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چکيده
اين پژوهش با هدف ارائه مدلي براي ايجاد دانشگاه كارآفرين مبتني بر تکنيکهاي آينده نگاري و توليد
علم در نظام آموزشي ايران انجام شد .روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي با رويکرد كمي بود .جامعه
آماري اين پژوهش را همه اساتيد هيأت علمي (تمام وقت) دانشگاه آزاد اسالمي تهران تشکيل ميدهد ،كه با
استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي تصادفي برحسب جدول مورگان ابتدا از هر دانشگاه  4دانشکده و سپس
از هر دانشکده به نسبت طبقههاي جنس ،سن و تحصيالت تعداد  800نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامههاي محقق ساخته كارآفريني ،توليد علم و آينده نگاري ميباشد .به منظور
روايي صوري پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحبنظران استفاده گرديد و نيز پايايي پرسشنامهها نيز
بااستفاده از آزمون آلفاي كرونباخ سنجيده شد و عدد  0/8بدست آمد كه نشاه دهنده پايايي باالي 0/75و
مورد قبول مي باشد .دادهها با نرم افزار  SPSSنسخه  16و بسته نرم افزاري  LISRELبا روش تحليل
عاملي ،معادلههاي ساختاري و تحليل مسير مورد تحليل قرار گرفت .دادهها با نرم افزار  SPSSنسخه  16و
بسته نرم افزاري  LISRELبا روش تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي ،معادلههاي ساختاري و تحليل مسير
مورد تحليل قرار گرفت .نتايج نشان داد كه ابعاد و مولفههاي دانشگاه كارآفرين در نظام آموزشي ايران به
ترتيب افعال سازماني ،نگرش فردي ،انعطاف پذيري ،پاداش ،رهبري كارآفرين ،فرهنگ كارآفرين است .ابعاد و
مولفههاي آينده نگري در نظام آموزشي ايران به ترتيب شامل صورت بندي ،پويش ،پيش بيني ،اجرا است.
ابعاد و مولفههاي توليد علم در نظام آموزشي ايران به ترتيب انگيزشي ،ساختار ،حمايت دانشگاه ،آموزش
محور بودن دانشگاهها ،سيستم مديريت دانش يک پارچه ،روحيه همکاري پژوهشي ،محدوديت در تامين
منابع مالي است .دانشگاه كارآفرين بر تکنيکهاي آينده نگاري و توليد علم در نظام آموزشي تاثير معناداري
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دارد و در نهايت با استفاده از نرم افزار ليزرل 97 ،گويۀ پرسشنامه (هر سه پرسشنامه) ،وارد تحليل عاملي
تأييدي شدند .مدل نهايي پژوهش براي ايجاد دانشگاه كارآفرين مبتني بر تکنيکهاي آينده نگاري و توليد
علم در نظام آموزشي ايران با شاخصهاي برازش و ضرايب استاندارد تأييد شد .و مقدار اين شاخص در اين
مدل ( )0/063است كه براي مدل طراحي شده در اين پژوهش ،نشان از برازش مناسب ساختار عاملي و

زيربناي نظري پژوهش دارد.
کليد واژهها :كارآفريني ،توليد علم ،آينده نگاري

مقدمه
اهميت دانش در نوآوري و احياي صنعت افزايش يافته و اساتيد دانشگاه ،شركتها و همچنين
سياست گذاران توجه زيادي به اين موضوع دارند .شركتهاي كارآفرين دانش بنيان شركتهايي
هستند كه برمبناي مزيت رقابتي شان يعني ظرفيت بکارگيري و ارتقاء سرمايههاي مالي و فکري به
صورت كارآفرينانه در صنايع نوآورانه رقابت ميكنند .در اين زمينه ،دانشگاهها منبع مهمي از دانش
هستند كه نوآوريهاي تکنولوژيکي بر مبناي آن پايه گذاري ميشود ( .)Bonardo, 2007مأموريت
يا رسالت دانشگاه در گذشته شامل«پژوهش» و «آموزش» بود كه امروزه با توجه به تحوالت روي
داده در محيط جهاني و تغيير در روابط بين سه عملگر اصلي در سيستمهاي ملي نوآوري (صنعت،
دولت ،دانشگاه) رسالت سومي نيز برعهده دانشگاهها نهاده شده و آن همان كارآفريني دانشگاهي و
مشاركت در توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع است ( .)Etzokani, 2010جامعه ما داراي
دانشگاههاي متعدد و پتانسيل بسيار باال در بهره گيري از اين منبع بالقوه در راستاي توسعه ملي
است اما به نظر ميرسد تعامل با نخبگان و دانشگاهيان و بکارگيري ظرفيتهاي علمي دانشگاهها و
به ويژه تعامل صنايع و شركتها با دانشگاهها چندان مورد توجه قرار نگرفته است .از طرفي يکي از
وظايف خطير دانشگاهها ،توسعۀ علمي است .توسعۀ پايدار و همه جانبه جز بر مدار دانشگاه و نظام
آموزشي پاسخگو و كارامد ،ميسر نخواهد شد .توسعۀ انسان ،محور اصلي برنامه ريزي توسعۀ متوازن
فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي است .نقش دانشگاه به عنوان حافظۀ عقالني و انتقادي هر جامعه،
مطرح است و نمي توان نقش آن را به انتقال صرف محفوظات و اطالعات خالصه كرد .دانشگاه فعال
و پويا فقط به انتقال و تعليم دانش روز اكتفا نخواهد كرد ،بلکه با تأكيد بر پژوهش در مرزهاي
دانش ،به توليد علم بومي يا علم و فنّاوري ملي نيز ميپردازد ( .)Moein, 2004دانشمندان معاصر بر
اين باورند كه توسعه و پيشرفت علوم در نيمۀ دوم قرن بيستم ،به مراتب بيشتر و جامع تر از
پيشرفتي است كه كليۀ علوم از بدو پيدايش تا پايان نيمۀ اول قرن بيستم داشتهاند .اين تصور كه
در چنين زمان كوتاهي ،دانش بشري تا اين اندازه پيشرفت كرده باشد ،در ابتدا كمي مشکل مي
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نمود ،اما واقعي بود .اگر به اين نکته توجه شود كه استفادة صحيح از روش تحقيق علمي ،كمتر از
يک ربع قرن است كه شايع شده ،به راحتي ميتوان اين حقيقت را قبول كرد كه توسعه و پيشرفت
سريع علمي ،صرفاً مرهون و مديون به كارگيري روشهاي دقيق و صحيح علمي بوده است .امروزه
بحث ضرورت توليد علم ،براي همگان قابل قبول است .در حال حاضر همۀ دست اندركاران آموزش
عالي كشور بر اين نکته تأكيد دارند كه توليد و گسترش علم ،تأثير عميقي در تمام حوزههاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد و از مشخصههاي عصركنوني ،محوريت دانايي و توليد
علم و به كارگيري آن است ،لذا توليد علم بايد در دانشگاه كه مركز اصلي توليد علم كشور است،
محور قرار گيرد .مفهوم توليد علم به معناي توليد نظريۀ علمي دست اول است كه در سطح بين
الملل ،به شکل مقالۀ علمي مورد داوري تخصصي قرار گرفته ،چاپ شده و در دسترس همگان قرار
خواهد گرفت ،توليد علم معقولترين و معتبرترين شاخص سنجش رتبه و جايگاه علمي كشورها
محسوب ميشود ( .)Sabori, 2010در جهان كنوني همۀ كشورها در تالشند تا نقش دانشگاهها را در
توسعۀ ملي و ارتقاي دانش و تکنولوژي مورد توجه قرار دهند .لذا بايد به طور اصولي سياستهاي
توسعه در پيوند با دانشگاهها مطرح شود ( .)Barat por, 2011جنبش يا نهضت نرم افزاري تالش
براي توليد علم است .جنبش نرم افزاري تالش براي كسب پاسخ مناسب به هر سؤال و نيازي است
كه در جامعه وجود دارد .اين نياز ميتواند در ابعاد علمي ،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي يا حتي سؤال
مذهبي و برطرف كردن شبهه باشد ( .)Mansori, 2004آفتهاي توليد علم را ميتوان در كپي
كردن تئوريها و مدلهاي علمي ،جدي نگرفتن مقولۀ علم و آميخته كردن علم و انديشه با تجارب،
فقدان حركتي هماهنگ با توليد علم در پشتيباني توليد علمي و نظاممند نبودن ترجمههاي موجود
بيان كرد ( .)Khosropanah, 2003امروزه سرعت تغييرات آن قدر زياد است كه ديگر نميتوان با
روشهاي سنتي با آنها كنار آمد .در اين ميانه دانشي زاده ميشود كه سعي ميكند با پيش بيني
عوامل مؤثر در تغييرات آينده  ،جامعه را براي مواجهه با آنها آماده مي كند .بنابراين شناخت آينده
از حياتي ترين علوم مورد نياز هر ملتي است .كه بر اساس آن ،در عصر كنوني (عصر اطالعات و
دانش) در صورت وجود سرمايه و نيروي انساني مناسب ،امکان رسيدن به بسياري از خواستههاي
بشر وجود خواهد داشت .از ميان روشهاي مختلف آينده پژوهي ،روش اين تحقيق  ،سناريوپردازي
است .سناريو ،توصيفي از رويدادهاي ممکن و چندگانه است كه امکان وقوع آنها در آين ده وجود
دارد و با استفاده از آنها مي توان درباره آينده و آنچه بايد انجام داد ،به طور جدي انديشيد .گرچه
مطالب فوق ضرورتهاي اساسي اجراي اين طرح را نشان ميدهد ،ليکن به منظور بيان دقيق تر
اجراي اين پژوهش ،محقق در صدد پاسخ به اين سوال است كه مدل مناسب براي ايجاد دانشگاه
كارآفرين مبتني بر تکنيکهاي آينده نگاري و توليد علم در نظام آموزشي ايران كدام است؟ در
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مورد كارآفريني و رابطه آن با توليد علم و آينده نگاري پژوهشهايي انجام شده كه به آن پرداخته

ميشود:
بورردين ( )Bourdieu, 2014نيز در مطالعه خود تحت عنوان ارائه الگوي راه اندازي مراكز
كارآفريني در دانشگاههاي علوم پزشکي سوئد پرداخته كه در اين پژوهش اينگونه بيان ميكند:
كارآفريني فرايند بلند مدت آموزشي و پرورشي است كه مستلزم برنامه ريزي در نظام آموزشي
كشور به ويژه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي است .بر همين اساس و از سال  ،2013آموزش عالي
سوئد را به اجراي طرح كارآمد و راه اندازي مراكز كارآفريني به عنوان واحدهاي عملياتي اين طرح
در دانشگاههاي تابعه اقدام كرد .اما در سطح دانشگاههاي علوم پزشکي ،كه زير مجموعه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي هستند ،چنين مراكزي وجود ندارد و عمده فعاليتهايي كه در
اين زمينه انجام ميشود معطوف به اشتغال زايي و ارائه تسهيالت مالي به دانش آموختگان پزشکي
است .در اين پژوهش ضمن مطالعه اهداف ،ساختار ،منابع ،فرايندها ،نقاط قوت ،نقاط ضعف،
ارتباطات و نحوه ارزيابي عملکرد مراكز كارآفريني دانشگاههاي تابعه ،الگوي راه اندازي مراكز مشابه
در دانشگاههاي علوم پزشکي نيز ارائه شده است.
ولف ( )Wolf, 2010نيز در مطالعه خود تحت عنوان كارآفريني معياري نوين براي ارزشيابي
دانشگاهها پرداخته كه به اين نتيجه رسيده است كه متداول ترين روش ارزشيابي دانشگاهها و رتبه
بندي آنها ،روش ارزشيابي دروني ميباشد .منظور از ارزشيابي دروني ،فرآيند تعيين ،تهيه و فراهم
آوردن دادهها و اطالعات به وسيله اعضاي هيئت علمي گروه آموزشي به منظور برنامه ريزي براي
بهبود گروه آموزشي است .در طي سالهاي اخير گرايش تمامي كشورها از ارزشيابي دروني توسط
اهرمهاي داخلي به سمت اهرمهاي بيروني و مکانيزمهاي خارجي بوده است .در واقع استفاده از
شاخصهاي كمي و كيفي در قالب تقسيم بندي شاخصهاي درون داد ،برون داد و فرآيند در يک
فرآيند يا نظام تضمين كيفيت معنا مييابد .به اين ترتيب ،در ابتداي امر دانشگاهها صرفاً بر مبناي
برخي شاخصها مورد اعتبار سنجي قرار گرفته ،سپس رتبه بندي ميشدند .اما با وقوع تغييرات و
افزايش بيکاري در بين افراد تحصيل كرده دانشگاهي ،ديگر معيارهاي سنتي ارزشيابي دانشگاهها
نميتواند در اين زمينه از كارايي الزم برخوردار باشد .يکي از ابزارهاي ارزيابي خارجي دانشگاهها
ميزان كارآفرين بودن آنهاست .سازمان علمي آموزشي فرهنگي ملل متحد ( )UNESCOدر چشم
انداز جهاني آموزش عالي براي قرن بيست و يک ،دانشگاه نوين را اينگونه توصيف كرده است:
جايگاهي كه در آن ،مهارتهاي كارآفريني ،به منظور تسهيل قابليتهاي فارغ التحصيالن و براي
تبديل شدن به ايجاد كنندگان كار ،توسعه مييابد .دانشگاههاي پويا در قرن بيست و يکم،
دانشگاههايي هستند كه كارآفرين بوده و بتوانند ارزشهاي تخصصي و مديريتي را تلفيق نمايند.
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دانشگاهها بايد با تأسيس نهادهاي مختلف در سايه همکاري و با ايجاد شبکههاي ارتباطي از
كارآفريني در دانشگاهها حمايت كنند .در اين مقاله ابتدا انواع روشهاي ارزشيابي دانشگاهها بيان
شده و سپس ويژگيهاي دانشگاه كارآفرين ذكر شده و در انتها نيز معيارهايي عملي براي ارزشيابي
و رتبه بندي دانشگاهها از نظر معيار كارآفريني بيان شده است .اين مقاله از نوع توصيفي -تحليلي
بوده و دادهها با استفاده از منابع كتابخانهاي و پايگاههاي تحقيقاتي الکترونيکي و تجربيات
نگارندگان گردآوري شده است.
( )Leas, 2014در پژوهشي با عنوان بررسي عوامل موثر بر توسعه كار آفريني در نظام
آموزشهاي علمي كاربردي كشاورزي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي از نظر آموزشگران و
دانشجويان اظهار داشته كه مسأله بيکاري نه فقط يکي از اساسي ترين مسائل اجتماعي كشور
محسوب ميشود بلکه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته ميتوان آن را مهمترين
چالش اجتماعي -اقتصادي چند دهه آينده نيز به حساب آورد .در اين ميان مسأله بيکاري دانش
آموختگان آموزش عالي به ويژه در بخش كشاورزي از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار است.
و اين در حالي است كه تعداد دانشجويان و دانش آموختگان آموزش عالي كشاورزي مرتباً در حال
افزايش است .بنابراين ايجاد فرصت شغلي براي پاسخگويي به تقاضاي فزاينده جامعه به ويژه براي
دانشجويان كشاورزي بايد از اولويتهاي اساسي كشور قرار گيرد تا زمينه اشتغال براي آنها فراهم
گردد .تحقق اين شرايط در آموزشهاي علمي-كاربردي كه با هدف توليد منابع انساني كارآمد در
سطوح تخصصي و حرفه اي طراحي شده امکان پذير است تا با تربيت نيروي انساني توانمند،
فرهنگ خوداشتغالي را در بين آنها تقويت كرده و در نهايت دانشجوياني به جامعه عرضه كند كه با
استفاده از منابع موجود ،حتي در شرايط حساس اقتصادي نيز با اتخاذ تصميمات مقتضي كارايي
قابل مالحظه اي داشته باشند و خالصه با شناسايي فرصتها در ابداع ،نوآوري ،خلق محصوالت و
فراهم كردن مشاغل تازه گام بردارند .در اين ميان مراكز آموزش علمي كاربردي كشاورزي كه
وظيفه ارتقاي مهارتهاي عملي دانشجويان را توأم با آموزش نظري بر عهده دارد ميتواند توسعه
كارآفريني در برنامههاي آموزشي را به عنوان يکي از روشهاي عمده جهت كاهش نرخ بيکاري فارغ
التحصيالن كشاورزي ارائه نمايد .به اين منظور ،تحقيق حاضر با هدف كلي «بررسي عوامل موثر بر
توسعه كارآفريني در نظام آموزشهاي علمي -كاربردي كشاورزي» طراحي و انجام پذيرفت .پژوهش
حاضر از لحاظ نوع و ماهيت تحقيق ،از نوع كاربردي و از نظر كنترل متغيرها از نوع توصيفي و
همبستگي ميباشد .آموزشگران و دانشجويان مراكز علمي كاربردي كشاورزي استانهاي آذربايجان
غربي و شرقي به ترتيب با  113نفر و  1133نفر جامعه آماري اين تحقيق بودند كه از اين ميان
تعداد  96نفر آموزشگر و  283نفر دانشجو به روش تصادفي طبقهاي به عنوان حجم نمونه آماري با
استفاده از فرمول كوكران انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار گردآوري اطالعات در اين
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پژوهش دو نوع پرسشنامه بود كه به طور مجزا براي دو گروه آموزشگران و دانشجويان مراكز علمي
كاربردي كشاورزي به كار گرفته شد .روايي ابزار تحقيق بر اساس نظرات گروهي از اساتيد دانشگاه
تهران و تربيت مدرس و صاحب نظران دورههاي علمي كاربردي كشاورزي مورد تأييد قرار گرفت.
در ارزيابي پايايي ،ضريب كرونباخ آلفا براي پرسشنامه آموزشگران  0/91و براي پرسشنامه
دانشجويان  0/82محاسبه شد كه نشان دهنده پايايي مطلوب ابزار تحقيق ميباشد .همچنين به
منظور تجزيه و تحليل اطالعات گردآوري شده از نرم افزار  spssنسخه  13استفاده شد .نتايج اين
تحقيق نشان ميدهد كه از ديدگاه دانشجويان و آموزشگران بين اثرات اقتصادي و اجتماعي
كارآفريني ،ارزيابي فرآيند كارآفريني ،عوامل عرضه كننده كارآفريني نظير رشد جمعيت ،افزايش
نرخ مشاركت و سطح درآمد ،كارآيي مدرسان علمي كاربردي ،مهارتهاي كارآفرينانه ،مهارتهاي
كسب و كار ،رعايت ويژگيهاي آموزشهاي علمي كاربردي و توسعه كارآفريني رابطه مثبت و معني
داري وجود دارد .بر اساس يافتههاي اين تحقيق متغيرهاي«مهارتهاي فردي (مهارتهاي زندگي،
شناخت شناسي ،مسأله گشايي) ،اثرات اقتصادي و اجتماعي كارآفريني (اشتغال زايي ،تحريک و
تشويق حس رقابت ،بهبود كيفيت زندگي) و عوامل عرضه كننده كارآفريني (رشد جمعيت ،افزايش
نرخ مشاركت ،سطح درآمد)» از مهمترين عوامل توسعه كارآفريني در نظام آموزشهاي علمي
كاربردي كشاورزي از ديدگاه آموزشگران و دانشجويان ميباشد .همچنين مقايسه ميانگين متغيرها
در دو گروه جامعه آماري نشان ميدهد ديدگاه دانشجويان نسبت به نقش آموزشهاي علمي
كاربردي كشاورزي در توسعه اشتغال بخش كشاورزي ،مهارتهاي كسب و كار كشاورزي (خريد و
فروش ،ثبت و راه اندازي شركت ،مد يريت حسابداري ،رايانه و اينترنت ،زبان خارجي ،بازاريابي و
بازار رساني) و مهارتهاي كارآفرينانه كشاورزي ( مديريتي ،ارتباطي و اجتماعي ،كار گروهي،
خالقيت ،نوآوري و فرصت طلبي) از آموزشگران به طور معني داري بهتر و بيشتر است.
( )Arasteh, 2014تحقيقي با عنوان «كار آفريني و آموزش عالي :اصول و موانع» انجام داده
است .كه در اين پژوهش از مهمترين نيازهاي جامعه امروز ،توسط نظام آموزش عالي واكنش نشان
دادن مناسب در برابر تغييرات اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادي ،با هدف توسعه انساني است.
از اهداف آموزشي كار آفريني در آموزش عالي ،بهبود تواناييهاي فردي و تخصصي دانشجويان
است .اين اهداف به منظور آماده سازي دانشجويان براي توليد محصوالت و تاسيس شركتهاي
جديد و بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم تدوين و طراحي شده اند .اين مقاله به اجمال به
وضعيت توسعه انساني در ايران با شاخصهايي همچون تحصيالت ،توليد ناخالص داخلي و متوسط
طول عمر ميپردازد .در پايان سرمايه گذاري در آموزش عالي و تحقيق و توسعه به همراه
نوآوريهاي ساختاري و درسي به عنوان اصول بنياني براي نهادينه سازي كار آفريني در دانشگاهها
و توسعه اقتصادي شناخته شده اند.
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صاحبي نژاد ( )Saebee Nezad, 2014در پژوهش با عنوان نگاهي به تجربه دانمارك در آينده
نگاري علم و فناوري نانو به اين نتايج دست يافت:
.1توجه به برنامه ريزي بلند مدت
.2توجه به توسعههاي كوتاه مدت و بلند مدت فناوري نانو
.3هدفمندي سرمايه گذاري فناوري نانو با توجه به اولويتها
حسن زاده طالشي ( )Hasan Zadeh, 2013در پژوهشي با عنوان بررسي موانع و چالشهاي
توسعه كارآفريني دانشجويان در مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي بابل پرداخته
كه در آن نقش كارآفريني در توسعه كشور پرداخته و در شرايط موجود كشور ،يکي از معضالت
توسعه ،تعداد محدود كارآفرينان است .پس به دليل نقش و جايگاه ويژه كارآفرينان در روند توسعه
و رشد اقتصادي ،بسياري از كشورها تالش ميكنند شمار هر چه بيشتري از جامعه را كه داراي
ويژگي كارآفريني هستند به آموزش در جهت كارآفريني و فعاليّتهاي كارآفرينانه تشويق و هدايت
كنند .بعضي از موانع اوليه موفقيت دانشجويان كارآفرين از پيش رويشان برداشته شده است و با
اين وجود هنوز بسياري از موانع پا بر جاست .به عالوه ،پيشرفت كمي در آموزش و توسعهي
كارآفرينان دانشگاهي در خط مشي دولت و برنامههاي دانشگاهي ديده ميشود .بدين منظور تحقيق
حاضر به دنبال بررسي موانع و چالشهاي توسعه كارآفريني دانشجويان در مركز آموزش عالي علمي
كاربردي جهاد دانشگاهي بابل ميباشد .براي انجام اين تحقيق از روش پيمايشي و پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شده است .جامعهي آماري اين تحقيق را دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي
جهاددانشگاهي بابل تشکيل ميدهند كه از اين ميان  415دانشجوي كارداني و  90دانشجوي
كارشناسي به عنوان نمونه پرسشنامه را تکميل نمودهاند .نتايج تحقيق نشان داد دانشجويان كارداني
و كارشناسي علمي كاربردي مركز بابل به ترتيب با فراهم نبودن آموزشهاي مناسب ،عدم دسترسي
به منابع و امکانات مالي مناسب ،عدم وجود نهادهاي حمايتي مناسب ،فراهم نبودن قوانين و
مقررات مناسب و عوامل موثر براي كارآفريني متناسب با رشته تحصيلي مواجه بودهاند .اين موارد را
ميتوان موانعي براي توسعهي كارآفريني دانشجويان كارداني و كارشناسي علمي كاربردي نيز بر
شمرد.

سوال اصلي
مدل مناسب براي ايجاد دانشگاه كارآفرين مبتني بر تکنيکهاي آينده نگاري وتوليد علم در
نظام آموزشي ايران كدام است؟
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سوالهای فرعي پژوهش
 آيا بين دانشگاه كارآفرين با تکنيکهاي آينده نگاري در نظام آموزشي رابطه وجود دارد ؟ -آيا بين دانشگاه كارآفرين با توليد علم در نظام آموزشي رابطه وجود دارد ؟

روش پژوهش
اين تحقيق از نوع توصيفي -پيمايشي بوده و به شکل ميداني انجام گرفت .جامعۀ آماري
پژوهش همه اساتيد هيأت علمي (تمام وقت) دانشگاه آزاد اسالمي تهران ( 2740نفر) بودند نمونه
انتخاب شده دقيقاً  30درصد كل جامعه اساتيد را در بر ميگيرد .به تعداد  822نمونه روش نمونه
گيري تصادفي طبقهاي تهران مركزي( ،)273تهران شمال ( ،)140تهران جنوب( ،)146علوم و
تحقيقات( ،)152دندانپزشکي( ،)32تهران پزشکي( ،)67تهران غرب ( )12انتخاب شدند .كه پس از
پس از جداسازي پرسشنامههاي پرت اين تعداد به  800نفر رسيد و سپس پرسشنامه ارسال شد و
در فرايند تجزيه و تحليل استفاده شد .براي گردآوري دادهها از پرسش نامه استفاده شد كه شرح
كوتاهي پيرامون اين پرسش نامهها در زير آمده است .الف) پرسش نامه كارآفريني :اين پرسشنامه
داراي  6مولفه افعال سازماني ،نگرش فردي ،انعطاف پذيري ،پاداش ،رهبري كارآفرين و فرهنگ
كارآفرين و شامل  54پرسش ميباشد  .ب) پرسشنامه توليد علم :هفت مولفه كلي به شرح زير ارائه
كرد :انگيزشي ،ساختار ،حمايت دانشگاه ،آموزش محور بودن دانشگاهها ،روحيه همکاري پژوهشي،
محدوديت در تامين منابع مالي ،سيستم مديريت دانش يک پارچه
ج) پرسشنامه آينده نگاري :پنج مولفه كلي به شرح زير ارائه كرد:
 فلسفه مدل(صورت بندي)  4سوال ،مباني نظري (پويش) 5سوال ،مراحل اجرايي (پيش بينيو چشم انداز سازي)  6سوال ،نظام ارزيابي (اجرا و اقدام)  3سوال و اعتبار آن  0/80گزارش شد .اين
پرسشنامه برگرفته از پايان نامه دكتري با عنوان طراحي يک مدل براي نهادينه كردن آينده پژوهي
در دانشگاه آزاد اسالمي است كه توسط قورچيان و صالحي ( )1383تدوين شد .براي محاسبه روايي
پرسشنامه ،از روش روايي محتوايي (روايي صوري) استفاده شد .بدين صورت كه ابتدا پرسشنامه
اوليه تحقيق طراحي و در اختيار تعدادي از اساتيد و صاحب نظران قرار گرفت و ديدگاههاي
اصالحي آنان أخذ گرديد با نظرخواهي از صاحب نظران ،روايي صوري آن تأمين شد .گذشته از اين،
فرضيههاي بين متغيرها را به منزله روايي سازه سنجش هر يک از متغيرها ميگيريم ،تاييد
فرضيههاي تحقيق (كه متعاقباً به ميان خواهد آمد) مبين روايي سازه مفاهيم متغيرهاي مورد
سنجش اين تحقيق است.
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تعيين پايايي پرسشنامهها با اجراي آزمايشي بر روي  30نفر از جامعه آماري در حاسبه ضريب
آلفاي كرونباخ تعيين شده است و به ترتيب براي پرسشنامه كارآفريني  ،0/85آينده پژوهي  0/88و
توليد علم  0/89بدست آمد كه نشان دهنده پايايي باالي  %75و مورد قبول است .براي تجزيه و
تحليل دادهها ،در سطح استنباطي بمنظور اثبات يا رد فرضيههاي پژوهش و يافتن روابط خاص
ميان متغيرهاي جامعه از آزمونهاي تحليل عاملي تأييدي ،معادلههاي ساختاري به تحليل جامعه
پرداخته شده است.
جامعه آماري اين پژوهش را همه اساتيد هيأت علمي (تمام وقت) دانشگاه آزاد اسالمي تهران
تشکيل ميدهد .كه تعداد آنها طبق آخرين گزارش( )2740نفر هستند .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامههاي محقق ساخته كارآفريني ،توليد علم و آينده نگاري با آلفاي كرونباخ به ترتيب
كارآفريني ترتيب براي پرسشنامه كارآفريني  ،0/85آينده پژوهي  0/88و توليد علم  0/89بدست
آمد كه نشان دهنده پايايي باالي  %75و مورد قبول است .براي بررسي روايي ابزار پژوهش از تحليل
عاملي اكتشافي و تاييدي و براي تجزيه و تحليل نتايج دادهها از آمار توصيفي استفاده شد .در
راستاي تحليل دادهها از تحليل عاملي و تحليل مسير و براي طراحي مدل از نرم افزار LISREL
استفاده شد.

يافتهها
به منظور تحليل ساختار پرسشنامه و كشف عوامل تشکيل دهنده هر سازه از تحليل عاملي
تأييدي استفاده شده است .نتايج تحليل عاملي تأييدي در جدولهاي زير خالصه شدهاند .بارهاي
عاملي مربوط به سازههاي مدل همگي در سطح خطاي  5درصد آزمون شد ،تمامي بارهاي عاملي
در سطح اطمينان  %95معنادار شده اند و توانستهاند سهمي معنادار در اندازه گيري سازه مربوطه
ايجاد كنند .شاخصي كه بار عاملي باالتري داشته باشد ،سهم بيش-تري در اندازهگيري سازه
مربوطه ايفا كرده است.
آيا بين دانشگاه كارآفرين با تکنيکهاي آينده نگاري در نظام آموزشي رابطه وجود دارد ؟
تحليل مسير دانشگاه كارآفرين با تکنيکهاي آينده نگاري در نظام آموزشي
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نمودار . 1تحليل مسير دانشگاه كارآفرين با تکنيکهاي آينده نگاري در نظام آموزشي در حالت استاندارد

نمودار .2تحليل مسير دانشگاه كارآفرين با تکنيکهاي آينده نگاري در نظام آموزشي در حالت معنيدار

تحليل آماري با توجه به نمودارهاي  1و  2نشان ميدهد كه ضريب استاندارد بين دانشگاه
كارآفرين با تکنيکهاي آينده نگاري ( 0/96درصد) ميباشد با توجه به اينکه عدد معنيداري مابين
دو متغير عدد 23/89ميباشد كه اين عدد بزرگتر از مقدار  1/96است ،پس اين سوال پذيرفته
ميشود.
آيا بين دانشگاه كارآفرين با توليد علم در نظام آموزشي رابطه وجود دارد ؟
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نمودار  .3تحليل مسير دانشگاه كارآفرين باتوليدعلم در نظام آموزشي در حالت استاندارد

نمودار  .4تحليل مسير دانشگاه كارآفرين باتوليدعلم در نظام آموزشي در حالت معني دار

تحليل آماري با توجه به نمودارهاي  3و  4نشان ميدهد كه ضريب استاندارد بين دانشگاه
كارآفرين با توليد علم ( 0/68درصد) ميباشد با توجه به اينکه عدد معنيداري مابين دو متغير عدد
 33/55ميباشد كه اين عدد بزرگتر از مقدار  1/96است ،پس اين سوال نيز پذيرفته ميشود.
مدل مناسب براي ايجاد دانشگاه كارآفرين مبتني بر تکنيکهاي آينده نگاري و توليد علم در
نظام آموزشي ايران كدام است؟
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نمودار  . 5اندازهگيري مدل نهايي در حالت استاندارد

نمودار . 6اندازهگيري مدل نهايي در حالت معني داري

برازش مدل نهايي
پس از بررسي و تائيد الگوي اندازهگيري در گام اول ،در گام دوم براي آزمون فرضيهها از
مدلسازي معادالت ساختاري در قالب تحليل مسير استفاده شده است .در جدول  1شاخصهاي
كلي برازش مدل نهايي ارائه شده است .نتايج نشان ميدهد كه نسبت مجذور كاي به درجه آزادي
كمتر از سه است و ساير شاخصهاي برازندگي برازش مدل را مورد تائيد قرار ميدهند.
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جدول  .1برازش مدل نهايي
نام شاخص
مدل نهايي
سطح قابلقبول

شاخص برازش
X2/df
2/11

RMSEA
0/063

NNFI
0/90

CFI
0/91

IFI
0/99

RMR
0/010

GFI
0/94

>3

>0/08

<0/90

<0/90

<0/90

نزديک به صفر

<0/90
برازندگي1

در اين تحقيق براي سنجش برازش مدل از شاخصهاي  / X2درجه آزادي ،شاخص
) ،(GFIشاخص تعديل برازندگي ،)AGFI(2ميانگين مجذور پسماندهها ) ،(RMRشاخص نرم شده
برازندگي ( ،)NFIشاخص نرم نشده برازندگي ،)NNFI( 3شاخص برازندگي فزاينده ( ،)IFIشاخص
برازندگي تطبيقي )CFI( 4و شاخص بسيار مهم ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب5
( )RMSEAاستفاده شده است .نسبت مجذور  X2به درجه آزادي بسيار به حجم نمونه وابسته است
و نمونه بزرگ ،كميت خي دو را بيش آنچه كه بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد ،افزايش
ميدهد ،ايده آل آن است كه مقدار نسبت خي دو به درجه آزادي كمتر از عدد  3باشد با توجه به
مقدار گزارش شده براي اين مقدار در جدول  1ميتوان نتايج حاصل از اين قسمت را معتبر و به
لحاظ آماري قابل تحليل دانست ،زيرا مقدار نسبت خي دو به درجه آزادي براي اين مدل 2/95
گزارش شده است .شاخص  GFIنشان دهنده اندازهاي از مقدار نسبي واريانس و كوواريانسها است
كه توسط مدل تبيين ميشود .اين معيار بين صفر تا يک متغير است كه هر چه به عدد يک
نزديکتر باشد ،نيکويي برازش مدل با دادههاي مشاهده شده بيشتر است جارزكاگ و سوربوم
( .)1989مقدار  GFIگزارششده براي اين مدلباالتر از  0/94است كه تائيد كننده نتايج آزمون خي
دو است.
شاخص ريشه دوم ميانگين مجذور پسماندهها ( ،)RMRيعني تفاوت بين عناصر ماتريس
مشاهدهشده در گروه نمونه و عناصر ماتريس برآورد يا پيشبينيشده با فرض درست بودن مدل
مورد نظر است كه هر چه اين شاخص براي مدل موردنظر نزديکتر به صفر باشد ،مدل مذكور
برازش بهتري دارد .مقدار  RMRدر اين تحقيق ( )0/010بيانگر تبيين مناسب كوواريانسها است.
براي بررسي اينکه يک مدل به خصوص در مقايسه با ساير مدلهاي ممکن ،از لحاظ تبيين
1

Goodness of Fit Index.
Goodness of Fit Index.
3 Non-Normed Fit Index.
4 Comparative fit index
5 Root Mean Square Error of Approximation.
2 Adjusted
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مجموعهاي از دادهها مشاهده شده تا چه حد خوب عمل ميكند ،از مقادير شاخص نرم شده
برازندگي ( ،)NFIشاخص برازندگي فزاينده ( ،)IFIشاخص برازندگي تطبيقي ( ،)CFIاستفاده
گرديده كه به اعتقاد براون و ادكوك ( )1992مقادير باالي  0/9اين شاخصها حاكي از برازش بسيار
مناسب مدل طراحيشده در مقايسه با ساير مدلهاي ممکنه است .در نهايت براي بررسي چگونگي
تركيب برازندگي و صرفهجويي مدل مربوطه ،از شاخص بسيار قدرتمند ريشه دوم برآورد واريانس
خطاي تقريب ( )RMSEAاستفاده شده است .مقدار اين شاخص براي مدلهاي خوب كمتر از
 0/08است (سبحاني فرد و اخوان .)1391 ،مدلي كه در آن اين شاخص  0/10يا بيشتر باشد برازش
ضعيفي دارد ( .)Hooman, 2004مقدار اين شاخص در اين مدل ( )0/063است كه براي مدل
طراحي شده در اين پژوهش ،نشان از برازش مناسب مدل دارد.

بحث و نتيجه گيری
در نتايج ديديم دانشگاه كارآفرين با تکنيکهاي آينده نگاري در نظام آموزشي رابطه دارد.
همين نتايج توسط با نتايج ولف ( ،)Wolf, 2010شاهگو ( ،)Shahgho, 2014صاحبي نژاد ( Saebee
 )Nezad, 2014در اين زمينه همخواني دارد .در مقوله آينده پژوهي به نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهديدهاي كشور در زمينه مديريت نوآوري شناسايي و با قابليتهاي آينده نگاري و تجارب ساير
كشورها توجه ميشود .متداول ترين روش ارزشيابي دانشگاهها و رتبه بندي آنها ،روش ارزشيابي
دروني ميباشد .منظور از ارزشيابي دروني ،فرآيند تعيين ،تهيه و فراهم آوردن دادهها و اطالعات به
وسيله اعضاي هيئت علمي گروه آموزشي به منظور برنامه ريزي براي بهبود گروه آموزشي است .در
طي سالهاي اخير گرايش تمامي كشورها از ارزشيابي دروني توسط اهرمهاي داخلي به سمت
اهرمهاي بيروني و مکانيزمهاي خارجي بوده است .در واقع استفاده از شاخصهاي كمي و كيفي در
قالب تقسيم بندي شاخصهاي درون داد ،برون داد و فرآيند در يک فرآيند يا نظام تضمين كيفيت
معنا مييابد .به اين ترتيب ،در ابتداي امر دانشگاهها صرفاً بر مبناي برخي شاخصها مورد اعتبار
سنجي قرار گرفته ،سپس رتبه بندي ميشدند .اما با وقوع تغييرات و افزايش بيکاري در بين افراد
تحصيل كرده دانشگاهي ،ديگر معيارهاي سنتي ارزشيابي دانشگاهها نميتواند در اين زمينه از
كارايي الزم برخوردار باشد .يکي از ابزارهاي ارزيابي خارجي دانشگاهها ميزان كارآفرين بودن
آنهاست .سازمان علمي آموزشي فرهنگي ملل متحد ( )UNESCOدر چشم انداز جهاني آموزش
عالي براي قرن بيست و يک ،دانشگاه نوين را اينگونه توصيف كرده است :جايگاهي كه در آن،
مهارتهاي كارآفريني ،به منظور تسهيل قابليتهاي فارغ التحصيالن و براي تبديل شدن به ايجاد
كنندگان كار ،توسعه مييابد .دانشگاههاي پويا در قرن بيست و يکم ،دانشگاههايي هستند كه
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كارآفرين بوده و بتوانند ارزشهاي تخصصي و مديريتي را تلفيق نمايند .دانشگاهها بايد با تأسيس
نهادهاي مختلف در سايه همکاري و با ايجاد شبکههاي ارتباطي از كارآفريني در دانشگاهها حمايت
كنند .آينده پژوهي در دانشگاهها و بررسي موضوعات پژوهشي براي دانشگاههاي نسل كنوني ،يک
مأموريت جديد به حساب ميآيد و از اين رو قوانين و مقرّرات ،برنامهريزيها ،طراحي و استقرار
ساختار سازماني و رويههاي كاري معين در سطح دانشگاه در راستاي برقراري پيوندها و همکاري
مشترك با ساير كارگزاران امر در بيرون از دانشگاه است ،كه از نظر مشاركت كنندگان اين تحقيق،
عامل نظام ارزيابي ،اولويت اول در آينده پژوهشي دانشگاهها ميباشد..
در رابطه با رابطه بين دانشگاه كارآفرين با توليد علم و كارآفريني اگر چه بيشتر پژوهشهاي
انجام شده در رابطه با دانشگاه كارآفرين بر مبناي توليد علم و آينده پژوهي سخت بوده ،و بستر آن
به شکل كافي فراهم نبوده است كه در تحقيات دانشگاههاي ايران مغفول مانده است .اما
پژهشهايي مرتبط با اين موضوع انجام پذيرفته شده است .نتايج اين پژوهشها نشان ميدهد كه
كارآفريني به توسعه كشور پرداخته و در شرايط موجود كشور ،يکي از معضالت توسعه ،تعداد
محدود كارآفرينان است .پس به دليل نقش و جايگاه ويژه كارآفرينان در روند توسعه و رشد
اقتصادي ،بسياري از كشورها تالش ميكنند شمار هر چه بيشتري از جامعه را كه داراي ويژگي
كارآفريني هستند به آموزش در جهت كارآفريني و فعاليّتهاي كارآفرينانه تشويق و هدايت كنند.
بعضي از موانع اوليهي موفقيت دانشجويان كارآفرين از پيش رويشان برداشته شده است و با اين
وجود هنوز بسياري از موانع پا بر جاست .به عالوه ،پيشرفت كمي در آموزش و توسعهي كارآفرينان
دانشگاهي در خط مشي دولت و برنامههاي دانشگاهي ديده ميشود .اين يافتهها با نتايج يافتههاي
حسن زاده طالشي( )Taleshee Zadeh, 2013و اخوان َ( )Akhavan, 2012در همخواني دارد .دهه
اخير در داخل كشور عالقه زيادي در دانشگاهها براي گسترش اين ماموريت در دانشگاهها ايجاد
شده است .در اين تحقيق بررسي كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان يکي از
دانشگاههاي جامع و بزرگ كشور كه از طرفي ماموريت خود را در توليد دانش و آموزش و پژوهش
ميداند و از طرف ديگر مانند ديگر دانشگاههاي دنيا عالقمند به جهت گيري به سوي اهداف و
برنامههاي كارآفرينانه است مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتايج نشان دادند كه مدل ايجاد دانشگاه كارآفرين مبتني بر تکنيکهاي آينده نگاري و توليد
علم در نظام آموزشي برازش دارد .اين نتايج موافق با يافتههاي پژوهش فضل الهي ( Fazlolahee,
 ،)2011صالحي و ابراهيمي ( ،)Salehi& Abrahimee, 2002ولف ( )Wolf, 2010همخواني دارد.
متداول ترين روش ارزشيابي دانشگاهها و ربته بندي آنها ،روش ارزشيابي دروني ميباشد .منظور از
ارزشيابي دروني ،فرآيند تعيين ،تهيه و فراهم آوردن دادهها و اطالعات به وسيله اعضاي هيئت
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علمي گروه آموزشي به منظور برنامه ريزي براي بهبود گروه آموزشي است .در طي سالهاي اخير
گرايش تمامي كشورها از ارزشيابي دروني توسط اهرمهاي داخلي به سمت اهرمهاي بيروني و
مکانيزمهاي خارجي بوده است .در واقع استفاده از شاخصهاي كمي و كيفي در قالب تقسيم بندي
شاخصهاي درون داد ،برون داد و فرآيند در يک فرآيند يا نظام تضمين كيفيت معنا مييابد .به اين
ترتيب ،در ابتداي امر دانشگاهها صرفاً بر مبناي برخي شاخصها مورد اعتبار سنجي قرار گرفته،
سپس رتبه بندي ميشدند .اما با وقوع تغييرات و افزايش بيکاري در بين افراد تحصيل كرده
دانشگاهي ،ديگر معيارهاي سنتي ارزشيابي دانشگاهها نميتواند در اين زمينه از كارايي الزم
برخوردار باشد .يکي از ابزارهاي ارزيابي خارجي دانشگاهها ميزان كارآفرين بودن آنهاست.
دانشگاهها مغز متفکر و نيروي محركه هر جامعه محسوب ميشوند و پيشرفت يا عقب ماندگي
جوامع تا حد زيادي به كيفيت و كميت خدمات مراكز دانشگاهي بستگي دارد .همزمان با پيشرفت
جوامع از سنتي به صنعتي و اطالعاتي ،نقش دانشگاهها نيز تغيير يافته و دانشگاهها از يک انتقال
دهنده دانش صرف به منبع قدرت ملتها در توليد دانش و تکنولوژي تبديل شدهاند .هانسون
جينکل دانشگاههاي آينده را سازماني براي پرورش خالقيت و نوآوري ميداند ،او ميگويد دانشگاهها
در سال  2050ساختا ر و قالبهايي خواهند داشت كه خالقيت و نوآوري را بيشينه مينمايند و
ممکن است بسيار متفاوت از دانشگاههايي باشند كه ما امروزه ميشناسيم .خالقيت و نوآوري كه از
آن به عنوان خصيصه دانشگاههاي آينده ياد ميشود ،امروزه در قالب تربيت دانشجوي كارآفرين و
دانشگاه كارآفرين دنبال ميشود .در پاراديم جديد ،دانشگاه نسل سوم يا دانشگاه كارآفرين،
دانشگاهي است كه هم زمان با تأكيد بر توليد علم و گسترش مرزهاي دانش بشري نسبت به
نيازهاي آموزشي ،پژوهشي و خدمات مشاورهاي تخصصي محيط حساس بوده و از طريق ايجاد
خالقيت و شيوههاي تفکر هوشمندانه ضمن پاسخگويي سريع و دقيق به نيازهاي افراد ،كمک
ميكند تا توانايي تعريف ،فرموله كردن و برطرف ساختن مشکالت جامعه به صورت مستقل يا
گروهي تحقق يافته و زمينه براي توسعه پايدار كشور آماده گردد .دانشگاه در طول تاريخ با توجه به
انتظار محيط و فرهيختگي و هوشمندي ذاتي خود دچار تحوالتي شده است (.)Fateh Rad, 2014
آينده نگاري فرآيندي سيستماتيک ،مشاركتي و گردآورنده ادراكات آينده است ،كه چشماندازي
ميانمدت تا بلند مدت را با هدف اتخاذ تصميمات روزآمد و بسيج اقدامات مشترك بنا ميسازد.
آينده نگاري ابزاري براي درك آيندههاي محتمل ،آمادگي بهتر براي رويارويي با آينده و تصميم
سازي براي نيل به آيندهاي مطلوب است .آينده نگاري شامل تالشي نظاممند براي بررسي و خلق
آينده دراز مدت علم ،فناوري ،اقتصاد ،محيط و جامعه به منظور شناسايي فناوريهاي عام نو ظهور،
حوزههاي پرمنفعت اقتصادي و ساير حوزههاي زيربنايي راهبردي است كه به احتمال فراوان،
بيشترين منافع اقتصادي ،اجتماعي و سياسي را خواهند داشت .آينده نگاري نوعي مديريت و
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مهندسي جامع آينده و ايجاد فرصت براي ساختن آينده مطلوب است .آينده نگاري كار خود را با
شناسايي آينده بديل آغاز ميكند و با بررسي آنها ،امکان وقوع و اثربخشي هر انتخاب را مشخص
ميكند .بعد از اين مرحله نوبت به انتخاب گزينه مطلوب بر اساس معيارهاي امکان و اثربخشي
ميرسد ،در واقع خروجي اين مرحله ليستي از اولويتهاي برتر از تصاوير آينده ميباشد
( .)Slaughter, 2005همچنين ،با توجه به عصر دانايي و پيشرفت علم در جوامع مختلف ،تعريف
پيشرفت علمي و توسعه آن نيز دچار تغيير شده است به گونهاي كه تنها پاسخگويي به نيازهاي
علمي حاضر هر كشور در ايجاد دانشگاه و دانشگاه كارآفرين كافي نيست بلکه وجود برنامه ريزي
دقيق و داشتن بينش مناسب براي توليد علم بر اساس نيازهاي جامعه نيز از متغيرهاي ضروري
ايجاد دانشگاه كارآفرين است كه با برنامه ريزي و آينده نگري ميسر است .امروزه واژه توليد علم در
ادبيات كشور جايگاه ويژهاي پيدا نموده است ،به طوري كه نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري
اذهان تمام سياستگذاران و برنامه ريزان امور علمي و پژوهشي كشور را به خود مشغول نموده است
و در جاي جاي مستندات علمي و برنامههاي توسعه و سند چشم انداز و افقهاي آرماني كشور،
ارتقاء توليد علم و احراز جايگاه نخست علمي هدف گذاري شده است .توليد علم به فرايند تدوين
محتوا و گردآوري مقاله و دستيابي به يک مفهوم جديد و ناشناخته اطالق ميشود.
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