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 ینی در آموزش عالیآفر دانشتبیین و ارزیابی الگوی درونداد 
 ، ***، عباس بازرگان**زادهحمیدی محمدرضا، *یکمالیرمسید محمد 1

  ****فاطمه نارنجی ثانی
 چکیده

ینی اعضای آفر دانشمؤثر بر  درونداد( عنوان )به یفردعوامل بندی  باهدف شناسایی و اولویت این پژوهش     
در دو  است که آمیخته اکتشافی از نوع روش تحقیقاست.  اجراشدهدر دانشگاه تهران طراحی و  علمی یئته

نفر از  91یافته با ساختار یمهی صورت پذیرفته است. در بخش کیفی از طریق مصاحبه نبخش کیفی و کمّ
شده  گیری هدفمند انتخاب که به روش نمونه ینی در دانشگاه(آفر دانشینه زم درنظران ) صاحبو  متخصصان

ی در قالب روش شناسایی شدند. در بخش کمّ علمی یئتهینی اعضای آفر دانشعوامل فردی مؤثر بر  بودند،
از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته نظرات و  شده و ییشناساتوجه به عوامل  با ،پیمایشی-تحقیق توصیفی

های  یجه تحلیلدرنتشد. گردآوری در این خصوص دانشگاه تهران  علمی یئتهاعضای  نفر از 090 های دگاهدی
های  یتمسئولی، توانایی مدیریت زمان، انگیزش، یادگیری فردی، ا حرفهبخش کیفی عوامل خالقیت، اخالق 

ینی در دانشگاه شناسایی آفر دانشعوامل فردی مؤثر بر  عنوان به ینیآفر دانشای  یهپای ها مهارتتدریس و 
 افزار نرمی به کمک جزئساختاری و حداقل مربعات  تاز طریق معادالآمده  دست های به سپس دادهشدند. 

SmartPLS  الگوی به کار  اوالًنشان داد که  ها دادهحاصل از پردازش نتایج  وتحلیل قرار گرفت. یهتجزمورد
روابط مستقیم میان  همهیاً ثانینی در دانشگاه بوده و آفر نشدابینی  یشپ، مدل نظری قوی برای شده گرفته

 متغیرهای مدل معنادار بوده است. 
 .دانشگاه تهران ؛روش آمیخته ؛علمی یئتهاعضای  ؛ینیآفر دانش: هاواژهکلید
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 مقدمه .1

است  محور دانشین منبع مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد تر مهمو یادگیری  9ینیآفر دانشامروزه      
های  یژگیو[. دانش با 90های رقابتی بستگی دارد ] یطمحبه تولید دانش در  ها سازمانو بقای  [7]

یان را جایگزین بن جامعه دانشاطالعاتی را کنار زده و  جامعهو سهولت  سرعت بهنوآورانه و پویای خود، 
یت رقابتی اصلی شدن به مز یلتبددر حال  سرعت بهآن کرده است. از سوی دیگر دانش سازمانی 

ینی و حمایت از آن، فرصت مناسبی را برای هر سازمانی به وجود آفر دانشبوده و توجه به  ها سازمان
یچیده امروز حیات مستمر داشته باشد، بتواند بر سایرین چیره پآورد تا عالوه بر اینکه در محیط  یم

دنیای پرشتاب امروزی، برای  ی مختلف فعالیت باشند. دانش سازمانی، درها عرصهشده و پیشتاز 
شود و  یمکنند، فرصت مناسبی محسوب  یمشناسند و مدیریت  یمی آن را خوب بهیی که ها سازمان

شناسند، تهدیدی  ینمبوده و آن را  توجه کمیی که به تحوالت محیطی ها سازمانحال برای  یندرع
 [.5شود ] یمجدی محسوب 

مثال؛ در  طور بهاست،  شده  مطرحی مختلفی ها حوزهدر  خلق و کاربرد آن نحوهاهمیت دانش،      
بنیان موفقیت سازمان برای کسب  عنوان بهدارایی راهبردی، در سازمان و مدیریت  عنوان بهاقتصاد 

بدون طبقه و توزیع  جامعهمزیت رقابتی پایدار و از سوی اندیشمندان علوم اجتماعی برای تحقق 
راهی برای حل  منزله بهینی آفر دانشکه در آموزش عالی،  یحالدراست  شده  مطرحعادالنه معرفت 

، رسالت عظیم دانشگاه در این امر واقع در[. 1شود ] یمی بشری معرفی ها آرمانآن و نیل به  مسائل
ها را در جامعه  ینانهفته است که با خلق دانش، نیازهای علمی، اجتماعی، سیاسی، مادی و مانند 

 [.6ینی را فراهم سازد ]آفر دانشهای یادگیری  ینهزممدیریت درست، شرایط و  ین نموده و از طریقتأم
یک اصل مهم مدنظر  عنوان بهین مولد دانش در جامعه تر مهم عنوان به، دانشگاه هجدهماز اواخر قرن 

 اند پرداخته ها دانشگاهینی در آفر دانشقرار گرفت و برخی از محققان به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر 
؛ مک 0227، 5؛ پرابهو0290، 1؛ وایت و همکاران0293، 3؛ تسی و همکارانش0293، 0)وشیث و مهتا

، 1؛ الوارز0221، 0؛ کیتاگاوا0220، 7؛ جاکوبیک0221؛ مک فادین و همکاران، 0225 6و همکاران فادین
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؛ دری و 9300؛ عباس زاده و مقتدایی، 9111، 3؛ آرجان0299، 0؛ ونگ0221، 9؛دومئو و کواسینکا0290
به دلیل دارا بودن ساختار  ها دانشگاهدهد که  یم(. نتایج این تحقیقات نشان 9307طالب نژاد، 

هسته  عنوان بهی خود )ا حرفههای اعضای  ییتواناو  ها مهارتی، بیش از هر سازمان دیگری بر ا حرفه
یکی از الزامات  ( معتقد است که،9301زاده )در همین راستا حمیدی [.95مرکزی( متکی هستند ]

دانش و مهارت جدید را خلق و جذب  تنها نهعلمی است که بتوانند  یئتهاعضای  دانشگاه پیشرو، وجود
در  ها دانشگاه همهدارند،  یم( نیز اظهار 0221) 1[. ترویل و هندریکس0دهند ]آن را انتقال  کنند، بلکه

وزشی در خلق دانش، بیش از هر نهاد آم  مساوی موفق نیستند و موفقیت یک طور بهخلق دانش 
( نیز 0292) 5[. شیه و همکاران09دارد ]علمی بستگی  یئتههای فردی اعضای  یژگیوچیزی به 

 واقع در [ و97] یستنعلمی توانمند میسر  یئتهینی در دانشگاه بدون اعضای آفر دانشمعتقدند 
یافته در مدارک و  یتجلدانش و  علمی و کادر آن یئتهنهفته در اذهان اعضای  بادانش ها دانشگاه
 [.3شوند ] یمینی قلمداد آفر دانشی بارزی از مدیریت دانش و توانمندی ها جلوهای،  یارانه یها پرونده

ین نقش تر مهمعلمی هر دانشگاه  یئتهاند که اعضای  ( نیز بیان داشته0221) 6تیان و همکارانش    
 درینی هستند. آفر دانش ترین منبع یاصلوان گفت که ت یمکنند و  یمینی ایفا آفر دانش فرآیندرا در 

 [.02هست ]علمی آن  یئتههای اعضای  ییتوانا گرو درینی در دانشگاه، آفر دانشیفیت ککمیت  واقع

ین رسالت دانشگاه، بیش از هر سازمانی دیگری به تر مهم عنوان بهینی در دانشگاه آفر دانشبنابراین 
از یکی  عنوان به فردی های یژگیوو ها  مهارتلذا شناسایی  ت.علمی آن وابسته اس یئتهاعضای 
نماد آموزش عالی  عنوان بهعلمی دانشگاه تهران ) یئتهینی اعضای آفر دانشی مؤثر بر نظام دروندادها

کند تا بتوانند خلق  یمآموزش عالی کمک  حوزهگیرندگان  یمتصمو  ها دانشگاهایران(، به مدیران 
که تاکنون تحقیقی در این زمینه در آموزش عالی کشور  ییازآنجابهبود بخشند و دانش در دانشگاه را 

تواند با شناسایی عوامل فردی مؤثر بر خلق دانش در دانشگاه و  یماست، پژوهش حاضر  نشده  انجام
 ارائه مدلی برای تبیین روابط این عوامل، فتح بابی در این خصوص باشد.

ینی در آموزش عالی کدام آفر دانشالگوی مناسب برای درونداد  که شود یمبنابراین این سؤال مطرح 
 است؟
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 و چارچوب نظری تحقیقمبانی  .2
ینی اعضای آفر دانششناسایی عوامل مؤثر بر  باهدفی مختلفی که ها پژوهشدر بررسی      

مختلف  یها پژوهشآفرینی در  بادانشتوان پی برد که عوامل مرتبط  است می شده  انجامعلمی  یئته
که  اند کرده اشارهیش متفاوتی وب کمو پژوهشگران به عناصر  نظران صاحبمتفاوت است و هر یک از 

وشیث و مهتا  خواهیم پرداخت. ها آنین تر مهمبه توضیح برخی از  اختصار بهدر قسمت بعدی و 
ا از سه بعد ، خلق و انتشار دانش( رها داده( در تحقیقی سه فرایند مدیریت دانش )گردآوری 0293)

دهد که در  یمدهند. نتایج تحقیق نشان  یمی قرار بررس موردفردی، سازمانی و فنی در دانشگاه 
 [.01بخشند ] یمدانش را خلق و جریان آن را ارتقاء  ها آنعلمی و تعامالت  یئتهدانشگاه اعضای 

ی فردی بر شناس تمعرفرسند که،  یم( پس از انجام تحقیقی به این نتیجه 0293تسی و همکارانش )
ینی نیازمند طراحی آفر دانششناسی پاپر،  یهستمعتقدند که از دیدگاه  ها آنینی اثرگذار است. آفر دانش

ی یا شناس معرفتمحققان معتقدند که اساتید بایستی مخازن  [.91است ] ICTتفکر و تسهیالت 
 مسئلهشناختی و شناسایی  یها مهارتی شناخت را در دانشجویان توسعه دهند زیرا سبب خلق ها راه

( در تحقیق خود، قابلیت جذب 0225)9چو نماید. یمینی را تسهیل آفر دانشو حل آن شده و فرآیند
او، قابلیت جذب فردی  ازنظرداند.  یمیری دانش سازمانی بسیار مهم کارگ بهینی و آفر دانشافراد را در 

وایت و همکاران  [.1هست ]ال و کاربرد دانش سازی، انتق یهشببرای اکتساب،  های افراد ییتواناشامل 
 ینی اعضایآفر دانشدر فرایند  یرگذارتأث یها مؤلفه عنوان به را زیر موارد خود بررسی ( در0290)

 یفردی ها ارزش. 1و . رتبه علمی 3. توانایی مدیریت زمان، 0. وجدان، 9اند:  برشمرده علمی یئته
های فردی را از  یزهانگهش خود توانایی خلق دانش و در پژو (0222) 0و کلووی بارلینگ [.03]

ی اعضای ها نقش( نیز، 0227پرابهو ) [.0] یدنما یمین عوامل مرتبط با خلق دانش مطرح تر مهم
عوامل مهم در خلق دانش معرفی  عنوان بهیری گذشته را پذ جامعهی آنان، ها پاداشعلمی،  یئته
گیری و انگیزش در فرآیند  یمتصمیادگیری، تجارب  ( بر تعهد به0220) 3خالد [.95] یدنما یم

( در تحقیق خود بر خالقیت، 0220) 1ارتباط اوه همین در [.90] یدنما یمید تأکینی آفر دانش
خودمختاری و هشت عامل جمعیت شناختی )جنسیت، سن، سطح آموزش، نوع کار، سطح مدیریت، 

ینی آفر دانشی و نمره ارزیابی عملکرد( در ی خدمت در سازمان کنونها سالی خدمت در شغل، ها سال
 [.91] یدنما یمید تأک
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( نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که انگیزش، خالقیت، 0225میرل و نیجهوف )     
ین عوامل فردی اثرگذار در فرایند تر مهمشایستگی در یادگیری فردی، و پژوهش محوری، از 

( نیز عوامل فردی مؤثر بر 0221) 9رگو، پینوه و همکاران [.93شوند ] یمینی محسوب آفر دانش
. توانایی تفکر 0ارتباطی و اجتماعی خوب،  . سرمایه9ینی را به شرح ذیل فهرست نمودند: آفر دانش

( نیز 0292نتایج تحقیق ترویل و هندریکس ) [.96] . یکپارچگی1. صداقت و 3خارج از محدودیت، 
های حامالن دانش،  یژگیوانش فنی و علمی، استعدادها و دهد که دارا بودن د یمنشان 
شوند  یمینی محسوب آفر دانشین عوامل فردی مؤثر بر تر مهمیریتی از خود مدپذیری و  یتمسئول

 به توجه کند. با یم آفرینی حکایت بادانشعوامل فردی مرتبط  پیچیدگی از عوامل این تعدد [.09]

ینی در دانشگاه و آموزش آفر دانشعوامل فردی مؤثر بر  اهمیت کمابیش که صورت گرفته مباحث
های فردی  ییتواناحفظ و ارتقاء  منظور بهیزی ر برنامهعوامل و  این شناسایی دهند، می عالی را بازتاب

 رسد. می نظر به علمی ضروری یئتهاعضای 
 

 تحقیق یشناس روش .3

نظر چگونگی  ازو  شود یم یبند طبقه های کاربردی پژوهشتحقیق حاضر، ازنظر هدف در حیطه      
0تحقیق آمیخته اکتشافی"نوعی ، یازموردن یها گردآوری داده

 3روش تحقیق آمیخته .آید به شمار می "
کمی در یک مطالعه واحد و یا در مجموعه و کیفی  یها گردآوری، تحلیل، و تفسیر داده یرندهدربرگ

دالیل انتخاب روش  [.9]دهد  یو تحقیق قرار م مطالعه مطالعاتی است که یک پدیده اساسی را مورد
( به دست آوردن شواهد بیشتری برای 9اند از:  تحقیق آمیخته اکتشافی برای تحقیق حاضر عبارت

عوامل  یرندهدربرگکه ( عدم وجود یک الگوی جامع 0، ینیآفر دانشعوامل فردی مؤثر بر درک بهتر 
های  یدگاه( لزوم استفاده از د3زش عالی کشور باشد، و نظام آمو در بافت ینیآفر دانش فردی مؤثر بر
در بخش کیفی  ینی.آفر دانشعوامل فردی مؤثر بر خبرگان دانشگاهی جهت شناسایی  متخصصان و

ینی در آموزش آفر دانشنفر از متخصصان موضوع  91مصاحبه نیمه ساختارمند با  با استفاده از پژوهش
 .شده است  یگردآورهای کیفی  ، دادهمطالعه بودند مورد که دارای شناخت کافی از موضوع عالی

عوامل اصلی و تا هنگام شناسایی و توصیف کامل  و مطلعین کلیدی نظران مصاحبه با صاحبفرآیند 
و حصول اشباع نظری ادامه پیدا کرد. لذا محصول فاز کیفی تحقیق حاضر،  ینیآفر دانش فرعی مؤثر بر
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با توجه به شرایط و مقتضیات نظام آموزش عالی کشور  ینیآفر انشدفردی مؤثر بر  عواملشناسایی 
افرادی که در حوزه بوده است. جامعه تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان دانشگاهی )

( بوده است. برای در آموزش عالی دارای تخصص علمی و یا تجربه کاری مرتبط بودند ینیآفر دانش
دار به دنبال آن  صورت هدف شده است زیرا به هدفمند استفاده یریگ نمونهانتخاب افراد نمونه، از روش 

 ینی در دانشگاهآفر که بیشترین اطالعات در مورد دانش یما دسته از اساتید و خبرگان دانشگاهی بوده
از دیدگاه خبرگان  عوامل مذکورجهت شناسایی  یافتهنیمه ساختار یها از ابزار مصاحبه .[99] اند داشته

( تدوین راهنمای کدگذاری، 0ها،  ( مرور داده9کیفی مراحل:  یها شده است. برای تحلیل داده  فادهاست
 ها طی شده است. بندی و کدگذاری داده ( طبقه1ها،  داده یده ( سازمان3
 

 یافتهساختاری نیم ها مصاحبهدر بخش  کنندگان مشارکت .9جدول 

نظر صاحب عنوان بهدلیل انتخاب  نام دانشگاه رشته تحصیلی جنسیت شماره نمونه  

 پژوهشگر برتر دانشگاه تهران در تولید دانش تهران دکتری شیمی مرد 9

ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و  شهید بهشتی دکتری مدیریت مرد 0  

 پژوهشگر برتر دانشگاه تهران در تولید دانش تهران دکتری بیوشیمی مرد 3

 مرد 1
دکتری مدیریت 

 آموزشی
انتهر ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و    

ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و  تهران دکتری مدیریت سیستم مرد 5  

ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و  تهران دکتری آموزش عالی مرد 6  

ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و  مالک اشتر دکتری مهندسی صنایع مرد 7  

 مرد 0
دکتری مدیریت منابع 

نسانیا  
ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و  تهران  

ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و  امیرکبیر دکتری مهندسی صنایع مرد 1  

ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و  شهید بهشتی دکتری مدیریت مرد 92  

 مرد 99
دکتری اقتصاد آموزش 

 عالی
مؤسسه 
 پژوهش

ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و   

ردم 90  پژوهشگر برتر دانشگاه تهران در تولید دانش تهران دکتری روانشناسی 

 دکتری مدیریت مرد 93
عالمه 
 طباطبایی

ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و   

ی مرتبطها پژوهشدارا بودن کتب و  شهید بهشتی دکتری مدیریت مرد 91  
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 مورد پیمایشیـ  تحقیق توصیفیبا توجه به هدف و ماهیت موضوع، روش در فاز کمی پژوهش      
و نظرات جامعه تحقیق  ها یدگاهد آوردن اطالعات درباره دسته لذا برای ب است. قرارگرفته استفاده

علمی  یئتهینی اعضای آفر دانشفردی مؤثر بر  عواملدانشگاه تهران( در مورد علمی  یئتهاعضای )
محقق  از ابزار پرسشنامه شده است.  ادهپیمایشی استفـ  از روش تحقیق توصیفی در دانشگاه تهران

نتایج بخش  این پرسشنامه بر اساس .شده است  کمی بهره گرفته یها ساخته جهت گردآوری داده
سؤال  39شناختی، با تعداد شده است. پرسشنامه نهایی عالوه بر بخش اطالعات جمعیت یطراحکیفی 

یشینه پس طیف لیکرت تهیه شد. بر اساس و بر اسا ینیآفر دانشدر ارتباط با عوامل فردی مؤثر 
 موردینی آفر دانشی ها شاخصینی دانشگاهی آفر دانش حوزهدر  نظران صاحبتحقیق و نظرات 

طرح نوآورانه، به از؛ دارا بودن  اند عبارتکلی انتشارات و خدمات  دسته دودر  در این تحقیق استفاده
مقاالت یفی، تعداد تألالب خدمات( تعداد کتب ثبت رساندن ایده و اختراع، مشاوره به صنعت )در ق

شده  یبند دستهارات( تشی پژوهشی )در قالب انها طرحدر داخل و خارج و گزارش  شده منتشرعلمی 
 است.
ینی در دانشگاه رسید و آفر دانشموضوع  نظران صاحبروایی پرسشنامه به تأیید چهار نظر از      

 .محاسبه گردید 01/2کرونباخ به میزان  پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای

علمی پردیس فنی و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه  یئتهآماری در این بخش اعضای  جامعه     
از مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران، تعداد کل  آمده  دست به، بر اساس آخرین اطالعات هستتهران 

علمی علوم اجتماعی و رفتاری و  یئتهنفر عضو  352باشند. از این تعداد  یمنفر  600افراد جامعه، 
 باشند. یمعلمی پردیس فنی  یئتهنفر عضو  330
 درمجموعآماری انتخاب شدند که  نمونۀ عنوان به مجموع درنفر  016با استفاده از فرمول کوکران      
( و روش 090شده )  انتخابپاسخ دادند. با توجه به حجم نمونه آماری  ها پرسشنامهنفر به  090

های فنی و علوم رفتاری به نسبت  یسپردی/ نسبتی(، تعداد نمونه انتخابی برای ا طبقهیری )گ نمونه
علمی برای  یئتهتعداد اعضای  ،شده  مطرحانتخاب شد. بنابراین و با توجه مطالب  ها آنتعداد کل 

به نسبت تعداد کل  نفر و برای پردیس علوم رفتاری 927(، 330پردیس فنی به نسبت تعداد کل )
 ی نیز به نسبت انجام گرفت.ها دانشکدهنفر انتخاب شدند. همچنین این انتخاب در بین  925(، 352)

معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک  طریقکمی از  یها برای تحلیل داده
علوم  هحوز ازجملهنوع ی متها حوزهدر  PLsوتحلیل قرار گرفت. مدل یابی  یهتجزمورد  PLs افزار نرم

  [.00رفتاری کاربرد فراوان دارد ]
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یابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از این است که این نوع مدل افزار نرمیل انتخاب این دل     
تواند برابر یا  یم شده انتخاباس محدودیت حجم نمونه ندارد و نمونه  آلپی  درواقعنمونه نیاز دارد. 

  .[92که در این صورت نتایج نیز معتبر است ]باشد،  32کمتر از 
یری محدود گ اندازههای  یتمآو  ها نمونهروشی قدرتمند در شرایطی که تعداد  عنوان بهین همچن     

اس در دو مرحله انجام  آلیابی پی شود. مدل یمتواند نامعین باشد، مطرح  یماست و توزیع متغیرها 
یری از طریق تحلیل روایی و پایایی و تحلیل عامل تائیدی و در گ اندازهشود، اولین مرحله، مدل  یم

، 9ی برازش مدلها شاخصیله برآورد مسیر میان متغیرها و تعیین وس بهدومین مرحله، مدل ساختاری 
 شود. یمبررسی 

 
 ها. تحلیل یافته4

عوامل  شناسایی منظور به .ینی در دانشگاهآفر دانشهدف اول: شناسایی عوامل فردی مؤثر بر 
شده در خارج و داخل کشور  ابتدا پیشینه نظری و تجربی تحقیقات انجام ینیآفر دانشفردی مؤثر بر 

شناسایی  ینیآفر دانشعوامل فردی مؤثر بر و تحلیل قرار گرفت و از این طریق برخی از  یبررس مورد
توجه به هدف تحقیق هر یک از محققان با  ای که در این مورد وجود داشت این بود که شدند. مسئله

بنابراین، جانبه این عوامل بودند.  هایی از موضوع پرداخته بودند و کمتر به دنبال شناسایی همه به جنبه
برای گردآوری  یافتهساختار جانبه مبانی نظری و تجربی، از روش مصاحبه نیمه پس از بررسی همه

 بخش کیفی تحقیق استفاده گردید. یها داده

 یجهدرنت است. شده استفاده سامانمندهای کیفی از فرآیند کدگذاری به روش  دادهبرای تحلیل      
. شناسایی و استخراج شد فرعی مقوله 7ها،  و تلخیص نهایی داده یهای تکرار کدگذاری، حذف داده

ی، توانایی مدیریت زمان، انگیزش، یادگیری فردی، ا حرفهخالقیت، اخالق  اند از: عبارت ها مقوله این
ها و  در ادامه هر یک از این مؤلفه ینی کهآفر دانشای برای  یهپای ها مهارتهای تدریس و  یتولمسئ

 شود. تشریح می ها آننتیجه فرآیند کدگذاری جهت رسیدن به 
های  در مصاحبه نظران صاحبعلمی هستند.  یئتهعوامل شخصی )فردی( مرتبط با خود اعضای      

های شخصی اعضای  که ریشه در ویژگی اند کرده اشارهیی ها لفهمؤگانه به طیف وسیعی از  چهارده
های زیر  شده، مقوله ییشناساها و میزان فراوانی مفاهیم  علمی دارد. با توجه به محتوای مصاحبه یئته
علمی شناسایی گردیده است.  یئتهینی اعضای آفر دانشترین عوامل فردی مؤثر بر  مهم عنوان به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Fit Index 
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ینی در دانشگاه آفر دانشمرحله کدگذاری را در ارتباط با عوامل فردی مؤثر بر  نتایج دو 0جدول شماره 
 دهد. را نشان می

 
 ینی در دانشگاهآفر دانشیافته در ارتباط با عوامل فردی مؤثر بر ساختاری نیمه ها مصاحبهی نتایج بند جمع .0جدول 

در مرحله اول  شده ییشناسا کدها )مفاهیم( مرتبط

 کدگذاری

در  شده ییشناسا ای اصلیه مقوله

 مرحله دوم کدگذاری
 نظران صاحبکد 

تفکر  ، دارا بودننانیاطمپرسش گری، تحمل ابهام در شرایط عدم 
ی مناسب و جدید برای ها حل راهتوانایی یافتن  خالقانه و تولید ایده،

 حل مسائل، انجام کار به شیوه متفاوت، استقالل عمل
 خالقیت

 6م  ،1م ، 3م ، 9م 
، 93م ، 1م  ،0م ،7م 

91م   

ی، احترام ریپذ تیمسئولرعایت حقوق مالکیت فردی، داشتن صداقت، 
صداقت در روابط  داشتن به حقوق دیگران، اعتماد فردی، وفاداری،

 بین فردی
یا حرفهاخالق   

، 0م  ،6، م 5م  ،3م 
،93م ، 92م   

 صرف وقت برای تحقیق، جهت بر اساس زمان، ها تیفعالی زیر برنامه
انجام دادن  موقع به، ها آنی کردن بند تیاولوکردن اهداف و  هیته

 کارها
 توانایی مدیریت زمان

، 0م ، 6م  ،5م  ،3م 
91م  ،93م  ،92م   

قرار  مورداحترامنیاز به پیشرفت، ترفیع و ارتقاء مرتبه علمی، نیاز به 
گرفتن از سوی دیگران و شناخت جایگاه واقعی خود از سوی آنان، 

به خودشکوفایی، تحقق استعدادهای ذاتی و محقق ساختن نیاز 
نیازهای مادی از سوی  نیتأمی خود، نیاز به ها ییتواناحداکثر 

 دانشگاه

 انگیزش

 ،5م ، 3م  ،0م  ،9م 
 ،1م  ،0م  ،7م  ،6م 
،90م  ،99م  ،92م   

91م  ،93م   

خود، دارا بودن  رشتهدر  روز بهآگاهی از مباحث تخصصی و دانش 
ی از راه عمل، تمایل به یادگیری ریادگی تغییر و رشد فردی،ظرفیت 

 مستمر
 یادگیری فردی

 ،6م  ،5م ، 3م  ،9م 
م  ،92م  ،0م  ،7م 

93 

 تنوع دروس تدریس شده در هر ترم، صرف زمان کمتر برای تدریس
و در مقابل صرف زمان بیشتر برای پژوهش، تدریس در مقاطع 

 تحصیالت تکمیلی
سی تدریها تیمسئول  

، 5م ، 3م ، 0م ، 9م 
م  ،1م  ،0م ، 6م 

93م  ،99م  ،92  

کاربرد اصول  ی وپرداز هینظری نویسندگی و ها مهارتدارا بودن 
ی آماری ها روشصوری و ادبی، توانایی استفاده از فنون تحقیق نظیر 

ی ریاضی، توانایی استنباط و اخذ نتیجه منطقی بر اساس ساز مدلو 
ی از فرایندهای روش تحقیق، ریگ بهرهیی رویکردهای علمی، توانا

، توانایی ها آنتوانایی جستجوی پیشرفته منابع اطالعاتی و گزینش 
ی آور جمعی دانش سازمانی بر اساس ها ییدارای کامل از بردار بهره

دانش ضمنی افراد، مهارت تطبیق اشارات و رویدادها با اصول و 
ی بنیادیها هینظر  

ینیآفر دانشی پایه ها مهارت  

، 1م ، 3م ، 0م  ،9م 
 ،1م ، 0م ، 7م ، 5م 
، 93م ، 99م ، 92م 

91م   

    

مقوله  7 مجموع درها،  و نتایج کدگذاری محتوای مصاحبه شده انجامهای  با توجه به تحلیل     
علمی در دانشگاه تهران  یئتهینی اعضای آفر دانشی اصلی عامل فردی مؤثر بر ها مؤلفه عنوان به
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ی، توانایی مدیریت زمان، انگیزش، یادگیری ا حرفهاز: خالقیت، اخالق  اند عبارتدید که شناسایی گر
 ینی.آفر دانشی پایه ها مهارتهای تدریس و  یتمسئولفردی، 

توانند فرایند  می ها آناز  هرکدامعوامل فردی شامل متغیرهای بسیار مهمی هستند که      
شود که  ناشی می ازآنجامایند. اهمیت این عوامل ینی علمی را تسهیل و یا تضعیف نآفر دانش
 :نظران صاحبشود، به قول یکی از  یمینی در دانشگاه از فرد شروع آفر دانش

گیرد،  یمگروهی و تیمی انجام  صورت بهکه بیشتر  ها سازمانینی در سایر آفر دانش برخالف"
 "شود. یمبوده و از فرد نیز شروع در کشور ما قایم به فرد  خصوص بهو  ها دانشگاهینی در آفر دانش

شود که رشد و ارتقا فردی یکی از  ناشی می ازآنجاای دیگر، اهمیت عوامل فردی  از زاویه     
در حیطه  نظران صاحبیکی از  زعم بهشود،  یمینی در دانشگاه محسوب آفر دانشین دالیل تر مهم

 ینی دانشگاهی:آفر دانش
راهبردی دانشگاه خلق شود، اما در  برنامهر دانشگاه بر اساس مطلوب این است که دانش د اگرچه "

 ".کنند یمو پیشرفت خود دانش را خلق  فردی توسعهافراد در راستای  بیشتر مواقع
ینی نیز محسوب آفر دانش نظران صاحب ازجملهیکی از مدیران گروه در دانشگاه تهران که      
 ."خود و راضی نبودن به وضع موجود است توسعهش ین عامل خلق دانتر مهم" معتقد است: شود، یم

دارد که، به دلیل اهمیت  یمدر این حیطه اظهار  نظران صاحبیکی دیگر از دانش آفرینان و      
عضو  عنوان بهعلمی دقت زیادی صورت گیرد و کسانی  یئتهعوامل فردی باید در گزینش اعضای 

 گوید: یمد. او علمی انتخاب شوند که مناسب این شغل باشن یئته
علمی بایستی معیارهای مختلفی از قبیل، خالقیت و نوآور بودن،  یئتهما به هنگام جذب اعضای "

 ."ی به یادگیری مستمر و معیار تخصص را در نظر بگیریممند عالقهیی، جو مشارکتتمایل به 
گیرد و  یمصورت  های دانشگاهی، خلق دانش از طریق افراد یطمحتوان گفت که در  یمبنابراین      
یعتاً هر فردی دارای طبینی در دانشگاه دارد. آفر دانشیجه عوامل فردی نقش مهم و بسزایی بر درنت

فرایند  بازدارندهکننده و یا  یلتسهتواند  یمهای شخصیتی و رفتاری است که  یک سری ویژگی
ق دانش در دانشگاه اثرگذار مثال، انگیزش درونی در ترغیب فرد به خل طور بهینی در او شود. آفر دانش

علمی به میزان  یئته در عضواست، این بدان معناست که اگر میل به خود شکوفایی، رشد و پیشرفت 
 عنوان بهاست. خالقیت نیز  تر موفقینی آفر دانشهای جدید و  یدهاخلق  او درباالیی وجود داشته باشد، 

توانند نتایج  یمینی دارد. افراد خالق و نوآور آفر دانشنقش بسیار مهمی در  های فردی یژگیویکی از 
یک پژوهش را به شکل جذاب، متنوع و متفاوتی معرفی کرده و شرایط بهتری برای خلق دانش 

ینی علمی آفر دانشها، نقش بسیار مهمی در  ینافراهم سازند. مجموع این عوامل و سایر عواملی مانند 
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از بخش کیفی پژوهش، مرحله دوم تحقیق )بخش کیفی  شده یگردآورهای  پس از تحلیل داده دارند.
 های حاصل از بخش کیفی پژوهش تحلیل داده برونداد نهایی 9شکل پژوهش( شروع شد. 

 مجموع دردهد،  نشان می 9گونه که شکل  دهد. همان را نشان می یافته(ساختاریمه ن یها مصاحبه)
 زماناز: خالقیت، انگیزش، توانایی مدیریت  اند عبارتینی دانشگاهی آفر دانشعوامل فردی مؤثر بر 

 ینی.آفر دانشی پایه برای ها مهارتی و ا حرفههای تدریس، یادگیری فردی، اخالق  یتمسئول
 

 
 آفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران. عوامل فردی مؤثر بر دانش9شکل 

 
 
 



 8393 زمستان ـ 02شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                      021

 .دانشگاه ینی درآفر دانشتبیین روابط میان عوامل فردی مؤثر بر : دوم هدف
الگوی  PLs افزار نرماست در این تحقیق با استفاده از  شده  اشارهکه در باال بدان  گونه همان

ی برازندگی موجود ها شاخصدر ادامه برخی از گردد که  یماز بخش کیفی اعتبارسنجی  آمده دست به
 اس برای الگوی فوق ارائه شده است. آلپی  افزار نرمدر 
 

دستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی،  منظور به .یریگ اندازهمدل  اول: ارزیابی مرحله
همراه با  0/2یابی شد. پایایی )آلفای کرونباخ( باالتر از ارزی پایایی مرکب و میانگین واریانس ها آزمون

 .باشند یمدو شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه  1/2حداقل  9میانگین واریانس
تا  717/2میان  ها سازه همهاست، پایایی برای  شده  دادهنشان  0که در جدول شماره  طور همان
دهد.  یماست که اعتبار همگرایی باالیی را نشان  000/2تا  151/2 و میانگین واریانس میان 077/2

 3 که در جدول شماره گونه هماناعتبار مناسبی برخوردار هستند.  . از5از  تر بزرگبارهای عاملی 
که همبستگی باالیی را  هست 109/2و  501/2ها دارای بار عاملی میان  یهگوشود، تمامی  یممشاهده 

 دهد: یمنشان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. AVE 
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 بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و میانگین واریانس .3جدول 
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های سنجش، نوبت به ارزیابی مدل  پس از ارزیابی مدل .مرحله دوم: ارزیابی مدل ساختاری
داری آن را  ارسد. در این مرحله، محقق، باید عالمت جبری ضریب، اندازه و سطح معن ساختاری می

قدرت و قوت رابطه میان دو متغیر نهفته است. نتایج  دهنده نشانبررسی نماید. اندازه ضریب مسیر، 
 است. شده دادههای زیر نمایش  در شکل ها آنداری  امعنیب مسیر و سطح ضرابرای  آمده دست به
 

 
 نتایج ضرایب مسیر مدل . 0شکل 
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 tنتایج آزمون  .3شکل 
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. همچنین، برای هست 25/2داری آن  اباشد، سطح معن 16/9تر از  بزرگ t ریمقاد که یدرصورت     
 .هست 229/2و  29/2داری به ترتیب معادل با  اسطح معن 01/3و  576/0تر از  بزرگ tمقادیر 

 
 ل ساختاری بعد عوامل فردینتایج بررسی مد .1جدول 

 
داری، بعد عوامل فردی را  امعن صورت بهدهند که ابعاد عوامل فردی،  یمنتایج جدول باال نشان      

صادق است. نهایتاً نتایج جدول باال بیان  مسئلهکنند. در خصوص بعد خروجی نیز همین  یمسنجش 
یر تأثبر بعد برونداد  339/2داری با ضریب مسیر  یمعنمثبت و  طور بهدارند که بعد عوامل فردی  یم
 یید فرضیه تحقیق دارد.تأشان از گذارد که ن یم

Rهمچنین با توجه به مقدار      
توان استنباط نمود که  یمدر بعد برونداد در شکل باال،  99/2برابر  2

که البته در سطح ضعیفی  از تغییرات بعد عوامل فردی است متأثردرصد از تغییرات بعد برونداد  99
این  شده ارائهسازد که عوامل دیگری نیز در برونداد مدل  یم، این نکته را متذکر مسئلهقرار دارد. این 

 .اند نگرفتهقرار  توجه موردباشند که در این تحقیق  یم متأثرتحقیق 
 
 گیری و پیشنهاد نتیجه .5

ینی محسوب آفر دانشدر  ها دانشگاهترین عامل موفقیت  علمی مهم یئتهاعضای  آنجاکه از     
نشگاه بتواند از طریق توجه مداوم و مستمر به عوامل فردی مؤثر بر رود که دا شوند، انتظار می یم

علمی آن از  یئتهیگر، در دانشگاهی که اعضای د  عبارت بهبه این مهم دست یابد.  ینیآفر دانش
تواند دانش بیشتر و بهتری تولید  یمینی برخوردار باشد، آفر دانشهای فردی الزم برای  یستگیشا

    T Statistics ضریب مسیر P نتیجه

رابطه دییتأ  229/2  715/2  3110/03  انگیزش  فردی 

رابطه دییتأ  229/2  621/2  951/90  یادگیری فردی  فردی 

رابطه دییتأ  229/2  657/2  1201/96  خالقیت  فردی 

رابطه دییتأ  229/2  679/2  2970/1 یا حرفهاخالق   فردی   

رابطه دییتأ  229/2  100/2  3391/69 ی پایهها مهارت  فردی   

رابطه دییتأ  229/2  519/2  251/0 ی تدریسها تیمسئول  فردی   

رابطه دییتأ  229/2  715/2  2150/00  مدیریت زمان  فردی 

رابطه دییتأ  229/2  339/2  1009/1 ینیآفر دانش   مجموع عوامل فردی  
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شود که  بهتر و بیشتری ارائه خواهد شد. مجموع این شرایط باعث مینموده و خدمات تخصصی 
 بیشتری برخوردار شده و به سمت خالقیت، نوآوری، و کارآفرینی پیش رود. دانشگاه از پویایی

ینی در دانشگاه تهران آفر دانششناسایی عوامل فردی مؤثر بر  باهدفدر این پژوهش که      
 درو خبرگان دانشگاهی  نظران صاحبنفر از  91ه نیمه ساختارمند با یجه مصاحبدرنتشده بود،  یطراح

مؤثر بر  عوامل فردی عنوان بهیه گو 39و مؤلفه  7تعداد  درمجموعینی در دانشگاه آفر دانشینه زم
هایی هستند که به  یژگیوعوامل فردی، آن دسته از  ینی در دانشگاه تهران شناسایی شدند.آفر دانش

ی، توانایی ا حرفهدهد که خالقیت، اخالق  یمگردد. نتایج تحقیق نشان  می ی برعلم یئتهخود عضو 
ینی آفر دانشای  یهپای ها مهارتهای تدریس و  یتمسئولمدیریت زمان، انگیزش، یادگیری فردی، 

علمی دارند. یک  یئتهینی اعضای آفر دانشترین عوامل فردی هستند که تأثیر زیادی بر  مهم ازجمله
حال   ینع دریزه باالیی برخوردار باشد و انگی و ا حرفهعلمی که از خالقیت، اخالق  ئتیهنفر عضو 

ای و توانایی  یهپای ها مهارتنسبت به یادگیری فردی احساس مسئولیت و تعهد داشته و دارای 
 در جهت خلق دانش در دانشگاه تالش بیشتری خواهد کرد. مسلماًباشد،  مدیریت زمان

 گردد که؛ دانشگاه تهران پیشنهاد می اندرکار دستتحقیق حاضر به مدیران و با توجه به نتایج 
علمی به  یئتهینی، در گزینش و استخدام اعضای آفر دانشبا توجه به اهمیت نقش عوامل فردی در ـ 
 اهمیت بیشتری داده شود. ها آنهای فردی  یژگیو
شده، برخی از این عوامل را  ییشناسال فردی توانند با توجه به عوام یمو دانشگاه  ها دانشکدهمدیران ـ 

 علمی آموزش دهند. یئتهبه اعضای  مدت کوتاهی آموزشی ها دورهدر قالب 
 شود: یمهای مرتبط با موضوع حاضر تحقیق کنند پیشنهاد  ینهزمبه پژوهشگرانی که عالقه دارند در 

 موردینی در دانشگاه آفر دانش جداگانه بر طور بهشده را  ییشناسامیزان تأثیر هر یک از عوامل ـ 
 ی قرار دهند.بررس

ی علمی و فناوری کشور ها پارکی آموزشی مشابه، مؤسسات پژوهشی و ها سازماناین پژوهش در ـ 
 پذیری نتایج را بررسی کنند. یمتعمانجام داده و امکان 

 های تحقیق مورد اعتبارسنجی قرار گیرد. این الگو با توجه به سایر روشـ 
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