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چکيده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهای شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری اعضای هیأت علمی در رابطه بین
شایستگیهای عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی بود .پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن تمامی اعضای هیأت
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس در سال تحصیلی  11 -14مشتمل بر  531نفر بود که با استفاده از جدول مورگان ،تعداد
 19نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شایستگیهای عاطفی ـ اجتماعی مدیران دانشگاهی،
پرسشنامه محقق ساخته نوآوری دانشگاهی و پرسشنامه شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری اعضای هیأت علمی با طیف 1
گزینهای لیکرت بود که پس از محاسبه روایی و پایایی ،بین افراد نمونه توزیع گردید .نتایج نشان داد که میانگین شایستگیهای
عاطفی -اجتماعی مدیران ،شایستگیهای سه گانه اعضای هیأت علمی و نوآوری دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس در هر
یک از ابعاد پایینتر از سطح مطلوب اما بیشتر از سطح حداقلی است .همچنین مشخص گردید شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری
اعضای هیأت علمی در رابطه بین شایستگیهای عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی بررسی نقش واسطهای دارند.
واژههاي کليدي :شایستگیهای عاطفی -اجتماعی ،نوآوری دانشگاهی ،شایستگی فنی ،شایستگی زمینهای و شایستگی رفتاری
مقدمه
امروزه اکثر سازمانها برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به
تغییر سریع دارند .تغییرات سریع مستلزم آن است که
سازمانها دارای مدیرانی باشند که انطباقپذیر بوده و به
صورت مؤثر کار کنند ،به طور مداوم سیستمها و فرآیندها را
بهبود بخشند و مشتریمدار باشند.
مدیران عنصری کلیدی در هدایت و مدیریت محیط آشفته و
متغیر هستند .مدیران برخوردار از انواع شایستگی ،تفاوتهای
بزرگی ایجاد میکنند .کان و جی چنگ)9111 ( 5
شایستگیهای مورد نیاز مدیران را نفوذ و تأثیرگذاری،
مسئولیت اجتماعی ،توانایی پژوهش و بررسی ،میل به
موفقیت ،توانایی تصمیمگیری ،مهارت بین فردی ،ابتکار،
نویسندة عهدهدار مکاتبات :مهدی محمدی m48r52@gmail.com
1 . Kan & J Cheng

اعتماد به نفس و توانایی مدیریت منابع انسانی میدانند
(تامپسون 5113 ،؛ دنهام 5111 ،؛ چرنیس و آدلر .)9111 ،
یکی از عوامل تعیین کننده در فضاهای رقابتی کاری و دائماً
متغیر امروز ،شایستگیهای عاطفیـ اجتماعی 1نظیر عواطف،
احساسات ،حالتهای روحی و روانی میباشد (فیونا .)9151 ،
کارکنان
عملکرد
اثربخشی

2 . Thompson
3 . Denham
4 . Cherniss & Adler
5 . Affective - Social Competencies
6 . Fiona
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وابسته به برخورداری و بکارگیری شایستگیهای عاطفی ـ
اجتماعی در فضای سازمان است (موری ،چنگ و داینتی ،
9119؛ میر و گهر .)9113 ،1از سوی دیگر ،رویکرد شایستگی
محور 1به کارکنان ،به عنوان یک اصل بنیادین و استراتژیک،
در واقع حلقه رابط بین کارکنان ،مدیران و سازمان است که با
در نظرگرفتن شایستگیهای کارکنان ،سازمان میتواند در
وسعت بیشتری به رقابت با سایر سازمانها بپردازد .که در
نهایت کارکنان و سازمان توأمان منفعت خواهند داشت
(ساها .)9151 ،51بنابراین یکی از بهترین و مناسبترین
رویکردها برای نائل شدن به این مهم ،بهکارگیری رویکرد
شایستگی محور در منابع انسانی است.
هرچند توافق اندکی بر سر معنای دقیق شایستگی وجود دارد
اما معموالً ویژگی مشترک دانش ،مهارت و نگرش بین این
تعاریف مطرح میشود .برخی از محققان ،شایستگی را «توانایی
بکارگیری دانش ،مهارتها و نگرشهایی که موجب عملکرد
مناسب مطابق با استانداردهای خاص میشوند» تعریف
نمودهاند (مارتل و گیلز9113 ،55؛ کوسا و استاک9111 ،59؛
بوون ،فارلی و کلولی 9111 ،53و فلید .)9111 ،54گروهی دیگر
شایستگی را «قدرت ،توانایی و ظرفیت انجام دادن وظیفه»
تعریف نمودهاند (بیهام ،اسمیت و پیس9119 ،51؛ سنگه ،5
 .)9111ورایوت )9111( 59و ساها ( )9151شایستگی را
«مجموعهای از رفتارها که ترکیب واحدی از دانش ،مهارتها و
نگرشها را منعکس میکند» میدانند.
عالوه بر شایستگیها ،بهبود و نوآوری مستمر و فراگیر در
دانشگاهها ،در واقع نوعی کندوکاو منظم برای یافتن شیوهها و
پاسخهای نو به فشارها ،تغییر و تحوالت محیطی است .از آنجا
که امروزه در محیط پیچیده و متحول دانشگاهها دیگر
واکنشهای تکراری برای رویارویی با این تغییرات کارآمد
نمیباشد ،لذا دائم باید در جستجوی راههای جدید برای
7 . Moore, Cheng & Dainty
8 . Mayer & Geher
9 . Competency Based
10 .Saha
11 .Martel & Gilles
12 .Kosa & Stock
13 .Bowen, Farley & Clewley
14 .Felade
15 .Byham, Smith & Paese
16 .Sanghi
17 .Weerayute

واکنش در برابر محیط برآمد به عبارتی آن دسته از دانشگاهها
میتوانند در محیط پیچیده و پویا به بقای خود ادامه دهند که
به طور مستمر قادر به خلق ایدهها و طرحهای جدیدی جهت
مقابله با فشارها و تحوالت محیطی باشند (بهرامی و همکاران،
 .)5311نوآوری دانشگاهی 51هر چیز تجدیدنظر شده است که
طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در
مقابل رقبا استحکام بخشد و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت
را میسر سازد .به عبارتی نوآوری ،خلق چیز جدیدی است که
یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند (طالب بیدختی،
 .)5313به تعبیر دراکر )5111( 51از دیدگاه مدیریتی نوآوری
دانشگاهی به معنای تغییری است که بعد تازهای از عملکرد را
خلق میکند ،ولیکن از دیدگاه سازمانی ،نوآوری به معنای بهره
برداری از ایده جدید است .در واقع به فرایند خلق ،توسعه و
اجرای یک ایده جدید یا رفتار تازه ،نوآوری دانشگاهی گفته
میشود .باید دانست که نوآوری دانشگاهی میتواند به عنوان
تغییر سازمانی برای پاسخ به محیط خارجی یا نفوذ بر آن در
نظر گرفته شود.
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین شایستگیهای
عاطفی ـ اجتماعی مدیران و شایستگیهای فنی ،رفتاری و
زمینهای اعضای هیأت علمی طرحریزی و اجرا شد تا ضمن
بررسی رابطه بین این متغیرها به اصالح ،بهبود راهبردها و
برنامهریزیهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس و به طور
کلی به توسعه و بهسازی آن یاری رساند .به عالوه ،این امر به
نوبه خود میتواند منجر به ارتقای کارآمدی و سالمت سازمانی
و افزایش موفقیت سازمان و بهبود وجهه آن در جامعه گردد و
در نهایت به رشد شایستگی اجتماعی آن کمک مینماید.
همچنین تعیین جایگاه و ارتقاء نقش مدیران در پرورش
کارکنانی شایسته و بالتبع کمک به توسعه اعضای هیأت علمی
از اهمیت ویژهای برخوردار است .این پژوهش به دنبال ایجاد
زمینههایی برای بهبود یا تغییر شایستگیهای کارمندان و
بسترسازی برای خلق شایستگیهای فنی ،رفتاری و زمینهای
مطلوب اعضای هیأت علمی و متناسب با نوع شایستگی
عاطفی ـ اجتماعی ،مدیران دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بندرعباس میباشد .با توجه به موارد فوقالذکر ،بررسی نقش
واسطهای شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری اعضای هیأت
18 . academic innovation
19 . Drucker
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علمی در رابطه بین شایستگیهای عاطفی – اجتماعی مدیران
و نوآوری دانشگاهی است .مدل مفهومی پژوهش در شکل ()5
نشان داده شده است:
در این مدل شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران به عنوان
متغیر برونزاد ،شایستگیهای اعضای هیأت علمی به عنوان متغیر
واسطه و نوآوری دانشگاهی به عنوان متغیر درونزاد هستند.
شايستگيهاي عاطفي -اجتماعي مديران

شايستگيهاي اعضاي هيأت علمي

 خودآگاهی

نوآوري دانشگاهي

 شایستگیهای فنی

 خود مدیریتی

 نوآوری آموزشی

 شایستگیهای زمینهای
 شایستگیهای رفتاری

 آگاهی اجتماعی
 مدیریت روابط

 نوآوری پژوهشی
 نوآوری سازمانی



شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

مباني نظري و پيشينه
بسیاری از محققین معتقدند یکی از عوامل تعیین کننده در
فضاهای رقابتی کاری و دائماً متغیر امروز ،شایستگیهای عاطفیـ
اجتماعی نظیر عواطف ،احساسات ،حالتهای روحی و روانی و ...
میباشد (گلمن 9111،؛ چرنیس و آدلر9111 ،؛ جورج
 .)9111،دو سازه شایستگی عاطفی و شایستگی اجتماعی آنچنان
به یکدیگر پیوند دارند که مشکل است بتوان یکی را بدون دیگری
توصیف کرد ،زیرا حالتهای عاطفی عموماً عالئم اجتماعی دارند
(تامپسون  .)5113 ،شایستگیهای عاطفی یک توانایی آموخته
شده و اکتسابی است که ریشه در هوش عاطفی دارد و در عملکرد
موفقیتآمیز شغلی نیز نقش اساسی ایفا مینماید (چرنیس و آدلر،
 .)9111شایستگیهای اجتماعی نیز بیانگر توانایی کار کردن به
صورت اثربخش با دیگران است و شامل شناخت و مدیریت عواطف
و احساسات دیگران میشود (چرنیس و گلمن .)9115 ،93به زعم
اسمیت و دیرونژ )9119( 94شایستگیهای اجتماعی به معنای
توانایی کارکردن با مردم است و مهارتهای ارتباطی ،آگاهی
اجتماعی ،حل تعارض و ایجاد انگیزش را شامل میشود .گلمن
( )9115شایستگی عاطفی -اجتماعی را مهارتی میداند که دارنده
آن با خود اگاهی ،روحیات خود را کنترل نموده ،با خود مدیریتی،
روحیات خود را بهبود بخشیده ،با همدلی تاثیر آن را درک و با
مدیریت روابط ،به گونهای رفتار مینماید که روحیات خود و دیگران
را باال میبرد.

کرکلند )9155( 91به بررسی رابطه بین شایستگیهای عاطفی
ـ اجتماعی با نوآوری ،شایستگیهای شغلی و تعهد سازمانی
کارکنان پرداختند و نتیجه گرفتهاند که شایستگیهای
عاطفی -اجتماعی رابطه معناداری با نوآوری و شایستگیهای
شغلی کارکنان دارد .همچنین اسکاندورا و النکا )9159( 9
نشان دادند که بین مهارت خودآگاهی و خودمدیریتی با
شایستگیهای رفتاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
91
انجمن بین المللی مدیریت پروژه 99با ارائه مبنای شایستگی ،
تعریف رسمی از شایستگی مورد انتظار را فراهم آورده است.
در این مدل که چشم شایستگی 91نام دارد ،شایستگیها به سه
سه دسته شایستگی فنی ،31رفتاری 35و زمینهای 39تفکیک
شدهاند .این مجموعه شایستگیها اساساً دربردارنده ابعادی
هستند که در کنار یکدیگر عملکرد را توصیف نموده و کم و
بیش از یکدیگر مستقل میباشند .اصطالح چشم شایستگی
بیانگر یکپارچگی در کلیه اجزاء به هنگام ارزیابی موقعیتهای
مختلف میباشد و نشاندهنده دیدگاه و بصیرت است
(محمدی ،ناصری جهرمی و معینی شهرکی.)5315 ،
شایستگیهای فنی :به توصیف اجزاء بنیادین شایستگیهای
فرد میپردازد که فرد با دارا بودن آنها ،عملکرد مناسب و

Management
20-Goleman
21 . George
22 .Thompson
23 . Cherniss & Goleman
24 . Smit & Dejcronjé

Project

25 . Kirkland
26 . Scandura & Lankau
27 .IPMA (International
)Association
28 .Competence Baseline
29 .Eye of Competence
30 .Technical Competence
31 .Behavioral Competence
32 .Contextual Competence
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رضایتبخشی ارائه میدهد .در پژوهش حاضر ،متناسب با
وظایف اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
اعم از آموزشی یا پژوهشی ،شایستگیهای فنی آنان شامل 1
جزء به شرح زیر است -5 :تدریس  -9مشاوره  -3یاری و
خدمترسانی به دانشجویان  -4انجام فعالیتهای علمی و
حرفهای  -1مدیریت ارائه دروس  -نظارت و تضمین کیفیت
 -9ارائه بازخورد  -1تکالیف و  – 1مدیریت کالس (تاگومری و
بیشاب9155 ،33؛ ریکارد9155 ،34؛ سادلر.)5111 ،31
شایستگی های رفتاری :جنبه های فردی را توصیف می کند.
این محدوده به طرز رفتار و مهارتهای آنان در ارتباط با سایر
افراد توجه دارد .شایستگی رفتاری اعضای هیأت علمی شامل
 54جزء به شرح زیر است -5 :رهبری  -9مشارکت و انگیزش
 -3خودکنترلی  -4قاطعیت  -1آرامش  -انتقادپذیری -9
خالقیت  -1نتیجه محوری  -1کارایی  -51مشورت -55
مذاکره  -59حل تعارض و بحران  -53رعایت اصول اخالقی و
 -54احترام به تفاوتهای فرهنگی دانشجویان (داربی ،3
9155؛ ریکارد9155 ،؛ هانسون9154 ،39؛ تراورز ،الیوت و
کراچول.)5113 ،31
شایستگیهای زمینهای :به توصیف اجزایی از شایستگی فرد
میپردازد که به محیط و مقتضیات کاری آنان مربوط میشوند.
این محدوده شامل شایستگیهای آنان در مدیریت نمودن
روابط با سازمان صف و همچنین توانایی عملکرد در یک
سازمان است .شایستگی زمینهای اعضای هیأت علمی شامل
جزء به شرح زیر است -5 :دانشگاه محوری  -9مدیریت
دانشجویان  -3آشنایی با فنآوری آموزشی  -4رعایت مسایل
ایمنی  -1توجه به قوانین و مقررات و  -تعامل و ارتباط با
دانشجو (دیلر و مول9153 ،31؛ تاگومری و بیشاب9155 ،؛
ریکارد9155 ،؛ واچل.)9111 ،41
برخی از محققین نشان دادن که بین نوآوری و شایستگیهای
کارکنان رابطه وجود دارد (عربی5315 ،؛ سریکان و
دالریمپل .)9119 ،45کاپاگودا )9153( 49به بررسی تأثیر

شایستگیهای مدیران بر عملکرد وظیفهای آنان پرداخته و
نتیجه گرفته است که رابطه مثبت و معناداری بین
شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران و عملکرد وظیفهای
آنان وجود دارد .همچنین نتیجه گرفته است که شایستگیهای
مدیران بر بروز خالقیت و نوآوری در آنان تاثیر دارد (کاپاگودا،
.)9153
نوآوری سازمانی عبارت است از ظرفیت کلی یک سازمان در
معرفی محصوالت و خدمات جدید به بازار (اورت و دین،43
 .)9111نوآوری سازمانی ،بهبود خدمات و فرایندهای سازمانی
را سبب شده و در نهایت منجر به ایجاد ارزشهای جدید برای
ذینفعان سازمانها خواهد شد (فورستبو و بائر.)9119 ،44
بنابراین به دلیل ارتباط آن با اصل انعطافپذیری سازمانی و
تولید ،موضوعی بسیار مهم و اساسی است (رانکو .)9114 ،41لو
و چن  )9151( 4نوآوری سازمانی را مشتمل بر تغییرات در
ساختار و فرایندهای یک سازمان در راستای به کارگیری
مفاهیم جدید مدیریتی ،کار و عملیاتی مانند به کارگیری کار
گروههای تخصصی در تولید ،مدیریت زنجیره تأمین یا
سیستمهای مدیریت کیفیت در نظر گرفتهاند .فورستبو و بائر
( )9119سه بعد زیر را برای نوآوری دانشگاهی 49در نظر
گرفتهاند:
41
بعدآموزشی ؛ بعد آموزشی نوآوری دانشگاهی ،به ارائه انواع
جدیدی از رشتهها ،مواد آموزشی و طراحی برنامه درسی در
رشتههای مختلف میپردازد .بعد پژوهشی41؛ منظور از بعد
پژوهشی نوآوری دانشگاهی فراهم نمودن زمینه پژوهش در
دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی و همچنین همکاری با سایر
دانشگاهها میباشد .بعد سازمانی11؛ بعد سازمانی نوآوری
دانشگاهی در برگیرنده راههای جدید بهمنظور افزایش انگیزه
کارکنان در کار ،افزایش انگیزه اساتید در تدریس و امکان
دسترسی به پیشرفت تدریجی و مداوم میباشد.
کریستین ،کوبرگ و چومیر )9154( 15در پژوهش خود نشان
دادند که خودآگاهی و نوع تعامل مدیران رابطه مثبت ،مستقیم

33 . Tagomori & Bishop
34 . Ricard
35 . Sadler
36 . Darby
37 . Hanson
38 . Travers, Elliott & Kratochwill
39 . Diller & Moule
40 . Wachtel
41 . Srika & Dalrymple
42 . Kappagoda

43 . Ortt & Duin
44 . Furst Bowe & Bauer
45 . Runco
46 . Lu & Chen
47 . academiv innovation
48 .distans instruction
49 . distans research
50 . distans organizationly
51 . Christine, Koberg & Chusmir
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و معناداری با خالقیت و نوآوری دارد .ری )9153( 19در
پژوهش خود به بررسی رابطه خودآگاهی و خودمدیریتی با
خالقیت و نوآوری معلمان مدارس شهر نیویورک پرداخت.
نتایج پژوهش وی نشان داد که خودآگاهی و خودمدیریتی
دارای رابطه مثبت و معنادار با خالقیت و نوآوری است .وال و
شرر )9111( 13به بررسی رابطه نوآوری و شایستگیهای
معلمان مدارس پرداخته و نتیجه گرفتهاند که متغیر مدیریت
دانش نوآوری رابطه مثبت و معنیداری با شایستگیهای آنان
دارد.
روششناسي
با عنایت به اینکه پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطهای
شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری اعضای هیأت علمی در
رابطه بین شایستگیهای عاطفی – اجتماعی مدیران و
نوآوری دانشگاهی میپردازد ،روش آن توصیفی و از نوع
همبستگی میباشد .ضمن آن که این رابطه به صورت تحلیل
مسیر و بر اساس مدل بارون و کنی  )511 ( 1نیز بررسی
خواهد شد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای هیأت
علمی و مدیران دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس در سال
تحصیلی  14 -13مشتمل بر  531نفر بود که با استفاده از
جدول مورگان ،تعداد  19نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .در
این پژوهش از سه ابزار استفاده شده است:
پرسشنامه سنجش شایستگیهای عاطفی -اجتماعی بویاتزیس
( :)9119این پرسشنامه دارای  41گویه پنج گزینهای از نوع
لیکرت بوده و از چهار بخش خودآگاهی ( 51گویه)،
خودمدیریتی ( 51گویه) ،آگاهی اجتماعی ( 51گویه) و
مدیریت روابط ( 51گویه) تشکیل شده است.
 )5پرسشنامه سنجش شایستگیهای سهگانه اعضای هیأت
علمی محمدی ،ناصری جهرمی و رحمانی ( :)5319این
پرسشنامه دارای  39گویه پنج گزینهای از نوع لیکرت بوده و
از سه بخش شایستگیهای فنی ( 51گویه) ،شایستگیهای
زمینهای ( 55گویه) و شایستگیهای رفتاری ( 55گویه)
تشکیل شده است .روایی آن با استفاده از روش تحلیل گویه و
بر اساس همبستگی نمره هر گویه با نمره کل 1/35 -1/19
محاسبه گردید .پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  1/13محاسبه گردید.

52 . Ray
53. Wall & Schreyer
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 )9پرسشنامه سنجش شایستگیهای سهگانه اعضای هیأت
علمی محمدی ،ناصری جهرمی و رحمانی ( :)5319این
پرسشنامه دارای  39گویه پنج گزینهای از نوع لیکرت بوده و
از سه بخش شایستگیهای فنی ( 51گویه) ،شایستگیهای
زمینهای ( 55گویه) و شایستگیهای رفتاری ( 55گویه)
تشکیل شده است .روایی آن با استفاده از روش تحلیل گویه و
بر اساس همبستگی نمره هر گویه با نمره کل 1/44 -1/91
محاسبه گردید .پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  1/11محاسبه گردید.
 )3پرسشنامه محققساخته نوآوری دانشگاهی :این پرسشنامه
شامل  59گویه پنج گزینهای از نوع لیکرت بوده و نوآوری
دانشگاهی را در سه بعد آموزشی ( گویه) ،پژوهشی ( 1گویه)
و سازمانی ( گویه) میسنجد .روایی این پرسشنامه با استفاده
از روش تحلیل عاملی محاسبه گردید .نتایج تحلیل عاملی
مرتبه اول با استفاده از نرم افزار لیزرل نشان داد که بعد
آموزشی دارای بار عاملی ، 1/11بعد پژوهشی دارای بار عاملی
 1/94و بعد سازمانی دارای بار عاملی  1/ 9با نواوری
دانشگاهی می باشند و همگی در سطح  1/1115معنیدار
هستند .پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  1/99محاسبه گردید.
برای بررسی اهداف اول تا سوم از روش  tاستاندارد به منظور
مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با چارک دوم مقیاس به
عنوان سطح حداقلی ( )Q2و همچنین چارک سوم مقیاس
اندازهگیری به عنوان سطح مطلوب ( ،)Q3استفاده شده است.
برای بررسی هدف چهارم از رگرسیون چند متغیره به روش
متوالی همزمان استفاده گردید.
يافتههاي پژوهش
شايستگيهاي عاطفي -اجتماعي مديران دانشگاه آزاد
اسالمي واحد بندرعباس به چه ميزان است؟ همانگونه
که جدول  5نشان میدهد؛ میانگین شایستگیهای عاطفی-
اجتماعی مدیران این دانشگاه در هر یک از ابعاد پایینتر از
سطح مطلوب اما بیشتر از سطح حداقلی بوده و تفاوت بین
میانگینها با سطوح مورد نظر نیز معنیدار است .لذا میتوان
گفت هم اکنون وضعیت شایستگیهای عاطفی -اجتماعی
مدیران دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس مناسب نیست.
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جدول :1مقايسه شايستگيهاي عاطفي -اجتماعي مديران با سطوح مطلوب ( )Q3و حداقلي()Q2
شایستگیهای
عاطفی -اجتماعی

میانگین

انحراف
استاندارد

Q2

مقدار t

سطح معنی
داری

Q3

مقدار t

سطح معنی
داری

خودآگاهی

9/34

1/ 1

9/51

55/91

1/1115

9/11

-3/19

1/1115

خودمدیریتی

3/11

1/41

9/91

1/11

1/1115

3/51

-9/5

1/1115

آگاهی اجتماعی

9/11

5/45

9/11

1/39

1/1115

3

-5 /31

1/1115

مدیریت روابط

3/15

9/19

9

55/19

1/1115

3/31

-55/ 1

1/1115

مطلوب اما بیشتر از سطح حداقلی بوده و تفاوت بین
میانگینها با سطوح مورد نظر نیز معنیدار است لذا میتوان
گفت هم اکنون وضعیت نوآوری دانشگاهی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بندرعباس مناسب نیست.

نوآوري دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بندرعباس به چه ميزان است؟ همانگونه که جدول 9
نشان میدهد؛ میانگین نوآوریهای دانشگاهی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بندرعباس در هر یک از ابعاد پایینتر از سطح

جدول :2مقايسه شايستگيهاي عاطفي -اجتماعي مديران با سطوح مطلوب ( )Q3و حداقلي()Q2
نوآوریهای
دانشگاهی

میانگین

انحراف
استاندارد

Q2

مقدار t

سطح معنی
داری

Q3

مقدار t

سطح معنی
داری

نوآوری آموزشی

9/11

1/ 9

9/11

/41

1/1115

3

-4/11

1/1115

نوآوری پژوهشی

9/11

5/11

9

3/51

1/1115

3

-3/55

1/1115

نوآوری سازمانی

9/93

1/11

9/19

55/11

1/1115

3/11

-55/11

1/1115

حداقلی بوده و تفاوت بین میانگینها با سطوح مورد نظر نیز
معنیدار است لذا میتوان گفت هم اکنون وضعیت
شایستگیهای فنی ،رفتاری و زمینهای اعضای هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس مناسب نیست.

شايستگيهاي فني ،رفتاري و زمينهاي اعضاي هيأت
علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس به چه
ميزان است؟ جدول  3نشان میدهد؛ میانگین شایستگیهای
اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس در
هر یک از ابعاد پایینتر از سطح مطلوب اما بیشتر از سطح

جدول :3مقايسه شايستگيهاي اعضاي هيأت علمي مديران با سطوح مطلوب ( )Q3و حداقلي()Q2
شایستگیهای
اعضای هیأت علمی

میانگین

انحراف
استاندارد

Q2

مقدار t

سطح معنی
داری

Q3

مقدار t

سطح معنی
داری

شایستگی فنی

3/43

5/11

9/51

9/59

1/1115

3

-1/14

1/1115

شایستگی زمینهای

3/11

1/11

9/11

3/91

1/1115

3/51

-55/11

1/1115

شایستگی رفتاری

9/41

3/53

9

4/11

1/1115

9/11

-95/11

1/1115

اعضای هیأت علمی و شایستگیهای عاطفی -اجتماعی
مدیران ،بین شایستگیهای سهگانه اعضای هیأت علمی و
نوآوری دانشگاهی و بین شایستگیهای عاطفی -اجتماعی
مدیران و نوآوری دانشگاهی رابطه مثبت و معنیدار وجود
دارد.

آيا شايستگيهاي فني ،زمينهاي و رفتاري اعضاي هيأت
علمي در رابطه بين شايستگيهاي عاطفي -اجتماعي
مديران و ميزان نوآوري دانشگاهي نقش واسطهاي دارد؟
جدول  4ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان
میدهد .بر این اساس بین متغیرهای شایستگیهای سهگانه

جدول  :4ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

 .5شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران

9/91

1/9

 .9نوآوری دانشگاهی

9/95

1/41

*1/91

3

1/31

*1/ 1
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بر اساس جدول  ،4شرط الزم برای تحلیل مسیر تأمین
گردیده بنابراین مطابق مدل بارون و کنی )511 ( 14و
استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش متوالی همزمان،
مراحل زیر طی شده است:
مرحله اول) بررسی رابطه متغیر برونزاد با متغیر درونزاد
در این مرحله شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران به
عنوان متغیر برونزاد و نوآوری دانشگاهی به عنوان متغیر
درونزاد در نظر گرفته شدند .بر این اساس شایستگیهای
عاطفی -اجتماعی مدیران رابطه مثبت و معناداری (،β=1/ 1
 )ρ>1/11با نوآوری دانشگاهی دارند .نتایج در جدول  1نشان
داده شده است:
جدول :5پيشبيني نوآوري دانشگاهي بر اساس

جدول :7پيشبيني نوآوري دانشگاهي بر اساس

شايستگيهاي عاطفي -اجتماعي مديران
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1/ 9

1/41
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مرحله دوم) بررسی رابطه بین متغیر برونزاد و متغیر واسطه
در این مرحله شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران به
عنوان متغیر برونزاد و شایستگیهای سهگانه اعضای هیأت
علمی به عنوان متغیر واسطه در نظر گرفته شدند .بر این
اساس شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران رابطه مثبت و
معناداری ( )ρ>1/115 ،β=1/31با شایستگیهای فنی،
زمینهای و رفتاری اعضای هیأت علمی دارند .نتایج در جدول
نشان داده شده است:
جدول :6پيشبيني شايستگيهاي سهگانه اعضاي هيأت
علمي بر اساس شايستگيهاي عاطفي -اجتماعي مديران
R
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اجتماعی
مدیران

1/15
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در این مرحله شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران و
شایستگیهای سهگانه اعضای هیأت علمی به عنوان متغیر
برونزاد و نوآوری دانشگاهی به عنوان متغیر درونزاد در نظر
گرفته شدند تا تأثیر مستقیم متغیر واسطه و همچنین برونزاد
بر متغیر نوآوری دانشگاهی بهدست آید .بر این اساس
شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران رابطه مثبت و
معناداری (  )ρ>1/11 ،β=1/9با نوآوری دانشگاهی دارد.
همچنین کنترل متغیر برونزاد نشان داد که شایستگیهای
سهگانه اعضای هیأت علمی نیز رابطه مثبت و معناداری
( )ρ>1/11 ،β=1/49با نوآوری دانشگاهی دارند .نتایج در
جدول  9نشان داده شده است:

t
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مرحله سوم) بررسی رابطه بین متغیر واسطه و متغیر درونزاد
با کنترل متغیر برونزاد
54 . Baron & Kenny
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مقایسه میزان ضرایب رگرسیون از مرحله اول تا مرحله سوم
نشان داد که ضریب رگرسیون رابطه متغیر برونزاد
شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران با متغیر درونزاد
نوآوری دانشگاهی در حالت تأثیر مستقیم  1/ 1بوده که این
ضریب به  1/9در حالت تأثیر غیرمستقیم کاهش یافته است.
این مطلب نشاندهنده نقش واسطهگری معنی دار
شایستگیهای سهگانه اعضای هیأت علمی در ارتباط بین
متغیر برونزاد شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران با
است.
دانشگاهی
نوآوری
درونزاد
متغیر

8
بحث و نتيجهگيري
تمرکز بر شایستگیهای نیروی انسانی ،مطمئناً تعالی
عملکرد سازمانی به دنبال دارد .رشد و توسعه همه جانبه
سرمایههای انسانی به عنوان کانونهای ارزشآفرین ،ضرورتی
انکارناپذیر است .بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی
نقش واسطهای شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری اعضای
هیأت علمی در رابطه بین شایستگیهای عاطفی – اجتماعی
مدیران و نوآوری دانشگاهی میباشد ،نتایج به دست آمده
حاکی از آن است که مدیران از شایستگیهای عاطفی و
اجتماعی برخوردار هستند اما میزان آن در سطح مطلوب و
ایده آل نمی باشد .بنابراین نیاز به رشد و پرورش هر چه
بیشتر شایستگیهای عاطفی و اجتماعی برای دستیابی به
مطلوبیتها و ارتقا به سطوح باالتر اهداف سازمانی میباشد.
زیرا شایستگی به عنوان یک توانایی در نظر گرفته میشود که
فرد قابلیتهای الزم را در ابعاد مختلف دانشی ،نگرشی و
مهارتی کسب نموده و قادر به اجرای فعالیتهای مناسب بر
اساس توانمندیهای کسب شده میباشد .این یافته با نتایج
تحقیقات اسکاندورا و النکا ()9159؛ کرکلند ()9155؛ اسمیت
و دیرونژ ()9119؛ چرنیس و آدلر ()9111؛ گلمن ()9115
همسو میباشد .در واقع ،بر اساس نتایج پژوهش حاضر مدیران
با کسب شایستگیهای عاطفی و اجتماعی توانمندی الزم را در
ابعاد فردی و اجتماعی کسب مینمایند ،از یک طرف قابلیت-
هایی کسب میکنند که میتوانند بر اعمال و رفتار خود و در
نتیجه عملکرد خود به خوبی نظارت کرده و آن را تحت
مدیریت مؤثر خود درآورند و در بعد اجتماعی و بیرونی تالش
در جهت برقراری روابط اجتماعی مناسب ،مدیریت عملکرد
کارکنان ،حل تعارضات و کشمکشهای سازمانی ،و از همه
مهمتر ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان جهت دستیابی به
اهداف سازمانی میکنند.
همچنین میانگین نوآوریهای دانشگاهی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بندرعباس در هر یک از ابعاد نوآوری آموزشی،
پژوهشی و سازمانی پایینتر از سطح مطلوب اما بیشتر از سطح
حداقلی بوده و تفاوت بین میانگینها با سطوح مورد نظر نیز
معنیدار میباشد .این یافته با نتایج تحقیقات کریستین،
کوبرگ و چومیر ( )9154؛ ری ( )9153؛ وال و شرر ()9111
؛ فورستبو و بائر ( )9119همسو میباشد .نتایج این بخش از
پژوهش نیز نشان میدهد که در سازمان فوق ،نوآوری سازمانی
وجود دارد اما در سطح مطلوب نیست ،چرا که الزمه نوآوری
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در دانشگاه وجود انعطاف پذیری در جهت بهبود خدمات و
فرایندهای سازمانی می باشد به گونه ای که ظرفیت کلی
دانشگاه منجر به ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان آن
گردد .بنابراین نیاز به ایجاد نوآوی هایی در سطح مطلوب می-
باشد به گونهای که دانشهای جدید در دانشگاه به کار گرفته
شود و اعضاهیأت علمی بتوانند با بکارگیری مواد جدید ،و با
استفاده از دانشهای روز نوآوری هایی در دانشگاه ایجاد
کنند .از طرفی زمینهساز انجام پژوهش و تحقیقات بنیادی و
کاربردی در دانشگاه گردند و بتوانند عرصههای علوم نظری را
عملی سازند .بر اساس نتایج به دست آمده در بخش دوم
پژوهش ،میانگین شایستگیهای اعضای هیأت علمی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بندرعباس در ابعاد مختلف فنی ،زمینهای و
رفتاری پایینتر از سطح مطلوب اما بیشتر از سطح حداقلی
بوده و تفاوت بین میانگینها با سطوح مورد نظر نیز معنیدار
است .بر این اساس اعضا هیأت علمی از سطوح حداقلی
شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری برخوردار هستند ،اما
نیاز به رشد و پرورش بیشتر این شایستگیها احساس میشود.
چرا که عملکرد موفق استادان مشروط به وجود هر سه بعد
شایستگی به حالت مکمل و در کنار یکدیگر میباشد و
یکپارچگی در کلیه اجزاء به هنگام ارزیابی موقعیتهای
مختلف ضروری است .این یافته با نتایج تحقیقات تاگومری و
بیشاب)9155( ،؛ ریکارد)9155( ،؛ داربی)9155( ،؛ ریکارد،
()9155؛ هانسون)9154( ،؛ دیلر و مول)9153( ،؛ تاگومری و
بیشاب )9155( ،همسو میباشد .در واقع با کسب شایستگی-
های فنی ،انجام خدمات مشاورهای به کارکنان ،آموزش
مناسب ،مدیریت مؤثر به خوبی صورت میگیرد و استادان قادر
به انجام نظارت اثربخش و دریافت بازخورد از دانشجویان می-
باشند .و با کسب شایستگیهای رفتاری ،استادان رفتار و
مهارتهایهایی کسب میکند که نتیجه آن رهبری اثربخش،
ایجاد انگیزه در دانشجویان و در نتیجه مشارکت بین افراد در
فعالیتهای گروهی ،ایجاد آرامش در خود و دیگران ،و در
نتیجه خالقیت و روحیه انتقاد پذیری در آنان میگردد.
مطمئناً نتیجه چنین رفتارها و مهارتهایی کارایی و بهره وری
دانشگاه خواهد بود .و همچنین با کسب شایستگیهای زمینه
ای روابط موجود در دانشگاه به گونهای اثربخش در جهت ارتقا
عملکرد اعضا شکل گرفته و به نوعی دانشگاهمحوری و به
کارگیری فناوریهای روز در دانشگاه رواج یافته و دانشجویان
با رعایت مسائل ایمنی و آموزش چنین فناوریهایی میتوانند

بررسی رابطه بین شایستگیهای عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی ...

به صورت گروهی با یکدیگر فعالیت کنند .اعضا هیأت علمی با
کسب هر سه شایستگی فنی ،رفتاری و زمینهای عالوه بر رشد
فردی ،کارایی و اثربخشی دانشگاه را به ارمغان میآورند.
بر اساس آنچه ذکر گردید و با تکیه بر مبانی نظری پیش
گفته شده ،میتوان نتیجه گرفت هر قدر اعضای هیأت علمی
از شایستگیهای عاطفی و اجتماعی بیشتری برخوردار باشند،
توانایی روبرویی با چالشها ،بحرانها و موقعیتهای ناشناخته
بیشتری برخوردارند و با اتخاذ تدابیر مناسب زمینهساز ایجاد
نوآوریهایی متناسب با قابلیتهای دانشگاه میگردند .در واقع
این افراد انعطافپذیر و نقدپذیر بوده و در یک محیط تعاملی
سازنده بهسازی و توانمندسازی دانشجویان را میسر میسازند.
زیرا آنان با کسب توانمندی و قابلیتهای الزم در خود به
واسطه کسب شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری نوآوری-
هایی در عرصه آموزش ،پژوهش ،سازمان به ارمغان میآورند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات زیر ارائه میشود:
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 )5مدیران دانشگاهی به صورت فعاالنه درصدد کسب
شایستگیهای عاطفی و اجتماعی برآمده و دانشگاه نیز اقدام
به برگزاری کارگاههایی در این زمینه نماید.
 )9با ایجاد شرایطی از جمله فضای خالق ،انعطافپذیری،
حاکمیت جو آزاد بر فضای سازمان در ابراز نظرات ،زمینه ایجاد
نوآوری در مجموعه دانشگاه فراهم گردد.
 )3توجه به شایستگیهای سهگانه اعضای هیأت علمی در
زمان جذب و همچنین ارتقای آنان
قدرداني
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بندرعباس انجام شده است ،پژوهشگران بر خود الزم میدانند
تا از مساعدت و همکاری معاونت محترم پژوهشی این دانشگاه
تشکر و قدردانی نمایند.
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در دوره های مختلف
تحصیلی شهر سنندج بود .این تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را مدیران مدارس دوره های
مختلف تحصیلی شهر سنندج به تعداد 232نفر در سال تحصیلی 32-33تشکیل دادند که با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقه ای
 161نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند .جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد-1 :
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه  -2پرسشنامه عملکرد شغلی و  -3پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی .برای به دست
آوردن روایی پرسشنامهها از روش محتوایی و صوری استفاده شد .ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ هم به ترتیب./32
 2/۸2،و  2/۸6برآورد گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون  ،Tضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد .نتایج نشان داد که :وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی  ،بهره
وری و عملکرد شغلی مدیران در سطح قوی بوده و ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران باالتر از سطح متوسط است.
همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن با عملکرد و بهره وری
شغلی آنان است.
واژههای کلیدی :ویژگی های شخصیتی کارآفرینی ،بهره وری شغلی ،عملکرد شغلی ،مدیران ،شهر سنندج.
مقدمه
در جهانی که شکل تغییرات آن از مقیاس زمانی قرن به ثانیه
تبدیل شده است ،مهم ترین اصل برای سازمان ها بقا و توسعه
است .تنوع و سرعت تغییرات به حدی است که سرعت
بخشیدن به تولید فکر و ارتقای شیوه های تفکر از یک سو و
داشتن نیروهای خالق و کارآفرین از سوی دیگر ،به منظور
هماهنگی با این تغییرات و تحوالت نو ،دارای اهمیت فراوانی
است .بنابراین شیوه تفکر و عملکرد کارآفرینانه و خالقانه،
مقوله های مهمی برای تطابق افراد با عصر جدید است .در این
زمینه ،برخورداری مدیران از این ویژگی ها ،زمینه ساز پرورش
و تقویت روحیه کار آفرینی در سازمان ها به خصوص نظام
آموزشی است که متناسب با شیوه فکری مدیران از شدت و
ضعف برخوردار است(پورقاز و همکاران.)1332 ،
کارآفرین بودن ،یعنی درهم آمیختن ویژگی های شخصی ،ابزار
مالی و منابع موجود در محیط کار؛ که بسیاری از ویژگی های
 .1نویسنده عهده دار مکاتبات :شوبو عبدالملکی
sh_maleki88@yahoo.com

شخصیتی را می توان پرورش داد و به کمک آن در کسب و
کار به موفقیت دست یافت (شاه حسینی.)13۸3 ،
تامپسون( )1333معتقد است کارآفرینی یک فرایند مدیریتی
است که این امکان را به فرد می دهد تا به طور مستمر
حداکثر استفاده از فرصت های موجود را به عمل آورده ،ایده
جدیدی ارائه دهد و آن را به کارگیرد .مک للند نیز کارآفرینی
را فراتر از شغل و حرفه بلکه یک شیوه زندگی تعبیر می
نماید( به نقل از سعیدی کیا.)13۸1 ،
داگالس لوبر )133۸(1از صاحب نظران کارآفرینی ،بر این باور
است که سه دسته عوامل باعث توسعه کار آفرینی سازمانی می
شوند که عبارتند از :عوامل درون سازمانی ،محیط بیرونی و
ویژگی های شخصیتی .درمطالعات کارآفرینی محققان دیگر
عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه را به سه دسته عوامل
اجتماعی ،محیطی و فردی تقسیم بندی کرده اندکه مدل
1
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عوامل فردی به طور گسترده به عنوان مدل ویژگی ها شناخته
شده و بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینان تمرکز می
کند(گرول و اتسان .)2226 ،1کایرد 2ویژگی های کارآفرینان
را  ،داشتن شم خوب برای کسب و کار ،تمایل به پذیرش
خطرات ،توانایی شناخت فرصت های کسب و کار ،توانایی
اصالح اشتباهات و توانایی دستیابی به فرصت های سودآور
معرفی کرده است( به نقل از ترجمان و آقابابایی،1331 ،
ص .)2۸صاحب نظران علم مدیریت نیز ویژگی شخصیت را
عامل تأثیرگذار در موفقیت سازمان تلقی نموده و آن را درکنار
عوامل سازمانی و عوامل محیطی مورد توجه قرار داده و بر این
باورند که کارکنان باید واجد دو ویژگی مهم باشند :یکی
ساخت تخصصی که به معنای داشتن دانش و تخصص کافی
است و دیگری ساخت شخصیتی که به معنای داشتن ویژگی
های شخصیتی مانند :اعتماد به نفس ،ریسک پذیری،کانون
کنترل و ...است(دیگمن.)2222 ،3
از طرفی یکی از اساسی ترین و اصلی ترین اولویت های
مدیران  ،بهره وری و بهبود خدمات ارائه شده در جهت افزایش
رضایت مندی و برآورده کردن سطح توقعات مردم است؛
مدیران با افزایش بهره وری در سازمان های خود می توانند راه
رسیدن به اهداف سازمانی و توسعه و پیشرفت کشور را هموار
سازند .بهره وری نیروی انسانی یکی از عوامل اساسی دستیابی
کشورها به پیشرفت های علمی و صنعتی و در نهایت توسعه
اقتصادی است .از آن جا که پایه اصلی توسعه انسان است،
بهبود کیفیت منابع انسانی در امر توسعه بسیار ضروری بوده و
هرگونه برنامه ریزی به منظور توسعه منابع انسانی ،باالخص
مدیران نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد (بهادری و
همکاران .)1332 ،در مفهوم کلی بهره وری ،رابطه بین
محصول تولید شده توسط سیستم تولیدی یا خدماتی و نهاده
ای است که برای محصول به کار می رود .هم چنین بهره وری
به عن وان استفاده کارا از منابع موجود برای تولید کاالها و
خدمات تعریف می شود و نیز می توان بهره وری را به صورت
4
رابطه بین نتایج کار و طول زمان انجام آن تعریف کرد (ماتیو
 .)2222 ،بهره وری از عواملی است که دوام و بقای سازمان
ها را در دنیای پر رقابت فعلی تضمین می کند .حاکم شدن
فرهنگ بهره وری موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی
و معنوی سازمان ها می شود و باعث شکوفا شدن توان ها،
استعداد و امکانات بالقوه سازمان می گردد(سلطانی.)13۸6 ،

عوامل زیادی در رشد و بهبود بهره وری یک سیستم مؤثر می
باشد که می توان با شناسایی آن عوامل در بهبود این فاکتور
گام مؤثری برداشت ،عوامل انجام کار یا همان عوامل بهره وری
شامل نیروی انسانی ،ماشین آالت و تجهیزات ،مواد ،ابزار و
ملزومات ،روش ها و رویه ها می باشد(طالقانی )13۸1 ،که
نیروی انسانی مهمترین عامل در بهبود بهره وری است
(ابطحی و کاظمی  .)13۸2بعضی از صاحب نظران نسبت به
بهره وری دیدگاهی کامالً فیزیکی داشته و بهره وری را مقایسه
ورودی های فیزیکی با خروجی های فیزیکی سازمان می
دانند .این اصطالح پدیده پیچیده ای است که به عوامل یاد
شده بستگی دارد و غالباً نیز دلیل عمده ای که سبب ناکامی
سازمان ها در دست یابی به اهداف خود می شود ،نبودن بهره
وری انسانی است (اینشاسی .)2222،1همچنین در مورد
عملکرد شغلی نیز دیدگاه های مختلفی ارائه شده است،
عملکرد شغلی در واقع مجموع رفتارهایی که افراد ،در ارتباط
با شغل از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول،
پیامد و یا بازده ای که به موجب اشتغال فرد در شغل خود،
حاصل می گردد ،تعریف می شود  .به عبارتی منظور از
عملکرد شغلی نحوه و میزان انجام وظایف و مسئولیت های
محوله توسط کارشناسان می باشد(الوانی و معمارزاده.)1332 ،
عملکرد به عنوان ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان از تکه
های مجزای رفتاری ،تعریف شده است که یک فرد در طول
یک دوره مشخص از زمان انجام می دهد(ماتاویدل ،2223،6
ص .)44بورمن و ماتاویدل )1333( 2عملکرد را به صورت
عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای تقسیم کرده ولی بین
این دو تمایز قائل شدند .آن بخش از عملکرد که معموالً در
شرح شغل رسمی وجود دارد؛ " عملکرد وظیفه ای" نام دارد.
عملکرد زمینه ای به صورت رفتاری که به اثربخشی سازمان از
طریق اثر بر زمینه های روانشناختی ،اجتماعی و سازمانی کار
کمک می کنند؛ تعریف می شود .بر اساس شاخص های
ارزیابی عملکرد معلمان ،در مدرسه کمبریج ( )2226شاخص
های عملکرد شغلی معلمان در قالب برنامه ریزی آموزشی،
آموزش ،ایجاد محیط یادگیری مناسب ،تعامل با والدین،
همکاری با سایر کارکنان ،رشد حرفه ای و بازخورد به فراگیران
طبقه بندی شده است(مؤذن و همکاران،1332،ص.)122
میرسپاسی( )13۸4نشان داد که سطح تحصیالت افراد مورد
مطالعه بر بهره وری نیروی انسانی اثر گذار هستند .بدری و
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همکاران ( )13۸1در تحقیقی که با عنوان بررسی قابلیت های
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام دادند ،به این
نتایج دست یافتند که قابلیت های کارآفرینی دانشجویان در
زمینه استقالل طلبی ،کنترل درونی ،انگیزه پیشرفت و
خالقیت باالتر از حد میانگین بوده ،اما نمرات ریسک پذیری از
متوسط نمره معیار پایین تر بود .همچنین آموزش های
دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان
مؤثر نبوده است .مشهدی حسینی( )13۸6نیز در تحقیق خود
به این نتیجه دست یافتند که عواملی همچون کارآفرینی ،می
تواند در عملکرد سازمان مؤثر باشد و بهترین دستاوردها زمانی
حاصل می شود که سازمان همچون یک سازمان یادگیرنده
عمل کند .محمدی و همکاران( )1332در تحقیقی نشان دادند
که بین ویژگی های شخصیتی زنان با تمایل آنها به کارآفرینی
رابطه معناداری وجود دارد .در پژوهش مؤذن و همکاران
( )1332نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که با
اطمینان  33درصد بین وضعیت عملکرد شغلی با میزان
مهارت حرفه ای ،رضایت شغلی و میزان ویژگی های حرفه ای
آموزشگران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین
مطالعه ارزیابی بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت توسط
بردبار ( ، )1331نیز بیانگر آن است که سن ،میزان تحصیالت
و سابقه کار بر روی بهره وری نیروی انسانی اثرگذار هستند.
مشرف جوادی و یونسی فر ( )1333در «بررسی تأثیر ویژگی
شخصیتی کارآفرینان بر بهرهوری نیروی انسانی در بیمارستان
شهید صدوقی یزد» دریافتند که ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینی (مخاطرهپذیری ،مرکز کنترل درونی ،توفیقطلبی،
خالقیت و تحمل ابهام) بر بهره وری نیروی انسانی ،تأثیر
مستقیم و معنیدار دارند ،همچنین نتایج حاکی از آن است که
بین متغیر تحمل ابهام و بهرهوری نیروی انسانی رابطه
قویتری وجود دارد.
مارچانت )133۸( 1دو عامل توانایی و انگیزش را در عملکرد
شغلی مؤثر می داند ،در تحقیق وی ،میزان انجام گرفتن وظایف و
مسئولیت های محول شده به کارکنان برابر با عملکرد شغلی
دانسته شده است .نتایج تحقیق برخی محققان مشخص نمود که
بین عملکرد شغلی ،رضایت شغلی ،انگیزش شغلی و توانایی شغلی
ارتباط معناداری وجود دارد و موفقیت شغلی تا حد زیادی به
روحیات ،تالش ،انگیزش و رضایت شغلی کارکنان وابسته است.
در برخی از تحقیقات صورت گرفته ویژگی های جمعیت شناختی
2
افراد نیز در عملکرد شغلی آنها تأثیرگذار بوده است  .مک کسلین
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( ،)1334ماتاویدل ( ،)2223ویالرد(، )2221( 3هاوارد)2224 ، 4
 )2224در مطالعات خود نشان دادندکه رابطه مثبت و معناداری
بین مؤلفه های کارآفرینی و بهره وری نیروی انسانی وجود دارد.
الیرت ،اندرسون و وینبرگ )2211(1در «بررسی تأثیر کارآفرینی
بر عملکرد کارآفرینی بلند مدت دانش آموزان دبیرستان» با
استفاده از تطبیق نمره سه گروه فارغ التحصیالن دبیرستانی در
سوئد بر دستاورد آنان در شرکت ) (JACPبا یک نمونه همسان از
افراد مشابه تا  16سال پس از فارغ التحصیلی نتایج نشان داد که
آموزش کارآفرینی ،درآمد کارآفرینی و عملکرد شرکت را افزایش
می دهد .یزدی مقدم ،خوراکیان و مهارتی )2211( 6در کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان های دولتی
مشهد .همبستگی بین دو متغیر رفتار کارآفرینی و مدیریت
کارآفرینی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان های دولتی مشهد با
تأکید بر اهمیت کارآفرینی را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که
گرایش به کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی در سازمان های دولتی
در مشهد وجود ندارد و کارآفرینی سازمانی در این سازمان ها
وجود ندارد.
در اهمیت موضوع باید اذعان نمود سازمان ها به خصوص
سازمان های آموزشی به مدیرانی خالق با ویژگی های
کارآفرینی نیاز دارند ،زیرا نقش سنتی مدیران در نظام
آموزشی به چالش کشیده شده است و انتظارات جامعه از
مدیران آموزشی تغییر یافته است .جامعه امروزی به مدیرانی
نیاز داردکه تمایل دارند تا با هنجارهای موجود چالش
کنند(مقیمی .)13۸4 ،به کارگیری مدیرانی کارآفرین و خالق
می تواند بستر و فرصت مناسب و مقتضی را برای رشد روحیه
کارآفرینی در محیط آموزشی فراهم کرد و از این طریق به
روند حاکم شدن روحیه کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه بر کل
جامعه کمک کرد .لذا برای پی بردن به توانایی های بالقوه
کارآفرینی مدیران و امکان تقویت توانمندی هایشان ،شناخت
ویژگی های آنان ضروری است .همچنین بی شک برای داشتن
آینده پویا و توسعه یافته و رو به رشد در دنیای پر رقابت
امروزی ،نیازمند افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از
حداقل امکانات هستیم .امروزه همه کشورهای توسعه یافته و
یا در حال توسعه به اهمیت بهره وری به عنوان یکی از
ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی برده
اند .به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور
3

.Willard
.Howard
. Elert, Andersson, ,Wennberg 6
4

Yazdi Moghaddam, Khorakian, Maharati
1

. Marchant
.McCaslin.L,& Mwangi

2
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نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد -1 :پرسشنامه ویژگی
شخصیتی کارآفرینانه که دارای  31سؤال در طیف  1درجه ای
لیکرت می باشدکه  ۸ویژگی شخصیتی کارآفرینان را اندازه
گیری می کند :ریسکپذیری ،کانون کنترل ،نیاز به موفقیت،
سالست فکری ،عملگرایی ،تحمل ابهام ،رویاپردازی و چالش
طلبی .از مجموع آن ها هم ویژگی کلی کارآفرینی حاصل می
آید .تست استاندارد جامع کارآفرینی ،نیز پرسشنامه ای است
که توسط مؤسسه توسعه کارآفرینی در هند طراحی گردیده
است .این پرسشنامه توسط زالی و همکاران ( )13۸6با توجه
به شرایط بومی و فرهنگی کشور از لحاظ جمله بندی و
ظاهری اصالح شده است .نهایتاً از تلفیق این دو پرسشنامه،
پرسشنامه ای حاصل شد که مؤلفه های توفیق طلبی ،استقالل
طلبی ،گرایش به خالقیت ،ریسک پذیری ،کنترل درونی و
تحمل ابهام را مورد سنجش قرار می دهد .پایایی آن به شیوه
آلفای کرونباخ  ./32به دست آمد -2.پرسشنامه عملکرد شغلی
که توسط پاترسون در سال  1332ساخته شد و دارای 11
گویه می باشد و پایایی آن  2/۸2به دست آمد -3 .پرسشنامه
بهره وری نیروی انسانی آچیو که توسط هرسی و گلداسمیت
( )13۸2ارائه شده است با  26سؤال به بررسی 2بعد از ابعاد
بهره وری نیروی انسانی (ابعاد توانایی ،درک و شناخت،
حمایت سازمانی ،انگیزش  ،بازخور ،اعتبار ،سازگاری) می
پردازد که با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی آن  2/۸6محاسبه
گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی
و آمار استنباطی؛ همچون آزمون  ،Tضریب همبستگی

اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره وری و تعمیم به کارگیری
فنون و روش های بهبود آن ،سرمایه گذاری های قابل توجه ی
انجام داده اند .لذا با توجه به اهمیت باالى مسائل مورد بحث،
این تحقیق بر آن است که به بررسى ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران و رابطه آن با بهره وری و عملکرد شغلی
آنان در دوره های مختلف تحصیلی شهر سنندج پرداخته و به
سؤاالت زیر پاسخ علمی دهد.
سؤاالت پژوهش
 -1وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی ،بهره وری شغلی
و عملکرد شغلی مدیران دوره های مختلف تحصیلی شهر
سنندج چگونه است؟
-2آیا بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری شغلی
و عملکرد شغلی مدیران رابطه وجود دارد؟
 -3آیا ویژگی های شخصیتی کارآفرینی می تواند بهره وری
شغلی مدیران را پیش بینی کند؟
-4آیا ویژگی های شخصیتی کارآفرینی می تواند عملکرد
شغلی مدیران را پیش بینی کند؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی -همبستگی
بوده که جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس دوره های
مختلف تحصیلی شهر سنندج به تعداد  232نفر در سال
تحصیلی 32-33تشکیل دادند و با استفاده از نمونهگیری
تصادفی طبقه ای  161نفر ( 11نفر دوره ابتدایی 11 -نفر
دوره متوسطه اول 11 -نفر دوره متوسطه دوم) مطابق جدول
کرجسی و مورگان انتخاب شدند .در نمونه گیری طبقه ای ،
جامعه به گروه ها یا طبقات مجزا تقسیم و به روش تصادفی از
هر طبقه نمونه ها انتخاب می شوند .در این پژوهش مدیران
بر اساس دوره های تحصیلی (ابتدایی -متوسطه اول و متوسطه
دوم) در طبقات قرار گرفتند .جهت گردآوری دادههای مورد

پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
یافته های پژوهش
سؤال )۱وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی ،بهره وری
شغلی و عملکرد شغلی مدیران دوره های مختلف تحصیلی
شهر سنندج چگونه است؟

جدول :۱وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی ،بهرو وری و عملکرد شغلی مدیران
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

آمارهt

درجه آزادی

سطح معناداری

آماری
توفیق طلبی
استقالل طلبی
گرایش به خالقیت
ریسک پذیری
کنترل درونی
تحمل ابهام

3/21
3/62
3/21
3/32
3/44
3/3۸

2/412
2/66
2/61
2/16
2/34
2/11

2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1

1۸/22
1۸/22
21/62
11/31
11/22
26/32

164
164
164
164
164
164

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

بهره وری شغلی

3/32

2/33

3

1۸/22

164

2/222

عملکرد شغلی

3/32

2/32

1/1

32/23

164

2/222
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رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری و عملکرد شغلی مدیران

بر اساس دادههای جدول ( ،)1میانگین ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران مورد مطالعه  22/36و انحراف معیار  3/63به
دست آمده است .جهت مقایسه میانگین مشاهده شده ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی مدیران با میانگین آماری از آزمونT
تک نمونه ای استفاده شد .با توجه به این که میانگین مشاهده
شده از میانگین آماری بیشتر می باشد می توان نتیجه گرفت که
ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران باالتر از سطح
متوسط است .همچنین میتوان نتیجه گرفت که بیشترین ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی در خرده مقیاس ریسک پذیری و
کمترین در خرده مقیاس توفیق طلبی بوده است.
همچنین نتایج جدول نشان داد که میانگین بهره وری شغلی
مدیران مورد  3/32و انحراف معیار2/33به دست آمده است
که از میانگین آماری ( )3بیشتر است ،لذا با توجه به این که
میانگین مشاهده شده از میانگین آماری بیشتر می باشد می
توان نتیجه گرفت که بهره وری شغلی مدیران هم باالتر از
سطح متوسط است .در مورد عملکرد شغلی مدیران مورد
مطالعه میانگین  3/32و انحراف معیار 2/32به دست آمده
است .با توجه به این که میانگین مشاهده شده از میانگین
آماری بیشتر می باشد می توان نتیجه گرفت که عملکرد
شغلی مدیران باالتر از سطح متوسط است.
سؤال )۲آیا بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری
شغلی و عملکرد شغلی مدیران رابطه وجود دارد؟
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
گردید .بر اساس نتایج جدول بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و
ابعاد آن با بهره وری شغلی مدیران همبستگی مثبت و معنادار
( p =2/222و  )r=2/133وجود دارد .بدین معنی که با افزایش ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی مدیران  ،بهره وری شغلی آنان نیز افزایش
پیدا می کند .همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که
بین تمام مؤلفه های ویژگی های شخصیتی کارآفرینی یعنی؛ مؤلفه
توفیق طلبی  ،r=2/32مؤلفه استقالل طلبی  ،r=2/22مؤلفه گرایش به
خالقیت r=2/21و مؤلفه ریسک پذیری  ،r=2/21کنترل درونی
 r=2/33و تحمل ابهام  r= 2/23با بهره وری شغلی در سطح p<0/01
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش ابعاد ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی مدیران ،بهره وری شغلی آنها افزایش می یابد.
همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نتایج بیانگر ارتباط
مثبت و معنادار ( p =2/222و  )r=2/143بین ویژگی های شخصیتی
کار آفرینی و ابعاد آن با عملکرد شغلی مدیران می باشد .بدین معنی که
با افزایش ویژگی های شخصیتی کار آفرینی مدیران ،عملکرد شغلی
آنان نیز افزایش پیدا می کند .همچنین یافته ها نشان داد که بین تمام
مؤلفه های ویژگی های شخصیتی کارآفرینی یعنی؛ مؤلفه توفیق طلبی

 ،r=2/4۸مؤلفه استقالل طلبی  ،r=2/32مؤلفه گرایش به خالقیت
 r=2/36و مؤلفه ریسک پذیری  ،r=2/11کنترل درونی  r=2/44و
تحمل ابهام  r=22/26با عملکرد شغلی در سطح  p<0/01رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش ابعاد ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی مدیران ،عملکرد شغلی آنها افزایش می یابد.
سؤال )3آیا ویژگی های شخصیتی کارآفرینی می تواند بهره
وری شغلی مدیران را پیش بینی کند؟
جهت بررسی رابطه ی متغیر پیش بین ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی با متغیر مالک بهره وری شغلی از آزمون تحلیل رگرسیون با
روش  Enterاستفاده شد .نتایج جدول ( )4نشان می دهد که ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی مدیران2/22و مؤلفه توفیق طلبی ،2/13مؤلفه
استقالل طلبی ،2/42مؤلفه خالقیت  ،2/43مؤلفه ریسک  ،2/42مؤلفه
کنترل 2/12و مؤلفه تحمل ابهام  2/۸4بهره وری شغلی مدیران را تبیین
می کنند .بر اساس اطالعات جدول( F ،)3مشاهده شده در سطح 2/21
معنادار بوده ،بنابراین معادله رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماری
بوده است .همچنین با توجه به جدول( )3از آنجا که مقدار معنی
داری( )pبرای خرده مقیاس های توفیق طلبی ،استقالل طلبی ،گرایش
به خالقیت ،ریسک پذیری ،کنترل درونی کمتر از  2/21شده ،بنابراین با
توجه به مقدار بتای استاندارد شده ،این متغیرها تأثیر مثبتی در بهره وری
شغلی مدیران شهر سنندج دارند .اما همان طور که مشاهده میشود
مقدار معنی داری برای متغیر تحمل ابهام عدد  2/61شده و بیشتر از
 2/21است بنابراین بین این متغیر و بهره وری شغلی مدیران شهر
سنندج رابطه معنی داری یافت نشده است .نتایج جدول ( )3با مالحظه
وزن استاندارد شده بتا نشان می دهد که یک انحراف معیار تغییر در
توفیق طلبی مدیران باعث تغییر  1/26انحراف معیار در بهره وری شغلی
آنان می شود .همچنین یک انحراف معیار تغییر در استقالل باعث
تغییر 2/41انحراف معیار در بهره وری شغلی  ،یک انحراف معیار تغییر در
خالقیت مدیران باعث تغییر ، 2/43یک انحراف معیار تغییر در ریسک
مدیران باعث تغییر،2/23یک انحراف معیار تغییر در کنترل مدیران باعث
تغییر 2/23انحراف معیار در بهره وری شغلی آنان می شود .بنابر این می
توان پیش بینی میزان بهره وری شغلی مدیران با توجه به سهم ویژگی
های شخصیتی مدیران را این گونه نوشت:
(+گرایش به خالقیت) = 2/43بهره وری شغلی مدیران
( +استقاللطلبی)( + 2/41توفیق طلبی) 16/32 + 1/26
( کنترل درونی)( + 2/23ریسک پذیری)+ 2/23
نتیجه می گیریم که میزان بهره وری شغلی مدیران از طریق
مؤلفه های توفیق طلبی ،استقالل طلبی ،گرایش به خالقیت
ریسک پذیری ،کنترل درونی مدیران قابل پیش بینی است.
سؤال )4آیا ویژگی های شخصیتی کارآفرینی می تواند
عملکرد شغلی مدیران را پیش بینی کند؟
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جدول :۲ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری شغلی مدیران
عملکرد شغلی

بهره وری شغلی

رابطه ویژگی های کارآفرینی
با بهره وری شغلی و عملکرد شغلی

تعداد

R

معناداری

ویژگی های شخصیتی کارآفرینی
توفیق طلبی
استقالل طلبی
گرایش به خالقیت
ریسک پذیری
کنترل درونی
تحمل ابهام

161
161
161
161
161
161
161

2/133
2/322
2/223
2/213
2/212
2/331
2/233

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

تعداد

R

سطحمعناداری

161
161
161
161
161
161
161

2/143
2/4۸1
2/232
2/362
2/121
2/443
2/263

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

جدول شماره  -3نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینی بر بهره وری شغلی مدیران
مدل

()R

()R2

ضریب تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

F

سطح معنیداری

ویژگی شخصیتی کارآفرینانه

2/133

2/2۸4

2/223

2/33۸

26/4

2/221

توفیق طلبی

2/322

2/132

2/134

۸/226

64/26

2/221

استقالل

2/223

2/122

2/422

۸/422

21/13

2/221

خالقیت

2/213

2/462

2/432

۸/41۸

13/33

2/221

ریسک

2/212

2/442

2/422

۸/424

1۸/2

2/221

کنترل

2/331

2/112

2/122

۸/131

43/۸4

2/211

ابهام

2/233
B

2/۸62

2/۸41

میانگین خطای استاندارد

۸/232
Beta

3۸/16
t

2/221
معناداری

مقدار ثابت

16/32

4/223

-

۸/23

2/221

مدل
توفیق طلبی

1/26

2/2143

2/2323

2/1۸

2/221

استقالل طلبی

2/2416

2/21۸3

2/2121

42/2

2/2212

گرایش به خالقیت

2/2433

2/2111

2/2144

23/3

2/2221

ریسک پذیری

2/2231

2/2111

2/2111

61/2

2/2223

کنترل درونی

2/2232

2/22۸1

2/2231

۸2/2

2/2221

تحمل ابهام

-12/12

2/221

2/2246

2/244

2/2611

جدول شماره  -4نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینی بر عملکرد شغلی مدیران
مدل

() R

()R2

ضریب تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

F

سطح معنیداری

ویژگی شخصیتی کارآفرینانه

2/242

2/113

2/11۸

2/221

22/12۸

2/222

توفیق طلبی

2/3۸2 2/332

2/3۸2

2/131

11/13

2/222

استقالل

2/122 2/222

2/431

2/616

32/1

2/222

خالقیت

2/212 2/۸62

2/246

2/463

11/12

2/222

ریسک

2/311 2/316

2/312

2/223

26/2۸

2/222

کنترل

2/612 2/2۸6

2/623

2/1۸2

24/4

2/222

ابهام

2/321 2/362

2/322

2/216

62/32

2/222

مدل

B

میانگین خطای استاندارد

Beta

T

سطح معناداری

مقدار ثابت

2/412

1

-

4/163

2/222

توفیق طلبی

2/212

2/236

2/۸11

22/662

2/222

استقالل طلبی

2/162

2/242

2/634

12/321

2/222

گرایش به خالقیت

2/623

2/211

2/6۸3

11/342

2/222

ریسک پذیری

2/214

2/212

2/263

11/211

2/222

کنترل درونی

2/324

2/146

2/322

2/122

2/222

تحمل ابهام

2/2۸1

2/211

2/۸31

11/221

2/222

رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری و عملکرد شغلی مدیران

جهت بررسی رابطه متغیر پیش بین ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی و ابعاد آن با متغیر مالک عملکرد شغلی از آزمون
تحلیل رگرسیون با روش  Enterاستفاده شد .نتایج جدول
فوق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی کارآفرینی
مدیران 2/11و مؤلفه توفیق طلبی ،2/3۸مؤلفه استقالل
طلبی ،2/43مؤلفه خالقیت ،2/24مؤلفه ریسک  ،2/32مؤلفه
کنترل2/62و مؤلفه تحمل ابهام  2/32عملکرد شغلی مدیران را
تبیین می کنند .بر اساس اطالعات جدول( F ،)4مشاهده شده
در سطح  2/21معنادار بوده ،بنابراین معادله رگرسیون قابل
تعمیم به کل جامعه آماری بوده است .از آنجا که مقدار معنی
داری( )pبرای خرده مقیاس های توفیق طلبی ،استقالل
طلبی ،گرایش به خالقیت ،ریسک پذیری ،کنترل درونی کمتر
از  2/21شده ،بنابراین با توجه به مقدار بتای استاندارد شده،
این متغیرها تأثیر مثبتی در عملکرد شغلی مدیران شهر
سنندج دارند .همچنین نتایج جدول با مالحظه وزن استاندارد
شده بتا نشان می دهد که یک انحراف معیار تغییر در توفیق
طلبی مدیران باعث تغییر  2/21انحراف معیار در عملکرد
شغلی آنان می شود .همچنین یک انحراف معیار تغییر در
استقالل باعث تغییر 2/16انحراف معیار در عملکرد شغلی ،
یک انحراف معیار تغییر در خالقیت مدیران باعث تغییر ،2/62
یک انحراف معیار تغییر در ریسک مدیران باعث تغییر،2/21
یک انحراف معیار تغییر در کنترل مدیران باعث تغییر2/32
انحراف معیار و یک انحراف معیار تغییر در تحمل ابهام مدیران
باعث 2/2۸تغییر در عملکرد شغلی آنان می شود .بنابر این می
توان پیش بینی میزان عملکرد شغلی مدیران با توجه به سهم
ویژگی های شخصیتی مدیران این گونه نوشت :نتیجه می
گیریم که میزان عملکرد شغلی مدیران از طریق مؤلفه های
توفیق طلبی ،استقالل طلبی ،گرایش به خالقیت ریسک
پذیری ،کنترل درونی و تحمل ابهام مدیران قابل پیش بینی
است.
= عملکرد شغلی مدیران
(گرایش به خالقیت)( +2/62استقالل طلبی)(+ 2/16توفیق
(تحمل ابهام) ( +/221/تحمل  +طلبی) 2/212+2/41
ابهام)( 2/2۸کنترل درونی)(+ 2/32ریسک پذیری) +2/21
بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در دوره های
مختلف تحصیلی شهر سنندج بود ،لذا بعد از بررسی وضعیت
متغیرها به رابطه آنها پرداخته شد .در رابطه با سؤال ،1نتایج حاصل
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بر اساس اطالعات به دست آمده حاکی از این است که وضعیت
ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در مدیران در سطح قوی بوده و
ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران باالتر از سطح
متوسط است .یافته های پژوهش در زمینه ویژگی های شخصیتی
کار آفرینی در مدیران مدارس آشکار کرد که در بین ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی ،ریسک پذیری باالترین میانگین را به خود
اختصاص داده است .که با نتایج پژوهش پورقاز و همکاران()1332
همخوانی ندارد .زیرا در تحقیق پورقاز و همکاران از بین ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی مدیران ،ویژگی توفیق طلبی باالترین میانگین
را به خود اختصاص داده بود .اما در این مطالعه  ،توفیق طلبی
کمترین مقدار را در میان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران
دارد .شاید چون انگیزه توفیق طلبی به شدت تحت تأثیر فرهنگ
حاکم بر جامعه است و در جامعه ما نیز مدیران اغلب برای سالهای
زیادی بدون پیشرفت در پست خود می مانند و احساس نیاز به
پیشرفت در خود نمی بینند .نتایج بعدی حاکی از این است که بهره
وری شغلی مدیران در حد زیاد است .این نتایج با یافته های
صمدی و کریمی ( )13۸۸و ساداتی( )1332همخوانی دارد .امروزه
توجه به بهره وری به خصوص بهره وری نیروی انسانی به یک
ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است به طوری که سازمان ها برای
رقابت و حفظ بقا بدون توجه به آن تقریباً ناتوان هستند ،زیرا در
عصر جهانی شدن و چالش هایی که مدیریت سازمان ها در
کشورها با آن ها روبه رو هستند ،آگاهی از مبانی افزایش بهره وری
می تواند آمادگی الزم رادر مدیران ایجاد نموده و آنها را برای
مواجه با آینده مجهز سازد .همچنین نتیجه دیگر این سؤال
بیانگراین است که میزان عملکرد شغلی مدیران در حد باالیی
است .این نتیجه نیز با یافته های براتی و همکاران( )13۸۸و مؤذن
و همکاران( )1332همسوست .در رابطه با یافته بعدی ،نتایج
حاصل بر اساس اطالعات به دست آمده حاکی از این است که بین
میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن ،با بهره
وری شغلی آنان همبستگی مثبت و معنادار در سطح 2/21وجود
دارد .نتایج این فرضیه از تحقیق با نتایج مطالعات بدری(،)13۸1
مشرف جوادی( ،)1333مک کسلین ( ،)1334ماتاویدل (،)2223
هاوارد ( )2224و ویالرد( )1332( ،)2221همسویی دارد .در تبیین
نتایج این سؤال می توان گفت که برخورداری مدیران از قابلیت
هایی از قبیل «پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی»،
«توانایی زندگی کردن بدون شناخت کافی از محیط»« ،آغاز یک
فعالیت جدید ،بدون دانستن پاسخ از پیش تعیین شده برای آن»،
«توانایی واکنش مثبت به موقعیت های مبهم» و «تصمیم گیری
تحت شرایط مبهم و اطالعات ناکافی» در افزایش یا کاهش سطح
بهره وری شغلی مدیر تأثیر دارد .مدیرانی که برای موفقیت در
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موقعیت های رقابتی ،انگیزه برتری جویی دارند ،برای انجام کارهای
سخت تمایل دارند و به دنبال سرآمد و برتر بودن و بهتر عمل
کردن نسبت به سایرین به منظور دستیابی به یک احساس
پیشرفت شخصی می باشند از بهره وری شغلی باالتری برخوردارند
و در کار خود موفق ترند .این افراد ترجیح می دهند تا به طور
شخصی مسئولیت حل مشکالت ،تعیین اهداف و دستیابی به آنها را
از طریق تالش شخصی خود برعهده گیرند .هم چنین در کارهای
چالش برانگیز کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند و در زمینه
یافتن راه های جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشان خالق می
باشند .همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین میزان
ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن با عملکرد
شغلی آنان است .به عبارتی با افزایش میزان ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران و ابعاد آن ،عملکرد شغلی آنان افزایش پیدا می
کند .نتایج این سؤال تقریباً با یافته های مقیمی و همکاران
( ،)13۸4مشهدی حسینی( ، )13۸6مک کسلین(،)1334
ماتاویدل ( )2223و ویالرد ( ، )2221یزدی مقدم ،خوراکیان و
مهارتی )2211( 1و الیرت و همکاران ( )2211همسویی دارد.
اصوالً یکی از راه های منطقی ،صحیح و اثربخش برای باالبردن
عملکرد در سازمان اجرای صحیح عوامل و متغیرهای ایجادکننده
انگیزه درکارکنان ازجمله افکار و ایده های خالقانه و جدید جهت
کارآفرینی می باشد .مدیرانی که برای موفقیت در موقعیت های
رقابتی ،انگیزه برتری جویی دارند ،برای انجام کارهای سخت تمایل
دارند و به دنبال سرآمد و برتر بودن و بهتر عمل کردن نسبت به
سایرین به منظور دستیابی به یک احساس پیشرفت شخصی می
باشند از عملکرد شغلی باالتری برخوردارند و در کار خود موفق
ترند .این افراد ترجیح می دهند تا به طور شخصی مسئولیت حل
مشکالت ،تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تالش
شخصی خود برعهده گیرند .همچنین در کارهای چالش برانگیز
کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند و در زمینه یافتن راه های
جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشان خالق می باشند .همچنین
در رابطه با سؤال ، 3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی و ابعاد آن در مدیران با بهره وری شغلی
آنان نشان داد که  1/26درصد از تغییرات متغیر بهره وری شغلی
مدیران از روی مؤلفه توفیق طلبی تبیین میگردد .همچنین سهم
بعد استقالل طلبی2/41درصد و سهم بعد خالقیت 2/43درصد و
سهم ریسک پذیری 2/23درصد و سهم کنترل درونی در تبیین
بهره وری شغلی مدیران 2/23درصد میباشد .نهایتاً در رابطه با
سؤال 2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی و ابعاد آن در مدیران با عملکرد شغلی آنان

نشان داد که  2/21درصد از تغییرات متغیر عملکرد شغلی مدیران
از روی مؤلفه توفیق طلبی تبیین میگردد که سهم بعد استقالل
طلبی 2/16درصد و سهم بعد خالقیت2/62درصد و سهم ریسک
پذیری 2/21درصد و سهم کنترل درونی 2/32و تحمل ابهام ،در
تبیین عملکرد شغلی مدیران 2/2۸درصد میباشد .با توجه به
اهمیت نقش مدیران در بهره وری و عملکرد شغلی معلمان
پیشنهاد می شود که برنامه آموزشی مبانی کارآفرینی و دورههای
تربیت کارآفرین برای مدیران مدارس تدوین شود .نیاز سنجی و
برگزاری دورهای آموزش مهارتی به منظور توانمند کردن مدیران
برای شناسایی فرصتها ی کارآفرینی و بهره برداری از آنها توصیه
می شود .مدیران به پذیرش تغییر و فرصت جویی تشویق شوند.
ایده های نوین ارائه شده از سوی مدیران مورد ترغیب قرار گیرد.
برای افزایش بهره وری و عملکرد شغلی ،سرانه مدارس اقزایش پیدا
کند  .همایش هایی در زمینه کارآفرینی و نقش آن در بهره وری و
عملکرد مدارس اجرا شود .به منظور ترغیب مدیران به تقویت
ویژگی های کارآفرینانه خود ،الگوسازی از مدیران کارآفرین در قالب
برگزاری جشنواره های استانی و ملی انتخاب برترین مدیران
کارآفرین و معرفی آنها از طریق رسانه ها و مطبوعات ،پیشنهاد می
گردد .همچنین ،مستندسازی و انتشار تجربیات مدیران کارآفرین
عالوه بر تشویق مدیران به کارآفرینی ،منابع غنی و مفیدی را نیز در
اختیار مدیران عالقه مند قرار می دهد.
منابع:
ابطحی ،حسین،کاظمی ،بابک ( .)13۸2بهره وری.
.1
تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی.
بدری ،احسان ،لیاقت دار ،محمد جواد ،عابدی،
.2
محمدرضا و جعفری ،ابراهیم( .)13۸1بررسی قابلیت های
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان .پژوهش و برنامه یزی
در آموزش عالی.23-32 :)42(.
براتی ،هاجر؛ ،عریضی ،حمیدرضا ،نوری  ،ابوالقاسم
.3
( .)13۸۸رابطه ساده و چندگانة عدالت سازمانی با عملکرد شغلی
در شرکت ذوب آهن اصفهان ،چشم انداز مدیریت.2۸-3: )33(.
بردبار ،غالمرضا ( .)1331عوامل مؤثر بر بهره وری
.4
نیروی انسانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند
معیاره مطالعه موردی :کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد.
مدیریت سالمت.22-۸3 :)11( 16 .
بهادری ،محمدکریم ،تیمورزاده ،احسان ،فراهانی
.1
ماستری ،حسین ( .)1332مؤلفه های تأثیر گذار بر افزایش
بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان
نظامی .طب نظامی.6۸-21 :)1(11.

رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری و عملکرد شغلی مدیران

پورقاز ،عبدالوهاب ،کاظمی،یحیی ،محمدی،امین
.6
( .)1332بررسی رابطه ی شیوه های تفکر و ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران مدارس ،توسعه کارآفرینی.62-۸1 :)11(3 .
پورقاز ،عبدالوهاب ،محمدی،امین ( .)1332بررسی
.2
رابطه ی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان ،پژوهش
های مدیریت عمومی.111-132 :)12(4.
ترجمان ،وینا ،آقابابایی ،زهره ( .)1331کارآفرینی و
.۸
ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه .بینش.1-2:)23(.
ساداتی ،سکینه ( ،)1332بررسی عوامل موثر بر بهره
.3
وری نیروی انسانی ،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه شمال.
سعیدی کیا ،مهدی ( .)13۸1اصول و مبانی
.12
کارآفرینی .تهران :انتشارات کیا.
سلطانی ،ایرج ( .)13۸6بهره وری منابع انسانی.
.11
تهران :انتشارات ارکان.
شاه حسینی ،علی ( .)13۸3کارآفرینی .تهران :آییژ.
.12
صمدی ،پروین ،کریمی ،مهدیه ( .)13۸۸نقش مؤلفه
.13
های انسان افزار بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه مدیران و
کارکنان ،اندیشه های نوین تربیتی.43-66 :)4(1 .
طالقانی ،محمود ( .)13۸1سخنرانی از مدیریت
.14
کیفیت و بهره وری .رشت :کتیبه گیل.
گریفین ،مورهد .)1332(.رفتار سازمانی ،ترجمه
.11
مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده .تهران :مروارید.
محمدی ،حمیدرضا ،احمدی ،عبادا ،..شاپور،امین،
.16
جهرمی  ،شایان ( .)1332بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی
با تمایل به کارآفرینی .جامعه شناسی زنان.33-121:)1(2.
مشرف جوادی ،محمدحسین ،یونسی فر،
.12
محمد( .)1333تأثیر ویژگی شخصیتی کارآفرینان بر بهرهوری
نیروی انسانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد .مدیریت
بهداشت و درمان،)4(1 .ص.11-62
مشهدی حسینی ،مریم ( .)13۸6بررسی انطباق
.1۸
ساختار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد با ویژگی های
سازمان کارآفرین .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت.
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
مقیمی ،سیدمحمد  ،پازوکی ،آرش )  . ( 1387دایره
.13
المعارف کارآفرینی .تهران :همپا.
مقیمی،سیدمحمد ،روستا ،مریم ،حیدری ،محمد مهدی
.22
( .)13۸6بررسی ارتباط میان کارآفرینی اجتماعی و اثربخشی عملکرد
در سازمان های غیر دولتی زنان .مطالعات زنان.2-32:)2( .
مؤذن ،زینب ،میرترابی ،مهدیه السادات ،رضوانفر،
.21
احمد ،موحد محمدی ،حمید ( .)1332بررسی عوامل مؤثر بر

21

عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان
تهران .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.111-134:)21 .
میرسپاسی ،ناصر ( .)13۸4موانع احیای وجدان
.22
کاری .اقتصاد و مدیریت..2۸-33:)12(24.
23.
-Borman, W. C., and Motowidlo, J. S.(1993),
"Expanding the Criterion Domain to Include elements of
Contextual Performance", In N. Schmitt and C., Borman(Eds).
Personnel Selection in Organizations, 9, 71-98.
24.
-Digman, J., M. (2002). Personality
stature,emergence of the five factor model.
25.
-EnShassi, A.; Mohamed, S.; Mayer, P., and
Abed, K.. (2007). "Benchmarking Masonry Labor
Productivity", International Journal of Productivity and
Performance Management, 56, (4), 358-368.
26.
-Elert, Niklas, Andersson,
Fredrik.W,Wennber g ,Karl.(2015).The impact of
entrepreneurship education in high school on long-term
entrepreneurial performance. Journal of Economic
Behavior & Organization, Volume 111, , 209-223.
27.
-Howard,
S.
(2004).
"Developing
Entrepreneurial Potential in Youth: The Effects
;"Entrepreneurial Education and Venture Creation
University of South Florida Repot, pp. 3-17.
28.
-Marchant, T. (1999). Strategies for improving
individual performance and job satisfaction at
Meadowvale health. Journal of Performance of
Management Practice. 2(3), 63-70.
Mathew, J.( 2007). 'The relationship of
organisational culture with productivity and quiality: a
study of Indian software organisations'. Employee
Relations, 29(6), 677 -695.
29.
-McCaslin.N.L, & Mwangi, J. (1994). Job
Satisfaction of Kenya rift valley extension agents.
Department of Agricultural Education the Ohio State
Universuty. Journal of Extension, 32(3). From:
http”//www.joe.org/joe/1994/rb1.html.
30.
-Motowidlo, J. S. (2003). "Job Performance",
Handbook
of
Psychology".
Industrial
and
Organizational Psychology, 12, 39-55.
31.
-Willard, R. D. (2005). Successful School:
Form Research to Action Plans. Models School
Conference.
32.
-Yazdi Moghaddam, Javad, Khorakian, Alireza,
Maharati,Yaghoob.(2015).Organizational Entrepreneurship
and its Impact on the Performance of Governmental
Organizations in the City of Mashhad. Procedia - Social
and Behavioral Sciences, Volume 169, 75-87.
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بررسی تحلیلی – مقایسه ای عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه
های آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاه های منتخب ایران
*محمد عزیزی
*عضو هیئت علمی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1131/6/12 :

تاریخ پذیرش1134/11/21 :

چکیده
با توجه به رشد سریع مراکز کارآفرینی در طی سه دهه اخیر ،مطالعات کمتری در ارتباط با آنها به ویژه کارکرد و عملکرد این مراکنز انمناد شنده
است .مقاله حاضر به بررسی ،مقایسه وتمزیه وتحلیل عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و منتخب دانشگاه های اینران منیپنردادد.
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه ها ی آمریکا اد طریق رتبه بندی مراجع مهم در سطح دنیا انتخاب شندهانند .اطالعنات مربنوط بنه مراکنز کنارآفرینی
دانشگاه ها ی آمریکا اد سایتهای اینترنتی ای مراکز و نامه نگاری اینترنتی با مسؤلی ای مراکز به دسنت آمنده اسنت .مراکنز کنارآفرینی منتخنب
دانشگاه ها ی تهران بر اساس گزارش عملکرد ای مراکز انتخاب شده اند .اطالعات مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران اد طریق اسنناد و
مدارك موجود مربوط به گزارش عملکرد ساالنه ای مراکز و مصاحبه با مسئولی و کارشناسان ای مراکز به دست آمده است .اد مقایسه مشخصات
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه ها ی آمریکا با مراکز کارآفرینی مستقر در دانشگاه ها ی تهران ،تفاوتهای موجود شناسایی شده است .یافتنههنای این
مقاله نشان می دهد که مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا بر فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات و مشناوره بنه دانشنمویان در سنطوت مختلن
تحصیلی و افراد و گروههای متقاضی مختل نیز همانند فعالیتهای آمودشی و تدریس اهمیت بیشتری قائل شده و برنامههنای جنامع تنر آمنودش و
ترویج کارآفرینی اد نظر کیفی و دوره های بیشتری نیز اد نظرکمی اجرا میکنند .در عی حال مراکز کنارآفرینی دانشنگاه هنای تهنران بیشنتر بنه
فعالیتهای آمودشی می پردادند .بطور کلی مراکز کارآفرینی دانشگاه ها ی آمریکا فعالیتهای گسترده و توسعه درونی و بیروننی بیشنتری در راسنتای
آمودش و توسعه کارآفرینی انماد میدهند .یافته های ای مقاله می تواند برای دانشمویان ،اعضای هیئت علمی ،کارکنان ،مدیران ،تصمیم گیرندگان
وسایر ذینفعان مراکز کارآفرینی مثمر ثمر واقع شود.
واژههای کلیدی :کارآفرینی ،عملکرد ،آموزش ،مراکز کارآفرینی
2

مقدمه
علی رغم رشد قابل توجه آمودش کارآفرینی در دانشگاه هنای
دنیا ،تحقیقات کمتری راجع به مراکز کارآفرینی صورت گرفته
است .هدف اد ای مقالنه بررسنی و مقایسنهی عملکنرد مراکنز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا با مراکز کارآفرینی دانشگاه
های تهران است.
با پیدایش مشکالت اقتصادی کشنورها و کنم شندن اعتبنارات
دولتی دانشگاه ها ،تصنمیم گیرنندگان و مندیران دانشنگاه هنا
برآنند کنه بنا تمناری سنادی فعالینتهنای علمنی ،در جهنت
استقالل مالی و علمی گادهای عملی تر و موثرتری بردارند.
یکی اد راههایی که دانشنگاه هنا منی تواننند مینزان بودجنه و
اعتبارات خویش را افزایش دهند ،راه انندادی و توسنعه مراکنز
کارآفرینی است .مراکز کارآفرینی منی تواننند مننابع درآمندی
قابل توجهی بنرای دانشنگاه هنا اد طرینق اعتبنارات اهندائی،1
. donations

نویسندة عهدهدار مکاتبات :محمد عزیزیm_azizi@ut.ac.ir

1

1

وقفی  ،خدمات و برنامه های بیرونی  ،برنامه های دانشگاهی و
تمنناری سننادی فننناوری مانننند طراحننی و توسننعه فننناوری در
دانشنننگاه و راه انننندادی شنننرکت هنننای جدیننند ایمننناد
نمایند(فینکل.)2112،
با توجنه بنه رویکنرد فنو در دانشنگاه هنا ،مراکنز کنارآفرینی
دانشگاه های تهران بنا مراکنز کنارآفرینی برتنر دانشنگاه هنای
آمریکا اد نظر عملکرد مورد مقایسه و بررسی قنرار منی گیرنند.
بنابرای دو سوال اصلی تحقیق به منظور شناسایی ویژگیهنا و
تفاوتهای عملکرد مراکز کارآفرینی منی توانند وجنود داشنته
باشنند .1 :مهمتننری اقنندامات و فعالیتهننای مراکننز کننارآفرینی
کدامنند(بننه عنننوان مثننال فعالینت هننای آمودشننی ،پژوهشننی،
ترویمننی و غیننره .2 )...چننه تفاوتهننایی بننی عملکننرد مراکننز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و ایران وجود دارد؟

. endowment
. external programming

2
3
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مبانی نظری و پیشینه
در طی بیست سال اخیر نقش کارآفرینی به عنوان موتور رشد
اقتصادی ،ایماد شغل و توسعه محلی بیش اد پیش بر همگنان
روش شده است .دانشگاه ها اد طریق سه مأمورینت آمنودش،
پژوهش و حمایت اقتصادی در تسهیل اقتصاد محلی و توسنعه
اجتمنناعی ابننزار مهمننی بننه حسنناب مننیآیننند (جننافی1331،؛
منزفیلد1331،4؛ ردننر و همکناران .)2111،2بنه عننوان مثنال
شواهد تمربی نشان می دهد که چگونه فعالیت انتقال دانش بر
توسعه محلی اد طریق فعالیتهای کارآفرینانه (اودرچ و لهمن ،6
 ، )2112رقابتپذیری(اودرچ و همکاران  )2112،و دسترسنی
به بادارهای مالی برای شرکتهای داننش بنینان اسنت(منولی و
همکاران.)2112،1
آموزش کارآفرینی
11

کتز )2111( 3کاملتری مطالعه را در دمیننهی گاهشناسنی
آمودش کارآفرینی انمناد داده اسنت .اگنر چنه وی در ادبینات
تحقیق به عصنر کشناوردی و تمربینات قبنل اد  11 6کنه در
دمینهی آمودش و یادگیری فعالینتهنای کسنب وکنار توجنه
نموده است؛ با ای وجود ،طبق مطالعات وی سابقهی آمنودش
کارآفرینی در دانشگاه هاروارد به سال  134بر منیگنردد .در
واقع می توان گفت که آمودش کارآفرینی به عنوان یک مزیت
برتر در دانشکده های مدیریت بادرگنانی اد اواینل دهنه 13 1
شروع شنده اسنت .دانشنگاه کالیفرنینای جننوبی اولنی دوره
 MBAرا در مرکننننز کننننارآفرینی در سننننال  13 1و دوره
کارشناسی را پنس اد آن در سنال  13 2شنروع کنرده اسنت.
رشته علمی کارآفرینی اد همی جا ریشه گرفته است .در اوایل
دهه  1311نزدیک به  111دانشگاه در آمریکنا دوره هنایی در
دمینه کارآفرینی و کسنب کنار کوچنک داشنته انند ودر دهنه
 1331این ن مقننندار بنننه  1121دانشنننگاه افنننزایش یافتنننه
است(سولمون ،وور و فرنالد .)1334،11بنابرای بنه جنر ت منی
توان گفت ظهور واقعی آمودش کارآفرینی اد دهه  1311بنوده
است.
آمودش کارآفرینی در دانشگاه های دنیا فراگیر شده اسنت ،بنه
عنوان مثال تمامی دانشگاه های برتر در آمریکنا کنارآفرینی را
آمودش داده و صدها ممله معتبر بی المللی و بیش اد هزاران

کتنناب بنننا عننننوان کنننارآفرینی انتشنننار پیننندا منننی کننننند
(موریس .)2114،12کارآفرینی هم در دنیای کسبوکنار و هنم
در دانشگاه ها رونق بسیاری گرفته است .دوره ها ،رشنته هنا و
دانشکده های کارآفرینی رود بنه رود افنزایش پیندا منی کنند.
افزایش اهمیت کارآفرینی ورشته های مرتبط با آن نیز (کسب
کارهای کوچک و خنانوادگی ،کنارآفرینی سنادمانی ،وغینره) را
می توان در افزایش پست های سادمانی اختصاص داده شده در
ای دمینه (کرسی یا استادی )11را در کارآفرینی و رشته هنای
مرتبط با آن نیز مشاهده کرد(موریس و همکاران.)2114،
پرآوادگی کارآفرینی در دانشگاه ها را می تنوان در رشند قابنل
مالحظه داوطلبان شغلی و پست های هیئت علمی کنارآفرینی
نیز مشاهده کنرد .فینکنل و دیندد )2111( 14در مطالعاتشنان
افزایش داوطلبی مشاغل ستادی کارآفرینی در دانشنگاه هنای
آمریکا را اد  12در سال  1331به 61درسال  1331و بنه 221
در سال  2111گزارش نموده اند .علی رغم افزایش بی سابقه و
دور اد انتظار در ای رشنته ،هننود کنارآفرینی در مینان سنایر
رشته های دانشنگاهی مشنروعیت خنود را بنه دسنت نیناورده
است(فینکل.)2112،
در طی سالهای اخیر مطالعاتی در خصوص جنبه های مختل
آمودش کارآفرینی صورت گرفته است اد جمله مقاالتی توسط
دافی ،12سولومون ،16تارابیشای  ،1براش 11و همکاران(،)2112
کتز( )2111و کوراتکو( )2114انتشار پیدا کرده است؛
محققی کمتری بطور خاص بر جنبه های مرتبط با مراکز
کارآفرینی مطالعه کرده اند .در سال  ،1331ساندبرگ و گت
وود 13بر جنبههای داخلی ،تمرکز تحقیقات ،مقدار بودجه ،و
اساسنامه های 21مراکز کارآفرینی مطالعاتی انماد
دادند(ساندبرگ و گاتوود.)1331،
شاید بتوان گفت که کاملتری مطالعه بر روی مراکز کارآفرینی
توسط آپتون 21با عنوان "تمارب موفقیت آمیز مدیران مراکز
کارآفرینی" با حمایت مالی بنیاد کافم انماد شده است.
آپتون مطالعه موردی عمیق خویش را بر روی  3مرکز
کارآفرینی انماد داد .مطابق با یافته های ای مطالعات ،میتوان
فهرستی اد بهتری اقدامات برای راه اندادی ،هدایت ،تامی
12

. Morris
. chairs or professorship
14
.Finkle & Deeds
15
. Duffy
16
. Solomon
17
. Tarabishy
18
. Brush
19
. Sandberg and Gatwood
20
. constituents
21
. Upton
13

4

. Mansﬁeld
. Roessner et al
6
. Audretsch and Lehman
7
. Audretsch et al
8
. Meoli et al
9
. Katz
10
. chronology
11
. Solomon, Weaver and Fernald
5
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منابع ،مدیریت و باداریابی مرکز کارآفرینی ارائه
داد(آپتون .)133 ،به غیر اد دو تحقیق انماد شده که در باال
اشاره گردید ،کم و ببیش میتوان ادعا کرد ،ادبیات موضوع
مرتبط برای مراکز کارآفرینی کمتر و پراکنده
است(فینکل .)2112،با وجود نبودن تحقیقات الدد درای
دمینه ،سعی شد با بررسی تطبیقی بی مراکز کارآفرینی
دانشگاه های مهم و مقایسه آن با مراکز کارآفرینی دانشگاه
های تهران اطالعات الدد جمع آوری گردد.
سابقه آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ایران
براساس برنامه سود توسعه ،طرحی تحت عنوان «طرت توسعه
کارآفرینی در دانشگاه های کشور» که به اختصار «کاراد» ناد
گرفته است ،تدوی و اجرای آن با نظر سادمان مدیریت و
برنامه ریزی و ودارت علود ،تحقیقات و فناوری در  12دانشگاه
کشور شروع و مسئولیت پیگیری ،اجرا و امور ستادی آن اد
سوی ودارت علود در اواخر سال  11 3به سادمان سنمش
آمودش کشور واگذار گردید.
دالیل مطرح شدن طرح کاراد
مطالعه و بررسی در دمینه اقدامات به عمل آمده در رابطه با
موضوع کارآفرینی در کشورهای مختل بیانگر ای است که
دانشگاه ها در دمینه های آمودشی و پژوهشی پیشقدد بوده
اند .لذا در ایران نیز چنی رسالتی برای دانشگاه ها متصور
است .عالوه بر ای سیستم نظاد آمودشی کشور ما ،به ویژه در
بخش آمودش عالی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص
برای بخش دولتی شکل گرفته است .ای مسئله موجب
گردیده که فارغالتحصیالن بدون توجه و قصد بکارگیری
آموخته ها و نیز قوه خالقیت و ابتکار خود در راستای شروع
کاری نو و ارائه محصول و یا خدمتی جدید ،صرفاً به دنبال
یافت موقعیتهای شغلی وارد بادار کار نیروی انسانی شوند.
ای در حالی است که در شرایط فعلی کشور ما جذب نیروی
انسانی آماده به کار تقریباً متوق شده است و بخش خصوصی
نیز توان جذب فارغالتحصیالن آماده به کار را ندارد.
با توجه به اینکه یکی اد پیامدهای مثبت پدیده کارآفرینی
اشتغال مولد می باشد ،طرت کاراد با هدف رفع معضل فعلی
کشور در دمینه بیکاری و نیز بهره مند شدن اد سایر پیامدهای
کارآفرینی همانند برود خالقیت ها ،تولید ثروت ،ایماد ،تولید و
به کارگیری فناوری ،رشد اعتماد به نفس در بی دانشگاهیان
و فارغالتحصیالن و جلوگیری اد مهاجرت نخبگان ارائه شده
است.
به طور خالصه اهداف طرت کاراد به شرت ذیل می باشد:

22

 ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعهدانشگاهی نسبت به کارآفرینی ،کارآفرینان و نقش آنان در
رونق اقتصادی ،ایماد اشتغال و رفاه.
 ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آمودشکارآفرینی.
 گسترش تحقیقات تفصیلی در خصوص کارآفرینان ،پروژههای کارآفرینی ،محیط و فضای کارآفرینان و سایر دمینه های
مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات ایران.
چنانچه ذکر شد در دمینه کارآفرینی و مسائل مربوط به آن
تا قبل اد سال  3و واگذاری ،پیگیری و اجرای طرت کاراد به
سادمان سنمش آمودش کشور ،تمربه قابل استفاده ای در
کشور وجود نداشت .لذا در ابتدای کار کمیته اولیه ای با
حضور مسئوالن و کارشناسان سادمان و چند نفر اد اساتید و
صاحب نظران آشنا به موضوع تشکیل و راهکارهای مختل
مورد مطالعه و بررسی قرا رگرفت .مهم تری تصمیمی که
کمیته مذکور گرفت ،اقداد به سادماندهی اجرای طرت در
سطح ودارت علود ،سادمان سنمش و دانشگاه ها بود .در ای
راستا آیی نامه ای تدوی و پس اد بررسی های الدد و اعمال
نظر اساتید ،دانشگاه ها و صاحب نظران و تصویب ودیر علود
تحقیقات و فناوری ،در خرداد ماه سال  11به کلیه دانشگاه ها
و مؤسسات آمودش عالی ابالغ شد(آیی نامه کاراد).
روش شناسی
ای پژوهش متناسب با اهداف مورد نظر ،اد روش های
متعددی استفاده شده است اد جمله :روش توصیفی
پیمایشی و همچنی اسنادی ،تحلیلی و تطبیقی.
در پژوهش حاضر با توجه به اسناد و مدارك علمی و کاربردی
وضع موجود مراکز کارآفرینی ترسیم شده است؛ بنابرای روش
اسنادی نیز مورد استفاده واقع شده است .جهت تعیی
وضعیت عملکرد مراکز کارآفرینی در دانشگاه های برتر و
معتبر آمریکا اد اسناد و مدارك موجود در ای دمینه اد جمله
22
سایتهای اینترنتی ،مقاالت و کتابها و نامه نگاری با مسولی
مراکز کارآفرینی استفاده شده است .عالوه برآن اد روش
تطبیقی نیز جهت مقایسهی عملکرد بی مراکز کارآفرینی در
دانشگاه های دولتی شهر تهران با مراکز کارآفرینی در دانشگاه
های برتر آمریکا انماد شده است.
21
جامعه آماری ای تحقیق را مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه
های آمریکا مطابق با فهرست ممله کارآفری (که اطالعات
نسبتاً کاملتری در سایت اینترنتی 24خود قرار داده بودند) و
22

. Director
. Top- Ranked centers
24
. http://www.entrepreneur.com/slideshow/237323
23

22
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برای دانشگاه های دولتی شهر تهران ،دانشگاه های تهران،
شری  ،شهیدبهشتی ،امیرکبیر ،خواجه نصیر الدی طوسی و
عالمه طباطبائی تشکیل میدهند .فهرست دانشگاه های
آمریکا بر اساس مطالعات و راهنمایی های کنسرسیود ملی
مراکز کارآفرینی )NCEC( 22آدرس اینترنتی مراکز
کارآفرینی ،فهرست تحقیقات کالج بابسون و ممله کارآفری
بوده است .رتبهبندی مراکز کارآفرینی مربوط به سال 2114
است که برتری آنها عبارتند اد:کالج بابسون ،26دپاول ،2
کالیفرنیای جنوبی ،21آریزونا ،23فلوریدای جنوب ،11ایلیونز
شیکاگو ،11کالیفرنیا -لس آنملس .12در ای مقاله عملکرد
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا با مراکز کارآفرینی
منتخب دانشگاه های تهران مقایسه شده است .اطالعات
مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران اد طریق
پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مسئوالن و کارشناسان مراکز
کارآفرینی با دریافت اسناد گزارش عملکرد ساالنه کسب شده
است .الدد به ذکر است که اطالعات مربوط به مراکز
کارآفرینی دانشگاه ها ی تهران به خاطر نوساناتی که مقدار،
نوع فعالیتها و برنامه های کارآفرینی اد دمان راه اندادی داشته
اند ،بصورت میانگی یکسال در نظر گرفته شدهاند.
یافته های پژوهش

نفر است 112 .نفر اد اینها دانشمویان کارشناسی ارشند و 31
نفننر نیننز دانشننمویان کننارآفرینی بننرای هننر دانشننگاه مننی
باشند(نمودار .)1در مراکنز کنارآفرینی دانشنگاه هنای آمریکنا
بیشتر دانشمویان کارشناسی ارشند در دوره هنای کنارآفرینی
شرکت می کنند .در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهنران بنه
طننور میننانگی سنناالنه نزدیننک بننه  42نفننر اد دانشننمویان
کارشناسننی و  11نفننر نیننز کارشناسننی ارشنند در دوره هننای
کارآفرینی شرکت می کنند .
250
200
115

100
10

هنگامیکه فعالیتهای مختل دانشگاهی مراکز کارآفرینی برتر
دانشگاه های آمریکا با مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
مقایسه می شود4 ،درصد ای فعالیتها در مراکز کارآفرینی
دانشگاه های آمریکا به آمودش و تدریس1 ،درصد به تحقیق
و 16درصد به ارئه خدمات مشاوره در دمینه کارآفرینی می
پردادند .در حالیکه در دانشگاه های تهران  12درصد به
آمودش و تدریس 11 ،درصد به تحقیق ،و  2درصد به ارائه
خدمات مشاوره میپردادند(شکل.)1
برنامه های دوره کارشناسی و دوره های کارآفرینی ارائه

50

90
45
آمریکا

0

ایران

نمودار  -1میانگین تعداد دانشجویان شرکت کننده در برنامه های کارآفرینی
و
تدریس

آمریکا

نوع فعالیت

150

ایران

47
خدمات
و

5
16

85
10
37

تحقیق

مشاوره

شکل  1انواع فعالیتهای مراکز کارآفرینی

همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود  46درصد اد مراکز

شده:
میانگی ساالنه تعداد دانشمویان شرکت کننده در برنامه های
کارآفرینی مرتبط با مرکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا 212
25

. national consortium of entrepreneurship centers
. Babson College
27
. DePaul University
28
. University of Southern California
29
. The University of Arizona
30
. University of South Florida
31
. University of Illinois, Chicago
32
. University of California, Los Angeles

کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکنا در دوره کارشناسنی دوره
کارآفرینی بصورت متمرکز( 14معروفتنری مندرك) دارنند11 .
درصد دوره ها بصورت رشته فرعنی 12و  24درصند بنه عننوان
رشته اصلی 16کارآفرینی می باشد .بی مراکز کنارآفرینی برتنر

26

 .البته در بعضی دانشگاه ها باالی  21نفر در دوره ها شرکت می کنند و
در بعضی دیگر به حد نصاب تشکیل نرسد.
34
. concentration in entrepreneurship
35
. minors
36
. majors

بررسی تحلیلی – مقایسه ای عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای امریکا…

22

دانشگاه های آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران در

انتقال تکنولوژی کمتنر در دانشنگاه هنا برگنزار منی شنود .در

سه نوع دوره نیز تفاوت های قابل توجهی مشاهده منی شنود.

بعضی اد مراکنز کنارآفرینی دانشنگاه هنای تهنران دوره هنایی

در مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکنا و تهنران ،مهمتنری

برگزار می شود که ارتباط چندانی با ترویج روحیه کنارآفرینی

دوره های مشترك در تماد دانشگاه ها عبارتنند اد :مقدمنه ای

ندارند(اد جمله مدیریت پروژه) .علنت این موضنوع اد دیندگاه

بر کارآفرینی ،تدوی طرت کسنبوکنار ،خالقینت و ننوآوری و

یکی اد کارشناسان مرکز کارآفرینی جذب بیشنتر دانشنمویان

باداریننابی .دوره هننایی چننون فرانشننیز ،کننارآفرینی سننادمانی و

فنی و مهندسی در مراکز کارآفرینی بوده است.

جدول  -1برنامه های کارآفرینی دوره کارشناسی که در دانشگاه های آمریکا طی یکسال ارائه می شود

نوع برگزاری دوره
متمرکز
()Conc

رشته
فرعی()min

رشته
اصلی()maj

انتخابی
()elect

درصد دانشگاه هایی که دوره های مورد نیاز برای
رشته اصلی ،فرعی و متمرکز ارائه می دهند
8
52
52
مقدمه ای بر کارآفرینی
11
11
11
11
تدوین طرح کسبوکار
11
11
11
امور مالی کارآفرینانه
11
52
8
رشد و توسعه کارآفرینانه
8
8
11
مدیریت کسبوکار کوچک
8
8
8
8
پروژه کارآفرینانه
8
11
8
8
تجزیه و تحلیل امکان سنجی
8
حقوق و کارآفرینی
8
8
کارورزی کارآفرینانه
8
8
خالقیت و نوآوری
11
کسبوکار خانوادگی
Conc.: concentration؛ min.: minor؛ maj: major؛elect. : Elective
کارآفرینی بصورت  2واحد اختیاری برای دانشمویان
چنانچه مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و مراکز
کارشناسی ارائه شده است .البته هنود بعضی اد دانشگاه های
کارآفرینی دانشگاه ها ی تهران اد نظر نوع دوره های برگزار
تهران هنود نپذیرفته اند که کارآفرینی به عنوان درس
شده با همدیگر مقایسه شوند .تفاوتهای مهمی بی آنها
اختیاری برای دانشمویان عرضه گردد .در دانشگاه هایی که
مشاهده میگردد .درصد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های
ای درس بصورت اختیاری عرضه شده است ،استقبال خیلی
آمریکا که تمزیه و تحلیل و امکان سنمی طرت کسبوکار
دیادی اد آن به عمل نیامده است.
ارائه می دهند در دانشگاه هایی که رشته کارآفرینی دارند
بیشتر است .عالوه بر آن درصد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه
دانشجویان کارشناسی شرکت کننده در دورههای
ها ی آمریکا که دوره رشد کارآفرینانه ارائه می دهند برای
کارآفرینی
دانشگاه هایی که کارآفرینی به عنوان رشته فرعی ارائه می
همانگونه که در جدول  2مشاهده می گردد معروفتری دوره
شود؛ بیشتر است .در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
های کارآفرینی برای دانشمویان دوره کارشناسی در دانشگاه
دوره هایی چون تمزیه و تحلیل و امکان سنمی کسبوکار،
های آمریکا عبارتند اد :مقدمه ای بر کارآفرینی ،تدوی طرت
کسبوکار خانوادگی ،مدیریت کسبوکار کوچک و رشد و
کسبوکار و مدیریت کسبوکار کوچک .دوره هایی که در
توسعه کارآفرینانه برگزار نمی گردد .اد نظر ماهیت و نوع
دانشگاه های آمریکا کمتری متقاضی را دارند عبارتند اد:
اجرای دوره نیز در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران ،دوره
کارآفرینی سادمانی ،فرانشیز ،حقو و کارآفرینی ،طراحی
های کارآفرینی یا بصورت کوتاه مدت و فشرده بوده و یا درس
محصول ،و انتقال تکنولوژی .به طور کلی تفاوت های دیادی
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بی مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و مراکز
کارآفرینی دانشگاه های تهران اد نظر تعداد دانشمویان ثبت
ناد کننده و تعداد دوره های ارائه شده وجود دارد(جدول )2در

مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران فقط دوره هایی اد قبیل
مبانی کارآفرینی ،خالقیت و نوآوری و طرت کسبوکار در بی
تماد دانشگاه های مورد بررسی شده مشترك است

جدول  -2تعداد دوره ها و تعداد دانشجویان کارشناسی ثبت نام کننده در یک سال
مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا

مراکز دانشگاه های تهران

دانشجویان
تعداد دوره
دانشجویان
تعداد دوره
مقدمه ای بر کارآفرینی
52
66
1/6
تدوین طرح کسبوکار
16
58
6/8
مدیریت کسبوکار کوچک
---15
6/
امور مالی کارآفرینانه
--16
6/2
بازاریابی کارآفرینانه
--پروژه کارآفرینانه
--8
6/5
کارورزی کارآفرینانه
--1
6/1
رشد و توسعه کارآفرینانه
--18
6/2
خالقیت و نوآوری
16
6/1
تجزیه و تحلیل و امکان سنجی
--6
6/5
کسبوکار خانوادگی
--4
6/5
حقوق و کارآفرینی
--6/1
انتقال تکنولوژی
--6/1
طراحی محصول
--5
6/1
کارآفرینی سازمانی
--6/1
هایی که برای دانشمویان کارشناسی ارشند در دانشنگاه هنای
برنامه های کارآفرینی برای دانشجویان دوره کارشناسی
42
آمریکا اد استقبال کمتری برخوردارند؛ عبارتنند اد :فرانشنیز ،
ارشد
44
41
طراحی و توسعه محصول  ،انتقال تکنولنوژی و کنارآفرینی
جدول  1برنامه های آمودش کارآفرینی در سنطح کارشناسنی
سادمانی .42همانگونه که در جدول فنو مشناهده منی گنردد،
ارشد را نشان می دهد .معروفتری دوره بصورت متمرکز بنوده
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکنا کنه دوره تمزینه و
است که در حدود 12درصد اد مراکز کارآفرینی برتنر دانشنگاه
تحلیل امکان سنمی و فرانشیز ارائه می دهند؛ بنه طنور قابنل
های آمریکا دوره های کارآفرینی متمرکز در سطح کارشناسنی
توجهی برای دانشگاه هنایی کنه کنارآفرینی بنه عننوان رشنته
ارشد داشته اند در حالیکنه مراکنز کنارآفرینی دانشنگاه هنای
فرعی و متمرکز دارند ،بیشتر است .عالوه بر آن ،درصد برنامنه
تهران دوره کارآفرینی خاص برای دانشمویان کارشناسی ارشد
های کارآفرینی در مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه هنای آمریکنا
طراحی نشده است و بعضنی اد دانشنمویان کارشناسنی ارشند
که دوره انتقنال تکنولنوژی برگنزار منی کننند بنه طنور قابنل
ممکنن اسننت در بعضننی اد دوره هننای کوتنناه منندت مراکننز
مالحظه ای برای دانشگاه های که کارآفرینی در آنها اختیناری
کارآفرینی شرکت نمایند .پیش نیادهای الدد برای هر کنداد اد
اسننت ،بیشتراسننت .بننرای دانشننمویان کارشناسننی ارشنند در
دوره ها اد دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت بوده و در تمناد
دانشگاه های تهران اخد دروس کنارآفرینی بنه عننوان درسنی
دانشگاه ها یکسان نیست .در دانشگاه های آمریکا ،متداولتری
1
ممک نیست؛ بلکه فقط می توانند در دوره هنای کوتناه مندت
دوره در سطح کارشناسی ارشد ،تندوی طنرت کسنبوکنار ،
شرکت نمایند .چند سالی است کنه در بعضنی دانشنگاه هنای
مقدمننه ای بنننر کننارآفرینی ،11امنننور مننالی کارآفریناننننه،13
دولتی و آداد رشته کارآفرینی در سنطح دکتنری ,کارشناسنی
رشدکارآفرینانه 41و پروژه در دمیننه کنارآفرینی 41اسنت .دوره
37

. Business plan development
. Introduction to entrepreneurship
39
. Etrepreneurial finance
40
. Etrepreneurial growth
41
. Etrepreneurial field project
38

6

. franchising
43
. product development
44
. technology transfer
45
. corporate entrepreneurship
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ارشدو کارشناسی(با عننوان مندیریت کسنبوکنار) راه انندادی
شده است .در حالیکه در دانشگاه های آمریکا عالوه بنر رشنته
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کننارآفرینی ،در سننایر رشننتههننای علمننی دیگننر نیننز گننرایش
کارآفرینی وجود دارد(مثال :دیستشناسی گرایش کارآفرینی).

جدول  :3برنامه ها و دوره های کارآفرینی ارائه شده در مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا برای دانشجویان کارشناسی ارشد
نوع دوره
درصد دانشگاه هایی که برنامه ها و دوره های مورد نیاز برای

conc

min

maj

رشته اصلی ،فرعی ،فشرده و اختیاری ارائه می دهند

82

12

12

مقدمه ای بر کارآفرینی
تدوین طرح کسبوکار
امور مالی کارآفرینانه
توسعه کارآفرینانه
مدیریت کسبوکار کوچک
پروژه کارآفرینانه
بازار یابی کارآفرینانه
تجزیه و تحلیل امکان سنجی
حقوق و کارآفرینی
کارورزی
خالقیت و نوآوری
کسبوکار خانوادگی
طراحی وتوسعه محصول
کارآفرینی سازمانی
فرانشیز
انتقال تکنولوژی

26
45
52

8
8

8
8

دانشجویان کارشناسی ارشد شرکت کننده در دوره های
کارآفرینی

جدول  4دوره هایی را در بی مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه
های آمریکا برای دانشمویان کارشناسی ارشد ارائه می شود،
نمایش می دهد .همانگونه که مالحظه می گردد ،متداولتری
دوره ها در دانشگاه های آمریکا(بر حسب تعداد دانشمویان
ثبت ناد کننده) عبارتند اد :مقدمه ای بر کارآفرینی ،امور مالی
کارآفرینانه ،تدوی طرت کسبوکار ،و توسعه کارآفرینانه .کم
توجه تری دوره ها نیز در دانشگاه های آمریکا عبارتند اد
فرانشیز ،مدیریت کسب کار کوچک ،خالقیت و نوآوری،
طراحی و توسعه محصول ،و کسبوکار خانوادگی .برحسب
تعداد دوره های ارائه شده چنی تفاوتهایی مشاهده می شود:
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا تعداد دورههای
بیشتری در خصوص مقدمه ای بر کارآفرینی ،امور مالی
کارآفرینانه ،تدوی طرت کسبوکار ،طراحی وتوسعه محصول و
خالقیت و نوآوری ارائه می دهند.

elect

8
11
8
6
8
11

8

8

8

8
11
8
8

11
51
8
8

8
8
8

11
11

بر حسب تعداد دانشمویان شرکت کننده ،مراکز کارآفرینی
برتر دانشگاه های آمریکا تعداد دانشمویان بیشتری در دوره
هایی چون مقدمه ای بر کارآفرینی ،امور مالی کارآفرینانه،
تدوی طرت کسب کار ،توسعه کارآفرینانه ،تمزیه و تحلیل و
امکان سنمی ،کارآفرینی سادمانی ،خالقیت و نوآوری ،فرانشیز
ثبت ناد کرده اند.
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جدول  :4تعداد دوره های کارآفرینی و دانشجویان در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه های آمریکا
تعداد دوره

تعداد دانشمویان

مقدمه ای بر کارآفرینی

2/1

11

تدوی طرت کسبوکار

1/4

42

مدیریت کسبوکار کوچک

1/2

1

امور مالی کارآفرینانه

1/

61

باداریابی کارآفرینانه

1/1

11

پروژه در دمینه کارآفرینانه

1/2

1

کاروردی

1/1

4

رشد و توسعه کارآفرینانه

1/3

11

خالقیت و نوآوری

1/2

12

تمزیه و تحلیل و امکان سنمی

1/4

12

کسبوکار خانوادگی

1/1

11

حقو و کارآفرینی

1/2

11

انتقال تکنولوژی

1/1

1

طراحی و توسعه محصول

1/4

11

فرانشیز

1/12

1

کارآفرینی سادمانی

1/4

12

در هیچکداد اد دانشگاه ها ی تهران دوره هایی چون کاروردی،
رشد و توسعه کارآفرینانه و تمزیه و تحلیل و امکان سنمی،
کسبوکار خانوادگی ،انتقال تکنولوژی ،طراحی محصول ،و
فرانشیز برگزار نشده است .الدد است به ای نکته نیز اشاره
شود که دانشمویان در دانشگاه های آمریکا می توانند دروس
ارائه شده در دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی دیگر را به عنوان
درس اصلی در رشته خود انتخاب نمایند .ولی در دانشگاه های
تهران هنود ای امکان برای دانشمویان تحصیالت تکمیلی
فراهم نشده است.
فعالیت های ترویج و گسترش کارآفرینی
منظور اد فعالیتهای ترویج ,توسعه و گسترش کارآفرینی
فعالیتهایی است که در جهت تکمیل فعالیت های آمودشی و
فرهنگی انماد می شود .همانگونه که در شکل 1-2مشاهده
می گردد :معروفتری و متداولتری فعالیتهای گسترش درونی
و بیرونی آمودش کارآفرینی در مراکز کارآفرینی دانشگاه های
آمریکا مسابقه طرت کسبوکار ( 32درصد) ،کاروردی (32
درصد) ،کلوب های دانشمویی ( 32درصد) انتقال تکنولوژی
( 2درصد) ،آمودش اد راه دور( 11درصد) ،کسب بودجه و
اعتبار اد سرمایه گذاران ریسکی( 11درصد) و راه اندادی ممله
(21درصد) است .مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا
تمایل بیشتری به انتشار ممله دارند.

متداولتری برنامه های ترویمی برای مراکز کارآفرینی دانشگاه های
تهران عبارتند اد :برگزاری سمینارها کارگاهها(12درصد )،
سخنران میهمان ( 21درصد) ،مسابقه طرت کسبوکار ،برنامه
انتخاب کارآفری سال( 21درصد) .البته بعضی اد مراکز
مطالبی بصورت گاهنامه در راستای ترویج کارآفرینی انتشار

می نمایند.
با توجه با شکل دیر ،غیر اد فعالیتهای آمودشی که مراکز
کارآفرینی برعهده دارند؛ سایر فعالیتهای تکمیلی و توسعه ای
نیز برای ترویج روحیه کارآفرینی بی دانشمویان و
دانشگاهیان مهم است .همانگونه که در شکل  2مشاهده می
گردد بی مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران و مراکز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا اد نظر نوع برنامه های
داخلی مراکز تفاوتهای دیادی وجود دارد .در مراکز کارآفرینی
دانشگاه های تهران فعالیتهایی مثل کاروردی ،انتقال فناوری،
آمودش اد راه دور و راه اندادی صندو سرمایه گذاری مخاطره
آمیز 46وجود ندارند .عالوه برآن فعالیتهایی اد قبیل انتشار
ممله ،مسابقه طرت کسبوکار و تشکل های دانشمویی
کارآفرینی در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران در مقایسه
با مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا کمرنگ تر است.
46

 .تنها شرکتهای مستقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران اد محل
سرمایه خودشان مبادرت به راه اندادی صندو سرمایهگذاری مخاطره آمیز
نموده اند.
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غیر اد فعالیتهای آمودشی که مراکز کارآفرینی برعهده دارند؛
سایر فعالیتهای تکمیلی و توسعه ای نیز برای ترویج روحیه
کارآفرینی بی دانشمویان و دانشگاهیان مهم است .همانگونه
که در شکل  2مشاهده می گردد بی مراکز کارآفرینی
دانشگاه ها ی تهران و مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های
آمریکا اد نظر نوع برنامه های داخلی مراکز تفاوتهای دیادی
وجود دارد .در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران فعالیتهایی
مثل کاروردی ،انتقال فناوری ،آمودش اد راه دور و راه اندادی
صندو سرمایه گذاری مخاطره آمیز  4وجود ندارند .عالوه
برآن فعالیتهایی اد قبیل انتشار ممله ،مسابقه طرت کسبوکار
و تشکلهای دانشمویی کارآفرینی در مراکز کارآفرینی دانشگاه
های تهران در مقایسه با مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا
کمرنگ تر است.
مسابقه طرح…

آمریکا

100
انتشار مجله
50
0

انجمن های…

صندوق سرمایه…

کارورزی

آموزش از راه دور

انتقال فناوری

شکل -2برنامه ها و فعالیتهای داخلی مراکز کارآفرینی(درصد)
سمینار/کارگاه

آمریکا
سخنران مهمان
گرانت

100

50
0

رشد سریع…
برنامه کسب و کار…
پارک فناوری و…

آموزش اجرایی
کارآفرین سال

شکل  -میانگین(درصد) فعالیتها و خدمات بیرونی مراکز کارآفرینی

اد نظر تعداد و نوع فعالیتها و خدمات در راستای آمودش
کارآفرینی نیز تفاوتهای چشمگیری بی مراکز کارآفرینی برتر
دانشگاه های آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
وجود دارد(شکل .)2در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
اقداماتی چون اعطای کمک تحصیلی 41به دانشمویان
کارآفرینی ،آمودش اجرایی کارآفرینان و مدیران کسبوکارها،
وابسته بودن پارك فناوری و مرکز رشد به مرکز کارآفرینی،
برنامه کسبو کار خانوادگی ،و اقدامات مربوط به رشد سریع
41

 .تنها شرکتهای مستقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران اد محل سرمایه
خودشان مبادرت به راه اندادی صندو سرمایهگذاری مخاطره آمیز نموده
اند.
41
. Grant
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کسبوکارهایی که در نتیمه فعالیت مراکز کارآفرینی
راهاندادی شده اند ،وجود ندارد .فعالیتهای دیگر که مشترك
بی مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا و دانشگاه های ایران
است دعوت اد سخنران مهمان(کارآفری ) 43و برگزاری سمینار
و کارگاه است که فعالیتهای مراکز کارآفرینی دانشگاه های
تهران بسیار کمتر اد فعالیتهای مراکز کارآفرینی دانشگاه های
تهران است.
سنجش موفقیت مراکز کارآفرینی
اد دیدگاه مدیران/کارشناسان مراکز کارآفرینی دانشگاه های
تهران مهمتری معیارهای سنمش موفقیت به ترتیب اهمیت
عبارتند اد )1( :تعداد دانشمویان ثبت ناد کننده در برنامه)2( ،
اردشیابی های دانشمویان )1( ،شناخت ایماد شده درخصوص
کارآفرینی )4(،اعتبارات وبودجه کسب شده .نظر به اینکه
مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران اد نظر پست سادمانی
هیأت علمی ندارند؛ به همی دلیل دیدگاهی در ای قسمت
ذکر نشده است.
در تحقیقی که توسط فینکل انماد شده مهمتری معیارهای
موفقیت که برای سنمش و اردیابی مراکز کارآفرینی وجود
دارد اشاره شده است .در ای تحقیق برای مراکز کارآفرینی
برتر دانشگاه های آمریکا مهمتری معیارهای سنمش موفقیت
اد دیدگاه اعضای هیأت علمی به ترتیب عبارتند اد)1( :
اردشیابی های دانشمویان؛ ( )2شناخت ایماد شده درخصوص
کارآفرینی؛ ()1تعداد فارغ التحصیالن؛ ( )4تعداد دانشمویان
ثبت ناد کننده در برنامه؛ ( )2تحقیق .همچنی اد دیدگاه
مدیران مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا مهمتری
معیارهای سنمش موفقیت عبارتند اد )1( :شناخت ایماد شده
درخصوص کارآفرینی؛ ( )2تعداد دانشمویان ثبت ناد کننده
در برنامه ها )4( ،تعداد فارغ التحصیالن )2( ،اردشیابی های
دانشمویان(فینکل.)2112،
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 .در اینما به ای نکته نیز اشاره گردد که دعوت اد کارآفری بنرای ارائنه
سخنرانی به دانشمویان نیاد به رعایت یکسری اصول در اجرا است .در غینر
اینصورت جذابیت الدد را برای دانشمویان نخواهد داشت و به منرور تعنداد
مخاطبی کم خواهد شد .به جای سخنرانی یکطرفه کارآفری و ارائه پنند و
نصیحت برای دانشمویان بایستی جلسنه را تبندیل بنه مصناحبه حرفنه ای
نمود .خود محقق در چند تا اد ای سخنرانیها فقط بنه منظنور اینکنه چنه
اتفاقی در ای سخنرانی ها می افتد شرکت نموده است و بنا نابناوری تمناد
دیده که یا محتوی سخنرانی به درد دانشمویان نخنورده و ینا بنا اسنتقبال
بسیار ضعیفی اد سنوی دانشنمویان مواجنه شنده اسنت .بطوریکنه در ینک
دانشگاه باالی  11هزار جمعیت دانشمو تنها کمتنر اد  12نفنر دانشنمو در
سخنرانی کارآفری شرکت داشته اند!
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می توان گفت که اد نظر اعضای هیأت علمی در مراکز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا "ایماد شناخت نسبت به
کارآفرینی" اد شاخص های مهمتر سنمش موفقیت میباشد.
بررسی سوابق مدیران مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
نشان می دهد که مدیریت ای مراکز دستخوش جابمایی و
تغییر و تحوالت دیادی در طی عمر کوتاه راهاندادی ای مراکز
وجود دارد .سابقه فعالیت کمتر و اختصاص دمان اندك برای
مرکز (به خاطر تماد وقت نبودن) باعث شده است که آنان
شناخت کاملی اد معیارهای موفقیت مراکز کارآفرینی نداشته
باشند .عالوه برآن بهتر است مدیران و کارشناسان ای مراکز
اد سوابق علمی و کسبوکار مرتبط در ای دمینه برخوردار
باشند.
بحث و نتیجه گیری
در ای مقاله سعی شد خصوصیات و مشخصات مراکز کارآفرینی با
داده هایی که اد منابع مختل به دست آمده بود ،مورد بررسی قرار
گیرد .در ای مقاله واحد مطالعه به دو دسته تقسیم شدند :مراکز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا که رتبه باال و برتری داشته و
مراکز کارآفرینی منتخب دانشگاه های تهران.
در جدول  1میانگی تعداد دانشمویانی که با مرکز کارآفرینی در
ارتباط هستند ،نشان داده شده است .برنامه های مراکز کارآفرینی
برتر دانشگاه های آمریکا تعداد بیشتری دانشمو جذب کرده اند.
میانگی  212نفر برای مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و
 22نفر برای مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران .به نظر می رسد
که داشت سابقه و منابع بیشتر ،رایج بودن روحیه کارآفرینی در
دانشگاه و وجود برنامه های با کیفیت باعث شده است که تعداد
بیشتری دانشمو به برنامه های مراکز کارآفرینی عالقه مند باشند.
عالوهبرآن یکی اد عواملی که برای مراکز کارآفرینی دانشگاه های
آمریکا مهم است ،تأکید بیشتر بر الهاد بخشی و دمیدن روحیه
کارآفرینی برای دانشمویان کارشناسی ارشد است.
نتایج یافته های ای تحقیق نشان می دهد که تفاوت های
چشمگیری در برنامه های درسی دوره کارشناسی و ارشد در
ارتباط با برنامه ها ،دوره ها و دانشمویان بی مراکز کارآفرینی برتر
دانشگاه های آمریکا و دانشگاه های تهران وجود دارد (جدول
2الی .) 4مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا تمایل دارند
برنامه های جامع و کاملی در دمینه آمودش کارآفرینی داشته
باشند.
با تمرکز آمودش کارآفرینی در دوره کارشناسی ارشد ،دانشگاه ها
به اهمیت و جایگاه کارآفرینی در برنامه درسی مطابق با ماموریت
دانشگاه ها پی برده اند .چنانچه برنامه جامع کارآفرینی در سطح
کارشناسی ارشد نیز نباشد ،ممک است به موقعیت مرکز

کارآفرینی به عنوان محل و مرکز مهم فراهم کننده آمودش
کارآفرینی آسیب برساند .وجود برنامه کارآفرینی در سطح دانشگاه
و ارائه آن به صورت دوره های مختل و چندگانه می تواند نشان و
اهمیت توجه به کارآفرینی برای یک موسسه دانشگاهی باشد ،در
حالیکه نداشت برنامه های کارآفرینی در تماد سطوت دانشگاهی
می تواند نشان اد ای باشد که کارآفرینی شاید تنها برای
دانشکدههای مدیریت بادرگانی ،کسبوکار و کارآفرینی کاربرد دارد.
هرچند که ای موضوع در برخی دانشگاه ها اد طریق ارائه رشته
تحصیلی کارآفرینی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری
برای همه و بدون داشت شرایط خاص پذیرش(مثال داشت
تخصص و تمربه در حوده خاصی) قابل مقایسه است .اما موضوع
مهم آنست که آمودش کارآفرینی با هدف راهاندادی کسبوکار برای
فراگیرانی که مهارت و تمربه در صنعت خاصی ندارند خیلی نمی
تواند موفقیت آمیز باشد .در دانشگاه های برتر دنیا هم کارآفرینی
در سایر رشتهها بصورت تنیده و تلفیق شده است(موریس.)2114،
فعالیتهای خدماتی و توسعه ای درونی و بیرونی مراکز کارآفرینی در
شکل 1-2نمایش داده شده است .مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه
های آمریکا بطور میانگی تعداد بیشتری مسابقه طرت کسبوکار،
دوره کاروردی ،کلوب های دانشمویی ،و غیره داشته و تمایل
بیشتری به انتشار ممله در دمینه کارآفرینی دارند .اد نظر فعالیتهای
بیرونی بی مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و دانشگاه
های دولتی شهر تهران تفاوت دیادی مشاهده میشود .متداولتری
فعالیتهای داخلی برای مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا
عبارتند اد :مسابقه طرت کسبوکار ،کاروردی ،انمم های
دانشمویی ،انتقال فناوری .متداولتری فعالیتهای توسعه ای بیرونی
نیز برای مراکز کارآفرینی عبارتند اد :برگزاری سمینارها و کارگاه ها،
دعوت اد سخنران میهمان.
در مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا نظر اعضای هیأت
علمی در خصوص معیارهای سنمش و موفقیت بیشتر عبارتند اد:
اردش یابی های دانشمویان ،شناخت ،تعداد فارغ التحصیالن ،و
تعداد دانشمویان شرکت کننده در برنامه ها .اد دیدگاه مدیران در
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا معیارهای سنمش
موفقیت عبارتند اد :اردشیابیهای دانشمویان ،شناخت ،تعداد فارغ
التحصیالن ،و تعداد دانشمویان ثبت ناد کننده در برنامه .ای نتایج
نشان می دهند که هم اعضای هیأت علمی و هم مدیران مراکز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا دیدگاه مشابه هم دارند که
تأکید و کانون توجه هر دو دانشمویان می باشند .اد دیدگاه مدیران
در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران مهمتری معیارهای
سنمش موفقیت عبارتند اد :تعداد دانشمویان ثبت ناد کننده در
برنامه ،اردشیابیهای دانشمویان ،شناخت و اعتبار و بودجه ایماد
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شده است .همانگونه که مالحظه می شود ای نوع دیدگاه مقابل
دیدگاه مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا است ،که در آن
آمودش دانشمویان در اولویت قرار داشت.
در دانشگاه های آمریکا اهمیت و جایگاه کارآفرینی برای مسئوالن،
مدیران ،اساتید ،دانشمویان و کارکنان بیش اد پیش نمایان گشته
است ،به طوریکه برنامه ها و دوره های کارآفرینی با استقبال و
عالقه دیادی برگزار می گردد و مسئولی نیز حمایتهای الدد را به
عمل می آورند .روسای دانشگاه ها که اد مدیران ،اعضای هیأت
علمی ،کارکنان ،تمهیزات و برنامه های مراکز کارآفرینی حمایت
های مالی الدد را به عمل آورده و با جذب اعتبار و تأمی منابع اد
بیرون 21خود را هماهنگ و سادگار کنند؛ باعث ایماد برنامه های
مولد و بهره ورتر میگردند(فینکل .)1331،بنابرای مسئولی مراکز
کارآفرینی و کارشناسان مربوطه در دانشگاه های ایران بایستی
سعی نمایند با استفاده اد تمارب سایر کشورها و استفاده اد جذابیت
های کارآفرینی ،دانشمویان بیشتری را جذب فعالیتهای آمودشی و
ترویمی و توسعه ای کارآفرینی نمایند که ای امر نیز مستلزد
اعطای اختیار و مسولیت کافی به مسئوالن مربوطه و داشت
انعطاف الدد در ارائه دروس دانشگاهی و همچنی فراهم بودن
انتخاب بیشتر برای دانشمویان است.
پژوهش حاضر در کنار یافته های اصیل و قابل توجه ،با
محدودیتهایی هم همراه بوده است که مسیر را برای محققی
بعدی فراهم می کند .نخست اینکه ای تحقیق با استناد به اسناد
موجود و محدود به جمع آوری اطالعات اد مسئوالن و کارشناسان
مراکز کارآفرینی و گزارشهای انتشاریافته پیرامون آن بوده است،
درصورتیکه برای سنمش عملکرد می توان اد نظرات تمامی ذی
نفعان مراکز کارآفرینی بهره جست و با استفاده اد روشها و ابزارهای
مختل به جمع آوری داده در ای دمینه پرداخت .دود اینکه
عملکرد مورد مطالعه و مقایسه شده بی مراکز کارآفرینی تنها
محدود به فعالیتهای مشترکی بوده که در بی ای مراکز وجود
داشت و ای عملکردها قابل گزارش بودند ،در صورتیکه تأثیر و
عملکرد برنامه های کارآفرینی با توجه به اهداف آن می تواند بسیار
گسترده و درباده های دمانی مختل مورد اردیابی قرار گیرد .سود
هم به ای نکته اشاره شود که امروده مراکز متعددی با عناوی و
نامهای مختل در دنیا وجود دارند که کارکردهای مشابه و در عی
حال تخصصیتری درباره کارآفرینی ارائه می دهند که برخی اد آنها
عبارتند اد :دفتر انتقال فناوری ،21مرکز رشد ،22هچری 21و
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شتابدهنده 24که هم وابسته به دانشگاه ها و هم وابسته به سایر
سادمانها و یا مستقل وجود دارند که الدد است درباره عملکرد آنها
هم تحقیق انماد شود .در نهایت هم ذکر ای نکته ضروری است
که در کشورهای توسعه یافته مراکز توسعه کارآفرینی و مراکز
مشابه آن بر اساس نیاد و ضرورت شکل گرفته اند و به همی دلیل
است که ای مراکز رود به رود توسعه یافته تر شده اند مثال وقتی
می بینند که تعداد اختراعات در دانشگاه باالست برای تسهیل
جریان ثبت اختراع در دانشگاه دفتری به همی ناد(دفتر ثبت
اختراع) تأسیس میکنند و یا با نسلی اد دانشمویان سر و کار دارند
که گرایش به فعالیت کسبوکار و بادار دارند و درنتیمه مراکز
حمایت اد کسبوکارهای دانشمویان را در دانشگاه ایماد می کنند.
بنابرای دانشگاه های کشورهای در حال توسعه نباید به تبعیت اد
کشورهای توسعه یافته و بدون توجه به نیاد و بستر مناسب اد
کشورهای توسعه یافته پیروی کنند و مراکز مشابه تاسیس کنند.
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چکیده
مقاله افزایش جمعیت ،تحوالت و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آمووزش و هودایت افوراد را تحوت
تاثیر قرار می دهد ،از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحووالت جهوانی از ویوایس اساسوی دولوت هوا در
جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد .از این رو این پژوهش به منظوور بررسوی نقوش آمووزش کوارآفرینی بور
افزایش خالقیت دانشجویان انجام گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته هوای کشواورزی
دانشگاه های غیر انتفاعی ساری بود که مجاز بودنود درس کوارآفرینی را انتبوان کننود .بوا اسوتفاده از روش نمونوه گیوری
هدفمند  32نفر (یک کالس) به عنوان نمونه انتبان شدند .ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشونامه اسوتاندارد شوده (
سنجش ویژگی های شبصیتی کارآفرینان ایرانی) در  2بعد و با ضریب پایائی  2933است .سوح خالقیوت گوروه تجربوی و
کنترل از طریق پرسشنامه در ابتدا و انتهای ترم سنجیده شد .برای تجزیه و تحلیول داده هوا از و آزموون هوای  tمسوتقل و
وابسته استفاده گردید .نتایج نشان می دهد که سالست فکری ،رویاپردازی و خالقیت گروه تجربی در پس آزموون و بعود از
آموزش کارآفرینی افزایش یافته است ،در حالی که در گروه کنترل افزایش نداشته است .اما عمول گرایوی گوروه تجربوی در
پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش نیافته است .با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر بهبود و افزایش ویژگوی هوای
سالمت فکری ،رویاپردازی و خالقیت و عدم تغییر در ویژگی عمل گرایی و نیز مشبص بودن اثر آموزش بر تقویت خالقیوت
و زیر مجموعه های آن بازنگری و برنامه ریزی های نوین آموزشی مبتنی بر عمل گرایی ضروری است.
واژههای کلیدی:خالقیت ،سالمت فکری ،عمل گرایی ،رویاپردازی ،دانشجویان
مقدمه
افزایش جمعیت ،تحوالت ملی و منحقه ای و همچنین
دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند
آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد ،از این رو
هم گام سازی و متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با
تحوالت جهانی از ویایس اساسی و اجتنان ناپذیر دولت ها
در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد .در این
بین دانشگاه ها از طریق پژوهش و پرورش دانشجویان و
متبصصان نقشی کاربردی و زیربنایی در توسعه علوم و

دانش نوین دارند .امروزه دانشجویان از مؤسسههای آموزش
عالی فارغالتحصیل و وارد محیحی میشوند که به سرعت در
حال تغییر و نوآوری است .فنآوری و عوامل مرتبط با آن هر
روزه دنیای فرصت های شغلی را تغییر می دهد و مشاغل
جدیدی را ایجاد میکنند (کالینس 3و همکاران.)3222 ،
وضعیت اقتصادی و ترکیب جمعیتی امروز ،ما را نیازمند
یافتن راهکارهایی در صحنهی اقتصادی میکند و در این

- Collins

نویسندة عهدهدار مکاتبات:
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راستا داشتن الگوها و راهکارهای مناسب برای آموزش،
تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین در جوامع،
(طیبی و فبری )3233 ،و برنامههایی برای تشویق
دانشجویان به کارآفرین شدن و شناخت عوامل و فرایندهای
تصمیمسازی که منجر به کارآفرین شدن آنها میشود،
ضروری است(اِنگل .)3232 ،3از این رو کشورهای در حال
توسعه مانند ایران نیز برای دست یابی به مزیت های رقابتی
و حل مسائل و مشکالت عمومی جامعه مانند بیکاری و نظایر
آن ملزم به توسعه ی کارآفرینی هستند .کارآفرینی باعث
رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای
توسعه یافته شده است(نبی و لینان .)3233،2از جمله
اقدامات راهبردی برای رشد و توسعه ی کارآفرینی ،آموزش
کارآفرینی به ویژه در حوزه ی آموزش عالی است .افزون بر
آن آموزش کارآفرینی می تواند یکی از اثرگذارترین شیوه ها
برای انتقال آسان جمعیت فار غ التحصیالن به بازار کار باشد.
محالعات در این باره نشان داده است که چنین آموزش هایی
توانسته افراد را مسئولیت پذیرتر نماید و آن ها را تبدیل به
کارآفرین یا متفکران حوزه ی کارآفرینی کرده و به طور
چشمگیری در چالش های کسب وکار موفق نماید .در نتیجه
2
نرخ بیکاری و شکست کسب وکارها کم تر شده است(اوربانو
و همکاران .)3223 ،آموزش کارآفرینی امروزه دیگر به یکی
از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاهی تبدیل
شده است و این نظام آموزشی در صورتی اثرببش و کارآمد
خواهد بود که بتواند با ایجاد بسترهای الزم منابع انسانی در
حال آموزش خویش را به دانش ،مهارت و ویژگی های
کارآفرینان تجهیز کند و روحیة کارآفرینی را در آن ها
پرورش دهد(ماتویک .)3232 ،2روند رشد کارآفرینی و
اثرگذاری آموزش های کارآفرینی و به دنبال آن توسعة
آموزش های تبصصی کارآفرینی نشان می دهد که آموزش
کارآفرینی نه تنها باعث رشد کمّی کارآفرینان شده است،
بلکه تحول در نسل های کارآفرینی و ارتقای سح مهارت
کارآفرینی را نیز در پی داشته است(هنری ،هیل و الیتچ ،
2 - Engle
3 -Nabi and Linan
4 - Urbano
5
- Matviuk
6 - Henry, Hill, and Leitch

 .)3222آموزش کارآفرینی را می توان از عوامل اصلی توسعه
ی قابلیت های ایجاد ارزش اقتصادی و ابزار کارآمدی برای
دولت ها و دانشگاه ها برای توسعه ی اقتصاد دانش
محوردانست .در حقیقت امروزه برنامه های درسی کارآفرینی
در کشورهای توسعه یافته به یکی از مهم ترین و گسترده
ترین فعالیت های دانشگاهی تبدیل شده است (احمدپور،
 .)3233لذا با توجه به آن که ارائه ی آموزش کارآفرینی در
رشته های مبتلس یکی از راه بردهای حل مشکالت آموزشی
و پژوهشی در رشته های دانشگاهی می باشد (بالك و
استامپ ،3333 ،به نقل از یدالهی و میر عرن رضی) و با
توجه به نظر گاراوان مبنی بر ضرورت ،طرح های تحقیقات
طولی با استفاده از گروه کنترل برای بررسی تأثیرات طوالنی
مدت مداخالت آموزش کارآفرینی  ،برای مقایسه ی شرکت
کنندگان یا افرادی که تجربه ی آموزش کارآفرینی را
نداشته اند(کولت ،)3222 ،7پژوهش طولی حاضر با استفاده
از گروه کنترل به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که" :
آیا آموزش کارآفرینی بر سح خالقیت دانشجویان تاثیر می
گذارد؟"
بنابراین فرضیه ی کلی عبارت است از؛
 آموزش کارآفرینی بر افزایش سوح خالقیوت دانشوجویانتاثیر می گذارد.
و فرضیه های فرعی این پژوهش نیز عبارت است از:
 -3آموووزش کووارآفرینی بوور افووزایش سووح رویووا پووردازی
دانشجویان تاثیر دارد.
 -3آموووزش کووارآفرینی بوور افووزایش سووح عموول گرایووی
دانشجویان تاثیر دارد.
 -2آمووزش کوارآفرینی بور افووزایش سوح سالسوت فکووری
دانشجویان تاثیر دارد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
شواهد بسیاری در جهان وجود دارد که نظریوه ی اکتسوابی
بودن کارآفرینی را تأیید می کننود و ایون موضوو سورمایه
گذاری های عظیم در آموزش و پرورش کارآفرینی را توجیه
می کند .امروزه بیشتر دانشگاه ها به توسعه ی برناموه هوای
آموزش کارآفرینی و مبادلوه ی تجوارن خوود عالقوه مندنود

7 - Colette
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(یونسکو ،3332 ،به نقل از احمدی .) 3232 ،به رغوم وجوود
بحث های مبتلس و ایهار نظرهای متضاد ،اکثر محالعات در
سح خرد و کالن نشانداده اند که کارآفرینی قابل آموزش و
یاد گیری است .برخی محالعات در سح خرد نشان داده اند
که افراد شورکت کننوده در ایون گونوه دوره هوای آموزشوی
نسبت به کسانی که در دیگر دوره های شغلی شورکت کورده
اند ،کسوب و کارهوای بویش توری را راه انودازی کورده انود.
محالعات سح کالن نیز نشان داده است که آموزش دانش و
مهارت های کارآفرینانه بر افوزایش نورخ راه انودازی و رشود
بنگاه های اقتصادی اثر مستقیم و مثبت دارد و باعث توسوعه
ی اقتصادی و بهبود کمی و کیفوی بنیوان گوذاران کسوب و
کارهای جدید خواهد شود ( مردانشواهی .)3232 ،در واقوع،
این نو آموزش ،فعالیتی به حسان می آیود کوه از آن بورای
انتقال دانش و اطالعات مورد نیاز برای راه انودازی و اداره ی
کسب و کار استفاده می شود و افوزایش ،بهبوود و توسوعه ی
نگرش ها ،مهارت ها و توانایی های افراد غیر کوارآفرین را در
پی خواهد داشت .آموزش کارآفرینی که به طورکلی فرایندی
نظام مند ،آگاهانه وهودف گورا اسوت و طوی آن افوراد غیور
کارآفرین ولی دارای توان بالقوه به صورتی خالق تربیت موی
شوند (ذبیحی و مقدسی .)3232 ،خالقیتی که در واقع رموز
بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شوناخته شوده اسوت.
تحووالت پرشوتان جهوانی در علوم و تکنولووژی ،صونعت،
مدیریت و بوه طوور کلوی ارزش هوا و معیارهوا ،بسویاری از
سازمان ها و شرکت های موفق جهان را بور آن داشوته کوه
اهداف ،گرایش و عالیق خود را در جهت بکارگیری خالقیت
هدایت کنند .صاحب نظران ،خالقیت را محور حرکت جهانی
در قرن  33می دانند .جهانی که پیش روی ما در حال شکل
گرفتن است ایجان موی کنود کوه رویکردهوای موا بویش از
گذشته با خالقیت آمیبته شود( فوالح شومس و همکواران،
 .)3233بووه عقیووده بنتلووی 3خالقیووت عبووارت اسووت از بووه
کارگیری دانش و مهارت ها در راه های جدید برای دستیابی
بووه نتووایج ارزشوومند( بنتلووی ،)3223 ،بووارزمن 3خالقیووت را
فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده ،مفهووم ،کواال یوا
کشفی بودیع موی دانود (شوهرآرای و مودنی پوور )3272 ،و
- Bentley
- Barzmann

تورنس 32فرایند حساس شودن بوه مسوائل ،نقوص هوا ،پیودا
کردن نقوا موبهم در معلوموات ،مشوبص نموودن مشوکل،
جستجو برای راه حل ،حدس زدن و صورت بندی فرضیه هوا
درباره نواقص ،آزمون فرضیه ها ،تغییر در فریضه ها و آزموون
مجدد آنها و در نهایت اتصال عناصور مبتلوس بوه یکودیگر را
خالقیت می شمارد (تسبی سازان .) 3232 ،از نظر مفهومی
خالقیووت را در سووه عاموول طبقووه بنوودی نموووده انوود .یعنووی
خالقیت به صورت یک خصیصه واحد نبوده و شامل خصیصه
های فرعی مجزا و قابل شناسایی اسوت .ایون سوه خصیصوه
"ابتکار عمل یا نوآوری"" ،رویاپردازی" و"سالسوت فکوری"
نام گرفتند (کردنائیج و همکاران .)323 ،به عبارتی خالقیت
به سه عامل تقسیم شد؛ نبست در حیحوه ی خیوالی (رویوا
پردازی) ،دوم در حوزه ی فکری (سالست فکری) و سووم در
قلمرو عملی(عمل گرایی)( ،کردنائیج و همکاران.)323 ،
تحقیقات و پژوهش های زیادی نشان داده اند که خالقیت
در انسان ها قابل پرورش است و بیشتر به عنوان یک
استعداد اکتسابی محسون می گردد تا یک استعداد ذاتی.
دیدگاه های کنونی خالقیت را به عنوان استعداد و توانایی
در نظر می گیرند که در فراگیران قابل پرورش می باشد و
در واقع حاصل تعامل بین دانش ،مهارت و انگیزش است
(بدلی و همکاران .)3233 ،در همین راستا حجازی و
همکاران( )3233در تحقیق با عنوان تاثیر آموزش کارآفرینی
بر خالقیت شغلی و کیفیت زندگی دانش آموختگان ساکن
شهرستان رشت نتیجه می گیرند که آموزش کارآفرینی بر
خالقیت شغلی بحور مستقیم اثرگذار بوده و
می تواند منجر به افزایش آن در افراد شود .سرمد و
مظاهری( )3232نیز در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر
آموزش کارآفرینی بر توانمد سازی توان یابان ،آموزش
کارآفرینی را باعث پرورش خالقیت می داند .در پژوهشی
دیگر با عنوان بررسی سنجش میزان روحیه کارآفرینی و
عوامل موثر بر آن در بین آموزش دیدگان دوره کارآفرینی در
مقایسه با آموزش ندیدگان در بین کارآموزان اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان ،نتایج میرمحمد
رضایی و همایونی ( ،)3232نشان داد :که روحیه کارآفرینی
کارآموزانی که آموزش دیده اند در مقایسه با کارآموزانی

8
9

10 - Torrance
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آموزش ندیده در ابعاد (توفیق طلبی ،نیاز به استقالل،
خالقیت ،تحمل ابهام ،مرکز کنترل ،تمایل به مباطره) باالتر
بوده به گونه ای که می توان از کارکرد مثبت آموزش های
کارآفرینی در جهت افزایش روحیه کارآفرینی و به تبع آن
ایجاد اشتغال و موتور توسعه اقتصادی یاد کرد .اما یهور
خالقیت ،مستلزم ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه
است و برای گسترش این توانایی باید موانع و عوامل آن را
بررسی و شناسایی کرد تا بتوان زمینه را برای رشد این
توانمندی فراهم آورد(اخالقی.)3232 ،
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمه تجربی بود .در این روش محقق به
کنترل و نظارت برخی از عوامل می پردازد .در ایون پوژوهش
شوورکت کننوودگان در کووالس آموووزش کووارآفرینی در گووروه
تجربی و تعدادی دیگر از دانشجویان که این درس را انتبان
نکردند ،به عنوان اعضای گروه کنترل در نظر گرفته شدند.
اعضای گروه تجربی همگی در یک زمان و مکان و تحت نظر
یووک اسووتاد در طووول توورم تحصوویلی آموووزش کووارآفرینی را
دریافت کردند .جامعه آماری شوامل کلیوه دانشوجویان دوره
کارشناسی رشته های کشاورزی دانشگاه هوای غیور انتفواعی
ساری بود که مجواز بودنود درس کوارآفرینی را در تورم دوم
سال تحصیلی  3233-3232انتبان کنند .در ایون پوژوهش
به دلیل پایین بودن تعداد نمونه ها که بوه یوک کوالس (32
نفوور) محوودود مووی گشووت ،از روش نمونووه گیووری هدفمنوود
استفاده شد .سپس به تعوداد اعضوای گوروه تجربوی از بوین
دانشجویانی که این درس را انتبان نکرده بودند  32نفور بوه
صورت همتا سازی با گوروه تجربوی از نظور سون ،جنسویت،
رشته و سال ورود گوزینش شودند و در گوروه کنتورل جوای
گرفتند 32 .نفر گروه تجربی آمووزش کوارآفرینی را دریافوت
کردند و  32نفر گروه کنترل آمووزش کوارآفرینی را دریافوت
ننمودند .سوح خالقیوت گوروه تجربوی و کنتورل از طریوق
پرسشنامه یک بار در ابتودای تورم و قبول از شورو آمووزش
کارآفرینی و یک بار هم در انتهوای تورم و در پایوان آمووزش
کارآفرینی سنجیده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نورم
افزار های  SPSSوآزمون های  tمسوتقل و وابسوته اسوتفاده
گردید.

برای تدوین محالب مرتبط با مبوانی نظوری و پیشوینه هوای
پژوهش عالوه بر روش کتاببانه ای و مراجعه به منابع علمی،
پژوهشی ،مراجعه بوه اسوناد و اینترنوت ،از ابوزار پرسشونامه
استاندارد شده ( سنجش ویژگی های شبصیتی کارآفرینوان
ایرانی تهیه شده توسط اسداله کردنائیج و همکاران در سوال
 ) 323با طیس لیکرت چهار گزینه ای با گزینه های کوامال
موافقم ،نسبتا موافقم ،نسبتا مبالفم و کوامال مبوالفم جهوت
دریافت اطالعات منحبق با اهداف تحقیق استفاده شده است.
برای بررسی اعتبار ابزار بومی شناسی کارآفرینان ایرانی طبق
معمول از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید کوه در نهایوت
با محاسبه آلفای کرونباخ( 33توسط طراحان پرسشونامه) بوه
میزان  2/33پایایی پرسشنامه موورد تاییود قورار موی گیورد.
برای محاسبه امتیاز پاسبگویان در مورد هر یوک از مووارد و
تفسیر نتایج گردآوری شده به شیوه جدول ( )3عمل گردید.
جدول ( )1نحوه محاسبه امتیاز پاسخگویان
بسیار ضعیس

ضعیس

قوی

بسیار قوی

مورد
رویاپردازی

7-33

33-33

33-32

32-33

عمل گرایی

3-32

32-33

33-22

22-23

سالست فکری

32-22

22-23

23-22

22- 2

خالقیت

33-73

73-37

37-32

32 -332

یافته های پژوهش:
اطالعات جمعیت شناختی پژوهش نشان می دهد که از
 32نفر دانشجو که به عنوان نمونه انتعان شده بودند2 ،
درصد (  3نفر) دانشجویان مورد محالعه زن و  2درصد (
 3نفر) مرد و میانگین سنی آزمودنی ها  33سال بود.

- Cronbach - alpha
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جدول ( )2نتایج تحلیل  tهمبسته پیش آزمون و پس آزمون ویژگی خالقیت در گروه تجربی و کنترل

گروه تجربی

متغیر
سالست فکری

پیش آزمون
میانگین انحراف استاندارد
2/ 7
33/ 2

پس آزمون
میانگین انحراف استاندارد
2/23
3 /23

T

گروه کنترل

2/32

درجه آزادی
32

سح معناداری
2/222

عملگرایی

33/33

/33

37/2

/33

3/33

32

2/323

رویاپردازی

2/ 3

2/33

7/73

2

2/32

32

2/222

خالقیت

22/2

2/23

23/2

2/33

32/32

32

2/222

سالست فکری

32/3

3/32

32/32

2/23

2/327

32

2/2

عملگرایی

33/3

2/ 3

37/

2/23

3/32

32

2/372

رویاپردازی

2

3/32

2/2

3/23

3/237

32

2/232

27/33

2/ 2

2 /3

3/23

2/232

32

2/723

خالقیت

اما در بررسی فرضیات پژوهش نتایج زیر محابق با جدول شوماره
 3به دست آمده است:
فرضیه  .3آموزش کارآفرینی بر افوزایش سوح سالسوت فکوری
دانشجویان تاثیر دارد.
نتایج تحلیل داده ها محوابق بوا جودول  3نشوان موی دهود کوه
میانگین نمرات سالست فکری گوروه تجربوی در پویش آزموون و
پس آزمون با توجه به  t=2/32و در سوح معنواداری p=2/222
تفاوت معناداری دارد ،ولی میانگین نمرات سالست فکوری گوروه
کنترل در پیش آزمون و پس آزمون با توجوه بوه  t=2/327و در
سح معناداری  p=2/2تفاوت معناداری ندارد .بنابر این سالسوت
فکری گروه تجربی در پس آزمون و در مقایسه با پیش آزموون و
بعود از آموووزش کوارآفرینی افووزایش یافتووه اسوت ،در حووالی کووه
سالست فکری گروه کنترل افزایش نداشته است.
فرضیه  .3آمووزش کوارآفرینی بور افوزایش سوح عمول گرایوی
دانشجویان تاثیر دارد.
میانگین نمرات عمل گرایی گروه تجربی در پیش آزموون و پوس
آزمون با توجه به  t=3/33و در سح معناداری  p=2/323تفاوت
معناداری ندارد .میانگین نمرات عمل گرایی گروه کنتورل نیوز در
پوویش آزمووون و پووس آزمووون بووا توجووه بووه  t=3/32و در سووح
معناداری  p=2/372تفاوت معناداری ندارد .بنابراین عمل گرایوی
گروه تجربی در پس آزمون و در مقایسه با پیش آزمون و بعود از
آموزش کارآفرینی افزایش نیافته است.
فرضیه  .2آمووزش کوارآفرینی بور افوزایش سوح رویوا پوردازی
دانشجویان تاثیر دارد.

میانگین نمرات رویا پردازی گروه تجربی در پیش آزمون و پوس
آزمون با توجه به  t=2/32و در سح معناداری  p=2/222تفاوت
معناداری دارد ،ولی میانگین نمرات رویا پردازی گروه کنتورل در
پیش آزموون و پوس آزموون بوا توجوه بوه  t=3/237و در سوح
معناداری  p=2/232تفاوت معناداری ندارد .بنابر این رویا پردازی
گروه تجربی در پس آزمون و در مقایسه با پیش آزمون و بعود از
آموزش کارآفرینی افزایش یافته است ،در حالی که رویوا پوردازی
گروه کنترل افزایش نداشته است.
در نهایت میانگین نمرات خالقیت گروه تجربی در پیش آزموون
و پووس آزمووون بووا توجووه بووه  t=32/32و در سووح معنوواداری
 p=2/222تفاوت معناداری دارد ،ولی میوانگین نمورات خالقیوت
گروه کنت رل در پیش آزمون و پس آزمون با توجه به  t=2/232و
در سح معناداری  p=2/723تفاوت معناداری نودارد .بنوابر ایون
خالقیت گروه تجربی در پس آزمون و در مقایسه با پیش آزموون
و بعد از آموزش کوارآفرینی افوزایش یافتوه اسوت ،در حوالی کوه
خالقیت گروه کنترل افزایش نداشته است.
نتایج جدول  2نشان می دهد که میانگین نمرات ویژگی های
سالست فکری ،عملگرایی ،رویاپردازی و در نهایت خالقیت در
پیش آزمون دو گروه تجربی و کنترل با توجه به  t=3/33و در
سح معناداری  p=2/323تفاوت معناداری نداشته است .یعنی
قبل از اجرای برنامه آموزش کارآفرینی دو گروه تجربی و کنترل
از نظر خالقیت مشابه بوده اند.
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جدول ( )3نتایج تحلیل  tمستقل ویژگی خالقیت در گروه تجربی و کنترل در پیش آزمون

پیش آزمون

متغیر
سالست فکری

گروه تجربی
میانگین انحراف استاندارد
2/ 7
33/ 2

گروه کنترل
میانگین انحراف استاندارد
3/32
32/3

T
2/22

درجه آزادی
23

سح معناداری
2/232

عملگرایی

33/33

/33

33/3

2/ 3

2/ 3

23

2/227

رویاپردازی

2/ 3

2/33

2

3/32

3/ 3

23

2/332

خالقیت

22/2

2/23

27/33

2/ 2

3/33

23

2/323

توجه به  t=2/232و در سح معناداری  p=2/333تفاوت
معناداری وجود نداشته است .لذا بعد از اجرای برنامه آموزش
کارآفرینی ویژگی عملگرایی گروه تجربی در پس آزمون افزایش
نیافته است .نتایج جدول های  3 ،3و  2نشان می دهد که
آموزش های کارآفرینی به جز ویژگی عملگرایی ،بر دیگر ویژگی
های دانشجویان( سالست فکری ،رویاپردازی و خالقیت) تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

نتایج جدول  2نشان می دهد که بعد از آموزش کارآفرینی،
میانگین نمرات ویژگی های سالست فکری ،رویاپردازی و در
نهایت خالقیت بیشتر از گروه کنترل بوده است و با توجه به
 t=2/ 3و در سح معناداری  p=2/222در این ویژگی ها تفاوت
معنادار است .بنابراین بعد از اجرای برنامه آموزش کارآفرینی
ویژگی های سالست فکری ،رویاپردازی و در نهایت خالقیت
گروه تجربی در پس آزمون افزایش یافته است ولی در گروه
کنترل افزایش صورت نگرفته است .اما در ویژگی عملگرایی با

جدول ( )4نتایج تحلیل  tمستقل ویژگی خالقیت در گروه تجربی و کنترل در پس آزمون

پس آزمون

متغیر
سالست فکری

گروه تجربی
انحراف استاندارد
میانگین
2/23
3 /23

گروه کنترل
انحراف استاندارد
میانگین
2/23
32/32

T
3/23

درجه آزادی
23

سح معناداری
2/233

عملگرایی

37/2

/33

37/

2/23

2/232

23

2/333

رویاپردازی

7/73

2

2/2

3/23

2/22

23

2/223

خالقیت

23/2

2/33

2 /3

3/23

2/ 3

23

2/222

گرایی ،رویواپردازی و در نهایوت خالقیوت اخوتالف معنوی داری
وجود ندارد.

از نظر تاثیر آموزش بر جنسیت نیز همانحور که نتوایج جودول 2
نشان می دهد پس از آموزش کارآفرینی بین پسرها و دخترهوای
دانشجوی مورد بررسی ،در ویژگی هوای سالسوت فکوری ،عمول

جدول ( )5نتایج تحلیل  tمستقل در دانشجویان پسر و دختر گروه تجربی در پس آزمون
ویژگی
سالست فکری
عمل گرایی
رویاپردازی
خالقیت

جنسیت

میانگین

فراوانی

انحراف معیار

پسر

32/333

3

2/272

دختر

3 /337

3

2/733

پسر

37/222

3

7/233

دختر

37/ 37

3

/223

پسر

7/777

3

3/322

دختر

7/ 37

3

2/32

پسر

23

3

/322

دختر

23/2 3

3

2/223

آزمون T

سح معناداری

2/33

2/32

2/333

2/322

2/273

2/322

2/322

2/332
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بحث و نتیجه گیری:
نیروی انسانی ماهر ،متبصص و کارآفرین به عنوان یکی از مهم
ترین عوامل توسعه به شمار می رود و دانشگاه ها و مراکز
آموزشی ،به عنوان تامین کننده و پرورش دهنده نیروی انسانی
مورد نیاز جامعه ،در صورت برخورداری از برنامه های مدون و
مناسب می توانند نقش خود را به درستی ایفا نمایند .برای
تحقق کارکرد اصلی دانشگاه ها – گسترش مرزهای دانش و
تولید علم -بررسی برنامه های موجود و تدوین برنامه های
آموزشی مناسب جهت تقویت خالقیت و نوآوری در دانشجویان
امری ضروری است .این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش
کارآفرینی بر افزایش خالقیت دانشجویان از طریق بررسی دو
گروه کنترل و تجربی شکل گرفته است .نتایج پژوهش نشان می
دهد که آموزش های کارآفرینی تاثیر مثبت و معناداری بر
ویژگی های سالست فکری ،رویاپردازی و خالقیت دانشجویان
مورد محالعه داشته است .به عبارتی دیگر بر اساس این یافته ها
از یک سو می توان گفت که کارآفرینی و خالقیت قابل آموزش
می باشد که با نتایج تحقیقات کوریسکی( ،)3332برجیا( ،)333
راشید( ،)3222براون( )3222و آرنولفو( )3222نیز همسو می
باشد .از سوی دیگر آمورش تاثیری مثبت بر خالقیت داشته است
که این نتیجه نیز با نتایج تحقیقات حجازی و حسینی
مقدم( ،)3233سرمد و مظاهری( ،)3232آراستی ،سعید بنادکی
و ایمانی پور ( ،)3232میر محمد رضایی و همایونی(،)3232
باقرصاد ،زالی ،رضوی و سعید بنادکی( )3233هم سو می باشد.
از نظر تاثیر آموزش کارآفرینی بر جنسیت نیز بین پسرها و
دخترهای دانشجوی مورد بررسی ،در ویژگی های سالست
فکری ،عمل گرایی ،رویاپردازی و در نهایت خالقیت اختالف
معنی داری وجود ندارد .به عبارتی نقش آموزش در هر دو جنس
یکسان بوده و تفاوت معنی داری در این خصوص مشاهده نشده
است .این عدم اختالف با نتایج یارایی( ،)3232قاسم نژاد
( ،)3233کرمی و همکاران ( )3233و مردانشاهی( )3233در
خصوص عدم وجود رابحه معنی دار بین جنسیت و خالقیت هم
خوانی دارد .اما نتایج نشان می دهد که آموزش های کارآفرینی
بر ویژگی عملگرایی تاثیر مثبت و معناداری ندارد .لذا بعد از
اجرای برنامه آموزش کارآفرینی ویژگی عملگرایی گروه تجربی در
پس آزمون افزایش نیافته است .به عبارتی دیگر اثر آموزش
کارآفرینی بر سه حیحه ی خالقیت به یک میزان نبوده است و
در حیحه ی خیالی (رویا پردازی) و حوزه ی فکری (سالست
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فکری) موثر اما در حیحه ی سوم ،در قلمرو عملی(عمل گرایی)
علیرغم اهمیت آن در تقویت مهارت و اشتغال دانشجویان رشته
های کشاورزی نتوانسته است انتظارات مورد نظر را برآورده سازد.
در واقع سیستم آموزشی بر دستیابی به دانش و توانایی تجزیه و
تحلیل آن تاکید زیادی دارد اما بر کمک به دانش آموزان در
کسب مهارت های خاص و استفاده از دانش توجه کمی دارد .به
عبارتی روش آموزش فعلی برای رشد و پرورش کارآفرینان
مناسب نیست و برنامه درسی باید رشد کارآفرینان را در نظر
داشته باشد(براون ،3222 ،نقل از مشایخ .)323
مجمو این نتایج بیانگر آن است که دانشگاه ها باید در خصوص
بهبود حیحه ی عمل گرایی ویژگی خالقیت به عنوان یکی از
شاخصه های استعداد های کارآفرینانه موفق تر عمل نمایند.
چراکه با توجه به تعاریس موجود از خالقیت و نقش دانش و
33
مهارت در بروز ،شکوفایی و تقویت آن از جمله دیدگاه بنتلی
مبتنی بر این که ،خالقیت عبارت است از به کارگیری دانش و
مهارت ها در راه های جدید برای دستیابی به نتایج
ارزشمند(بنتلی ،)3223 ،و همچنین با توجه به باال بودن نرخ
بیکاری ،افزایش نرخ فارغ التحصیالن بیکار ،جوان بودن کشور و
افزایش نرخ تقاضا برای آموزش عالی ،و اهمیت ویژه گسترش و
توسعه ی آموزش کارآفرینی در کشور و نیز مشبص بودن اثر
آموزش و پرورش بر تقویت خصایص کارآفرینانه برنامه ریزی
های جدی و نوین آموزشی ثمرببش خواهد بود.
لذا با توجه به کاستی دانشجویان مورد محالعه در ویژگی
عملگرایی و همچنین به منظور ارتقای نقش آموزش کارآفرینی
بر افزایش خالقیت دانشجویان ،راه کارهای زیر پیشنهاد
می گردد:
محتوی دروس و شیوه های تدریس متناسب و با

تاکید بر تقویت خالقیت دانشجویان بازبینی گردد.
با تدارك ابزار های کمک آموزشی به ویژه ابزار های

آموزشی مبتنی بر فناوری های نوین و بهره گیری متناسب از آن
ها در جوار دروس تئوری زمینه تسهیل در فرآیند یادگیری و
نهادینه نمودن آموزش ها را فراهم آورند.

برگزاری دوره ها و کارگاه های عملی همچنین بازدید

های علمی ،دوره های کارآموزی و کارورزی مورد توجه جدی تر
قرار گیرد.

12 - Bentley
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اجرای جشنواره ها و نمایشگاه های طرح ها و

دستاوردهای خالقانه دانشجویان در جهت ایجاد انگیزه و تقویت
نگرش خالقانه دانشجویان.
تدوین برنامه های حمایتی از طرح ها و ابتکارات

کاربردی دانشجویان.
تدارك زمینه بحث و تبادل نظر دانشجویان با

کارآفرینان و افراد خالق و بهره گیری عملی از تجارن آن ها.
منابع:
 -3آراستی ،زهرا؛ سعیدبنادکی ،سعیده؛ ایمانی پور،
نرگس( .)3232نقش آموزش درس" مبانی کارآفرینی "در
قصدکارآفرینی دانشجویان رشته های غیر مدیریت( محالعه
موردی :دانشکده های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران) .فصل نامه توسعه کارآفرینی ،سال چهارم ،شماره
چهاردهم ،زمستان ،صفحات 327-332
 -3احمدپور داریانی ،محمود( .)3233آیا کارآفرینی استراتژی
دانشگاهها را تغییر می دهد؟ فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی
رهیافت ،شماره  ، 33صفحات 32 -37
 -2احمدی ،محمد( .)3232نیاز سنجی آموزشی کارآفرینی
رشته برق مقحع کارشناسی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 -2اخالقی ،مجید( ،)3232تاثیر رسانه های آموزشی در بعد
تجهیزات آزمایشگاهی بر افزایش خالقیت دانش آموزان دوره
راهنمایی شهرستان همدان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ساوه.
 -2باقرصاد ،وجیه؛ زالی ،محمدرضا؛ رضوی؛ مصحفی  ،سعید
بنادکی ،سعیده ( .)3233تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد
کارآفرینی دانشجویان رشته های فنی وحرفه ای ،فصلنامه توسعه
کارآفرینی ،سال ششم ،شماره  ،33صفحات .33-2
 بدلی ،مهدی؛ دانا مزرعه ،علی؛ فرخی تیرانداز ،سوسن؛ حرفهدوست ،منصور(  ،)3233بررسی تاثیر به کارگیری کارپوشه
الکترونیکی بر میزان خالقیت دانشجویان ،فصلنامه ابتکار و
خالقیت در علوم انسانی ،دوره سوم ،شماره سوم،
صفحات .22- 7
 -7تسبی سازان ،رضا ،)3232( ،روانشناسی رشد خالقیت و
ارتبا آن با شبصیت و هوش .مجله رهیافت ،شماره .3
صفحات .37- 22

 -3ذبیحی ،محمدرضا؛ مقدسی  ،علیرضا( .)3232کارآفرینی از
تئوری تا عمل،چاپ دوم .مشهد :نشر جهان فردا.
 -3حجازی ،سید رضا .حسینی مقدم  ،سید محمد رضا
( )3233تاثیر آموزش کارآفرینی بر خالقیت شغلی و کیفیت
زندگی دانش آموختگان ساکن شهرستان رشت .ماهنامه
اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه ،شماره ،3 2
بهمن  ،صفحات 72- 77
 -32سرمد ،غالمعلی .مظاهری ،ساناز .) 3232 (.بررسی تاثیر
آموزش کارآفرینی بر توانمد سازی توان یابان .فصلنامه همیار،
سال چهاردهم ،شماره  .22صفحات .323-322
 -33شهرآرای ،مهرناز و رضا مدنی پور( ،)3272سازمان خالق و
نوآور ،فصل نامه دانش مدیریت ،شماره های 22و  .22صفحات
.23-23
 -33طیبی ،سید کمیل؛ فبری ،مریم ( ،)3233آثار جهانی
شدن و تجارت بین الملل بر توسعه کارآفرینی ،فصلنامه توسعه
کارآفرینی ،سال سوم ،شماره نهم .صفحات .27-22
 -32فالح شمس ،میر فیض؛ بوداقی خواجه نوبر ،حسین ،دلنواز
اصغری ،بیتا( ، )3233بررسی رابحه بین هوش سازمانی و
خالقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،
فراسوی مدیریت ،سال ششم ،شماره  ، 33صفحات .323-3
 -32قاسم نژاد مقدم ،نیما ( ،)3233ارزیابی میزان کارآفرینی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ،فصلنامه ابتکار و خالقیت در
علوم ،شماره  ،3صفحات .3 - 32

 -32کرد نائیج ،اسد اله و همکاران (  ،)323ابزار سنجش
ویژگی های شبصیتی کارآفرینان ایرانی ،چاپ اول ،تهران:
دانشگاه تربیت مدرس.
 -3کرمی داراببانی ،رویا و همکاران ( ،)3233نقش سبک های
تفکر در خالقیت دانشجویان (محالعه موردی دانشگاه کشاورزی
رازی کرمانشاه) ،فصل نامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،
دوره دوم ،شماره  ،3صفحات . 23-32
 -37مردانشاهی ،محمد مهدی( ،)3233بررسی سح خالقیت
و ریسک پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی ،فصل نامه
ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دوره سوم ،شماره  ،2صفحات
.3-32

 -33مردانشاهی ،محمد مهدی( ،)3232کارآفرینی و ویژگی های
کارآفرینان ،چاپ اول ،ساری ،انتشارات آوای مسی .
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ارتقای روابط صنعت و دانشگاه با نگرشي بر شاخص های توسعه يافتگي
در سهميه بندی كنكور
( كاربرد تكنيك داده كاوی)
*

نرجس سرعتي آشتياني

**

سميّه عليزاده

***

علي مبصّـری

* موسسه مطالعات بين المللي انرژی ،دانشجوی دكترای مديريت منابع انساني دانشگاه تهران
** عضو هيئت علمي دانشکده صنايع ،دانشگاه خواجه نصيرالدّين طوسي ،تهران
*** دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ،دانشگاه علم وصنعت ايران ،تهران
تاريخ دريافت3333/4/3 :

تاريخ پذيرش3334/30/2 :

چكيده
تعداد زيادی از فارغالتحصيالن دبيرستانها در سيستم آموزشي ايران خواهان ورود به دانشگاهها ميباشند و رقابت اصلي بـرای ورود
به مراكز دانشگاهي معتبر ميباشد .از سويي ديگر تسهيالت آموزشي ،بهداشتي و  ...در تمامي شهرها توزيعي مناسب ندارند .مديران
سازمانهای ذيربط ،تخصيص سهميه را راهكاری مناسب برای حل اين مسأله ميدانند و به دنبال استفاده از دانـش نهفتـه در داده-
های موجود در اين حوزه هستند .با منطقهبندی كليه بخشهای كشور ،داوطلبان هر منطقه با هم مقايسه ميشوند و در واقع با اين
روش از اينکه درصد پذيرفتهشدگان يک شهر چند برابر شهر ديگری باشد ،جلوگيری ميشود .تعيين ميـزان سـهميه كنکـور بـرای
بخشهای كشور در سال های اخير ،برمبنای ميزان توسعهيافتگي مناطق با استفاده از روش تاكسـونومي صـورت گرفتـه اسـت كـه
خروجي حاصل از اين روش نوعي رتبهبندی مناطق ميباشد كه در آن امکان تحليل گروهي مناطق وجـود نـدارد ،همینـين تعـداد
مناطق بصورت نظری تعيين مي شود .برای رفع اين مسائل بخشبندی ميتواند به عنوان يک راهکـار مناسـب مـورد اسـتفاده قـرار
گيرد .تحقيق حاضر برای اولين بار در حوزه توسعهيافتگي ،با استفاده از تکنيکهای دادهكاوی و روش كريسپ و در قالب متدولوژی
پيشنهادی ،بر روی دادههای مرتبط ،در وزارت آموزش و پـرورش ،وزارت كشـور ،وزارت بهداشـت و درمـان ،مركـز آمـار و سـازمان
سنجش ،صورت گرفته است.
پس از شناسايي استانداردها و شاخصهای اثرگذار در اين زمينه ،آمادهسازی دادهها انجام شده و به ساخت انبارهداده و تركيب
شاخصها جهت استخراج عوامل جديد پرداخته شده است .در گام بعدی با بکارگيری الگوريتم  K-meansبخشهای شبيه به هم
در خوشههای مربوطه قرار گرفته و سپس با استفاده از روش پيشبيني شبکه های عصبي و درخت تصميم امکان اختصاص بخش-
های جديد به هر كالس (خوشههای ايجاد شده) فراهم شده و جهت ارزيابي مدلهای ايجاد شده ،دقت خروجي با ساير روشها
مقايسه شده است .دستاوردهای اين تحقيق عبارتند از :تعيين تعداد بهينه بخشها ،بخشبندی مناطق ،تحليل هر بخش ،استخراج
قواعد تصميمگيری ،امکان پيشبيني سريعتر و دقيقتر برچسب كالس برای مناطق جديد ،فراهم نمودن امکان تدوين راهبردهای
مناسب برای هر بخش.
واژههای كليدی :فرهنگ سازماني ،مديريت منابع انساني استراتژيک ،رفتار شهروندی سازماني ،مدل معادالت ساختاری

مقدمه
امروزه شناخت و درک صحيح تواناييها ،نيازها و
خواستههای خدمتگيرندگان يا مشتريان هر سازمان از

موارد قابل تأمل ميباشد و سازمانها ميبايد به اين موارد
آگاه بوده و حتي آنها را پيشبيني كنند و با تجهيز شدن به
اين اطالعات و دانش سالمت كاری خود را بهبود داده،
امکان اتخاذ تصميم درست را فراهم نمايند .باتوجه به

نويسندة عهدهدار مکاتبات :نرجس سرعتي آشتيانيnara.sorati@yahoo.com
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اهمّيت كليدی موضوع آموزش ،بسترهای مورد نياز آن و
نحوهی توزيع تسهيالت و سهميههای مرتبط با آن در هر
كشوری ،بررسي و تحقيق در اين حوزه بسيار حياتي مي
باشد.
فنآوری دادهكاوی امروزه به موضوعي داغ برای تصميم-
گيران تبديل شده است ،زيرا دادهكاوی كسب و كارهای
مخفي و باارزش را از مقادير بزرگي از دادههای تاريخي ارائه
ميدهد .اساساً دادهكاوی فنآوری جديدی نيست ،موضوع
استخراج اطالعات و دانش از ركوردهای داده مفهومي كامالً
جاافتاده است ،آنیهكه جديد محسوب ميگردد ،تجمّع و
پکپارچگي چندين رشته و فنآوری مرتبط ميباشد كه
فرصتي يکتا برای كاوش دادهها در فضايي علمي و واحد را
خلق نموده است ).كانتراتزيک )2003
اين تحقيق سعي داشته است تا با استفاده از مفاهيمي
همیون بخشبندی مناطق (بخشهای تقسيمات كشوری،
بهعنوان خدمتگيرندگان سازمان سنجش) با استفاده از
دادهكاوی و نيز استانداردهای موجود در راستای توسعه-
يافتگي ،ويژگيهای مؤثر در اين زمينه را انتخاب كند و پس
از آن تعداد بهينه مناطق شبيه را تعيين نموده و مناطق
شبيه را در خوشههای مربوطه قرار دهد ،تا شناخت بهتری از
مناطق ايجاد گردد .همینين با استفاده از الگوريتمهای
پيشبيني امکان تحليل بهتر بخشها و تعيين كالس
بخشهای جديد را فراهم نموده است.
مباني نظری پژوهش
الف ) شاخصهای توسعهيافتگي
توسعه به مفهوم ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به
سوی زندگي بهتر و يا انساني تر با استفاده بهينه از منابع
موجود است (تودارو )3330 ،توسعه به هدف و وسيله
تغييرات اشاره داشته و به طور همزمان دور نمای نوعي
زندگي بهتر كه از نظر مادی مرفهتر ،جديد تر ،دارای غنای
معنوی بيشتر و از نظر تکنولوژيکي ”كاراتر“ است را بصورت
مجموعه ای از وسايل الزم برای رسيدن به اين دورنما،
ترسيم ميكند .به طور كلي بايد اذعان داشت توسعه
فرايندی پيیيده و چند بعدی است كه مستلزم تغيير در
ساخت اجتماعي ،طرز تلقي مردم و نهادهای ملي و نيز
تسريع رشد اقتصادی ،كاهش نابرابری و ريشه كن كردن فقر

و برقراری عدالت اجتماعي و پايداری محيط مي باشد.
(توداور)3331 ،
توسعه و توسعه نيافتگي مناطق از جمله مباحث توسعه بوده
كه در بين اقتصادانان و برنامه ريزان مطرح است .در همين
راستا وجود نابرابریها و تفاوت های منطقهای كه عالوه بر
ويژگيهای طبيعي ،اقتصادی ،اجتماعي ،متاثر از سياستها و
برنامهريزیهای گذشته ،حال و آينده است ،برنامه ريزان را
بر آن داشته كه تکنيکها و روشهايي را ابداع كنند تا از
طريق تعيين درجه توسعه يافتگي و رتبه بندی مناطق
بتوانند به شناخت و تحليل علل يا عوامل نابرابريها و
تفاوتهای منطقهای دست يابند .تعيين شاخصهای توسعه
خاصه شاخصهای مرتبط با توسعه همه جانبه مهمترين قدم
در مطالعات توسعه منطقهای است .شاخصهای توسعه در
واقع بيان آماری پديدههای موجود در منطقه بوده و برای
بيان اهميت شاخصهای توسعه و نقش آن در بيان آماری
پديدهها ،ضروری است تا مفاهيم مربوط به متغير و شاخص
بطور عميقتر بررسي قرار گرفته و تفاوت بين آنها مشخص
شود.
الف )1-شاخصهای توسعه انساني
شاخص توسعه انساني يک سنجه خالصه برای توسعه انساني
است .اين شاخص متوسط دستاوردهای يک كشور را در سـه
بعد از توسعه انساني محاسبه ميكند:
زندگي طوالني و سالم ،كـه بـر اسـاس اميـد بـه

زنگي در بدو تولد محاسبه ميشود.
دانش ،كه بر اساس نرخ باسوادی بزرگساالن (بـا

ضريب دوسوم) و نسبت تركيبي ثبتنام در مدارس ابتـدايي،
متوسطه و عالي (با ضريب يک سوم) محاسبه ميشود.
استاندارد شايسته زندگي ،كه بـر اسـاس سـرانه

توليد ناخالص داخلـي (برحسـب برابـری قـدرت خريـد دالر
آمريکا) محاسبه ميگردد.
الف )2-شاخص فقر انساني 1برای كشورهای در حال
توسعه
در حاليکه ،شاخص توسـعه انسـاني ،متوسـط دسـتاوردها را
محاسبه ميكند ،شاخص فقر انساني ،محروميتها را در سـه
1

). The Poverty Human Index (HPI
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بعد از ابعاد توسعه انساني اندازهگيری ميكند و در دوحالـت،
برای كشورهای در حال توسعه و كشـورهای پردرآمـد بطـور
مجزا محاسبه ميشود.
زندگي طوالني و سالم :آسيبپذيری در برابر مرگ

در سنين نسبتاً پايين ،كه بر اساس احتمال نرسيدن به سـن
 40سالگي (در بدو تولد) محاسبه ميشود.
دانش :محروميت از دنيای ارتباطات و خوانـدنيهـا

كه بر اساس نرخ بيسوادی بزرگساالن محاسبه ميشود.

اســتاندارد شايســته زنــدگي :عــدم دسترس ـي بــه

تسهيالت اقتصادی كه بر اساس متوسط دو معيـار محاسـبه
ميشود ،درصدی از جمعيت كه به منابع آب سالم ،دسترسي
دائمي ندارند و درصدی از كودكان كه نسبت به سنشان كم-
وزن هستند(.وانتزكينز)2001
ب) دادهكاوی
اساساً دادهكاوی فنآوری جديدی نيست ،دادهكاوی دستيابي
به اطالعـات و دانـش ،و كشـد مـدلها و الگوهـای پنهـان از
بانکهای اطالعاتي حجيم و پيیيده ميباشـد .ايـن فـنآوری
شامل حوزههای متنوعي از علوم پايگاه دادهها ،آمار ،بصـری-
سازی ،علـوم اطالعـاتي ،يـادگيری ماشـين ،تشـخيص الگـو،
بازيابي اطالعات ،هوش مصنوعي و بعضي علـوم ديگـر مـي-
باشد(.هان)2002 ،
در دادهكاوی معموالً به كشد الگوهای مفيد از ميان دادههـا
اشاره ميشود ،منظور از الگوی مفيـد ،مـدلي در دادههاسـت
كه ارتباط ميان يک زير مجموعه از دادهها را توصـيد مـي-
كنــــد و معتبــــر ،ســــاده ،قابــــل فهــــم و جديــــد
است(.هند)3331،روشهای مورد استفاده بـرای انجـام داده-
كاوی به صورت زير هستند:
 دستهبندی :2اين مدل يک قلم داده را به يکـي از چنـد
طبقه موجود تخصيص ميدهد .از جمله تکنيکهای دسـته-
بندی ،پسانتشار، 3تکنيک شـبکه عصـبي ،4دسـتهبنـدهـای
درخت تصميم و دستهبندهای بيزين 2ميباشند.

2. Classification
3. Backpropagation
4. Neural network
5. Decision tree classifiers
6. Bayesian classifiers

 رگرسيون:3هدف اين تابع مدل ،نگاشت يک قلم داده به
يک متغير پيشبيني ،با ارزش حقيقي يا پيوسته است.

 خوشهبندی :1اين مدل ،يک قلم داده را به يکي از چنـد
خوشه موجود ،نگاشت ميكند ،جائيکه خوشههـا گـروههـای
طبيعي از قلمهای داده بر اساس اسـتانداردهای شـباهت يـا
مدلهای تراكم احتمالي هستند.
 توليد قوانين :3ايـن روش قـوانيني را در دادههـا كـاوش
ميكند .قواعد انجمني كه بدنبال كشـد ارتباطـات در ميـان
ويژگيهای مختلد هستند ،زيرمجموعه اين حوزه ميباشند.
 خالصهسازی و چگالش ايـن تـابع ،توصـيفي فشـرده
برای يک زيرمجموعه از دادهها را فـراهم مـيكنـد و نقشـي
مهم در فشردهسازی دادهها بهويژه دادههای چندرسانهای ،بـا
كاهش تعداد بيتها و افزايش پهنای باند حافظه ،ايفا ميكند.
:30

 تحليل تـوالي :33ايـن روش الگوهـای متـوالي ،همیـون
تحليل سریهای زماني و ترتيب ژنهـا ،را مـدل مـيكنـد و
هــدف آن مــدل نمــودن مراحــل فراينــد توليــد تــوالي و يــا
استخراج و گزارش انحرافها در طول زمان مـيباشـد( بـری
 2004و چيو )2003
ب)1-روش كريسپ برای دادهكاوی
روش  CRISP-DM 32كه توسط كميته اروپايي ارائه شده،
شده ،ازجمله متدولوژیهای مطرح بـرای انجـام پـروژههـای
دادهكاوی است كه چارچوب واحدی را پيشنهاد مـيكنـد تـا
كيفيــت نتــاير همــراه بــا كــاهش هزينــه و زمــان تضــمين
گردد(.هيل دبرانت )2001 ،اين روش چشماندازی از چرخـه
زندگي يک پروژه دادهكاوی را ارائه ميكند و شـامل فازهـای
يک پروژه ،وظايد مربـوط بـه هـر فـاز و ارتبـاط ميـان ايـن
وظايد ميباشد .تعيين دقيق روابط ميان وظايد امکانپـذير
نيست و بطور خاص ،روابط وابسته به اهـداف ،پـيشزمينـه،
عاليق كاربران و بهويژه براسـاس دادههـا مـيباشـد .راهحـل
دادهكاوی 33هميشه به مرحله استقرار نميرسد ،بلکه درس-

7. Regression
8. Clustering
9. Rule generation
10. Summarization or condensation
11. Sequence analysis
3. CRoss-Industry Standard Process for Data Mining
13. Data mining solution
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های آموخته شده 34از هر فاز خود ميتواننـد بـرای سـؤاالت
سازمان مفيد واقع شوند(.ميلوتينـوی  )2002گـامهـای ايـن
متدولوژی عبارتند از :درک محيط كسب وكار ،درک دادههـا،
آمادهسازی دادهها ،مدلسازی ،ارزيـابي و جـاریسـازی(هيـل
دبرانت )2001
درک محيط كسب
و كار
درک دادهها
جاریسازی

()1
آمادهسازی دادهها

ارزيابي

()2
مدلسازی

شکل ( :)3روش CRISP-DM

ب )2-الگوريتم k-means
 K-meansيکي از معروفترين الگوريتمهـا بـرای خوشـه-
بندی ميياشد و در اصل بعنوان روش فورجي شناخته مـي-
شود و در بسياری از حوزههـای مختلـد شـامل دادهكـاوی،
تحليل آماری دادهها و ديگر كاربردهای كسب و كار اسـتفاده
شــده اســت (MacQueen, 1967).واژه  K-meansرا
برای اين الگوريتم كه هر قلم داده را به خوشـهای تخصـيص
ميدهد كه دارای نزديکترين فاصله به مركز ثقل (ميـانگين)
آن خوشه باشد ،پيشنهاد نمود(.چنگ )2003
ب)3-شبكههای عصبي
يک شبکه عصبي از يک شبکه اليهای شده ،پيشرو و نـرون
های (نودهای) كـامالً متصـل تشـکيل شـده اسـت .ماهيـت
پيشرو بودن شبکه مانع بوجود آمدن حلقه و اتصاالت تکـي
ميگردد .اين شـبکه متشـکل از سـه اليـه ورودی ،پنهـان و
خروجي ميباشد كه اليه مخفي ممکن است بيشـتر از يکـي
باشد .شبکه كامالً متصل شـبکهای اسـت كـه در آن تمـامي

نودهای يک اليه به كليه نودهای اليه بعـدی متصـلند و هـر
اتصال دارای وزن مربوط به خود ميباشد .در ابتدا اين وزنها
بطور تصادفي و در فاصله  0و  3به نرونها منصوب ميشوند.
نودهای ورودی معرف ويژگـيهـا در مجموعـه داده هسـتند.
تعداد اليههای مخفي و تعداد نودهای آنها توسط كاربر قابـل
پيکربندی بوده و در اليه خروجي ممکن است تعـداد نودهـا
بيشتر از يکي باشد.
با استفاده از ورودیهای هر گره و وزنهـای مربوطـه ،طبـق
رابطه زير ،يک تركيب خطي برای آن گره ايجاد ميشود كـه
x

نت گره نام دارد و در آن i ، ijامين ورودی نـود jام و
نيز وزن iامين ورودی نود jام است.

wij

د
در مرحله بعد مقدار نت محاسبه شده برای هر نود بعنوان x
وارد تابع سيگمويد  3ميشود كـه معـروفتـرين تـابع فعـال
سازی 32ميباشد و فرمول آن بصورت ذيل ميباشد:
1
y
x
دراليه e(
های )1بعدی
خروجي اين تابع بهعنوان ورودی نرونها

ميباشد .برای يادگيری شبکه بايـد از الگـوريتم پـسانتشـار
خطا استفاده نمود(.الروس )200
ب)4-درخت تصميم
در دادهكاوی درخت تصميم ،مدلي است كه مـيتوانـد بـرای
هر دو منظور پيشبيني و دسـتهبنـدی مـورد اسـتفاده قـرار
گيرد .از سوی ديگر تصميمگيران از اين درخت برای تعيـين
راهبردی كه به هدف موردنظرشان منتهي ميشود ،اسـتفاده
ميكنند .درخت تصميم دستهبندی برای دستهبندی نمودن
يک شيء يا نمونه (نظير بيمه) به مجموعه دستههای از قبل
تعريد شده (نظير پرريسک و كم ريسک) ،بر اساس ويژگي-
ها (نظيـر سـن و جنسـيّت) بکـار مـيرود .درخـت تصـميم
33
درختي است مستقيم با گرهای بنـام ريشـه كـه ايـن گـره
دارای يالهای ورودی نمـيباشـد و تمـامي گـرههـای ديگـر
دارای يک يال ورودی هستند ،هر گرهای كه دارای يالهـای
خروجي است ،گره داخلي يا تست ناميده ميشود .گـرههـای
. Sigmoid
. Activation Function

14. Lessons learned

،

15
16

17. Node
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باقيمانده در انتهای مسير برگها هستندكه به عنـوان پايانـه
يا تصميم نيز شـناخته مـيشـوند .هـر مسـير از ريشـه يـک
درخت تصميم تا هر يک از برگهای آن بـا در نظـر گـرفتن
گرههای تست ،بعنوان مسير ميـاني بـه صـورت يـک قـانون
31
ترجمه ميشود( .روكاخ )2001برای انتخاب نقطه انشـعاب
معيارهای متعددی وجود دارد كه از جمله معروفترين آنهـا،
شاخص جيني 33مـيباشـد كـه جـزء روشهـای مبتنـي بـر
ناخالصي 20بوده و برای انشعاب دودويي بکـار مـيرود ،نحـوه
محاسبه شاخص جيني بهصورت زير استm :
C
)2

n2
) Gini( s2
n

i

Gini( s1 ) 

n

( Gini  1  

i 1 n
1

n

GiniSplit ( S ) 

كه در آن:
 :mتعــــداد
 :nتعداد ركوردهای موجود در مجوعه S
كالسها
 :C iتعداد ركوردهای متعلق به كالس I
و  Sبه دو زيرمجموعه  S1و  S2با تعـداد ركوردهـای  n1و
 n2تقسيم ميشود .به ازای تمامي متغيرهـای گـرههـا ،ايـن
شاخص را محاسبه و كمترين مقدار بهعنوان نقطـه انشـعاب،
انتخاب ميشود(.ليو)2003،
روش شناسي
پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمرهی تحقيقـات كـاربردی
بوده و هدف آن توسعهی دانـش كـاربردی در زمينـه ميـزان
توسعهيافتگي ميباشد .افزون بر اين ،از لحاظ تقسـيم بنـدی
های روش شناسي ،روش به كار رفته در پژوهش توصـيفي و
از نوع مطالعه موردی و از نظر سطح و قلمرو بررسي نيز در
محدوده كشور جمهوری اسالمي ايران ميباشد.
جامعه آماری و نمونه آماری
با توجه به عنوان پژوهش ،پيداست كه جامعه مورد پـژوهش
داده های مرتبط با شاخص هـای توسـعه يـافتگي اسـت .در
پژوهش حاضر با توجه به گسـتردگي و عـدم امکـان بررسـي
تمامي شاخص های جهـاني مربـوط بـه توسـعهيـافتگي كـه
ساالنه توسط سازمان ملل جهت تعيين ميزان توسعهيـافتگي
مورد استفاده قرار ميگيرد ،بر اسـاس مصـاحبه بـا صـاحب-
18. Split selection
19. Gini index
20. Impurity based
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نظران و مطالعه مدارک سـازمانهـای داخلـي مـرتبط،و نيـز
دادههای موجود در كشور ،شاخصهای بومي در ايـن زمينـه
استخراج گرديدند .اين دادههـا مربـوط بـه وزارت آمـوزش و
پرورش ،وزارت كشور ،وزارت بهداشت و درمان ،مركز آمـار و
سازمان سنجش و در بازه زماني سـالهـای  3314تـا 3312
ميباشند.
مدل مفهومي پژوهش
در اين بخش فرايند پيشنهادی تشريح گرديده است كه گام-
های آن مطابق مدل ارائه شده در شکل ( )2ميباشد:
-1

استخراج شاخصهای مؤثر بهروش مصاحبه و

مطالعه منابع
با در نظر گرفتن شاخصهای توسعه انسان سازمان ملل و
پس از مطالعه اوليه مستندات سازمانهايي كه در اين حوزه
فعالند ،همینين مصاحبه با افراد خبره و دادههای در
دسترس تعداد  40شاخص طبق جدول ( )3حاصل شد:
-2

آمادهسازی دادهها

نرمالسازی دادهها با روش Min-Max
در الگوريتمهايي كه از سنجههای تعيين فاصله ،مانند فاصله
اقليدسي استفاده ميكنند ،ممکن است دادههايي كه دارای
مقياس بزرگ هستند نتاير را بسوی خود منحرف كنند،
برای جلوگيری از اين مسأله و بهبود كارايي و دقّت ،دادهها
را قبل از استفاده نرمــال مينماييم .در روش Min-Max
يک تبديل خطي روی دادههای اصلي انجام ميشود كه اين
تبديل طبق رايطه زير صورت ميگيرد:
v  Min A
( New _ Max A  New _ Min A )  New _ Min A
Max A  Min A

v' 

در اين پژوهش ابتدا دادههای مربوط به شاخصهای جـدول
 3جمعآوری و مورد پـيشپـردازش قـرار گرفتنـد ،كـه ايـن
پيشپردازش شامل ،حذف نقاط مغشوش ،حذف نقاط پـرت،
حذف دادههای ناسازگار ،تیميع دادهها و سـاخت انبـارهداده
مــيباشــد كــه در نتيجــه  333ركــورد دادههــای بخشــهای
تقسيمات كشوری مربوط به  40شاخص آماده گرديد .سپس
دادههای كه معرف شاخصهايي دارای ماهيت هزينـه بودنـد،
مانند نرخ بيکاری ،معکوس شده تا بـه جـنس سـود تبـديل
شوند .دادههای بدست آمده باتوجه به فرمول ارائـه شـده در
گام قبل در بازه ] [0,1نرمال گرديدند.
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كاهش بعد و تركيب شاخصها با استفاده از روش
تحليل عاملي

عامل متغير جديدی است كه شامل تركيب خطي مقادير
مشاهده شده متغيرها ،مطابق معادله زير است
Fj  W ji X i  w j1 x1  w j 2 x2  ... w jp x p

كد شاخص

عنوان شاخص

1,5,9,
13,17
2,6,10,
14,18

ميانگين نمرات دروس عمومي شركتكنندگان
گروههای آزمايشي  D ،C ،B ،Aو  ( Eشاخص)
ميانگين نمرات دروس اختصاصي شركتكنندگان
گروههای آزمايشي  D ،C ،B ،Aو  ( Eشاخص)
ميانگين نمرات دروس عمومي پذيرفتهشدگان گروه-
های آزمايشي  D ،C ،B ،Aو  ( Eشاخص)

4,8,12,
16,20

ميانگين نمرات دروس اختصاصي پذيرفتهشدگان
گروههای آزمايشي  D ،C ،B ،Aو  ( Eشاخص)

21

درصد قبولي كل
درصد قبولي روزانه

3,7,11,
15,19

كد شاخص

عنوان شاخص

29

فاصله مركز بخش از مركز شهرستان

30

فاصله مركز بخش از مركز استان

31

فاصله مركز بخش از اولين ايستگاه راه آهن

32

تراكم خانواردر واحد مسکوني

33

نسبت مراكز بهداشتي درماني به تعداد نقاط
شهر+روستا)
جمعيتي(شهر+روستا)
جمعيتي(نقاط
نسبت پزشک به تعداد

22
23
24

نسبت قبولي روزانه و شبانه به كل شركت كنندگان
تعداد پذيرفته شده

34
35
36

25

تعداد شركت كننده

37

26

نرخ بيسوادی

38

27

نرخ بيکاری

39

28

نسبت تعداد شركت كننده به جمعيت باالی  2سال

40

نسبت مدرسه راهنمايي به تعداد نقاط
روستا)تعداد نقاط
هنرستان به
نسبت دبيرستان و
جمعيتي(شهر+
فکری كودكان به
پرورش
نسبت كتابخانه و
روستا
كانون(شهر+
جمعيتي
تعداد نقاط جمعيتي(شهر+روستا)
نسبت تاسيسات ورزشي به تعداد نقاط
شهر+بهروستا
تعداد) نقاط
جمعيتي(بانک
نسبت شعب
جمعيت+روستا)
جمعيتي(شهر
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w
x
در اين رابطه  iبيانگر متغير  iام gi ،ضريب نمره عاملي متغير
 iام و از نظر عامل  jام p ،تعداد متغيرها و  Fjعامل  jاست.
پس از ورود دادهها جهت بررسي كفايت تعداد دادهها ،بايد
مقدار شاخص  KMOاز رابطه زير محاسبه ميشود كه در

r
آن  ijضريب همبستگي بين متغيرهای  iو  jو  aijضريب
همبستگي جزئي بين آنهاست.

 r
 r   a
2
ij

2
ij

2
ij

KMO 

در پژوهش حاضر با توجـه بـه اينکـه تفسـير و تحليـل 40
شاخص دشوار بوده و دارای پيیيدگي ميباشد ،با استفاده از
روش تحليــل عــاملي و محاســبه مقــدار معيــار ،KMO
همینين ساخت ماتريسهای مربوطه با استفاده از نـرمافـزار
 ،SPSSپس از انجام  30مرتبه تکرار و حذف  3شاخص كه
دارای تأثيرگذاری كمتری بودند ،نهايتاً  1عامل كـه نمايـانگر
 33شاخص باقيمانده بود ،با دقت تبيين  %13باقي مانـد كـه
در جدول ( )2ارائه شدهاند:
تعيين وزن عوامل با استفاده از روش انتروپي
با توجه به اينکه همه عوامـل دارای اهميـت يکسـاني نمـي-
باشند و برخي دارای اهميت بيشتری نسبت به ديگر عوامـل
ميباشد ،ميتـوان بـا اسـتفاده از روش انتروپـي ميـزان وزن
عوامل را تعيين نمود( ماكويي)2003،
با فرض اينکه  Dماتريس تصميمگيری باشد ،ستونها معرف
ويژگيها و سطرها معرف اشياء ميباشند ،بهترتيب با
محاسبه  d ،E ،K ،Pو  Wطبق روابط زير وزن هريک از
عوامل بدست خواهد آمد.

در اين پژوهش برای محاسبه ميزان اهميت هـر يـک از عوامـل  ،بـا
استفاده از  Oracle forms builder 10gبسته نرم افزاری ايجاد
گرديد كه مقادير dj ،Ej ،K ،Pijو  Wjتوسط
اين بسته محاسبه و در نتيجه وزن عوامل مطابق جدول ( )3بدسـت
آمد .همینين پس از ضرب نمودن وزن در مقادير هر يک از عوامـل،

عوامل وزندار حاصل گرديد كه بازه آنها مطابق جدول ( )4است.
 -3مدلسازی
تعيين تعداد بهينه خوشهها با استفاده از شاخص
بولدين -ديويس
اين شاخص برای يافتن تعداد بهينه خوشههـا در الگـوريتم-
هايي كه برای بخشبندی نيازمند تعيين تعداد اوليه خوشه-
ها ميباشند مورد اسـتفاده قـرار مـيگيـرد و از ايـن منطـق
استفاده ميكند كه خوشهبندی مناسب ،اوالً در آن ميـانگين
فاصله عناصر درون هر خوشه از مركز آن خوشه حداقل بوده
و ثانياً فاصله مراكز خوشهها از يکـديگر حـداك ر باشـند كـه
برای پياده شـدن ايـن مفهـوم از روابـط زيـر اسـتفاده مـي-
شود(ديوايس)3333،
تعيين وزن عوامل با استفاده از روش انتروپي
با توجه به اينکه همه عوامـل دارای اهميـت يکسـاني نمـي-
باشند و برخي دارای اهميت بيشتری نسبت به ديگر عوامـل
ميباشد ،ميتـوان بـا اسـتفاده از روش انتروپـي ميـزان وزن
عوامل را تعيين نمود( ماكويي)2003،
با فرض اينکه  Dماتريس تصميمگيری باشد ،ستونها معرف
ويژگيها و سطرها معرف اشياء ميباشند ،بهترتيب با
محاسبه  d ،E ،K ،Pو  Wطبق روابط زير وزن هريک از
عوامل بدست خواهد آمد.

در اين پژوهش برای محاسبه ميزان اهميت هر يک از عوامـل  ،بـا
استفاده از  Oracle forms builder 10gبسته نرمافزاری ايجاد
گرديد كه مقادير dj ،Ej ،K ،Pijو  Wjتوسط اين بسته محاسبه
و در نتيجه وزن عوامل مطابق جدول ( )3بدسـت آمـد .همینـين
پس از ضرب نمودن وزن در مقادير هر يک از عوامل ،عوامل وزندار
حاصل گرديد كه بازه آنها مطابق جدول ( )4ميباشد.
 -3مدلسازی
تعيين تعداد بهينه خوشهها با استفاده از شاخص
بولدين -ديويس
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ارتقای روابط صنعت و دانشگاه با نگرشي بر شاخص های توسعه يافتگي در سهميه بندی كنکور

درون هر خوشه از مركز آن خوشه حداقل بوده و ثانياً فاصله
مراكز خوشهها از يکديگر حداك ر باشند كه برای پياده شدن
اين مفهوم از روابط زير استفاده ميشود(ديوايس.)3333،

اين شاخص برای يافتن تعداد بهينه خوشهها در الگوريتمهـايي
كه برای بخشبندی نيازمند تعيين تعداد اوليه خوشههـا مـيباشـند
مورد استفاده قرار ميگيرد و از اين منطق استفاده مـيكنـد
كه خوشهبندی مناسـب ،اوالً در آن ميـانگين فاصـله عناصـر

 x  z 
i

xCi

1
Ci

max Rij

d ij  zi  z j

si 

i 1,....,nc ,i  j

nc

1
 Ri
nc i 1

DB nc 

si  s j

Ri 

d ij

Rij 

جدول( :)2عوامل ،نامهای پيشنهادی و شاخصهای متعلق به هر عامل
شناسه عامل

نام عامل

كد شاخصها

شناسه عامل

نام عامل

كد شاخصها

F1

ميزان برخورداری از
تسهيالت

61,63,64,
65,66,67

F5

نمرات گروه  Dو  Eدر
كنکور

15,16,19,
20

F2

نمرات گروه  Aدر كنکور

1,2,3,4

F6

ميزان جذب جمعيت

24,25,70

F3

نمرات گروه  Bدر كنکور و
نرخ باسوادی

5,6,7,8,
27,29

F7

درصد قبولي در كنکور

21,22,23

F4

نمرات گروه  Cدر كنکور

9,10,11,12

F8

نزديکي مركز بخش به
مركز استان

30

جدول( :)3وزن عوامل
شناسه عامل

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

وزن

0.071

0-656

0.008

0.003

0.103

0.121

0.005

0.033

جدول( )4بازه عوامل وزندار
شناسه عامل

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

بازه

0-68

0-656

0-8

0-3

0-103

0-121

0-5

0-33

جدول( :)5تعداد نمونهها در هر خوشهها
شماره خوشه

1

2

3

4

5

تعداد نمونههای هر خوشهها

379

25

8

194

113
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برای بدست آوردن تعداد بهينه خوشهها ،الگوريتم K-
 meansدر بازهی [ 2و  ]2كه توسط افراد خبره تعيين شده
بود ،اجرا گرديد و با انجام محاسبات مربوطه تعداد به-
عنوان تعداد خوشه بهينه بدست آمد كه نتاير طبق شکل 3
است.

I

j

) d ( i,j

1

2

0.55

1

3

0.74

1

4

0.32

1

5

0.47

2

3

1.02

2

4

0.67

2

5

0.50

3

4

0.62

3

5

0.95

4

5

0.60

جدول ( :)6فاصله ميان مراكز خوشهها

توصيف ،تحليل و نامگذاری خوشهها
شكل( :)3تعداد بهينه خوشهها  -شاخص بولدين -ديويس
خوشهبندی با استفاده از الگوريتم K-means




در اين مرحله دو ماتريس بايد تشکيل شود:
ماتريس داده كه نمايانگر  nشيئ نظير بخشهای تقسـيمات
كشوری و  pويژگي يا عامل نظير نرخ بيکاری است:
ماتريس فاصله كه ميزان نزديکي يا دوری هر زوج از اشياء را
نمايش ميدهد كه يک ماتريس  n*nبوده و ) d(i,jنمايانگر
فاصله شيء  iاز شيء  jاست.
فاصله ميان اشياء كه دارای مقياس فاصلهای هستند ،معموالً
از روش اقليدسي بر اساس رابطه زير محاسبه ميگردد:
برای انجام اين گام در پژوهش ،الگوريتم  K-meansبا
استفاده از نرمافزار  Clementineو با مقدار اوليه بر روی
عوامل ميزان برخورداری از تسهيالت ،نمرات گروه رياضي در
كنکور ،نمرات گروه تجربي در كنکور و نرخ باسوادی ،نمرات
گروه انساني در كنکور ،نمرات كروه زبان و هنر در كنکور،
ميزان جذب جمعيت ،درصد قبولي در كنکور و نزديکي
مركز بخش به مركز استان اجرا گرديد .تعداد اعضا هر خوشه
مطابق جدول ( ) و فاصله ميان مراكز خوشهها در جدول
( )2ارائه گرديدهاند.

در اين مرحله با اسـتفاده از نمودارهـای مربوطـه ،مـيتـوان
خوشههای بدست آمده را با يکديگر مقايسه نمود .ميانگين و
انحراف معيار مربوط به هر عامل در هريک از خوشهها بـرای
تحليل ارائه ميشـود .همینـين فاصـله مراكـز خوشـههـا از
يکديگر و فاصله هر عنصر از مركز خوشهی خود توليد شـده
است .بدين ترتيب بينشي در مورد هر خوشه ايجاد ميگـردد
كه در نتيجه ميتوان نام مناسبي بـرای خوشـههـا انتخـاب
نمود و با دانش بدسـت آمـده اسـتراتژی مناسـب بـرای هـر
خوشه را تعيين كرد.
طبق نتاير بدست آمده از خوشهبندی در اين پژوهش،
بخشهايي از كشور كه در خوشه سوم قرار گرفتهاند در كليه
عوامل ،بجز عامل نمرات گروه زبان و هنر از ديگر خوشهها
برترند ،بويژه اين نسبت برتری در دو عامل ميزان جذب
جمعيت و ميزان برخورداری از تسهيالت دارای اختالف
زيادی با ديگر خوشههاست .بنابراين ميتوان خوشه سوم را
با برچسب "بخشهای توسعهيافته" شناخت ،كه البته اين
خوشه شامل مراكز بعضي استانهای بزرگ مانند اصفهان،
تبريز و شيراز ميباشد .با توجه به ميزان فاصله مراكز
خوشهها از خوشه سوم و همینين بررسي وضعيت عوامل در
هرخوشه ميتوان وضعيت ديگر خوشهها را بدين ترتيب ذكر
نمود:
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خوشه چهارم در تمامي  1عامل ،بعد از خوشه سوم از ديگر
خوشهها برتر است .ميتوان برچسب كالس اين خوشه را
"بخشهای در حال توسعه" در نظر گرفت .بيشتر بخشهای
مركزی شهرستانهای كشور ،زيرمجموعه اين خوشه هستند.



خوشه اول رتبه سوم فاصله از مركز خوشه سوم را داراست،
اين خوشه از نظر عوامل درصد قبولي در كنکور و ميانگين
نمرات گروههای مختلد شركتكننده ،بجز گروه زبان و هنر
در سطح خوبي قرار دارد .اليته عامل ميزان جذب جمعيت
آن در سطح پاييني قرار دارد .برچسب "كمتر توسعهيافته"
برای اين خوشه درنظر گرفته شده است.



در خوشههايي كه عامل جذب جمعيت پايين و درصد قبولي
باال ميباشد ،بايد به اين موضوع توجه نمود كه ممکن است
در اين خوشهها بخشهايي وجود داشته باشند كه از تعداد
شركتكننده م الً  2نفر ،يک نفر آنها پذيرفته شده باشد و
در نتيجه عامل درصد قبولي  0درصد خواهد شد كه ميزان
بااليي است.اما با توجه به پايين بودن تعداد شركتكننده
نميتواند دليلي بر مناسب بودن درصد قبولي در آن بخش
تلقي گردد.



در خوشه دوم و پنجم وضعيت عوامل نسبت به سه خوشه
ديگر پايينتر ميباشد و ميتوان عناصر اين خوشه را جزء
"بخشهای محروم" در نظر گرفت. .با مقايسه اين دو خوشه
با يکديگر ،عامل جذب جمعيت ،ميزان برخورداری از
تسهيالت ،همینين نمرات گروههای مختلد شركتكننده
در كنکور ،در خوشه دوم نسبت به خوشه پنجم وضعيت
بهتر ميباشد ،اما عناصر خوشه پنجم به مراكز استانهای
خود نزديکترند.
دستهبندی و پيشبيني
با توجه به آنکه هر ساله بخشهای جديدی به تقسيمات
كشوری اضافه ميشوند ،بکارگيری كليه مراحل مدل
پيشنهادی جهت خوشهبندی نيازمند صرف زمان زيادی
ميباشد ،لذا استفاده از الگوريتمهای دستهبندی جهت
پيشبيني كالس مربوط به هر بخش جديد ميتواند راهكاری
بهينه محسوب گردد .همینين ايجاد درخت تصميم و
استخراج قوانين مربوط بهآن نگرشي مفيد برای تصميم-
گيران ايجاد خواهد نمود .در اين گام روشهای مناسب برای
پيشبيني را با توجه به نوع دادهها انتخاب نموده و سپس

45

برای ارزيابي و انتخاب روش مناسب ،با تقسيم دادهها به دو
دستهی آموزش و آزمون دقت مدلها بررسي ميشود.
برای اين مرحله در پژوهش حاضر از سه الگوريتم شبکههای
عصبي C&RT ،و  CHAIDبر روی دادههـای آموزشـي و
آزمايشي استفاده شده است و ارزيابي نتاير بدسـت آمـده در
جدول  3ارائه شده است:
برای انتخاب روش مناسب باتوجه به درصد پيشبيني
صحيح الگوريتمي كه دارای باالترين مقدار است را انتخاب
ميكنيم.
يافته های پژوهش
بر اساس نتاير حاصل از ارزيابي مـدلهـای مختلـد جـدول
حاصل از مرحلـه قبـل ،از الگـوريتم  C&RTبـرای سـاخت
درخت و استخراج قوانين و از شبکه عصبي برای پيشبينـي
برچسب كالس بخـشهـای جديـد اسـتفاده شـده اسـت .از
درخت بدست آمده تعداد  9قانون استخراج شـده اسـت كـه
اين قوانين طبق شکل ( )4و ذيالً توصيد شدهاند:
 .3اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکور كوچکتر
يا مساوی  )32311و (مقدار عامل نزديکـي مركـز بخـش بـه
مركز استان كوچکتر يا مساوی  )3314باشد ،آنگاه (بخش بـا
اين ويژگيها با قطعيت  %30متعلق به خوشه مناطق محروم
خواهد بود).
 .2اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکور كوچکتر
يا مساوی  )32311و (مقدار عامل نزديکـي مركـز بخـش بـه
مركز استان بزرگتر از  )3314و (مقـدار عامـل نمـرات گـروه
تجربي و نرخ باسوادی كوچکتر يا مساوی  )412باشـد ،آنگـاه
(بخش با اين ويژگيهـا بـا قطعيـت  %33متعلـق بـه خوشـه
پنجم خواهد بود).
 .3اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکور كوچکتر
يا مساوی  )32311و (مقدار عامل نزديکـي مركـز بخـش بـه
مركز استان بزرگتر از  )3314و (مقـدار عامـل نمـرات گـروه
تجربي و نرخ باسوادی بزرگتر از  )412باشد ،آنگاه (بخـش بـا
اين ويژگيها با قطعيت  %3متعلـق بـه خوشـه اول خواهـد
بود).
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اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکـور بزرگتـر
از  )32311و (مقدار عامل درصد قبولي در كنکور كوچکتر يـا
مساوی  )3142و (مقدار عامل نزديکي مركز بخش بـه مركـز
استان كوچکتر يا مساوی  )23131باشد ،آنگاه (بخش با ايـن
ويژگيها با قطعيت  %300متعلق به خوشه دوم خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )2313و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکـور بزرگتـر
از  )32311و (مقدار عامل درصد قبولي در كنکور كوچکتر يـا
مساوی  )3142و (مقدار عامل نزديکي مركز بخش بـه مركـز
استان بزرگتر از  )23131باشد ،آنگاه (بخش با اين ويژگيهـا
با قطعيت  %23متعلق به خوشه پنجم خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 )32و (مقدار عامل نمرات گروه رياضي در كنکـور بزرگتـر از
 )32311و (مقدار عامل مقدار عامل درصد قبـولي در كنکـور
بزرگتر از  )3142باشـد ،آنگـاه (بخـش بـا ايـن ويژگـيهـا بـا
قطعيت  %32متعلق به خوشه اول خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 2313و بزرگتر از  )32و (مقدار عامل نمرات گروه رياضـي در
كنکور بزرگتر از  32311و كوچکتر يا مساوی  )332و (مقدار
عامل درصد قبولي در كنکـور بزرگتـر از  )3142باشـد ،آنگـاه
(بخش با اين ويژگيها با قطعيت  %13متعلق به خوشـه اول
خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبان و هنر كوچکتر يا مسـاوی
 2313و بزرگتر از  )32و (مقدار عامل نمرات گروه رياضـي در
كنکور بزرگتر از  )332و (مقدار عامل درصد قبولي در كنکور
بزرگتر از  )3142باشـد ،آنگـاه (بخـش بـا ايـن ويژگـيهـا بـا
قطعيت  %33متعلق به خوشه چهارم خواهد بود).
اگر (مقدار عامل نمرات گروه زبـان و هنـر بزرگتـر از )2313
باشد ،آنگاه (بخش با اين ويژگيها با قطعيت  %33متعلق بـه
خوشه چهارم خواهد بود).

بحث و نتيجه گيری
با توجه به اينکـه طبـق بررسـيهـای صـورتگرفتـه توسـط
محققين اين طرح ،تاكنون كار منتشـر شـدهای در زمينـهی
بخشبندی مناطق و پيشبينـي در راسـتای توسـعهيـافتگي
صورت نگرفته است و تحقيقات و كارهای انجام شـده صـرفاً
رتبهبندی 23بودهاند ،در نتيجه برای از بين بردن ضعد رتبـه
بندی كه امکـان تحليـل گروهـي بخـشهـا وجـود نـدارد و
همینين در روشهای قبلي برای تعيين رتبه مناطق جديـد
بايد كل فرايند از ابتـدا صـورت مـيگرفـت ،تحقيـق حاضـر
صورت گرفته است .بدين منظور با بررسي استاندارهای بين-
المللي موجود در اين زمينه و استخراج شاخصهای بـومي و
نيز بکارگيری تکنينـکهـای دادهكـاوی مـدل جديـدی كـه
حاصل تركيب روشهـای مختلـد آمـاری (تحليـل عـاملي)،
پايگاهدادهها ،يادگيری ماشين (شبکه عصبي) ،تصميمگيـری
(انتروپي) و دادهكاوی ميباشد ،ارائه شده است.
پس از جمعآوری دادههای مرتبط با شاخصهـا ،از سـازمان-
های ذيربط و ساخت انبـاره داده مربوطـه ،دادههـا در قالـب
مدل پيشنهادی بکار گرفته شدهاند تا در نهايت خروجيهای
بدست آمده جهت تدوين استراتژی در اختيار تصميمگيـران
قرار گيرد .دستاوردهای اين تحقيق عبارتند از :تعيين تعـداد
بهينه بخـشهـا ،بخـشبنـدی منـاطق ،تحليـل هـر بخـش،
استخراج قواعد تصميمگيری ،امکان پـيشبينـي سـريعتـر و
دقيقتر برچسب كالس برای منـاطق جديـد ،فـراهم نمـودن
امکان تدوين راهبردهای مناسب برای هر بخش و تخصـيص
ميزان سهميه مناسب به دانشآموزان هر منطقه جهـت ورود
به سازمانهايي مانند دانشگاه آزاد ،دانشـگاه دولتـي و وزارت
كار .با توجه به اينکه مناطق مختلـد جغرافيـايي مـيتواننـد
دارای خصوصيات منحصر بفرد خـود باشـند و ممکـن اسـت
شاخصي كه در يک منطقه دارای اهميـت بـااليي اسـت ،در
منطقهای ديگر از اهميت كمي برخوردار باشد تقسيم نمودن
اوليــه كشــور بــه چنــد ناحيــه و تعيــين وزن شــاخصهــا در
هرناحيــه بطــور مجــزا و ســپس بکــارگيری فراينــد مــدل
پيشنهادی ،جهت كسب نتاير دقيقتر و منطقيتر ،ميتوانـد
بعنوان تحقيقات آتي در نظر گرفته شود

21. Ranking
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طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش عالی
**کیومرث نیازی آذر
*مریم فقیه نصیری
* دکتری تکنولوژی آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد واحد ساری
** عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سالمی واحد ساری
تاریخ دریافت1131/11/82 :

تاریخ پذیرش1134/11/2 :

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

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

-1انتخاب و کسب دانش تکنولوژی آموزشی :انتخاب
تکنولوژی آموزشی براساس دیدگاه ملی و فرا بخشی صورت
می پذیرد و نیاز به دانش تکنولوژی کسب وانتخاب آن است
-8.انطباق ،کاربرد وجذب تکنولوژی آموزشی :با شرایط
اجتماعی وفرهنگی،سطح مهارت های نیروی انسانی ،امکانات
زیر بنایی،اهداف آموزشی است
-1توسعه و انتشار تکنولوژی آموزشی :بدون نهاد های
تحقیق وپژوهش امکان پذیر نخواهد بود و باعث ارتقای
سطح دانش ومهارت شود(.زهتابچیان )1131،
عناصر اصلی تکنولوژی
تکنولوژی از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است  .فهم این
عناصر به درک وسیع و فراگیر تکنولوژی کمک فراوانی می
کند .
8
-1فن افزار (سخت افزار ):در برگیرنده مجموعه ای از ابزارها
 ،تجهیزات  ،تاسیسات و تسهیالت فیزیکی است .سرعت
رشد و پیشرفت فن افزار از عناصر دیگر تکنولوژی بیشتر
است به همین دلیل اغلب اوقات سه عنصر دیگر نمی تواند
پاسخگوی رشد شتابان فن افزار باشد .
-8انسان افزار:1آن بخش از تکنولوژی که در انسانها تجلی
یافته است انسان افزار نامیده می شود و در برگیرنده خرد ،
دانش ،نبوغ ،تجربه ،مهارت ها  ،ابتکار و انگیزه های انسان
است .
4
-1اطالعات افزار :در واقع تکنولوژی تجسم یافته در اسناد
می باشد و توسط نیروی انسانی و به منظور به کارگیری در
فن افزار ایجاد می شود و به صورت مجموعه اطالعاتی به
اشکال مختلف مثل اسناد ،مدارک،آمارها  ،نقشه ها  ،کتاب
ها و نشریات است.
-4سازمان افزار: 1در بر گیرنده مجموعه نظام های اجتماعی
و آموزشی مانند سازماندهی ،مدیریتی ،شبکه سازی مرتبط
با انتقال و جذب وتوسعه تکنولوژی است .سازمان افزار نقش
کلیدی هماهنگ کننده و کنترل کننده سه جزء دیگر
تکنولوژی را بر عهده دارد ( .عزیزی ،همکاران .)1123 ،
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.Human Ware
4 .Information Ware
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طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش عالی

تکنولوژی ،فرهنگ و جامعه
تکنولوژی بدست انسانها توسعه یافته و برای برآورده ساختن
خواسته های انسان بکار می رود .لذا ریشه ای عمیق در
زندگی و باورها و ارزشهای فرهنگی دارد .مسائل اجتماعی و
فرهنگی را از دو جنبه می توان در رابطه با تکنولوژی بررسی
کرد اول اثری که تکنولوژی بر آنها دارد و دوم اثر فرهنگ و
باورهای اجتماعی بر توسعه تکنولوژی.
با روند سریعی که پیشرفت تکنولوژی دارد .این نظر مطرح
شده است که تکنولوژی مهار گسیخته و مستقل از اهداف و
ارزشهای انسانی تمام جریانات زندگی و مسائل ارزشی را
تحت تأثیر قرار داده و به آن بعدی ماشینی و بی هویت داده
است.کشورهای درحال توسعه با وجود آن که بنظر میرسد
بدلیل سطوح تکنولوژی پایین تر ،باید کمتر از مصائب و
مشکالت ناشی از تکنولوژی در عذاب باشند و در مسیر
توسعه تکنولوژی از تجارب کشورهای توسعه یافته استفاده
برند ،ولی در واقع بیشتر گرفتار این مشکالت شده اند .زیرا
مبداء تکنولوژی نوین ،خارج از مرزهای آنها و عموماً وارداتی
است و به همراه آن فرهنگ وارداتی ،ارزشها و نظام اجتماعی
بومی را دچار تغییر می کند.
از جنبه دیگر نیاز بسیاری از کشورهای در حال توسعه به
تکنولوژی جهت تأمین نیازهای اولیه و حل بسیاری از
مشکالت اقتصادی و اجتماعی نیازی مبرم و حیاتی است .لذا
هنگامی که تکنولوژی در جهت آموزش ویا توسعه اقتصادی
یک جامعه مطرح می شود ،توسعه تکنولوژی یک هدف
استراتژیک محسوب و تالشها در جهت آن تناسب فرهنگی
را می طلبد .به عبارت دیگر موضوع تغییر یا ارتقاء سطح
فرهنگی جامعه برای توسعه تکنولوژی مطرح می شود.
بسیاری از باورهای اجتماعی و فرهنگی باید در راستای
تالش برای انتقال تکنولوژی متحول شوند .
بکارگیری نگرش تکنولوژیکی در محیط های آموزشی
،عمومی ،کارخانه و تولید صنعتی و زندگی شخصی ،فرهنگ
و رفتار خاص خود را می طلبد و این تحوالت فرهنگی و
اجتماعی جهت ایجاد محیط و فضایی مناسب در جامعه
آموزشی بعنوان الزمه ی توسعه تکنولوژی است و این
تحوالت نیازمند وجود ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است.
مهمترین عامل در تغییر فرهنگ برانگیختن احساسات
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عمومی و ایجاد انگیزه ها با اشاعه ی آگاهی و شناخت از
وضعیت موجود و دور نمای آینده است .اقدام اساسی باید در
ترویج نظام آموزش عالی  ،آموزش و پرورش نیروی انسانی
صورت پذیرد.
در نظام آموزش عالی کشورهای در حال توسعه ،راه ایجاد
فرهنگ و شرایط اجتماعی مناسب جهت توسعه تکنولوژی با
مشکالت بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته مواجهند.
در نظام های آموزشی کشور های توسعه یافته فرهنگ و
شرایط اجتماعی همگام و متناسب با تکنولوژی تحول یافته
اند ولی در کشورهای دیگر این امر مستلزم صرف منابع و
زمانی نسبتاً طوالنی است( .ترکان.)81 :1122 ،
دیدگاه گزینش تکنولوژی
نکته اصلی در این دیدگاه آن است که برای ارضای نیاز
خاص از تکنولوژی های گوناگون میتوان سود جست.دامنه
این تنوع از تکنولوژیهای ابتدایی و سنتی گرفته تا
تکنولوژیهای نوین و بسیار پیچیده و گسترده است.
معیار گزینش تکنولوژی مناسب است که عبارتند از:
-1هدف اصلی تکنولوژی مناسب ارضای نیازهای اصلی.
 -8تکنولوژی مناسب باید متمرکز باشد
 -1تکنولوژی مناسب باید با فرهنگ محلی سازگار باشد.
 -4تکنولوژی مناسب بایدبا نظام اجتماعی سازگار باشد.
 -1تکنولوژی مناسب بایدبرای نظام سیاسی پذیرفتنی
باشد (.ترکان )81 :1122،
توانایی موثر در انتقال تکنولوژی آموزشی
برای انتقال تکنولوژی آموزشی نیازبه بستر مناسب در محیط
آموزشی است.در این راستا توانایی های سازمانی موثر مورد
بررسی قرار گرفته است که شامل موارد زیر است:
-1توانایی ظرفیت جذب سازمانی:5توانایی درک و جذب
اطالعات و دانش جدید و به کارگیری آن در توسعه خدمات
و تولیدات جدید است تا از فرصت های موجود در محیط
بهره مند گردد .در این راستا ظرفیت جذب بر حسب تغییر
تکنولوژیکی آموزشی به دنبال دانش تکنولوژی جدید است .
(کوهن 1331،و کوهن لوینتال.)183 :8112،

. Organizational Absorptive Capacity
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-2توانایی بنیان دانش:منبع یابی اطالعات و دانش از

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

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

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

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

11

:توانایی داوطلبانه کارکنان برای

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

سبب هم افزایی و نوآوری وخلق دانش جدید
شود(..جانسون )118 :8111،
سازمان ها از نظر توانایی متفاوت هستند  .این تفاوت توجه
ما را به زمینه ی سازمان معطوف می کند جایی که توانایی
. Organizational Learning
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8

.Organizational Unlearning
. Care
10
.Cooperation
9

11 .Networking
12 .Alliance
13 .Combination

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

.Ray Kraft

16
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تحصیای  1131-38مشغول به فعالیت هستند ،به تعداد
 1011نفر می باشد .در بخش کیفی با استفاده از روش
نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع به
تعداد  2نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .و در بخش
کمی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی  -طبقهای و بر
اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان  %31و خطای
اندازهگیری  ،α=%1تعداد  111نفر عنوان نمونه آماری
انتخاب شدند .جهت گرد آوری اطالعات از روش کتابخانهای
و روش میدانی استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها در
این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساختهای است که دارای 15
سوال ،در نه مؤلفه (بنیان دانش ،ظرفیت جذب ،یادگیری ،
یادگیری زدایی  ،مراقبت  ،همکاری  ،شبکه سازی  ،ائتالف،
ترکیبی) است.
جهت روایی وپایایی پرسشنامه ابتدا روایی صوری و
محتوایی با نظر استاد راهنما انجام گرفت و سپس روایی
سازه با استفاده از مدلهای اندازهگیری مدل معادالت
ساختاری ،صحت و درستی سنجش سازهها توسط شاخص-
های مربوطه مورد ارزیابی قرار میگیرد .بنابراین با استفاده از
تحلیل عامل تاییدی مشخص شد که آیا سواالت طراحی
شده در هر سازه واقعا میتواند سازه مورد نظر را بسنجد.
نتایج نشان داد تحلیل عاملی تاییدی سازههای پرسشنامه
دارای برازش مناسب بوده و سازههای پرسشنامه به خوبی
متغیرهای مربوطه را نشان میدهد .همچنین جهت سنجش
پایایی ابزار از آزمون ضریب آلفای کرونباخ با عدد 1/311
محاسبه شد.
یافته های پژوهش
سوال ها :
 -1مدل مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش
عالی چگونه است؟
 -8درجه تناسب مدل برای انتقال تکنولوژی نوین در نظام
آموزش عالی چگونه است؟
نتایج آماری دربخش آمار توصیفی به شرح زیر است:
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در قسمت کیفی ،برای تجزیه و تحلیل دادهها براساس روش
دلفی اقدام شد .ابتدا نکات کلیدی مربروط بره هرر مصراحبه
نیمه ساختار یافته ،از طریق مطالعه نکات یادداشت شده به-
صورت مکتوب عالمتگذاری شد ،سپس نکتههای کلیردی و
اساسی از داخل هر مصاحبه خارج شرد .برا توجره مصراحبه
های انجام گرفته که واحد تحلیرل ان تعرداد ارجاعرات بروده
است  ،در جهت تدوین و ساخت پرسشنامه برای بخش کمّی
صورت گرفت  .از مجمروع دادههرای حاصرل از مصراحبههرا
وبررسی ادبیات وپیشینه تحقیق انتقال تکنولروژی آموزشری
جهت پژوهش کمری اسرتخراج شردند ودر مجمروع برا نظرر
متخصصان واساتید راهنمرا ومشراور بره دلیرل تشرابه وهرم
پوشی بعضی توانای هرا بره یکردیگر 3،توانرایی بره عنروان
توانایی های اثرگذار بر انتقال تکنولوزی آموزشری انتخراب و
مورد پژوهش کمی قرار گرفتند.

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

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

جدول  -0رتبه بندی مؤلفههای موثر بر انتقال تکنولوژی نوین

51
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0

ائتالف

1/141

2

ترکیبی

1/883

3

بنیان دانش

1/111

11

انتقال تکنولوژی

1/415

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

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

ردیف

متغیر اصلی و مؤلفه ها

حجم نمونه

1

ظرفیت جذب

111

8

یادگیری

1/154

1

یادگیری زدایی

1/123

4

مراقبت

1/818

1

همکاری

1/118

5

شبکه سازی

1/115

معناداری

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

1/181

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

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

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

طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش عالی

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

51
tنمودار  2برآورد ضرایب آزمون
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نمودار 3مدل پیشنهادی مولفههای موثر بر انتقال تکنولوژی در نظام آموزش عالی

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

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

51

تکنولوژی، نگاهی به وضعیت علوم.)1124(،محمد،) شعاری نژاد2
تحقیقات تکنولوژی، پژوهشکده مطالعات، در کشورهای جهان
3-81  ص1 ؛شماره
،)1131(. حمیده نقاده،رضوی سیده حوریه، ) عدلی فریبا3
 دومین همایش.دانش چیست و آیا می توان آن را مدیریت کرد
48-83ص.ملی علوم مدیریت نوین
 ) مدیریت دانش حرکت به فراسوی1120 (  فریبا، ) عدلی11
.  چاپ اول،  انتشارات فراشناختی اندیشه:  تهران. دانش
، بمانیان محمد رضا، صبحیه محمد حسین،) عزیزی مجتبی11
) جایگاه و اهمیت مدیریت انتقال تکنولوژی در صنعت1123(
135-121  ص15 شماره،مجله مدیریت پروژه، نفت کشور
یادگیری و حافظه سازمانی.)1131(. ) عباسپور سیدعباس18
نخستین کنفرانس آینده پژوهی مدیریت. عاملی بر مزیت رقابتی
1131  مهر ماه، شیراز، وتوسعه

18) chen, muyen: chen, ann-opin (2006).
knowledge management performance evalution
.journal
of
information
science
(2006)http://jis.sagepub.com.(88/2/15).
19) Kothuri, Smita. (2002).Knowledge in
Organizations Definition, Creation, and
Harvesting. [Online]. www.gse.harvard.edu.
[2010/3/5] vol11,no1pp:207-216
20) Nonaka,Ikujiro,& Campose, Eduardo
Bueno,&
Pablose
,Patricia
Ordonez
de&,Reinmoeller,Patreck.(2006).Knowledge,mana
gement,in,japan .International journal of Learning
and Intellectual, Vol. 3,No.2.pp 107-108.
21) Jansoon,c.annique.(2011).complements or
substitutes:organization and project team
stratges for developing the capability to
mobilizeand
create
new
knowledge
[online].www.druid.dk/conferences.[2011/9/22]
22) Laeeque.k .Jansen J.P.justin,&van den
bosch.(2012). Study of knowledge sharing in
promoting innovation in the services
sector.international journal of learning of
learning and intellectual capital.vol.2,no.3
pp.246-261

طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی نوین در نظام آموزش عالی

منابع
مجلره،)شریوه هرای نروین مدیریت1120( ،) آراسته حمیدرضا1
31-31  ص2 شماره،پژوهش وبرنامه ریزی
 ناکررامی، )1124 (  مصررطفی،  جعفررری،  پیمرران، ) اخرروان8
85-81 ص. 151  شماره،  تدبیر، مدیریت دانش در سازمان ها
DMD ارزیابی فرآیند انتقال تکنولوژی.)1122(منصور، ) بزمی1
مقاالت همایش ملی توسعه فن، از دیدگاه مدیریت تکنولوژی
11-41، آوری
) عوامل ایجاد موفقیت در انتقال1122( . امین،) ترکان4
41-11  ص83 شماره، مجله رهیافت، تکنولوژی
 ترجمه، تئوری و طراحی سازمان،)1120( .ریچارد ال، ) دفت1
تهران انتشارات دفتر،سید محمد اعرابی، علی پارسائیان
پژوهشهای فرهنگی
 ارزیابی همکاری تکنولوژیکی آموزشی و.)1122(.علی، ) زارع5
30-21 ص،  تهران، ارائه الگو مناسب
 مجله،) انتقال تکنولوژی1131(، محمد حسین،) زهتابچیان0
0-1 ص51  شماره، رهیافت

13) Barabasi,albert-laszlo.(2002).the new
scienceofnetwork.[online].www.cioinsight.com
/article2/0,1397,1454795,00.asp.[2010/9/11]
14)
Blomqvist,
K,
&
Levy,
L
(2005).Collaboration Capability –A Focal
Concept In Knowledge Creation and
collaborative
innovation
in
Networks.(online)www.impgrom.org/uploads/p
aper/4503.[2011/4/4]
15)
Blomqvist,
K,
&
Levy,
L
(2005).Collaboration Capability –A Focal
Concept In Transfer Educational technology
and collaborative innovation in Networks vol3
(2)pp:99-145
16) Cohen,w.m&levinthal.d.a.(1990).absorptive
capacity :a new perspective on learning and
innovation.administrative science quarterly
vol35(1):pp128-152.coase.r.h.the nature of the
firm.vol1(35):pp128-152
17) Cohen, w.m & levinthal .d.a. (2008).
knowledge conversions in knowledge creation
in knowledge work .international journal of 3)
13) learning of learning and intellectual
capital.vol.2,no.3 pp.246-261.

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

Creation:How to Unlock the Mystery of Tacit
Knowledge and release the Power of
Innovation. NewYork: Oxford University
Press.vol.2,NO.1pp.225-265
27) Wanding, ben. (2007). organizational
knowledge
creation
capability
in
taiwansmanufacturing industry .international
journal of manufacturing technology and
management .vol.6,no1/2.pp15-25.
28)
VonKrongh,George,&Nonaka,Ikujiro,&Nishigu
chi,Toshihiro.(2006)Eds.(20200). Knowledsge
Creation: A Source of Value. New
York:Palagrave. pp:123-129

55

23) Lee,c.&k.lee&j.m.pennings.(2011)internal
capabilities,external networks and performans:a
study of technology-based ventures. strategic
management journal.22(6/7):615-640.
24) Liebeskind, j.p. & a.l. oliver, & l. zucker &
m. brewer.(2007).social network ,learning, and
flexibility :sourcing knowledge in new
biotechnology frims.organization science. 7(4).
pp: 428-443.
25) Reid,douglas,&bussiere,david,&greenaway
Kathleen.(2009)alliance formation issues for
knowledge –based enterprises.pp:12-19
26) Von Krogh, George, & Ichijo, Kazuo, &
Nonaka, Ikujiro. (2012). Enabling Knowledge

راهنمای نگارش مقاله
از پژوهشگران و نويسندگان محترم مقاله های ارسالی به
دفتر فصلنامه نوآوری و ارزش آفرينی ،درخواست می شود،
مقاله ها ی خويش را براساس نکات مطرح و مورد تأکيد در
اين راهنما تدوين نمايند .در غير اين صورت ،مقاله آنان در
فرايند داوری و چاپ قرار نخواهد گرفت .شايان ذکر است
که دريافت مقاله تنها از طريق سايت اينترنتی
 www.Journalie.irصورت می گيرد و مقاله های ارسالی
نبايد در فصلنامه ها يا کنفرانسهای داخلی و خارجی چاپ
و يا به صورت هم زمان ارسال شده باشند و پس از ارسال
مقاله امکان حذف ،اضافه و يا تغيير ترتيب
اسامی نويسندگان وجود ندارد .عالوه بر آن ،در ميان
نويسندگان مقاله های ارسالی حتماً بايد يک نويسنده با
مرتبه دانشگاهی ( استاديار ،دانش يار يا استاد) وجود داشته
باشد و صدور نامه پذيرش مقاله صرفاً پس از انجام
اصالحات مورد نظر داوران و تأييد دفتر فصلنامه امکانپذير
خواهد بود.
الف) نکات مربوط به صفحه آرایی :مقاله در

آنها با فونت  B Nazaninيازده بولد با ذکر منبع نوشته شود،
ضمناً مطالب داخل جداول با فونت  B Nazaninده تايپ شود.
د) نکات مربوط به ساختار کلی مقاله:
صفحه اول:
 oعنوان کامل مقاله (با فونت  B Nazaninبيست بولد تايپ
شود و تا حد ممکن کوتاه و گويا باشد)
 oنام ونام خانوادگی نويسنده(گان) (با فونت B Nazanin
يازده و مشخص نمودن نويسنده مسئول مقاله)
 oمشخصات نويسنده(گان) (با فونت  B Nazaninيازده و
شامل :نام دانشگاه /سازمان ،رتبه علمی ،تخصص ،نشانی
پستی ،شماره تلفن (همراه و ثابت) ،نمابر و پست الکترونيک)
صفحه دوم:
o

o

نرمافزارWord

نسخه  3002يا باالتر با حاشيه  3سانتیمتر از هر طرف با
فاصله خطوط  singleو فونت B Nazaninدوازده برای متن
مقاله ،فونت B Nazaninدوازده بولد برای عناوين اصلی مقاله و
فونت  Times New Romanدهبرای نوشتههای التين در
حداکثر  30صفحه تايپ شود .ضمناً متن مقاله از بخش مقدمه
تا پايان بايد به صورت دو ستونی تنظيم شود.
ب) نکات مربوط به منبعنویسی :منبعنويسی بايد به شيوه
 APAباشد .ارجاعات درون متن شامل نام نويسنده و سال،
درون پرانتز و اسامینويسندگان خارجی به فارسی برگردانده
شود و منابع انتهای مقاله به ترتيب حروف الفبا ،ابتدا منابع
فارسی و سپس منابع خارجی به ترتيب زير تنظيم شود.

صفحه سوم:
o

عنوان و چکيده به زبان فارسی (حداکثر  350کلمه شامل
هدف ،روش و خالصه يافتههای پژوهش) و واژههای کليدی
(حداکثر  5واژه)

صفحه چهارم تا انتهای مقاله (با عناوین و ترتيب ذیل و
به صورت دوستونی):
o

o

o

کتاب :نام خانوادگی ،نام کوچک (تاريخ انتشار) .عنوان
کتاب(ايتاليک) .ترجمه :نام مترجم( ،نوبت چاپ يعنی چاپ
چندم؟) ،محل نشر :ناشر.

o

مقاله :نام خانوادگی ،نام کوچک (تاريخ انتشار) .عنوان مقاله .نام
مجله(ايتاليک) .شماره جلد ،صفحه /صفحات(مثال.)71 -32 :

o

ج) نکات مربوط به تنظيم جداول و نمودارها :جداول،
نمودارها ،اشکال و روابط رياضی هر يک بايد به طور جداگانه و
به ترتيب از ابتدا تا انتها شمارهگذاری شوند و عناوين مربوط
به جداول در باال و عناوين مربوط به نمودارها و اشکال در زير

عنوان ،چکيده و واژههای کليدی مقاله به زبان انگليسی(با
فونت  Times New Romanعنوان سيزده بولد و متن
چکيده يازده)
نام و مشخصات نويسنده(گان) به زبان انگليسی(با فونت
 Times New Romanيازده)

o

مقدمه( :شامل بيان مسأله ،اهميت موضوع و اهداف يا
سؤالهای پژوهش)
مبانی نظری و پيشينه( :شامل تعاريف و مفاهيم ضروری و
خالصه پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط)
روش شناسی( :شامل نوع طرح پژوهش ،ابزار و روش
گردآوری دادهها ،روايی و پايايی ابزار ،جامعه ،نمونه و روش
نمونهگيری)
يافتههای پژوهش( :شامل نتايج و يافتههای حاصل از
تجزيه و تحليلهای آماری مدل و فرضيههای پژوهش)
بحث و نتيجهگيری( :شامل خالصه يافتههای پژوهش،
مقايسه با نتايج پژوهشهای مرتبط ،پيشنهادهای کاربردی
و محدوديت ها)
منابع( :تا حد امکان از منابع معتبر و بهروز استفاده شده و
براساس روش APAتنظيم شود).

معرفی جمعيت ایرانی پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
اهداف
جمعيت ايرانی پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه درسال  7232با اهداف زير تشکيل شد:

 کمک به پيشبرد برنامههای توسعه صنعتی کشور از طريق ارتباط دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی با صنعت
 حمايت از گسترش فعاليتهای تحقيق و توسعه صنعتی در بخشهای دولتی و خصوصی

 مشارکت در برنامههای توسعهی ملی از طريق بازنگری مسائل ،طرح موانع و ارائهی راهبردها و راهکارها
وظایف
 ايجاد و تقويت زمينههای همکاری بين مراکز علمی تحقيقاتی و صنايع کشور

 ارايه خدمات آموزشی ،پژوهشی ،علمی و مشاورهای به بخشهای مختلف صنعتی
 تشکيل هستههای تخصصی برای بررسی نيازهای صنايع مسئلهيابی و تالش در جهت رفع آنها با کمک دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی
 اجرای بازديدهای علمی و صنعتی در جهت همکاریهای متقابل

 برگزاری همايشهای علمی از جمله کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
 تالش در جهت انطباق برنامههای آموزشی دانشگاه ها با نيازهای واقعی صنعت

 تالش در جهت ايحاد تسهيالت کارآموزی دانشجويان و کارورزی دانشآموختگان در بخشهای اقتصادی و صنعتی و فرصتهای
مطالعاتی اعضای هيأت علمی دانشگاه ها در صنايع
 تالش در جهت ايجاد زمينههای مناسب جذب دانشآموختگان دانشگاه ها در صنايع

 همکاری مؤثر با ديگر حلقههای واسط بين دانشگاه و صنعت نظير شهركهای علمی تحقيقاتی ،مراکز رشد فناوری ،واحدهای
تحقيق و توسعه ،صندوقهای مالی توسعه فناوری و مراکز تجاریسازی فناوری
 همکاری با نهادهای سياستگذاری ،برنامهريزی و اجرايی کشور در جهت حمايتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها از جمعيت و
برنامههای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
 حمايت از انتخاب و اجرای پاياننامههای دورههای تحصيالت تکميلی در جهت مسائل و مشکالت مبتال به صنعت
 ايجاد ارتباط مؤثر با انجمنها ،تشکلها و سازمانهای ملی ،منطقهای و بينالمللی مشابه

 انجام مطالعات امکانسنجی در اجرای پروژههای مشترك در حوزههای مرتبط با فعاليتهای جمعيت از جنبههای گوناگون
اقتصادی ،اجتماعی ،علمی و فرهنگی
 انتشار فصلنامه و خبرنامه و اشاعه اطالعات مرتبط در حوزههای علمی تحقيقاتی و صنعتی و به ويژه عرضه و تقاضای فناوری
برنامهها
جمعيت بهمنظور تحقق اهداف خود ،برنامههای زير را در اولويت فعاليتهايش قرار داده است.
 ترويج و توسعه فرهنگ پژوهش و فرهنگ صنعتی در کشور

 افزايش کارايی تحقيقات و وارد کردن نتايج تحقيقات در چرخه برنامههای توليدی و صنعتی کشور

 کمک به ايجاد فضايی مناسب برای بروز ابتکارات ،نوآوری و پيشرفت فناوری از طريق تقويت عاليق بين دولت ،دانشگگاه و صگنعت و
تعميم آن به جامعهی تجاری و عامه مردم

 سازگارسازی آموزشها و پژوهشهای دانشگاهی با نيازهای صنعت ملی و نيز همگامی با برنامهها و سياستهای توسعه صنعتی کشور

 آشنا سازی صنعت و دانشگاه با نيازها و توانايیهای يکديگر و ايجاد فضای مناسب گفتو شنود و تبادل نظر بين متخصصين صگنعت
و دانشگاه در جهت رفع موانع و تنگناها موجود

کميتههای اجرایی جمعيت
o
o
o
o
o
o

کميته مالی و پشتيبانی
کميته عضويت و اطالعرسانی
کميته آموزش و پژوهش
کميته ارتباط با دانشگاه
کميته ارتباط با صنعت
کميته ارتباط با دولت و مجلس

از کليه اندیشمندان ،اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران ،کارشناسان ،دانشجویان و نهادهای دولتی و خصوصی دعوت میشود با
عضویت در جمعيت ،ما را درتحقق اهداف واالی آن یاری نمایند.
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Abstract
The purpose of this study was an assessment to mediator role of faculty member's technical,
contextual and behavioral competencies in the relationship between manager's affective social competencies and academic innovation. This study was corolation and statistical
population consists of 130 Islamic azad university faculty members in 2015- 16. Using by
Morgan table selected 97 as samle study. Study tools was acadmic manager's affective social competencies questionarie, academic innovation research made questioarie and faculty
member's technical, contextual and behavioral competencies questionarie which were
distributed and collected after calculation of validity and reliability.
The results showed that Islamic azad university bandarabbas branch manager's affective social competencies, faculty member's triple competencies and academic innovation average
were lower than desirable level but upper than minimum level in all dimentions and faculty
member's technical, contextual and behavioral competencies has mediator role in the
relationship between manager's affective - social competencies and academic innovation.
Keywords: Affective - Social Competence, Academic Innovation, Technical, Contextual and
Behavioral Competencies.

Examining the Relationship between Productivity Characteristics of Entrepreneurial
Managers and Job Performance
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showbo Abdolmaleki**
*Faculty of Literature and Human Sciences,Bu-Ali Sina University. Hamedan – Iran
** Ph.D Student. Educational Management,Faculty of Letters, Bu -Ali Sina University,
Hamedan – Iran.
Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between personality traits and job
performance, productivity, entrepreneurial managers with different levels of education in
their school in Sanandaj 2014-2015. The research method was descriptive correlational. Also,
productivity and job performance of managers is considered as the dependent variable.
Personality questionnaire to collect data from the Iranian entrepreneurs, productivity and job
performance Achyv Paterson was used. Reliability coefficient of the questionnaire using
Cronbach's alpha coefficient, respectively, 0/83and0/86 and 0/82 is calculated and accepted.
In order to analyze the data from the single-sample t test, Pearson correlation test, ANOVA
and simple regression were used. The results showed that the character is too strong
entrepreneurial managers. City managers have above-average productivity and job
performance. All components except for ambiguity tolerance characteristics of
entrepreneurial business executives have the ability to predict productivity. Also, all
components of the entrepreneurial personality traits can predict job performance of managers.
Keywords: Personality traits of entrepreneurship, Job productivity, Job performance

Comparative Analytical Investigating of Top USA and Iran Entrepreneurship Centers
Performance
Mohamad Azizi
Faculty member entrepreneurship, Tehran University – Iran
Abstract
Albeit recently the numbers of entrepreneurship centers at the universities dramaticly have
been increased, but alittle studies about this subject have done.This paper tries to compare,
investigate and analyze the performance of Top entrepreneurship centers in the United States
and Tehran universities. This study looks at the performance of the Tehran universities
entrepreneurship centers and then examines the differences between US entrepreneurship
centers and Tehran ones. Top entrepreneurship centers are chosen from international
benchmarking centers. Information from US entrepreneurship centers gathered via internet
and E-mail contacts with directors and information from Tehran entrepreneurship centers
collected via documents and interview with experts and managers. The findings indicate that
US entrepreneurship centers have more outreach activities as education and teaching. US
entrepreneurship centers also offer more comprehensive and intencive programs. But in
contrast, entrepreneurship centers in Tehran universities just have more training and
educational functions. Overall; US entrepreneurship centers have more internal and external
entrepreneurship activities like education, servivice and counseling for students in all
levels(undergraduate, graduate, post graduate) and other external applicants. The findings of
this research study will assist dicision and policy makers, students, faculty, staff,
administrators, directors, researchers, and other stakeholders of entrepreneurship centers.
Keywords: Entrepreneurship Center, Entrepreneurship Education, Iran, US, Performance

The Role of Entrepreneurship Education on Students' Creativity
Mohammad Mehdi Mardanshahi* Hasanali Aghajani**
* Center for Entrepreneurship, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
University, Sari
**Associate Prof of Mazandaran University, Babolsar
Abstract
Increasing population and rapid technological changes affect the process of teaching
and leading people. Therefore, the coordination of courses and learning objectives
with global developments is the basic functions of government for the community
authority and prosperity. Hence this study was conducted to investigate the role of
entrepreneurship education on enhance students' creativity. The population consisted
of all agricultural undergraduate non-profit University of Sari, who were authorized
to take entrepreneurship courses. 25 students (one class) were selected as samples.
The data collection instrument was the standard questionnaire of (entrepreneurial
personality characteristics in Iran) with the reliability level of 0.92. Level of creative
in control and experimental groups were assessed by questionnaire at the beginning
and end of the semester. To analyze the data dependent and independent t-test was
used. The results show that thought fluid, visionary and creativity in the
experimental group after Post test and training has increased, while the control group
did not. But activism in the experimental group after Post test and training are not
increasing. Given the increased characteristics: thought fluid, visionary and
creativity and not getting increased activism, and the determination of the effect of
training on enhancing creativity, education programs for the improvement of
activism is necessary.
Keywords: Creativity, Thought fluid, Activism, Visionary, Students.

Promoting Interactions between Universities and Industries Based on the Level of
Development for Entrance to Governmental Universities (Applying Data Mining
Techniques)
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*IIES, Master Researcher, Student of PHD in human resource Management, Tehran
University
** K.N. Toosi University, Assistant professor, Faculty of industrial engineering
***M.S, Iran University of science and technology, Faculty of industrial engineering
Abstract
The large numbers of Iranian high school graduates are willing to enter in governmental and
popular colleges and compete for it. On the other hand, these graduate students are from
various regions with different levels of access to facilities. In opinion of directors of relevant
agencies, the quota allocation solves this problem and they are looking to use the knowledge
hidden in the data are available in this area.By this way volunteers from each region are
compared together and managers are helped to allocate proper quota to related students in
regions of each segment. In recent years, quota allocation was determined by Taxonomy that
its result is a kind of ranking that does not allow group analyzing and identifies number of
region theoretically. To solve this problem clustering is a good strategy. This study is carried
out by using data mining techniques and Crisp methods on related dataset from education
ministry, interior ministry, ministry of health, and center of statistic and evaluation
organization for the first time. After extracting of effective attributes in this area, data
preparation, data reduction and combination of attributes using Factor Analysis have done.in
next step, by using K-means algorithm, similar items assign in to a cluster that has the
minimum distance with centroid mean and then by using neural networks and decision trees,
new item can be devoted to each cluster. Finally for assessing created models, accuracy of
outputs compared with other methods. Outcomes of this research are: determining the
optimal number of sectors, segmenting regions, analyzing each section, extracting decision
rules, predicting class labels for new areas faster and more accurately, allowing the
appropriate strategies formulation for each section
Key words: Data mining, Cluster analysis, Level of development, Regions segmentation

Designing of a model for technology transmission in higher education
Maryam Faghihnasiri* Kiumarz Nizazar**
* Islamic Azad University of Sari in Mazandaran.PhD in Educational Technology
** Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University
Abstract
This research is design the model to transfer educational technology in universities in
Mazanderan. This study is a descriptive survey. The population consists of 1700 people from
faculty members in Mazanderan universities. The method is quota randomly sampling and
according to the Cochran formula to determine the samples, 313 people were chosen. As
samples the data collection tool was researcher-made questionnaires and Interview. The
content validity was used to determine the validity; also, Cranach’s alpha coefficient was
used to assess the reliability which was calculated such as 0.919. In order to determine
frequency, mean percentage, standard deviation, skewness, the highest and lowest, and the
research data were analyzed at two levels of descriptive statistic as well as multiple
regression tests , Kolmogorov–Smirnov test and t test at significance level of (p<0.05), path
analysis was used at inferential statistic. This paper attempts to give a design modeling for
transferring educational technology considering the available backgrounds. Analyzing the
results indicates the acceptable correlation among the proposed model aspects such as
philosophical aspects, objectives, theoretical basis, conceptual framework, and consistency
among the objectives of the components, accuracy of component transposition,
consistency with existing literature, its objective component, the updatability and model
feasibility. The important proposition is to target the designing-structure and organizational
model of higher education so that its policies and procedures encourage the members to learn,
unlearning, absorbing, acquisition, combination of knowledge, collaboration, integration,
networking, planning and problem solving to be used in transfer technology.
Key words: Technology transmission, Educational technology, Ability to transfer, Higher
education system
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