در نظر گرفته
میشود که قادر به انتقال دانش پیچیده و اطالعات الزم برای
نوآوری و نوآور بودن است (بورت .)0225 ،53از سوی دیگر ،در
ساختار شبکهای ،مجازاً ،وظایف داخلی حذف میگردد و به
جای این وظایف و بخشهای عهدهدار این وظایف ،واحدها و
یا سازمانهای مختلف در قالب شبکهای از ارتباطات باهم به
تعامل میپردازند (پاول ،)0224 ،به طوری که ساختار شبکه-
ای میتواند فرصت دستیابی به دانش جدید را از طریق ترویج

ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه

49. Guannan
50. Gemünden et al
51. Perks & Jeffery
52. Granovetter
53. Burt

54. Changyong & Hongming
55. Dongqing
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تحقیقات قبلی در مورد تعامل (اثر متقابل) ظرفیت جذب و
نوآوری نشان میدهد که ظرفیت جذب تأثیر قابل توجهی بر
نوآوری سازمانی دارد (لیالرودریگِز و همکاران0224 ،56؛ چن
و همکاران .)0222 ،بر این اساس ،ظرفیت جذب به خودی
خود هدف نیست ،اما میتواند بروندادهای سازمانی مهمی
همچون عملکرد نوآورانه را خلق کند (کاستوپولوس و
همکاران .)0222 ،57به طوری که این فرایند (یعنی ظرفیت
جذب) نه تنها باعث بهبود عملیات ،تواناییها و ظرفیتهای
موجود شرکت میشود بلکه باعث ایجاد تشکیالت جدید از
جمله نوآوری محصول ،نوآوری فرایند و نوآوری در مدیریت
میشود (جیمنزبارینو و همکاران .)0222 ،58در این راستا،
کوهن و لوینتال ( )2222بیان کردند که ظرفیت جذب،
توانایی یک شرکت را در استفاده از دانش جدید برای تولید
نوآورانهتر ،بهبود عملیات و عملکرد کسب و کار افزایش می-
دهد .بنابراین ،توانایی شرکت در شناختن ارزش اطالعات
خارجی جدید ،یکسانسازی و استفاده از دانش خارجی جدید
برای اهداف تجاری است که به عنوان یک فاکتور بسیار مهم
برای قابلیتهای نوآورانه شرکتها است (علی و همکاران،52
 .)0226عالوه بر این ،ظرفیت جذب عمدتاً «روی دوم» واحد
تحقیق و توسعه یک شرکت به شمار میرود .سرمایهگذاری در
واحد تحقیق و توسعه ،نه تنها پایگاه دانش شرکت را گسترش
میدهد ،بلکه فاصله شناختی با شرکتهای دیگر (برای مثال:
رقبا ،مشتریان و تأمینکنندگان) و سیستم نوآوری سازمانهای
تحقیقاتی (به عنوان مثال :دانشگاهها و آزمایشگاههای عمومی/
خصوصی) را کاهش میدهد (فرانکو و همکاران .)0220 ،62لذا،
سازمانها با ظرفیت جذب توسعه یافته به احتمال زیاد به
دنبال نوآوری محصول ،فرآیند و مدیریت هستند .بنابراین
سازمانها با ظرفیت جذب قوی قادر به کسب دانش خارجی
جدید ،ترکیب دانش کسب شده با دانش مرتبط قبلیشان،
تبدیل و بهرهبرداری از دانش جدید در نوآوری محصول ،فرایند
و مدیریت هستند (لیالرودریگِز و همکاران .)0224 ،در نتیجه،
سازمانها برای افزایش ظرفیت جذبشان در کسب ،یکسان-
سازی ،تبدیل و بهرهبرداری از دانش جدید و خارجی تالش
میکنند که این امر منجر به رسیدن به کارایی باالتر در
فعالیتها و عملکردهای نوآورانه سازمان (یعنی نوآوری
محصول ،فرایند و مدیریت) خواهد شد (تسای.)0222 ،

56. Leal-Rodríguez et al
57. Kostopoulos et al
58. Jiménez-Barrionuevo et al
59. Ali et al
60. Franco et al

ذخیرة دانش و عملکرد نوآورانه

دانش میتواند به عنوان ابزاری در تسهیل فعالیتهای نوآورانۀ
شرکت عمل نماید (کاستوپولوس و همکاران.)0222 ،
همچنین ،دانش ابزار قدرتمندی است که میتواند تغییرات را
در جهان به وجود آورده و نوآوریها را ممکن سازد (یوسفی و
همکاران .)2322 ،نانوکا و تاکوچی ( ،)2225بیان میکنند که
از طریق تبادل و ترکیب اندوختههای جدید با دانش موجود،
ایدهها و مفاهیم جدید به نوآوری (نوآوری محصوالت و
خدمات جدید) تبدیل میشوند که به طور قابل توجهی با
پورتفولیوی محصوالت فعلی شرکت متفاوت است (وو و شانلی،
0222؛ سوبرامانیام و یونت .)0225 ،62عالوه بر این ،سازمان-
هایی که ظرفیت ایجاد نوآوری دارند ،سریعتر و بهتر از
سازمانهای غیر نوآور قادر خواهند بود به چالشهای محیطی
پاسخ دهند که این به نوبه خود کارایی سازمان را افزایش می-
دهد (جیمنز و واله .)0222 ،بنابراین ،نوآوری به عنوان یک
فرآیند حل مشکل شناخته میشود .از طرفی ،حل مشکل یک
فرآیند یادگیری است که با یکپارچه کردن انواع دانش با
یکدیگر یک پایگاه دانش ایجاد میکند .در نتیجه ،زمانی که
دانش در سازمان جریان پیدا میکند و یا سازمان از دانش
موجود برای توسعه ایدههای جدید استفاده میکند ،بهرهوری
افزایش مییابد و خالقیت افراد برانگیخته میشود (هانگ و
همکاران.)0222 ،
بر این اساس ،از آنجایی که مدل مفهومی یک ابزار تحلیلی
است که به کمک آن متغیرهای تحقیق و روابط میان آنها
مشخص میشود؛ لذا ،با توجه به مبانی نظری ،مرور مطالعات
پیشین و بیان فرضیههای پژوهش (به قرار زیر) در قالب ارتباط
میان آنها ،مدل مفهومی تحقیق [اقتباس از یانگپینگ و
همکاران ( ،])0222در شکل ( )2نشان داده شده است.

فرضیه  :)H1( 1ساختار شبکه با عملکرد نوآورانۀ شرکتهای
دانش بنیان همراه است.
فرضیه  :)H2( 2ساختار شبکه با ظرفیت جذب در شرکتهای
دانشبنیان همراه است.
فرضیه  :)H3( 3ذخیرة دانش با ظرفیت جذب در شرکتهای
دانشبنیان همراه است.
فرضیه  :)H4( 4ظرفیت جذب با عملکرد نوآورانۀ شرکتهای
دانشبنیان همراه است.
فرضیه  :)H5( 5ذخیرة دانش با عملکرد نوآورانۀ شرکتهای
دانشبنیان همراه است.

61. Subramaniam &Youndt
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H1

ساختار شبکه
H2

H4

ظرفیت جذب

عملکرد نوآورانه

H3

ذخیرة دانش

H5

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

چهار سازة اصلی در این تحقیق ساختار شبکه ،ظرفیت جذب
و ذخیرة دانش به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد نوآورانه
نیز به عنوان متغیر وابسته میباشند که به منظور گردآوری
اطالعات از پرسشنامههای استاندارد به شرح زیر استفاده شده
است .ضمن اینکه برای سنجش روایی صوری و محتوایی آنها
از نظرات اساتید گروه و نیز با مرور جامع بر ادبیات ،اصالحات
الزم به عمل آمده است .به عالوه ،جهت سنجش روایی سازه
نیز از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده که در بخش تحلیل
دادهها به تفصیل بیان شده است .برای سنجش میزان متغیر
ساختار شبکه که با  4نشانگر سنجیده شد از الگوی وانگ و
فانگ ( ،)0220برای سنجش عملکرد نوآورانه نیز که با 22
نشانگر مورد سنجش قرار گرفت از پرسشنامه هانگ و همکاران
( ،)0222برای آزمودن متغیر ظرفیت جذب هم که توسط 8
نشانگر سنجش شد از پرسشنامههای تییو و همکاران ()0226
و کوهن و لوینتال ( ،)2222و در نهایت برای متغیر ذخیرة
دانش از الگوی فونگ و چویی ( ،)0222که توسط  7سؤال
سنجیده شد ،بهره گرفته شده است .عالوه بر تأیید نشانگرهای
پرسشنامهها از سوی متخصصان ،مدیران و صاحبنظران داخل
و خارج کشور که به پژوهشهای مرتبط پرداختهاند ،برای
ارزیابی پایایی پرسشنامه و اطمینان از هماهنگی درونی ابزار
اندازهگیری تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
که مقادیر آن در جدول شماره  2آمده است .برای اندازهگیری
هر یک از سؤالها نیز از طیف لیکرت ( =2بسیار مخالف تا =5
بسیار موافق) استفاده شده است .دادهها نیز با استفاده از نرم-
افزارهای اس .پی .اس .اس نسخه  02و اسمارت پی .ال .اس
نسخه دوم مبتنی بر تحلیل مسیر با استفاده از مدلیابی

روششناسی
دادههای این پژوهش با توجه به مراحل گوناگون تحقیق به
دو صورت کتابخانهای و میدانی گردآوری شده است .از آنجایی
که پژوهش حاضر با هدف تعیین چگونگی اثرات متغیرهای
ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد
نوآورانۀ سازمانها و به منظور کاربرد نتایج آن در حل مسائل و
مشکالت شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است؛ تحقیق از
نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات ،توصیفی و به
صورت همبستگی میباشد .برای آزمودن فرضیههای پژوهش
از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل
مربعات جزئی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل
 022شرکت انتخابی از بین شرکتهای دانشبنیان شهر تهران
میباشد که از طریق روش نمونهگیری ساده و با استفاده از
فرمول کوکران ،تعداد  230شرکت به عنوان نمونه آماری
جهت توزیع پرسشنامه انتخاب گردید .برای استفاده از فرمول
کوکران ،مفروضات آن باید لحاظ گردد .مفروضات فرمول
کوکران عبارتند از( P=q=50% :بر اساس روش احتمالی)؛ Z
آماره استاندارد توزیع نرمال است که در سطح اطمینان 25
درصد برابر با  2/26است؛  dحداکثر خطای مجاز میباشد که
برابر با  5درصد در نظر گرفته شده است و  Nنیز تعداد کل
شرکتهای انتخابی ( 022شرکت) است .بنابراین حجم نمونه
آماری ( )nبر اساس فرمول کوکران مطابق رابطه ( )2محاسبه
میشود (سرایی ،2382 ،ص:)43
رابطه .1

7
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معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شدند .با توجه به مواردی از
قبیل :حجم نمونه کم ،قدرت پیشبینی مناسب ،پیچیدگی
مدل ،توسعۀ تئوری و نظریهها ،بررسی همگرایی و آزمودن
تئوری و فرضیه؛ حجم نمونه اندک بهترین دلیل استفاده از
این نرمافزار است .روشهای نسل اول مدلسازی معادالت
ساختاری که با نرمافزارهایی نظیر  EQS ،LISRELو AMOS
اجرا میشدند ،نیاز به تعداد نمونه زیاد دارند ،در حالی که پی.
ال .اس توان اجرای مدل با تعداد نمونه خیلی کم را دارا می-
باشد (هنسلر.)0222 ،
جدول  .1ضرایب آلفای محاسبه شده برای متغیرها
متغیرها
ظرفیت جذب
ساختار شبکه
ذخیرة دانش
عملکرد نوآورانه

تعداد سؤال

ضریب آلفا

8
4
7
22

2/833
2/556
2/773
2/83

باالتر بودن ضرایب آلفای کرونباخ از  2/7تأیید کننده پایایی
مناسب ابزار میباشد (هایر و همکاران0222 ،60؛ کرونباخ،63
 .)2252البته ،موس و همکاران )2228( 64در مورد متغیرهایی
با تعداد سؤاالت اندک (ساختار شبکه با چهار سؤال و مقدار
آلفای  ،)2/56مقدار  2/6را به عنوان سرحد ضریب آلفای
کرونباخ معرفی کردهاند .از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها (جدول  )0بیش از 2/7
بوده (به استثنای ساختار شبکه که به حد معیار  2/6نزدیک
است و میتوان از آن چشمپوشی کرد) ،بنابراین پژوهش حاضر
از این لحاظ دارای قابلیت اعتماد (پایا) است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
در روش تحلیل مسیر ،قبل از اجرای مدل برای آزمودن
فرضیهها ،برازش مدل بررسی میگردد تا از صحّت و دقت
یافتهها اطمینان حاصل گردد .بنابراین در این پژوهش از روش
مدلیابی معادالت ساختاری 8با رویکرد مبتنی بر حداقل
مربعات جزئی 2و نرمافزار اسمارت پی .ال .اس جهت آزمودن
فرضیههای تحقیق و برازندگی مدل استفاده میکنیم .در واقع،
این حقیقت را باید مورد توجه قرار داد که رویکرد پی .ال .اس
یک نقش مهم را در تحقیقات بازرگانی و جنبههای آن ایفا
میکند .ضمن اینکه بر اساس ساختار مدلیابی مسیر حداقل
مربعات جزئی ،باید روایی هر بخش از مدل (مدل اندازهگیری،
62. Hair et al
63. Cronbach
64. Moss et al

مدل ساختاری و مدل کلی) مورد تأیید قرار گیرد که در
قسمتهای زیر به تفکیک به آنها اشاره شده است.
یافتههای استنباطی

در این قسمت ،جهت بررسی فرضیههای تحقیق و آزمودن آن-
ها از نرمافزار اسمارت پی .ال .اس در دو بخش تحلیل عاملی
تأییدی و بررسی فرضیهها با استفاده از فرمانهای خودگردان-
سازی 65و الگوریتم پی .ال .اس 66استفاده شده است.
خودگردانسازی برای محاسبه ضرایب معناداری ( )Zیا همان
مقادیر  T-valuesدر روش پی .ال .اس استفاده میشود .عالوه
بر این ،برای کنترل نمودن معناداری روابط میان هر سؤال و
متغیر مربوطه (برازش مدل اندازهگیری) نیز میتوان از این
فرمان استفاده نمود .الگوریتم پی .ال .اس نیز برای بررسی
شدت تأثیر متغیرها بر همدیگر استفاده میشود .به عبارتی،
این که چه مقدار از تغییرات یک متغیر را متغیر دیگر تبیین
میکند ،با استفاده از این دستور بررسی میشود (داوری و
رضازاده .)2320 ،اما پیش از انجام این آزمونها باید برازش
مدل در سه بخش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل
کلی جهت اطمینان از صحّت و دقت یافتهها بررسی شود تا
سؤاالت دارای مشکل حذف و دادهها برای انجام تحلیلهای
بیشتر ،پاالیش گردند.
سنجش مدل اندازهگیری

در گام اول تجزیه و تحلیل ،از دو مرحله اصلی و چند شاخص
برای هر مرحله به منظور ارزیابی مدل اندازهگیری استفاده
شده است .مرحله اول :آزمون پایایی مدل اندازهگیری؛ مرحله
دوم :آزمون روایی مدل اندازهگیری .در بررسی آزمون پایایی
مدل (مرحله اول) از شاخصهای پایایی ترکیبی و بارهای
عاملی استفاده میکنیم .در مورد پایایی ترکیبی ،این معیار
نشان میدهد که سؤاالت هر یک از سازهها به چه مقدار
کفایت الزم را برای تبیین متغیرهای مربوط به خود دارند.
معیار این شاخص برای بررسی همسانی درونی مدل اندازه-
گیری مقدار  2/7به باال گزارش شده است (هایر و همکاران،
0222؛ هنسلِر و همکاران0222 ،67؛ هالَند.)2222 ،68
همچنین ،بار عاملی 62مقدار عددی است که میزان شدت
رابطه میان یک متغیر پنهان (سازه) و متغیر آشکار (شاخص)
مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص مینماید .در
65. Bootstrapping
66. PLS Algorithm
67. Henseler et al
68. Hulland
69. Factor loading
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صورتی که ضرایب استاندارد شده برای این شاخص از 2/4
بیشتر باشند (هالند ،)2222 ،کفایت سؤاالت مشخص شده و
برازش مدل اندازهگیری را تأیید مینماید (جدول  .)0ما در
مرحله دوم نیز از معیارهای روایی همگرا 72و روایی واگرا72
جهت سنجش مدل اندازهگیری تحقیق استفاده کردهایم (هایر
و همکاران .)0220 ،منظور از شاخص روایی همگرا ،سنجش
میزان تبیین متغیر پنهان توسط متغیرهای مشاهدهپذیر آن
است (بارکلی و همکاران .)2225 ،70معیار متوسط واریانس
استخراج شده ( )AVEتوسط فورنل و الرکر ( )2282به عنوان
شاخصی برای سنجش اعتبار درونی مدل اندازهگیری انعکاسی
پیشنهاد شد .برای این شاخص به طور معمول مقدار  2/5در
نظر گرفته شده است (باگوزی و همکاران )2222 ،73هر چند
که تعدادی از محققان مقدار حداقل  2/4را به عنوان حد معیار
برای این شاخص پیشنهاد میکنند (نونالی و برنستین،74
2224؛ دیامانتوپولوس و سیگوا.)0222 ،75
برای تحلیل روایی واگرا از مقادیر مشترک سازهها جذر گرفته
و اعداد به دست آمده را با مقدار همبستگی سازهها مقایسه
میکنیم که این مقدار باید از مقدار همبستگی سازهها بیشتر
باشد (بارکلی و همکاران .)2225 ،ریشه دوم مقادیر روایی
همگرا به صورت پر رنگ در قطر اصلی ماتریس نشان داده
شده است .به اعتقاد فورنل و الرکر ( ،)2282روایی واگرا وقتی
در سطح قابل قبول است که میزان جذر مقادیر مشترک سازه-
ها برای هر بُعد بیشتر از مقدار توان دوم ضرایب همبستگی
میان آن بُعد و سایر ابعاد در مدل باشد (مشاهده مقادیر روایی
واگرا در جدول .)3

70. Convergent validity
71. Discriminant validity
72. Barclay et al
73. Bagozzi et al
74. Nunnally and Bernstein
75. Diamantopoulos and Siguaw
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جدول  .2عناصر و نشانگرهای تعیینکننده متغ یرهای پژوهش به همراه مقادیر مربوط به معیارهای برازش مدل اندازهگیری
متغیر

ساختار شبکه
در این رابطه ،هر دو طرف از ساختن خواستههایی که میتواند به طور جدی به منافع یکدیگر آسیب
برساند ،جلوگیری میکنند.
در این رابطه ،هیچ یک از طرفین از دیگری سود نمیجویند ،حتی اگر ناشی از فرصت باشد.
ما از طریق این مشتریان ،با مشتریان جدیدِ دیگری ارتباط برقرار میکنیم.
ط اجتماعی نزدیک با مشتریان را حفظ میکنیم.
رواب ِ
عملکرد نوآورانه
واحد تحقیق و توسعه در این شرکت نسبت به رقبا سریعتر عمل میکند.
روند بهبود تولید سریعتر از رقباست.
ت جدید سریعتر از رقباست.
سرعت نوآوری در خدما ِ
واحد تحقیق و توسعه مهارتهای نوآوریِ تولیداتش را به طور مداوم بهبود میدهد.
شرکت در مقایسه با رقبا ،سفارشهای بیشتری را دریافت میکند.
شرکت در مقایسه با رقبا ،محصوالت جدیدتری را به مشتریان ارائه میدهد.
شرکت به طور مداوم از فناوری های نوین برای بهبود کیفیت و سرعت محصوالت و خدمات به مشتریان
استفاده میکند.
ساختار سازمانی این شرکت انعطافپذیرتر از رقبا است.
در طول سه سال گذشته ،مزیت نسبی شرکت به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
در طول سه سال گذشته ،سوددهی شرکت نسبت به گذشته بهبود یافته است.
ظرفیت جذب
به طور دائم محصوالت ،فناوریها و روشهای مدیریتیِ شرکتهای مختلف را جستجو میکنیم.
به طور پیوسته محصوالت ،فناوریها و روشهای مدیریتیِ سایر صنایع را جستجو میکنیم.
تحقیقات دانشگاهها و مراکز علمی را به طور مداوم پیگیری میکنیم.
همه بخشهای سازمان آمادگی الزم را برای پذیرش روشهای جدید اجرای کار دارند.
در این سازمان تالش برای استقرار روشهای جدید در واحدهای سازمانی همواره تشویق میشود.
در سازمان ما یادگیری روشهای جدید و نوآوری محصول ،وظیفۀ یک واحد خاص نیست ،بلکه همه
واحدها در این فرآیندها مشارکت میکنند.
مدیران و کارکنان هر بخش ،نشستهای منظمی در زمینه توجیه فعالیتهای نوآوری دارند.
مدیران از دانش و تجربه کافی برای استقرار روشهای جدید برخوردارند.
ذخیرة دانش
دادهها و اطالعات قبل از ذخیره شدن ،در محل کار انتخاب یا سازماندهی میشوند.
دانش و اطالعات به وسیله ابزارهای الکترونیکی (نسخه غیرچاپی) و نسخههای چاپی در محل کار
بایگانی میشود.
سازمان از تجربیاتِ قبلی افراد استفاده میکند.
دانش به عنوان رویهای روزمره در فرمهای مستند مانند آییننامههای کاری ،شیوههای کار و
غیرهذخیره میشود.
ت مورد نیاز را وقتی به آن احتیاج دارند ،کجا پیدا کنند.
افراد می دانند ،دانش و اطالعا ِ
افراد میدانند اطالعات مورد نیاز خود را از چه طریقی و از چه کسی به دست آورند.
شیوههای مشخصی برای نگهداری تجربیات و اطالعات کارکنان وجود دارد.

بار عاملی

پایایی
ترکیبی

روایی همگرا

-

0/627

0/4004

2/70

-

-

2/62
2/56
2/64

-

-

-

0/262

0/4042

2/732
2/653
2/683
2/706
2/522
2/622

-

-

2/623

-

-

2/522
2/588
2/420

-

-

-

0/234

0/3472

2/603
2/640
2/626
2/626
2/722

-

-

2/503

-

-

2/652
2/652

-

-

-

0/226

0/4054

2/642

-

-

2/650

-

-

2/626

-

-

2/604

-

-

2/630
2/626
2/585

-

-
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جدول  .3ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
ظرفیت جذب

ساختار شبکه

ذخیرة دانش

عملکرد نوآورانه

ظرفیت جذب

()0/7244

2

2

2

ساختار شبکه

2/5628

()0/7332

2

2

ذخیرة دانش

2/5465

2/4267

()0/7361

2

عملکرد نوآورانه

2/6084

2/4265

2/5358

()0/7401

معناداری ضرایب مسیر ،مکمل بزرگی و جهت عالمت ضریب
بتای مدل میباشد .مقدار معیار برای آن در سطح معناداری
 22درصد 25 ،درصد و  22درصد به ترتیب  2/26 ،2/64و
 0/58توصیف شده است (هنسلر و همکاران0222 ،؛ هایر و
همکاران .)0222 ،ضریب تعیین ،معیار دیگری است که نشان
ل تحقیق به چه میزان قدرت
میدهد سازههای درونزا در مد ِ
پیشبینی کنندگی را دارند .ضریب تعیین معیاری است که
برای متصلکردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاریِ مدل-
سازی معادالت ساختاری بهکار میرود و نشاندهندة تأثیری
است که هر متغیر برونزا بر متغیر درونزا میگذارد .مقادیر
این معیار نشان میدهد متغیرهای درونزا در مدل پژوهش تا
چه اندازه قدرت پیشبینیکنندگی دارند .شایان ذکر است که
مقادیر این معیار فقط برای متغیرهای درونزای مدل گزارش
میشود (ایمانی و همکاران.)2324 ،

بنابراین ،با توجه به ماتریس باال ،مقدار جذر متوسط واریانس
به اشتراک گذاشته شده تمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار
همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر حاکی از قابل
قبول بودن روایی واگرای سازهها و برازش خوب مدلهای
اندازهگیری است.
سنجش مدل ساختاری

مدل ساختاری ،مدلی است که در آن روابط میان متغیرهای
مکنون (مستقل و برونزا) و وابسته (درونزا) مورد توجه قرار
میگیرد .ما در این بخش نیز از معیارهای ضریب تعیین (،)R2
برآورد ضرایب مسیر و معناداری آن و معیار ارتباط پیشبین
( )Q2برای آزمودن مدل ساختاری استفاده میکنیم (هنسلر و
همکاران .)0222 ،اولین و اساسیترین شاخص برازش مدل
ساختاری ،ضرایب مسیر و معناداری آن است .در واقع ،ضرایب
مسیر همان بتای استاندارد شده در رگرسیون خطی است و

جدول  .4اثرات بر متغیرهای درونزا و مقادیر کیفیت مدل ساختاری ()Q2
مقدار معیار سنجش

ضریب تعیین

اثر مستقیم ()β

0/44

-

0/177

فرضیه  :2ساختار شبکه ← ظرفیت جذب

-

2/424

-

فرضیه  :3ذخیرة دانش ← ظرفیت جذب

-

2/374

-

0/452

-

0/122

فرضیه  :1ساختار شبکه ← عملکرد نوآورانه

-

2/237

-

فرضیه  :5ذخیرة دانش ← عملکرد نوآورانه

-

2/062

-

فرضیه  :4ظرفیت جذب← عملکرد نوآورانه

-

2/475

-

ظرفیت جذب

عملکرد نوآورانه

()1-SSE/SSO

مکنون درونزا ارائه دهد .ضمن اینکه تنها برای سازههای
درونزای مدل با شاخصهای انعکاسی محاسبه میگردد.
هِنسلر و همکارانش ( ،)0222مقادیر مالک برای این معیار را
به ترتیب ( 2/20ضعیف)( 2/25 ،متوسط) و ( 2/35قوی)
معرفی و بیان نمودهاند که مقادیر باالی صفر نشان میدهند
که مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شدهاند ،مدل قدرت

چاین ( ،)2228سه مقدار 2/33 ،2/22و  2/67را به عنوان
مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قویِ معرفی می-
کند (جدول  .)4در نهایت ،معیار ارتباط پیشبین (اشتراک
افزونگی) یا شاخص کیفیت مدل ساختاری ( ،)Q2قدرت پیش-
بینی مدل را مشخص میکند .به عبارتی این معیار ادعا می-
کند که مدل باید بتواند یک پیشبینی از معرفهای متغیرهای
11
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پیشبینی مناسبی داشته ،پس مدل ساختاری از کیفیت
مناسبی برخوردار است (جدول .)4
سنجش مدل کلی

عالوه بر معیارهای مذکور جهت سنجش مدل اندازهگیری و
مدل ساختاری که در باال به آنها اشاره شد از شاخصی به اسم
نیکویی برازش ،76معرفی شده توسط تِننهاوس و همکاران
( )0224برای سنجش کلی مدل استفاده میکنیم .این معیار
هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری را مدنظر قرار میدهد .در
واقع ،توسط این معیار محقق میتواند پس از بررسی برازش
بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود،
برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید .فورنل و الرکر
()2282سه مقدار  2/05 ،2/22و  2/36را به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای آن معرفی نمودهاند (رابطه .)0
رابطه .2

=

=

= GoF
0.425

با توجه به مقادیر معیار برای سنجش مدل کلی ،عدد به دست
آمده (یعنی )2/405 :نشان از برازش کلی قوی برای مدل
پژوهش دارد.
آزمون فرضیههای تحقیق
در این مرحله ،پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری،
ساختاری و مدل کلی محقق اجازه مییابد که به بررسی و
آزمودن فرضیههای پژوهش خود بپردازد .بنابراین ،اثرات
متغیرهای ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب
(متغیرهای مستقل) بر عملکرد نوآورانه (متغیر وابسته) با
استفاده از روش معادالت ساختاری و نرمافزار پی .ال .اس ،در
دو حالت اعداد معناداری (با استفاده از فرمان خودگردان-
سازی) برای بررسی فرضیهها و تخمین استاندارد (با استفاده از
فرمان الگوریتم پی .ال .اس) برای بررسی شدت تأثیر متغیرها
بر هم (هایر و همکاران ،)0222 ،بررسی و نتایج در جدول 5
درج شده است.

76 . Goodness of Fit
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جدول  .5نتایج مدل ساختاری (با رویکرد پی .ال .اس)
مسیر ساختاری

اعداد معناداری ()T-value

ضریب مسیر ()β

تأیید فرضیه

اثرات مستقیم
فرضیه  :1ساختار شبکه← عملکرد نوآورانه

0/766

2/237

خیر ()-

فرضیه  :2ساختار شبکه← ظرفیت جذب

7/264

2/424

بله ()+

فرضیه  :3ذخیرة دانش← ظرفیت جذب

7/534

2/374

بله ()+

فرضیه  :4ظرفیت جذب← عملکرد نوآورانه

7/160

2/475

بله ()+

فرضیه  :5ذخیرة دانش← عملکرد نوآورانه

3/722

2/062

بله ()+

اثرات غیر مستقیم
ساختار شبکه← ظرفیت جذب ← عملکرد نوآورانه
ذخیرة دانش←ظرفیت جذب ← عملکرد نوآورانه
اثرات کل

32/275
42/325

2/227
2/278

تأیید میانجی
تأیید میانجی

*

ساختار شبکه← عملکرد نوآورانه
ذخیرة دانش← عملکرد نوآورانه

-

2/237+2/227=2/034
2/278+2/374=2/550

* در این قسمت اثر کل متغیرهای مستقل (ساختار شبکه و ذخیرة دانش) بر متغیر وابسته (عملکرد نوآورانه) محاسبه شده است.

ضمن اینکه نتایج نهایی ارزیابی مدل را در شکلهای زیر می-
توانید ببینید (شکلهای  0و .)3

شکل  .2نتایج آزمودن مدل در حالت استاندارد

13
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شکل  .3نتایج آزمون مدل در حالت اعداد معناداری

عالوه بر مطالب ارائه شده ،برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم
از طریق متغیر میانجی از آمارهای به نام  )VAF(77استفاده
میشود (یاکوبوچی و دوکاچک ،)0223 ،78که مقداری بین 2
و  2را اختیار میکند (روابط  3و  .)4هر چه این مقدار به 2
نزدیکتر باشد ،نشان از قویتر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد.
در واقع ،این مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر اثر کل را می-
سنجد (داوری و رضازاده.)2320 ،
رابطه .3
رابطه .4

= 0/348

= 0/414

این بدان معنی است که تقریباً  85درصد از اثر کلِ ساختار
شبکه بر عملکرد نوآورانه از طریق غیر مستقیم ،توسط متغیر
ظرفیت جذب (رابطه  )3و همچنین حدود  40درصد از اثر کل
ذخیرة دانش بر عملکرد نوآورانه از طریق غیر مستقیم ،توسط
متغیر ظرفیت جذب (رابطه  )4تبیین میشود که مؤید نقش
میانجی ظرفیت جذب در رابطه بین متغیرهای مستقل اصلی و
متغیر وابسته اصلی است .در نهایت به منظور اینکه مشخص
شود که متغیر ظرفیت جذب در رابطه بین متغیرهای مستقل
اصلی و متغیر وابسته به چه صورت نقش میانجیگری
(میانجیگری جزئی یا کلی) را ایفا میکند ،به صورت زیر عمل
مینماییم .بنابراین ،با توجه به نتایج بیان شده در جدول  5و
77. Variance Accounted For
78. Iacobucci & Duhachek

ضریب مسیر و اعداد معناداری موجود در آن برای فرضیههای
تحقیق ،میتوان همه فرضیهها به جز فرضیه اول را مورد قبول
دانست .ولیکن ،به منظور آزمون ارتباطِ میانجی شده از گام-
های پریچر و هایِس (0224؛  ،)0228به نقل از اکبری و
همکاران ( )2324به صورت زیر عمل مینماییم (جدول .)6
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جدول  .7آزمون مدل میانجی شده
متغیر مستقل← متغیر میانجی← متغیر وابسته

´c

*c

**b

***a

ساختار شبکه← ظرفیت جذب← عملکرد نوآورانه

-0/172

2/237

2/48

2/424

ذخیرة دانش ←1ظرفیت جذب ← عملکرد نوآورانه

0/066

2/06

2/48

2/38

نتیجه
میانجیگری کلی
(´ cکمتر از )c
میانجیگری جزئی
(´ cکمتر از )c

 .1گامهای آزمون میانجی برای ذخیرة دانش و عملکرد نوآورانه همانند گامهای ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه میباشد.
* :ضریب مسیر میان ساختار شبکه←عملکرد نوآورانه (مرحله اول)
** :ضریب مسیر میان ظرفیت جذب ←عملکرد نوآورانه (مرحله دوم)
*** :ضریب مسیر میان ساختار شبکه←ظرفیت جذب (مرحله سوم)
ی ظرفیت جذب در رابطه بین ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه (مرحله چهارم)
´ :cورود متغیر میانج ِ

جدید در سازمانهای دانشبنیان عالوه بر نیازمند بودن به
برقراری شبکهای از ارتباطات مؤثر جهت انتقال دانش به درون
سازمان ،نیازمند کسب ،ذخیرهسازی و انتقال این گونه دانشها
است .به همین دلیل ظرفیتهای جذب دانش جدید در این
شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار بوده ،به طوری که می-
تواند به مؤلفهای کلیدی در موفقیت و نوآور بودن کارکنان و
شرکت به شمار آید .از این منظر ،در قالب هدف کلی اشاره
شده ،این تحقیق به دنبال پاسخ دادن به این پرسش بود که
ایجاد شبکهای از ارتباطات (یعنی همان شبکهسازی و ایجاد
ساختار شبکهای) ،ظرفیت جذب دانش و ذخیرهسازی آن چه
تأثیری بر عملکرد نوآورانه شرکتهای دانشبنیان خواهد
داشت .بر اساس نتایج بدست آمده در مورد مدل اندازهگیری و
ساختاری مشخص شد که تمامی نشانگرهای انتخابی برای
سنجش متغیرهای تحقیق از دقت الزم برخوردار بوده و با
زیربنای نظریه پژوهش تطابق دارند.
در بخش اصلی پژوهش ،یافتههای تحقیق نشان داد که بر
اساس مقادیر شاخصهای برازندگی ،ساختار کلی مدل پژوهش
مورد تأیید است .همچنین ،ظرفیت جذب با ضریب مسیر
 2/48دارای بیشترین نقش در تبیین عملکرد نوآورانه بوده
است .بدون شک ظرفیت شناسایی ،یکپارچهسازی و کشف
دانش خارجی ارتباط مثبتی با ظرفیت نوآوری آن دارد .در این
راستا ،نتایج پژوهشکاستوپولوس و همکاران ( )0222نیز
تأییدی بر یافته حاضر میباشد .همچنین ،النگا و همکاران
( )0225نیز بیان کردند از آن جایی که نوآوری فرآیندی
مبتنی بر دانش است؛ انتظار ما این است که سطوح باالیی از
ظرفیت جذب با پیامدهای نوآوری مؤثرتر ارتباط مثبتی داشته
باشد .بر این اساس میتوان این گونه بیان نمود که ظرفیت
جذب میتواند به عنوان مسیری برای انتقال دانشِ الزم برای
فعالیتهای نوآورانه بین سازمانی ،در نوآوری سازمان سهیم

جدول  6نشان میدهد در مرحله اول ،رابطه ساختار شبکه و
عملکرد نوآورانه معنادار است .این وضعیت شرط اول تحلیل
میانجی را تأمین میکند .در مرحله دوم و سوم نیز رابطه
ظرفیت جذب با ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه معنادار است.
این وضعیت شرط دوم و سوم میانجی را نیز تأمین میکند .در
گام چهارم نیز ،با حضور ظرفیت جذب ،ضریبِ مسیر از 2/237
به  -2/260کاهش پیدا کرده [(-2/260( )c´=c-a×b
= ،])c´=2/237-2/424×2/48اما معنادار نشده است .این
وضعیت حاکی از آن است که متغیر ظرفیت جذب نقش
میانجیگری کلی 72را بین ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه ایفا
میکند .در بخش دوم تحلیل میانجیگری ،نتایج حاکی از این
است که شرطهای اول ،دوم و سوم مورد تأیید بوده ،ضمن
اینکه در گام چهارم با حضور ظرفیت جذب ،ضریبِ مسیر از
 2/06به  2/277کاهش پیدا کرده [()c´=c-a×b
( ،])c´=2/06-2/38×2/48=2/277اما غیرمعنادار نشده است.
این وضعیت حاکی از آن است که متغیر ظرفیت جذب نقش
میانجیگری جزئی 82را بین ذخیرة دانش و عملکرد نوآورانه
ایفا میکند.
بحث و نتیجهگیری
امروزه مقولۀ نوآوری با توجه به کوتاهتر شدن چرخه عمر
محصوالت و فناوریهای به کار گرفته شده در آنها از اهمیت
ویژهای در شرکتهای دانشبنیان برخوردار است .به طوری که
سرعت رو به رشد تولید دانش جدید موجب متخصص شدن
افراد در یک حوزه یا زیر حوزه دانشی ویژه میشود (برندز و
همکاران .)0226 ،82از این رو ،توسعه محصوالت و فناوریهای
79. Complete (Perfect) mediation
80. Partial mediation
81. Berends et al

15

06

فصلنامۀ نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ششم ،شمارة دوازدهم ،پائیز و زمستان 2326

باشد (تأیید فرضیه چهارم پژوهش) .با توجه به تأیید نتیجه
دیگر این پژوهش (فرضیه سوم) میتوان بیان نمود که
شرکتها به یک پایگاه دانش یکپارچه به عنوان ظرفیت درونی
برای جذب موفقیتآمیز دانشِ ذخیره شده که در دیگر
شرکتها موجود است ،نیاز دارند .به طوری که وجود شبکه
دانش در سازمان ،انتقال دانش مرتبط با نوآوری و مسائل فنی
را تسهیل میکند (گولیانی .)0227 ،80این موضوع داللت بر
این دارد که در صورتی که شرکتهای دانشبنیان تمایالت و
گرایشهای بیشتری نسبت به ذخیرهسازی دانش داشته باشند
(یعنی ایجاد یک پایگاه دانش یکپارچه) میتوانند از این طریق
تمایل ،توانایی و قصد کارکنان را نسبت به انتشار آن دانش در
واحدهای سازمانی تحت تأثیر قرار دهند .یافته دیگر تحقیق
(فرضیه پنجم) به این امر تأکید دارد که ذخیرة دانش میتواند
ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه سازمان را تقویت نماید .این
امر بیانگر این است که شرکتها و به خصوص شرکتهای
دانشبنیان به منظور افزایش سطح ظرفیت جذب و عملکرد
نوآورانه خود نیازمند بهبود کیفیت و کمیت فرآیند ذخیرة
دانش خود هستند .به طوری که اگر این شرایط فراهم شود که
ذخیرة دانش در واحدهای سازمان به صورت حافظه سازمانی
حفظ و نگهداری شود موجب توزیع مطلوب دانش در سازمان
و همچنین حذف دانشهای نامناسب و مخرب میشود که این
همان کیفیت در ذخیرهسازی دانش است که میتواند اطالعات
مؤثر و مناسبی را در اختیار واحدها قرار داده که با بهرهگیری
از این اطالعات میتوانند عملکرد خود را تقویت نموده و
نوآورانهتر عمل نمایند .در تأیید این یافته نانوکا و تاکوچی
( ،)2225بیان میکنند که از طریق تبادل و ترکیب اندوخته-
های جدید با دانش موجود ،ایدهها و مفاهیم جدید به نوآوری
(نوآوری محصوالت و خدمات جدید) تبدیل میشوند که به
طور قابل توجهی با پورتفولیوی محصوالت فعلی شرکت
متفاوت است .درباره فرضیه دوم تحقیق؛ نتایج از رابطه مثبت
بین ساختار شبکه و ظرفیت جذب دانش حمایت میکند
(مقدار ضریب همبستگی برابر  2/424است) .مطالعات زیادی
وجود دارد که وجود این رابطه را تأیید میکند .در این راستا،
پاوِل ( )0224بیان میکند که در ساختار شبکهای ،مجازاً،
وظایف داخلی حذف میگردد و به جای این وظایف و
بخشهای عهدهدار این وظایف ،واحدها و یا سازمانهای
مختلفی در قالب شبکهای از ارتباطات باهم به تعامل
میپردازند ،به طوری که ساختار شبکهای میتواند فرصت
دستیابی به دانش جدید را از طریق ترویج و پیشبرد جذب،
82. Giuliani

انتقال و به کارگیری دانش افزایش دهد و از این طریق فرآیند
ظرفیت جذب را در سازمان تحت تأثیر قرار داده و تقویت
نماید .درباره فرضیه اول تحقیق؛ نتایج از رابطه مثبت بین
ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه حکایت دارند (مقدار ضریب
همبستگی برابر  2/237است) ،اما با توجه به تحلیل معادالت
ساختاری و در نظر گرفتن مدل کامل تحقیق با ورود متغیر
ظرفیت جذب این رابطه از حالت معناداری خارج میشود .در
واقع ،ظرفیت جذب دانش به عنوان متغیر میانجی نقش
تسهیلگری را در رابطه بین ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه
ایفا میکند و این بدان معنا است که ساختار شبکه از طریق
تأثیر مثبت و مستقیمی که بر ظرفیت جذب دارد موجب
دستیابی ،بهبود و ارتقای عملکرد نوآوری در شرکتهای
دانشبنیان شود .این در راستای نتایج تحقیق تسای ()0222
است که بیان نمود وجود سطح باالیی از ظرفیت جذب در
واحدهای سازمان ،اثرگذاری ساختار شبکه را بر عملکرد
نوآورانه واحدهای سازمان تسهیل و تقویت مینماید.
همچنین در ادامه ،پیشنهادهای کاربردی به قرار زیر ارائه می-
شود:
 با توجه به نقش افراد در انتقال دانش سازمانی برای
ارتقای توانایی و انگیزه کارکنان میتوان به اهمیت نقش
آموزش و توسعه ،تشویق ،انگیزش و پاداشهای سازمانی
پی برد .ایجاد چنین سازوکاری میتواند نقش مهمی در
بهبود کسب ،ذخیرهسازی و حتی ظرفیت جذب دانش
داشته باشد.
 پیشنهاد میشود که مدل پژوهش را در دیگر صنایع
دانش -محور بررسی کرده و نتایج با پژوهش حاضر
مقایسه شود.
 در صورتی که شرکتهای دانشبنیان این شرایط را فراهم
آورند که فضایی از اعتماد و همدلی در سازمان برقرار
شود ،این امکان وجود خواهد داشت که کارکنان بدون
احساس خطر به انتقال دانش شغلی خود به دیگر افراد
مبادرت ورزند .نتیجه این اعتماد و انتقال دانش به دیگر
کارکنان و حتی دیگر واحدهای سازمان به بهبود و تقویت
ارتباطات کمک خواهد کرد که نتیجه آن ایجاد شبکهای
از ارتباطات مؤثر و کارآمد در سازمان است که به تقویت
ساختار شبکهای در درون واحدهای سازمان منجر خواهد
شد که عالوه بر گسترش فرهنگ رفتارهای شبکهای از
سوی کارکنان و تسهیل فرآیند انتقال دانش ،فرهنگ
نوآوری و تمایل کارکنان به انجام فعالیتهای کارآفرینانه
را افزایش داده و سبب ارتقا عملکرد نوآورانه سازمان می-
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خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی .فصلنامه علمی-پژوهشی
مطالعات مدیریت (بهبود و تحول).202-242 ،00)62( ،

شود .لذا ،این مهم را شرکتهای دانشبنیان مورد توجه
قرار دهند.
 نقش تعدیلگری ظرفیت جذب در مدل تحقیق به
پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.

 .22مرادی ،محمود؛ ولیپور ،محمدعلی؛ یاکیده ،کیخسرو؛
صفردوست ،عاطیه؛ عبداللهیان ،فرزانه ( .)2320بررسی نقش
ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمانها (مطالعه
موردی :شرکتهای داروسازی و شرکت های بیمه حاضر در
بورس اوراق بهادار تهران) .چشمانداز مدیریت بازرگانی،23 ،
.220-72
 .22الهی ،شعبان؛ کالنتری ،نادیا؛ آذر ،عادل و حسنزاده ،محمد
( .)2324رابطه میان زیر ساختهای رایج نوآوری ،ظرفیت
جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی .نشریه مدیریت نوآوری،
(.32-2 ،4)3
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چکیده
نوآوری به یک محرک قدرتمند با قابلیتهای اقتصادی و تکنولوژیکی برای بهبود بهرهوری در کشورهای صنعتی تبدیل شده است،
دانشگاهها و سازمانهای دولتی ،از شرکتها برای انتقال به صنایع پویا و فرصتهای بزرگتر حمایت کردهاند .هدف تحقیق حاضر شناسایی
فاکتورهای پایداری و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی بوده است .روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه
تحقیق شامل اعضا هیات علمی  5دانشگاه کشور و نمایندگان صنایع در نظر گرفته شد .نمونه تحقیق ،اعضا هیات علمی مطابق با جدول
مورگان به صورت تصادفی طبقهای 362نفر و نمایندگان صنایع براساس تصادفی ساده  23نفر انتخاب شدند .روش تجزیه تحلیل با
استفاده از نرم افزار  ، SPSSتی ،تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بوده است .ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه فاکتورهای
پایداری لی و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صعنت سبیوف بوده است .روایی ابزار مطابق تحلیل تاییدی و پایایی آن براساس آلفای کرانباخ
مناسب گزارش شد .نتایج نشان داد ،فاکتورهای پایداری دالیل و انگیزش و منافع در بخش دانشگاه مثبت و معنیدار گزارش شد ولی
نمایندگان صنایع پایداری منافع را پایینتر از حد مطلوب اعالم کردند .وضع موجود ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت مثبت و معنیدار
بوده است .همچنین کلیه مولفههای ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صعنت بر پایداری اثر مثبت و معنیداری داشته است و کلیه مولفههای
ظرفیتها هر دو مولفه دالیل و انگیزش و منافع را پیشبینی کردهاند.
کلیدواژه :ترتیبات نهادی و تعامالت ساختاری ،هیات علمی و برنامه درسی ،دالیل و انگیزش ،منافع ،مشارکت دانشگاه و صنعت

ظهور بیکاری باالی فارغالتحصیالن مشهود است .که نیاز به گرد

مقدمه
دانشگاههای کشور که مرکز مهم آموزش و پژوهش در جهت
ورود فارغالتحصیالن به جامعه است رویکردهای آموزشی و
پژوهش آن چندان با نیازهای کارآفرینان ،چالشهای اجتماعی،
اقتصادی ،فنی روبروی اقتصاد ایران نیست .با توجه به درک روبه
رشد دانش و مهارت دانشجویان در دانشگاههای ایران ،چندان با
الزامات صنعت و اقتصاد گسترده هماهنگ نیست(برآورد نمی-
کند) .این عدم تطابق همراه با آموزش با کیفیت پایین در مهارت-
های تفکر انتقادی حل مسئله ،تفکر و ارتباطات تحلیلی در
بسیاری از نقاط قابل سرزنش است .حداقل در بخش در حال

. Blanden & et al

1

آمدن نمایندگان دانشگاه با نمایندگان بخش مولد برای به روز
رسانی و ارتقا برنامه درسی برای اطمینان از دانشجویان فارغ-
التحصیل با مهارت مرتبط برای نیروی کار میباشد .این نیز به
رسمیت شناخته شده است که دانشگاه باید نقش محوری در
استفاده از تحقیق و نوآوری برای رسیدگی به مشکالت اجتماعی
و اقتصادی و ترویج نوآوری برای رشد اقتصادی توسط مشارکت
است راتژیک با بخش مولد اقتصاد و سیستم ملی نوآوری بازی -
کند(بالند و همکاران.)3123 ،2
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با شروع سال  ،2191اصطالح بحران رقابت ،منجر به بحثهای

درسی و آموزشی در برنامه فنآورگرا و حل مساله ،افزایش چشم-

سیاست ملی برای یک سری از تغییرات ساختاری در سازمان

انداز اشتغال برای دانشجویان ،درآمد مازاد برای هیات علمی،

حقوق مالکیت معنوی همراه با برنامههای تشویقی پیچیده شده

سهم روشنتر دانشگاه در اقتصاد میباشد(انجمن اقتصاد جهان،1

است ،که همه آنها برای ترویج همکاری بین دانشگاه و صنعت

3122؛ مارتین.)3111 ،5

طراحی شده بودند(لی .)2111 ،2بسیاری از دولتها این تقاضا را

پتانسیلهای ارتباط دانشگاه و صنعت ،نقش محوری را در

دنبال میکردند .در همین حال ،دانشگاهها نیز تحت فشار عموم

پایداری این ارتباط در جهت همکاری راهبردی بازی خواهد کرد.

مردم برای آشتی برج عاج خود؛ انتشار یا نابودی ،با نیازهای

دانشگاه به عنوان مهمترین رکن نظام آموزشی کشور میتواند

زمینی از فنآوری جهانی در عرصه رقابت و توسعه اقتصادی قرار

در ایجاد توسعه علمی نقش مهم و حیاتی را ایفا نماید .عملکرد

گرفتند .حاال که از تجربه همکاری دانشگاه و صنعت بیش از سه

منظم و مسئووالنه دانشگاه عالوه بر کمک به توسعه صنعتی

دهه گذشته است .بررسی تجربه نسبت به منافع واقعی و استنتاج

کشور ،امنیت عمومی جامعه را نیز فراهم مینماید .در شرایطی

در مورد همکاری آینده مناسب است .موج اول تحقیقات راهبردی

که دانشگاهها بیشتر وقت خود را صرف فعالیتهای علمی و

در این زمینه درک خوبی از اصالح ساختاری مورد نیاز همکاری

صرفاً تئوری مینمایند و صنایع مشغول فعالیتهای عملی و

دانشگاه وصنعت و منافع شخصی و سازمانی همراه با تعصب و

تولیدی میباشند(مردیت و بارکل.)3119 ،6

تبعیض فرهنگی ارائه کرده است ،که این همکاری برای تبدیل به

روابط دانشگاه_صنعت در کشورهای اروپایی و آمریکای التین با

مشارکت موفق ،باید بر آنان فائق آید(لی2115 ،؛ کوهن و

فرهنگ و سنن آکادمیک و پیشزمینههای صنعتی متفاوتی در

همکاران .)2111 ،3با نگاه به پایداری همکاری ،تحقیقات تجربی

حال گسترش است(لیدسدورف و گوپینگ3112 ،1؛ اتزکویتز،9

بیشتر در برآورده کردن و تامین کوتاهمدت هستند(لی.)3111 ،

 .)3115موانع پایداری و نوآوری در دانشگاههای جهان به صورت

اگر ما درک واقعبینانهای از اینکه آیا مفهوم همکاری دانشگاه و

مشابهی در مناطق مختلف جغرافیای وجود دارد که نیاز به

صنعت میتواند یک جز حیاتی و پایدار از نظام ملی نوآوری باشد،

حمایت بیشتر از ادارات و مدیریت دانشگاهها دارند ،به طور خاص

ما نیاز به یک پایگاه دانش خوب از هر یک از بخشها که همکاری

تمایل رهبران ،سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان برای پیشبینی

واقعی خود را کسب میکنند ،داریم .چارچوب همکاری دانشگاه

آینده پایدار در داخل دانشگاهها اغلب از دست رفته است .با این

و صنعت نشان میدهد که چگونه روشهای جدید و پیچیدهای

حال ،بدون حمایت مدیریت ارشد در دانشگاه ،کمبود سرمایه-

برای تولید پایدار میتواند اجرا شود .دولتها باید از کار مشترک

گذاری و پشتیبانی اداری ،برنامهریزی پایدار پایین به نظر می-

با کارآفرینان صنعتی و جوامع دانشگاهی حمایت کنند تا به فن-

رسد ،که برای به دست آوردن مزایای پیشبینی شده چالشهای

آوریهای که به طور نامتقارن برای منافع بشریت در نسلهای

ذکر شده باید جدی گرفته شوند(اویال و همکاران .)3121 ،1در

بزرگ و آینده مطلوب است ،کمک کند(کرانفلد و کرا.)3125 ،2

کشور ما نیز از برنامه سوم توسعه بعد از تغییر نام وزارت فرهنگ

در ادبیات گسترده سود حاصل از همکاری دانشگاه و صنعت

و آموزش عالی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری به نوعی گام

شامل؛ ارائه کانالهای بودجه جایگزین در عصر تامین مالی

بلند به سمت کاربردی کردن تولیدات دانش به خصوص در حوزه

محدود ،دسترسی یا کسب دولت از هنر تجهیزات ،بهبود برنامه

صنعت شده است .که تحقیقات این همکاری را با رویکردها
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مختلف پوشش دادند؛ در حوزه کانالهای ارتباطی ،محققان به

پایداری ارتباط دانشگاه و صعنت

نقش نشریات علمی ،مالکیت فکری ،ثبت اختراعات ،ایجاد

مطالعه ،یک ارزیاب ی از همکاری دانشگاه و صنعت با تمرکز بر

واحدهای جدید دانشگاهی ،مشاوره و پروژههای مشترک

آنچه شرکت کنندگان ،اعضا هیات علمی و صنایع از این مشارکت

تحقیقی(شهبازی و حسنی2213 ،؛ کوهن و همکاران3113،2؛

دریافت میکنند ،ارائه میکند .به ویژه ،همکاری دانشگاه و صنعت

دفانتیز و دوترنی ت )3119 ،3اشاره داشتهاند ،همچنین در

را از اینکه میتواند یک عنصر پایدار در سیستم نوآوری کشور

تحقیقات دیگر موانع قانونی ،فرهنگی ،تقاضا محور نبودن ،عدم

باشد را اندازه میگیرد و زمینه همکاری پایدار بین اعضا هیات

تناسب رشته دانشگاهی و عدم کارایی ،فرهنگهای متفاوت

علمی دانشگاهها و صنایع را به دنبال دارد .رویکرد اتخاذ شده در

نهادها ،حقوق مالکیت فکری ،دارایی فکری(فائض و شهابی،

این مطالعه تمرکز بر روی نتایج رفتاری که درک شده است،

2291؛  ،)3122 ،OECDتعامل بین دولت ،دانشگاه و

میباشد .برای پیامدهای رفتاری به تجربیات فردی اعضا هیات

صنعت(کشاورز و همکاران ،)2291 ،الزام تغییر نظام آموزش

علمی و تجربیات نمایندگان صنعتی با استادان دانشگاه در پروژه-

دانشگاههای صنعتی کشور(متحدی ،)2291 ،کامل نبودن هیچ

های مختلف  R&Dتوجه شده است .پیامدهای رفتاری به دو

یک از مدلهای جریان دانش در تمامی رهیافتها(تاجگردون و

بخش ،دالیل و انگیزش و منافع تفکیک شده است(لی3111 ،؛

همکاران )2212 ،اشاره شده است.

کاریانیس و کمپبل3121 ،3111 ،3116 ،2؛ بارث:)3122 ،1

در زمینه محدودیت های مالی ،بیکاری فارغ التحصیل ،و نیاز به
دانشگاه برای نشان دادن پاسخگویی بیشتر به جامعه و پاسخ به
الزامات توسعه ملی ،موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت باید به طور
فزاینده ای در گفتمان آموزش عالی در ایران قرار گیرد .از طرفی
رویکرد اتخاذ شده در پایداری ،تمرکز بر نتایج رفتاری که منافع
درک شده است ،مورد توجه قرار گیرد .پیامدهای رفتاری به
تجربه اعضا هیات علمی در همکاری پروژههای  R&Dو
همچنین تجربه نمایندگان صنعتی با استادان دانشگاه اشاره دارد.
لذا هدف تحقیق حاضر شناسایی فاکتورهای پایداری و ظرفیت-
های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی مطابق با
فرضیات ذیل بوده است.
 .2فاکتورهای پایداری ارتباط دانشگاه و صنعت در سیستم
آموزش عالی و سطوح نهادی(صنایع) مطلوب میباشد.
 .3میزان توجه سیستم آموزش عالی به ظرفیتهای ارتباط
دانشگاه و صنعت مطلوب میباشد.
 .2بین کلیه مولفههای ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت با
کل ابعاد پایداری رابطه معناداری وجود دارد.

سرمایهگذاری دو طرفه نگاه میکند .این افکار باعث شد برخی از
محققان بازگشت سرمایه را به کار گیرند و رابطه بین منافع
سرمایهگذاری و بازده مشتق شده را دنبال کنند .این مستلزم آن
است هزینههای متحمل به همکاری و مزایای مشتق شده از آن
را معین کنیم .در واقع شرح دقیق ،به ویژه در همکاری دانشگاه
و صنعت به طور کلی امکانپذیر نیست ،زیرا هزینهها و منافع ،در
بیشتر قسمتها برای اقدامات اقتصادی مطبوع،

نمیتواند

ساده(خرد) شود .هزینه ها و منافع کامال مرتبط با زمان و فضا
نیستند .در حالیکه مشارکت با یک شرکت و یک پروژه ، R&D
عضو هیات علمی ممکن است دارای یک صرفه غیرمترقبه در به
دست آوردن بینش ارزشمند در یک حوزه پژوشی باشد .رویکرد
بازگشت سرمایه اگر به معنای واقعی کلمه اعمال شود ،الزم است
ما این بینش نظری را در شرایط مالی بیان کنیم .به همین
ترتیب ،ما نیاز داریم برای همه شرایط اقتصادی را درباره یادگیری
عملی دانش مرتبط با آموزش ،ایجاد فرصتهای کارآموزی برای
دانشجویان و توسعه شبکههای شخصی از همکاری بیان

مبانی نظری پژوهش
. Cohen
. De Fuentes & Dutrenit

منافع :ادبیات اغلب به همکاری دانشگاه و صنعت به عنوان یک
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. Barth
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کنیم(لی3111 ،؛ کاریانیس و کمپبل3121 ،3111 ،3116 ،؛
بارث..)3122 ،
دالیل و انگیزش :دالیل عملی اندازهگیری این مطالعه ،به
همکاری ارتباط دانشگاه و صنعت با استفاده از یک سیستم
اندازهگیری ساده به نام نتایج رفتاری میآید(به عنوان مثال،
میزان رضایت) .اقدامات رفتاری که ریشه در عقالنیت محدود
دارد(مارچ و سیمون2159 ،2؛ کیرت و مارچ .)2162 ،3ترسیم
ادبیات مطالعه ،یک شناخت از لیستی از دالیل و انتظارات برای
اهمیت شخصی به عنوان عضو هیات علمی در هنگام ورود به
همکاری تحقیقاتی با صنعت است ،میدهد .همچون؛ تکمیل
بودجه برای تحقیقات دانشگاهی ،آزمون تحقیق و تئوری ،به
دست آوردن بینش در زمینه تحقیقاتی خود ،کمک در پیشبرد
ماموریت دانشگاه ،جستجوی فرصتهای کسب و کار ،دانش در
مورد مشکالت عملی ،ایجاد کار آموزش برای دانشجویان و
فرصتهای استخدام و تامین مالی برای دستیاران تحقیق و
تجهیزات آزمایشگاهی .از طرفی دالیل همکاری صنعت با دانشگاه
زیاد و پیچیده است و شامل مواردی همچون؛ حل مشکالت فنی،

ارتباط است .در چارچوب سیستم ملی نوآوری ،1نوآوری به عنوان
یک فرایند جمعی در جای که شرکتها در انزوا از نوآوری
نیستند ،میباشد ،در یک سیستم بزرگتر ،شامل شرکتها،
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،سازمانهای دولتی و دیگر بازیگران
مشاهده میشود(گراسون و براندنیوس .)3122 ،5مدل سیستم
ملی نوآوری تمام جنبههای ساختار اقتصادی و نهادی یک کشور
که در توسعه ،اشاعه و استفاده از خالقیت اثر میگذارد را لحاظ
میکند(ادکویتس .)3111 ،6ظرفیت نوآوری شرط الزم جهت
تحقق نوآوری در یک بنگاه اقتصادی است .به عبارت دیگر بدون
برخورداری از سطحی از ظرفیت نوآوری ،انجام نوآوری(اعم از
نوآوری در محصول یا خدمت و یا نوآوری در فرایند) امکانپذیر
نخواهد بود .به عالوه در ادبیات ،مفهوم ظرفیت نوآوری از مفهوم
توانمندی نوآوری کامالً قابل تفکیک نیست و در نتیجه
معیارهای اندازهگیری ظرفیت نوآوری باید به گونهای انتخاب
شوند که تا حد امکان آنها را از معیارهای اندازهگیری توانمندی
جدا کند(آلجری و همکاران .)3115 ،1رویکردهای متفاوتی برای
اندازهگیری توان نوآوری سازمان وجو دارد(رجب و همکاران،9
 .)3119سبوف و همکاران )3123( 1تفکیکی در ارتباط ظرفیت-
های ارتباط دانشگاه و صنعت ارائه دادهاند که در ذیل تشریح
شده است:

توسعه محصوالت و فرایندهای جدید ،انجام تحقیقات منجر به

ترتیبات نهادی و تعامالت ساختاری :در سطح جهانی ،نتایج

اختراع ثبت شده جدید ،پیشرفت کیفیت محصول ،دسترسی به

نشان میدهد که اکثر دانشگاهها حداقل تالش اولیه برای ترویج

تحقیقات جدید از طریق سمینارها و کارگاهها آموزشی ،حفظ

و نهادینه کردن ارتباط با بخش مولد را از طریق ایجاد دفاتر و

یک رابطه مداوم و شبکه با دانشگاه ،انجام تحقیقات اساسی با

سمت(شغل) تعیین کردهاند .با این حال روشن است که

هیچ پیشینه یا برنامه ذهنی خاصی و استخدام فارغالتحصیالن

ساختارهای اختصاص داده شده برای چنین ارتباطی با حداقل

دانشگاه(لی3111 ،؛ ریسنر و همکاران2116 ،2؛ کاریانیس و

بودجه در بسیاری از موسسات میباشد ،یا شاید کمترین تخصص

کمپبل3121 ،؛ بارث.)3122 ،

مربوط به مدیریت حقوق مالکیت معنوی و استراتژی بازاریابی را
داشته باشند(سبوف و همکاران .)3123 ،21تعداد کم پارکهای

ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت

علم و یا درگیر با اختراعات و صدور مجوز ممکن است منعکس
کننده بودجه محدود دفاتر ارتباط با صنعت ،درصد کم استادان

هدف از حمایت ارتباط دانشگاه و صنعت ،ترویج ارتباط و سهم
دانشگاه در توسعه اجتماعی و اقتصادی است .چهارچوب مفهومی
زیر اغلب مورد استفاده برای زیربنای نظری برای حمایت از این

با تجربه ،عدم دسترسی به آزمایشگاه تحقیقاتی و به روز تجهیزات
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و همچنین تخصص محدود در مدیریت مالکیت معنوی

است از کار با صنعت به وجود آید ،کمک میکند(هرنس و

باشد(ماتون3119 ،2؛ سبوف و همکاران.)3123 ،

مارتین.)3112 ،

راهبردهای سازمانی در مدیریت خارجی و حقوق مالکیت

هیات علمی و برنامه درسی :به لحاظ آموزش و تدریس،

معنوی :برنامههای استراتژیک میتوانند یک چشمانداز مهم

فعالیتهای دانشگاه و صنعت شامل ارائه دورههای حرفهای

فراگیر را برای شکل دادن و کارگردانی اولویتهای پژوهشی

برپایهای یک هزینه ،برای پاسخ به مهارتها و آموزشهای مورد

فراهم کند(پارکر .)3121 ،3برنامه استراتژیک میتواند به ایجاد

نیاز صنعت میباشد .دانشگاهها ممکن است این اطمینان را از

ظرفیت تحقیقات سازمانی به وسیله تضمین اینکه پروژه تحقیقی

برنامه درسی دوره برای صنعت و نمایندگان بخش مولد حاصل

با توجه به کسانی که بهترینها در دانشگاه هستند ،از جمله

کنند که برنامه تحصیلی فارغالتحصیالن با دانش و مهارت مورد

گروههای(نواحی) تخصصی قوی و ترویج مشاکت در میان

نیاز با نیروی کار تولید میباشد .ایجاد فرصت برای دانشجویان

دانشجویان فارغالتحصیل کمک میکند .در اولویتهای اداری،

برای پیوستن در بخش تولیدی یکی از راههای معمول اراتباط

برنامههای استراتژیک میتوانند به موسسات در تغییر راه سیستم

دانشگاه و صنعت میباشد(هومن و اتلج3119 ،6؛ مانوکی و

جاری در برابر نابرابری ،چندپارهگ ی 2به سوی ظرفیتسازی

همکاران .)3122 ،1براساس تحقیق سبوف و همکاران()3123

تحقیق نهادی ،کمک کند(کرا س .)3111 ،1بر اساس نتایج

سطح کلی منابع اختصاص داده شده برای تشویق فعالیتهای

تحقیق سبیوف و همکاران( ،)3123سیاست های حاکم بر زمان

کارآفرینی در میان هیات علمی کم به نظر میرسد .یک تغییر

صرف شده در فعالیتهای خارجی ،هزینه خدمات مشاوره ،به

راه برای ارتقا در پیشرفت نشریات به عنوان مقیاس ارتقا که

اشتراک گذاری حقوق مالکیت معنوی ،حق امتیاز ،نگرانیهای

مشارکت صنعت و فعالیتهای کارآفرینانه را به رسمیت بشناسد،

زیست محیطی ،و تضاد منافع در بخش بزرگی از موسسات

شاید به بهبود مشارکت اعضا هیات علمی کمک نماید .کارکنان

آفریقایی وجود ندارد .چنین سیاستهای برای حاکمیت موثر از

به کارگرفته شده در هیات مدیره ممکن است به دیدگاههای

ارتباط دانشگاه و صنعت در جهت به حداقل رساندن تنشها که

منفی دربرابر بازار آموزش عالی بپردازند و این دیدگاه که طرح-

ممکن است در ادعاهای حق امتیاز افزایش پیدا کنند ،مهم

های پیشنهادی علم واقعی نیست و تحقیق کاربردی پایینتر از

هستند :اطمینان حاصل شود که بودجه انعکاس داده شده ،هزینه

تحقیق آسمان آبی(9تحقیقاتی که در حد بسیار باال و مستعد

واقعی از استفاده از امکانات پژوهشی دانشگاه و پرسنل هستند؛

هستند) است(کراس و همکاران .)3111 ،1یافتههای سبیوف و

اطمینان به تعهدات آموزشی استادان در حالی که آنان قادر به

همکاران( )3123نشان میدهد که اشتغال متخصصان صنعت به

درآمد مکمل باشند و مالحظات اخالقی و زیستمحیطی را هم

عنوان استاد پارهوقت گسترده است .در حالی که متخصصان

مد نظر قرار دهند .این مالحظات به نقش برجسته شیوههای

صنعت میتواند دانش ارزش افزوده و تجربه عملی را به کالس

فعلی که بسیاری از اساتید کار مشاوره فردی را با بهرهگیری از

انتقال دهد .این نیز مهم است تا اطمینان حاصل شود که چنین

منابع دانشگاه برای منافع شخصی انجام میدهند را مهم می-

حرفهای مناسب برای تدریس در سطح دانشگاه است و نه فقط

داند(هرنس و مارتین .)3112 ،5چنین سیاستهای دانشگاه را در

از کمبود نیرو استخدام شده است .اکثریت نهادهای مخاطب ارائه

رسیدگی به مسائل اخالقی و سلطه بالقوه تحقیقی که ممکن

کارآموزی دانشجویی ،روشن کننده آن است که ارزش نهادها در
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تجربه عملی به دست آمده توسط دانشجویان در زمینههای کسب

کانالهای ارتباطی :کانالهای ارتباط دانشگاه به دو صورت

و کار و علوم است .با این حال ،اطالعات بیشتر در مورد کیفیت

رسمی و غیررسمی میباشد .به عنوان حمایت از رویکرد نهادی

آموزش و نظارت ،ممکن است برای اطمینان کمک کند ،که

برای ترویج ارتباطات ،بسیاری از دانشگاهها ،دفاتر ارتباطی

دانشجویان ،سازمانهای میزبان و دانشگاه حداکثر سود را از این

صنعت ،دفتر انتقال فناوری ،انکوباتورهای کسب و کار و

به کار گماری به دست آورند.

تکنولوژی و در برخی موارد پارکهای علم را در نزدیک محوطه

بودجه :در ادبیات گستردهتر ،منافع درک شده از ارتباط دانشگاه

دانشگاه برای تسهیل ارتباط ایجاد میکنند(الندوال.)3111 ،2

و صنعت عبارتند از :ارائه کانال بودجه جایگزین در دوره(زمان)

رهبری ،هدایت استراتژیک و راهبردها را برای مدیریت موثر از

تامین مالی محدود ،دسترسی یا تجهیز دولت به تجهیزات

ارتباط با صنعت ارائه میکند(کراس .)3119 ،قدرت ارتباط

صنعت ،پیشرفت برنامه درسی و آموزش در برنامههای فنگرا و

دانشگاه و صنعت را معموال در شرایط چگونگی نزدیکی با

حل مساله ،افزایش پیشبینی اشتغال برای دانشجویان،

نهادهای صنایع با تکنولوژی باال و دیگر بازیکنان بزرگ کار ،باید

درآمدهای مکمل برای هیات علمی و آشکارسازی سهم دانشگاه

در بخش رسمی سنجید(باری و سویر.)3119 ،1

در اقتصاد(مارتین3111 ،2؛ انجمن جهانی اقتصاد .)3122 ،3یک

پیشینه پژوهش

ادعای در حال رشد است که شرکتهای بخش خصوصی یک

پایداری و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت :دانشگاه

مسیر بودجه جایگزین مهم برای دانشگاه است .سبوف و

کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است

همکاران( )3123موسسات مخاطب اغلب در روابط دانشگاه و

که با برخورداری از ایدهها و اندیشههای نو میتواند هر لحظه در

صنعت از طریق سرمایهگذاری تحقیقاتی در آزمایشگاه و

شریانهای حیاتی جامعه نیروی نوینی را تزریق کند و صنعت

تجهیزات ،کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و تامین بودجه برای

نیز با به کار بستن ایدههای نوظهور دانشگاهی میتواند اندیشه

پژوهش تحصیالت تکمیلی ،هر چند ارزش پولی این کمکها

توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه را محقق سازد .با توجه به

ناشناخته است ،بهره میگرفتند.

پیش زمینههای نظری و تجربی ،این دو نهاد به تنهایی نمیتوانند
موفقیت الزم را داشته باشند و هرگونه گسست و ارتباط آن باعث
ایجاد خلل در فرایند توسعه پایدار میگردد(الورنس و کریک،5
 .)3111تنها در صورت تعامل پایدار بین این دو نهاد ،توسعه
صنعتی و متعاقب آن توسعه اقتصادی و اجتماعی را می توان
انتظار داشت(پلی .)2111 ،6ریاحی و فرجادی( )2291نواحی که
دارای حجم کم نقشآفرینان نظام نوآوری هستند ،نازکی
سازمانی اتفاق میافتد .این پایداری در همکاری بین دانشگاه و
صنعت بر پایه ظرفیتها ،دالیل و انگیزهها و منافع متفاوتی شکل
میگیرد ،که تحقیقات با رویکردهای گوناگون آن را پوشش دادند؛
خسروی و آرمان( )2211در بررسی الگویی برای پیادهسازی
نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی ،شش دسته از عوامل
1

. Martin
. World Economic Forum
3
. LUNDVALL
4
. BARRY & SAWYERR
2

& kreek

5

. Lavenrs
6
. Plyee

فاکتورهای پایداری و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی

22

بر اجرای نوآوریهای آموزشی در نظام آموزش عالی ایران تاثیر

راهکارهای ارتباط دانشگاه و صنعت ،موردکاوی شرکت توزیع

مستقیم دارند که شامل فرهنگ برنامه درسی ،ویژگیهای

نیروی برق تهران بزرگ با در نظر گرفتن عوامل موفقیت در

پذیرندگان نوآوری ،ویژگی نوآوری ،سیاستهای محیز کالن،

برقراری و توسعه ارتباط ،به تدوین استراتژیها ،راهبردهای

عوامل تسهیل کننده و عوامل محدود کننده میباشند .حقی و

مدیریتی و عملیاتی که بتواند در یک برنامه زمانی پنجساله به

صباحی( )2212در بررسی تعامالت دانشگاه ،صنعت و دولت به

عنوان ابزار اجرایی در توسعه و برقراری ارتباط هر چه بیشتر و

عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور اشاره داشتند که نهادهای

نهادینه نمودن ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها

سیاستگذاری برای تحقیق و توسعه و نوآوری در همه سطوح

ایجاد نماید ،اراده کردند.

وجود دارند اما تعامل ارکان اصلی نوآوری شامل دانشگاه ،صنعت

فائض و شهابی( )2291موانع ارتباط صنعت و دانشگاه را به

و دولت ،ضمن دارا بودن پتانسیل قوی علمی  ،فنی و تجربی از

ترتیب ،موانع قانونی ،موانع فرهنگی ،تقاضا محور نبودن پروژ

انسجام سیستماتیک برخوردار نیستند .خوارزمی و ندایی()2212

ههای دانشگاهی ،عدم کارایی دوره کارآموزی ،عدم تناسب

در تحلیل سیستمی تاثیر ریسکپذیری بر نوآوری نشان دادند

رشته های دانشگاهی با نیازصنایع ،اولویت بندی کردند .الماسی

عوامل مختلفی بر ریسکپذیری در پارک تاثیرگذار است .این

و همکاران( )2299در مطالعهای در خصوص تأثیر به کارگیری

عوامل با تقویت ریسکپذیری ،بر شاخص نوآوری تاثیر میگذارند

دانشآموختگان آموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران بررسی و

و زمینهساز ایجاد فضایی پویا و خالق به منظور رشد نوآوری

رشد را به عنوان یک متغیر درونزا معرفی کردند که تابعی از

میشوند .باقرینژاد و جاوید( )2212در ارائه مدل نوآوری باز در

سرمایهگذاری در نیروی انسانی ،سرمایهگذاری فیزیکی و

صنعت بانکداری ،بعد داخلی منابع تکنولوژیک با شکلگیری

...است .نتایج این مطالعه گویای آن است که در بلندمدت

نواوری باز ،رابطه مستقیم مثبت ندارد در حالیکه توانمندی

تأثیرپذیری متغیر رشد از متغیر سرمایه انسانی به مراتب بیشتر

جذب ایدهها با شکل گیری نوآوری باز ،رابطه مثبت دارند و در

از سرمایه فیزیکی است .هوشمند و همکاران( )2291در تحقیقی

بعد رابطهای ،اعتماد با شکلگیری نوآوری باز رابطه مثبت دارد.

با عنوان ،نقش سرمایهی انسانی در رشد اقتصادی ایران با

شهبازی و همکاران( )2212در بررسی تاثیر کارآفرینی و نوآوری

استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفههای توزیعی ،از متوسط

بر رشد اقتصادی ،تاثیر مثبت این عوامل را بر رشد اقتصادی در

سالهای تحصیل به عنوان شاخص سرمایهی انسانی استفاده

کشورهای منتخب دادند و بیان داشتند در جهت نیل به رشد و

شده است .نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در کوتاه-

توسعه اقتصادی ،توجه هر چه بیشتر به این دو مقوله و رفع موانع

مدت و بلندمدت کشش تولید نسبت به سرمایهی انسانی از

پیشروی آنها باید در دستور کار کشورها قرار گیرد .فیض و

کشش تولید نسبت به سرمایهی فیزیکی بخش دولتی و

سوری( )2212در بررسی تاثیر عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با

خصوصی بیشتر است .شفیعی و یزدانیان( )2296در بررسی

صنعت ،منابع انسانی و زیرساخت دانشگاه بر کارآفرینی و بازار

توسعه مفهومی ارتباط بین دانشگاه و صنعت از رهیافتهای

فناوری اثر مثبت دارد .همچنین فناوری و زیرساخت دانشگاه نیز

عملگرا تا رهیافتهای نهادگرا ،بررسیهای تاریخی نشان دهنده

برفرابازار تاثیرگذار است .محمدیحسینی و همکاران( )2213در

آن است که به دلیل تغییر فضای رقابتهای اقتصادی و تکوین

بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآورانه،

مفهوم دولت مدرن ،رهیافتهای عملگرا به تدریج ناکارآمدی خود

یادگیری سازمانی تاثیر مثبت ،مستقیم و معناداری بر عملکرد

را آشکار ساختند و رهیافتهای نهادگرا جایگزین آنها شدند.

نوآوری دارد و میتواند نقش موثری در افزایش عملکرد نواوری

لی و همکاران )3129( 2در بررسی خصوصیات تکاملی شبکه

داشته باشد .شفیعی و همکاران( )2212در بررسی موانع و

نوآوری همکاری دولت ،دانشگاه و صنعت بر کشاورزی و عوامل

. Li & et al
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فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ششم ،شمارة دوازدهم ،پائیز و زمستان 2216

تاثیرگذار در چین ،سطح نوآوری کشاورزی چین به طور قابل

مارکوس و فرزیرا )3111(5به مطالعه و شناسایی عواملی که منجر

مالحظهای افزایش یافته است ،اما میزان توسعه مشارکت شبکه

به افزایش ظرفیتهای نوآورانه بنگاههای کوچک و متوسط

نوآوری پایین است .شرکتها نقش مهمی در همکاری نوآوری

پرتغال در جهت بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی را پنج عامل

کشاورزی دارند .تاثیر دولت و سازمانهای هیبریدی که توسط

ویژگیهای بنگاه ،کارآفرین بودن بنگاه ،محیط کسب و کار

دولت هدایت میشوند ،واضح نیست .همکاری نوآوری در استانها

خارجی ،ظرفیتهای نوآورانه و عملکرد بنگاه استوار دانستهاند.

و شهرها غالب است و الگوی چندقطبی شکل گرفته است .و

آنها برای سنجش ظرفیتهای نوآوری از متغیرهای نوآوری در

ساختار شبکه نوآوری مشارکتی از یک هسته خالی تکپیچش و

محصول ،فرایند و کانالهای توزیع جدید و همچنین سرمایه-

پیچش دوتایی به یک شبکه سلسلهمراتبی دوتایی تکامل یافت.

گذاری در  R&Dاستفاده کردند .نتایج حاکی از اثر مثبت عوامل

علوم شهری ،بودجه آموزش و سرمایهگذاری کارکنان عوامل

تعیین کننده ظرفیت نوآوری بنگاه بر افزایش ظرفیت نوآوری

کلیدی هستند که مشارکت در نوآوری را تعیین میکنند .لیو و

بنگاهها و در نتیجه بهبود عملکرد و مزیت رقابتی در بین

همکاران )3121(2در بررسی شبکه نوآوری منطقهای در حال

بنگاهیان دیگر میباشد .ولش و همکاران )3119(6در تحقیق-

توسعه ،همکاری بین صنعت ،دانشگاه و موسسه تحقیقاتی در

شان نشان دادند که همکاری دانشگاه و صنعت باعث افزایش

اولین مرکز فناوری در چین ،نشان دادند شبکه از تک محور بودن

درآمد و تسهیل در فرآیند انتقال تکنولوژی شده و پژوهشهای

با تکیه بر ارتباطات دولتمحور به یک سیستم متنوعتر مبتنی بر

دانشگاهی موجب پشتیبانی از نیروی کار و نیروهای بازار

مشوقهای دولت و بازار توسعه یافته است و مجموعهای از شبکه-

تجاری میگردد .کربونرا )3111(1در نظام ملی نوآوری کلیتی به

های بزرگ ،متوسط و کوچکمحور در هم آمیخته شدهاند .هانگ

همتنیده از ارزشها ،هنجارها ،نگرشها ،فرهنگ ،دولت ،نهادها،

و چن )3126(3در تحقیقی که چگونه میتوان عملکرد نوآوری

سازمانهای عرضهای ،تقاضایی و واسط ،قوانین ،سیستمها،

در مشارکت دانشگاه و صنعت را افزایش داد ،نتایج تحلیل در

محیط حقوقی ،سیاستها و راهبردها ،برنامهها ،کنشگران

دانشگاه تایوان نشان داد که دانشگاههای تحت حمایت مشارکت

زیرساختها ،استانداردها در جهت تولید ،انتقال ،مبادله ،ترویج و

دانشگاه و صنعت ،مزایای بیشتری برای توسعه محیط مشارکت

به کارگیری دانش و فناوری فراهم میآید.

دانشگاه و صنعت و بهبود عملکرد نوآوری دانشگاهی دارند و یک
مکانیزم مدیریت رسمی همکاری دانشگاه و صنعت برای افزایش

روش شناسی

عملکرد نوآوری دانشگاهی را ضروری دانستند .میدیرپیناکی و

روش پژوهش از نوع توصیفی -پیماشی بود .جامعه تحقیق دو
بخش ،اعضا هیات علمی  5دانشگاه کشور از جمله ارومیه ،تهران،
چمران اهواز ،فردوسی مشهد و مازندران و نمایندگان صنایع از
کارشناسان پژوهش وزات صنعت و وزارت جهاد کشاورزی بوده
است .نمونه اعضا هیات علمی با استفاده از نمونهگیری تصادفی
طبقهای و تعداد نمونه  216نفری با توجه به جدول مورگان
انتخاب شدند و میزان بازگشت پرسشنامه  362عدد باالتر از
 1/11بوده است و نمونه نمایندگان صنایع با استفاده از نمونه-
گیری تصادفی ساده  23نفر بوده است .ابزار تحقیق شامل دو

1
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ساتیندر ا )3121( 2در بحث موانع ارتباط دانشگاه و صنعت،
عواملی همچون توسعه محصول ،مشکل فشار فناوری ،امورمالی،
عدم قطعیت در بازار ،سرمایه انسانی و استراتژی کسب و کار
اشاره کرده است .آفونسو و همکاران )3123(1نتایج تحقیق در
مادرید نشان داد که آموزش بر اساس نیازهای صنعت و وجود
دوره کارآموزی مناسب در صنعت و حضور متخصصان صنایع در
دورههای دانشگاهی ،بیشترین تأثیر را در تقویت اشتغال دارد.
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پرسشنامه پایداری ارتباط دانشگاه و صنعت لی( )3111دارای دو
مولفه ،دالیل و انگیزش و منافع بوده است .ضریب آلفای کرانباخ
آن به ترتیب  1/12و  1/91به دست آمد عالوه بر آن ،به منظور
تعیین اعتبار سازه ابزار از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده
شده است .شاخصهای برازش به دست آمده(1/12
= AGFI=1/11،GFIو  )RMSEA= 1/169بود .الزم به ذکر
است نمایندگان صنایع صرفا به سواالت منافع پاسخ دادند.
پرسشنامه دوم ،ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت سبیوف و
همکاران( )3123دارای  5مولفه ،ترتیبات نهادی و تعامالت
ساختاری ،راهبردی سازمانی ،کانالهای ارتباطی ،هیات علمی و
برنامه درسی و بودجه بود .ضریب آلفای کرانباخ آن به ترتیب
 1/12 ،1/96 ،1/13 ،1/91و  1/91به دست آمد .عالوه بر آن،
شاخصهای برازش اعتبار سازه ابزار به دست آمده(1/12
= AGFI=1/11،GFIو  )RMSEA= 1/169بود .هر دو
برازش ،نشانگر برازش مناسب دادهها با مدل اندازهگیری میباشد.
روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار SPSSو  ،lisrelتی،
مانوا و رگرسیون چندگانه بوده است.
یافتههای پژوهش
فرضیه اول :میزان توجه سیستم آموزش عالی به ظرفیتهای
ارتباط دانشگاه و صنعت مطلوب میباشد.
با توجه به جدول  ،2بین وضع موجود و مطلوب(با توجه به طیف

22

با توجه به جدول  ،3بین وضع موجود و مطلوب فاکتورهای
ارتباط دانشگاه و صنعت(دالیل و انگیزش و منافع) از نظر اعضا
هیات علمی ،تفاوت معنیداری در سطح  1/12وجود دارد .و با
توجه به میانگین ،وضعیت هر دو مولفه باالتر از میانگین نظری
 2بوده است .همچنین فاکتور پایداری ارتباط دانشگاه و
صنعت(منافع) از نظر کارکنان صنایع(سطوح نهادی)  ،تفاوت
معنیداری وجود ندارد .و با توجه به میانگین وضعیت مولفه مورد
نظر پایینتر از میانگین نظری بوده است.
ضرایب  Fدر جدول 2نشان میدهد که رابطه مثبت و معناداری
بین مولفههای ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت با کل ابعاد
پایداری ارتباط دانشگاه و صنعت وجود دارد .سطح معناداری
( )1/112و در مورد مولفه نهادی و ساختاری( .)1/116همچنین،
توان آماری باالتر از ( )1/1دال بر این است که حجم نمونه برای
آزمایش این فرضیه کافی بوده است .لذا فرضیه  ...تایید میشود
در ادامه ،برای بررسی رابطه بین مولفههای ظرفیتهای ارتباط
دانشگاه و صنعت با هر کدام از ابعاد پایداری ،از روش تحلیل
رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده گردید که نتایج آن
در جداول 1و  ، 5ارائه شده است.
همانطور که در جدول  1مالحظه گردید مقدار  Fدر سطح ( =P

 5گزینهای پرسشنامه و میانگین نظری  )2ظرفیتهای ارتباط

 )0/000معنیدار میباشد .میتوان گفت کلیه مولفههای ظرفیت-

دانشگاه و صنعت تفاوت معنیداری وجود دارد .با مالحظه

های ارتباط دانشگاه و صنعت ،قابلیت پیشبینی متغیر

میانگین ،وضعیت موجود کل ظرفیت باالتر از میانگین نظری بوده

مالک(دالیل و انگیزش) را دارند و مولفه کانالهای ارتباطی با

است .از طرفی بین وضع موجود و مطلوب پنج مولفه ترتیبات

مقدار بتای( )1/192بیانگر بیشترین قدرت پیشبینی کنندگی

نهادی و تعامالت ساختاری ،راهبرد سازمانی در مدیریت خارجی
و حقوق مالکیت معنوی ،تعامالت ،هیات علمی و برنامه درسی و

میباشد .جدول  5نشان دهنده آن است ،مقدار  Fدر سطح ( =P

 )0/000معنیدار میباشد .میتوان گفت کلیه مولفههای ظرفیت-

بودجه تفاوت معنیداری وجود دارد .لیکن با توجه به میانگین

های ارتباط دانشگاه و صنعت ،قابلیت پیشبینی متغیر

وضع موجود ترتیبات نهادی و تعامالت ساختاری ،هیات علمی و

مالک(منافع) را دارند و مولفه کانالهای ارتباطی با مقدار

برنامه درسی و کانال ارتباطی باالتر از معیارنظری بوده و وضع

بتای( )1/291بیانگر بیشترین قدرت پیشبینی کنندگی میباشد.

موجود راهبرد سازمانی در مدیریت خارجی و حقوق مالکیت

فرضیه سوم :بین کلیه مولفههای ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و

معنوی و بودجه پایینتر از معیار مالک بوده است.

صنعت با کل ابعاد پایداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم :فاکتورهای پایداری ارتباط دانشگاه و صنعت در
سیستم آموزش عالی و سطوح نهادی(صنایع) مطلوب میباشد.
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جدول  : 1نتایج ظرفیت ارتباط دانشگاه و صنعت در آموزش عالی ایران
Df

میزان t

سطح معنیداری

1/13

1/12
1/11

سازهها

میانگین

ترتیبات نهادی

2/23

تفاوت
میانگین
1/23

انحراف
استاندارد
1/59

363

راهبرد سازمانی

3/19

-1/13

1/55

363

-1/22

هیات علمی

2/26

1/26

1/59

363

1/51

1/12

بودجه

3/96

-1/21

1/52

363

-1/21

1/12

کانال ارتباطی

2/31

1/31

1/26

363

21/13

1/12

کل ظرفیت

2/22

1/22

1/21

363

1/31

1/12

جدول  .2نتایج فاکتورهای پایداری ارتباط دانشگاه و صنعت
سازمان

مولفه

میانگین

دانشگاه

دالیل و

3/76

تفاوت

انحراف

میانگین

استاندارد

0/76

0/72

df

سطح معنی-

میزان t

داری
272

0/07

76/85

انگیزش
صنایع

منافع

3/68

0/68

0/60

272

76/94

0/07

منافع

2/42

-0/05

0/42

77

-0/37

0/67

جدول  :2نتایج تحلیل مانوای روابط بین مولفههای ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت با کل ابعاد پایداری
مولفههای ظرفیت

F

المبدای
ویلکز
1/956
1/161
1/112
1/122
1/111

بودجه
نهادی و ساختاری
راهبردسازمانی
کانالهای ارتباطی
هیات علمی و برنامه درسی

32/523
5/221
22/123
52/125
1/231

درجه

سطح

میزان

آزادی

معنیداری

اشتراک

3
3
3
3
3

1/112
1/116
1/112
1/112
1/112

1/211
1/111
1/221
1/391
1/152

توان آماری
1/111
1/133
1/119
1/111
1/131

جدول  :1نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای رابطه بین مولفههای ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت با دالیل و
انگیزش
متغیرهای پیشبین

F

بودجه
نهادی و ساختاری
راهبردسازمانی
کانالهای ارتباطی
هیات علمی و برنامه درسی

55/639

Sig

1/111

R

1/132

R2

1/531

Adjusted
R2

1/521

T

β

1/51
3/25
3/53
9/11
3/91

1/311
1/221
1/225
1/192
1/226

Sig
1/111
1/122
1/123
1/111
1/115
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جدول  :5نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای رابطه بین مولفههای ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت با منافع
متغیرهای پیشبین

F

بودجه
نهادی و ساختاری
راهبردسازمانی
کانالهای ارتباطی
هیات علمی و برنامه درسی

26/123

Sig

1/111

R

1/613

R2

1/123

Adjusted
R2

1/112

T

β

Sig

2/162
3/531
3/215
6/622
3/236

1/256
1/261
1/239
1/291
1/231

1/113
1/123
1/122
1/111
1/132

عملیاتی خاصی در صنایع ندارد و به نوعی اعضا هیات علمی را

بحث و نتیجهگیری
وقتی دو یا چند عامل انسانی و اجتماعی میتوانند با هم همکاری
پایداری داشته باشند و ساختار ارتباطی پایدار برقرار کنند که
طرحواره مفهومی همکارانه داشته باشند .دو نظام وقتی میتوانند
میان خودشان ساختار ارتباطی پایداری به وجود بیاورند که
سازوکارهای الزم برای تبادل مداوم را دارا باشند ،مکانیزمهای
کافی برای تعادلیابی مجدد مطلوبیتها و منافع متقابل به وجود
بیاورند و روشهای کارآمدی برای حل رضایتبخش تعارضها را
در پیش گیرند و این منوط به آن است که روابط آن دو از طریق
معناسازی مداوم شراکتی تحکیم بشود .این کار به صورت یک
فرایند پویا و غیرخطی انجام میپذیرد .عامالن دو نظام باید به
طور مداوم معانی مشترک و مرضالطرفینی برای رابطه با هم و
همکاری با هم داشته باشند .آموزش ،اثربخشترین سازوکار
جامعه در جهت پایداری به انسانهای کلنگر با تفکر نظاممند،
دارای بینش میان و فرارشتهای ،آگاه ،خالق و مشارکتجو نیاز
دارد(باقریمجد و همکاران .)2215 ،ظرفیتهای همکاری
دانشگاه و صنعت و پایداری این ارتباط از اهداف مهم این پژوهش
بوده است.
نتایج تحقیق در فرضیه اول نشان داد که وضعیت موجود پایداری
ارتباط دانشگاه و صنعت در دو بخش دالیل و انگیزش و منافع از

یقهسفیدانی میدانند که بیشتر دنبال منافع مالی خود هستند
بیآنکه نتایج پژوهش آنها بر کارایی سازمان اثر چندانی داشته
باشد .فاکتورهای انگیزشی را در این همکاری همانند .سیستم-
های انگیزه سازمانی همچون یک تغییر در معیار ارتقا و پاداش-
های مالی ممکن است یک سیگنال ضروری باشد که یک
سازمان(نهاد) ارزش و تعهد به ارتباط دانشگاه و صنعت بدهد .که
ممکن است به یک عامل ضروری برای تغییر در فرهنگ سازمانی
یک نهاد باشد.
تجربه همکاری پیشین ،دانشگاه را در جهتگیری صحیح در
ارتباط با شرکای تجاری یاری کرده و از موانع آن میکاهد.
افزایش اعتماد درونسازمانی موجب کاهش مشکالت در هر دو
زمینه جهتگیری صحیح دانشگاه و رفتار تعاملی مناسب با
همکاران صنعتی میگردد .گستردگی رابطه صنعت و دانشگاه هر
چند موانع موجود بر جهتگیری دانشگاه را میکاهد ،اما در عین
حال موجب افزایش مشکالت در رفتار تعاملی با صنایع می-
گردد(بارنیل و پابل و .)3121 ،2باثل ت )3121( 3وجود برنامه
آموزشی عملیاتگرا در دانشگاهها با همکاری مدیران شرکتها،
خطمشی فکری دانشگاه در زمینه مالکیت فکری و تشویق
اعضای هیأت علمی دانشگاه به فعالیتهای تجاریسازی با
همکاری شرکتهای انشعابی از عوامل توسعه همکاریهای
دانشگاه و صنعت ،مؤثر بر اقتصاد منطقه است.
نتایج فرضیه دوم تحقیق نشان داد که ظرفیتهای ارتباط

نظر اعضا هیات علمی در وضعیت مثبت و معنیداری قرار دارد.

دانشگاه و صنعت در وضعیت مثبت و معنیداری قرار دارد و

ولی از نظر کارشناسان صنایع ،منافع این همکاری معنیداری

مولفههای آن نتایج متفاوتی را نشان دادند .مولفه ترتیبات نهادی

نمیباشد و پایینتر از میانگین نظری میباشد .به نوعی

و تعامالت ساختاری ،هیات علمی و برنامه درسی و کانالهای

کارشناسان صنایع ابراز داشتند تحقیقات دانشگاهی اثرات

ارتباطی دارای وضعیت مثبت و معنا داری بوده است و مولفههای

. Bruneel & Pablo

1

. Bathelt

2
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راهبردهای سازمانی در مدیریت خارجی و حقوق مالکیت معنوی

باالی گروههای علمی و دانشکده تاثیر مثبتی بر رابطه با صنعت

بهمراه بودجه درایای وضعیت معنیداری نبودهاند.

دارد ،اما وجود ستارههای علمی با کیفیت فوقالعاده تاثیر بالعکس

میتوان گفت تصمیمات نهادی در جهت نهادینه کردن این

دارد .در علوم اجتماعی ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد

همکاری و ساختارهای موجود در جهت پیشبرد اهداف به صورت

رابطه معکوس میان کیفیت اعضا هیات علمی و ارتباط صنعت و

برنامهای و عملیاتی از فاکتورهای اجتنابناپذیر هستند .هزینه

دانشگاه برقرار است.

درخواست برای ثبت اختراع تا زمان تجاریسازی سنگین(گران)
است ،به همین دلیل دارندگان ثبت اختراع مجبور به فروش پیش
از موعد مقرر هستند .بنابراین تالش برای تقویت مدیریت مالیکت
معنوی برای تمرکز برابر برای آگاهی دانشگاه از منافع و ریسک
ثبت اختراع و نیز ایجاد تخصص فنی یا حقوقی در این زمینه نیاز
است .شفیعی و موسوی( )2213مهمترین موانع و آسیبهای
شناسایی شده در زمینهی توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه را
ناکارآمدی ساختارها ،قوانین و فرایندهای موجود دانشگاه و
صنعت به منظور توسعه تعامالت و همکاریها ،فقدان جو رقابتی
میان دانشگاهها به منظور توسعه تعامالتشان با بخش صنعت و
بالعکس ،فقدان باور و اعتماد مدیران و خبرگان بخش دولت و
صنعت و دانشگاه به یکدیگر در محور تحقیق و توسعه ،فاصله
گرفتن از اهداف و مأموریتهای تعریف شده در ایجاد و توسعه
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،پارکهای علم و فناوری و مراکز
رشد و عدم انطباق غالب تحقیقات دانشگاهی به ویژه رساله ها و
پایان نامه های دانشجویی در راستای نیازهای واقعی صنعت و
رغبت اندک به سمت تحقیقات نیازمحور دانستهاند.

کانال ارتباطی ،نشان میدهد ،چگونه و از چه طریق سازمانها
قادر به تعامل میباشند که بیشترین کارایی را داشته باشد .کانال-
های مختلف دانش ،به نشریات علمی ،مالکیت فکری ،ثبت
اختراعات و ایجاد واحدهای جدید دانشگاهی جهت انتقال دانش
اشاره شده است(شهبازی و حسنی .)2213 ،کانالهای مختلف
انتقال دانش از دانشگاه به صنعت در خصوص انواع گوناگون
دانش و همچنین برای بخشهای مختلف صنعتی ،دارای اهمیت
متفاوتی هستند .به عالوه ،بنگاههای فعال در صنایع مختلف از
دانش و فناوری یکسان استفاده نمیکنند؛ بنابراین ،ازیک طرف
ممکن است درجه اهمیت تعامل و دسترسی به دانش خلق شده
در دانشگاه از جانب بنگاهها متفاوت ارزیابی شود و از طرف
دیگر ،ممکن است بنگاهها کانالهای مختلفی را جهت دسترسی
به دانش ایجادشده به کار بگیرند(بیکرز و فریتاس.)3119 ،3
بودجه ،اهمیت بودجه و یا اولویتهای سرمایهگذاری از آنجا
سرچشمه میگیرد که این مساله دارای اهمیت فزایندهای برای
رشد بالقوه پژوهش و کارآفرینی در ارتباط دانشگاه و صنعت است.
آن به طور خاص برای تجاری سازی  R&Dمهم است که بودجه

هیات علمی و برنامه درسی دارای نقش محوری در این همکاری

و یا سرمایه یک پیش شرط الزم برای برآورده کردن نتایج R&D

دارند .تجارب ،توانمندیهای کارکنان و محتوای درسی کاربردی

تا مرحله ثبت است یا پلی است برای شکاف بین اختراع و تجاری

دارای نقش ویژه در این همکاری میباشند که برخی از تحقیقات

سازی از طریق صدور مجوز و یا ایجاد بنگاه اقتصادی میباشد.

به کیفیت اعضا هیات علمی اشاره داشتهاند .روابط دانشگاه و

رشد تعداد فزاینده ارتباط دانشگاه و صنعت و تنوع عملکرد ،خود

صنعت در بریتانیا برداشت متفاوتی نسبت به کارکنان در گروه-

ساختارها و روشهای پیچیدهتر را میطلبد .نمونه بارز این توسعه

های مختلفی برداشته است .پرکمان و همکاران ،)3123(2در

ساختارهای رابط ،مدیریت مالی ارتباط دانشگاه و صنعت است.

دانشگاههای فنی و مهندسی رابطه کیفیت اعضا هیات علمی و

یک سوال از اهمیت حیاتی برخوردار است ،چگونه هزینه کامل

رابطه با صنعت مثبت است و نتایج سایر تحقیقات را تایید می-

یک پروژه شناسایی و چگونه مخارج کلی در میان نهادهای

کند .در دانشگاههای علوم پزشکی و علوم زیستی گرچه کیفیت

شرکت کننده مختلف توزیع میشود(محققان یا تیم ،دپارتمان یا

1

2

Perkmann & et al

.

. Bekkers & Bodas-Freitas
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دانشگاه) (هرنس و مارتین .)3112 ،به منظور افزایش پتانسیل

از طرفی یکی از زیرساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت

تولید درآمد از همکاری آینده ،دانشگاهها باید ظرفیت پژوهش-

اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در

های متفاوت ،تخصص ،مکان و دیگر ویژگیهای متمایز کننده

عصر داناییمحوری باشد ،توجه به حقوق مالکیت فکری است.

که توانایی خود را برای جذب تحقیقات خارجی و یا قراردادهای

که حلقه مکمل چرخة نوآوری به حساب می آید و سبب

مبتنی بر حل مساله را تحت تاثیر قرار بدهند ،را داشته باشند.

شکوفایی اندیشه های خالق انسانی ،توسعه ی تحقیقات ،علم و

عالوه براین ،تجاریسازی مستلزم یک سطح معینی از ریسک در

فناوری و تجارت میشود .گزارش جهانی سازمان مالکیت

سوددهی یا عدم سوددهی تولید میباشد .در نتیجه ،مشارکت

سال  3121منتشر و وضعیت ایران در شاخصهای ثبت اختراع،

دانشگاه با بخش مولد نه تنها باید از یک لنز مالی ارزیابی شود،

گواهی طراحی صنعتی ،نشان تجاری و  ، ...با دیگر کشورهای

بلکه سهم گستردهتر خود را در توسعه اقتصاد ملی هم ارزیابی

جهان مشخص گردید .تعداد تقاضاهای پتنت در سال  3122بالغ

نماید .دانشگاهها باید در حال مشارکت با صنعت منافع متقابل

بر  3.6میلیون عدد بوده است ،رشد تعداد پتنتها در سال

تولید را بپذیرند ،منافع اقتصادی اغلب به طور نامناسبی به صنعت

 3123-3122بالغ بر  1درصد بوده است 92 ،درصد پتنتها در

تعلق میگیرد(کراس.)3115 ،

سال  3122در کشور چین ،امریکا ،ژاپن ،کره و اروپا ایجاد شده

راهبرد سازمانی در مدیریت خارجی و حقوق مالکیت معنوی،
توانائی سازمان ،نقش کلیدی مدیریت راهبردی را در پذیرش
مهارتهای سازمانی داخلی و خارجی(سازگارکردن و
یکپارچگی) ،منابع و عملکردهای سازمان(به منظور تطبیق
نیازهای سازمان با محیط متغیر بیرونی) ،مورد تأکید قرار می-
دهد .این تطبیق ،نیازمند ایجاد نمای بیرون به داخل
سازمان است که محیط خارجی را به منظور تشخیص تهدیدهای
بالقوه و فرصتها بازبینی نماید و همچنین با ترسیم نمای داخل
به خارج سازمان ،منابع داخلی مشخص شده و نقاط قوت و ضعف
سازمان شناخته میشود .برنامههای راهبردی در حال توسعه،
بیشتر نیاز به تمرین دارند .برداشت مستقیم و تقلید ساده از
برنامههای استراتژیک و سیاست کشورهای دیگر ،به ویژه
اقتصادهای توسعهیافتهتر ،بدون یک بازتاب جدی از ظرفیتهای
واقعی موسسه و چشمانداز واقعبینانه از مسیر آینده ،خطر قرار
گرفتن در محل بیربط 2و سیاستهای پوچ 3وجود دارد .به
عنوان یک مورد ،استراتژی علم و تکنولوژی پیدا شده است که
در برخی از کشوها حوزههای اولویت در حال حاضر فناوری نانو
هستند ،با توجه به زمینهی که در آن کشورها این فعالیتها تا
حد زیادی نامناسب است(ماتون.)3119 ، 2
1

. place irrelevant
. vacuous policies
3
. Mouton
2

فکری1

است ،ایران بعد از چین ،استرالیا ،کره و هونگ کونگ از نظر
رشد تعداد پتنتها در مقام پنجم جهان قرار گرفت 39 ،درصد
پتنتها به پنج حوزه فناوری مشتمل بر فنآوری کامپیوتر،
ماشینآالت برق ،دستگاههای اندازهگیری ،ارتباطات دیجیتال و
فنآوری پزشکی اختصاص دارد( .)3121 ،WIOPمیتوان گفت،
جهت افزایش نقش دانشگاه در هدایت نوآوری ،ضرورت نیاز به
سطح باالیی از سرمایهگذاری اجتماعی در دانشگاهها از جانب
صنعت و دولت ،ارتقاء قابلیتهای دانشگاه در بکارگیری خروجی
های آن و بکارگیری تواناییها و ظرفیتهایی که دانش جدید را
برای استفاده ،حتی قبل از اینکه تقاضایی وجود داشته باشد،
است( زهو.)3119 ،5
نتیجه فرضیه سوم نشان داد ،بین کلیه مولفههای ظرفیتهای
ارتباط دانشگاه و صنعت و پایداری رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .از طرفی ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت دو بعد
پایداری(دالیل و انگیزش و منافع) را پیشبینی میکنند .پایداری
ارتباط دانشگاه و صنعت که دربردارنده دالیل و انگیزش و منافع
میباشد به نوعی اشاره به محرکهای تقویت کننده نوآوری دارد
که در جریان ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح میباشند .مدیریت
فناوری اطالعات و مدیریت دانش بیشترین ضریب را از بین

. World intellectual property orgnisatio = WIPO
. Zhou
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محرکهای نوآوری به خود اختصاص میدهند ،که به معنی

بالقوه نقش دارند .آنها همچنین با توجه به تقسیم وظایف و

تاثیرگذارتر بودن بر ایجاد نوآوری ،افزایش ظرفیت و محرکهای

مسئولیتهای تصویب شده سازمان ،در مذاکرات و هزینه پروژهها

مهم در بنگاه هستند(صنوبر و همکاران .)2211 ،سازمانها برای

در مدیریت حقوق مالکیت معنوی و بسیاری از مسائل دیگر

رسیدن به نوآوری با کارآیی باال ،اول نیاز به توسعه محرکهای

همکاری میکنند .طیف وسیعی از تواناییها و ظرفیتهای مورد

نوآوری دارند زیرا محرکهای نوآوری عواملی هستند که باعث

نیاز مدیران حرفهای در ارتباط دانشگاه و صنعت همیشه در حال

تسهیل و ایجاد کننده نوآوری میشوند و این باعث توسعه

گسترش است.

ظرفیتهای نوآورانه در تحقیق و توسعه و فناوری میشود تا
بتواند به طور موثرتری به ارائه نتایج نوآوری و عملکرد سازمانی
منجر شود(پراژوگا و احمد .)3116 ،2ارتباطات ،تفاهم ،اعتماد و

منابع
.2

مردم محرکهای جهانی هستند و مدیران باید تغییرات در این
عوامل بر ای اطمینان از روابط موفق دانشگاه و صنعت در نظر
بگیرند(کارولین و همکاران .)3122، 3همکاریهای دانشگاه و

.3

صنعت میتواند از طریق تامین سرمایه از طرف صنعت و تامین
اعضای هیئت علمی و تولید علم از طرف دانشگاه منجر به ارتقا
پژوهشها و اختراعات و فناوری گردد .دولت نیز از طریق ایجاد
ساختارهای انگیزش میتواند به برقراری این ارتباط کمک

.2

نماید(کاو و همکاران)3111 ،2
تحرک و پویایی منبع مهمی برای انتقال دانش جهت پایداری
هستند ،مشکل پویایی زمانی بروز میکند که محققان بخواهند

.1

خود را فقط در دانشگاه حصر کرده و تمایلی به فعالیت در خارج
نداشته باشند .دانش انباشته این قبیل متخصصان به سختی
انتقال مییابد و کمتر بنگاهی حاضر به همکاری با چنین
محققان و پژوهشگرانی است .دانش از محیط کار مشترک و

.5

فرهنگ یک عامل بسیار مهم برای ایجاد یک رابطه پایدار و
سازنده بین دانشگاه و بخش تولیدی است ،دیگر عوامل کلیدی
تعهدات و خالقیت کارکنان است ،تعهدات ،زنده ماندن طوالنی
مدت ارتباط را تعیین میکند ،خالقیت برای فعال نگه داشتن

.6

آنها الزم است .با رشد نهادینهسازی ارتباط دانشگاه و صنعت ،هر
دو مدیریت استراتژیک و عملیاتی از ارتباط دانشگاه و صنعت
تمایل فزایندهای دارد از اینکه در دست مدیران حرفهای متمرکز
شوند .چنین مدیران حرفهای در بازاریابی محصوالت و خدمات،
. Prajogo & Ahmed
. Carolin & et al

1
2

.1

الماسی ،مجتبی ،سهیلی ،کیومرث ،سپهبان،
اصغر( .)2299بررسی تأثیر به کارگیری دانش
آموختگان آموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران.
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.11-32 ،)1(1 ،
باقریمجد ،روحاله ،سیدعباسزاده ،میرمحمد،
مهرعلیزاده ،یداله ،صالحیعمران ،ابراهیم(.)2215
دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد
مقاومتی .فصلنامه راهبرد.91-62 )92(35 ،
باقرینژاد ،جعفر ،جاوید ،غزاله( .)2212ارائه مدل
نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران(مطالعه
موردی :بانک پارسیان) .دوفصلنامه نوآوری و
ارزشآفرینی.12-32)5(3 ،
منظوریشلمانی،
محمدقائم،
تاجگردون،
محمدتقی ،حبیبی ،جعفر( .)2212مدل جریان
دانش در ارتباط دانشگاه و صنعت .دوفصلنامه
نوآوری و ارزشآفرینی .11-11 ،)6(2 ،
حقی ،سیدرضا ،صباحی ،احمد( .)2212بررسی
تعامالت دانشگاه ،صنعت و دولت به عنوان ارکان
اصلی نظام نوآوری کشور(مورد مطالعه :استان
خراسان رضوی) .فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی،
.32-22 )6(2
خسروری ،محبوبه ،آرمان ،مانی( .)2211الگویی
برای پیادهسازی نوآوری در برنامه درسی نظام
آموزش عالی .دوفصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی،
.91-66 )1(2
خوارزمی ،امیدعلی ،ندایی ،امین( .)2212تحلیل
سیستمی تاثیر ریسکپذیری بر نوآوری در پارک
. Cao & et al
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.9

.1

.21

.22

.23

.22

.21

.25

.26

علمی و فناوری پردیس .دوفصلنامه نوآوری و
ارزشآفرینی.13-51)5(3 ،
ریاحی ،پریسا ،فرجادی ،غالمعلی( .)2291خط-
مشیهای توسعه پارکهای علمی در مناطق
دارای نوآوری کمتر از حد انتظار .فصلنامه
سیاست علم و فناوری.12-35)2(2 ،
شفیعی ،مسعود ،رحمانپوری ،محمد ،بهادری،
مرتضی( .)2212بررسی موانع و راهکارهای
ارتباط صنعت و دانشگاه(مورد مطالعه :شرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ) .دوفصلنامه
نوآوری و ارزشآفرینی.29-5)2(2 ،
شفیعی ،مسعود ،موسوی ،سیدعبدالرضا(.)2213
تحلیل محتوای موانع ،فرصتها و راهکارهای
توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگرهی
سه جانبه .دوفصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی.
.26-5)2(2
شفیعی ،مسعود ،یزدانیان ،وحید( .)2296توسعه
مفهومی ارتباط بین صنعت و دانشگاه :از رهیافت-
های عملگرا تا رهیافتهای نهاد گرا .فصلنامه
آموزش مهندسی ایران.221-92 )26(1 ،
شهبازی ،کیومرث ،حسنزاده ،اکبر ،جعفرزاده،
بهروز( .)2212بررسی تاثیر کارآفرینی و نوآوری
بر رشد اقتصادی(رهیافت دادههای تابلویی).
دوفصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی.55-11)5(3 ،
شهبازی ،کیومرث ،حسنی ،محمد(.)2213
اهمیت کانالهای مختلف انتقال دانش بین
دانشگاه و صنعت در صنایع ایران .فصلنامه انجمن
آموزش عالی ایران.31-51 ،)2(6،
صنوبر ،ناصر ،سلمانی ،بهزاد ،تجویدی،
مینا( .)2211تاثیر محرکهای نوآوری بر ظرفیت
نوآوری شرکتهای دانشبنیان .فصلنامه سیاست
علم و فناوری.211-12)3(1 ،
فائض ،علی ،شهابی ،علی( .)2291ارزیابی و
اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت
مطالعه موردی شهرستان سمنان ،فصلنامه
رهبری و مدیریت آموزشی.11-231)5(1 ،
فیض ،داوود ،سوری ،احسان( .)2212بررسی تاثیر
عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با صنعت .نشریه
صنعت و دانشگاه32(1 ،و.25-32)31

22

 .21کشاورز ،محسن ،رحیمی ،محسن ،سلیمی،
مجید( .)2291نقش مراکز تحقیق و توسعه در
نظام نوآوری .نشریه صنعت و دانشگاه-9(2 ،
.25-11)1
 .29متحدی ،علیاکبر( .)2291ضرورت تحول در نظام
آموزش عالی کشور جهت توسعه فناوری ملی و
ارتباط با صنعت .نشریه صنعت و دانشگاه-21(2،
.55-62 )1
 .21محمدیحسینی ،سیداحمد ،امینبیدختی ،علی
اکبر ،جمشیدی ،الله( .)2213بررسی نقش
یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری.
دوفصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی.15-92)1(3 ،
 .31هوشمند ،محمود ،شعبانی ،محمدعلی ،ذبیحی،
اعظم( .)2291نقش سرمایه انسانی در رشد
اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت با
وقفههای توزیعی .فصلنامه اقتصاد مقداری،
.92-62)3(5
21. Afonso, A., Ramírez, J. J., & DíazPuente, J. M. (2012). Universityindustry cooperation in the
education domain to foster
competitiveness and employment.
Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 46, 3947-3953.
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Innovation Management, 9(4),
385–399.
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چکیده

یکی از پیشرفتهای نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشمگیری یافته ،دورههای آموزش آنالین فراگیر (موک)
است .از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران ،شناسایی چالشها
و ارایه راهکارها انجام گرفت .این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) است و به صوت متوالی انجام گرفت .جامعه آماری در
بخش کیفی اعضای هیآت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران بودند که تعداد  11نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب
شدند .جامعه آماری بخش کمی کاربران دوره موک در سال تحصیلی  49-49با حجم  944نفر بودند که با توجه به جدول
کرجسی – مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده  141از آنان انتخاب شدند .ابتدا با استفاده از مصاحبه ،اطالعاتی در
خصوص چالشها و راهکارهای پیشرو از شرکت کنندگان گروه اول (اعضای هیات علمی) گردآوری شد و سپس با روش کدگذاری
سه مرحلهای ،گویه ها استخراج گردید .در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی  )α = 4/94وضعیت
دورههای موک از نظر  141کاربر این دورهها و با استفاده از آزمون فریدمن بررسی گردید .نتایج نشان داد چالشها در حیطههای
مسائل آموزشگاهی و سازمانی ،مسائل مدیریتی ،مسائل فناورانه ،مسائل روش تدریس و آموزش ،مسائل طراحی واسط کاربری،
مسائل پشتیبانی منابع و مسائل ارائه منابع و ارزیابی قرار دارند .همچنین برای تحقق آموزش مبتنی بر موک راهکارها در
حیطههای علمی – حرفهای ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریتی و پشتیبانی منابع و طراحی ،اجرا و ارزشیابی شناسایی شدند.
در نهایت بررسی وضعیت آموزش مبتنی بر موک در آموزش عالی کشور نشان داد که ضعف و مشکالت مشهودی در این زمینه
وجود دارد.
واژههای کلیدی :آموزش عالی ایران ،آموزش نوین ،آموزش آنالین فراگیر ،چالش و راهکار

مقدمه

آموزش کارکنان ،برنامه درسی و توسعه حرفهای تحت تاثیر

در طول چند سال گذشته ،مبحث آموزشهای آنالین به

فرای ند های یادگیری آنالین قرار گرف ته و با توستتت عه

طور فزای ندهای در آموزش عالی مورد تو جه قرار گرف ته

آموزشهای آنالین نیاز اعضتتای هیات علمی برای تدوین و

استتتت .پیشتتترفت هایی که از ستتتال ها پیش در حیطه

تدریس دوره های آنالین افزایش یاف ته استتتتت .یکی از

فناوریهای مرتبط با آموزش و یادگیری رخ دادهاند ،نوید از

پی شرفتهای جدید و نوظهوری که اخیراً در حیطه آموزش

ظهور محیطهای جدید یادگیری دارند .در همین راستتتتا

الکترونیکی به وقوع پیو سته و ک شورهای تو سعه یافته در

جن به های مت عددی از آموزش های دانشتتت گاهی از قب یل

طراحی و اجرای آن کوشتتتیدهاند ،دورههای آموزش آنالین
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فراگیر "موک "1بوده است .موک از حروف اول Massive
 Open Online Courseگرفته شده که از نظر لغوی به
معنی دورهای انبوه یا آموزش آنالین فراگیر استتتت ( مک
آئولی ،استورات ،زمینس و کور میر .)33 :2414 ،2دورههای
آموزش آنالین فراگیر (موک) پدیدههای تازهای ه ستند که
آموزش عالی 3را دگرگون کردهاند .این دورهها به صتتورت
آنالین (بدین معنی که هر جا اینترنت در دستتترب باشتتد
امکان ح ضور در این دورها وجود دارد) به وقوع میپیوندند،
همچنین واژه انبوه به این معناستتت که عموما تعداد زیادی
شتترکت کننده (دانشتتجویان ،استتاتید و  )...در آن شتترکت
میکنند .به عبارتی دیگر این انبوهی به نحوی ا ست که این
دوره ها را بزرگتر از کالب های دانشتتتکده میک ند ،این
دوره ها برخی اوقات خیلی بیشتتتتر از چند هزار نفر در هر
دوره آموزشتتتی را در خود میگنجانند و اکثر این دورهها به
صتتورت رایگان برای هر فردی قابل استتفاده استتت (کندی،
.)2419
دوره آزاد انبوه برخط دوره آنالینی است که از طریق وب به
طور آزاد به شرکتکنندگانی نامحدود ارائه میشود .این
دورهها معموالً مشابه دورههای دانشگاهی هستند .اغلب آنها
زمان شروع و پایان مشخصی دارند .موکها عالوه بر محتوای
رایج درسی نظیر ویدئوها ،متون و مجموعه مسایل ،فضای
تعاملی به وجود میآورند که دانش آموزان ،استادان و دستیار
آموزشی در آن شرکت کنند .این دورهها توانستند گروههای
مختلفی از مردم را از بسیاری از کشورهای جهان به خود
جذب کنند .دورههای با کیفیت که به وسیله ی اساتید
بسیاری از دانشگاههای مطرح دنیا تدریس میشد ،گام مهمی
را برای استفاده از فرصتهای برابر آموزشی برداشت .تنها
پیشنیاز شرکت در بسیاری از این دورهها تنها یک
دستگاه کامپیوتر و یک خط اینترنت است (لوین تامر،
 .)92413اغلب موک ها در اوایل تأکید بر ویژگیهای
دسترسی آزاد داشتند .مانند صدور مجوز آزاد استفاده از
محتوا ،ساختار و اهداف یادگیری استفاده میکردند تا مروج
)Massive Open Online Course (MOOC

1.

McAuley, Stewart, Siemens, Cormier

2.

Higher Education

3.

. Lewin, Tamar

4

استفاده مجدد و مونتاژ و تدوین بر اساب منابع موجود باشند.
بعدها موک ها شروع به استفاده از مجوزهای بسته در مورد
مطالب درسی کردند در حالی که دسترسی آزاد برای افراد
یادگیرنده حفظ شد(ویلی دیوید .)2412 ،9بیشترین
تولیدکنندگان موک دانشگاههای آمریکا ،کانادا ،استرالیا و
دانشگاههای اروپا هستند .ایجاد موکها به مرزهای کشورهای
پیشرفته محدود نشد و تدریج ًا در هند ،مالزی و ایران هم
ایجاد شدند(ویکی پدیا).
این دورهها از پاییز  2411شروع شدند .در آن سال آقایان
پیتر نورویگ و سباستین تران دو استاد دانشگاه
استنفورد دورهای را با عنوان مقدمات هوش مصنوعیبرگزار
کردند که توانست  114هزار دانشجو را به خود جذب کند.
بعد از این تجربه موفق نورویگ و تران شرکت  Udacityرا
تأسیس کردند .آقای آندرو اینگ که در همان زمان دوره ی
موفق یادگیری ماشینی را برگزار کرده بود به همراه خانم
دافنی کولر ،هر دو از دانشگاه استنفورد کورسرا را تأسیس
کردند .در مارب 2412دانشگاه ام آی تیMITx ،را تأسیس
کرد و در بهار همان سال دانشگاه هاروارد به این جمع پیوست
و شرکت به  Edxتغییر نام داد .به این ترتیب شکل جدیدی
از آموزش غیررسمی شروع بهکار کرد و سال  2412از
نظر نیویورک تایمز سال موک لقب گرفت(ویکی پدیا) .موکها
رایگان هستند ولی میتوانند قابلیت سودمندی نیز داشته
باشند .بزرگترین شبکه آمریکایی موک کورسرا 1میزبان
دورهها از  144دانشگاه سراسر دنیا است.
صاحبنظران قرن بیستم را عصر تغییرات شتابان در علم
و تکنولوژی می نامند .یادگیری از راه دور ،منابع آموزشتتتی
باز )OER( 3و بر نا مه های کامپیوتری و اخیرا دور های
آموزشتتتی آنالین فراگیر (موک ها) از جم له این تغییرات
تکنولوژیکی هستتتتند (کارنوستتتکاب و هولموند.)2419 ،9
موک ها ریشتتته در آموزش از راه دور ،ا قدا مات مربوط به
یادگیریهای الکترونیکی و جنبش منابع آموزشی آزاد دارند

. Wiley, David
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(شریواستاوا ،گوئینی .)2419 ،1موک برای اولین بار در سال

(شتتتریواستتتتاوا .)2419 ،دورههای موک احتماال مهمترین

 2449از طریق دانشتتگاه مانیتوبا ارائه شتتده استتت (فینی،2

عامل نوظهور در زمینه یادگیری الکترونیکی در ستتالهای

 ،2444و انگ .)2419 ،3این دوره برای اعتبار بخشتتتی به

گذشتتته هستتتند .این دورهها قادر به ارائه چند ده هزار نفر

دانشجویان با آموزشهای سنتی ارائه شده بود .از زمان دوره

فراگیر با دسترسی به دورهها از طریق وب هستند که اخیرا

اولیه ،دورههای جدید موک به سرعت ایجاد شدند که اغلب

توجه زیادی را به ویژه در دانشتتگاههای پیشتترو به دستتت

نتایج حا صل از م شارکت بین مو س سات آموزش عالی بودند

آورده و در حال حاضر به عنوان یک فرم بسیار امیدوارکننده

(برستتلو و همکاران .)2413 ،9موک مفهومی نیستتت که به

آموزش در نظر گرفته میشتتتود .در داخل کشتتتور اگرچه

یک باره ظهور کرده با شد ،بلکه به تدریج تکامل یافته ا ست

آموززش الکترونیکی و آموزش از راه دور ستتتابقهای چندین

(جو هانستتتون و فرولر .)2419 ،به تعبیری دیگر به زعم

ستتتاله دارد ،اما با توجه به جدید بودن روش آموزش موک،

جوهانستتون و فرولو ( )2419بیانیه داونز ستتال  2449را به

در هیچ یک از دان شگاههای ایران دورههای موک به صورت

عنوان مولد موک در نظر میگیرند .از ستتتوی دیگر لیانگ،

گستتترده وجود ندارد ،بیشتتتر بصتتورت جزئی و مقطعی به

جیا ،میائو و وانگ ( )2419نیز معتقدند که واژه موک برای

همت یک استاد یا دانشجوی دلسوز برگزار شده است .مانند

اولین بار توستتتط دیو کورمیر در دانشتتتگاه پرنس ادوارد در

ستتتایت مکتبخانه که در آن فیلمهایی از تدریس استتتاتید

ستتال  2449زاده شتتد .با این همه ،پس از نام گذاری ستتال

دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد و دانشجویان میتوانند از

 2412تو سط نیویورک تایمز به عنوان " سال موک"(روادز،

آن استتتتفاده کنند ولی این ستتتایت ویژگی تعاملی بودن را

بردن ،تاون لیند سی ،)2419 ،9موکها ر شد چ شمگیری در

ندارد .بدیهی استتتت که تجربه اول در راه اندازی دوره های

ستتتطه جهانی پیدا کردند و دوره های متعددی در زمینه

موک ،چالش های ز یادی همچون چالش های مدیریتی،

طراحی و اجرا شدند .شکل گیری پدیده نوظهور "دورههای

فناورانه و مواردی از این دستتتت را در پی دارد که نیاز به

آموش آنالین فراگیر" در آغاز هزاره سوم ،یکی از رخدادهای

بررسی و واکاوی دارند.

مهم آموز شی در سطه بینالمللی ا ست که پس از یادگیری

در حال حاضتتر دانشتتگاهها بیشتتتر و بیشتتتر برای ارائه

از راه دور ،م نابع آموزشتتتی باز و بر نا مه های کامپیوتری

دورههای خود در قالب موک 1برای ارائه به فراگیران با طیف

(کارنو سکاب و هوملوند2419 ،؛ شریوا ستاوا )2419 ،سنت

انت خاب گستتتترده کار میکن ند (والن-لولن .)2419 ،3از

و عمل آموزش رو در رو و کال سیک دان شگاهی را به شدت

ویژگی های مهم این دوره های همگانی ،میتوان به تعاملی

تحت تاثیر قرار داده و دانشتتتگاه های مهم بینالمللی مانند

بودن دانش ،رای گان بودن ،عدم اع طای مدرک رستتتمی،

هاروارد و استتتانفورد را درگیر کرده استتت .ورود این پدیده

نداشتن محدودیت سنی یا مکانی خاص ،آزاد بودن ،نداشتن

نوظهور به حوزه آموزش عالی به حدی چ شمگیر بوده ا ست

محدودیت در دان شجویان ثبت نامی ،کوتاه بودن و اختیاری

که ظرف کمتر از یک د هه از عمر آن ،تقری با نیمی از

بودن دورهها اشتتتاره کرد (کونول2413 ،9؛ کوپ و فورنیر،4

دانشتتگاههای بینالمللی از انواع متنوع آن استتتقبال کردهاند

Shrivastava, Guiney

1.

Fini
Liang, Jia, Wu, Miao, Wang
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 .6پژوهشگران و عالقمندان این حوزه ،در لینک پیوست می توان
لیست برترین موک های جهان را در سایت زیر مشاهده نمایند.

.)2414
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در حرکت به ستتوی آموزش آزاد ،موک فرصتتتهایی را

ستتعی میشتتود از مزایای کالبهای حضتتوری و آموزش

برای ا شتراک گیری ایدهها و همکاری مو س سات به صورت

الکترونیکی به صورت توأمان استفاده شود .همچنین تحلیل

محلی یا بینالمللی و تستتهیل تعامل معنادارتر در آموزش،

دادههای موکها میتواند برنامهی در سی دان شگاهها را نیز

ایجاد میکند .در واقع آموزش آزاد ،فر صتهای جدیدی را

بهبود بخشتتتد (لوین .)2413 ،9به طور کلی میتوان گفت

برای نوآوری در آموزش عالی ایجاد میکند که نه تنها از

دورههای موک با توجه به انعطاف پذیری مکان و زمان عامل

مو س سات برای پیاده سازی و اجرای ارزشهای ا سا سی

جمع شتتدن دانشتتمندان و همفکران بس تیاری در یک دوره

آموزش دان شگاهی پ شتیبانی خواهد کرد ،بلکه تمرکز را از

میباشد .اگرچه این مقوله به صورت گسترده مورد استقبال

سخنرانی سنتی به یادگیری فراگیر محور در آموزش عالی،

و اجرا قرار گرف ته ،ف قدان م طال عات تحقی قاتی و م قاالت

تغییر خوا هد داد (یووان و هم کاران .)2413 ،1موک این

انتقادی کافی به منظور برر سی و ضعیت فعلی این مقوله در

مزیت را داراست که آموزش را برای میلیونها نفر که به آن

سرا سر جهان وجود دارد .یه این منظور ،در پژوهش حا ضر

دسترسی ندارند ،فراهم آورد .ترکیب سخنرانیهای ویدئویی،

به بررستتتی وضتتتعیت آموزش مبتنی بر دورههای موک در

پادک ستها و آزمونهای قوه ادراک رایج و ح ضور فعال در

آموزش عالی ایران و چالشهای پیش روی آن و راهکارهای

جامعه درون خطی میتواند ابزار مناستتتب یادگیری برای

موجود در این زمینه پرداخته شد و سؤاالت یر مورد بررسی

بعضی فراگیران باشد (هوی.)2419 ،2

قرار گرفت:

بدیهی استتت که با گستتترش آموزشهای مبتنی بر رایانه،

چالش های پیش روی اجرای دوره های مبتنی بر موک در

الگوهای ستتنتی آموزش به الگوهای جدید تبدیل خواهند

آموزش عالی کشور چه مواردی میباشند؟

شد .در حال حا ضر یکی از ا سا سیترین بحثهایی که در

راهکاری های رفع چالش ها و تحقق آموزش مبتنی بر موک

آموزش علوم در سطه خیلی از ک شورهای پی شرفته مطرح

در آموزش عالی کشور چه مواردی میباشند؟

ا ست ،این ا ست که چگونه دان شجویان را برای جامعهای که

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

به گونهای فزاینده در حال رایانهای شدن است ،آماده نمایند

صتتتتاحتتب نظرانی همچون گرین ( )2412و

بتتاتوری9

(مح سنی .)1391 ،در این را ستا ظهور موک جایگاه ویژهای

( )2419محاستتن استتاستتی یک دوره موک را عبارت از باز

پ یدا کرده استتتت (گرین .)2412 ،3با بهرهگیری از روش

بودن ،مشارکتی و توزیعی بودن آن بیان کردهاند.

موک ،دسترسی به دادههایی ایجاد میشود که قبل از دوران

-

باز بودن :شتترکت در موک رایگان بوده و برای هر

آموزش آنالین این دادهها به این شتتتکل وجود نداشتتتت.

کسی که به اینترنت دسترسی دارد باز است .یک

همچنین ،این دادهها در ابعاد کالن با حجم و ستترعت باال،

شخص ممکن ا ست بیش از یک دوره آموز شی را

فراهم میشتتوند .به این ترتیب بستتتری برای پژوهش در

بردارد و تمتتامی آموزههتتای دوره برای تمتتامی

آموزش الکترونیکی شکل میگیرد که تا پیش از این در این

کاربران در دستتترب استتت (کورنیر و ستتیمونز،

ابعاد وجود ندا شت .این ب ستر پژوه شی میتواند به بهبود

)2414

کیفیت آموزش غیر رستتمی و آموزش رستتمی کمک کند.

-

مشتتتتارکتی بودن :یتادگیری در موک از طریق

ب سیاری از دورههای آموز شی ر سمی دان شگاهی اکنون به

م شارکت در ارائه تجربیات و اطالعات شخ صی و

شیوهی ترکیبی ارائه می شوند و امکان یادگیری ترکیبی را

در ک نار هم کاری داوطل با نه با دیگران افزایش

فراهم میآورند .به این ترتیب که در طراحی این دورهها

مییابد.

.Yuan et al
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-

توزیع شتتتده :موک بر استتتاب ارتباط گفتاری و

کنندگان هم دادههای خود و هم تفستتتیر ستتتایر

م شارکتی طرفین بنا شده ا ست .بنابراین هر نوع

شتتترکت کنندگان از داده ها را مورد بررستتتی و

اطالعاتی باید بین شتترکت کنندگان توزیع گردد.

تحلیل قرار میدهند.

اکثر ف عال یت های دوره در محیط های یادگیری

در شکل  1برخی از ویژگیهای دورههای موک آمده است.

اجت ماعی ان جام میگیرد که در آن شتتتر کت

شکل  :1دورههای آموزش آنالین فراگیر و اصطالح شناسی آن (منبع :برسلو و همکاران)2413 ،
پاونونن ،)2443 ،به ویژه بر نا مهریزی ،نظم و انضتتت باط و
دوره های موک به طور بالقوه میتوا ند راهی پیش روی
مؤسسات باشد .برای مثال ،اگر یک دانشجو از موک فایدهای

ستتتازمان در این نوع دوره ها وجود دارد (لویا و همکاران،

ببرد ،ممکن استتت تصتتمیم به ثبت نام برای یک دوره و یا

.)2419

توصیه یک مؤ سسه به یکی دیگر از دانشجویان بالقوه بگیرد

از پیدایش دورههای موک حدود  3ستتال میگذرد ،هر چند

(گرین .)2412 ،با ارائه یک موک ،یک مؤ س سه میتواند لبه

که تنها طی  3ستتال گذشتتته به طور گستتترده و جهانی،

برنده و پویا به نظر برستتد .در واقع ،برخی از مؤستتستتات به

خصتتوصتتیاتی را کستتب کردهاند .این در حالی استتت که

ایجاد مستتتیرهایی بین دورههای موک و اعتبار دوره توجه

پژوهشهای منتشتتر شتتده هم در بیان بستتیاری از تاثیرات

میکنند (کوپر و سهامی2413 ،؛ رودز و همکاران.)2413 ،

بالقوه دوره های موک هنوز موفق یت آمیز ع مل نکردها ند و

از ستتتال  2411رشتتتد دوره های آموزشتتتی آنالین فراگیر

نتایج ضتتد و نقیضتتی را نشتتان دادهاند (برستتلو و همکاران،

(موک ها) بستتت یار ز یاد بوده که با تو جه به گف ته مج له

2413؛ گرین .2412 ،لیاناگوناواردنا و همکاران .)2413 ،در

اکونومیستتتت " )2413( ،پایه های برج عاج آکادمی ها و

این زمینه لیاناگوناواردنا و همکاران ( )2413بیان دا شتهاند:

اشراف نشینی دانشگاهها متزلزل شده است" .یکی از مزایای

"بیشتتتر تحقیقات دیدگاه یادگیرنده را با تمرکز جزئی قابل

ارائه شتتده در دورههای موک این استتت که انعطاف پذیری

توجهی روی تهدیدها و فرصتهای نهادی بررسی کردهاند".

قابل توجهی در سازماندهی یادگیری ارائه میکنند .در عین

لذا بحث و تعیین مزایای سیستم موک و همچنین مشخص

حال ،شتتواهدی وجود دارد که یادگیری آبرومندانه (اوکانر و

نمودن چالش های مربو طه در مواج هه با اجرا و ب کارگیری

24
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این سی ستم میتواند راهگ شای سایر محققین و همچنین

دانشآموزان برای ارزیابی با دشتتواری مواجهند چرا که هیچ

مؤسسات در زمینه اجرای دورههای موک باشد.

اهداف تعیین شدهای توسط هیئت علمی وجود ندارد.

در زمی نه ادب یات پژوهشتتتی دوره های موک میتوان گ فت

اسپینادلگادو ،گارسیابنو و زوریو گریما )2411( 1در پژوهش

تحقیقتتات علمی و تجربی انتتدکی در مورد متتاموریتتت در

خود به بررستتتی میزان عالقمندی و نگرش مثبت مربیان و

آموزش عالی (مورفی و هارتلی2441 ،؛ استتتکات )2441 ،و

استتاتید حستتابداری به دورههای آموشتتی موک پرداختند.

دورههای موک وجود دارد (برسلو و همکاران2413 ،؛ گرین،

مطالعه ایشتتتان بر استتتاب یک نظرستتتنجی از  143مربی

2412؛ و ل یا ناگو ناواردا نا و هم کاران ،)2413 ،که نشتتتان

ح سابداری در دان شگاههای مختلف سرا سر ا سپانیا در مورد

دهنده طول عمر کوتاه این پدیده استتتت .در مدت کوتاهی

استفاده از دورههای موک ،باالخص در آموزش استانداردهای

که از عمر دوره های موک می گذرد ،ب حث های ز یادی در

بینالمللی گزار شگری مالی تدوین شده بود .نتایج ن شانگر

میان مو س سات آموزش عالی در زمینه این دورهها صورت

تفاوت قابل توجهی در ستته حوزه الف) اهمیت استتتفاده از

گرفتتته استتتتت (گرین2412 ،؛ گیالی .)2413 ،اگرچتته

اینترنتتت و برخی دیگر از ابزارهتتای وب برای استتتتفتتاده

پژوهشهایی در زمینه موک منتشتتر شتتده ،ولی با توجه به

دانشگاهی؛ ب) دانش و درک عمومی از دورههای موک و ج)

کم بودن ت عداد پژوهش ها ،ن تایج آن ها از قطع یت کمتری

نظرات با توجه به نفع دوره های موک در استتتتانداردهای

برخوردار است و این پدیده هنوز به اندازه کافی جدید است.

بینالمللی گزارشتتتگری مالی ،بود .ولی به طور کلی نظر

(برستتتلو و همکاران2413 ،؛ گرین2412 ،؛ لیناگوناواردانا و

مرب یان مث بت بود زیرا ،اگر چه اکثر آن ها هرگز در این

همکاران .)2413 ،بردن و تاون-لیندزی ( )2413در مطالعه

دورهها شتتترکت نکرده بودند ،ولی باالی  94درصتتتد ،آن را

خود در مورد ابزار بالقوه ضد دموکراتیک که میتواند توسط

برای فرآیند یادگیری مفید ارزیابی کرده بودند .همچنین از

دوره های موک ای جاد شتتتود ابراز نگرانی کردها ند ،کیالی

نظر آنان انعطاف پذیری در کنار پتانستتتیل ارزشتتتمند این

( )2413در طی م طال عهای گزارش داد که ای جاد و پ یاده

دورهها برای ایجاد امکان یادگیری مستقل برای افراد ،مزیت

ستتازی موک مرحلهای فشتترده در میان تمام عوامل در نظر

اصتتتلی دورههای موک میباشتتتد .باتوری ( )2419نیز در

گرفته شتتده و از جمله الزامات منابع انستتانی و زمان استتت.

مطالعه خود تحت عنوان "یک نمای کلی از دنیای دورههای

لیناگوناواردانا و همکاران ( )2413نیز با مروری بر مطالعات

آموزش تی عمومی اینترنتی" به بررس تی نقاط ضتتعف و قوت

انجام شده در زمینه موک نشان دادند که ،هم دیدگاه خالق/

این روش آموزشتتتی پرداخت و در نهایت نتیجه گیری نمود

تستتهیل کننده و هم جنبههای فناوری به طور گستتترده و

که دوره های آموزشتتتی آنالین فراگیر (موک ها) یکی از

قابل توجه مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفتهاند (ص .)214

گرایشهای مورد توجه در آموزش عالی میباشد.

کوپر و سهامی ( )2413در مطالعهای که در زمینه دورههای

طی مطالعه انجام شده توسط دانشگاه ایلینوی اسپرینگفیلد

موک انجام دادند ،در مورد ستترقت ادبی ابراز نگرانی کردند،

بر روی  9دوره مختلف موک مشخص گردید که این دورهها

که به نظر میرستتتد اغلب در دوره های آنالین رخ میدهد.

اهداف زیر را دنبال میکنند:

کوپ ،فورنیر و ماک ( )2411در تحقی قاتشتتتتان بر روی

الف) عینگرایی به جای یادگیری

اتصتتاالت یادگیرنده و همکاری در دورههای موک ،مستتائل

ب) معلم محور بودن

مربوط به آموزش دورههای موک را مورد برر سی قرار دادند

ج) تمرکز بر پاسخ همگرا

که شامل ساختار نامن سجم میبا شد و نتیجه گیری نمودند

د) ساختار یافتگی
ه) ارائه مسائل به صورت چکیده و به هم پیوسته

.Ospina-Delgado, García-Benau, A., Zorio-Grima,

1

34

تأملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالشها و راهکارها

ج) اعتماد به بازخوردهای کاربران

ارایه راهکارهای مناستتب انجام گرفت .روش شتتناستتی این

چ) تمرکز بر روی یادگیری فردی ،در کنار ت شویق آنالین و

پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع متوالی استتتتت .در

به بحث گذاشتن مسائل

را ستای منطق ا ستفاده از روش تحقیق ترکیبی الزم به ذکر

ح) واگذاری تکالیف و بررسی نتیجه

است در خالل چند دهه اخیر ،به دنبال افول نسبی پارادایم

ن) ایجاد تعادل در نقش کاربر در حد واستتتط فعال و غیر

اثبات گرایی و گستتترش نستتبی رویکرد تفستتیری و روش

فعال

شتتت ناستتتی کیفی مبتنی بر آن ،با هدف دوری گز یدن از

در را ستای چالشهای پیش روی دورههای موک ،معینیکیا

تقابلهای ستتنتی روشهای کمی و کیفی ،روش شتتناستتی

و همکاران ( )1349در تحقیق خود نشتتتان دادند که عامل

جدیدی ت حت عنوان ترکیبی ابداع شتتتد .تحقیق با روش

رایانه ای و ابزارهای ارتباط و گفتگو ،عامل طراحی واستتتط

ترکیبی عبارت ا ست از ا ستفاده همزمان یا متوالی از هر دو

کاربری ،اجرا ،ارزیابی و سنجش ،عامل محیطی ،عامل اطالع

روش کمی و کیفی ،که ضمن تلفیق هر دو روش ،به ترکیب

ر سانی ،پذیرش و مدیریت برنامه و عامل یادگیرنده محوری

جدیدی فراتر از استتتفاده مستتتقل از هر یک از آنها دستتت

در قالب عوامل موثر بی واسطه (درونی) و با واسطه (بیرونی)

یافته و در عین حال منطق پارادایمی هر دو روش را نیز در

بر دورههای موک موثر میبا شند .لی و لی 1در سال 2444

بر میگیرد (محمدپور.)1394 ،

در پژوهش خود ویژگیهای استاد ،محتوای آموزشی و لذت

پژوهش حا ضر از نظر هدف ،کاربردی؛ از نظر بعد زمانی،

کاربر از استتتفاده ستتیستتتمهای یادگیری الکترونیکی را به

مقطعی استتت و در دو گام اصتتلی به صتتورت متوالی انجام

عنوان چالش پیش روی استتتتفاده از ستتتیستتتتم یادگیری

گر فت .بدین معنی که در گام اول ،با روش نمو نهگیری

الکترونیکی نام بردهاند .به عقیده کلو و کی سانتس)2443( 2

هدفمند 11 ،نفر از اع ضای هیأت علمی دان شگاههای دولتی

د ستر سی به رایانه بر ت سهیل ا ستفاده از کمکهای آموز شی

شتتتهر تهران که دوره های موک را گذرانده بودند ،انتخاب

برخط اثر بارز دارد .لیاو و هانگ )2443(3نیز ستتته متغیر

شتتدند و با استتتفاده از ابزار مصتتاحبه نیمه ستتاختمند مورد

ویژگیهای یادگیرندگان ،ستتاختار آموزش و تعامل در ایجاد

مطالعه قرار گرفتند .الزم به ذکر استتتت مصتتتاحبه تا جایی

و توستتعه یادگیری الکترونیکی را به عنوان چالشهای مهم،

ادامه پیدا کرد که دادههای تکراری به دستتت میآمدند و به

بر طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی مؤثر میدان ند.

ا شباح ر سیدند .سؤاالت در نظر گرفته برای م صاحبه موارد

همچنین به چالشهای طراحی ستتایت آموزشتتی (اوزکان و

زیر را در بر میگرفت:

کستتلر ،)2444 ،9میزان دستتترستتی به کامپیوتر و اینترنت،

-

به نظر شما چه چالشهایی پیش روی بکار گیری

نگرش جامعه به یادگیری الکترونیکی ،میزان آشتتتنایی با

دورههای آموزش مبتنی بر موک در داخل ک شور

را یا نه ( بارتلی و گ لک2449 ،9؛ فا نگ2449 ،1؛ پیکولی و

وجود دارد؟

همکاران ،2441 ،3به نقل از معینی کیا و همکاران)1349 ،

-

راهکارهای رفع چالش های مورد نظرتان و تحقق

و به روز بودن سایت آموز شی (اوزکان و ک سلر )2444 ،در

کا مل دوره های آموزش مبتنی بر موک را چه

تحقیقات مختلف اشاره شده است.

مواردی میدانید؟
-

روش شناسی پژوهش
پژوهش حا ضر با هدف شنا سایی چالشهای پیش روی
آموزش مبتنی بر موک در ستتیستتتم آموزش عالی ایران و

به نظر شتتت ما چه عواملی با عث میشتتتود که
دان شگاهها به ا ستفاده از دورههای آموزش مبتنی
بر موک گرایش پیدا کنند؟
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با استتتفاده از اطالعات حاصتتل از مصتتاحبهها و با روش

مستتائل فناورانه ،مستتائل روش تدریس و آموزش ،مستتائل

کدگذاری ستته مرحلهای مدل تحلیل مضتتمون؛ چالشها و

طراحی واسط کاربری ،مسائل پشتیبانی منابع و مسائل ارائه

راهکارهای دورههای موک از دیدگاه مصتتتاحبه شتتتوندگان

منابع و ارزیابی شتناستایی شتد .همچنین  22راهکار که در

مشتتتخص شتتتد .در گام دوم چالش و راهکارها در قا لب

برگیرنده حیطه های علمی – حرفهای ،ف ناوری اطالعات و

پر س شنامهای  39گویهای در دو حیطه چالشها ( 12گویه)

ارت با طات ،مدیریتی و پشتتتتی بانی م نابع و طراحی ،اجرا و

و راهکارها ( 22گویه) مورد بررستتتی قرار گرفت ند .در این

ارزشتتیابی بودند ،شتتناستتایی گردید .چالشها و راهکارهای

مرحله جامعه آماری شامل تمامی کاربران دورههای موک با

شتتناستتایی شتتده به همراه حوزههای مربوطه در جدول  1و

حجم  944نفر در سال تح صیلی  49-49بود که با توجه به

جدول  2آمده است.

جدول کرجستتی و مورگان و با روش نمونه گیری تصتتادفی
ستتاده تعداد  141نفر از آنان انتخاب گردید .پرستتشتتنامه
محقق ستتتاخته و ماحصتتتل بخش کیفی مورد استتتتفاده بر
استتتاب طیف لیکرت  9درجهای تنظیم شتتتده بود و در آن
خیلی کم به مع نای کمترین امت یاز ( )1و خیلی ز یاد به
معنای بیشترین امتیاز ( )9بود .روایی پرستتتشتتتنامه با نظر

جدول  :1چالش های پیش روی آموزش مبتنی بر موک در
آموزش عالی ایران

چند نفر از اعضتتای هیات علمی صتتاحب نظر و پایایی آن با

کد محوری

اجرای پرسشنامه بر روی  19نفر از جامعه آماری و محاسبه

ک م بود توجتته بتته جوانتتب
آمتتوزش متتجتتازی در بتتیتتن
مستتتتتتتتائتتتتتل
دانشگاهیان
آموزشتتتگتتاهی و
عدم لحاظ دوره های موک در
سازمانی
ترفیع و ارتقای اعضتتای هیات
علمی

ضتتتریب آلفای کرونباخ ( )α = 4/94تایید شتتتد .در نهایت
دادههای جمع آوری شده وارد نرم افزار  spss.v.22شد و با
ا ستفاده از دو سطه آمار تو صیفی و ا ستنباطی و با آزمون
فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .الزم به ذکر است
که برای جمعآوری دادهها رعایت مالحظات اخالقی از جمله
اخذ رضتایت از شترکت کنندگان جهت شترکت در تحقیق،
محر ما نه ما ندن اطال عات افراد ،عدم اج بار در ادا مه دادن
روند کار ،در دستتتترب بودن محقق جهت پاستتتخگویی به

مسائل مدیریتی

سؤاالت ،در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
از ت عداد  11نفر اعضتتتای ه یات علمی که در مرح له اول
گردآوری دادهها مورد مصتتاحبه قرار گرفتند  3نفر (23/23
درصد) مونث و  9نفر ( 32/33درصد) مذکر بودند .همچنین
 9نفر ( 99/91درصتتتد) از آنان دانشتتتیار و  1نفر (99/99
درصتتتد) نیز استتتتادیار بودند .پس از انجام مصتتتاحبه نیمه
ستتتاختارمند در بین اعضتتتای هیات علمی انتخاب شتتتده،
دادههای به دست آمده در طی سه مرحله طبق مدل تحلیل
مضتتتمون کد گذاری گرد ید و در ن ها یت  12چالش در
حیطههای مسائل آموزشگاهی و سازمانی ،مسائل مدیریتی،

مسائل فناورانه

کد باز

ک م بود توجتته متتد یران بتته
آموزشهتتای الک ترون یکی و
دورههای آموزش مجازی مثل
موکها
ک م بود ا ختصتتتتاص رد یف
بودجتتههتتای متتالی توستتتط
متتد یران برای آ موزشهتتای
مجازی و الکترونیک
پهنتتای ضتتتعیف بتتانتتدهتتای
اینترنتی در دانشتتتگاهها برای
گذراندن دورههای موک
کمبود نیروی متخصتتتص در
زمی نه ف ناوری اطال عات برای
طراحی و اجرا دورههای موک

مستتتتائتتل روش کمبود متخصصان الکترونیکی
تدریس و آموزش و تکنولوژی ست آموز شی در
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تدریس و آموزش دوره های
مجازی

افزایش پهنای باند اینترنت برای شرکت
در دورههای موک

مستتتتا ئل طراحی عدم توجه به طراحی دورههای
موک در دانشگاههای ایران
واسط کاربری

تو سعه تعامالت م ستمر ،پویا و سازنده
میان دانشگاهیان برای ایجاد دانش میان
رشته ای و برگزاری دورههای موک

اختصاص منابع مالی کم برای
مستتائل پشتتتیبانی
پشتیبانی در برگزاری دورهای
منابع
موک

جر یان ستتت یال دانش و اطال عات در
بخش های مختلف دانشتتتگاه به ویژه در
بخش فناوری اطالعات دانشگاه

نبود منابع آموز شی م شخص
در ایتتران بتترای گتتذرانتتدن
دورههای موک

عدم ارائه مدرک در دوره های
موکها
جدول  :2راهکارهای رفع چالش ها و تحقق آموزش مبتنی
بر موک در آموزش عالی ایران
د

ک

محوری

کد باز

راهکارهای مدیریتی و پشتیبانی منابع

مستتائل ارائه منابع عدم توجه به مراحل ارزیابی و
ن ظارت در اجرا و در ب عد از
و ارزیابی
اجرای موکها

مسئولیت پذیری ،شفافیت و پاسخگویی
مدیران دانشتتت گاهی در بخش ف ناوری
اطالعات دانشگاه

توستتعه مدیریت داده ،اطالعات و دانش
در دانشگاه

تأکید بر ا صول شای سته ساالری و ثبات
مدیریتی در در بخش ف ناوری اطال عات
دانشگاه
توستتعه مدیریت مشتتارکتی ،کار تیمی و
بهرهگیری از خرد جمعی در دانشگاه
تأک ید مدیران دانشتتت گاهی بر ای جاد و
گستتتت ترش دورههتتای موک در ب ین
دانشتتت گاه یان و ای جاد پیش فر های
ایجاد آن
توستتتعه زیر ستتتاخت ها و بستتتترهای
تکنولوژیکی و اینترنتی در دانشگاه

راهکارهای علمی و حرفه ای

گسترش همکاریهای علمی -بینالمللی
دانشتتت گاه برای شتتتر کت در دوره های
بینالمللی موک

ای جاد د فاتر منستتتجم و منظمی برای
طراحی دورههای موک

توستتعه تحقیقات دانشتتگاهی مرتبط با
مسایل اینترنتی
گستتتترش جلستتتتات هما ندیشتتتی و
نشستهای علمی و تخصصی و فناورانه
در دانشگاه

راهکارهای فناوری ICT

ایجاد و توستتتعه بانک ایده و پایگاههای
داده و اطالعات در دانشگاه
تأکید بر فرایند تبدیل دانش ضتتمنی به
دانش آشکار در دانشگاه
دستتترستتی آستتان ،ارزان و ستتریع به
اینتر نت و اینترا نت در دانشتتت گاه برای
شرکت و برگزاری دورهای موک

راهکارهای طراحی و اجرا و ارزیابی ارزشیابی

توستتتعه مدیریت فناوری ،و استتتتخدام
نیروی متخصتتتص در زمینتته فنتتاوری
اطالعات در دانشگاه

توستتتعه مدیریت و برنامه ریزی علمی،
نظتتام منتتد و استتتتراتژیتتک در بخش
تکنولوژیکی دانشگاه

ا ستخدام تیم تخ ص صی برای طراحی و
تولید مواد موزشی دورههای موک
تأک ید مدیران دانشتتت گاهی بر ای جاد و
گستتتت ترش دورههتتای موک در ب ین
دانشتتت گاه یان و ای جاد پیش فر های
ایجاد آن
ته یهی بر نا مه مدون و مستتتتمر برای
ارزیابی و کنترل در اجرا دورههای موک
توسعه نظارت و ارزیابی در اجرا موکها

پس از انجام مرحله کیفی ،پرسشنامه محقق ساخته و بسته
پاسخ با توجه به ماحصل بخش کیفی تدوین شد و به توزیع

05

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ششم ،شمارة دوازدهم ،پائیز و زمستان 1341

آن در بین کاربران دورههای موک اقدام گردید .از بین 141

شد و م شخص گردید که هر یک از عوامل شنا سایی شده

نفر نمونه گیری شتتتده در بخش کمی 39 ،نفر مؤنث (33

چه رتبهای را در اجرای دورههای موک دارا میباشند.

درصد) و  122نفر مذکر ( 13درصد) بودند .داده های جمع
آوری شده وارد نرم افزار  spssگردید و با آزمون فریدمن به
رتبهبندی چالشها و راهکارهای شتتناستتایی شتتده ،پرداخته

جدول  :3رتبه بندی چالشهای پیش روی اجرای دورههای موک با آزمون فریدمن
رتبه

متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

رتبه میانگین

تعداد

مسائل آموزشگاهی و سازمانی

چهارم

1/13

2/11

9/922

141

مسائل مدیریتی

ششم

1/31

3/41

9/242

141

مسائل فناورانه

اول

4/49

2/92

1/311

141

مسائل روش تدریس و آموزش

پنجم

9/23

1/44

9/314

141

مسائل طراحی واسط کاربری

دوم

1/33

2/12

9/999

141

مسائل پشتیبانی منابع

سوم

1/99

3/99

9/331

141

مسائل ارائه منابع و ارزیابی

هفتم

9/33

2/23

9/439

141

طبق جدول  3مشتتاهده میگردد که مستتائل فناورانه با
 1/31باالترین رتبه میانگین را به خود اختصاص داده است.
همچنین عتتامتتل ارائتته منتتابع و ارزیتتابی بتتا  9/43دارای
پایینترین رت به م یانگین در بین چالش های پیش روی

اجرای دورههتتای موک از نظر کتتاربران این دورههتتا دارا
می باشتتتد .نتایج تحلیلی آزمون فریدمن در جدول  9آمده
است.

جدول  :9تحلیل مقایسهای رتبه چالشهای اجرای دوره موک
تعداد نمونه

141

آماره آزمون خی-دو

199/322

درجه آزادی

1

مقدار معناداری

4/443

همان طور که در جدول  9مشتتاهده میشتتود با استتتناد به
مقدار آزمون کای ا سکوئر ( )199/322که در سطه خطای
کوچکتر از  4/41معنی دار استتتتت (،)P=4/443>4/41
میتوان گفت با اطمینان  4/44به لحاظ آماری بین میانگین

رتبههای چالشهای هفتگانه دورههای موک تفاوت معنیدار
وجود دارد .بدین معنی که چالشهای شتتناستتایی شتتده از
مزیت یکستتانی برخوردار نیستتتند و توزیع مشتتاهده شتتده
رتبهها نتیجه عوامل تصادفی نیست.

جدول  :9رتبه بندی راهکارهای اجرای دورههای موک با آزمون فریدمن

رتبه

میانگین

انحراف استاندارد

رتبه
میانگین

تعداد

متغیرها
راهکارهای علمی و حرفهای

چهارم

3/49

2/39

3/394

141

راهکارهای فناوری ICT

اول

4/99

2/94

1/994

141

راهکارهای مدیریتی و پشتیبانی منابع

دوم

9/12

2/44

9/113

141

راهکارهای طراحی و اجرا و ارزیابی ارزشیابی

سوم

1/39

2/31

3/411

141

طبق جدول  9مشتتتاهده میگردد که راهکارهای ف ناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا  1/85باالترین رتبه میانگین را
به خود اختصاص داده است .همچنین عامل راهکارهای علمی و
حرفتتهای بتتا  3/39دارای پتتایینترین رتبتته میتتانگین در بین

راهکارهای رفع چالشهای اجرای دورههای موک از نظر کاربران
این دورهها دارا میباشد .نتایج تحلیلی آزمون فریدمن در جدول
 1آمده است.

جدول  :1تحلیل مقایسهای رتبه راهکارهای اجرای دوره موک
تعداد نمونه

141

آماره آزمون خی-دو

191/992

درجه آزادی

3

مقدار معناداری

4/441

همان طور که در جدول  1م شاهده می شود با ا ستناد به مقدار

بینالمللی ا ست که با خ صو صیات خود ،آموزش دان شگاهی را به

آزمون کای ا سکوئر ( )191/922که در سطه خطای کوچکتر از

شدت تحت تاثیر قرار داده و مورد توجه و استقبال دانشگاههای

 4/41معنی دار استتتتت ( ،)P=4/441>4/41میتوان گ فت با

زیادی در ستترتاستتر جهان قرار گرفته استتت .از اینرو در تحقیق

اطمینان  4/44به لحاظ آماری بین میانگین رتبههای راهکارهای

حاضر به بررسی چالشهای پیش روی آموزش مبتنی بر موک و

چهارگانه رفع چالش های دوره های موک تفاوت معنیدار وجود

راهکارهای رفع چالش ها و تحقق دوره های موک و وضتتتع یت

دارد .بدین معنی که راهکارهای شناسایی شده از مزیت یکسانی

بهرهگیری از این نوع دوره ها در آموزش عالی کشتتتور پرداخته

برخوردار نیستتتند و توزیع مشتتاهده شتتده رتبهها نتیجه عوامل

شتتد .بر این استتاب در ابتدا با مطلعان کلیدی (اعضتتای هیات

تصتتتادفی نیستتتت و راهکارهای فناوری اطالعات و ارتباطات

علمی که تجربه استتتت فاده از دوره های موک را داشتتتت ند) به

باالترین رتبه و راهکارهای علمی و حرفهای پایین ترین رتبه

مصتتاحبه نیمه ستتاختارمند در این زمینه پرداخته شتتد .مطلعان

میانگین را دارا میباشند.

کلیدی مصتتاحبه شتتده چالشهای پیش روی آموزش مبتنی بر

بحث و نتیجه گیری

موک را در حیطههای م سائل آموز شگاهی و سازمانی ،م سائل

شتتت کل گیری پد یده نوظهور دوره های آموزش آنالین فراگیر

مدیریتی ،مستتتائل فناورانه ،مستتتائل روش تدریس و آموزش،

(موک) یکی از ر خداد های مهم آموزشتتتی نوین در ستتتطه

م سائل طراحی وا سط کاربری ،م سائل پ شتیبانی منابع و م سائل
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ارائه منابع و ارزیابی ذکر نمودند .همچنین برای رقع چالشهای

از اینترنت و برخی از ابزار وب برای ا ستفاده دان شگاهی ،دانش و

مذکور و تحقق آموزش مبتنی بر موک در آموزش عالی کشتتتور

درک عمومی از دورههای موک و نظرات با توجه به نفع دورههای

راهکارهایی را در حیطههای علمی – حرفهای ،فناوری اطالعات

موک در ا ستانداردهای بینالمللی وجود دارد و به طور کلی نظر

و ارت با طات ،مدیریتی و پشتتتتی بانی م نابع و طراحی ،اجرا و

مربیان نستتبت به دورههای موک مثبت استتت و با یافته باتوری

ارزشتتیابی بیان داشتتتند .در راستتتای تبیین این یافته میتوان

( )2419مبنی بر این که دورههای آموز شی آنالین (موک) یکی

گ فت علی رغم ت مامی ن کات مث بت و بالقوهای که در مورد

از گرایشهای مورد توجه در آموزش عالی میباشتتد ،همخوان و

بهرهگیری از متد موک در سیستم آموزشی وجود دارد ،استفاده

همستو استت .در راستتای تبیین چالش مدیریت مناستب روش

از این گونه روشهای آموزش در ک شور ب سیار محدود و به دلیل

آموزش مبتنی بر موک میتوان گفت ،نوپا بودن این متد باعث

عدم وجود زیرستتتاخت های مناستتتب و یا عدم برخورداری از

شتتده استتت که این چالش بیشتتتر جلوهگر باشتتد .در این راستتتا

تخصص الزم در این زمینه عمال بی نتیجه مانده است .به طوری

توجه به تجارب کشورهایی که در زمینه کاربست موک پیشقدم

که در هیچ یک از دانشگاههای رسمی و معتبر کشور ،دورههای

بودهاند ،پیشنهاد میشود .در راستای تببین مشکالت زیرساختی

موک به صورت گسترده وجود ندارد و بیشتر به صورت جزئی و

در بهرهگیری مناستتب در اجرای موک ،به نظر میرستتد ضتتعف

مقطعی به همت یک ا ستاد یا دان شجوی دل سوز برگزار می شود.

زیرستتاختهای فناوری داخل کشتتور همچون ستترعت اینترنت،

(مانند ستتایت مکتبخانه که در آن فیلمهایی از تدریس استتاتید

کمبود ستتتخت افزارهای جدید و با کیفیت ،تجربه کم آموزش

دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد و دانشجویان میتوانند از آن

دهندگان دورههای موک باعث چشم گیر شدن این چالش شده

استتتفاده کنند ولی این ستتایت ویژگی تعاملی بودن را ندارد).

است .در این زمینه در کنار توجه به تجارب سایر ک شورها ،بهره

برخی دیگر از سایتها در ایران وجود دارد که تو سط افردای با

گیری از فناوری های نوین و به روز توستتتط متولیان دوره های

اطالعات تخصتتصتتی اداره میشتتوند و در جلب مخاطبان موفق

موک پی شنهاد میگردد .در را ستای چالش سی ستم تدریس و

بودهاند ولی هیچ کدام را نمیتوان به عنوان یک نمونه کامل از

آموزش دورههای موک به نظر میر سد در داخل ک شور فر صت

موک در ستتیستتتم آموزش عالی کشتتور معرفی نمود .به طور

ر شد و پ شتیبانی حرفهای از مربی از طریق گروههای هم فکر را

خالصتته این که بهرهگیری از متد موک در آموزش عالی کشتتور

فراهم ن شده ا ست و در نتیجه ارائه دهندگان دورههای موک به

چالشهای زیادی را داراستتت .در استتتفاده از شتتیوه یادگیری

رشتتد دانش و کشتتف در موضتتوع مرتبط به خودشتتان ،در درون

الکترونیکی توجه به این نکته ضروری ا ست که عوامل متنوعی

جامعه علمی مربیان ترغیب نشتتتده و به مربیان مجال نظارت

بر یادگیری الکترونیکی مؤثر ند که ضتتترورت شتتت ناستتتایی و

مستتتتمر و روز آمد کردن منابع محتوا و ف عالیت های مربوط به

ستتاختاردهی مناستتب آنها احستتاب میشتتود .بدین منظور ،در

یادگیری داده نشتتتده استتتت .در راستتتتای چالش بهرهگیری از

ستتالهای اخیر تحقیقات بستتیاری برای شتتناستتایی این عوامل

طراحی وا سط کاربری دوره موک میتوان گفت طراحی وا سط

صتتتورت پذیرفته استتتت که از جمله آنها میتوان به مدلهایی

کاربری ابزاری است که برای حمایت از نظارت بر حقوق و آسان

همچون مدل مهندستتی رفتاری گیلبرت و مدل مفهومی اصتترار

کردن پیگیری استتتت فاده از متن توستتتط گروه های گو ناگون

دانشجویان به یادگیری الکترونیکی اشاره کرد.

یادگیرندگان و مربیان ایجاد می شود ،که به نظر میر سد ضعف

عالوه بر این تحقیق حاضتتر نشتتان داد ،چالشهای چشتتمگیر و

در دانش تخصتتصتتی واستتطههای کاربری باعث ایجاد این چالش

مشتتهودی (حیطههای هفتگانه) وجود دارد و ضتتعفهای مذکور

شده ا ست .همچنین در را ستای چالش اخت صاص بودجه کافی

در سطه باالیی قرار دارند .این یافته با یافته کوپ ،فورنیر و ماک

به پشتتتیبانی منابع در برگزاری موک قابل ذکر استتت ،که دوره

( )2411مبنی بر این که کاربران دوره های موک در ارز یابی با

های موک ،دورههایی نوپا در ک شور میبا شند و طبیعتا نظرات و

دشتتواری مواجهند ،با یافته استتپینادلگادو و همکاران ()2411

احتماال بدبینی ن سبت به مفید بودن این دورهها (که خود نا شی

مبنی بر این که تفاوت قابل توجهی در سه حوزه اهمیت استفاده

از شناخت کم دورههای موک میبا شد) ،باعث چ شم گیر شدن
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تأملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالشها و راهکارها

این چالش شده است .در این زمینه انجام تحقیقات بیشتر ،بهره

بکارگیری موکها توجیه میکند .همچنین دان شگاههای ک شور

گیری از نظرات متخصتتتصتتتان در زمینه اطالع رستتتانی و بیان

اگر به صورت برنامهریزی شده و با کیفیت باال دورههای موک را

اهم یت دوره های موک از طریق ترج مه و چاپ ک تب ،ان جام

طراحی و پیاده سازی کنند و دانشجویان دیگر کشورها را جذب

مطالعات تطبیقی پیشنهاد میگردد.

کنند ،بی شک نوعی تبلیغ و شناساندن دانشگاه به جهان صورت

به طور کلی دورههای موک ،پدیده جدید و در حال گستتترش

میگیرد .در واقع شهرت و آوازه و کیفیت دان شگاهها ا ست که

هستند که موجب مباحثات زیادی در بیشتر دانشگاههای جهان

دانشجویان دیگر کشورها را به خود جذب میکند و این دورهها

در برخورد با این پدیده جدید شتتتده استتتت .در این دورهها

میتواند در این راه یاری دهنده دانشتتگاههای کشتتور در عرصتته

یتتادگیرنتتدگتتان میتواننتتد از یتتادگیری خود راهبر و ارزان و

تو سعه و پی شرفت با شد .در نهایت پی شنهاد میگردد ،تحقیقات

تجربیات یادگیری و منابع گوناگون و غنی استتتتفاده کنند.

بیشتتتری در این زمینه انجام گیرد و و تجربه دیگر کشتتورها در

دورههای موک با توجه به ویژگیهایی که دارند ،ارزان ،انبوه،

زمینه رفع چالشها و مشتتکالت به کارگیری دورههای موک مد

مبتنی بر اینترنت و از آخرین پیشتترفتها در حیطه آموزش از

نظر متول یان دوره های موک قرار گیرد .همچنین پیشتتتن هاد

راه دور و یادگیری الکترونیکی محستتوب میشتتوند و مهمتر از

میگردد با برگزاری کنگرهها و جلستتات هم اندیشتتی با حضتتور

همه این که مدت زیادی از عمر آنها در دان شگاه نمیگذرد ،لذا

متولیان و متخصتتصتتان حوزه آموزش الکترونیکی در کشتتور و

بدیهی استتت که دارای ضتتعفهایی در اجرا و کاربستتت باشتتند.

ا ستفاده از تجارب ک شورهای دیگر ،در را ستای رفع چالشهای

دانشگاههای کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نوپا

پیش روی اجرای دوره های موک و عملی ستتتازی راه کار های

بودن دورههای موک ،وجود ضتتتعفهای مختلف را در راستتتتای

شناسایی شده در کشور اقدام عملی صورت گیرد.1
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چکیده
پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل درونی ارتقاء دانشگاهها در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی از طریق روش آمیخته اکتشافی
انجام گرفت .جامعه آماری در بخش کیفی شامل سیاستگذاران و خبرگان آموزش عالی و مدیران و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها بودند
که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و با تعداد  11نفر مصاحبه صورت گرفت .همچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل
 066نفر از مدیران دانشگاههای دولتی شهر تهران بود که از این تعداد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سهمی طبقهای  963نفر
بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .دادهها در بخش کیفی از طریق اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق اجرای
پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه آماری استخراج و با استفاده از نرمافزار  spssو  smart-plsتجزیهوتحلیل گردید .روایی پرسشنامه
پژوهش با نظر متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تأیید گردید .همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی توسط نرمافزارهای مذکور محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت .مطابق یافتههای بهدستآمده ،عوامل درون دانشگاهی
مؤثر بر رتبه دانشگاهها را میتوان به ترتیب در هشت عامل شامل :حکمرانی خوب ،نظام تضمین کیفیت ،بهرهوری منابع انسانی ،سالمت
اداری ،توسعه منطقهای ،استقالل دانشگاهی ،زیرساخت فناوری اطالعات و امکانات آموزشی طبقهبندی نمود.
واژههای کلیدی :عوامل درون دانشگاهی ،رتبهبندی ،پژوهش اکتشافی

مقدمه
1با توجه به تحوالت روزافزون علمی و فناوری ،انتظارات از آموزش

 .)1931رقابت برای دستیابی به چنین وضعیتی منجر به ایجاد

عالی نسبت به گذشته دچار دگرگونی و تغییر شده و از نظام

نظامی از ارزیابی گردیده که با توسل به معیارها و مالکهای

آموزش عالی انتظار میرود در راستای نیل به اهداف توسعه کشور

معینی بتوان عملکرد دانشگاهها را مقایسه و تحلیل نمود .این نظام

نقش مؤثرتری را ایفاء نماید (زارع بناد کوکی و وحدت آزاد،

در سطح بینالمللی بهعنوان نظام رتبهبندی دانشگاهها ،عملکرد

 .1این پژوهش حاصل یافتههای پایاننامه تحصیلی دوره دکتری و با حمایت مالی
موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی صورت گرفته است
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دانشگاههای سراسر دنیا را ارزیابی و بر اساس نتایج بهدستآمده

موضوع بهبود و ارتقاء کیفیت عملکرد دانشگاهها با مسائل

رتبهبندی مینماید .در صورت تحقق این امر ،دانشگاهها میتوانند

متعددی از قبیل منابع و اعتبارات آموزش عالی ،پاسخگویی در

درزمینهٔ دستیابی به مالکهای موردنظر 1برنامهریزیهای الزم

قبال ذینفعان (جامعه ،دانشجویان ،بازار کسبوکار ،صنایع تولیدی

را انجام داده و سطح عملکرد خود را به وضعیت مطلوب نزدیک

و خدماتی و  ،)...برنامهریزیهای توسعه اقتصادی اجتماعی ،ارزیابی

نمایند.

درونی و بیرونی و غیره در ارتباط است (بلوچی.)1921 ،

برونداد یک نظام ایدهآل رتبهبندی دانشگاهها میتواند

ازجمله مؤلفههای مهمی که با بحث مقاله حاضر در ارتباط است

برنامهریزان و سیاستگذاران آموزش عالی را در مسیر اتخاذ تدابیر

موضوع ارزیابی درونی دانشگاهها میباشد .در دنیای امروز با

و تصمیمگیریهای مختلف یاری نماید( .باستدو و بومن3611 ،3

افزایش استقالل و قدرت دانشگاهها ،انتظار میرود آنها در قبال

و هازلکرن .)3662 ،9رتبهبندی نهتنها بهاندازه گیری کیفیت کمک

کارکردها و اعمالشان پاسخگو بوده و مسئولیت بیشتری را تقبل

میکند بلکه بهطور فزایندهای به دانشگاهها کمک میکند تا در

نمایند .مقولههایی از قبیل؛ برنامههای درسی ،پیشرفت تحصیلی

لیگ جهانی خود را موردبررسی قرار داده و تثبیت نمایند .بهطور

دانشجویان ،منابع انسانی ،نظام تضمین کیفیت و  ...مجموعهای

طبیعی ،مؤسسات دارای رتبههای باال میکوشند تا موقعیت خود

متعامل و پیچیده را تشکیل میدهند که میتوان آنها را در قالب

را تثبیت نمایند و در لیگ جهانی کمتر دچار نوسان میشوند

عوامل درون دانشگاهی مطرح نمود (تاجدین ،3666 ،5به نقل از

(کیم.)3611 ، 1

احمدی و همکاران .)1923 ،منظور از عوامل درون دانشگاهی،

بنابراین دانشگاهها باید در پی آن باشند تا فارغ از نقاط مثبت و
منفی موضوع رتبهبندی ،برنامهریزیهای مناسبی برای دستیابی
به جایگاههای باالتر و افزایش سطح کیفی فعالیتهای خود
طرحریزی نمایند .رشد و تعالی کیفی دانشگاهها از منظر
شاخصهای ملی و بینالمللی باعث ارتقاء جایگاه و پویایی نظام
دانشگاه و جلوگیری از رخوت و سکون خواهد شد.

عناصر و مؤلفههایی است که در درون تشکیالت و ساختار روابط
و سلسلهمراتب رسمی و غیررسمی دانشگاه قرار دارند .این دسته
از عوامل عمدتاً وظایف ذاتی و فعالیتهای اصلی دانشگاه مشتمل
بر فعالیت های آموزشی ،پژوهشی ،ارزشیابی آموزشی ،فرآیندها و
روشها ،محتوای آموزشی ،برنامهریزی درسی ،سیاستگذاری و
تدوین آییننامهها و قوانین داخلی و تخصیص بودجه و اعتبارات
مالی را در برمیگیرد.

1برای کسب اطالعات بیشتر در مورد معیارها و نتایج رتبهبندی دانشگاههای ایران و
جهان در سطح ملی و بین المللی به پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (به نشانی:
 )www.ISC.gov.irمراجعه شود.
2
Bastedo & Bowman

3

Hazelkorn
Kehm
5
Tadjudin
4
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تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاهها در رتبهبندیهای...
درنتیجه ،ارتقاء سطح عملکرد و کیفیت برونداد سیستم دانشگاه

بینالمللی بهبود بخشند .بنابراین هدف اصلی پژوهش ،تحلیل

و مقایسه آن با استانداردها و معیارهای مورد انتظار در سطح ملی

عوامل درون دانشگاهی مؤثر بر رتبهبندیهای دانشگاهها بوده

و جهانی میتواند منجر به افزایش کارایی درونی و بیرونی و ارتقاء

که بر این اساس ،سؤالهای پژوهش عبارتاند از:

کیفی جایگاه دانشگاهها و اعتبار آنها در داخل و خارج از کشور
شود (بازرگان .)1931 ،همچنان که یافتههای مطالعه آشر و
ساوینو )3661( 1که بر روی  11سیستم رتبهبندی ملی و 9
سیستم رتبهبندی جهانی صورت گرفت حاکی از آن بود که
مقایسهها در سطح ملی و بینالمللی عمدتاً مبتنی بر تفاوتهای
کیفی (و نه بر اساس معیارهای کمی) شاخصهای رتبهبندی است
(محمدی و مجتهد زاده.)1921 ،

سؤال اول :عوامل درون دانشگاهی مؤثر بر رتبهبندی
دانشگاهها در سطح ملی و بینالمللی کدامند؟
سؤال دوم :میزان تأثیر (ترتیب اهمیت) هر یک از عوامل
درون دانشگاهی در رتبهبندی دانشگاهها چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
عملکرد دانشگاهها همواره در معرض قضاوتها ،نقطه نظرات و
دیدگاههای گروهها و اقشار مختلف جامعه (متخصصان ،مدیران،

بنا به عقیده سالمی ،)3619( 3مؤلفههای درون دانشگاهی مؤثر

ذینفعان ،متقاضیان و مردم) است که درواقع برونداد ،موفقیتها و

بر رتبهبندی دانشگاهها عبارتاند از:

نارساییهای نظام آموزش عالی را رصد نموده و میزان توفیق آنها
را ارزشیابی مینمایند .معموالً ارزشیابی دانشگاهها در پنج بعد

 توجه به استعدادهای برتر شامل اساتید و دانشجویان

صورت میگیرد :آموزش و یادگیری ،پژوهش (تولید دانش) ،انتقال

 ایجاد منابع مالی متعدد برای تقویت محیط یادگیری و
انجام پژوهشهای پیشرفته :این منابع عمدتاً شامل
بودجه ملی ،هدایا ،شهریهها و اعتبارات پژوهشی است.
 حکمرانی مطلوب :بینش استراتژیک ،نوآوری و
انعطافپذیری را تقویت میکند و اجازه میدهد که
مؤسسات بدون حاکمیت قوانین بوروکراتیک ،در مورد
منابع خود تصمیمگیری و مدیریت نمایند.

دانش ،جهتگیریهای بینالمللی و پیوند با جامعه .در این راستا
هدف رتبهبندی نیز کمک به ارزشیابی عملکرد دانشگاهها و بهبود
و ارتقای کیفیت آنها در ابعاد تشکیلدهنده یک موسسه آموزش
عالی است (آهنچیان ،1931 ،ناصر

جبنون،9

.)3663

بررسی علل و عوامل ارتقاء دانشگاهها در رتبهبندیهای

تحلیل ابعاد و میزان اهمیت و نقش هر یک از عوامل یادشده

بینالمللی باعث میگردد تا مدیران و مسئوالن دانشگاهها توجه

میتواند به دانشگاهها کمک نماید تا با صرف هزینه و زمان

بیشتری نسبت به انجام برنامهریزیهای دقیق و ارزشیابیهای

کمتری جایگاه خود را در رتبهبندیها و ردهبندیهای ملی و

مستمر داشته باشند .ارزیابی آموزش عالی معموالً در دو سطح

Usher & Savino
Salmi

1
2

Naceur Jabnoun

3
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کالن و خرد انجام میگیرد .در سطح ارزیابی کالن ،وضع موجود

اسدی ( )1935نقش عوامل استقالل دانشگاهی در رتبهبندی

آموزش عالی کشور در مقیاس ملی ارزیابی میشود و وضعیت هر

دانشگاههای اروپایی را موردبررسی قرار داده است .در این پژوهش،

یک از زیر نظامهای آموزش عالی بهصورت کلی و فراتر از

رابطه ابعاد استقالل دانشگاهی مشتمل بر استقالل سازمانی،

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در هر یک از حوزههای

استقالل مالی ،استقالل تأمین نیرو و استقالل علمی با رتبهبندی

اصلی :زیرساختهای آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی ،فرهنگی و

بهترین دانشگاههای اروپایی در نظام تایمز در سال 3611

بودجه و اعتبار معین و موقعیت نسبی آنها در عرصه بینالمللی

موردبررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود که صرفاً بین

مشخص میگردد .در سطح ارزیابی خرد ،وضعیت دانشگاهها و

استقالل تأمین نیرو و بهترین دانشگاههای اروپایی در رتبهبندی

مؤسسات آموزش عالی در مقایسه با یکدیگر ارزیابی میشود.

تایمز رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

ارزیابی خرد درنهایت به دستهبندی و رتبهبندی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی منجر میگردد (واعظ زاده.)1921 ،

موسوی ( )1923در پژوهشی امکان ارتقاء ایران به  16کشور اول
تولیدکننده علم در جهان را بررسی نموده است .در این مطالعه،

بر اساس مطالعه ثمری و همکاران ( )1933عوامل اصلی در

عوامل اثرگذار برای جهش علمی کشور در پنج مؤلفه :نیروی

توسعه دانشگاههای دولتی را میتوان در  5مقوله و عامل اصلی

انسانی (پژوهشگران) ،مراکز پژوهشی ،انجمنهای علمی ،مجالت

طبقهبندی نمود :عوامل درون دانشگاهی ،عوامل محیطی سطح

علمی و همایشهای علمی موردبررسی قرار گرفتند .یافتهها حاکی

محلی -منطقهای ،عوامل زمینهای و زیرساختی ،عوامل محیطی

از آن بود که چنانچه نیمی از اعضای هیئتعلمی ساالنه حداقل

سطح ملی یا کالن و عوامل محیط بینالمللی.

یک مقاله در مجالت  ISIچاپ کنند میتوان به جایگاه  16کشور

ریدر سیمون )3660( 1اهدافی مانند « آزادی آکادمیک» ،اهداف

اول تولیدکننده علم رسید.

اجتماعی ،سیاسی و اخالقی را ازجمله اهداف مهم دانشگاههای

شوریابی ( )1923به مطالعه راهکارهای ارتقاء رتبه دانشگاه پیام

امروزی معرفی مینماید .گراو ،)3663( 3عوامل مؤثر در توسعه

نور در رتبهبندیهای داخلی و خارجی پرداخته است .نتایج حاصل

ظرفیت سازمانی را شامل منابع انسانی ،منابع مالی ،منابع فیزیکی،

نشان داد که راهکارهای مؤثر در رتبهبندیها عبارتاند از :ارتقاء

زیرساختها و مدیریت و رهبری دانسته است .کالرک)1335( 9

اعضای هیئتعلمی ،ارتقاء پژوهش ،ارتقاء مقاالت ،ارتقاء وجهه

راز موفقیت دانشگاههای برتر را در باور و اقدامات پیگیرانه برای

دانشگاه ،ارتقاء ارتباطات ملی و بینالمللی دانشگاه ،ارتقاء

دستیابی به تغییر و تحول عنوان کرده است.

اختراعات ،ارتقاء ظرفیتهای فیزیکی و تجهیزات.

Ridder-Symon
Grouwe

1
2

Clark

3
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تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاهها در رتبهبندیهای...
در مطالعه آرکالی اولکای و بوال )3610( 1که به بررسی

آموزش عالی رابطه معنیداری وجود دارد .یافتهها حاکی از آن بود

دانشگاههای ترکیه در نظامهای پیشرو رتبهبندی :تایمز ،کیو اس،

که بین هزینهها و مخارج عمومی دولت ،ثبت اختراع ،شاخصهای

شانگهای و  urapطی سالهای  3611تا  3615پرداختهشده

یادگیری طوالنیمدت و نمرات کسبشده توسط کشورهای

وجوه تشابه و تفاوت رتبهبندیهای مذکور و عوامل و شاخصهای

اروپایی در نظام رتبهبندی شانگهای رابطه مثبت و معناداری وجود

مهم و مؤثر در این رتبهبندیها موردمطالعه قرارگرفته است.

دارد.

یافتهها نشان داد که عواملی نظیر اندازه دانشگاه ،زیرساختهای
دانشگاه ،وجود رشتههای پزشکی و شهرت و اعتبار دانشگاه نقش
مهمی در قرار گرفتن دانشگاههای ترکیه در نیل به شاخصهای
بینالمللی دارد.

بررسی پیشینه پژوهش بیانگر آن بود که در تحقیقات انجامشده
غالب ًا به پیامدها و معلولها پرداختهشده است ،درحالیکه در
پژوهش حاضر ،هدف اصلی کشف عوامل و مؤلفههای درون
دانشگاهی است که میتواند باعث ارتقاء دانشگاههای داخلی در

الزلبانی )3611( 3در پژوهشی با عنوان « رتبهبندی و کیفیت

عرصه رقابتهای ملی و بینالمللی گردد .قابلذکر است به دلیل

علمی :رویکردی برای رتبهبندی دانشگاهها و دانشکدهها در کشور

حجم و گستردگی مقوالت موردبررسی ،در فرصتی دیگر به بررسی

عربستان» به این نتیجه دستیافته که عملکرد تحصیلی و تدریس

عوامل برون دانشگاهی مؤثر بر رتبهبندیها خواهیم پرداخت .ارتقاء

و یادگیری که ازجمله مهمترین معیارهای عملکرد تحصیلی است

جایگاه دانشگاهها در داخل و در سطح بینالمللی میتواند با توجه

در سه بعد و از طریق نرخ پیشرفت تحصیلی ،معدل و نرخ اشتغال

به مسئله کاهش تعداد متقاضیان تحصیالت دانشگاهی (در سطح

اندازهگیری میشود .سه معیار مفروض در مدل اندازهگیری شامل

داخلی) ،فرآیند جذب دانشجویان را ازنظر تعداد (کمیت) و

کیفیت هیئتعلمی ،موفقیت علمی دانشجویان و منابع علمی

تواناییها (کیفیت) بهبود بخشیده و تسهیل نماید .بنابراین ازجمله

موسسه بهعنوان هنجارهای پذیرفتهشده سنجش کیفیت در سطح

نکات و وجوه قابلتمایز طرح حاضر پرداختن به مؤلفهها و

بینالمللی مورد تأیید قرار گرفتند.

مقولههایی است که هرکدام میتوانند در جای خود باعث بهبود

در پژوهشی دیگر ،پاپ ،پوپسکیو و دراگومیر )3615( 9به مطالعه
این موضوع پرداختند که آیا بین عملکرد دانشگاههای منتخب با

نسبی کیفیت خدمات و ارتقاء آثار علمی و پژوهشی اعضای
هیئتعلمی و دانشجویان دانشگاهها گردد.

توجه به نمرات بهدستآمده از نظام رتبهبندی شانگهای و

بررسی و مرور ادبیات پژوهش (داخلی و خارجی) نشان میدهد

شاخصهای موردنظر اتحادیه اروپا برای دستیابی به مدل نوسازی

عوامل و مؤلفههای متعددی در ارتقاء کیفی دانشگاهها و بهبود

1

3

Arkali Olcay & Bulu
Alzalabani

2

Pop, Popescu & Dragomir
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رتبه آنها تأثیرگذار هستند .عواملی نظیر ویژگیهای منابع

صنعتی و جدید التاسیس به تفکیک رتبههای برتر و پایینتر از

انسانی ،وضعیت منابع مالی دانشگاه ،نوع حکمرانی و رهبری

آن نیز این است که اوالً پوشش آماری جامعه و نمونه پژوهش

دانشگاه ،کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،کمیت و کیفیت

متضمن انواع دانشگاههای تهران برحسب مأموریتها و

امکانات آموزشی و زیرساختهای فناوری و  ...هرکدام میتواند

کارکردهای متفاوت باشد .ثانیاً امکان مشارکت دانشگاههای

باعث بهبود یا تنزل عملکرد و درنتیجه رتبه دانشگاه گردد.

دارای رتبههای متفاوت اعم از باال و پایین در پژوهش فراهم
گردد .ثالث ًا دانشگاههای جامع و صنعتی در نظام رتبهبندی ISC
بهصورت جداگانه رتبهبندی شدهاند.

روششناسی پژوهش
نمونه آماری و روش نمونهگیری :نمونه آماری در بخش کیفی
در این پژوهش از روش آمیخته اکتشافی 1استفادهشده است.

مشتمل بر تعداد  11نفر از سیاستگذاران و خبرگان کیفیت

جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل سیاستگذاران و

آموزش عالی و مدیران و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها بود .در

خبرگان آموزش عالی و مدیران و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها

بخش کمی ابتدا با توجه به حجم جامعه آماری و فرمول تعیین

و در بخش کمی شامل تعداد 066نفر اعم از هیئترئیسه

حجم نمونه (سرایی ،)1913،تعداد افراد موردنیاز برای انجام

دانشگاهها (شامل؛رییس ،معاونان و مدیران متولی امور اداری،

پژوهش مشخص گردید .با توجه به نامعلوم بودن واریانس جامعه

منابع انسانی و بودجه) و مدیران (روسا ،معاونان و مدیران گروه)

آماری ،مطالعه مقدماتی با مشارکت  56نفر صورت گرفت و با

دانشکدههای دانشگاههای دولتی منتخب (بهغیراز دانشگاههای

در نظر گرفتن واریانس برآورد شده جامعه آماری (  ،)s 2دقت

علوم پزشکی) شهر تهران در سال تحصیلی  1930-31است که

احتمالی مطلوب (  ،)d2ضریب اطمینان  35درصد و حجم

در رتبهبندیهای معتبر اخیر در سطح ملی و بینالمللی حائز

جامعه آماری ،حجم نمونه بر اساس فرمول زیر ،معادل  963نفر

رتبه برتر یا رتبههای پایینتر به تفکیک دانشگاههای جامع،

( 56درصد حجم جامعه آماری) به دست آمد .چگونگی محاسبه

صنعتی و جدید التاسیس 3گردیدهاند (جدول  .)1دلیل انتخاب

حجم نمونه پژوهش به شرح ذیل میباشد:

افراد مزبور (مدیران دانشگاهی) بهعنوان جامعه آماری این است
که آنها در مورد موضوع پژوهش دارای اطالعات و آگاهی

2 2

𝑠 𝑡𝑁
𝑁𝑑 2 + 𝑡 2 𝑠 2

=n

بیشتری بودهاند .همچنین دلیل انتخاب دانشگاههای جامع،

exploratory mixed method

1

6منظور از دانشگاههای جدیدالتاسیس (از قبیل دانشگاه پیام نور و
شاهد) دانشگاههایی است که بفراخور ماموریتهای جدید و نیاز جامعه
پس از انقالب اسالمی تاسیس شدهاند.
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)(600)(1.96)2 (1.58
= 302
)(600)(0.01) + (1.96)2 (1.58

=n

سپس با توجه به روش نمونهگیری پژوهش ( تصادفی سهمی
یا طبقهای) ،تعداد و سهم دانشگاهها در نمونه پژوهش محاسبه
گردید (جدول .)1
جدول :1توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری به تفکیک دانشگاهها
نمونه آماری

جامعه آماری
هیئترئیسه

رییس و معاونان

مدیران

دانشگاه

دانشکدهها

گروه

02

16

115

03

113

06

115

51

13

12

10
3

ردیف

دانشگاه

1

دانشگاه شهید بهشتی

1

3

دانشگاه خوارزمی

3

12

9

دانشگاه صنعتی شریف

2

51

56

1

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

11

15

35

5

دانشگاه پیام نور

1

-

56

51

32

0

دانشگاه شاهد

2

39

92

03

90

13

12

391

915

066

963

166

جمع کل

جمع

فراوانی

درصد

19

31
36

مقیاس اندازهگیری :با ا ستفاده از نتایج حا صل از پی شینه و

مخالفم ( ،)1مخالفم ( ،)3تا حدی مخالفم ( ،)9تا حدی موافقم

ادبیات مو ضوع پژوهش و همچنین م صاحبههای عمیق (روش

( ،)1موافقم ( )5و کامالً موافقم ( )0طراحی گردید .پرسشنامه

نیمه ساختاریافته) با افراد نمونه آماری در بخش کیفی ،عوامل

پژوهش م شتمل بر اطالعات جمعیت شناختی (جنس ،سمت

و مؤل فه های ارت قاء دانشگگگ گاه ها در رت بهب ندی های ملی و

مدیریتی ،سگگابقه خدمت ،حوزه تخصگگصگگی و مرتبه علمی) و

بینالمللی مورد تجز یهوتحل یل قرارگرف ته و با تو جه به نظر

نشانگرها و گویههای مؤثر در ارتقاء دانشگاهها در رتبهبندیهای

ا ساتید محترم راهنما و م شاور ،پر س شنامه محقق ساخته در

ملی و بینالمللی شامل  2عامل ا صلی و  91گویه بوده ا ست.

ال
چارچوب طیف لیکرت و مشگگگتمل بر شگگگش گزینه از کام ً

روایی مقیاس اندازهگیری از طریق نظر متخ ص صان مو ضوع و
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تحلیل عاملی اکتشگگگافی و تأییدی بررسگگگی و تأیید گردید

ابتدا فرض نرمال بودن متغیرها موردبرر سی قرار گرفت .دامنه

( جداول  1و  .)0پا یایی مق یاس نیز از طریق آزمون آل فای

قا بلقبول برای پذیرفتن فرض نر مال بودن در مورد م قادیر

کرونباخ و پایایی ترکیبی توسط نرمافزار  spssو  plsمحاسبه

اسگگگ تا ندارد چولگی و کشگگگ یدگی  +3تا  -3اسگگگت .م قادیر

گردید (جدول  ،)1که درنتی جه ابزار گردآوری داده ها از روایی

بهدسگگتآمده برحسگگب شگگاخص کشگگیدگی از حداقل  6/63تا

و پایایی الزم برخوردار بودهاند.

حداکثر  -6/31و بر اساس شاخص چولگی از حداقل  -6/63تا

برای تجز یهوتحل یل داده ها در سگگگطح آ مار توصگگگیفی از
شگگگاخصهای فراوانی ،درصگگگد ،میانگین و انحراف معیار و در
سگگگطح آمار اسگگگتنباطی از آزمون  tتک متغیره ،و کاربسگگگت

حداکثر  -6/11در نوسان بوده که با توجه بهقرار گرفتن مقادیر
بهدسگگگتآ مده در بازه  -3تا  +3میتوان گ فت داده ها توزیع
نرمال دارند.

نرمافزار  spssو  smart-plsمتضگگگمن ان جام تحل یل عاملی

آزمون ک فا یت حجم نمو نه ( )kmoو آزمون کرو یت بارت لت

اکتشافی و تأییدی استفادهشده است.

مشگگگخص میکن ند که آ یا تحل یل عاملی بر رویداده های

یافتههای پژوهش

جمعآوریشگگده قابلاجرا میباشگگد .مقدار شگگاخص  kmoدر
دامنه صفر تا یک قرار دارد و اکثریت متخصصان حداقل مقدار

بررسگگی مشگگخصگگات جمعیتی پاسگگخگویان بیانگر آن بود که

قابلقبول را  6/0در نظر گرفتهاند .با توجه به نتایج جدول 3

ازنظر جن سیت؛  02در صد ،مرد و  93در صد زن ،ازنظر سمت

در خصگگوم مقادیر  kmoو سگگطح معنیداری آزمون بارتلت

مدیریتی؛  51در صد مدیر گروه آموز شی 13 ،در صد رییس و

میتوان گفت که انجام تحلیل عاملی بر رویداده های پژوهش

معاون دانشکده و  31درصد هیئترئی سه ،ازنظر سابقه خدمت؛

قابل انجام میباشد.

 93در صد کمتر از  16سال 95 ،در صد بین  16تا  36سال و
 30در صد باالتر از  36سال ،ازنظر حوزه تخ ص صی؛  51در صد
علوم انسگگانی 11 ،درصگگد علوم پایه و  92درصگگد علوم فنی و
مهندسی و ازنظر مرتبه علمی؛  10درصد مربی و استادیار36 ،
درصد دانشیار و  1درصد استاد بودهاند.
تحلیل عاملی اکتشافی
اجرای تحلیل عاملی مسگگتلزم مفروضگگات و مراحل خاصگگی به
شرح ذیل میباشد:
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جدول  :2آماره  kmoو نتایج آزمون کرویت بارتلت
0/68

Kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy

2223/31

Approx..chi-square

153

درجه آزادی ()df

0/003

سطح معنیداری ()sig

Bartlett’s test of spherisity
(آزمون کرویت بارتلت)

بررسی میزان اشتراک اولیه 1و بعد از استخراج عاملها نشانگر

مورداسگگگت فاده قرارگرف ته و حدا قل م قدار قا بلقبول آن 6/9

آن بود که ا شتراک اولیه تمامی آنها برابر یک ه ستند .میزان

میباشد (کالین ،ترجمه صدرالسادات و مینایی.)1939 ،

اشگگتراکات بعد از اسگگتخراج عاملها برای همه متغیرها باالتر از
 56درصگگگد (از حدا قل  6/516تا حداکثر  )6/223و ب یانگر
توانایی آنها در تبیین واریانس متغیرهای موردمطالعه است.

در پژوهش حاضگگگر برای چرخش عاملی از روش

پروماکس1

ا ستفاده شده ا ست« .در برخی موقعیتها مطلوب ا ست تحلیل
عاملی با پا سخ مایل انجام داد ،به این معنی که عوامل حا صل

جدول  9عوا مل دارای م قادیر ویژه باالتر از یک را نشگگگان
مید هد .م قدار ویژه 3هر عا مل ،نسگگگبتی از وار یانس کل
متغیرها ست که تو سط آن عامل تبیین می شود .درمجموع 2
عامل دارای مقادیر ویژه باالتر از یک بودند که  13/69درصد از
کل واریانس متغیرهای اصلی پژوهش را تبیین مینماید.

با یکدیگر همبستگی داشته باشند( .نقل در گال ،بورگ و گال،
 ،1330ترجمه نصر اصفهانی و همکاران.)1929 ،
اعداد مندرج در سگگتون ضگگرایب بار عاملی جدول  1نشگگان
میدهد تمام سگگگؤال ها از حداقل بار عاملی الزم (مقدار )6/9
برخوردار بوده و به عبارتی همب ستگی منا سبی بین سؤالها و
عوامل متناظر با آنها وجود دارد.

سنجش بارهای عاملی
پایایی هر یک از گویه ها به مقدار بارهای عاملی 9هر یک از
متغیرهای مشگگاهدهشگگده اشگگاره دارد و برای مشگگخص کردن
اینکه شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهدهشده) تا چه
ا ندازه برای سگگگنجش متغیر های پن هان قا بلقبول هسگگگت ند

Initial communality
Eigenvalue

1
2

Factor loading
Promax

3
4
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جدول :1عوامل استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
ردیف

عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس
مقدار ویژه

1

درصد تجمعی
واریانس

مقدار ویژه بعد از

2

چرخش

3

اول

39/77

12/29

12/29

32/52

2

دوم

2/76

7/52

97/98

2/22

1

سوم

2/12

8/26

51/79

5/81

9

چهارم

3/27

5/12

52/07

9/57

5

پنجم

3/18

1/82

82/77

8/61

8

ششم

3/27

1/99

88/23

7/53

7

هفتم

3/31

1/08

82/26

7/20

6

هشتم

3/03

2/75

72/01

8/22

3

جدول  :9یافتههای حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی دوران یافته (روش پروماکس)
ترتیب
عوامل

1

مؤلفه (عامل)

زیرساخت فناوری
اطالعات
()it.infras

استقرار نظام

3

تضمین کیفیت

عالمت
اختصاری

سؤال (گویه)

عاملی

i70

تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی

0/63

i71

تجهیز دانشگاه به امکانات سختافزاری پیشرفته فناوری اطالعات

0/68

i72

تجهیز دانشگاه به امکانات نرمافزاری پیشرفته فناوری اطالعات

0/68

i73

قابلیت دسترسی به شبکههای ارتباطی با پهنای باند باال در دانشگاه

0/58

q37

فعالیت مؤثر نهاد تضمین کیفیت در دانشگاه

0/77

q38

ت شکیل شورای اعتبار سنجی آموزش دان شگاه زیر نظر هیئتی از ا ساتید و مدیران
دانشگاهی ،انجمنهای حرفهای و اتحادیههای دانشجویی

0/75

q39

ابالغ استانداردهای به رسمیت شناختهشده ملی درزمینهٔ ارزشیابی

0/56

q40

تأکید بر کیفیت فرآیندهای یاددهی -یادگیری در ارزشگگیابی برنامههای آموزشگگی
دانشگاه

0/62

q41

انجام ارزیابی درونی و بیرونی در گروههای آموزشی دانشگاه

0/76

دانشگاهی
()qua.assur

بار

1

Promax Rotate Eigenvalue
Cumulative variance percentage
3
Eigenvalue variance percentage
2
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ارسال گزارش ارزشیابی بیرونی برای ذینفعان داخلی و خارجی دانشگاه

0/86

تناسب امکانات فیزیکی با اهداف آموزشی و برنامه درسی

0/78

تجهیزات آموزشی و

e6

تأمین امکانات موردنیاز برای فعالیتهای پژوهشی

0/61

پژوهشی()edu.fac

e7

رعایت سرانه امکانات و تجهیزات آموزشی برای دانشجویان

0/62

h43

توفیق دانشگاه در جذب و حفظ نخبگان علمی

0/93

h44

فراهم نمودن تمهیدات مناسب برای رشد خالقیت و طرح ایدههای نو

0/91

h45

مطلوبیت وضعیت رفاهی و معیشتی اعضای هیئتعلمی و کارکنان

0/12

h46

ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان اداری بر اساس مالکهای علمی

0/81

r11

تدوین سیاستهای توسعه منطقهای دانشگاه با مشارکت ذینفعان محلی

0/11

r12

برگزاری گردهمایی ها و کنفرانس های آموزشگگگی با حضگگگور مدیران دانشگگگگاه و
مسئوالن محلی

0/97

r13

کمک دانشگاه به حل مسائل محلی و استانی از طریق تحقیقات و پایاننامهها

0/95

u14

اختیارات مدیران دانشگاه درزمینهٔ تعیین اهداف و برنامههای توسعه دانشگاه

0/62

u15

انجام سیاستگذاریهای آموزشی و پژوهشی توسط مدیران دانشگاه

0/60

u16

اختیار مدیران و مسگگئوالن دانشگگگاه درزمینهٔ نحوه تخصگگیص بودجه و اعتبارات
مصوب برنامهها و طرحها

0/61

u17

اختیارات هیئترئیسه دانشگاه درزمینهٔ نصب و عزل روسا و مدیران دانشگاه

0/87

u18

اختیارات مدیران و مسگگئوالن دانشگگگاه درزمینهٔ تعیین میزان حقوق و دسگگتمزد
کارکنان

0/92

u19

برخورداری پژوهشگران دانشگاه از آزادیهای الزم در نگارش و ارائه آثار علمی

0/90

g52

هماهنگی بین تصمیمات متخذه مسئوالن دانشگاه در ردههای مختلف

0/75

g53

استفاده از نظرات دانشجویان در تصمیمگیریهای دانشگاه

0/87

g54

تدوین برنامه اسگگتراتژیک دانشگگگاه در ابعاد مختلف (آموزشگگی ،پژوهشگگی ،نیروی
انسانی و  )...با مشارکت ذینفعان داخلی و خارجی

0/77

g55

اسگگتفاده از رویکردهای مدیریت نوین (سگگاختار منعطف ،رقابتی ،همکاری با بخش
خصوصی و  )...در اداره امور دانشگاه

0/63

g56

تعیین سیاستها و اهداف کلی و جزئی توسعه پایدار توسط دانشگاه

0/69

سالمت اداری

a21

شفافیت عملکرد اداری دانشگاه

0/90

()admin.hel

a22

رعایت نظام شایستهساالری در انتصاب افراد به پستهای سازمانی

0/90

a23

رفتار عادالنه در پاسخگویی به درخواست خدمات مراجعین

0/18

q42
e5

9

1

5

0

امکانات کالبدی و

بهرهوری منابع انسانی
()hum.prod

توسعه منطقهای
()reg.dev

استقالل دانشگاهی
و آزادی علمی
()univ.auto

حکمرانی خوب

1

2

()good.gov
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تحلیل عاملی تأییدی
روش تأییدی 1بعد از مشگگخص کردن عاملهای پیش تجربی،

تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم ،عوامل درون دان شگاهی اح صاء

از طریق تعیین براز ندگی مدل عاملی از پیش تعیینشگگگده،

و وضگعیت موجود عوامل و نشگانگرها در دانشگگاههای منتخب

تطابق بهینه ساختارهای عاملی م شاهده شده و نظری را برای

مورد تحلیل قرارگرفت.

مجموعه دادهها آزمون میکند .ازاینرو ،تحلیل عاملی تأییدی،
مورد ویژهای از مدلیابی معادالت سگگگاختاری اسگگگت .در این
بخش ،بر اسگگگاس نتایج کیفی و کمی بهدسگگگتآمده ،پاسگگگخ
سؤالهای پژوهش ارائه گردیده است.

نخ ست مقادیر بار عاملی و آماره  tمتغیرهای م شاهدهپذیر را با
متغیرهای مکنون متناظر با آن بررسگگی نمود .با توجه به نتایج
خرو جی نرما فزار

سؤؤؤال اول :عوا مل درون دانشؤؤ گاهی مؤثر بر رت بهب ندی
دانشگاهها در سطح ملی و بینالمللی کدامند؟

 ( PLSن مودار ،)1در خصگگگوم مگگدل

ا ندازهگیری عوا مل درون دانشگگگ گاهی ارت قاء دانشگگگ گاه ها در
رتبهبندی ها میتوان نتیجه گرفت چون مقادیر قدر مطلق بار

یافتههای حاصگگل از مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضگگوع و
نتایج بهدسگگگتآمده از انجام مصگگگاحبه (نتایج کدگذاری باز و
محوری م فاهیم و مقو له ها) که با مشگگگگار کت  11نفر از
سگگیاسگگتگذاران آموزش عالی ،مدیران دانشگگگاهی ،اعضگگای
هی ئتعلمی و خبرگان متخصگگگص کیفیت آموزش عالی انجام
شد بیانگر آن بود که ازنظر صاحبنظران 1 ،عامل ا صلی و 13
عامل فرعی در بهبود رتبه دانشگگگگاهها تأثیرگذار میباشگگگند
(جدول .)5
بر اسگگگاس یافتههای حاصگگگل از مطالعه کیفی (مصگگگاحبه با
خبرگان و ادبیات موضگگگوع) ،مقولهها و مفاهیم مسگگگتخرج در
قالب مولفهها و گویههای پرسشنامه طراحی و مورد آزمون قرار
گرفت .در بخش کمی ضگگمن انجام تحلیل عاملی اکتشگگافی و
شنا سایی ساختار متغیرها ،و با ا ستفاده از یافتههای حا صل از

Confirmatory factor analysis

برای ارزیابی میزان دقت مدل اندازهگیری میبایسگگت در وهله

1

عاملی متغیرهای مشگگگاهده پذیر و متغیر مکنون متناظر با آن
دارای م قادیر م ناسگگگبی (ع مد تاً باالتر از  )6/1می باشگگگ ند،
همبسگگتگی و روایی باالیی بین سگگؤال ها و سگگازههای پژوهش
وجود دارد (جدول .) 0
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جدول  :5نتایج تحلیل مصاحبه ،کدگذاری باز ،مقولههای اصلی و فرعی (عوامل درون دانشگاهی)
مقوله فرعی

مفاهیم

مقوله اصلی

رشد و بالندگی حرفهای

فقدان روحیه خودباوری و انگیزه پیشرفت سازمانی  -ضرورت گزینش علمی و شفاف اساتید و ...

کیفیت آموزشی

غالب بودن تفکر کمی گرایی بر کیفی گرایی در بین دانشگاهیان  -لزوم توجه به سطوح و ابعاد
کیفیت آموزشی و ...

امکانات آموزشی

کمبود امکانات آزمایشگاهی -عدم تناسب کافی امکانات و تسهیالت با اهداف آموزشی ،پژوهشی و
خدمات تخصصی و ...

فرهنگ پژوهش

ضرورت نگرش حرفهای به فعالیتهای پژوهشی -اهمیت تعهد سازمانی پژوهشگران و ...

مسائل پژوهشی

لزوم ایجاد سازوکارهای توسعه اختراعات و نوآوریها – عدم توجه جدی به مراکز تحقیقاتی ،مراکز
رشد و پارکهای علم و فناوری و ...

ساختار اداری

بازسازی ساختار دانشگاه با توجه به تحوالت حاکم برجهان  -ارزیابی بازدهی دانشگاه با توجه بهاندازه
آن و ...

ساختار اداری و

سالمت اداری

بوروکراسی اداری -وجود دیوانساالری مفرط -فقدان آزادی کافی در ارائه آثار علمی و ...

منابع انسانی

نظام منابع انسانی

توجه به حفظ نخبگان و استعدادهای برتر  -سیطره بوروکراسی برجذب اساتید و ...

منابع مالی

فقدان تنوع در تأمین منابع مالی دانشگاه -وابستگی مالی دانشگاه به دولت  -ضرورت توجه به
بودجهریزی بر مبنای عملکرد و ...

حکمرانی

ضرورت هماهنگ نمودن کلیه عناصر در ساختار تصمیمگیری -لزوم تفکر برنامهریزی راهبردی و ...

استقالل دانشگاه

لزوم استقالل علمی و آزادی بیان – ضرورت استقالل همهجانبه در کلیه امور دانشگاه -تمرکز قدرت
در مرکز (اختیارات کم دانشگاهها) و ...

آموزش و یادگیری

پژوهش

نظام تصمیمگیری
درون دانشگاهی

توسعه منطقهای و
همکاری بینالمللی

ضرورت تشکیل کنسرسیومهای مشترک بین دانشگاهی -اهمیت برگزاری گردهمایی مدیران و
مسئوالن دانشگاه در سطح منطقهای و ملی و ...

جدول  :8مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری عوامل درون دانشگاهی
سازه
سالمت اداری admin.hel

امکانات آموزشی edu.fac

حکمرانی خوب good.gov

گویهها

بار عاملی

آماره t

سطح معنیداری

نتیجه

a21

0/680

25/73

0/003

تأیید نشانگر

a22

0/680

10/11

0/003

تأیید نشانگر

a23

0/209

81/95

0/003

تأیید نشانگر

e5

0/665

29/86

0/003

تأیید نشانگر

e6

0/206

91/96

0/003

تأیید نشانگر

e7

0/675

21/32

0/003

تأیید نشانگر

g52

0/605

35/22

0/003

تأیید نشانگر

g53

0/765

38/08

0/003

تأیید نشانگر

g54

0/670

25/92

0/003

تأیید نشانگر

g55

0/671

18/87

0/003

تأیید نشانگر
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بهرهوری منابع انسانی hum.prod

زیرساخت فناوری اطالعات it.infras

تضمین کیفیت qua.assur

توسعه منطقهای reg.dev

استقالل دانشگاهی univ.auto

g56

0/625

12/22

0/003

تأیید نشانگر

h43

0/698

27/35

0/003

تأیید نشانگر

h44

0/203

53/26

0/003

تأیید نشانگر

h45

0/552

5/00

0/003

تأیید نشانگر

h46

0/612

29/87

0/003

تأیید نشانگر

i70

0/679

25/20

0/003

تأیید نشانگر

i71

0/232

52/22

0/003

تأیید نشانگر

i72

0/292

78/56

0/003

تأیید نشانگر

i73

0/755

39/07

0/003

تأیید نشانگر

q37

0/696

25/27

0/003

تأیید نشانگر

q38

0/763

37/80

0/003

تأیید نشانگر

q39

0/752

32/88

0/003

تأیید نشانگر

q40

0/665

16/10

0/003

تأیید نشانگر

q41

0/698

25/59

0/003

تأیید نشانگر

q42

0/722

36/97

0/003

تأیید نشانگر

r11

0/685

22/72

0/003

تأیید نشانگر

r12

0/606

37/87

0/003

تأیید نشانگر

r13

0/627

20/70

0/003

تأیید نشانگر

u14

0/653

21/60

0/003

تأیید نشانگر

u15

0/680

28/19

0/003

تأیید نشانگر

u16

0/628

21/85

0/003

تأیید نشانگر

u17

0/709

30/78

0/003

تأیید نشانگر

u18

0/962

9/86

0/003

تأیید نشانگر

u19

0/571

8/20

0/003

تأیید نشانگر

بررسی یافتههای حاصل از اجرای آزمون  tو سطح معنیداری آن نیز بیانگر آن است که با توجه به مقادیر  tمندرج در جدول که تمامی
آنها باالتر از ( 3/52در سطح خطای  )6/61میباشند میتوان استنباط نمود نشانگرهای عوامل درون دانشگاهی از دقت الزم برای اندازهگیری
سازه یا صفت مکنون برخوردار هستند (جدول .)0
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نمودار  :3آزمون مدل اندازهگیری عوامل درون دانشگاهی (مدل نهایی پژوهش)

بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمون مدل اندازهگیری عوامل

میانگین استاندارد برای انجام آزمون  tدر نظر گرفتهشده است.

درون دانشگاهی (خروجی نرمافزار  plsمندرج در جدول  1و

نتایج حاصگگگل از اجرای آزمون  tبیانگر آن بود که در سگگگطح

نمودار  )1میتوان گفت که متغیرهای :سالمت اداری ،امکانات

( )p<6/65و درجه آزادی  ،961مقدار  tمشاهده شده معنیدار

آموزشی ،حکمرانی خوب ،بهرهوری منابع انسانی ،زیرساخت

میباشگد .بهعبارتدیگر با توجه به نتایج بهدسگتآمده میتوان

فناوری اطالعات ،تضمین کیفیت ،استقالل دانشگاهی و توسعه

نتی جه گر فت ت فاوت م یانگین ها از عدد  9/5واقعی و ازنظر

منطقهای میتوانند بهعنوان نشانگرهای عوامل درون دانشگاهی

آماری معنیدار اسگگگت .بنابراین ازنظر مشگگگارکتکنندگان در

عمل کنند.

پژوهش ،بهجز عامل ا ستقالل دان شگاهی که در سطح باالتر از

ن تایج بررسؤؤی ویؤؤع یت موجود عوا مل درون دانشؤؤ گاهی در

دانشؤؤ گاه های منت خب :با تو جه به این که در این پژوهش از
مقیاس  0درجهای لیکرت استفادهشده است ،عدد  9/5بهعنوان

میانگین فرضگگگی (مقدار  )9/5مورد ارزیابی قرارگرفته و بیانگر
ا ستقالل ن سبی دان شگاهها در اداره امور مربوطه میبا شد ،بقیه
عوامل در سطح پایینتر از میانگین (مقدار  )9/5قرار دا شته و
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ازنظر پا سخگویان ن شانگر آن ا ست که در دان شگاهها ،و ضعیت

(در سگگگطح خطای  5درصگگگد) میتوان نتیجه گرفت از میان

مناسگگبی ازنظر متغیرهای :سگگالمت اداری ،امکانات آموزشگگی،

متغیر های موردم طال عه یعنی متغیر های :جنس ،سگگگ مت

حکمرانی خوب ،بهرهوری منابع انسگگگانی ،زیرسگگگاخت فناوری

مدیریتی ،سگگابقه خدمت ،حوزه تخصگگصگگی ،مرتبه علمی و نوع

اطالعات ،تضمین کیفیت و توسعه منطقهای وجود ندارد.

دانشگگاه ،متغیرهای مرتبه علمی و نوع دانشگگاه بیش از سگایر

مقایسگگگه نظرات پاسگگگخگویان برحسگگگب متغیرهای جمعیتی
بیانگر آن بود که با توجه به مقادیر آزمون  tو  fمحاسگگبهشگگده
سؤال دوم :میزان تأثیر (ترتیب اهمیت) هر یک از عوامل درون
دانشگاهی در رتبهبندی دانشگاهها چگونه است؟

متغیرها باعث تفاوت در نظرات پا سخگویان برح سب هر یک از
مؤلفههای موردبررسی شده است.
مینماید .مقدار این ضریب بین صفر تا یک است که مقادیر
بزرگتر ،مطلوبتر است .مقادیر  6/99 ،6/13و  6/01به ترتیب

همانطور که جدول  ،1نشان میدهند مقادیر بار عاملی در سطح
 6/61معنیدار هستند .بهعبارتیدیگر ،مقادیر  tمتناظر با هر بار
عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ( )3/52میباشد .شاخص مهم

ضعیف ،متوسط و قابلتوجه توصیفشده است (محسنین و
اسفیدانی .)1939 ،با توجه به یافتههای جدول  ،1در مورد بیشتر
متغیرها مقادیر  R2قابلتوجه تلقی میگردد.

دیگر ،ضریب تعیین ( )R2است که ارتباط بین واریانس تبیین
شده یک متغیر مکنون را با مقدار کل واریانس آن سنجش
جدول  :7معیارهای اصلی کیفیت مدل اندازهگیری عوامل درون دانشگاهی
سازه

بار
عاملی

آماره t

سطح
معنیداری

)R2 (SA

AVE3

پایایی
کرونباخ

پایایی
2

ترکیبی

1

حکمرانی خوب good.gov

0/665

92/38

0/003

0/762

0/785

0/203

0/227

تضمین کیفیت qua.assur

0/682

13/97

0/003

0/790

0/723

0/202

0/225

بهرهوری منابع انسانی hum.prod

0/655

25/93

0/003

0/722

0/737

0/608

0/686

سالمت اداری admin.hel

0/619

26/05

0/003

0/822

0/579

0/697

0/207

توسعه منطقهای reg.dev

0/776

36/17

0/003

0/802

0/788

0/760

0/672

استقالل دانشگاهی univ.auto

0/736

31/20

0/003

0/530

0/872

0/636

0/682

زیرساخت فناوری اطالعات it.infras

0/829

33/95

0/003

0/978

0/825

0/625

0/222

امکانات آموزشی edu.fac

0/580

5/96

0/003

0/107

0/515

0/686

0/232

1

Average Variance Extracted
Cronbach’s Alpha
3
Composite Reliability
2
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در پاسگگخ به سگگؤال پژوهش در خصگگوم اینکه کدامیک از

حداقل  6/5به باالی آن ،کافی محسگگگوب میشگگگود (فورنل و

عوا مل درون دانشگگگ گاهی دارای اهم یت و نقش باالتری در

الرکر .)1321 ،با تو جه به یاف ته های م ندرج در جدول ،1

رتبهبندیهای ملی و بینالمللی هسگگتند ،با توجه به یافتههای

شگگگاخص  AVEدر مورد همه متغیرها از میزان  6/5بیشگگگتر

جدول  1و مقادیر مرتب شده برح سب ضرایب بار عاملی ،آماره

اسگگگت که حاکی از روایی همگرای مناسگگگب مدل اندازهگیری

تی ،سطح معنیداری و ضریب تعیین که همگی مؤید یکدیگر

عوامل درون دانشگاهی میباشد.

میباشگگند میتوان گفت سگگازه حکمرانی خوب دارای باالترین

ب) روایی واگرا (تشخیصی)

اهمیت بوده و سازههای دیگر به ترتیب نقش و اهمیت شامل:
ا ستقرار نظام ت ضمین کیفیت ،بهرهوری منابع ان سانی ،سالمت
اداری ،توسگگعه منطقهای ،اسگگتقالل دانشگگگاهی ،زیرسگگاخت

روایی واگرا که با نام شاخص فورنل الرکر 1شهرت یافته مبتنی
مبتنی بر رویکرد بارهای عاملی متقابل 3می باشگگگد .در روایی
واگرا ،میزان همبسگگتگی یک شگگاخص با سگگازه مربوط به خود

فناوری اطالعات و امکانات آموزشی میباشند.

باید بیشگگتر از میزان همبسگگتگی آن شگگاخص با سگگازه دیگری
ارزیابی مدل اندازهگیری عوامل درون دانشگاهی

با شد .بهعبارتیدیگر ،طبق این شاخص ،جذر میانگین واریانس
استخراج شده ( )√AVEهر متغیر پنهان باید بیشتر از حداکثر
همبسگگگتگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشگگگد.

الف) روایی همگرا

همانگونه که دادههای جدول  ،2نشگگان میدهد جذر میانگین
برای سگگگنجش روایی همگرا ،از معیگگار میگگانگین واریگگانس
ا ستخراج شده ( )AVEا ستفاده میگردد که تو سط آن ،میزان
همبسگگتگی هر سگگازه با سگگؤالهای (شگگاخصها) خود بررسگگی
میشگگود .معیار  ،AVEنشگگانگر میانگین واریانس به اشگگتراک

واریانس ا ستخراج شده (که در خانههای موجود در قطر ا صلی
مگگاتریس قرار دارنگگد) هر متغیر پنهگگان بیشگگگتر از حگگداکثر
همب ستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر میبا شد
که بیانگر روایی مناسب مدل اندازهگیری موردبررسی است.

گذا شته شده بین هر سازه با شاخصهای خود ا ست و مقدار

Fornell & Larcker

1

Cross- Loadings

2
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جدول  :6نتایج آزمون روایی تشخیصی مدل اندازهگیری عوامل درون دانشگاهی

عوامل

سالمت

امکانات

حکمرانی

بهرهوری منابع

زیرساخت

تضمین

توسعه

استقالل

اداری

آموزشی

خوب

انسانی

فناوری

کیفیت

منطقهای

دانشگاهی

admin.hel

edu.fac

good.gov

hum.prod

it.infras

qua.assur

reg.dev

univ.auto

سالمت اداری

0/687

امکانات آموزشی

6/950

0/662

حکمرانی خوب

6/119

6/936

0/692

بهرهوری منابع انسانی

6/016

6/123

6/191

0/781

زیرساخت فناوری اطالعات

6/569

6/996

6/523

6/536

admin.hel
edu.fac
good.gov
hum.prod
it.infras

0/663

تضمین کیفیت

6/013

6/933

6/111

6/193

6/515

0/632

توسعه منطقهای

6/053

6/199

6/061

6/021

6/112

6/539

0/618

استقالل دانشگاهی

6/065

6/960

516

6/121

6/323

6/111

6/015

qua.assur
reg.dev
univ.auto

ج) آزمون پایایی

0/728

د) آزمون نیکویی برازش

همچنان که پیشتر گفته شگگد برای سگگنجش پایایی و ارزیابی

تننهاوس و همکاران ( )3665شگگاخصگگی به نام نیکویی برازش

پایداری درونی سگگازهها در نرمافزار  plsاز معیار سگگنتی آلفای

( 1)GOFبرای سنجش کل مدل ارائه دادهاند .این شاخص هر

کرونباخ و معیار مدرنتر پایایی ترکیبی اسگگگتفاده میشگگگود.

دو مدل ا ندازهگیری و سگگگاخ تاری را مدنظر قرار مید هد و

پا یداری درونی نشگگگانگر میزان همبسگگگتگی یک سگگگازه و

بهعنوان مع یاری برای سگگگنجش عملکرد کلی مدل به کار

شاخصهای مربوط به آن ا ست .مقادیر پایایی قابلقبول برای

میرود .این شگگاخص بهصگگورت حاصگگلضگگرب میانگین  R2و

هر دو مالک (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) بنا بر نظر اکثر

متو سط مقادیر ا شتراکی به صورت د ستی با ا ستفاده از فرمول

صگگاحبنظران باالتر از  6/1میباشگگد که با توجه به یافتههای

زیر محا سبه می شود .ازآنجاکه این مقدار به دو شاخص مذکور

جدول  ،1میتوان گ فت سگگگازه های مدل ا ندازهگیری دارای

وابسته است ،حدود این شاخص بین صفر و یک میباشد .وتزلز

پایایی مناسب و قابل قبولی هستند.

و همکاران ( ،)3663سه مقدار  6/35 ،/61و  6/90را به ترتیب

Goodness of fit

1
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بهعنوان مقادیر ضگگعیف ،متوسگگط و قوی برای  GOFتعریف
نمودهاند (به نقل از محسنین و اسفیدانی.)1939 ،

= R2
𝟏𝟑 𝟎. 𝟕𝟖 + 𝟎. 𝟕𝟒 + 𝟎. 𝟕𝟑 + 𝟎. 𝟔𝟗 + 𝟎. 𝟔𝟎 + 𝟎. 𝟓𝟏 + 𝟎. 𝟒𝟕 + 𝟎.
𝟖

𝟐̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√=GOF
𝑹 × 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝑐

𝟎𝟔 = 𝟎.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد شاخص نیکویی برازش مدل
𝟑𝟓 GOF=√0.46 × 0.60 = √𝟎. 𝟐𝟖 = 𝟎.

به شکل زیر محاسبه میگردد:
همانطور که مشگگگخص اسگگگت مقدار  GOFبرابر با 6/59
=COMMUNALITY
𝟔𝟒 = 𝟎.

𝟔𝟑𝟎.𝟒𝟖+𝟎.𝟓𝟐+𝟎.𝟓𝟒+𝟎.𝟑𝟕+𝟎.𝟓𝟔+𝟎.𝟓𝟏+𝟎.𝟑𝟕+𝟎.
𝟖

بهدستآمده است که این میزان از  6/90بیشتر بوده و درنتیجه
عملکرد کلی مدل پژوهش ،در حد قوی ارزیابی میشود.

بحث و نتیجهگیری
دانشگاه بهعنوان یک سازمان پیچیده در بطن تغییر و تحوالت

 963نفر اجرا و داده ها با اسگگگت فاده از نرمافزار  SPSSو

ملی و جهانی قرار داشگگگته و همچنان که بر عوامل و عناصگگگر

 SMART-PLSتجزیهوتحلیل گردید.

محیطی تأثیر می گذارد بالطبع از آن ها نیز تأثیر می پذیرد.
درواقع الزمه پویایی و بالندگی حیات نظامهایی مانند دان شگاه
ایجاد و ارتقاء ف ضای رقابتی سالم ،بهبود کیفیت و اتخاذ تدابیر
و سگگگیاسگگگتهایی اسگگگت که بتواند عملکرد دانشگگگگاهها را در
دستیابی به استانداردها و معیارهای مورد انتظار در سطح ملی
و بینالمللی ارتقاء بخشگگد .این پژوهش باهدف طراحی الگوی
عوامل درون دان شگاهی مؤثر بر ارتقاء دان شگاهها در رتبهبندی
ملی و بینالمللی با روش آمیخته اکتشگگگافی صگگگورت گرفت.
بهمنظور شناخت عوامل و مؤلفههای درون دان شگاهی مؤثر بر
رتبهبندی ملی و بینالمللی ضگگمن انجام مصگگاحبه با خبرگان
( 11نفر) ،پر س شنامه محقق ساخته بر روی نمونهای مرکب از

بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش (بررسی سؤالهای پژوهش)
که بر مبنای مصاحبههای صورت گرفته با خبرگان و مدیران
دانشگاهی و همچنین نتایج انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
انجامشده است میتوان نتیجه گرفت که عوامل درونی ارتقاء
دانشگاهها در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی مشتمل بر
مؤلفههای :حکمرانی خوب ،تضمین کیفیت ،بهرهوری منابع
انسانی ،سالمت اداری ،توسعه منطقهای ،استقالل دانشگاهی،
زیرساخت فناوری اطالعات و امکانات آموزشی میباشد .در
پژوهشهای انجامشده (اسدی 1935،؛ موسوی 1923،و کالرک،
 )1335بر عوامل خاصی نظیر :نقش عوامل استقالل دانشگاهی،
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انتشار مقاالت پژوهشی و تغییر و تحول بنیادین در نظام آموزشی

بر اساس یافتههای حاصل از تحلیل توصیفی و استنباطی

برای ارتقاء دانشگاهها تأکید گردیده است.

پرسشنامه پژوهش میتوان گفت سه عامل کلیدی :حکمرانی

یافتههای حاصل از بررسی وضعیت موجود متغیرهای عوامل درون
دانشگاهی بیانگر آن بود که ازنظر مشارکتکنندگان در پژوهش،
به جز عامل استقالل دانشگاهی که در سطح باالتر از میانگین
فرضی (مقدار  )9/5مورد ارزیابی قرارگرفته و بیانگر استقالل نسبی

خوب ،نظام تضمین کیفیت دانشگاه و میزان قابلیت و بهرهوری
منابع انسانی بیش از سایر عوامل با ارتقاء جایگاه دانشگاهها در
ارتباط میباشند .در مطالعات صورت گرفته نیز بر این مؤلفهها
تأکید شده است.

دانشگاهها در اداره امور مربوطه میباشد ،بقیه عوامل در سطح

عامل حکمرانی خوب مت ضمن تو صیف ساختارها ،فرآیندها و

پایینتر از میانگین (مقدار  )9/5قرار داشته و ازنظر پاسخگویان

فعالیتهای دخیل در برنامهریزی و هدایت مؤسگگسگگات و افراد

نشانگر آن است که در دانشگاهها ،وضعیت مناسبی ازنظر

فعال در آن میباشگد و به موضگوعاتی همچون مسگئول اصگلی

متغیرهای :سالمت اداری ،امکانات آموزشی ،حکمرانی خوب،

هدایت موسسه ،ساختارهای تصمیمگیری و حدود و اختیارات

بهرهوری منابع انسانی ،زیرساخت فناوری اطالعات ،تضمین

آن ها و اشگگگ خام دارای مسگگگئول یت و م نابع مشگگگروع یت

کیفیت و توسعه منطقهای وجود ندارد.

ت صمیمگیری آنها ا شاره دارد .در این زمینه با توجه به نظرات

نتایج حاصل از بررسی میزان اهمیت و نقش عوامل بهدستآمده
(سؤال دوم پژوهش) بیانگر آن بود که سازه حکمرانی خوب دارای
باالترین اهمیت و سازههای دیگر به ترتیب نقش و اهمیت شامل:
استقرار نظام تضمین کیفیت ،بهرهوری منابع انسانی ،سالمت
اداری ،توسعه منطقهای ،استقالل دانشگاهی ،زیرساخت فناوری
اطالعات و امکانات آموزشی میباشند .نتایج پژوهشهای انجامشده

مشگگگار کتکن ند گان ا قدا ماتی از قب یل طراحی بر نا مه های
استراتژیک ،استفاده از رویکردهای مدیریت مشارکتی و ساختار
سگگگازمانی منعطف و جلب مشگگگارکت تمامی عوامل و ذینفعان
داخلی و خارجی دانشگگگگاه و هماهنگی در تصگگگمیمگیریهای
ردههای مختلف مدیریت آموزش عالی و دانشگگگگاهها میتواند
مؤثر و کارساز باشد.

بیانگر آن بود که عوامل مؤثر در توسعه و ارتقاء دانشگاهها شامل:

ازجمله مقوله های بسگگگیار مهم و اسگگگاسگگگی که از سگگگوی

اندازه دانشگاه ،زیرساختهای دانشگاه ،عوامل محیطی سطح

مشگگگار کتکن ند گان در پژوهش نیز مورد تأک ید قرارگرف ته،

محلی -منطقهای ،عوامل محیطی سطح ملی یا کالن منابع انسانی،

اسگگتقرار نظام تضگگمین کیفیت دانشگگگاهها میباشگگد .مفهوم

منابع مالی ،منابع فیزیکی و مدیریت و رهبری میباشد (گراو،

کیفیت آموزشگگی دانشگگگاهها بهعنوان اسگگتانداردهای آموزشگگی

 ،3663ثمری و همکاران  ،1933،آرکالی اولکای و بوال.)3610 ،

دان شگاهها ا ست که بهطور فزایندهای بر برون سازی آموز شی
دانشگگگاهها و ارتقای ارزشافزوده آموزشگگی دانشگگگاهها تمرکز
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میکند .در این خصگگوم توجه به مواردی نظیر ارزیابی درونی

با توجه به نظرات ابراز شده در خ صوم و ضعیت موجود مؤلفه

و بیرونی در گروههای آموز شی دان شگاه ،ا ستانداردهای کیفیت

سالمت اداری (که در سطح پایینتر از متو سط ارزیابی شده)

فرایند یاددهی-یادگیری و تشگگگکیل شگگگورای اعتبارسگگگنجی

پیشگگنهاد میشگگود حتیاالمکان بهجای تأکید بر بوروکراسگگی

میتواند باعث اسگگتقرار و بهبود کیفیت آموزشگگی دانشگگگاهها

(کاغذبازی) ،امور اداری با سگگرعت و کیفیت مناسگگبتری انجام

گردد.

گیرد .در این زمینه توجه به معیار شگگگفافیت عملکرد اداری و

منابع انسگگانی کارآمد و وجود اسگگتادان ،دانشگگجویان توانمند و
نخبگگگان علمی ازجملگگه عواملی اسگگگگت کگگه از سگگگوی
مشگگگارکتکنندگان بهعنوان عوامل مؤثر بر رتبه دانشگگگگاهها
مطرح گردیده اسگگت .در این زمینه دانشگگگاهها باید تمهیدات

رعایت نظام شگایسگتهسگاالری در انتصگاب افراد اهمیت زیادی
دارد .رفتار عادالنه در پاسگگگخگویی به درخواسگگگت خدمات
مراجعین نیز ازجمله مسگگائلی اسگگت که میبایسگگت موردتوجه
مدیران و اولیای امور قرار گیرد.

الزم را برای جذب ا ستعدادهای برتر ،حفظ و نگهداری ا ساتید

ازنظر مشارکتکنندگان در پژوهش ،مؤلفه توسعه منطقهای از

و دانشگگجویان ممتاز و بهبود وضگگعیت رفاهی آنان بکار گیرند.

عوامل مهم ارتقاء جایگاه دانشگاهها در رتبهبندیهای ملی و

یگگافتگگههگگای مربوط بگگه پژوهش " عوامگگل مؤثر بر بهرهوری

بینالمللی میباشد .در این خصوم پیشنهاد میشود سیاستهای

دانشگگگاهها و مراکز آموزش عالی ایران " نشگگان میدهد که از

توسعه منطقهای دانشگاه با مشارکت ذینفعان محلی تدوین و

بین  19عامل شگگناس گاییشگگده مؤثر بر بهرهوری دانشگگگاهها و

گردهماییها و کنفرانسهای آموزشی با حضور مدیران دانشگاه و

مراکز آموزش عگگالی ،عگگامگگل مربوط بگگه عملکرد اعضگگگگای

مسئوالن محلی برگزار گردد .همچنین پیشنهاد میشود تحقیقات

هی ئتعلمی بهتن هایی  96درصگگگد از واریانس عوامل مؤثر بر

و پایاننامههای دانشگاهی در راستای حل مسائل محلی و استانی

بهرهوری را تبیین میکند (خورشیدی و سلیمانی.)3662 ،1

انجام گیرد.

سایر عوامل تأثیرگذار به ترتیب شامل؛ سالمت اداری ،توسعه

مؤلفه استقالل دانشگاهی ازجمله مسائلی است که در چند سال

منطقهای ،ا ستقالل دان شگاهی ،زیر ساخت فناوری اطالعات و

اخیر موردتوجه قرارگرفته و اقداماتی نیز در این زمینه انجامشده

امکانات آموزشگگگی میباشگگگد که از طرف مشگگگارکتکنندگان

است .ازنظر مشارکتکنندگان در پژوهش نیز مؤلفه مذکور تنها

بهعنوان عوا مل مهم و تأثیر گذار درون دانشگگگ گاهی در رت به

مؤلفهای است که از طرف آنها باالتر از سطح متوسط ارزیابیشده

دانشگاهها مطرح گردیده است.

است .در این خصوم با توجه به نظرات مشارکتکنندگان پیشنهاد
میشود اختیارات مدیران دانشگاه درزمینهٔ تعیین اهداف و
Khorshidi & Soleimani
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برنامههای توسعه دانشگاه افزایش یابد .سیاستگذاریهای

پیشنهاد میشود بخشی از بودجه دانشگاه صرف توسعه

آموزشی و پژوهشی و نحوه تخصیص بودجه و اعتبارات مصوب

فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی ،امکانات سختافزاری

برنامهها و طرحها جزو اختیار مدیران و مسئوالن دانشگاه بهحساب

پیشرفته فناوری اطالعات و امکانات نرمافزاری پیشرفته فناوری

آید .هیئترئیسه دانشگاه فارغ از نفوذ جریانات و فشارهای سیاسی،

اطالعات گردد .همچنین با توجه به پیشرفتها درزمینهٔ توسعه

روسا و مدیران دانشگاه را عزل و نصب نمایند .با توجه به مشکالت

شبکههای فناوری اطالعات ،قابلیت دسترسی به شبکههای

معیشتی کارکنان و اعضای هیئتعلمی ،اختیارات الزم درزمینهٔ

ارتباطی با پهنای باند باال در دانشگاه امکانپذیر گردد.

تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان به دانشگاهها واگذار شود.
مسئله مهم دیگر ،لزوم برخورداری پژوهشگران دانشگاه از
آزادیهای الزم در نگارش و ارائه آثار علمی میباشد .در این رابطه
چنانچه پژوهشگران دانشگاهی از آزادیهای کافی برخوردار باشند
میتوانند یافتهها ی علمی را فارغ از مرزهای ملی با پژوهشگران
سایر کشورها به اشتراک گذاشته و ضمن توسعه حرفهای ،رتبه
دانشگاه را نیز ارتقاء بخشند.

توسعه کمی و کیفی امکانات آموزشی موضوعی است که ارتباط
نزدیکی با بهبود عملکرد دانشگاهها دارد .در این زمینه با توجه به
نظر مشارکتکنندگان که امکانات آموزشی را کمتر از سطح
متوسط ارزیابی نمودهاند ،پیشنهاد میشود بهتناسب فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی امکانات فیزیکی الزم تدارک دیده شود .در
این خصوم رعایت سرانه امکانات و تناسب تجهیزات آموزشی با
اهداف آموزشی و برنامه درسی ضروری به نظر میرسد.

درزمینهٔ مؤلفه زیرساخت فناوری اطالعات ،با توجه به اهمیت و
نقش آمار و اطالعات در انجام پروژهها و مطالعات دانشگاهی
آموز شی مهند سی محیطزی ست دان شگاه تهران ،ف صلنامه
فهرست منابع
آهنچیان ،محمدرضا ( .)1931دستهبندی و رتبهبندی دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی دولتی .طرح مطالعاتی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری.
احمدی ده قطب الدینی ،محمد؛ عبدلی ،محمدعلی؛ فرزاد ،ولی
اله و کیامنش ،علیر ضا ( .)1923ارزیابی درونی کیفیت گروه

نامه آموزش عالی.91-3 ،)11( 9 ،
اسگگگدی ،محمد ( .)1935نقش عوامل اسگگگتقالل دانشگگگگاهی در
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فصلنامه آموزش مهندسی ایران.191 -35 ،)05( 11 ،

(.23 -13 ،)96

سگگگرایی ،حسگگگن ( .)1913مقدمهای بر نمونهگیری در تحقیق.
تهران :سمت.
شوریابی ،ا شرف ( .)1923مطالعه راهکارهای ارتقاء رتبه دان شگاه
پ یام نور در رت بهب ندی های داخلی و خارجی ،پا یان نا مه
منتشرنشده کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور استان تهران،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
کالین ،پل ( .)1331راهنمای آسگگان تحلیل عاملی .ترجمه سگگید

واعظ زاده ،صادق ( .)1921شاخصهای ارز شیابی آموزش عالی
در جمهوری ا سالمی ایران .هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی
و علمی شورای عالی انقالب فرهنگی.
Alzalabani, A. (2014). Academic quality and
ranking: A methodical approach for
departmental ranking of colleges and
universities in Saudi Arabia, beykent
university journal of social sciences, 7 (1),
32-55.

جالل صدرالسادات و اصغر مینایی ( .)1939تهران :سمت.
Arkali Olcay, G., Bulu, M. (2016). Rankings of
گال ،مرد یت؛ بورگ ،والتر و گال ،جویس ( .)1330روش های
تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (ویرایش

international

in

universities

turkish

university ranking indexes, journal of
higher education, 6 (2), 95-103.

ششم)( .ترجمه احمدرضا نصر اصفهانی و همکاران.)1929 ،
تهران :سمت و دانشگاه شهید بهشتی.

Bastedo, M.N., & Bowman, N.A. (2011).
College ranking as an interorganizational

56

1930  پائیز و زمستان، شمارة دوازدهم، سال ششم،فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی

higher education. Quarterly journal of

dependency: establishing the foundation

research in educational system, (5).

for strategic and institutional accounts.
Research in higher education, 52 (1), 3-23.

Naceur, J. (2009). Economic and cultural factors
affecting university excellence, Quality
assurance in education, 17 (4), 416- 429.
Pop, O., Popescu, S. & Dragomir, M. (2015).
Empirical study of the factors which have
an impact on university performancein EU
countries, reflected by the shanghai
ranking, international engineering and
technology education conference, 1-4
november, Romania, sibiu.

Clark, B.R. (1995). Leadership and innovation
in universities: from theory to practice,
Tertiary education and management, 1 (1),
7-11.
Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating
structural

equation

models

with

unobservable variables and measurement
error, journal of marketing research, 18
(3), 39-50.
Grouwe, A.D. (2009). Without capacity, there is

Ridder-Symons, H.P. (2006). The university as

no development. IIEP.

European cultural heritage: a historical

Hazelkorn, E. (2008). Learning to live with

approach, Higher education in europe, 31

league tables and ranking: the experience

(4).

of institutional leaders, Higher education

Salmi, J. (2013). A strategy for developing

policy, 21, 193-215.

world-class universities in chlie, pontificia

Kehm, B., M. (2014). Global university

Universidad catolicade chile, 50 (1), 130-

rankings-impacs and unintended side

146.

effects, European journal of education, 49

Usher, A., & Savino, M. (2007). A global survey
of

university

league

tables,

education in europe, 32 (1), 5-15.

Higher

(1), 102-112.
Khorshidi, A., M., & Soleimani, A. (2008).
Effective

factors

and

indicators

of

productivity of university and centers of

تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری :نقش تعدیلگری
قابلیتهای نوآوری
اسفندیار محمدی* ،وحید شرفی**  ،سعید

ویسی***

*دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ایالم  ،ایران
**دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان ،ایران
***دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مؤسسه آموزش عالی باختر ایالم ،ایران
Saeid.vaisi@gmail.com

چکیده
هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری است.
روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان و مشتریان بانک مسکن شهرستان ایالم بود که
تعداد آنها به ترتیب در سال  ،1931برابر با  31نفر و نامحدود بود .همچنین حجم نمونه به دست آمده برابر با  39و  983نفر بود که برای
به دست آوردن آن از روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان استفاده شد .برای بررسی روایی ،از روایی محتوایی استفاده شد
که به تأیید  8نفر از اساتید حوزه مدیریت رسید ،و برای بررسی پایایی تحقیق ا ز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفا برای
تمامی متغیرها و ابعاد باالتر از  1.3بدست آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامهها دارد .دادهها بر اساس روشهای مختلف آمار توصیفی
و استنباطی با استفاده از نرم افزار  plsو  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .به منظور آزمون فرضیهها از تجزیه و تحلیل حداقل
مربعات جزئی استفاده شد ،که تحلیل عاملی تاییدی بر روی گویههای پرسشنامه صورت گرفت و تمامی سواالت دارای بار عاملی باالی 1.0
و مقادیر معناداری باالی  1.31بودند .در پایان با توجه به نتایج آزمونهای آماری ،تمام فرضیات تأیید شدند به این معنی که نوآوری
استراتژیک و شاخصهای آن بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر معنادار داشتند.
واژه های کلیدی :نوآوری استراتژیک ،قابلیتهای نوآوری ،تمایل به خرید مشتری ،بانک مسکن شهرستان ایالم
دهند (رمضانیان ،مرادی و بساقزاده .)1931 :داشتن نوآوری
برای ایجاد مزیت رقابتی برای هر سازمان علیالخصوص

مقدمه

شرکتهای کوچک و متوسط برای پیروزی بر رقبای بزرگ و
نوآوری 1فرایندی سیستمی و پیچیده است که از تولید یک

قدرتمند امری ضروری است (فیض و روحاالمینی.)1931 ،

ایده تا دستیابی به محصول و تجاریسازی آن تداوم دارد.

قابلیت نوآوری شرکت طبق مطالعات یانگ در سال  1111به

امروزه آن دسته از سازمانها و شرکتهایی موفقترند که

مفهوم توانایی بالقوه شرکت برای تطابق خود با موقعیت مدرن

بتوانند با سرعت و هزینه مناسب ،ایدههای جدید را توسعه

و متغیر به منظور توسعه محصول جدید ،تکنولوژی و

1. Innovation
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فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ششم ،شمارة دوازدهم ،پائیز و زمستان 1931

پیشرفتهایی که در نتیجه کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا

به حرکت رو به جلو یا باال سوق میدهد .اما یک سازمان

ایجاد میشود .یانگ اظهار مینماید که قابلیت نوآوری شرکت

چگونه و به چه روشی میتواند نوآوری را پیاده و اجرا سازد،

به تنهایی به عنوان مهمترین عامل حفظ رشد ،بقا و کسب

بهطوری که از یک سو با اهدافش همراستا شود و از سوی

مزیت رقابتی محسوب میگردد (فیض و همکاران.)1931 ،

دیگر نقش آنرا در میدان مسابقه نسبت به رقبایش بهطور

قابلیت نوآوری 1یک سازمان میتواند به عنوان استعدادی برای

بنیادی تغییر دهد .نتایج مطالعات بر روی سازمانهای موفق

تولید محصوالت و ایجاد فرآیندهای خالقانه در نظر گرفته

و متحول نشان میدهد آنها بر «نوآوری استراتژیک »1تأکید

شود .قابلیت نوآوری مرکب از فرآیندهای اصلی در داخل یک

داشتهاند .نوآوری استراتژیک بر مفهوم رقابت در صنعت

نظام است که از تجارب دیگر نمیتواند جدا باشد .قابلیت

موجود به روشی کامالً متفاوت است که ارزشهای مشتری را

نوآوری و ابداع شامل دارایی غیرملموس یک نظام و توانایی

مجدداً تعریف و ارتقا میبخشد .بر خالف نوآوری سنتی این

استخراج این سرمایه به صورتی که این نظام بهطور مداوم قادر

روش متفاوت رقابت فقط شامل نوآوری محصول نیست .چنین

به تولید نوآوریهای جدید باشد ،است .قابلیت نوآوری را به

نوآوری ممکن است با مفهوم محصول ،تولید یا بازاریابی

عنوان قدرت و توانایی برای تغییر ماهیت مداوم دانش و

محصوالت و خدمات مربوطه مرتبط باشد (سرعتی آشتیانی،

تجربیات به محصوالت ،فرآیندها و سیستمهایی برای

 .)1983بر اساس ادبیات مطالعه نمونههای موردی و تجزیه و

سوددهی شرکت و سهامداران ،تعریف میکنند .قابلیت نوآوری

تحلیل دادههای کمی چهار عامل که نوآوری استراتژیک را در

و ابداع خالقانه ،انرژی پیش برندهای است برای تولید و بررسی

بر دارد عبارتند از :نوآوری ارزشی ،9ایجاد بازار جدید ،3نوآوری

تصورات و عقاید جدید بنیادی و همچنین توسعه بخشیدن

ورود به بازار 0و شکستن رقابت( 1فیض و روحاالمینی.)1931 ،

آنها به نوآوریهای تأثیرگذار و قابل عرضه ،و تأثیرگذاران بر
روی منابع و توانمندیهای درونی و بیرونی است و توصیف
دیگری نشان میدهد که قابلیت نوآوری از طریق فعالیتهای
نوآوری بر پایة تمرین و ممارست قابل دسترس است (حقیقی
کفاش و همکاران.)1933 ،

امروزه تعادل قدرت از سازمانها به طرف مشتریان تغییر یافته
است (ملکی ،فارسیزاده و بلوچی.)1939 ،

مشتری3

اصلیترین عنصر مؤثر در تصمیمگیریها و طراحی برنامههای
راهبردی بازاریابی است (حسینی .)1931 ،در بازارهای رقابتی
امروز که مشتریان گزینههای قابل توجهی دارند،

شرکتها برای مدیریت فرآیند نوآوری ،باید توانایی نوآوری را

استراتژیهای تخصیص منابع باید در جهت پاسخگویی به سه

با تولید ایده تجاری توسعه دهند (آریانتو ،فونتانا و عفیف،

سؤال اساسی هدایت شوند :مشتریان چه کسانی هستند؟،

 .)1110نوآوری ،فرایند گرفتن ایدههای نو از طریق مشتریان

نیازها و خواستههای آنان چیست؟ و از همه مهمتر اینکه آنها

رضایتمند است .همچنین تبدیل دانش جدید به محصول و

درباره کاالها و فعالیتهای بازاریابی سازمان چه فکری

خدمات جدید را نیز نوآوری مینامند ،یکی از نتیاج نوآوری

میکنند؟ (حیدرزاده ،زندحسامی و حسنلو.)1988 ،

ارزش آفرینی و افزایش کارایی است و بنابراین رشد تجارت را
رقم خواهد زد ،همین جرقهای است که سازمانها و افراد را
1. Innovation Capability
2. Strategic Innovation
3. Value Innovation
4. Creating new Market

5. Market entry Innovation
6. Competition Break
7. Customer
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به استناد مطرح شدن چنین مباحثی ،پژوهش حاضر در صدد

سازمان و محصوالت آن ایجاد میکند .قابلیت نوآوری

آن است تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری با

بهرهوری جریان اصلی فعالیتهای سازمانی و خالقیت جریان

توجه به نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری را با توجه به اینکه

جدید را با هم هماهنگ میکند .این امر بیشتر از طریق اهرم

در بانک مسکن شهرستان ایالم هنوز درک صحیحی از این

پایه دانش به دست میآید .بنابراین قابلیت نوآوری به عنوان

موارد وجود ندارد و مقدار آن در این بانک اندک به نظر

قابلیت انتقال مداوم دانش و ایدهها به محصوالت ،فرآیندها و

میرسد ،مورد بررسی قرار دهد.

سیستمهای جدید میباشد که به نفع شرکت و سهامداران آن

قابلیتهای نوآوری

است و سازمانهایی که این قابلیت را به خوبی پیاده میکنند،
درک خواهند کرد که قابلیت نوآوری بر تمام جوانب سازمان

با شکلگیری محیطهای رقابتی ،تنها سازمانهایی می توانند

از سیستم ارزش اصلی تا اقدامات و رفتارهایی که به صورت

به فعالیت خود ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیتهای

روزانه انجام میشود ،سایه افکنده است (حقیقی کفاش و

مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت کنند .نوآور بودن به

همکاران .)1933 ،تسای و سایرین ( ،)1111قابلیت نوآوری

سازمان در برخورد با محیط متالطم خارجی ،کمک میکند

شرکت را مشتمل بر نوآوری محصول ،نوآوری فرایند و نوآوری

که با پیچیدگی و تغییری که به سرعت در حال افزایش است

مدیریتی تعریف میکنند .قابلیت نوآوری انعکاس دهنده

مقابله کند .در چنین شرایطی ،شرکتهایی که قابلیت نوآوری

شایستگی شرکت در تولید ،اجرا و بهبود عقاید ،محصوالت یا

دارند قادرند که به چالشها سریعتر پاسخ دهند ،محصوالت

فرایندهای جدیدی است که مزیت رقابتی و عملکرد شرکت

جدیدی را استخراج کنند فرصتهای بازار بهتری نسبت به

را بهبود میبخشند .قابلیت نوآوری وسیله ای برای تغییر

شرکتهای فاقد نوآوری به دست آورند .در حقیقت ،قابلیت

سازمانی است که شرکت را در دستیابی به نوآوری کمک

نوآوری به عنوان وسیلهای برای تغییر سازمانی عمل کرده و

میکند و انعکاسدهنده تمایل شرکت به حذف کارهای

شرکت را در دستیابی به نوآوری کمک میکند و

یکنواخت و روزانهای است که با محیط جدید سازگار نیست و

انعکاسدهنده تمایل شرکت به حذف کارهای یکنواخت و

همچنین تمایل شرکت به پذیرش ایدههای جدیدی است که

روزانهای است که با محیط جدید سازگار نیست و همچنین

برای شرایط رقابتی مناسب هستند (رمضانیان ،مرادی و

نشاندهنده گرایش شرکت به پذیرش ایدههای جدیدی است

بساقزاده .)1931 ،قابلیت نوآوری یک سازمان میتواند به

که برای شرایط رقابتی مناسب هستند (پورشیخ آهندانی،

عنوان استعدادی برای تولید محصوالت و ایجاد فرآیندهای

 .)1931نوآوری فرآیندی است که در طی آن قابلیتها باید

خالقانه در نظر گرفته شود .قابلیت نوآوری مرکب از

تجدید و تقویت شوند ،تقسیم منابع تغییر یابند ،سازماندهی

فرآیندهای اصلی در داخل یک نظام است که از تجارب دیگر

مورد تجدید نظر قرار گیرد و راهبرد مجدداً ارزیابی شود .دست

نمیتواند جدا باشد .قابلیت نوآوری و ابداع شامل دارایی

یافتن به نوآوری نوعی شانس نیست بلکه الزم است که

غیرملموس یک نظام و توانایی استخراج این سرمایه به صورتی

سازمان نوآوری را به عنوان بخشی از راهبردش پیگیری نماید.

که این نظام بهطور مداوم قادر به تولید نوآوریهای جدید

از همین رو توجه به قابلیت نوآوری به عنوان یک تعهد

باشد ،است .قابلیت نوآوری را به عنوان قدرت و توانایی برای

سیستماتیک سازمانی میتواند مورد توجه قرار گیرد .قابلیت

تغییر ماهیت مداوم دانش و تجربیات به محصوالت ،فرآیندها

نوآوری یک مکانیسم کلیدی برای خودبازسازی در درون

و سیستمهایی برای سوددهی شرکت و سهامداران ،تعریف

28

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ششم ،شمارة دوازدهم ،پائیز و زمستان 1931

میکنند .قابلیت نوآوری و ابداع خالقانه ،انرژی پیش برندهای

جدید است ،اشاره میکند .همچنین قابلیت نوآوری توانایی

است برای تولید و بررسی تصورات و عقاید جدید بنیادی و

شرکتها در جذب و استفاده از اطالعات خارجی برای تبدیل

همچنین توسعه بخشیدن آنها به نوآوریهای تأثیرگذار و

به دانش جدید نیز اطالق میشود .قابلیت نوآوری ،قابلیت

قابل عرضه ،و تأثیرگذاران بر روی منابع و توانمندیهای

یکپارچهسازی نیز نامیده میشود .سازمانهایی با قابلیت

درونی و بیرونی است و توصیف دیگری نشان میدهد که

نوآوری دارای توانایی الگوسازی و مدیریت قابلیتهای کلیدی

قابلیت نوآوری از طریق فعالیتهای نوآوری بر پایة تمرین و

مختلف سازمانی و منابع که بهطور موفقیتآمیز فعالیتهای

ممارست قابل دسترس است .در عرصه سازمانها ،قابلیت

نوآوری را تشویق مینماید ،میباشند (زعفریان و همکاران،

نوآوری فرآیندی است که وضع موجود و حفظ و نگهداری آن

.)1931

از طریق تفکر و نگرش جدید به محتوای فرآیندها و تغییر در
ترکیب سه عامل فناوری ،محیط و سازمان مورد چالش قرار

تمایل به خرید مشتری

میدهد .همچنین قابلیتهای نوآوری به درجات مختلفی از

در تعریف ابتدایی مشتری باید گفت که مشتری کسی است

تجمع فناوریهای مرتبط و کاراییهای مختلف در فرایند

که کاال و خدمات ما را میخرد و دریافت میکند ،یعنی به

جستوجوی نوآورانه مرتبط است و عملکردی حیاتی از

گیرندگان کاال و خدمات تولید شده سازمانها اطالق میگردد.

شرکت است که توانایی شناسایی ارزش اطالعات خارجی

اما امروزه مشتری فراتر از این معناست؛ مشتری کسی است

جدید ،جذب آن و استفاده از آن در اهداف تجاری شرکت را

که از خدمات و تولیدات سازمانها منتفع میشود .مشتری

فراهم میکند (حقیقی کفاش و همکاران .)1933 ،دامانپور

"رئیس است ،تنها رئیسی که باید او را راضی نگهدارید".

( ،)1331بیان میکند که حوزه قابلیت نوآوری شامل نوآوری

مشتری" ،صاحب همه داراییها و مالک همه آنچه ما داریم

فنی و اداری میباشد .نوآوریهای فنی شامل محصوالت،

تلقی میشود .او کسی است که برای شما خانه ،اتومبیل ،لباس

بازاریابی ،خدمات و فناوری مورد استفاده برای تولید

و مایحتاج تهیه میکند ،پول تفریح شما را میپردازد و هزینه

محصوالت ،فروش محصول و یا ارائه خدمات بهطور مستقیم

درمان شما را تأمین میکند .بنابراین با رنجش او همه آنچه

مرتبط به فعالیتهای پایه سازمان میباشد .نوآوری اداری

را که به شما داده پس خواهد گرفت" .واژه مشتری در

مربوط به ساختار اداری و فرایندهای سازمانی که بهطور

کشورهای دیگر اسامی متفاوتی دارد .در انگلستان ،به او

غیرمسقیم به فعالیت پایه سازمان مربوط است و بیشتر بهطور

سلطان و همهکاره میگویند ،در ژاپن پادشاهش میخوانند و

مستقیم مرتبط با مدیریت آن میباشد .کیم ( )1333قابلیت

در هند رئیس ،اما در ایران ارباب رجوع است .مشتریان دیروز

نوآوری را توانایی ایجاد دانش جدید و مفید بر اساس دانش

حق انتخاب زیادی نداشتند بهطوری که هنری فورد میگفت:

قبلی تعریف نموده است .برگلمن و همکاران ( )1113قابلیت

«مشتری حق دارد هر رنگ اتومبیلی که میخواهد انتخاب

نوآوری را مجموعه کاملی از ویژگیهای سازمان تعریف

کند به شرط آنکه مشکی باشد!» اما مشتریان امروزی حق

نمودهاند که استراتژیهای نوآوری را تسهیل و از آن حمایت

انتخابهای زیادتری دارند ،پس نمیتوانیم آنها را گروگان

میکند .قابلیت نوآوری اشاره به پیادهسازی و یا ایجاد

بگیریم! آنچه دیروز به عنوان لطفی از جانب ما در نظر می-

تکنولوژیهایی که در سیستمها ،سیاستها ،برنامهها،

گرفتند امروز به عنوان وظیفه ما میشناسند (جاوید ،قدیانی

محصوالت ،فرایندها ،وسایل ،یا سرویسهایی که برای سازمان

و احمدی .)1939 ،مشتریان ،افراد یا فرآیندهایی هستند که

تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری :نقش تعدیلگری قابلیتهای نوآوری
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محصول نتایج یک عملکرد را مصرف میکنند یا به آنها نیاز

میکند .او همچنین این نکته را متذکر میشود که مزیت

دارند و از آنها بهره میبرند .چون هر عملکردی در یک

رقابتی کلیدی از نوآوری در مدل تجاری ناشی میشود .هدف

سازمان به یقین دارای هدفی است ،بنابراین دارای مشتریانی

نوآوری مدل تجاری این است که یک گوناگونی استراتژیکی

نیز هست .در گذشته در تعریف واژه مشتری به همین بسنده

بزرگتری را در بازار و محیط رقابتی ایجاد کند ( .)1111چریتو

میکردند که مشتری کسی است که فرآوردههای واحد

و مارکیدز ( )1113نوآوری استراتژیک را چنین تعریف

تولیدی یا خدماتی شرکت را خریداری میکند .اما این تعریف

میکند« :نوآوری در مدل تجاری که منجر به یک روش جدید

سنتی امروزه دیگر مورد قبول همگان نیست .تعریف جدیدی

بازی کردن مسابقه میشود و نوآوران استراتژیک به منزله

که ارائه شده این است که مشتری کسی است که سازمانها

شرکتهای حمله کننده که مدلهای تجاری متفاوت را به کار

و شرکتها مایل هستند با ارزشهایی که میآفرینند بر رفتار

میگیرند میباشند ».مطابق نظر گاوین دارجن و تریمبل

وی تأثیر گذارند (زیویار ،ضیایی و نرگسیان .)1931 ،مشتری

نوآوری استراتژیک انحراف خالق از اقدامات قدیمی در حداقل

اصلیترین عنصر مؤثر در تصمیمگیریها و طراحی برنامههای

یکی از سه حوزه زیر است :طراحی معماری زنجیره ارزش،

راهبردی بازاریابی است (حسینی .)1931 ،الزم به ذکر است

مفهومسازی مجدد منتقل شده به مشتری یا تعریف مشتریان

در این پژوهش منظور از تمایل به خرید مشتری؛ تمایل به

بالقوه (سرعتی آشتیانی .)1983 ،نوآوری استراتژیک،

خرید خدمت از سوی مشتری میباشد ،چرا که مورد مطالعه

موضوعی نوظهور و نوخاسته در مکتوبات مربوط به مدیریت

این پژوهش بانک مسکن میباشد و بانک مسکن نیز خدمات

استراتژی و نوآوری در سازمان است که در مرحلة رشد قرار

را ارائه میدهد.

ال
دارد و به مفهوم رقابت در صنعت موجود به روشی کام ً

نوآوری استراتژیک

متفاوت است ،که ارزشهای مشتری را بازتعریف میکند و
ارتقاء میبخشد .نوآوری استراتژیک یک نوآوری باز و در حال

برای تعریف نوآوری استراتژیک مالحظه و بیان تعاریف دیگران

تحول در کاالها و خدمات ،رویکردهای تجاری و فرایندهای

از آن مفید و سودمند است :مارکیدز ( )1111نوآوری

تجاری برای بهبود عملکرد است (جعفریانراد ،مولوی و هزاره،

ال متفاوت رقابت در یک
استراتژیک را به منزله یک روش کام ً

 .)1939اگر شما میخواهید که در مقابل رقابت بیرحم

صنعت میداند که از طریق شکستن قوانین بازی و اندیشیدن

جهانی مقاومت کنید نیاز دارید که به سرعت روش انجام

به روشهای جدید پدیدار میشود .یک عنصر اصلی از نظر او

کسبوکارتان را تغییر دهید .در اینجا به نوعی از نوآوری

عبارت است از« :مفهومسازی مجدد آنچه کسبوکار در مورد

نیازمندید که با بهکارگیری فرمهای مناسب نوآوری به مؤسسه

آن است و اینکه کدام روش منجر به راه متفاوت بازی کردن

یا کسبوکار شما کمک کند تا هرچه سریعتر با محیط تجاری

مسابقه بهطور صحیح در صنعت میشود؟» هامل ()1338

متغیر تطبیق پیدا کنید .نوآوری استراتژیک با داشتن

بیان میدارد که نوآوری استراتژیک ظرفیتی برای تصور مجدد

رویکردی کلنگر و سیستماتیک همان چیزی است که شما

مدل موجود صنعت است به روشی که ارزشهای جدیدی را

دنبال آن هستید .هنر نوآوری استراتژیک آن است که با خلق

برای مشتریان ایجاد میکند و ثروت و دارایی جدیدی را برای

استراتژیهای رشد ،طبقات جدید محصول ،خدمات و

همه ذینفعان از طریق اختراع یک محصول یا خدمت تعریف

مدلهای گوناگون تجاری مسابقه را تغییر میدهد و ارزشهای

مجدد فضای بازار یا طراحی مجدد مرزهای صنعت تولید

جدیدی را برای مشتریان و بنگاه ایجاد مینماید (سرعتی
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آشتیانی .)1983 ،بهطور کلی مفهوم نوآوری استراتژیک

به دنبال جذب انواع جدیدی از مشتریان هستند .به

چشمان انجمنها و مشاغل را خیره کرده است ،این نوع ابداع

عبارت دیگر به جای پذیرش مرزهای تعریف شده بازار

دیدگاهی میباشد که بر نوآوری طرحهای شغلی و شکستن

آنها بازارهای خودشان را خلق میکنند.

قوانین صنعتی در رقابت متمرکز شدهاند .زمانی که شرکتها
این نوع ابداعات را پدید میآورند ،نمودارهای منافع ،رشد سود

 -0عدم تمرکز روی بخشهایی از بازار مشابه
رقیب

باالیی را نشان میدهند و درک عمیقی از قابلیتهای سازمانی

 -1جذب انواع جدیدی از مشتریان

حاصل از ابداعات استراتژیک ،فقدان اعتبار و کیفیت مطالعات

 -3ارایه محصول جدید برای نیاز جدید

را نشان میدهد .با این حال درونبینیهای قابلیت سازمانی

 -8تمرکز متفاوت از رقبا به مشتریان

جهت پردازش اطالعات در بطن ابداعات تکنولوژیکی ممکن

 نوآوری ورود به بازار :شامل هر نوعی از رویکرد جدید

است انتقال در زمینهی ابداع استراتژیک را به عنوان گونهای

برای بازاریابی محصوالت یا خدمات یک شرکت که از

متفاوت از نوآوری که نیازمند مطالعات گوناگون و

اقدامات سایر رقبا متفاوت گردد باشد.

استراتژیهای پردازش و مداخالت مدیریتی مختلف است را
تثبیت نماید (سبزهعلی.)1939 ،
شاخصههای نوآوری استراتژیک
بر اساس ادبیات مطالعه نمونههای موردی و تجزیه و تحلیل
دادههای کمی چهار عامل که نوآوری استراتژیک را در بر دارد
عبارتند از :نوآوری ارزشی ،ایجاد بازار جدید ،نوآوری ورود به
بازار و شکستن رقابت (فیض و روحاالمینی.)1931 ،
 نوآوری ارزشی :نوآوری ارزشی به منزله ارائه ارزش به
مشتریان در حالی که جدید و ارزشمند است تعریف
میگردد.
 -1ارائه ارزش به مشتری ممتاز
 -1ایجاد ارزش ممتاز برای مشتریان
 -9از گردونه خارج کردن فعالیتهای دارای ارزش
کمتر برای بازار حال و آینده
 -3ارایه ارزش جدید به مشتریان
 ایجاد بازار جدید :نوآوران استراتژیک روی بخشهایی
از بازار که مشابه رقبایشان است تمرکز نمیکنند بلکه
پیشینه تحقیق

 -3استفاده از روش جدید برای ارائه خدمت به
مشتریان
 -11استفاده از تکنولوژیهای جدید برای دستیابی
به بازار
 -11استفاده از رویکرد جدید برای بازاریابی
محصوالت یا خدمات متفاوت از رقبا
 -11ارائه محصول یا خدمت متمایز از رقبا
 شکستن رقابت :شکستن رقبا زمانی اتفاق میافتد که
نوآوری استراتژیستها تعادل بین رقبا را بر هم میزند
و در دستورالعملهای موجود در صنعت ساختارشکنی
رخ میدهد.
 -19برهم زدن تعادل موجود بین رقبا
 -13ایجاد صنعت و مدل غالب
 -10انحراف از ساختار موجود در صنعت
 -11ایجاد ساختاری جدید بر اساس قوانین رقابت
(جعفری.)1931 ،
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28

در رابطه با نوآوری استراتژیک ،قابلیتهای نوآوری و تمایل به

در صنعت هتل داری» نتایج خود را اینگونه بیان میکنند:

خرید مشتری و جوانب آنها پژوهشهای گوناگونی در داخل

نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که رضایت مشتری و

و خارج کشور انجام شده است که به برخی از آنها اشاره

تصویر برند هر دو تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند

میشود:

دارند .نوعپسند اصیل ،رمضانپور و عطاریاصل ( )1930در

سرعتی آشتیانی ( )1983در مقالهی «نوآوری استراتژیک»،
بیان کرده که :این مقاله به هستی شناسی و لزوم نوآوری
استراتژیک میپردازد و با بیان فرایندهای مختلف نوآوری
استراتژیک ،تشریح فرایند چهار مرحلهای تجسم استراتژی
موجود ،ایجاد ایده ،ارزیابی ایده و اجرای استراتژی جدید و
بیان عناصر و نتایج آن سعی دارد خوانندگان را در به کارگیری
آن هدایت نماید .فیض و روحاالمینی ( )1931در یک تحقیق
به روش توصیفی -همبستگی ،تحت عنوان «تجزیه و تحلیل
تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای
کوچک و متوسط» به این نتیجه رسیدند که :تمام مؤلفههای
تفکر استراتژیک و نوآوری استراتژیک دو به دو با استفاده از
روش همبستگی پیرسون ،با یکدیگر همبستگی دارند.
همچنین با اجرای الگوی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل
مربعات جزئی برای آزمون رابطه تفکر استراتژیک با نوآوری
استراتژیک مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی
برخوردار است و نوآوری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک
تبیین شده است .همچنین تمامی ضرایب مسیر الگوی
پیشنهادی نیز معنادار بوده است .ملکی ،فارسیزاده و بلوچی
( ،)1939در مقالهای تحت عنوان« :بررسی تاثیر دانش
مشتری بر تمایل به خرید اینترنتی» ،به بررسی این موضوع
پرداختهاند .یافتههای آنها حاکی از تأثیر مثبت مستقیم و
غیرمستقیم مدیریت دانش مشتری بر تمایل به خرید اینترنتی
بود .بهاری و همکاران ( )1930در مقالهای که از نظر هدف
کاربردی و بر اساس روش گردآوری دادهها توصیفی و از نوع
پیمایشی است ،با عنوان «تأثیررضایت مشتری و تصویر برند
. Gunduz
. Semercioz

1
2

مقالهای تحت عنوان تأثیر قابلیت بازاریابی ،نوآوری و یادگیری
بر عملکرد سازمان ،به این نتایج رسیدند که رابطه معناداری
بین قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمان وجود دارد ،همچنین
بین قابلیت نوآوری و عملکرد سازمان و نیز قابلیت یادگیری و
عملکرد سازمانی رابطه معناداری موجود است .بدری و نودهی
( )1930در مقالة پیشبینی قابلیتهای نوآوری بر اساس
سبک رهبری اصیل در آموزش و پرورش ،هدف اصلی پژوهش
خود را پیشبینی قابلیتهای نوآوری بر اساس سبک رهبری
اصیل در آموزش و پرورش بیان کردهاند .آنها با استفاده از
روش تحقیق توصیفی -همبستگی و نمونهگیری از  30نفر با
استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده به این نتایج دست یافتند:
مؤلفههای رهبری اصیل به جز پردازش متوازن در کارکنان
آموزش و پرورش باالتر از جامعه است .در مورد قابلیتهای
نوآوری تفاوت معنادار نیست .گوندوز 1و سمیرسیوز،)1111( 1
در مقالهی «رابطه بین تنش رقابتی و نوآوری استراتژیک»،
هدف اصلی مقاله خود را روشن کردن رابطه بین این دو عنوان
کردهاند .نتایج تحقیق آنها تأثیر مستقیم تنش رقابتی بر
حمله به رقیب و تصمیمگیری نوآوری و پیادهسازی آن را
نشان میدهد .شرودر ،)1119( 9در مقالهای تحت عنوان:
«نوآوری استراتژیک برای عملکرد کسبوکار :علم و هنر
تحول» ،بیان کرده که :بحث این مقاله معرفی علم و هنر تحول
برای نزدیک شدن و کمک به بهبود عملکرد نوآوری شرکت از
طریق تحول سازمانی مؤثر است .فرودی و همکاران،)1111( 3
در مقاله «تأثیر قابلیت نوآوری و تجربه مشتری در شهرت و
وفاداری» ،نتایج تحقیق خود را فراهم کردن دستورالعملی

. Schroeder
. Foroudi et al.

3
4
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برای مدیران ،جهت ایجاد ارزش مشتری در محیطهای

در آن خطر بیشتر باعث کاهش انگیزههای همه شرکتها می-

خردهفروشی از طریق قابلیتهای نوآوری فنی و قابلیتهای

شود .همچنین شرایطی را بررسی میکنیم که در آن افزایش

نوآوری غیرفنی بیان کردهاند .چالیوتی و سرفس )1113( 1در

خطر ممکن است منجر به پاسخهای مخالف رقبا در صنعت

مقاله خود با عنوان «انگیزههای استراتژیک برای نوآوری و

مشابه شود .وربک و بکمن )1113( 1در مقالهای با عنوان

رقابت در بازار» بیان کردهاند :ما یک مدل عامل اصلی برای

«پاسخهای استراتژیک به پروژههای نوآورانه تحویل داده

ارائه یک تحلیل کلی از چگونگی تأثیر ریسک بر انگیزههای

شده» بیان میکنند که :ما در این مقاله مجموعهای از گزارهها

شرکت که در تحقیق و توسعه با کمترین هزینه سرمایه-

در مورد نتایج عملکرد برای شرکتهای اجرایی پروژههای

گذاری ،و در بازار محصول رقابت میکنند ،در نظر میگیریم.

نوآورانه را توسعه میدهیم .همچنین بیان میکنند که مقاله

همچنین بیان میکنند :ما شرایطی را مشخص میکنیم که

با پیشنهاداتی برای سیاستگذاران مربوطه ،با گسترش انتشار
و اثربخشی چنین پروژههایی پایان مییابد.

فرضیهها و مدل مفهومی تحقیق

شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته؛ بر اساس فرضیههای تحقیق)

. Chalioti & Serfes

1

. Verbeke & Backman

2
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قابلیتهای نوآوری نقش تعدیلگری در تاثیر نوآوری
استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری دارد

 -1نوآوری ارزشی بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش
تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر معنیدار دارد

28

 -9نوآوری ورود به بازار بر تمایل به خرید مشتری با توجه
به نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر معنیدار دارد
 -3شکستن رقابت بر تمایل به خرید مشتری با توجه به
نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر معنیدار دارد

 -1ایجاد بازار جدید بر تمایل به خرید مشتری با توجه به
نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر معنیدار دارد

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت روش

برای تشریح متغیرهای تحقیق از مطالعات کتابخانهای و برای

جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی میباشد .همچنین

جمعآوری دادههای مورد نیاز از روش پیمایشی (پرسشنامه)

از لحاظ گردآوری اطالعات نیز جزو تحقیقات پیمایشی

استفاده شده است .پرسشنامه نوآوری استراتژیک توسط

(میدانی) است.

جعفری ( )1931ساخته شده است که از  3خرده مقیاس؛

با توجه به نوع متغیرهای تحقیق حاضر ،در این تحقیق 1
جامعه آماری داریم؛ کارکنان شعب بانک مسکن شهر ایالم که
تعداد آنها برابر با  31نفر میباشد ،و مشتریان شعب بانک
مسکن شهر ایالم که با توجه به اینکه قابل شمارش نبودهاند،
لذا حجم آنها را نامحدود در نظر گرفتهایم .با استفاده از
جدول مورگان تعداد افراد برای نمونهگیری کارکنان شعب
بانک مسکن شهر ایالم  39نفر و با توجه به نامحدود بودن
مشتریان شعب بانک مسکن شهر ایالم تعداد افراد برای نمونه-
گیری  983نفر تعیین؛ و با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای نمونهگیری انجام شد .پرسشنامه نوآوری
استراتژیک و قابلیتهای نوآوری بین کارکنان این بانک و
پرسشنامه تمایل به خرید مشتری ،بین مشتریان آنها پخش
و گردآوری شد.
برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از آمار توصیفی و
استنباطی ،به وسیلهی نرم افزار  SPSSو  PLSاستفاده شده
است.
یافتههای پژوهش

نوآوری ارزشی ،ایجاد بازار جدید ،نوآوری ورود به بازار ،و
شکستن رقابت تشکیل شده است که به منظور بررسی نوآوری
استراتژیک بکار رفته است .همچنین برای سنجش تمایل به
خرید مشتری از یک پرسشنامه جداگانه با استفاده از نظر
حسینی ( )1931و برای سنجش قابلیت نوآوری از یک
پرسشنامه با استفاده از نظر رمضانیان ،مرادی و بساقزاده
( )1931استفاده شده است .نمرهگذاری پرسشنامهها به
صورت طیف لیکرت  0نقطهای میباشد که برای گزینههای
«خیلی کم»« ،کم»« ،متوسط»« ،زیاد» و «خیلی زیاد» به
ترتیب امتیازات  3 ،9 ،1 ،1و  0در نظر گرفته شده است .در
تحقیق حاضر برای بررسی روایی ،از روایی محتوایی استفاده
شده که به تأیید  8نفر از اساتید حوزه مدیریت رسیده است.
برای بررسی پایایی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شده که نتایج آن در جدول ( )1گزارش شده است.
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیهها از تجزیه و تحلیل حداقل
مربعات جزئی استفاده شده است .در این تحقیق تحلیل عاملی
تاییدی بر روی گویههای پرسشنامه صورت گرفت .تمامی
سواالت دارای بار عاملی باالی  1.0و مقادیر معناداری باالی
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 1.31هستند و دقیقا متغیرهای پیشبینی شده در پرسشنامه

تحقیق را در دو حالت معناداری و ضرایب استاندارد مشاهده

را اندازهگیری میکنند .در ادامه مدل اندازهگیری متغیرهای

مینمایید.

شکل ( :)2مدل اندازهگیری اصلی در حالت معنیداری کلی

جدول ( :)1ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

متغیر

نوآوری ارزشی

3

1.330

ایجاد بازار جدید

9

1.333

نوآوری ورود به بازار

3

1.333

شکستن رقابت

3

1.333

قابلیت نوآوری

-

3

1.311

تمایل به خرید مشتری

-

3

1.313

نوآوری استراتژیک

ابعاد

تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری :نقش تعدیلگری قابلیتهای نوآوری

شکل( :)3مدل اندازهگیری اصلی در حالت استاندارد

شکل ( :)4مدل اندازهگیری فرعی در حالت استاندارد
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شکل ( :)5مدل اندازهگیری فرعی در حالت معنی داری

برای بررسی برازش مدل در حداقل مربعات جزئی ،از معیار
کیفیت جهانی که توسط آماتو و همکاران در سال 1113
2

مطرح شد ،استفاده میکنیم.

communalit y  R

جدول ( : )2محاسبه برازش مدل درونی
متغیر

Communality

ایجاد بازار جدید

1.83

تمایل به خرید

1.83

شکستن رقابت

1.83

قابلیت های نواوری

1.33

نواوری ورورد به بازار

1.89

شاخص نیکویی برازش

R2

1.3331

GoF=0.61

= GOF
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همانطور که در جدول ( )9مشاهده مینمایید ،مقدار شاخص

معنیداری (آماره  )tاستفاده میکنیم ،چنانچه آماره  tبیشتر از 1.31

نیکویی برازش معادل  1.11است که نشان از برازش کلی

یا کمتر از ( -1.31در سطح خطای  0درصد) باشد فرضیه تائید شده

باالیی برای مدل ساختاری است .یعنی مدل درونی قدرت

و رابطه معنادار بین دو متغیر پنهان حاصل میشود.

کافی برای آزمون فرضیات را دارد و نتایج آزمون را میتوان به
لحاظ آماری صد در صد قابل اتکا دانست.

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،ضرایب مسیر برای
فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به ترتیب ،1.083 ،1.113
 1.313 ،1.318و  ،1.038و مقدار  tبرای این پارامترها بیشتر

آزمون فرضیهها
بر اساس مدل درونی بدست آمده از آزمون فرضیهها تحقیق ،به بررسی
تایید یا رد فرضیهها میپردازیم .برای تائید یا رد فرضیهها از ضریب

از  1.31محاسبه شده است .لذا تمامی فرضیهها با 1.30
اطمینان تأیید میشوند.

جدول ( : )3نتایج فرضیههای پژوهش

2
3
4

ضرایب مسیر

1

نوآوری ارزشی بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر
معنیدار دارد.
ایجاد بازار جدید بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر
معنیدار دارد.
نوآوری ورود به بازار بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر
معنیدار دارد.
شکستن رقابت بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر
معنیدار دارد.

مقدار معناداری

اصلی

قابلیتهای نوآوری نقش تعدیلگری در تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری دارد.

آزمون فرضیه

فرضیه

1.113

1.111

تایید

1.083

1.311

تایید

1.318

1.338

تایید

1.313

1.138

تایید

1.038

1.131

تایید

*p< 0.001 :*** ، p<0.01 :** ،p<0.05 :

نتیجهگیری
بر اساس نتایج محاسبات جدول ( ،)3تجزیه و تحلیل یافته-
های مربوط به فرضیه اصلی نشان میدهد؛ ضریب مسیر برابر

 1.113بوده و دارای مقدار  tمعادل  1.111است .مقدار  tبرای
این پارامتر بیشتر از  1.31محاسبه شده است .یعنی
قابلیتهای نوآوری نقش تعدیلگری در تاثیر نوآوری
استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری دارد و لذا این فرضیه
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تحقیق تایید می شود .تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به

عملکرد نوآوری شرکت از طریق تحول سازمانی را نشان داد.

فرضیه اول نشان میدهد؛ ضریب مسیر برابر  1.083بوده و

همچنین آریانتو ،فونتانا و عفیف ( )1110که نشان دادند

دارای مقدار  tمعادل  1.311است .مقدار  tبرای این پارامتر

شیوههای مدیریت منابع انسانی استراتژیک به صورت مثبت

بیشتر از  1.31محاسبه شده است .یعنی نوآوری ارزشی بر

با قابلیت نوآوری ،که به نوبه خود دارای اثر مثبت بر عملکرد

تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیلگر قابلیتهای

نوآوری است ،در ارتباط میباشد .و فرودی و همکاران ()1111

نوآوری تاثیر معنیدار دارد و لذا این فرضیه تحقیق تایید می

که دریافت :قابلیت نوآوری و تجربه مشتری بر شهرت و

شود .تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به فرضیه دوم نشان

وفاداری تاثیر دارند .و همچنین چالیوتی و سرفس ()1113

میدهد؛ ضریب مسیر برابر  1.318بوده و دارای مقدار  tمعادل

که در مقاله خود انگیزههای استراتژیک برای نوآوری و رقابت

 1.338است .مقدار  tبرای این پارامتر بیشتر از  1.31محاسبه

در بازار را بررسی و نشان دادند ،همسویی و مطابقت دارد.

شده است .یعنی ایجاد بازار جدید بر تمایل به خرید مشتری
با توجه به نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر معنیدار
دارد و لذا این فرضیه تحقیق تایید می شود .تجزیه و تحلیل

با توجه به تأیید شدن تمامی فرضیهها پیشنهادات کاربردی
زیر ارائه میگردد:

یافتههای مربوط به فرضیه سوم نشان میدهد؛ ضریب مسیر

با توجه به تاثیر مثبت و معنادار نوآوری ارزشی بر تمایل به

برابر  1.313بوده و دارای مقدار  tمعادل  1.138است .مقدار

خرید مشتریان با توجه به نقش قابلیتهای نوآوری،

 tبرای این پارامتر بیشتر از  1.31محاسبه شده است .یعنی

پیشنهادات زیر ارائه میشود:

نوآوری ورود به بازار بر تمایل به خرید مشتری با توجه به



نقش تعدیلگر قابلیتهای نوآوری تاثیر معنیدار دارد و لذا
این فرضیه تحقیق تایید می شود .تجزیه و تحلیل یافتههای

مشتریان ارائه کند.


مربوط به فرضیه چهارم نشان میدهد؛ ضریب مسیر برابر
 1.038بوده و دارای مقدار  tمعادل  1.131است .مقدار  tبرای

بانک مسکن محصوالت و خدمات ارزشمندی را به
مشتریان جدید ارائه کند.



این پارامتر بیشتر از  1.31محاسبه شده است .یعنی شکستن
رقابت بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیلگر

بانک مسکن محصوالت و خدمات ارزشمندی را به

بانک مسکن فعالیتهایی که دارای ارزش کمتری
برای بازار حال و آینده هستند ،از گردونه خارج کند.



قابلیتهای نوآوری تاثیر معنیدار دارد و لذا این فرضیه تحقیق

بانک مسکن به دنبال ارائه ارزش جدید به مشتریان
باشد.

تایید می شود .نتایج تحقیق حاضر با نتایج فیض و روحاالمینی
( )1931که به این نتیجه رسیدند ،تمام مؤلفههای تفکر

با توجه به تاثیر مثبت و معنادار ایجاد بازار جدید بر تمایل به

استراتژیک و نوآوری استراتژیک دو به دو با یکدیگر همبستگی

خرید مشتریان با توجه به نقش قابلیتهای نوآوری،

دارند .نوعپسند ،رمضانپور و عطاری ( )1930که نتایجشان

پیشنهادات زیر ارائه میگردد:

نشان داد قابلیت نوآوری و عملکرد سازمان با یکدیگر رابطه



معنادار دارند .گوندوز و سمیرسیوز ( )1111که رابطه تنش
رقابتی و نوآوری استراتژیک را نمایان کردند .شرودر ()1119
که تاثیر علم و هنر تحول برای نزدیک شدن و کمک به بهبود

بانک مسکن به دنبال جذب انواع جدیدی از
مشتریان باشد.



بانک مسکن به دنبال ارائه محصوالت جدید برای
نیازهای جدید باشد.
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بانک مسکن به شیوهای متفاوت از رقبا تمرکز کند.

با توجه به تاثیر مثبت و معنادار نوآوری ورود به بازار بر تمایل
به خرید مشتریان با توجه به نقش قابلیتهای نوآوری،

باشد .همچنین بررسی موارد زیر نیز جهت پژوهشهای آتی
پیشنهاد میگردد:


پیشنهادات زیر ارائه میشود:


بانک مسکن از روشهای جدید برای ارائه خدمت

سازمانها.




به بازار استفاده کند.



راههای جذب مشتریان را به کارکنان خود بیاموزند.


بانک مسکن به دنبال ارائه محصوالت یا خدماتی

افزوده در سازمانهای مختلف.


بررسی مقایسهای نوآوری استراتژیک و قابلیتهای
نوآوری با سایر روشهای ایجاد تمایل به خرید

متمایز از رقبا برای ارائه به مشتری باشد.
با توجه به تاثیر مثبت و معنادار شکستن رقابت بر تمایل به

بررسی تأثیر نوآوری استراتژیک یا قابلیتهای
نوآوری بر جذب و حفظ مشتری و ایجاد ارزش

بانک مسکن از رویکردهای جدید برای بازاریابی
محصوالت یا خدمات استفاده کند.

روشهایی که شرکتها ،سازمانها و  ...بتوانند
نوآوری استراتژیک ،قابلیتهای نوآوری و همچنین

به مشتری استفاده کند.
بانک مسکن از تکنولوژیهای جدید برای دستیابی

بررسی راههای تقویت نوآوری استراتژیک در

مشتریان.


پیشنهاد میشود ابزارها و تکنیکهای مدیریت

خرید مشتریان با توجه به نقش قابلیتهای نوآوری،

استراتژیک در سطح سازمانها به کار گرفته شود تا

پیشنهادات زیر ارائه میشود:

با قرار دادن نگرش جامع از حال و آینده سازمان،



بانک مسکن تعادل موجود بین رقبا را بر هم بزند.



بانک مسکن مدل تجاری غالب ایجاد کند.



بانک مسکن به دنبال ساختارشکنی در

سبب باال بردن تفکر استراتژیک مدیران و کارکنان
شود.


خرید مشتریان اثرگذار باشند.

دستورالعملهای موجود در صنعت باشد.


بررسی عوامل دیگری که میتوانند بر تمایل به

بانک مسکن ساختاری جدید بر اساس قوانین

از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به موارد زیر

رقابتی ایجاد کند.

اشاره کرد:

با توجه به نتایج حاصله از پژوهش و گستردگی حوزه مطالعه



از مهمترین محدودیتهای پژوهش که از ویژگی-

در زمینه نوآوری استراتژیک و قابلیتهای نوآوری و تأثیر آنها

های خاص پژوهشهای علوم اجتماعی است ،تأثیر

بر جذب مشتری ،پیشنهاد میگردد که پژوهشگران عالقهمند

متغیرهایی است که کنترل آنها خارج از دسترسی

در این زمینه با استفاده از یافتههای این پژوهش در سایر

پژوهشگر است و امکان تأثیرگذاری آنها بر نتایج

ارگانها و سازمانها این تحقیق را انجام دهند .همچنین در

پژوهش دور از ذهن نیست.

این پژوهش از نقش تعدیلگری قابلیتهای نوآوری استفاده
شد .شاید بررسی بیشتر از منظرهای دیگر نیز بتواند مفید



عدم همکاری برخی از مشتریان و کارمندان جهت
پاسخگویی به پرسشنامهها و عودت ندادن
پرسشنامه برخی دیگر به محقق.
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این پژوهش فقط در حوزه بانکها مسکن شهر ایالم
انجام گرفته و سایر شهرستانها در نظر گرفته نشده
است.



محدود بودن ابزار گردآوری اطالعات فقط به
پرسشنامه (این امر باعث به دست آوردن اطالعات
دقیق نمیشود).



به دلیل انجام پژوهش در بانک مسکن شهر ایالم،
تعمیم نتایج بدست آمده به سایر جوامع آماری باید
با احتیاط انجام گیرد.
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چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجاد نگرش کارآفرینانه درهنرجویان این رشته ها از دیدگاه
هنرآموزان شهرستان خوی درسال تحصیلی  1251 -59است .روش پژوهش توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه هنرآموزان این شهرستان به تعداد  100نفر است .به دلیل جلوگیری از افت آزمودنیها از روش نمونه گیری سرشماری
(نمونه برابر جامعه) استفاده شده است .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مؤلفه های نگرش
کارآفرینانه از دیدگاه رابینسون استفاده و داده ها از طریق آزمون  Tتک نمونهای و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS
تجزیه و تحلیل شده است .نتایج حاصل از تحلیل دادهها بیانگر نقش مثبت و معنیدار آموزش های کاردانش بر روی تمامی
مؤلفههای نگرش کارآفرینانه هنرجویان است .مطابق با نتایج آزمون فریدمن ترتیب مؤلفهها بدین صورت است -1 :کنترل
شخصی ادراک شده؛  -3عزت نفس؛  -2خالقیت و نوآوری؛  -2تشخیص وبهره برداری از فرصت؛ و  -9میل به موفقیت.
واژگان کلیدی :کار آفرینی ،نگرش کارآفرینانه ،آموزش های کاردانش

مقدمه

مشترک این دسته الگوها ،توجه به عوامل محیطی اثرگذار

کارآفرینی نیروی عمده ای برای پیشبرد توسعه اقتصادی،

برکارآفرین و جریان کارآفرینی است.

اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود و مفهومی است که

کارآفرینی به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی

همواره کنار بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش مؤثر در

و مبتکرانه سوق می دهد و باعث رشد اقتصادی و تبدیل دانش

توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها داشته است .از این رو

جدید به خدمات و محصوالت جدید می شود ،حایز اهمیت

تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری ،ابداع و خلق

است (شان و همکاران.)3002، 1

محصوالت و خدمات جدید می باشد و یکی از ویژگیهای
. Shan et al.

1
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مفهوم کارآفرینی تاکنون با دیدگاههای مختلفی همانند

رسیدن به این منظور باید تغییراتی درفرآیندهای آموزشی،

خصیصه شناسی یا رویکرد ویژگیها ،رویکرد رفتاری ،اقتصادی،

پژوهشی ،ساختار ،فرهنگ و شیوه و محتوای کتب درسی دوره

جامعه شناختی و جمعیت شناختی ،نهادی و سازمانی و غیره

متوسطه ایجاد شود.

به پدیده کارآفرینی پرداخته شده ودرنتیجه الگوهای نظری

یکی از چالش های پیش روی جوامع مختلف ،دانش

محتوایی و فرآیندی مختلفی برای کارآفرینی ترسیم شده

آموختگانی هستند که توانایی های فردی و مهارتهای الزم را

است .تئوریهای جامعه شناسی کارآفرینی به بررسی این

برای راه اندازی کسب و کار مناسب ندارند .این امر آماده سازی

موضوع می پردازند که چگونه محیط بر کارآفرینی تاثیر گذار

دانش آموختگان را از طریق توسعه فرهنگ کارآفرینی در آنان

است (هورلی.)1551،1

ضروری می سازد .ایجاد نگرش کارآفرینانه در افراد شرط الزم

به باور ذبیحی و مقدسی ( )1219کارآفرینی مقوله بسیار

برای بروز رفتارکارآفرینانه از سوی آنان است (مرادی.)1216،

مهمی است که بسیاری ازکشورهای توسعه یافته و در حال

شواهد بسیاری وجود دارد که اثبات می کند آموزش کارآفرینی

توسعه به آن توجه جدی داشته اند .در این جوامع ،کارآفرینی

در افزایش نگرش کارآفرینانه افراد و در نتیجه افزایش احتمال

تبدیل به ابزار نیرومندی شده است که بهره گیری از آن می

وقوع کارآفرینی مؤثر است (میترا و همکاران3001، 3؛

تواند باعث رفع مشکالتی همچون بیکاری ،کمبود نیروی

رابینسون و همکاران ،2نقل قول از جعفری مقدم،

انسانی خالق و پویا ،نزول چشم گیر بهره وری ،کاهش کیفیت

فخارزاده .)1250،در واقع فرآیند کارآفرینی به دست کسانی

محصوالت و خدمات و رکود اقتصادی شود .اکنون در عرصه

تحقق می یابد که گرایش به کامیابی ،سخت کوشی ،پافشاری،

جهانی ،افراد خالق ،نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشاء

ریسک پذیری و توانایی دورنماسازی از ویژگی های روحی و

تحوالت بزرگی در زمینه های صنعتی ،تولیدی و خدماتی شده

روانی آنها است (امرسون و همکاران.)1553،1

اند و از آنها نیز به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود.

نظامهای آموزشی کشورهای مختلف تالش راهبردی هدفمندی

توسعه کارآفرینی هسته برنامه های توسعه کشورهاست و

را برای تلفیق کارآفرینی در برنامه آموزشی خود همراه با فراهم

سرمایه گذاری در قابلیت های کارآفرینی منابع انسانی جایگاه

آوری ابزارها و سازوکارهای الزم اعمال کرده است تا از این راه

ویژه ای دارد .بنابراین انتظار می رود که مراکز آموزشی در یک

قابلیت های و شایستگی های مورد انتظار جامعه و بازار

کشور یک جریان نوآوری و قابلیت های کارآفرینی مورد نیاز

کاردانش آموختگان را افزایش دهند و بتوانند کیفیت

جامعه شامل دانش ،مهارت و نگرش کارآفرینی را در دانش

فرآیندهای آموزشی را نیز بهبود بخشند(خسروی پور و

آموختگان ایجاد کنند و دانش آموختگان به عنوان عامالن

همکاران .) 1216 ،آنسلم )1552( 9معتقد است کارآفرینی می

تغییر اجتماعی ،این قابلیت ها را در جامعه ترویج دهند .برای
2

. Mitra et al.
. Robinson et al.
4
. Emerson et al.
5
. Anselm
3

1

. Hurley
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تواند یادگرفته شود ،طبق نظر او افراد ممکن است با تمایل

آفرینان در علوم و مهندسی را در شرایط یادگیری ،الهام

طبیعی به کارآفرینی متولد شوند اما سطح فعالیت کار آفرینی

بخشی و کاربرد منابع افزایش داده است .این نشان می دهد

باالتر خواهد رفت اگر در سطح ورودی ،مهارت های

که برنامه های آموزشی می توانند نقش مهمی در تحریک

کارآفرینانه آموخته شوند .توجه به این نکته ضروری است که

پتانسیل کارآفرینی کارآفرینان بازی کنند.

صرف گذراندن دوره های آموزش کارآفرینی ،فرد کارآفرین

ادغام آموزش کارآفرینی در برنامه درسی دانش آموزان کمک

نخواهد شد ،بلکه باید نگرش مثبتی به کسب و کار نیز داشته

خواهد کرد که به هنگام دانش آموختگی مهارت توانا ساختن

باشد .نگرش آمادگی برای واکنش ویژه نسبت به یک فرد،

آنها به ((کارآفرین)) به جای ((جویندگان کار)) مجهز شوند.

شیء یا وضعیت است و نگرش به کسب و کار آمادگی روحی و

کارآفرینان توسط سائق های استثنایی شان مانند ریسک

روانی برای راه اندازی کسب و کار است (عسگری پور و

پذیری ،تصمیم گیری ،نوآوری و البته صرف مقدار قابل

همکاران.)1253،

توجهی ازانرژی مشخص شده اند (نواوابا.)3011،1

از دیگرسو در تحوالت دنیای کنونی ،وزارت آموزش و پرورش

همچنین با توجه به این مطلب که کتابهای درسی دوره

به عنوان رکن اساسی تربیت سرمایه های انسانی ،به تقویت

دبیرستان ،ایفاگر نقش ها و فعالیت های گوناگون برای تحقق

روحیه کارآفرینی توجه ویژه داشته و راهکارهایی جهت توسعه

اهداف و مهارت های زندگی است تا دانش آموز را برای زیستن

و نهادینه سازی آن ارائه داده است .یکی از مصادیق اجرایی

متعالی آماده کند ،از همین رو می تواند در جهت تقویت نگرش

کردن این راهکارها ،رشد و توسعه آموزش های فنی و حرفه

کارآفرینانه دانش آموزان نیز نقشی مؤثر ایفا کند.

ای و کاردانش یا به عبارت دیگر آموزش های هنرستانی است

تغییر و تحوالت سریع علم و فنآوری در سالهای اخیر،

که کارآفرینی خصیصه بارز این گونه آموزش ها به شمار می

کشورهای جهان به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته را با

رود (سحرخیز.)1253،

چالشهای جدیدی روبرو ساخته است که گذر از آنها نیازمند

برنامه های آموزشی ،تاثیر مهمی بر نگرش های کارآفرینی

بکارگرفتن رویکردها و روشهای خالقانه است .با توجه به این

کارآفرینان دارد .بعد از مشارکت در چنین برنامه هایی

مطلب و اینکه کارآفرینی جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و

باالتر کارآفرینی

مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می شود و همچنین

معطوف می کنند (شرودر .)3006،1نتایج مشابهی از کشورهای

منجر به تبدیل دانش جدید به خدمات و محصوالت جدید می

امریکا ،انگلستان و فرانسه گزارش شده است (ژائو و همکاران،3

شود ،این پژوهش درصدد آن است که با مروری بر تحقیقات

3009؛ سیوتاریس و همکاران )3006،2که طبق یافته های

انجام شده در مورد ایجاد نگرش کارآفرینانه ،نقش آموزش

آنها ،برنامه های آموزشی ،اهداف کارآفرینی و نگرش های کار

های کاردانش را در ایجاد نگرش کارآفرینانه درهنرجویان این

کارآفرینان عالیقشان را به سمت سطو

1

. Schroder
. Zhao et al.
3
. Souitaris et al.

رشته ها ازدیدگاه هنر آموزان بررسی نماید.

2
4

. Nwaoba
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مبانی نظری پژوهش

همکاران )3000،همراه با صرف وقت ،تالش بسیار و پذیرش

تعریف کارآفرینی و کارآفرین

خطر های مالی ،روحی ،اجتماعی برای به دست آوردن منابع

درباره تعریف کارآفرینی و شخص کارآفرین ،تعاریف گوناگونی

مالی ،رضایت شخصی و استقالل است (هیسریچ و

از سوی صاحب نظران ارائه شده است که با توجه به وسعت

همکاران .)3003،2توافق گسترده ای وجود دارد که دانش

سیطره کارآفرینی در رشته ها و علوم مختلف ،تنوع تعاریف نیز

نقش مرکزی در این فرآیند را ایفا می کند .کارآفرینان برای

امری غیر قابل کنترل و ناگزیر است درنتیجه ارائه تعریف کامل

ترکیب های جدید و بر مبنای یک ارزیابی از اطالعات در

و جامعی که بتوان با ارائه آن ،اجماع دیدگاه های صاحب

دسترس تصمیم می گیرند (شومپیتر )1521،1و دانش ،منبعی

نظران را جلب کرد ،سخت و گاه غیر ممکن می نماید .در این

است که توسط کار آفرین به کار گرفته می شود

نوشتار سعی شده است بیشتر از تعاریفی استفاده شود که

(کرزنر.)1592،9

مفهومی نو و چالشی دارند؛ البته این بدان معنا نیست که این

کارآفرینی فرآیندی پویا است که به وسیله آن افراد به طور

تعاریف برتری به سایر تعاریف داشته یا دارند.

دایم فرصت های اقتصادی را تعریف می کنند و بر مبنای آن به

واژه کارآفرینی برگرفته از کلمه فرانسوی  Entreprendreبه

توسعه ،تولید و فروش کاالها و خدمت ها می پردازند که الزمه

معنای متعهد شدن می باشد .بنابر تعریف واژه نامه دانشگاهی

این فرآیند ویژگیهایی مانند اعتماد به نفس ،توانایی خطر

وبستر کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های

کردن و تعهد شخصی است(نظارت جهانی کارآفرینی.)1555،6

یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل کند .در

کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق

تعریفی دیگر کارآفرین را فرد یا افراد صاحب کسب و کار می

فرآیند ایجاد کسب و کار (کسب و کار خانگی ،کسب و کار

داند که از طریق ایجاد یا توسعه فعالیت های اقتصادی یا

مجازی ،کسب و کار در مغازه یا شرکت یا سازمان) تؤام با

اجتماعی توسط شناسایی و ارزیابی و بهره برداری از

بسیج منابع و مخاطره مالی واجتماعی ،محصول یا خدمت

محصوالت ،خدمات و بازارهای جدید ،در جستجوی ایجاد

جدیدی به بازار عرضه می کند (احمد پور داریانی و

ارزش هستند (بوسما و همکاران.)3001،1

همکاران.)1212،

تامپسون )3000( 3معتقد است رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر

نگرش کارآفرینانه

و ضروری برای تمامی سازمان ها ( دولتی ،خصوصی ،داوطلبانه

ادبیات نگرش کارآفرینانه سعی دارد تا ویژگیها و مهارتهایی که

و غیره ) با هر اندازه( بزرگ ،متوسط و کوچک ) است.

در کارآفرینی فرد و تمایز وی از سایرین مؤثر است ،شناسایی

کارآفرینی فرآیند ایجاد ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت به
منظور تولید کاالها و خدمت های آتی (شان و
1

. Bosma et al.
. Thompson

2

3

. Hisrich et al.
4
.Schumpeter
5
.Kirzner
6
). GEM (The Global Entrepreneurship Monitor
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کند (کولمنت و همکاران .)3001،1نگرش کارآفرینانه را می

ناندان ،1216( 5ترجمه شجاع صفت و واثقی) به نقل از آرنولد

توان به صورت جهت گیری های شخصی به سوی فعالیت های

کوپر10

ارزش افزا در آینده و خوداستخدامی در کسب و کارهای

شامل؛ سن ،تحصیالت ،تجربه حرفه ای و زمینه خانوادگی

کوچک تعریف نمود (بورگر و همکاران .)3009،3در واقع نگرش

معرفی می کند .از عمده ویژگیهای روانشناختی مؤثر بر

کارآفرینانه ،فرد را درگیر کارآفرینی می کند (شریف و

کارآفرینی افراد می توان به مواردی مانند :برخورداری از مرکز

همکاران )3005،2و تفکیک کننده کارآفرینان از غیرکارآفرینان

کنترل درونی ،موفقیت طلبی ،مخاطره پذیری ،استقالل طلبی،

است (لیندسی و همکاران .)3009،1نگرش کارآفرینانه ،تابعی از

خالقیت و نوآوری ،تحمل ابهام و ...اشاره کرد.

از هر سه نوع واکنش ) شناختی ،عاطفی و رفتاری( به یک

مطالعات و بررسی های گسترده ای در مورد اینکه چرا و چگونه

موضوع کارآفرینانه مشخص است (رابینسون نقل قول از

افراد کارآفرین می شوند صورت گرفته است .برخی متخصصان

جعفری مقدم ،فخارزاده)1250 ،

بر مشخصات شخصی افراد تاکید می کنند شامل مک کله

اکثریت یافته های پژوهشی در مورد نگرش کارآفرینانه در

لند )1561( 11ایده درمورد نیاز به موفقیت و روتر)1550( 13

دانش آموزان ،نمایانگر نگرش مثبت نسبت به کارآفرینی در

منبع کنترل ،یا شومپیتر( )1521نوآوری .ویژگی های

آنها است(شریف و همکاران3005،؛ هریس و همکاران

کارآفرینانه شخصی مانند ریسک پذیری ،خالقیت ،تصمیم

3001،9؛ کندو و همکاران3009،6؛ کندو و همکاران.)3001،

گیری سریع ،نگرشهای کارآفرینانه شناخته شده ای هستند و

در همین حال ،یافته های تحقیقات اخیر نشان می دهند که

بخش جدایی ناپذیر کتاب های درسی کارآفرینی و کسب و کار

برنامه های آموزشی نگرش دانش آموزان به کارآفرینی را ارتقا

کوچک می باشند .محیط فرهنگی ،اعتقادات ،ارزش ها،

نمی دهند ،در عوض آنها جاه طلبی دانش آموزان به کارآفرین

موسسات ،خانواده و نیز آموزش بر نگرش های کارآفرینانه اثر

شدن را تقلیل می دهند (اوستربیک و همکاران3010،9؛

می گذارند (اس زرب.)3009،12

فوچس و همکاران .)3001،1این مستلزم تحقیقات بیشتر در

شاخه کاردانش در نظام آموزش متوسطه

م ورد نگرشهای دانش آموزان نسبت به کارآفرینی و آموزش

در دنیای مبتنی بر اطالعات و فناوری ،به الگوی توسعه مبتنی

کارآفرینی هدفمند و برنامه هایی به منظور افزایش کارآفرینی

بر منابع انسانی نیاز مبرم است .به دنبال انتشار اطالعات جدید

می باشد.

و فناوری اطالعات ،فرآیندهای کار اکنون بیش از گذشته بر

عوامل مربوط با ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان را

دانش تاکید می ورزند و کار تخصصی یعنی آن دسته از
1

. Colmant et al.
. Burger et al.
3
. Shariff et al.
4
. Lindsay et al.
5
. Harris et al.
6
. Kundu et al.
7
. Oosterbeek et al.
8
. Fuchs et al.
2

مشاغل تخصصی باال از آموزش و پرورش رسمی به ویژه
9

. Nandan
. Arnold Cooper
11
. McClelland
12
. Rotter
13
. Szerb
10
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مهارت های نمادین و حرفه ای و به کارگیری فناوری

پیشینه تحقیق

اطالعات ،عامل اصلی برای هدایت آینده کاری نیروی انسانی

نوه ابراهیم ،تندسته و سلیمانی ( )1219در پژوهشی باعنوان

محسوب می شود (پیوریا ،1نقل قول از ربیعی و

"مطالعه شاخص های کار آفرینی در بین دانش آموزان سال

پیرمرادیان)1251،

آخر سه شاخه نظری ،فنی حرفه ای و کاردانش در مدارس

در پی تحوالت گسترده در نظام آموزش متوسطه ،به عنوان

متوسطه شهرستان گرمسار" که با هدف بررسی و مقایسه

الگویی جدید از ارتباط میان نظـام آموزش متوسطه فنی و

مؤلفه های کارآفرینی در بین دانش آموزان سال آخر انجام

حرفه ای و نیازهای بازار کار ،از سال تحصیلی 1291-93

دادند ،شاخص های انگیزه پیشرفت ،استقالل طلبی ،گرایش به

شاخه کاردانش در کشور به اجرا درآمد .شــاخه کاردانــش به

خالقیت ،ریسک پذیری ،کنترل درونی ،تحمل ابهام ،تیم کاری

عنوان زیر مجموعه ای از نظام آموزش متوسطه ،به مجموعه

و آینده نگری را بررسی کردند .نتایج نشان داد که بین قابلیت

برنامه هایی اطالق می شود که در جهت ارتقای دانش

های کارآفرینی دانش آموزان شاخه های نظری ،فنی و حرفه

کا ربردی و ایجاد مهارت های الزم در دانش آموزان و نیز

ای وکاردانش در سطح ( )0001تفاوت معنی داری وجود دارد و

شکوفایی استعداد های نهفته آنان ،طر ریزی و اجرا شده اند

شاخص های کارآفرینی در بین دانش آموزان شاخه کاردانش از

(حمزه لوئی کهریزی .)1299 ،هدف شــاخه کاردانش ،تقویت

شاخه نظری باالتر است.

نیروی انسانی موردنیاز بخش های صنعت ،کشــاورزی و

صالحی و همکاران ( )1219در نگاه تحلیلی بر عملکرد

خدمات براساس نیازهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

هنرستانهای کار و دانش (موردی از ارزشیابی کیفیت

کشور است .دبیران شاغل در هنرستانها که هنرآموز نامیده می

بروندادهای هنرستانهای کار و دانش منطقه  2شهر تهران)،

شوند عالوه بر تدریس هفتگی طبق برنامه بر اساس ضوابط

دریافتند در زمینه پرورش ویژگی های کارآفرینانه میزان

آموزش و پرورش به دانش آموزان مشغول به تحصیل در

موفقیت هنرستانهای کار و دانش درتقویت حس کنجکاوی،

هنرستانها که هنر جو نامیده می شوند باید برآن باشند که

نوآوری و خالقیت ،توانایی تصمیم گیری در حل مسائل و

هنرجویان را نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی توجیه

پایداری در مقابل مشکالت ،روحیه اعتماد به نفس در دانش

نمایند و با تقویت و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در بین

آموختگان در سطح نامطلوب و در روحیه مسئولیت پذیری و

هنرجویان از طریق آموزشهای کارآفرینی ،آنها را برای ورود به

تعاون ،پرکاری و تالش در دانش آموختگان نسبتا مطلوب

بازار کار آماده نمایند.

ارزشیابی شده است و در عامل کارآفرینی همگی در سطح
نامطلوب است.
عزیزی( )1213در بررسی زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی
در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه
. Pyoria

1
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شهید بهشتی نتیجه گرفته است که بین متغیرهای اعتقاد به

شانن و همکاران )3005( 2در تحقیقی نگرش کارآفرینانه

کنترل درونی ،انگیزه پیشرفت ،ریسک پذیری ،استقالل طلبی

دانش آموزان در برزیل و چین را اندازه گیری و مقایسه کرده

و خالقیت دانشجویان با کارآفرینی آنان رابطه معناداری وجود

اند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرهنگ و انتظارات

دارد .پژوهشهای برومند نسب ( )1211نیز نشان داد که بین

کارآفرینانه بر نگرش کارآفرینی تاثیر گذار است و دانش آموزان

انگیزه پیشرفت و خالقیت با کارآفرینی دانشجویان رابطه

چینی در نوآوری درکسب و کار و کنترل بر کسب و کار قویتر

معناداری وجود دارد.

بوده ولی دانش آموزان برزیلی در اعتماد به نفس امتیاز

خدمتی توسل ( )1295پژوهشی با عنوان "زمینه بروز و

بیشتری آوردند و در مورد نیاز به موفقیت هم تفاوت

پرورش کارآفرینی در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه

چشمگیری مشاهده نشد.

شهرستان کرج را از نظر مدیران ،دبیران و دانش آموزان " را

تام )3005(1اثر آموزش کارآفرینی بر نگرش های کارآفرینانه

انجام داد .نتیجه این تحقیق نشان داد که زمینه های انگیزه

دانشجویان را بررسی کرده و نگرش کارآفرینانه را بعنوان متغیر

پیشرفت ،استقالل طلبی ،ریسک پذیری و مرکز کنترل درونی

عملیاتی در نظر گرفته است .نتایج حاکی از آن است که

دانش آموزان باالتر از سطح میانگین بوده است.

آموزش کارآفرینی بر افزایش نگرش کارآفرینانه مؤثر است و

لوپه پیه 1و باقری ( )3011در تحقیق خود دریافتند که دانش

تغییر قابل توجهی درنگرش کارآفرینانه دانشجویان ،قبل و بعد

آموزان در دبیرستان های فنی حرفه ای دارای احساس خود

از دوره آموزش کارآفرینی مشاهده شد.

ارزشی باالیی هستند ،چون احساس می کنند که اگر

شریف و همکاران ( ،)3005به تحقیق در مورد میزان نگرش

کارآفرین باشند مورد استقبال جامعه قرار گرفته و به آن ارزش

کارآفرینانه دانشجویان در مالزی پرداخته اند و با بررسی 99

قائل می شوند .عالوه براین ،تحقیق نشان داد که دانش آموزان

دانش آموخته که دروس کارآفرینی را گذرانده اند و  99دانش

دارای مهارت کارآفرینی دارای کنترل درونی بیشتری در رفتار

آموخته که واحدهای کارآفرینی را نگذرانده اند بدین نتیجه

خود می باشند.

دست یافتند که تفاوت معناداری در میزان نگرش کارآفرینانه

اُبی سانیا و همکاران )3010( 3در پژوهش خود به این نتیجه

دانشجویان دسته اول با دسته دوم وجود دارد.

دست یافتند که نگرش مثبت به کارآفرینی پیش از هرچیز از

فایول و گایلی )3001(9در پژوهش خود یک چارچوب مفهومی

طریق تدوین محتوای برنامه های درسی و روش تدریس

را میان کارآفرینی و نظام آموزش و پرورش ترسیم کرده اند .بر

اثربخش محقق می شود.

اساس این پژوهش ،دوره آموزش کارآفرینی باید از طریق
طراحی دقیق محتوای دروس و شناخت جامعه هدف ،به
خصوص قبل از قرار گرفتن در معرض آموزش های کارآفرینی
3

1

. Lope Pihie
. Obisanya et al.

2

. Shanan et al.
. Tam
5
. Fayolle &Gaily
4
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برنامه ریزی شده و در این مدل به اهداف آموزش ،سطو

کارایانیس 1و همکاران ( )3002در تحقیقی به مطالعه تطبیقی

اجتماعی-اقتصادی و به کارگیری روش ها و تکنیکهای

آموزشها برای دانشجویان کارآفرینی در سه سطح زیر لیسانس،

هنسن1

لیسانس و نیز دوره تحصیالت تکمیلی در دو کشور فرانسه و

( )3001در بررسی چگونگی تاثیر نگرش کارآفرینانه بر عملکرد

امریکا پرداخته و ضمن بیان نتایج و یافته های مختلف اشاره

و نوآوری در کسب و کارهای توریسمی در نروژ دریافتند که

کرده اند که در امریکا ،دیدگاهها وادراکات افراد (پرورش

نگرش کارآفرینانه قوی تر ،احتمال ایجاد تغییر در سازماندهی

ویژگیها) در مورد کارآفرینی وآموزشهای مربوط به آن و نیز

کسب و کار و رشد درآمد را افزایش می دهد.

عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر تأسیس و استمرار حیات

هوارد )3001(3در پژوهشی تأثیر توسعه قابلیتهای کارآفرینی

شرکتهای کارآفرینانه ،در مقایسه با فرانسه حالت مثبت و

(استقالل طلبی ،ریسک پذیری ،انگیزه پیشرفت ،کنترل درونی،

مساعدتری دارد.

و اعتماد به نفس و جسارت خالقیت) برکارآفرینی 190 ،نفر از

هشام و عثمان )1559(9در طر پژوهشی خود به بررسی نقش

دانش آموزان را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که

آموزش های رسمی و غیررسمی در عملکرد کارآفرینان در

رابطه مستقیمی بین این قابلیتها و توانایی کارآفرینی افراد

سنگاپور پرداخته اند .آنها در پایان این پژوهش نتیجه گرفته

وجود دارد .موحد )3002( 2در مطالعه ای به بررسی سطح

اند که آموزش های رسمی و غیر رسمی عامل مهمی محسوب

دانش مهار تها و دیدگاه ها وکارآفرینی در میان دانش آموزان

می شوند که سهم قابل توجهی در عملکرد کارآفرینان دارند.

دبیرستان کالنگ والی پرداخته و رابطه بین دانش ،مهارت ها و

رابینسون و سکستون )1551( 6مطالعه ای را بر روی بیش از

نگرش های کسب و کار و کارآفرینی در آنها را مورد بررسی

 3000کارآفرین برای بررسی روابط بین آموزش و موفقیتهای

قرار داده است .یافته های تحقیق نشان می دهند که سطح

شغلهای خود استخدام انجام دادند .در این مطالعه از سه مدل

دانش ،نگرش و مهار تهای دانش آموزان درباره کسب و کار و

تجربی برای بدست آوردن تخمین استفاده شده بود .آنها

کارآفرینی متوسط است .همچنین یافته های تحقیق نشان می

دریافتند که آموزش رابطه نزدیکی با کارآفرینی ،و کارآفرینان

دهند که بین سطح دانش ،نگرش و مهارت های دانش آموزان

سطح باالتری از آموزش را نسبت به افراد کارمند و حقوق بگیر

درباره کسب و کار و کارآفرینی در بین دانش آموزانی که تحت

دریافت کردند .مطالعه همچنین نشان داد که سطو باالتر

برنامه کارآفرینی قرار گرفته اند و دانش آموزانی که تحت

آموزش ،احتمال اینکه خود فرد ،کارفرما شود و موفقیتهای

برنامه کارآفرینی قرار نگرفته اند ،تفاوت معناداری وجود ندارد.

بیشتری را کسب کند افزایش می دهد.

آموزش ،متناسب با دانش آموزان توجه گردد .نیباک و

1

4

2

5

. Nybakk & Hansen
. Howard
3
. Movahed

. Carayannis
.Hisham & Osman
6
. Robinson & Sexton
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جدول ( .)1خالصه پژوهش های انجام شده در رابطه با بررسی نگرش کارآفرینانه
پژوهشگر

سال

نتایج

ردیف
1

نوه ابراهیم ،تندسته
و سلیمانی

1219

در بررسی شاخص های انگیزه پیشرفت ،استقالل طلبی ،گرایش به خالقیت ،ریسک پذیری ،کنترل درونی ،تحمل ابهام ،تیم
کاری وآینده نگری در بین دانش آموزان نتیجه گرفته شد که شاخص های کارآفرینی در بین دانش آموزان شاخه کاردانش
از شاخه نظری باالتر است.

3

صالحی و همکاران

1219

میزان موفقیت هنرستانهای کاردانش درتقویت حس کنجکاوی ،نوآوری و خالقیت ،توانایی تصمیم گیری در حل مسائل و
پایداری در مقابل مشکالت ،روحیه اعتماد به نفس در دانش آموختگان در سطح نامطلوب و در روحیه مسئولیت پذیری و
تعاون ،پرکاری و تالش در آنها نسبتا مطلوب ارزشیابی شده است و در عامل کارآفرینی همگی در سطح نامطلوب است.

2

عزیزی

1213

بین متغیرهای اعتقاد به کنترل درونی ،انگیزه پیشرفت ،ریسک پذیری ،استقالل طلبی و خالقیت دانشجویان با کارآفرینی
رابطه معناداری وجود دارد.

1

برومند نسب

1211

بین انگیزه پیشرفت و خالقیت با کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد.

9

خدمتی توسل

1295

زمینه های انگیزه پیشرفت ،استقالل طلبی ،ریسک پذیری و مرکز کنترل درونی دانش آموزان باالتر از سطح میانگین بوده
است.

6

لوپه پیه و باقری

3011

دانش آموزان دبیرستان های فنی حرفه ای احساس خود ارزشی باالیی داشته و دانش آموزان دارای مهارت کارآفرینی،
دارای کنترل درونی بیشتری در رفتار خود می باشند.

9

ابی سان و همکاران

نگرش مثبت به کارآفرینی پیش از هرچیز از طریق تدوین محتوای برنامه های درسی و روش تدریس اثربخش محقق می
شود.

1

شانون و همکاران

3005

فرهنگ و انتظارات کارآفرینانه بر نگرش کارآفرینی تاثیر گذار است و دانش آموزان چینی در نوآوری درکسب و کار و کنترل
بر کسب و کار قویتر بوده ولی دانش آموزان برزیلی در اعتماد به نفس امتیاز بیشتری آوردند و در مورد نیاز به موفقیت هم
تفاوت چشمگیری مشاهده نشد.

5

تام

3005

آموزش کارآفرینی بر افزایش نگرش کارآفرینانه دانشجویان مؤثر بوده و تغییر قابل توجهی درنگرش کارآفرینانه دانشجویان،
قبل و بعد از دوره آموزش کارآفرینی مشاهده شد.

10

شریف و همکاران

3005

تفاوت معناداری در میزان نگرش کارآفرینانه دانشجویانی که دروس کارآفرینی را گذرانده اند با دانش آموختگانی که
واحدهای کارآفرینی را نگذرانده اند وجود دارد.

11

فایول و گایلی

3001

ترسیم چارچوب مفهومی میان کارآفرینی و نظام آموزش و پرورش ،طراحی دقیق محتوای دروس و شناخت جامعه هدف،
به خصوص قبل از قرار گرفتن در معرض آموزش های کارآفرینی برنامه ریزی شده در دوره آموزش کارآفرینی ،و توجه به
اهداف آموزش ،سطو اجتماعی -قتصادی و به کارگیری روش ها و تکنیکهای آموزش ،متناسب با دانش آموزان در مدل
ارائه شده

13

نیباک و هنسن

3001

نگرش کارآفرینانه قوی تر ،احتمال ایجاد تغییر در سازماندهی کسب و کار و رشد درآمد را افزایش می دهد.

12

هوارد

3001

رابطه مستقیمی بین توسعه قابلیتهای کارآفرینی (استقالل طلبی ،ریسک پذیری ،انگیزه پیشرفت ،کنترل درونی ،و اعتماد
به نفس و جسارت خالقیت) و توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد.

11

موحد

3002

سطح دانش ،نگرش و مهارتهای دانش آموزان درباره کسب و کار و کارآفرینی متوسط است .و همچنین بین سطح دانش،
نگرش و مهارت های دانش آموزان درباره کسب و کار و کارآفرینی در بین دانش آموزانی که تحت برنامه کارآفرینی قرار
گرفته اند و دانش آموزانی که تحت برنامه کارآفرینی قرار نگرفته اند ،تفاوت معناداری وجود ندارد.

19

کاریانیس و
همکاران

3002

در امریکا ،دیدگاهها وادراکات افراد (پرورش ویژگیها) در مورد کارآفرینی وآموزشهای مربوط به آن و نیز عوامل نهادی و
محیطی مؤثر بر تأسیس و استمرار حیات شرکتهای کارآفرینانه ،در مقایسه با فرانسه حالت مثبت و مساعدتری دارد.

16

هشام و عثمان

1559

آموزش های رسمی و غیر رسمی عامل مهمی محسوب می شوند که سهم قابل توجهی در عملکرد کارآفرینان دارند.

19

رابینسون و
سکستون

1551

آموزش رابطه نزدیکی با کارآفرینی داشته ،و کارآفرینان سطح باالتری از آموزش را نسبت به افراد کارمند و حقوق بگیر
دریافت کردند .سطو باالتر آموزش ،احتمال اینکه خود فرد ،کارفرما شود و موفقیتهای بیشتری را کسب کند افزایش می
دهد.
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روش پژوهش:

آلفای کرونباخ استفاده شده است .بدین صورت که ابتدا

روش این تحقیق توصیفی و از لحاظ نوع روش پیمایشی و از

پرسشنامه اولیه بین  30نفر از اعضای نمونه توزیع شد و با

نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری این پژوهش شامل

استفاد از نرم افزار آماری  spssآلفای کرونباخ آن محاسبه شد

کلیه هنرآموزان شهرستان خوی بر اساس اطالعات سال

که میزان آن برای پرسشنامه تحقیق  %11به دست آمد که

تحصیلی  1251-59به تعداد  100نفر است .به دلیل

نشانگر پایایی باالی پرسشنامه است .برای ارزیابی تاثیر و نقش

جلوگیری از افت آزمودنیها کلیه افراد جامعه آماری به عنوان

آموزش های کاردانش ،آزمون  Tتک نمونهای و برای

نمونه انتخاب شدند بنابراین روش نمونه گیری سرشماری

الویتبندی تاثیر آموزش های کاردانش بر مؤلفه های نگرش

(نمونه برابر جامعه) است .به دلیل اینکه تعدادی از هنرآموزان

کارآفرینانه ،از آزمون فریدمن استفاده شده است.

حاضر به همکاری نشدند و تعدادی از پرسشنامه ها ناقص
تکمیل شده بودند ،تعداد  60پرسشنامه مورد تحلیل قرار

توصیف آماری داده های جمعیت شناختی

گرفت.

در این پژوهش مطالعه عوامل فردی با شاخص های جنسیت،

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس

تحصیالت ،سابقه کار سنجیده شده است .اطالعات جمعیت

مؤلفه های نگرش کارآفرینانه رابینسون (نقل قول از جعفری

شناختی نشان می دهد که  91/66درصد ( 12نفر) پاسخ

مقدم ،فخارزاده ( )1250میل به موفقیت ،کنترل شخصی

دهندگان مرد و  31/22درصد ( 19نفر) زن بوده اند6/66 .

ادراک شده ،خالقیت و نوآوری ،عزت نفس ،تشخیص و بهره

درصد ( 1نفر) پاسخ دهندگان مدرک فوق دیپلم91 /22 ،

برداری از فرصت) استفاده شده است .پرسشنامه های تکمیل

درصد ( 19نفر) مدرک لیسانس و  19درصد ( 5نفر) مدرک

شده با نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای

فوق لیسانس دارند .همچنین  11/9درصد ( 9نفر) سابقه کار

سنجش میزان اعتبار (روایی) پرسشنامه ،از قضاوت خبرگان

کمتر از  9سال 19 ،درصد ( 5نفر) بین  10تا  19سال و 92/2

استفاده شده است بدین گونه که پرسشنامهها به همراه

درصد ( 11نفر) بیشتر از  10سال سابقه کار در هنرستانهای

توضیحی کلی از تحقیق در اختیار  10نفر از هنرآموزان و

کاردانش را دارند .خالصه نتایج جمعیت شناختی هنرآموزان

اساتید قرار گرفت و از آنها درخواست شد با توجه به سواالت

پاسخ دهنده در جدول ( )3آمده است.

در نظر گرفته شده برای سنجش متغیرهای مورد نظر ،روایی
سواالت را مشخص کنند .به منظور تعیین پایایی ابزار سنجش
(محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری) ،از شیوه
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جدول ( .)2خالصه نتایج ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
جنسیت

سابقه کار

تحصیالت

مرد

زن

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

کمتر از  9سال

 9تا  10سال

بیشتر از  10سال

تعداد

12

19

1

19

5

9

5

11

درصد

91/66

31/22

6/66

91/22

19

11/9

19

92/2

فروانی تجمعی

91/66

100

6/66

11/52

100

11/9

36/9

100

یافته های پژوهش

توزیع فراوانی و درصد پاسخ های معلمان (از  = 1خیلی کم تا

-1آیا از دیدگاه هنر آموزان ،آموزش های کاردانش در ایجاد

 =9خیلی زیاد) در بررسی نقش آموزش های کاردانش ،در

نگرش کارآفرینانه در هنرجویان با توجه به مؤلفه میل به

ایجاد نگرش کارآفرینانه در هنرجویان رشته های کاردانش در

موفقیت مؤثر است؟

مؤلفه "میل به موفقیت" در جدول ( )2آمده است.
جدول ( )3مؤلفه میل به موفقیت

شماره

شاخص های مؤلفه میل
به موفقیت

1

تحلیل نقاط ضعف

3

استفاده از فرصت ها
حتی به قیمت از دست
دادن آسایش فرد

2

انجام هر تالش ممکن
برای موفقیت در کار

1

برنامه ریزی برای آینده
در جهت کسب موفقیت

9

تالش مؤثر برای استفاده
بهینه از منابع

درصد

6

انجام بهینه کارها

تعداد

0

درصد

0

1/2

9

انجام بهترین و برترین
کارها

تعداد

0

3

16

درصد

0

2/2

36/9

69/0

1

استفاده مناسب و
عاقالنه از زمان و عدم
هدر دادن

تعداد

0

1

16

10

0

درصد

0

6/9

36/9

66/9

0

تعداد

0

0

1

96

0

درصد

0

0

6/9

52/2

0

میل به موفقیت

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

انحراف معیار

آماره
T

سطح
معناداری

تعداد

0

3

26

19

9

2/12

0/65

1/62

0/62

درصد

0

2/2

60/0

31/2

1/2

تعداد

0

11

36

11

9

درصد

0

11/2

12/2

20/0

1/2

تعداد

3

1

36

31

0

درصد

2/2

6/9

12/2

16/9

0

تعداد

0

1

21

39

0

درصد

0

6/9

91/9

11/9

0

تعداد

0

3

31

35

9

0

2/2

10/0

11/2

1/2

9

23

30

2

92/2

22/2

9/0

25

2
9/0

2/31

2/22
2/29
2/61
2/29
2/91
2/60

2/12

0/16

0/99
0/60
0/65
0/91
0/61
0/61

0/22

3/92

2/12
1/19
6/51
2/13
5/09
9/91

10/6

0/01

0/01
0/1
0/01
0/01
0/01
0/01

0/01
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با توجه به نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای (جدول  ،)2به

-3آیا از دیدگاه هنر آموزان ،آموزش های کاردانش در ایجاد

غیر از شاخص های تحلیل نقاط ضعف و برنامه ریزی برای

نگرش کارآفرینانه در هنرجویان با توجه به مؤلفه کنترل

آینده در جهت کسب موفقیت ،میانگین همه شاخص های

شخصی مؤثر است؟

میل به موفقیت در سطح معناداری  0/01از میانگین معیار

نتایج حاصل از تحلیل پاسخهای سوال دوم در جدول شماره

( )2بیشتر بوده و در نتیجه با  55درصد اطمینان می توان

( )1آمده است .مطابق با یافتههای جدول ،تاثیر آموزش های

گفت آموزش های کاردانش در افزایش میل به موفقیت موثر

کاردانش روی تمامی شاخصهای مؤلفه کنترل شخصی ادراک

بوده است .همچنین آموزش کاردانش در شاخص انجام بهترین

شده در ایجاد نگرش کارآفرینانه ،معنیدار بوده است.

و برترین کارها با میانگین  2/91بیشترین مقدار و شاخص

( .)P-value>0/09مقدار میانگین همه مؤلفه ها بزرگتر از 2

استفاده از فرصت ها حتی به قیمت از دست دادن آسایش فرد

است .در نتیجه ،میتوان گفت بر اساس نظر هنرآموزان ،تاثیر

با میانگین  2/31کمترین تاثیر داشته است.

آموزش های کاردانش روی نگرش کارآفرینانه از لحاظ

یافته های این سوال با یافته های پژوهش های نوه ابراهیم و

شاخصهای کنترل شخصی ادراک شده ،مثبت و معنیدار

تندسته و سلیمانی ( ،)1219عزیزی ( ،)1213خدمتی توسل

است.

( ،)1295برومند نسب ( )1211و هوارد ( )3001همسو است.
جدول ( :)4شاخصهای کنترل شخصی ادراک شده
شماره

شاخص های کنترل شخصی
ادراک شده

5

خلق فرصت ها توسط خود فرد

10

میل به استقالل

11

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

تعداد

0

3

19

22

10

2/19

درصد

0

2/2

39/0

99/0

16/9

تعداد

3

0

12

23

12

درصد

2/2

0

31/9

92/2

31/9

توانایی انجام کار بدون تحت تاثیر
قرار گرفتن از محیط

تعداد

3

9

5

20

13

درصد

2/2

11/9

19/0

90/0

30/0

13

مسئولیت پذیری

تعداد

0

9

16

21

1

درصد

0

1/2

36/9

91/9

12/2

12

نسبت دادن موفقیت ها به خود
فرد

تعداد

0

3

39

36

9

درصد

0

2/2

19/0

12/2

1/2

11

ایفای نقش فعال در کارها

تعداد

0

0

31

31

1

درصد

0

0

16/9

10/0

12/2

19

توانایی کار با دیگران

تعداد

0

9

11

31

11

درصد

0

11/9

20/0

29/0

32/2

2/50
2/91
2/90
2/96
2/66
2/90

انحراف
معیار
0/92
0/19
1/03
0/10
0/65
0/90
0/56

آماره
T

سطح
معناداری

1/55

0/01

1/13
9/10
6/90
6/35
9/23
9/62

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

000
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16

اعتقاد به قابل شناسایی بودن کار
هر فرد در یک مجموعه
کنترل شخصی ادراک شده

تعداد

0

3

35

31

9

درصد

0

2/2

11/2

10/0

1/2

تعداد

0

0

9

25

11

11/9

69/0

32/2

درصد

0

0

2/92
2/90

0/90
0/19

9/50
11/19

0/01
0/01

با توجه به نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای (جدول ،)1
میانگین همه شاخص های کنترل شخصی ادراک شده در

-2آیا از دیدگاه هنر آموزان ،آموزش های کاردانش در ایجاد

سطح معناداری  0/01از میانگین معیار ( )2بیشتر بوده و در

نگرش کار آفرینانه در هنرجویان با توجه به مؤلفه خالقیت و

نتیجه با  55درصد اطمینان می توان گفت آموزش های

نوآوری مؤثر است؟

کاردانش در افزایش مؤلفه های کنترل شخصی ادراک شده

نتایج حاصل از تحلیل دادههای سوال سوم در جدول شماره

موثر بوده است .همچنین آموزش کاردانش در شاخص میل به

( )9آمده است .مطابق با یافتههای جدول و بر اساس آزمون

استقالل با میانگین  2/50بیشترین مقدار و شاخص اعتقاد به

 ،Tتاثیر آموزش های کاردانش روی تمامی شاخصهای مؤلفه

قابل شناسایی بودن کار هر فرد در یک مجموعه با میانگین

خالقیت و نوآوری در ایجاد نگرش کارآفرینانه ،معنیدار بوده

 2/92کمترین تاثیر را داشته است.

است ( .)P-value>0/09مقدار میانگین همه مؤلفهها

یافته های این سوال با یافته های پژوهش های نوه ابراهیم و

بزرگتر از  2است ،بنابراین میتوان گفت مطابق با نظر

تندسته و سلیمانی ( ،)1219عزیزی ( ،)1213خدمتی توسل

هنرآموزان ،تاثیر آموزش های کاردانش روی نگرش کارآفرینانه

( ،)1295لوپه پیه و باقری ( ،)3011هوارد ( )3001همسو

از لحاظ شاخصهای خالقیت و نوآوری ،مثبت و معنی دار

است.

بوده است.
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جدول ( :)5شاخصهای مؤلفه خالقیت و نوآوری
شماره

شاخص های مؤلفه خالقیت
و نوآوری

19

میل به کار با افراد خالق و
نوآور

11

انجام کارها از راه های غیر
معمول

15

استفاده از مفاهیم قدیم برای
کاربرد جدید

30

عدم تمایل به تحت کنترل
قرار گرفتن و محدود شدن
درچارچوب ها

31

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

انحراف
معیار

آماره
T

سطح
معناداری

تعداد

3

0

11

21

6

2/90

0/91

6/11

0/01

درصد

2/2

0

0/20

96/9

10/0

تعداد

0

2

33

33

12

درصد

0

9/0

26/9

26/9

31/9

تعداد

0

2

39

20

3

درصد

0

9/0

11/9

90/0

2/2

تعداد

3

0

11

11

2

درصد

2/2

0

32/2

61/2

9/0

تالش و تمایل برای ایجاد
تغییر

تعداد

0

1

22

33

1

درصد

0

1/9

99/0

26/9

6/9

33

پردازش ایده های مختلف

32

تعداد

0

1

11

21

11

درصد

0

6/9

32/2

91/9

11/2

تمایل نداشتن به انجام
کارهای یکنواخت

تعداد

0

3

31

39

13

درصد

0

2/2

29/0

11/9

30/0

31

ایجاد فرصت های جدید

تعداد

0

3

35

11

11

درصد

0

2/2

11/2

20/0

11/2

39

کنجکاوی برای حل مسائل

تعداد

3

1

15

22

3

درصد

2/2

6/9

21/9

99/0

2/2

36

ارائه راه حل های جدید برای
مسائل جدید

تعداد

3

2

30

35

6

درصد

2/2

9/0

22/2

11/2

10/0

خالقیت و نوآوری

تعداد

0

0

9

12

13

درصد

0

0

1/2

91/9

30/0

2/99
2/91
2/91

2/11
2/11
2/91
2/62
2/11
2/96
2/61

0/19
0/69
0/91

0/69
0/11
0/10
0/13
0/11
0/19
0/13

6/91
6/19
9/96

9/99
9/91
9/91
9/56
1/60
9/011
11/19

0/01
0/01
0/01

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

با توچه به نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای (جدول ،)9

برای حل مسایل و شاخص تالش و تمایل برای ایجاد تغییر با

میانگین همه شاخص های خالقیت و نوآوری در سطح

میانگین  2/11کمترین تاثیر را داشته است.

معناداری  0/01از میانگین معیار ( )2بیشتر بوده و در نتیجه

یافته های این سوال با یافته های پژوهش های نوه ابراهیم و

با  55درصد اطمینان می توان گفت آموزش های کاردانش در

تندسته و سلیمانی ( ،)1219عزیزی ( ،)1213برومند نسب

افزایش مؤلفه های خالقیت و نوآوری موثر بوده است.

( ،)1211شانون و همکاران ( ،)3005نیباک و هنسن ()3001

همچنین آموزش کاردانش در شاخص پردازش ایده های

و هوارد ( ،)3001همسو بوده و با یافته های صالحی و

مختلف با میانگین  2/11بیشترین مقدار و شاخص کنجکاوی

همکاران ( )1216هم سو نیست.

001

بررسی نقش آموزش های کاردانش در ایجاد نگرش کارآفرینانه درهنرجویان

-1آیا از دیدگاه هنر آموزان ،آموزش های کاردانش در ایجاد

شاخصهای مؤلفه عزت نفس در ایجاد نگرش کارآفرینانه،

نگرش کارآفرینانه در هنرجویان با توجه به مؤلفه عزت نفس

معنیدار بوده است ( .)P-value>0/09مقدار میانگین همه

مؤثر است؟

مؤلفه ها بزرگتر از  2است ،در نتیجه میتوان گفت بر اساس

نتایج حاصل از تحلیل دادههای سوال چهارم در جدول شماره

نظر هنر آموزان ،تاثیر آموزش های کاردانش روی نگرش

( )6نشان داده شده است .مطابق با یافتههای تحلیل و بر

کارآفرینانه از لحاظ شاخصهای عزت نفس ،مثبت و معنی دار

اساس آزمون  ،Tتاثیر آموزش های کاردانش روی تمامی

بوده است.

جدول شماره ( :)6شاخصهای مؤلفه عزت نفس
شماره

شاخص های مؤلفه عزت نفس

39

اعتماد به قضاوتهای شخصی

31

اعتقاد داشتن به کار و تواناییهای خود

35

حل مشکالت شخصی

20

احساس برتری نسبت به همکاران

21

اعتماد به نتایج کارهای خود
عزت نفس

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

انحراف
معیار

آماره
T

سطح
معناداری

تعداد

3

3

32

36

9

2/96

0/19

9/011

0/01

درصد

2/2

2/2

21/2

12/2

11/9

تعداد

0

3

30

26

3

درصد

0

2/2

22/2

60/0

2/2

تعداد

0

3

19

20

11

درصد

0

2/2

31/2

90/0

11/2

تعداد

0

2

39

39

9

درصد

0

9/0

11/9

19/0

1/2

تعداد

0

3

15

22

6

درصد

0

2/2

21/9

99/0

10/0

0

0

3

15

تعداد
درصد

0

0

2/2

11/9

5

2/62
2/12
2/96
2/91
2/66

0/61
0/96
0/93
0/65
0/19

1/016
1/16
6/013
1/023
11/22

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

19/0

با توچه به نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای (جدول ،)6

شاخص تالش و تمایل برای ایجاد تغییر با میانگین 2/11

میانگین همه شاخص های عزت نفس در سطح معناداری

کمترین تاثیر داشته است.

 01/0از میانگین معیار ( )2بیشتر بوده و در نتیجه با 55

یافته های این سوال با یافته های لوپه پیه و باقری (،)3011

درصد اطمینان می توان گفت آموزش های کاردانش در

شانون و همکاران ( )3005و هوارد ( )3001هم سو بوده و با

افزایش مؤلفه عزت نفس موثر بوده است .همچنین آموزش

یافته های صالحی و همکاران ( )1216هم سو نیست.

کاردانش در شاخص حل مشکالت شخصی با میانگین 2/11
بیشترین مقدار و شاخص کنجکاوی برای حل مسایل و

001

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ششم ،شمارة دوازدهم ،پائیز و زمستان 1256

-9آیا از دیدگاه هنر آموزان ،آموزش های کاردانش در ایجاد

( .)P-value>0/09مقدار میانگین همه مؤلفه ها بزرگتر از 2

نگرش کارآفرینانه در هنرجویان با توجه به مؤلفه تشخیص و

است ،بنابراین مطابق با نظر هنر آموزان ،تاثیر آموزش های

بهرهبرداری از فرصتها مؤثر است؟

کاردانش روی نگرش کارآفرینانه از لحاظ شاخصهای

نتایج حاصل از تحلیل دادههای سوال پنجم در جدول شماره

تشخیص و بهرهبرداری از فرصتها ،مثبت و معنیدار است.

( )9و بر اساس آزمون  ،Tنشانگر تاثیر و معنیدار آموزش های
کاردانش روی تمامی شاخصهای مؤلفه تشخیص و
بهرهبرداری از فرصتها در ایجاد نگرش کارآفرینانه است

جدول شماره ( :)7شاخصهای مؤلفه تشخیص و بهرهبرداری از فرصتها
شماره

شاخص های مؤلفه تشخیص و بهره
برداری از فرصت ها

23

هوشیاری

22

احساس یا درک نیازها

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

تعداد

0

1

21

19

10

2/91

درصد

0

6/9

91/9

39/0

16/9

تعداد

0

0

15

25

3

درصد

0

0

21/9

69/0

2/2

21

تشخیص یا کشف یک تناسب بین
نیازها

تعداد

1

0

25

19

0

درصد

6/9

0

69/0

31/2

0

29

تولید محصول

تعداد

0

10

6

26

1

درصد

0

16/9

10/0

60/0

12/2

تعداد

0

0

13

21

10

درصد

0

0

30/0

62/2

16/9

تشخص و بهره برداری از فرصت ها

2/91
2/31
2/90
2/92

انحراف
معیار
0/19
0/93
0/99
0/50
0/92

آماره
T

سطح
معناداری

1/65
10/60
2/032
9/59
9/13

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

با توجه به نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای (جدول ،)9

مقدار و شاخص تشخیص یا کشف یک تناسب بین نیازها با

میانگین همه شاخصهای مؤلفه تشخیص و بهره برداری از

میانگین  2/31کمترین تاثیر را داشته است .یافته های این

فرصتها در سطح معناداری  0/01از میانگین معیار ( )2بیشتر

سوال با یافته های پژوهش های نوه ابراهیم و تندسته و

بوده و در نتیجه با  55درصد اطمینان می توان گفت آموزش

سلیمانی ( )1219هم سو است.

های کاردانش در افزایش مؤلفه تشخیص و بهره برداری از

مقایسه و الویتبندی مؤلفههای نگرش کارآفرینانه

فرصتها موثر بوده است .همچنین آموزش های کاردانش در

متاثر از نقش آموزش های کاردانش از دیدگاه هنر

شاخص احساس یا درک نیازها با میانگین  2/91بیشترین

آموزان

001

بررسی نقش آموزش های کاردانش در ایجاد نگرش کارآفرینانه درهنرجویان
جدول شماره ( :)8اولویت بندی تاثیر آموزش های کاردانش در مؤلفههای نگرش کارآفرینانه از نظر هنرآموزان
مؤلفه های نگرش کارآفرینانه

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

رتبه اهمیت

میل به موفقیت

3/12

1/00

2/16

0/22

9

کنترل شخصی درک شده

3/90

1/21

2/90

0/19

1

خالقیت و نوآوری

3/90

1/20

2/61

0/13

2

عزت نفس

3/10

1/10

2/66

0/19

3

تشخص و بهره برداری از فرصت ها

3/90

1/90

2/92

0/92

1

آزمون فریدمن ()Friedman

chi square = 11/16 df, =1 p-value, = 0/000

هنر آموزان است .آموزش کارآفرینی یک واقعیت اجتناب پذیر

در الویتبندی تاثیر آموزش های کاردانش در مؤلفههای

برای پیشرفت مداوم است .چرا که در جامعه از طریق تقویت

نگرش کارآفرینانه ،از آزمون فریدمن استفاده شده است .با

نگرش ها و ظرفیت های کارآفرینی ،و استفاده از جوانان

بکارگیری این آزمون ،تاثیر آموزش ها روی مؤلفههای

کارآفرین در ابتکارات کارآفرینی جدید ،سود زیادی عاید

کارآفرینی از نظر هنر آموزان مقایسه میشود .در جدول شماره

جامعه می شود .براساس آمارهای مختلف نرخ بیکاری در بین

( ،)1نتایج آزمون فریدمن به همراه اولویت تاثیر آموزش های

جوانان روز به روز روند صعودی طی می کند بطوری که عالوه

کاردانش بر مؤلفهها نشان داده شده است .مقدار >0/09

بر جوانان و والدین آنان نگرانی در مورد بیکاری و فقر در میان

 P-value=0/000نشان دهنده این است که از نظر

جوانان به یک گفتمان در بین مسئولین مختلف کشور شده

هنرآموزان ،آموزش های کاردانش به یک میزان روی ابعاد

است ،در این راستا گسترش آموزش های فنی حرفه ای و

نگرش کارآفرینانه دانشآموزان مؤثر نبوده است .مطابق با نظر

کاردانش در سیاست های آموزشی کشور به یک ضرورت و

هنر آموزان ،ترتیب مؤلفههای نگرش کارآفرینانه بدین صورت

اولویت اساسی تبدیل شده است .چنانچه دوره آموزشی

است :کنترل شخصی ادراک شده ،عزت نفس ،خالقیت و

کاردانش و ارائه آموزشهایی که به حوزه شناختی ،روانی-

نوآوری ،تشخیص و بهرهبرداری از فرصتها ،و در نهایت میل

حرکتی و عاطفی ارتباط داشته باشد با استفاده از روش های

به موفقیت.

چندرسانه ای و بصورت تعاملی و عملی اجرا شده و هدف آن

نتیجهگیری

رشد انگیزه و نگرش کارآفرینی دانش آموزان باشد ،در آن

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش های کاردانش

صورت این فعالیت ها قادر به ایجاد انگیزه برای کارآفرینی

درایجاد نگرش کارآفرینانه درهنرجویان این رشته ها ازدیدگاه

001

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ششم ،شمارة دوازدهم ،پائیز و زمستان 1256

مثبتی بر انگیزه کارآفرینی دانش آموزان دارد (خلیلی و

دانش آموزان می گردد .نتایج پژوهش بیانگر نقش مثبت و

همکاران3011 3؛ فرهنگ مهر و همکاران3016 ،2؛ جکوبیاک

معنیدار آموزش های کاردانش بر روی تمامی مؤلفههای

و باچتا .)3016 ،1ازسوی دیگر براساس نظریه شناختی،

نگرش کارآفرینانه می باشد که با نتایج پژوهش های نوه

کارآفرینان دارای یک ساختار دانش هستند که برای ارزیابی،

ابراهیم و تندسته و سلیمانی ( ،)1219عزیزی (،)1213

قضاوت یا تصمیم گیری استفاده می شود و آن شامل ارزیابی

خدمتی توسل ( ،)1295برومند نسب ( ،)1211هوارد ()3001

فرصت ها ،ایجاد کسب و کار و رشد آنها است (سانچز،9

لوپه پیه و باقری ( ،)3011شانون و همکاران ( ،)3005نیباک

.)3011

و هنسن( )3001همسو است .انگیزه کارآفرینی یک انرژی

در مورد نگرش کارآفرینانه ،پژوهش رابینسون و همکاران (نقل

است که افراد را تشویق می کند که فعالیت هایی را انجام

قول از جعفری مقدم ،فخارزاده )1250،یکی از جامع ترین

دهند که منجر به دستیابی به نیازها ،کمک به رضایت و

تحقیقاتی است که به نگرش به عنوان معیاری برای پیش بینی

کاهش بی ثباتی از طریق ایجاد یک شرکت یا یک کسب و کار
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