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از ىأىّریثُای ىِو داٌكگاه ؾالوه ةؼ صّزه آىّزقی و جضلیلاجی ،ىكارکث ىـحيؼ و پایغار در فؼآیٍغ ٌّآوری
و جّؿؿَ فٍاوری و پاؿعگّیی ةَ جغییؼ و جضّالت و ٌیازُای زاىؿَ و مٍؿث اؿثُ .غف پژوُف ظؼاصی
انگّی جساریؿازی داٌف ةَمّرت زاىؽ و ؾيهیاجی ةؼای داٌكگاهُای مٍؿحی کكّر و قٍاؿایی ىؤنفَُای آن
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ایيان ؾاةغیٍی2
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ةَىٍؼّر اٌسام ىناصتَ ةَمّرت ٌیيَ ؿاظحارىٍغ اٌحعاب قغٌغ .اؾحتار و روایی داده ُای گؼدآوری قغه از
اؿاس روش ٌؼؼیَ داده ةٍیاد ؿیـحياجیک دادهُا ظی دو ىؼصهَ کغگػاری ةاز و ىضّری جضهیمقغه و 738
ؾتارت ىفِّىی در كانب  70ظتلَ امهی و درٌِایث  16ىلّنَ ؿازىاٌغُی و ةَمّرت انگّی پاردایيی ةا قف
ىلّنَ کهی (ؾهّی ،زىیٍَای ،ىغاظهَگؼ ،راُتؼدُا ،پغیغه امهی و پیاىغُا) ارائَ قغٌغ .ؿپؾ در ىؼصهَ کغگػاری
اٌحعاةی ،انگّی ىفِّىی ةؼ اؿاس انگّی پارادایيی و فِو و جسؼةَ ىضلق ارائَ قغ .در ةعف کيّی ةَىٍؼّر
اؾحتاریاةی انگّی ارائَقغه از ىغل ىؿادالت ؿاظحاری 1اؿحفاده قغ .ةا جّزَ ةَ ایًکَ ىلغار آىاره  tةؼای جياىی
رواةط ةیً ىلّنَُا ةؽرگجؼ از ىلغار  1/96ةّده و ُيچٍیً ضؼیب ىـیؼ جياىی ىلّنَُا در صانث اؿحاٌغارد
ةؽرگجؼ از  0/3ةَ دؿث آىغه اؿث ةٍاةؼایً جياىی ىؤنفَُا ،رواةط ةیً ىلّنَُای کهی و درٌِایث انگّی
پیكٍِادی جائیغ گؼدیغ.
واژگان کهیغی :جساریؿازی داٌف ،داٌكگاهُای مٍؿحیٌّ ،آوری و جّؿؿَ فٍاوری

ىلغىَ
ٌفّذ داٌف در جياىی ؾؼمَُای زٌغگی كعؿا یکی از ویژگیُای ةارز دٌیای کٌٍّی اؿثٌ .ؼامُای جّنیغ کاال و
ظغىات ةا ٌؼامُای جّنیغ داٌف و فٍاوری یکپارچَ قغه اؿث و در درون ٌؼامُای ٌّآوری و در جؿاىم جٍگاجٍگ
و ارگاٌیک ةا یکغیگؼ ُيؽیـحی و ُيکاری ىیکٍٍغ (جّفیلی و ٌّرقاُی .)1391 ،اىؼوزه ٌؼام آىّزش ؾانی و
داٌكگاُی ،ؾالوه ةؼ ىأىّریث آىّزقی و جضلیلاجی ىأىّریث دیگؼ ظّد یؿٍی ىكارکث فؽایٍغه در فؼآیٍغ
ٌّآوری و جّؿؿَ فٍاوری و پاؿعگّیی در كتال زاىؿَ را ٌیؽ ؾِغهدار ىیةاقغ .ىّفلیث آیٍغه داٌكگاهُا واةـحَ
ةَ جّان پاؿعگّیی آنُا در ىلاةم جغییؼ و جضّالت اؿث .نػا ةَىٍؼّر قٍاظث و جأىیً ٌیازُای آیٍغه الزم اؿث
جا رُتؼان و ؿیاؿثگػاران داٌكگاهُا جغییؼات ؾيیق و وؿیؿی در رؿانثُا و اُغاف ظّد ایساد ٌيایٍغ و
داٌكگاه را ةا قیّهُای کاىال ٌّ و ىحفاوت از گػقحَ اداره کٍٍغ جا اىکان ةلاء و رقغ داٌكگاهُا ىلغور گؼدد .دَُ
اظیؼ قاُغ جأکیغ كاةمجّزِی ةؼ ؿیاؿثُای ؾيّىی داٌكگاهُا در زىیٍَ اٌحلال داٌف ،چَ در اكحنادُای جّؿؿَ
یافحَ و چَ در اكحنادُای در صال جّؿؿَ اؿث (گیب.)2012 ،

Structural Equation Modeling
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ىناصتَُا از روشُای ةازةیٍی ىكارکثکٍٍغگان ،ىؼور ظتؼگان و جّافق درون ىّضّؾی ةَدؿثآىغه اؿث .ةؼ

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 87/

زىاٌی داٌف در زاىؿَ و زٌغگی اٌـان ادؼ دارد کَ در ؾيم اؿحفاده قّد .داٌكی کَ اؿحفاده ٌكّد ،یک ىٍتؽ
داٌایی کَ ةکار گؼفحَ ٌكّد ،رقغ ٌيیکٍغ و جّؿؿَ ٌيییاةغ .داٌكگاه ةَؾٍّان جّنیغکٍٍغه داٌفٌَ ،جٍِا ةایغ ةَ
کارةؼد آن فکؼ کٍغ ،ةهکَ اونّیث جّنیغ داٌف را ةؼ ىتٍای کارةؼدُای ؾيهی و ٌیاز زاىؿَ جٍؼیو ٌيایغ .در کكّر
ىا ،اغهب داٌكگاهُا در ٌـم دوم داٌكگاُی یؿٍی داٌكگاهُای پژوُف ىضّر كؼار دارٌغ و فؿانیث چٍغاٌی در
راؿحای جساریؿازی یافحَُای پژوُفُا ،جؼةیث افؼاد کارآفؼیً و جتغیمقغن ةَ ٌـم ؿّم داٌكگاهُا یؿٍی
داٌكگاهُای کارآفؼیً ٌغارٌغ .فؿانیثُای جساریؿازی داٌكگاهُای داظهی ،اغهب در صغ ایساد پاركُای ؾهو و
فٍاوری ىضغود قغه اؿث کَ ظؼوزی چٍغاٌی ةَ ةازار کـب وکار ارائَ ٌيی دٍُغ (ؿهيانزاده.)2011 ،
ةا جّزَ ةَ اُيیث جتغیم داٌف ةَ فٍاوری و جساری قغن آن ةَؾٍّان یک اةؽار كّی ةؼای ركاةث در ؾؼمَ
ةیًانيههی و ضؼورت ورود داٌكگاه ةَ ایً ىّضّع ةَؾٍّان ىحّنی و ٌِاد جّنیغکٍٍغه و اٌحكار داٌف ،جغویً
انگّیی ةّىی ةؼای جساریؿازی داٌف ةَویژه ةؼای داٌكگاهُای مٍؿحی اىؼی ضؼوری ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ .درواكؽ
داٌكگاه ةَ ىلّنَ جساری قغن داٌف ٌَ ةَؾٍّان یک ىؽیث ةهکَ ةَؾٍّان یک ضؼورت ةؼای صفغ ةلاء ةایغ جّزَ
ظاص داقحَ ةاقغ .در ایً پژوُف ؿؿی ىیقّد ةَ ایً ؿؤالُا پاؿط داده قّد :ىؤنفَُای جساریؿازی داٌف
در داٌكگاهُای مٍؿحی ایؼان کغاىٍغ؟ انگّی جساریؿازی داٌف در داٌكگاهُای مٍؿحی ایؼان چگٌَّ اؿث؟
اؾحتار انگّی پیكٍِادی چلغر اؿث؟

چارچّب ٌؼؼی و پیكیٍَ جضلیق
جساریؿازی ،فؼآیٍغ جتغیم و دگؼگٌّی داٌف ٌؼؼی ىّزـّد در ٌِادُـای داٌكـگاُی ،در كانب ةؼظی اٌّاع
فؿانیثُای اكحنادی اؿث (اؿپهیٍگ .)2004 ،1درواكؽ فؼآیٍغ جساریؿازی را ىیجّان ةَ  3ىؼصهَ ىسؽا جتغیم
ٌيّد :ایغه پؼدازی ،جّؿؿَ فٍاوری  /ىضنّل و درٌِایث جساریؿازی آن .در ایً فؼایٍغ اةحغا یک ایغه کَ
ةَاٌغازه کافی ىحلاضی دارد از ىٍاةؽ ىعحهف ایسادقغه و پؼورش ىییاةغ .در ىؼصهَ جّؿؿَ ،ایً ایغه ةَ فٍاوری
یا ىضنّل ىّردٌؼؼ جتغیم ىیقّد .ةـیاری از ىضللان در صانث کهی جساریؿازی را فؼآیٍغ اٌحلال داٌف و
فٍاوری از داٌكگاهُا و ىؼاکؽ جضلیلاجی ةَ مٍایؽ یا کـبوکار زغیغ داٌـحٍغ کَ از ىیان آنُا ىیجّان ةَ رٌغ و
روؿّل اقاره ٌيّد.
Spilling

1

Downloaded from ihej.ir at 4:42 +0430 on Saturday May 15th 2021

ٌاکارآىغ اؿث .وزّد قکاف ةیً داٌـحً و اٌسام قغن ةاؾخ ىیقّد کَ داٌایی ةَ ایساد ارزش ىٍحِی ٌكّد.
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ةا ةؼرؿی پژوُفُای پیكیً داظهی و ظارزی در صّزه جساریؿــازی داٌــف در داٌكگاهُا ىیجّان دریافث
داٌــف در داٌكگاهُا پؼداظحــَ قــغه اؿــث .ةؼای ىذال ،صـٍلهی پّر و ُيکاران ( )1390ةَ قٍاؿایی ىّاٌؽ
جساری ؿازی داٌف در کارآفؼیٍی داٌكگاُی پؼداظحَ اؿث .ؾيغهجؼیً ىّاٌؽ قٍاؿاییقغه قاىم :ركـاةحی ٌتّدن
ىضیط داٌكگاهٌ ،گؼش ىٍفی ةَ جفکؼ ةٍگاُی در داٌكگاهٌ ،اکارآىغی كّاٌیً و ىلـؼرات ،ضؿف ٌؼام آىّزقی
داٌكگاه ،ةیاؾحيادی ىحلاةـم داٌـكگاه و مـٍؿث ،ىـكکالت ىـانیٌ ،تـّدن ٌیؼوی اٌـاٌی ىاُؼ و ظتؼه ،آقٍا
ٌتّدن ةا ىضیط واكؿی و ٌتّدن ؿٍغ راُتؼد پژوُكی ىیقّد .ؾتاؿــی اؿــفٍساٌی و فؼوزٌــغه دُکــؼدی
( )1393ةــَ ةؼرؿــی ؾّاىــم ىؤدــؼ ةــؼ جساریؿازی داٌــف پؼداظحـَ و اززيهَ ایـً ؾّاىـم و انؽاىـات
ةـَ انؽاىـات ىضیعـی ،ؿـاظحاری ،ؿیاؿـی و كاٌٌّـی ،فؼٍُگــی ،فــؼدی ،اكحنــادی و ىکاٌیـوُای
آىّزقــی و پژوُكــی اقــاره ٌيّدهاٌــغ .پّرؾــؽت و صیــغری ( )1390دریافحٍــغ کــَ اٌحعــاب
ؿیاؿثُای اٌگیؽهةعف ةــؼای اؿــحادان در جّزیــؽ درآىــغ ،دارای ةاالجؼیــً اُيیــث ةــؼای جكــّیق
جساریؿــازی داٌــف در داٌكــگاهُا و کارآفؼیٍــی داٌكــگاُی ةــّده و ضؼورتُــای قتکَؿــازی،
صيایثُــای ىانــی ،ایســاد ؿــاظحارُای الزم و آزادی ؾيــم اؿــحادان ةَ جؼجیــب ،اونّیثُــای ةؿــغی
را جكــکیم داده و صيایثُــای فیؽیکــی کيحؼیــً اُيیــث را ٌـــتث ةــَ ؿــایؼ ضؼورتُــا دارد.
صيیغرضا آراؿحَ و صـیٍؿهی زاُغ ( )1392در جضلیلی ةَ قٍاؿایی ؾّاىم ؿازىاٌی ىؤدؼ در جساریؿازی ٌحایر
پژوُكی پؼداظحٍغٌ .حیسَ جضلیق ٌكاندٍُغه جأدیؼ ؾّاىهی ؿازىاٌی ُيچّن وزّد پژوُكگؼان ادؼةعف ،کیفیث
جضلیلات ،دتث و صفاػث از اظحؼاع و دفاجؼ ارجتاط داٌكگاه و مٍؿث در جساریؿازی ٌحایر پژوُكی اؿثٌ .ادر
ٌادری و ایّب پژوُان ( )1397جضلیلی ةاُغف ظؼاصی و جغویً یک ىغل کارآفؼیٍی داٌكگاُی اٌسام دادهاٌغ.
در ىغل پیكٍِادی پٍر ىؼصهَ در فؼآیٍغ کارآفؼیٍی داٌكگاُی جتییً قغه اؿث کَ ؾتارجٍغ از :اٌگیؽه ،صکّىث،
اٌحعاب ،ركاةث و ؾيهکؼد .فؼآیٍغ کارآفؼیٍی داٌكگاُی از اٌگیؽش اؾضای ُیئثؾهيی داٌكگاهُا ،مٍایؽ و
دونث ،زِث جساریؿازی ؾهو و داٌف صامم از جضلیلات داٌكگاُی ٌكـث گؼفحَ و آغاز ىیقّد .در ایً
ىغل ،ىؼاصم صکّىث و ركاةثپػیؼی ىؼةّط ةَ فؼآیٍغ جساریؿازی داٌف داٌكگاُی ،ةاؾخ ىحٍاؿب قغن
صانث اٌحعاب روش و درٌِایث ازؼای کارآفؼیٍی داٌكگاُی ىیقٌّغ .اىیؼرضا ٌؼیياٌی و رضا واؾؼی ()1397
در پژوُكی جالش کؼدٌغ ،ؾّاىم فؼدی ىؤدؼ در جساریؿازی پژوُف داٌكگاُی را قٍاؿایی کٍٍغ .ةؼ اؿاس
ٌحایر جضلیق 9 ،ىلّنَ جسؼةَ و داٌف ،ىِارت اونیَ ،ظالكیث ،اظالقىغاری ،اٌگیؽش ،جّؿؿَ ىٍاةؽ اٌـاٌی ،زػب
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کَ در اغهب ایــً پژوُفُــا ةــَ ةؼرؿــی ىّاٌؽ ،ؾّاىم ىؤدؼ ،ضؼورتُا و ىکاٌیـوُای جساریؿازی

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 89/

ىٍاةؽ اٌـاٌی ،قتکَ ارجتاظی و ىكارکثپػیؼی قٍاؿایی و در ؿَ قاظل امهی صؼفَای ،ىغیؼیث ىٍاةؽ اٌـاٌی
ىؤدؼ ةؼ ؿاظحار کارآفؼیٍی داٌكگاهُا پؼداظحٍغ .اةؿاد ؿاظحاری قٍاؿاییقغه ةَ جؼجیب ؾتارتاٌغ از :جؼکیب،
اؿحلالل ،صؼفَ گؼایی ،پیچیغگی ،جيؼکؽ و رؿيیث .ىِغی ( )1395در پژوُف ظّد ،ةا ٌگاه ىحّازن و زاىؽ ةَ
روش ىؼور اؿٍادی و ٌلغ رویکؼد غانب ،اةؿاد و ؿعّح کارآفؼیٍی ازحياؾی -اكحنادی داٌكگاه را ىّردةؼرؿی
كؼار داد .ةؼ اؿاس یافحَُای ایً ىعانؿَ ،در داٌكگاه ةایغ کارآفؼیٍی در اةؿاد ازحياؾی و اكحنادی در ؿعّح
فؼدی و ؿازىاٌی قاىم داٌكسّیان ،داٌفآىّظحگان ،اؾضای ُیئثؾهيی و ؿازىان داٌكگاه ،ىّرد اُحيام
ؿیاؿثگػاران ،ةؼٌاىَ ریؽان و ىغیؼان آىّزش ؾانی و ٌؼام ؾهيی ةاقغ .ةِؽادی و ُيکاران ( )1393ةَ ظؼاصی
انگّی ىفِّىی داٌكگاه ةا رویکؼد کارآفؼیٍی ؿازىاٌی پؼداظحٍغٌ .حایر ایً جضلیق ٌكان ىیدُغ انگّی داٌكگاه
از ىٍؼؼ کارآفؼیٍی ؿازىاٌی ،قاىم ىؤنفَُای کیفیث داٌفآىّظحگان ،اٌحكاریافحَُای ؾهيی ،زػب ىٍاةؽ ىانی،
كؼاردادُای پژوُكی ،دتث اظحؼاع ،ایساد کـبوکارُای زایكی ،ایساد پارك ؾهو و فٍاوری ،فؼٍُگؿازىاٌی
کارآفؼیٍاٌَ ،ؿاظحار ؿازىاٌی ىٍؿعف ،رویکؼد کارآفؼیٍاٌَ اؿحادان ،ىغیؼیث کالن ،ىضحّای دروس و ویژگیُای
داٌكسّیان ىیقّد .ةٍی اؿغ ( )1392انؽاىات ىؤدؼ ةؼ جساریؿازی داٌف در داٌكگاه را ةَ  3دؿحَ از ؾّاىم ةَ
ٌامُای ؿاظحاری ،فؼٍُگی و ؿیاؿی-كاٌٌّی اونّیثةٍغی ٌيّده اؿث .اىیؼی و ُيکاران ( )1390در پژوُف
ظّد ةَ قٍاؿایی ىّاٌؽ ىؤدؼ ةؼ ادؼةعكی جساریؿازی داٌف از داٌكگاه ةَ مٍؿث ةَ ایً قؼح پؼداظحٍغ :ؾغم
اٌگیؽه پژوُكگؼان در جساریؿازی یافحَُای ظّد ،فؼٍُگ داٌكگاه و جفاوتُای فؼٍُگی ةیً مٍؿث و
داٌكگاه ،ىغیؼیث غیؼ ادؼةعف داراییُای فکؼی داٌكگاه و ىعانفث ةؼظی داٌكگاُیان ةا جساریؿازی داٌف.
وان و زّیٍؽ )2017( 1در پژوُكی جضث ؾٍّان ُيکاریُای اٌحلال داٌف و کارآفؼیٍی داٌكگاُیٌ ،كان دادهاٌغ
کَ داٌكگاهُا ةَوؿیهَ قؼکثُای داٌفةٍیان ىّزّد در ظّد کَ ةَ جساریؿازی و اٌحلال داٌف ىیپؼدازٌغ،
جّاٌـحَاٌغ فؼایٍغ کارآفؼیٍی را افؽایف دٍُغُ .يچٍیً از ظؼیق صيایث از ىؼاکؽ رقغ داٌكگاُی ىیجّان ارجتاط
ةیً مٍؿث و داٌكگاه را افؽایف داده و ةَ جّؿؿَ کارآفؼیٍی کيک ٌيایٍغ .زیيــّن و ادوٌـم )2015( 2در
جضلیلـی کـَ در زىیٍـَی قـٍاظث ىؤنفَُای کارآفؼیٍی در داٌكگاه اٌسـام دادٌـغ چِار ةعـف ىأىّریـث و
ارزشُا ،جّؿؿَی ىسيّؾـَ ىِارجـی و ذٍُـی ،ىؼکـؽ فؼىاٌغُـی كـّی و ؿـازىاٌغُی و ىٍتؽُا را ةَؾٍّان
1

Wynn & Jones
2 Jameson & O'Donnell
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و جؿاىهی دؿحَةٍغی قغٌغ .ةاكؼی و ُيکاران ( )1396در جضلیق ظّد ةَ کكف و اونّیثةٍغی اةؿاد و ىؤنفَُای
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ةعفُای ىعحهـف فؼآیٍـغ جضلـق یک داٌكـگاه کارآفؼیـً قٍاؿـایی کؼدٌـغٌ .حایر پژوُف گؼاُـام)2014( 1
در جساریؿازی داٌف و ایسـاد کارآفؼیٍی در داٌكگاه ؾتارتاٌغ از؛ جؿاىـم کارآفؼیٍـان و ٌـّآوران در ؿؼاؿـؼ
زاىؿَُای داٌكـگاُی و ىٍعلَای ،جّاٌيٍـغی در جضلیلاجـی کَ ةَوؿیهَی مٍؿـث جأىیً ىانی ىیقٌّغ و
مـغور پؼواٌـَ از داٌكگاهُای ماصـب فٍاوری ،دؿـحّر کار ٌـّآوری و کارآفؼیٍـی داٌكـگاُی ىٍؿکـؾ قـغه
در ؿیاؿثُا ،ىأىّریثُا ،جعنیـل ةّدزَ ،ىكّقُا و ةؼٌاىَُای درؿـی .گیب )2012( 2در ىلانَ ای
زىیٍَُای امهی جّؿؿَ کارآفؼیٍی داٌكگاُی را فِؼؿث کؼده اؿث کَ ؾتارتاٌغ از :چكواٌغاز ،ىأىّریث و
راُتؼد؛  .2صاکيیث و اداره داٌكگاه؛  .3ؿاظحار و ظؼح ؿازىاٌی؛  .4ؿازىاٌغُی داٌف (چٍغ رقحَای،
ىیانرقحَای و فؼارقحَ ای)؛  .5كغرت ٌفّذ و اؿحفاده از ىٍاةؽ ىانی ؾيّىی و ظنّمی؛  .6ىغیؼیث ذی ٌفؿان و
ارزش ُای زاىؿَ؛  .7داٌف آىّظحگان؛  .8اٌحلال ،جتادل و صيایث از داٌف؛  .9ىؼکؽ رقغ ،جأىیً ىانی ؿؼىایَ
گػاریُا در قؼکثُای ىكحق از داٌكگاه؛  .10ةیً انيههی ؿازی آىّزش ؾانی و  .11آىّزش کارآفؼیٍاٌَ و
آىّزش ؿؼىایَ گػاری.

روش قٍاؿی پژوُف
ةعف کیفی:
3

در ایً جضلیق ةا ُغف اکحكاف انگّ ،از روش جضلیق ٌؼؼیَ داده ةٍیاد از ٌّع زی جی ام ؿیـحياجیک اقحؼاوس و
کّرةیً )1998( 4اؿحفاده قغه اؿثُ .يچٍیً از ٌؼؼ چگٌّگی گؼدآوری داده ُای ىّردٌؼؼ در گؼوه جضلیق
کیفی ظتلَ ةٍغی ىی قّد .زی جی ام ؿیـحياجیک ةؼ دكث روش کار ،قفافیث فؼآیٍغ ىؼصهَ کغگػاری و جّزیؽ
داده ُا ةَ ىلّنَ ُای کهّی ىكعل و كاةهیث ىلایـَ داقحً کار در كانب یک انگّی پارادایيی جأکیغ دارد .زاىؿَ
آىاری پژوُف در ةؼگیؼٌغه افؼادی ةّدٌغ کَ درصّزه جضلیق داٌف ،جيایم و جسؼةَ غٍی داقحٍغ .زاىؿَ آىاری
ىّرد ىعانؿَ ظتؼگان ،اؿاجیغ ،داٌكسّیان دوره دکحؼی و ىغیؼان دفاجؼ ارجتاط ةا مٍؿث در داٌكگاهُای مٍؿحی

1 Graham
2
Gib
3
SY-GTM
4
Strauss & Corbin
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کـَ در داٌكگاهُای کارآفؼیـً پیكـؼو در  19کكـّر زِـان اٌسامگؼفحَ اؿـثٌ ،كـان داد کـَ ىؤنفَُای ىِـو
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کكّر (داٌكگاه مٍؿحی قؼیف ،داٌكگاه ؾهو و مٍؿث ،داٌكگاه مٍؿحی اىیؼکتیؼ ،داٌكگاه مٍؿحی ظّازَ
ةٍیان ةا جضنیالت ؾانی ىیةاقٍغ .روش ٌيٌَّگیؼی جضلیق از ٌّع ُغفيٍغ ظتلاجی اؿث ،چؼا کَ در پژوُف
صاضؼ ،الزم ةّد ةا افؼاد ىعهؽ کَ در زىیٍَ ىّضّع ىّرد ةؼرؿی و ىعانؿَ دارای اظالؾات ىٍاؿب و کافی ُـحٍغ،
جياس صامم قّدٌ .يٌَّگیؼی و گؼدآوری اظالؾات در ةعف کیفی جا زىاٌی اداىَ پیغا کؼد کَ فؼایٍغ جسؽیَ و
جضهیم و اکحكاف ةَ اقتاع ٌؼؼی ةؼؿغ .ةَ ایً جؼجیب کَ ىضلق ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ پاؿط ُا و ىناصتَ ُا ةا
افؼاد ىعهؽ ةَ اٌغازهای ةَ ُيغیگؼ قتاُث دارٌغ کَ ةَ جکؼاری قغن پاؿط ُا یا ىناصتَ ُا ىٍسؼ قغه و داده
ُای زغیغی در آٌِا وزّد ٌغارد .در ایً پژوُف ةا ٌ 17فؼ در  4گؼوه کهی (زغول  )1ىناصتَ اٌسام قغ .الزم
ةَ ذکؼ اؿث از ىناصتَ  14ةَ ةؿغ جکؼار ىكاُغه قغ ونی ةؼای اظيیٍان از اقتاع اظالؾاجی جا ىناصتَ ةا فؼد 17
اداىَ یافث.
زغول  -1گؼوه ةٍغی ىناصتَ قٌّغگان
ردیف

گؼوه

جؿغاد

1

ظتؼگان و اؿاجیغ داٌكگاه ُای مٍؿحی کَ در ةعف مٍؿث صضّر فؿال دارٌغ

9

2

ىغیؼان دفاجؼ ارجتاط ةا مٍؿث در داٌكگاه ُای مٍؿحی

3

3

ىغیؼان و ظتؼگان صّزه مٍؿث و قؼکث ُای داٌف ةٍیان ةا جضنیالت ؾانی

3

4

داٌكسّیان دوره دکحؼی در داٌكگاه ُای مٍؿحی

2

ةؼای گؼدآوری اظالؾات از روش ىناصتَُای اکحكافی ٌیيَ ؿاظحاریافحَ و ةؼرؿی اؿٍاد و ىحّن ؾهيی (اززيهَ
ةیاٌیَُای پایاٌی کٍگؼه ؿؼاؿؼی ُيکاریُای دونث ،داٌكگاه و مٍؿث) اؿحفاده قغ .در ىناصتَُای اکحكافی
اةحغا كتم از ةؼگؽاری زهـَ ىناصتَ ةا افؼاد ،ىّضّع و ؿؤال امهی و ؿؤاالت فؼؾی در اظحیار ایكان كؼار
گؼفث .ؿپؾ ىناصتَُا ةا ؿؤاالت کهی و اکحكافی زِث ةاز ٌيّدن ةضخ در دؿحیاةی ةَ اظالؾات ؾيیقجؼ در
قؼایط ،ىضیط ،زىان و ىکان ىٍاؿب اٌسام قغ .گّةا و نیٍکهً 1چِار ىؿیار ىلتّنیث ،كاةهیث اٌحلال ،كاةهیث
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S

1
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ٌنیؼانغیً ظّؿی ،داٌكگاه مٍؿحی امفِان ،داٌكگاه مٍؿحی ؿٍِغ) و ىغیؼان صّزه مٍؿث و قؼکثُای داٌف
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اظيیٍان و كاةهیث جائیغ را ةؼای مضث و اؿحضکام دادهُای کیفی ىعؼح کؼدهاٌغ کَ در ایً پژوُف از ایً
درگیؼقغن ظّالٌیىغت ةا دادهُا و مؼف زىان کافی ةؼای زيؽآوری و جسؽیَ جضهیم دادهُا ،ةازةیٍی جّؿط
ىكارکثکٍٍغگان ،ةؼرؿی دادهُا جّؿط اؿاجیغ راٍُيا و ىكاور اؿحفاده قغ .ىؿیار دوم در ىّرد مضث و
اؿحضکام دادهُا ،كاةهیث اٌحلال اؿث ،یؿٍی یافحَُا ةحّاٌٍغ اٌحلال پیغا کٍٍغ و یا كاةهیث کارةؼد در دیگؼ ىضیطُا یا
گؼوهُای ىكاةَ را داقحَ ةاقٍغ .در ایً پژوُف ىضلق ةا اٌسام جّمیفات جضهیهی از زىیٍَ و ظنّمیات
قؼکثکٍٍغگان ،جّمیف ةـحؼ ىعانؿَ و جّمیف واضش و روقً از ىّاٌؽ و ىضغودیثُا ،قؼایط اؿحفاده از
یافحَُا در دیگؼ ةافثُا را ةؼای ظّاٌٍغگان فؼاُو کؼد .یافحَُا آن زىاٌی كاةهیث جائیغ و صـاةؼؿی دارٌغ کَ
ىضلق دیگؼ ةحّاٌغ ىـیؼ جنيیيات ةَکاررفحَ جّؿط ىضلق در فؼآیٍغ جضلیق را ةَروقٍی پیگیؼی کٍغ و
ؿازگاری ىعانؿَ را ٌكان دُغ؛ ةٍاةؼایً ىضلق جياىی دادهُای ظام ،جضهیمقغه ،کغگػاریُا ،ىفاُیو ،ىلّنَُا،
اُغاف و ؿؤالُای جضلیق را ةَمّرت ىتـّط و دكیق دتث و جكؼیش ٌيّد .ؾالوه ةؼایً در ایً جضلیق از روش
جّافق درون ىّضّؾی ٌیؽ ةؼای ىضاؿتَ پایایی کغگػاری ىناصتَُای اٌسامگؼفحَ ،اؿحفاده قغه اؿث .ةؼای
ىضاؿتَ پایایی ىناصتَ ةا روش جّافق درونىّضّؾی ،از یک ٌفؼ داٌكسّی دکحؼی ىغیؼیث آىّزش ؾانی
درظّاؿث قغ جا ةَؾٍّان ُيکار پژوُف (کغگػار) در پژوُف ىكارکث کٍغ .آىّزشُا و جکٍیکُای الزم
زِث کغگػاری ىناصتَُا ةَ وی اٌحلال داده قغ .ؿپؾ ظّاؿحَ قغ جا در ؿَ ىناصتَ فؼآیٍغ کغگػاری ىفاُیو
را اٌسام دُغ .در گام ةؿغ کغگػاریُا ةا کغگػاریُای ىضلق در ىناصتَُای ىؽةّر ىّردةؼرؿی و ىلایـَ كؼار
گؼفث و درمغ جّافق درون ىّضّؾی ىضاؿتَ گؼدیغُ .يانظّر کَ در زغول  2ىكاُغه ىیقّد پایایی ةیً دو
کغگػار ةؼاةؼ ةا  73 ،1درمغ ىیةاقغ کَ از  60درمغ ةاالجؼ اؿث؛ ةٍاةؼایً كاةهیث اؾحياد کغگػاری جّؿط روش
درمغ جّافق درون ىّضّؾی ىّرد جائیغ اؿث.
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ىؿیارُا زِث ارزقیاةی مضث و اؿحضکام دادهُا اؿحفاده گؼدیغ .ةؼای جأییغ اؾحتار و ىلتّنیث دادهُا از روش

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 93/
زغول  -2ةؼرؿی پایایی ةا ىضاؿتَ درمغ جّافق درون ىّضّؾی
ردیف

کغ ىناصتَقٌّغه

جؿغاد کم کغُا

جؿغاد جّافق

جؿغاد ؾغم جّافق

1

G1P3

97

38

21

٪78

2

G1P6

90

33

24

٪73

3

G2P2

77

26

25

٪68

264

97

70

٪73

ىّضّؾی

کم

ةعف کيّی:
پؾ از ظؼاصی انگّی جضلیق ةا اؿحفاده از ٌؼؼیَ داده ةٍیاد ،ةَىٍؼّر قٍاؿایی اؾحتار آن از ىغل آزىّن ىؿادالت
ؿاظحاری ( 1)SEMاؿحفاده قغ .ىغلؿازی ىؿادالت ؿاظحاری کَ در اواظؼ دَُ قنث ىیالدی ىؿؼفی قغ،
ارجتاظات ىیان چٍغیً ىحغیؼ در یک ىغل را ةؼرؿی ىیکٍغ .كغرت ایً جکٍیک در جّؿؿَ ٌؼؼیَُا ةاؾخ کارةؼد
وؿیؽ آن در ؾهّم ىعحهف قغه اؿث .یکی از ىِوجؼیً دالیم اؿحفاده زیاد پژوُكگؼان از  ،SEMكاةهیث
آزىّدن جئّریُا در كانب ىؿادالت ىیان ىحغیؼُاؿث .دنیم دیگؼ نضاظ ٌيّدن ظعای اٌغازهگیؼی جّؿط ایً
روش اؿث کَ ةَ ىضلق ازازه ىیدُغ جا جسؽیَوجضهیم دادهُای ظّد را ةا اصحـاب ظعای اٌغازهگیؼی گؽارش
دُغ .از ةیً ٌـمُا و ٌؼمافؽارُای قٍاظحَقغه ةؼای آزىّن ىؿادالت ؿاظحاری از ٌؼمافؽار Smart Pls
 2.0.M3اؿحفاده گؼدیغ .از ىِوجؼیً دالیم اٌحعاب ایً ٌؼمافؽار ،ىیجّان ةَ ىّاردی چّن :صسو ٌيٌَّ اٌغك و
اىکان اؿحفاده از ىغلُای اٌغازهگیؼی ةا یک قاظل (ؿؤال) اقاره کؼد.
زاىؿَ آىاری ةؼای اؾحتارؿٍسی انگّی ظؼاصیقغه جضلیق ،قاىم ىغیؼان و ظتؼگان دفاجؼ ارجتاط ةا مٍؿث
داٌكگاهُای مٍؿحی ،ىؼاکؽ رقغ ،ىؼاکؽ ٌّآوری ،پاركُای ؾهو وفٍاری ،ىؼاکؽ کارآفؼیٍی و اؾضای ُیئثؾهيی
داٌكگاهُا در صّزه کارآفؼیٍی و ىغیؼیث کارآفؼیٍی ىیةاقغ .جؿییً صسو ٌيٌَّ در ةعف کيّی ىٍّط ةَ ارائَ

Structural Equation Model
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درمغ جّافق درون

 /94فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

انگّ اؿث جا ةا جّزَ ةَ ىؤنفَُای امهی و فؼؾی آن ةحّان ضيً جؿییً صسو ٌيٌَّ ،پؼؿكٍاىَ ىّردٌؼؼ را ٌیؽ

یافحَُای پژوُف
پؾ از گؼدآوری دادهُا از ظؼیق ىناصتَُا ،ةَىٍؼّر جضهیم صسو ؾؼیو دادهُا و ىحًُای اؿحعؼاجقغه از
ىناصتَُا از ٌؼمافؽار اظهؾ جیٌ 1ـعَ  7/5اؿحفاده قغ .در اونیً ىؼصهَ ىحً ىناصتَ ةَظّر کاىم ةَؾٍّان
ؿٍغُای زغاگاٌَ وارد ٌؼمافؽار قغٌغ .ؿپؾ ةا رویکؼد ٌؼؼیَ داده ةٍیاد کغگػاری دادهُا اٌسام قغ .زيؽآوری و
جضهیم دادهُا در ىعانؿات ٌؼؼیَ داده ةٍیاد از اةحغای کار ةَمّرت ىّازی و ُوزىان ةاُو پیف رفحٍغ .جضهیم
دادهُا ةؿغ از قؼوع اونیً گامُای زيؽآوری دادهُا آغاز گؼدیغ و ؿپؾ ؾلایغ و اٌغیكَُای اؿحعؼاجقغه،
زيؽآوری و جضهیم دادهُا را ُغایث کؼدٌغ .ایً فؼایٍغ جا اٌحِای پژوُف اداىَ یافث؛ زیؼا ؾلایغ ،ىفاُیو و
ؿؤاالت زغیغ ةَظّر ىؼجب جّنیغ گؼدیغٌغ کَ ىضلق را ةَ ىفاُیو و ىٍاةؽ زغیغ دادهُ ،غایث کؼدٌغ .ؿَ ىؼصهَ
کغگػاری کَ ةؼای جکّیً ىٍـسو ،ىٍؼو و ىكؼوح ٌؼؼیَ ةَکاررفحَ ةّدٌغ ،ؾتارت ةّدٌغ از کغگػاری ةاز،
ىضّری و اٌحعاةی .در کغگػاری ةاز ىضلق ظط ةَ ظط دادهُا را ةؼرؿی ،ىفاُیو را قٍاؿایی و کغگػاری ٌيّد.
صامم جسؽیَوجضهیم ىفاُیو ةَدؿثآىغه از ایً ىؼصهَ جؿغاد  738کغ ةّد .ؿپؾ ةا ىلایـَ ىغاوم کغُا ازٌؼؼ
ىاُیث و جكاةَ و ُيـاٌی در ىفاُیو ،ظتلات قکمگؼفحَ و اةؿاد ُؼ یک از آنُا جؿییً گؼدیغ .در ایً ىؼصهَ از
کغگػاری ةاز  112ظتلَ قٍاؿایی و ىفاُیو در آنُا ؿازىاٌغُی قغٌغ .در گام ةؿغ ظتلات ةا جّزَ ةَ ٌّع و
ىاُیث آنُا ةَ ظتلات امهی دؿحَةٍغی قغٌغ .صامم ایً ىؼصهَ ظتلات امهی ةّد کَ ةا زیؼ ظتلات ظّد
ارجتاط داقحَ و آنُا را جّضیش ىیدادٌغ .کغُا و ظتلات ةایغ ىلایـَ قغه و رواةط ةیً ظتلات و زیؼ ظتلَُا
ىكعل قّد جا ضيً ایًکَ ٌحیسَ پاالیفقغه کغُای اونیَ ةاقٍغ ةحّاٌٍغ جفـیؼی دكیقجؼ از پغیغه ىّردٌؼؼ ٌیؽ
ارائَ دٍُغ .ةغیً جؼجیب در ایً ىؼصهَ از کغگػاری ةاز جؿغاد  70ظتلَ امهی قٍاؿایی و جؿؼیف قغ .در گام ةؿغ
ةَىٍؼّر ٌؼؼیَپؼدازی و جفضل از زؽءةَزؽء اىّر ةَ ؿعش ٌؼؼی ،ظالمَؿازی ظتلات امهی ةا ىلایـَ،
جؼکیب و دؿحَةٍغی در ىلّالت اٌسام قغ .در ىؼصهَ کغگػاری ىضّری ظتلات امهی و ىفاُیو ةَدؿثآىغه از
ىؼصهَ كتم ةاُو ىلایـَ ،جؼکیب ،جهعیل و ادغام قغٌغ .درواكؽ ةا ظالكیث فکؼی و اٌحؽاؾی ،ؿازىاٌغُی کم

Atlas.ti
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ظؼاصی و جّزیؽ ٌيّد.

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 95/

ىؿاٌی ةَدؿثآىغه از جضلیق صـب ارجتاظی کَ ةاُو دارٌغ در  16ىلّنَ مّرت گؼفث .در ظؼاصی انگّی
ذیٍفؿان ایً صّزه و قٍاؿایی قؼایط ؾهی ،راُتؼدُا ،پیاىغُا ،قؼایط زىیٍَای و قؼایط ىغاظهَگؼ ىكعل قّد.
ةَؾتارتدیگؼ ةَ ایً اىؼ جّزَ قغه اؿث کَ ؿازىاٌغُی و جّؿؿَ جساریؿازی داٌف در داٌكگاه از چَ ؾّاىهی
جأدیؼ ىیپػیؼد؟ ُيچٍیً ةا چَ ؾّاىهی جؿاىم دارد؟ چَ راُتؼدُایی را دٌتال کٍغ؟ و پیاىغُای ایً جؿاىمُا،
راُتؼدُا و ؾّاىم جأدیؼگػار ةؼ پغیغه امهی جضلیق چیـث؟
انگّی پاردایيی قکم قياره  1جتییً کٍٍغه ایً واكؿیث اؿث کَ ؿازىاٌغُی و جّؿؿَ جساریؿازی داٌف در
داٌكگاه ىفِّىی چٍغةؿغی و پیچیغه اؿث کَ جضث جأدیؼ قؼایعی ةٍِامُای قؼایط ؾهّی ،قؼایط ىغاظهَ گؼ و
قؼایط زىیٍَ ای ىی ةاقغ .قؼایط ؾهّی قاىم :جغویً رؿانث ،اُغاف و ؿیاؿث ةؼای جساری ؿازی داٌف در
داٌكگاه ،جؿِغ و ٌلف ىغیؼیث و رُتؼی و فؼٍُگ جساری ؿازی داٌف ىی قّد .در واكؽ ؿَ ىّرد اقاره قغه
از امهیجؼیً ؾّاىهی ُـحٍغ کَ ىـحلیيا ةؼ پغیغه امهی یؿٍی ؿازىاٌغُی و جّؿؿَ جساریؿازی داٌف در
داٌكگاه جأدیؼ ىیگػارٌغ .قؼایط ىغاظهَگؼ ٌیؽ قاىم ىّارد :ایساد اٌگیؽه و جكّیق ةؼای فؿانیثُای جضلیلاجی
ٌّآور ،فٍاوری و کارآفؼیً ،افؽایف ىٍاةؽ ىانی و ؿؼىایَگػاری کارآفؼیٍاٌَ و فٍاور ،ةازٌگؼی و جـِیم كّاٌیً و
فؼآیٍغُای کاری اؿث .ایً ؾّاىم ةَؾٍّان جـِیمکٍٍغهُایی ُـحٍغ کَ ةؼ روی پغیغه امهی جأدیؼ ىذتث
ىیگػارٌغ و ةَ راُتؼدُای ظامی ىٍسؼ ىیقٌّغُ .يچٍیً ىّارد :جؿاىم و ُيکاری پّیا و ؿازٌغه ةیً داٌكگاه
و مٍؿث ،صيایث و ٌلف دونث و وزارت ؾهّم جضلیلات و فٍاوری در جساریؿازی داٌف در داٌكگاه ٌیؽ در
ظتلَ قؼایط زىیٍَای كؼار ىیگیؼٌغ .ایً ؾّاىم ةـحؼ ىٍاؿب ةؼای رویغادُای پغیغه امهی را جكکیم ىیدٍُغ.
ةَؾتارتدیگؼ قؼایط ویژهای را فؼاُو ىیکٍٍغ کَ ةؼ اؿاس آنُا راُتؼدُای کٍف/واکٍف ،ؿازىاٌغُی و جّؿؿَ
جساریؿازی در داٌكگاه ىیـؼ قّد .ةَظّرکهی ؿَ قؼایط فّق در راؿحای یکغیگؼ و ةَمّرت یک کهیث واصغ
روی پغیغه امهی جأدیؼ ىیگػارٌغ .دؿحیاةی ةَ پغیغه امهی جضلیق ىـحهؽم اكغامُا و اجعاذ جنيیوُای راُتؼدی
قاىم :ةازةیٍی ٌؼام و ىضحّای آىّزقی داٌكگاهُا ةا رویکؼد کارآفؼیٍی و جساریؿازی ،فؿانیثُای پژوُكی
ُغفيٍغ ،ایساد و ؿازىاٌغُی دفاجؼ و ٌِادُای ىـحلم و واؿط ةیً داٌكگاه و مٍؿث و زػب و اؿحعغام ةا
رویکؼد ىِارجی و کارآفؼیٍی ىیةاقغ .ةؼ اؿاس ایً راُتؼدُا ،ىیجّان ةَ ٌحایسی ةؼای داٌكگاهُا ةَ قؼح :ارجلاء
ؿعش کیفی داٌكگاه و اؾحياد مٍؿث ةَ داٌكگاه و پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای مٍؿث و زاىؿَ ىحنّر ةّد.
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پارادایيی جساریؿازی داٌف در داٌكگاهُا ؿؿی قغ یک انگّی ىٍعلی و ةا جکیَةؼ جفـیؼ و درك ظتؼگان و

 /96فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

 ایجاد اهگیزه و تضٌیق برای فػانیت يایتدلیلاتی هٌآور ،فواور و کارآفرین
 افزایش موابع مانی و سرمایى گذاری کارآفریواهىو فواور
 -بازهگری و تسًیم كٌاهین و فرآیوديای کاری

 تدوین رسانت ،ايداف و سیاست برایتجاری سازی داهش در داهضگاه
 هلش و تػًد مدیریت و ريبری داهضگاه بىتجاری سازی داهش
 -فريوگ کارآفریوی و تجاری سازی داهش

رايبرديا

پیامد
 ارتلائ سطح کیفی ومًارتی اغضای يیات غهمی و
داهضجٌیان
 ارتلاء سطح کیفی داهضگاه واغتماد صوػت بى داهضگاه
 پاسخگٌیی بى هیازيایصوػت و جامػى

 بازبیوی هظام و مدتٌای آمٌزصیداهضگاه با رویکرد تجاری سازی داهش
 فػانیت يای پژويضی يدفمود ایجاد و سازماهديی دفاتر و هًاديایمستلم و واسط بین داهضگاه و صوػت
 جذب و استخدام با رویکرد مًارتی وکارآفریوی

پدیده اصهی
سازماهديی و تٌسػى تجاری
سازی داهش در داهضگاه

بستر زمیوى ای
 تػامم و يمکاری پٌیا و سازهده بینداهضگاه و صوػت
 خمایت و هلش دونت و وزارت غهٌمتدلیلات و فواوری در تجاری سازی داهش
در داهضگاه

قکم  -1انگّی پارادایيی جساریؿازی داٌف در داٌكگاهُای مٍؿحی کكّر

در اداىَ ظی کغگػاری اٌحعاةی جضهیهی ةؼ روی جيام ىؼاصم مّرت گؼفث .ایً کغگػاری یک ىؼصهَ ىکاٌیکی
در اداىَ دو ىؼصهَ كتهی ٌیـث .درواكؽ در صیً ىفِّمؿازی و ىلّنَ ؿازی ةایغ قاُغ ػِّر یک ٌؼؼیَ اٌحؽاؾی
ةّد .ةا کغگػاری اٌحعاةی ُيَ ىفاُیو در كانب یک ؿاىاٌَ ٌؼؼی ةؼ اؿاس ُغف امهی پژوُف (جساریؿازی
داٌف در داٌكگاهُا) ؿازىاٌغُی قغٌغ .درواكؽ ىضلق ةؼصـب جسارب و فِو ظّد از پغیغه و ىلّنَ ىضّری
ىّردىعانؿَ و ُيچٍیً پاالیف ىغل پارادایيی ارائَقغه ةَ جتییً رواةط ىـححؼ ةیً ىلّنَُای ىّزّد و ارائَ
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صرایط مداخهى گر

صرایط غهّی

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 97/

انگّی ىفِّىی پؼداظحَ اؿث .قکم قياره  2انگّی ىفِّىی جساریؿازی داٌف در داٌكگاهُای مٍؿحی را

صرایط مداخهى گر:
 ایجاد اهگیزه و تضٌیق برای فػانیتًای تدلیلاتی هٌآور،فواور و کارآفرین
 افزایش موابع مانی و سرمایى گذاری کارآفریواهى و فواور -بازهگری و تسًیم كٌاهین و فرآیوديای کاری

رايبرديا:
 بازبیوی هظام و مدتٌای آمٌزصی داهضگاه بارویکرد کارآفریوی
 فػانیت يای پژويضی يدفمود ایجاد و سازماهديی دفاتر و هًاديای مستلم وواسط بین داهضگاه و صوػت
 جذب و استخدام با رویکرد مًارتی وکارآفریوی

پیامد:
 ارتلائ سطح کیفی و مًارتی اغضایيیات غهمی و داهضجٌیان
 ارتلاء سطح کیفی داهضگاه و اغتمادصوػت بى داهضگاه
 پاسخگٌیی بى هیازيای صوػت وجامػى

پدیده اصهی:
سازماهديی و تٌسػى
تجاری سازی داهش در
داهضگاه يای صوػتی

صرایط غهّی:
 تدوین رسانت ،ايداف و سیاستبرای تجاری سازی داهش در
داهضگاه
 هلش و تػًد مدیریت و ريبریداهضگاه بى کارآفریوی و تجاری
سازی داهش
 فريوگ کارآفریوی و تجاریسازی داهش

صرایط زمیوى ای:
 تػامم و يمکاری پٌیا و سازهده بین داهضگاهو صوػت
 خمایت و هلش دونت و وزارت غهٌم تدلیلاتو فواوری در تجاری سازی داهش و کارآفریوی
داهضگاه

قکم  -2انگّی ىفِّىی جساریؿازی داٌف در داٌكگاهُای مٍؿحی کكّر
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ٌكان ىیدُغ.

 /98فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

پؾ از جتییً انگّ و قٍاؿایی ىؤنفَُای امهی و فؼؾی آن ایً اىکان فؼاُو قغ جا ةحّان در ةعف کيّی جضلیق ةؼ
روایی ،ىؿیار  ،R2ىؿیار  GOFو ضؼایب ىـیؼ و ىؿٍیداری ةیً ىلّنَُای کهی زِث جائیغ رواةط ةیً آنُا را
ةؼرؿی و جؿییً کؼد.
یکی از ىِوجؼیً كّاؾغ قٍاظحَقغه ةؼای جؿییً صغاكم ٌيٌَّ الزم درروش پی ال اس ،جّؿط ةارکالی و
ُيکاران ( )1995ارائَ قغه اؿث .ایً ىضللان اػِار ىیدارٌغ کَ صغاكم صسو ٌيٌَّ الزم ةؼای اؿحفاده از ایً
روش ،ةؼاةؼ اؿث ةا ةؽرگحؼیً ىلغار صامم از دو كاؾغه ةَ قؼح ذیم:
 10 )1ضؼب در جؿغاد قاظل ُای ىغل اٌغازه گیؼی ای کَ دارای ةیكحؼیً قاظل در ىیان ىغل ُای اٌغازه
گیؼی ىغل امهی پژوُف اؿث.
 10 )2ضؼب در ةیكحؼیً رواةط ىّزّد در ةعف ؿاظحاری ىغل امهی پژوُف کَ ةَ یک ىحغیؼ ىؼةّط ىی
قٌّغ.
ظتق انگّی جتییً قغه کَ در قکم  2ارائَ قغه اؿث و ُيچٍیً ةؼاؿاس كاؾغه ( ،)1ىلّنَ کهّی "راُتؼدی" ةا
چِار ىّنفَ فؼؾی (ىلّنَ) دارای ةیكحؼیً ىّنفَ در ةیً ىلّنَ ُای کهّی انگّ ىی ةاقغ کَ در ایً مّرت
 4×10;40صامم ىی قّد .ةؼاؿاس كاؾغه (ٌ )2یؽ ىلّنَ کهّی " راُتؼدی" ،ةا ةیكحؼیً ارجتاط ةا ؿایؼ ىلّنَ ُای
کهّی (چِار راةعَ) قٍاؿایی قغ کَ در ایً صانث ٌیؽ ؾغد  4×10;40ىضاؿتَ ىی قّد؛ ةٍاةؼایً ظتق ایً كّاؾغ
صغاكم ٌيٌَّ ىّردٌیاز  40پؼؿكٍاىَ ظّاُغ ةّد کَ ةَ ىٍؼّر اظيیٍان از ةازگكث و رؿیغن ةَ صسو ٌيٌَّ
ىّردٌیاز 150 ،پؼؿكٍاىَ ةَ مّرت انکحؼوٌیکی و ةا روش جنادفی ؿاده در زاىؿَ آىاری جّزیؽ و در ٌِایث 94
پؼؿكٍاىَ جکيیم و اظالؾات آٌِا دریافث قغ .ؿّال ُای پؼؿكٍاىَ ٌیؽ ةؼاؿاس ىّنفَُای ُؼ ىلّنَ (یافحَ ُای
ةعف کیفی) جغویً قغُ .يچٍیً در پؼؿكٍاىَ ةؼای اٌغازگیؼی ُؼ یک از قاظل ُا از ظیف نیکؼت 10
ؿعضی (ظیهی کو; 1جا ظیهی زیاد; )10اؿحفاده قغه اؿث .در ایً جضلیق زِث ؿٍسف پایایی از آنفای
کؼوٌتاخ و پایایی ىؼکب اؿحفاده گؼدیغٌ .حایر ىضاؿتات ىؼةّط ةَ آنفای کؼوٌتاخ و پایایی ىؼکب ىحغیؼُای
جضلیق (ىلّنَ ُای کهّی) در زغول زیؼ آىغه اؿث .از آٌسا کَ ىلادیؼ پایایی ىحغیؼُای جضلیق ةیكحؼ از 0/70
ةغؿث آىغه اؿث ،ةٍاةؼایً ىحغیؼُا از پایایی ىٍاؿتی ةؼظّردارٌغ.

Downloaded from ihej.ir at 4:42 +0430 on Saturday May 15th 2021

اؿاس روش ىغل ىؿادالت ؿاظحاری ٌضّه جؿییً صغاكم صسو ٌيٌَّ ،ظؼاصی و ٌضّه جّزیؽ پؼؿكٍاىَ ،پایایی،

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 99/
زغول  :3آزىّن پایایی ىحغیؼُا (آنفای کؼوٌتاخ و پایایی ىؼکب)

پیاىغ

0/938

0/961

ؾهّی

0/828

0/895

ىغاظهَ گؼ

0/853

0/909

زىیٍَ ای

0/749

0/888

پغیغه امهی

0/836

0/876

راُتؼدُا

0/829

0/887

ةَ ىٍؼّر ؿٍسف روایی از روش ىیاٌگیً واریاٌؾ اؿحعؼاج قغه ( 1)AVEاؿحفاده قغ .ىؿیار ىیاٌگیً واریاٌؾ
اؿحعؼاج قغه از اٌّاع روشُای روایی ؿازه اؿثٌ .حایر ىؼةّط ةَ آزىّن ایً ىؿیار در زغول  4آىغه اؿث.
ُياٌعّری کَ ىكاُغه ىیقّد ىلغار ایً ىؿیار ةؼای ُيَ ىحغیؼُا ةاالجؼ از  0/5اؿث و ٌكاندٍُغه روایی
ُيگؼای كاةم كتّنی اؿث.
زغول  :4آزىّن روایی ُيگؼای ىحغیؼُا ةا ىؿیار AVE
ىحغیؼُا (ىلّنَ ُای کهّی)

ىؿیار AVE

پیاىغ

0/891

ؾهّی

0/740

ىغاظهَ گؼ

0/770

زىیٍَ ای

0/799

پغیغه امهی

0/585

راُتؼدُا

0/664

Average variance extracted

1
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ىحغیؼُا

آنفای کؼوٌتاخ

پایایی ىؼکب

 /100فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

ةَىٍؼّر ةؼرؿی رواةط ةیً ىلّنَُا و اةؿاد انگّ و پاؿط ةَ ایً ؿؤال کَ آیا رواةط جئّریکی کَ ةیً ىحغیؼُا در
ةیً ىحغیؼُای ٌِفحَ ىّردىعانؿَ رواةط ىؿٍیداری وزّد دارد یا ظیؼ؟ ىغل ىؿادالت ؿاظحاری در ٌؼمافؽار
اؿيارت پی ال اس جؼؿیو قغٌ .حایر ىؿادالت ؿاظحاری در صانثُای اؿحاٌغارد و ىؿٍی داری ةَ جؼجیب در
قکم  3و قکم  4آىغه اؿث.

قکم  :3ىغل ؿاظحاری ىحغیؼُای امهی و فؼؾی در صانث اؿحاٌغارد
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ىؼصهَ جغویً انگّی ىفِّىی پژوُف ىغٌؼؼ ةّده اؿث ،ةَوؿیهَ دادهُا جائیغ ىیقّد یا ظیؼ؟ ةَؾتارتدیگؼ آیا

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 101/

ةؼ اؿاس ىغلُای فّق اىکان ةؼرؿی رواةط ةیً ىحغیؼُای جضلیق وزّد دارد .ونی كتم از آن ةؼازش ىغل
ىّردةؼرؿی كؼار گؼفث جا ىكعل قّد آیا ىغل از كاةهیث و ةؼازش ظّةی ةؼظّردار اؿث یا ظیؼ؟
ةؼای ىكعل کؼدن ایًکَ قاظلُای اٌغازهگیؼی (ىحغیؼُای ىكاُغهقغه) جا چَ اٌغازه ةؼای ؿٍسف
ىحغیؼُای ٌِفحَ (ىکٍّن) كاةمكتّلاٌغ ،از ؿٍسف ةار ؾاىهی اؿحفاده قغ .صغاكم ىلغار كاةمكتّل  0/3و ةارُای
ؾاىهی  0/4ؿعش ىؿٍاداری ىحّؿط را ٌكان ىیدُغ .در جضهیمُای ؾاىهی جأییغی ،ىلادیؼ ةارُای ؾاىهی ةاالجؼ از
ٌ 0/6كاٌگؼ ؿعش ىؿٍاداری كّی و ُيتـحگی زیاد ةیً ىحغیؼُای ىكاُغهقغه و ؾاىم ةّده و ٌیؽ ةیاٌگؼ آن اؿث
کَ ؿازه ظّب جؿؼیف قغه اؿث .ىلادیؼ ةارُای ؾاىهی در زغول ( )5آورده قغه اؿث .اؾغاد ىٍغرج در ؿحّن
ضؼایب ةارُای ؾاىهی ایً زغول ٌكان ىیدُغ قاظلُای اٌغازهگیؼی(ىحغیؼُای ىكاُغهقغه) ةا ؿعش
ُيتـحگی ةاال ةَظّةی ىحغیؼُای ىکٍّن را اٌغازهگیؼی ىیکٍٍغ.
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قکم  :4ىغل ؿاظحاری ىحغیؼُای امهی و فؼؾی در صانث ىؿٍی داری

 /102فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399
زغول ( :)5ىلادیؼ ؿٍسف ةار ؾاىهی
1
2

ؾهّی

3
4

زىیٍَ ای

5

جغویً رؿانث ،اُغاف و ؿیاؿث ُای داٌكگاه کارآفؼیً

0/839

ىغیؼیث و رُتؼی داٌكگاه

0/888

فؼٍُگ کارآفؼیٍی

0/853

جؿاىم و ُيکاری پّیا و ؿازٌغه ةیً داٌكگاه و مٍؿث

0/892

صيایث و ٌلف دونث و وزارت ؾهّم جضلیلات و فٍاوری در داٌكگاه

0/896

ُای کارآفؼیً
ةازةیٍی ٌؼام و ىضحّای آىّزقی داٌكگاه ُا ةا رویکؼد کارآفؼیٍی

0/906

6

راُتؼدی

7

فؿانیث ُای پژوُكی ُغفيٍغ

0/832

8

ایساد و ؿازىاٌغُی دفاجؼ و ٌِادُای ىـحلم و واؿط ةیً داٌكگاه و

0/740

مٍؿث
زػب و اؿحعغام ةا رویکؼد ىِارجی و کارآفؼیٍی

0/771

9

ةازٌگؼی و جـِیم كّاٌیً و فؼآیٍغُای کاری

0/841

11

افؽایف ىٍاةؽ ىانی و ؿؼىایَ گػاری کارآفؼیٍاٌَ و فٍاور

0/886

12

ایساد اٌگیؽه و جكّیق ةؼای فؿانیحِای جضلیلاجی ٌّآور ،فٍاور و کارآفؼیً

0/904

جتغیم ؾهو ةَ فٍاوری و جّؿؿَ داٌایی ىضّر در ٌؼام ارجتاط مٍؿث و

0/704

10

13

ىغاظهَ گؼ

امهی

داٌكگاه
14

جّزَ ةَ ٌّآوری و ایغه پؼوری یک ضؼورت ةؼای داٌكگاه ُای کارآفؼیً

0/776

15

ؿاظحار و ؿازىاٌغُی جكکیالجی ىٍؿعف در داٌكگاه در راؿحای کارآفؼیٍی

0/774

16

ىغیؼیث ؿؼىایَ اٌـاٌی فٍاور و ٌعتَ ،جّؿؿَ ٌؼام جضلیق و جّؿؿَ زىیٍَ

0/786

ؿاز جؿاىم مٍؿث و داٌكگاه
جاىیً و اؿحفاده از جسِیؽات و اىکاٌات جضلیلاجی و آزىایكگاُی داٌكگاه

17

0/783

در راؿحای صم ىكکالت و ٌیازُای مٍؿث
ارجلائ ؿعش کیفی و ىِارجی اؾضای ُیات ؾهيی و داٌكسّیان

0/924

18

پیاىغ

19

ارجلاء ؿعش کیفی داٌكگاه

0/923

20

پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای مٍؿث و زاىؿَ

0/984
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ردیف

ىحغیؼُای ىکٍّن

قاظلُای اٌغازهگیؼی

ةار ؾاىهی

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 103/

در اداىَ ةؼازش ىغل ؿاظحاری پژوُف ىّردةؼرؿی كؼار ىیگیؼد .اونیً و اؿاؿیجؼیً ىؿیار ةؼای ؿٍسف راةعَ
صانث ىؿٍیداری ٌكان دادهقغه اؿثُ .يانظّر کَ در قکم ٌكان داده ىیقّد ایً ضؼیب ةؼای ُيَ رواةط
ةاالجؼ از  1/96ةّده و در ؿعش  %95جائیغ اؿث.
یکی دیگؼ از ىؿیارُای ةؼرؿی ىغل ؿاظحاری ،ضؼایب  R2ىؼةّط ةَ ىحغیؼُای پٍِان درونزای (واةـحَ) ىغل
اؿث .ایً ىؿیار ٌكاندٍُغه جأدیؼ یک ىحغیؼ ةؼونزا ةؼ یک ىحغیؼ درونزا اؿث و ؿَ ىلغار  0/33 ،0/19و 0/67
ةَؾٍّان ىلغار ىالك ةؼای ىلادیؼ ضؿیف ،ىحّؿط و كّی در ٌؼؼ گؼفحَ ىیقٌّغُ .ؼ چَ  R2ىؼةّط ةَ
ؿازهُای درونزای یک ىغل ةیكحؼ ةاقغٌ ،كان از ةؼازش ةِحؼ ىغل اؿثٍُ .ـهؼ و ُيکاران )2009( 1ىؿحلغٌغ
در یک ىغل ،درمّرجیکَ یک ؿازه درونزا جّؿط یک یا دو ؿازه ةؼونزا جضث جأدیؼ كؼار گیؼد ،ىلغار  R2از
 0/33ةَ ةاال ٌكان از كّت راةعَ ةیً آن ؿازه و ؿازهُای درونزا اؿث .وزّد ىحغیؼُای ىـحلم ةیكحؼ ىّزب
افؽایف  R2ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً ُؼچَ جؿغاد ىحغیؼُای ىـحلم در جتییً یک ىحغیؼ واةـحَ ةیكحؼ ةاقغ ،ىلغار ةاالی
 R2ةؼای ةؼازش ىغل ٌیاز اؿث .در زغول  6ضؼایب  R2ةؼای پٍر ىحغیؼ جضلیق ارائَقغه اؿث.
زغول  :6ىؿیار  R Squaresیا R2
ىحغیؼُا

ىؿیار R2

ىحغیؼُا

ىؿیار R2

پیاىغ

0/486

پغیغه امهی

0/266

ىغاظهَ گؼ

0/490

راُتؼدُا

0/684

زىیٍَ ای

0/442

ىیاٌگیً

0/4736

ىِوجؼیً قاظل ةؼازش ىغل در جکٍیک صغاكم ىسػورات زؽیی قاظل  GOFاؿث کَ جّؿط جٍٍِاوس و
ُيکاران ( )2004اةغاع گؼدیغ .ایً قاظل ةا اؿحفاده از ىیاٌگیً ٍُغؿی قاظل  R2و ىیاٌگیً ىلادیؼ
Hensler et al

1

Downloaded from ihej.ir at 4:42 +0430 on Saturday May 15th 2021

ةیً ؿازهُا در ةعف ؿاظحاری ،اؾغاد ىؿٍیداری  tاؿث .ایً ضؼایب در قکم  4ىغل ىؿادالت ؿاظحاری در

 /104فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

اقحؼاکی كاةم ىضاؿتَ اؿث .ىیاٌگیً ىلادیؼ اقحؼاکی ؿازه ُا ةؼاةؼ ةا  ،0/4611ضؼیب  R2ةؼاةؼ ةا  0/4736و در

زغول  :7ىلادیؼ اقحؼاکی

ىحغیؼُا

ىلادیؼ اقحؼاکی

پیاىغ

0/682

ؾهّی

0/449

ىغاظهَ گؼ

0/494

زىیٍَ ای

0/344

پغیغه امهی

0/365

راُتؼدُا

0/433

ىیاٌگیً

0/4611

وجؽنؾ و ُيکاران ( )2009ؿَ ىلغار  0/25 ،0/01و  0/36را ةَؾٍّان ىلادیؼ ضؿیف ،ىحّؿط و كّی ةؼای
 GOFىؿؼفی ٌيّدهاٌغ؛ ةٍاةؼایً ؾغد  0/467ىلغار كّی و ظّةی ةؼای ةؼازش ىغل اؿث .ةاجّزَ ةَ ٌحایر
ةغؿث آىغه و ىلایـَ آٌِا ةا داىٍَ كاةم كتّل ىیجّان اذؾان داقث کَ ىؿیارُای ةؼازٌغگی ىغل در داىٍَ كاةم
كتّل كؼارگؼفحَاٌغ و ىغل ىّرد جائیغ ىیةاقغ.
ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از ةؼرؿی ضؼایب ىـیؼ اؿحاٌغارد ىیجّان دریافث کَ ضؼایب ىـیؼ جياىی ىؤنفَُا ةا
ىلّنَُای کهی ذیرةط ةاالجؼ از  0/3اؿث ،ةٍاةؼایً ىیجّان گفث کَ ؿؤاالت ىّردٌؼؼ از كغرت جتییً ظّةی
ةؼظّردار ُـحٍغ .ةاالجؼیً ضؼیب ىـیؼ ىلّنَ کهی ؾهّی ىحؿهق ةَ ىؤنفَ "ٌلف و جؿِغ رُتؼی داٌكگاه ةَ
کارآفؼیٍی و جساریؿازی" اؿث کَ ةؼاةؼ  %88/8ىیةاقغ .ةاالجؼیً و پاییًجؼیً ضؼیب ىـیؼ ىلّنَ کهی قؼایط
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ٌِایث ىلغار  GOFةؼاةؼ ةا  0/467ةغؿث آىغه اؿث.

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 105/

ىغاظهَگؼ ةَ جؼجیب ىؼةّط ةَ ىؤنفَ " ایساد اٌگیؽه و جكّیق ةؼای فؿانیثُای جضلیلاجی ٌّآور ،فٍاور و
قؼایط زىیٍَای ٌیؽ ىؤنفَُای " جؿاىم و ُيکاری پّیا و ؿازٌغه ةیً داٌكگاه و مٍؿث " و" صيایث و ٌلف
دونث و وزارت ؾهّم جضلیلات و فٍاوری " ةَ جؼجیب  %89/6و  %89/2ةغؿث آىغه اؿث .ةاالجؼیً ضؼیب ىـیؼ
ةیً ىؤنفَُای ىلّنَ کهّی راُتؼدُا ىحؿهق ةَ " ةازةیٍی ٌؼام و ىضحّای آىّزقی داٌكگاهُا" ةا ىلغار  %90/6اؿث.
ُيچٍیً ةاالجؼیً ضؼیب ىـیؼ ىؤنفَُای ىؼةّط ةَ ىلّنَ کهّی پیاىغ ىؼةّظَ ةَ » پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای مٍؿث
و زاىؿَ» ةؼاةؼ  % 98/4اؿث.
در زغول  9ضؼیب رگؼؿیٌّی اؿحاٌغارد (ضؼیب ىـیؼ) و ىلغار ىؿٍیداری ىـیؼ ىؿادالت ؿاظحاری راةعَ ةیً
ىحغیؼُای امهی(ىلّنَُای کهی) آىغه اؿث .ةؼای ةؼرؿی ىیؽان ىؿٍادار ةّدن ضؼیب ىـیؼ ،الزم اؿث ىلغارُ tؼ
ىـیؼ ٌیؽ ىّردجّزَ كؼار گیؼد .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىلغار tضؼایب ُؼیک از ىـیؼُا ةاالجؼ از  1/96اؿث .ةٍاةؼایً
در ؿعش اظيیٍان  95درمغ ،ىـیؼُای پیفةیٍیقغه ىلّنَُای کهی :ؾهی ةَ پغیغه امهی ،ؾهی ةَ ىغاظهَگؼ،
ؾهی ةَ زىیٍَای ،پغیغه امهی ةَ راُتؼدُا ،ىغاظهَگؼ ةَ راُتؼدُا ،زىیٍَای ةَ راُتؼدُا ،راُتؼدُا ةَ پیاىغ ىؿٍادار
ُـحٍغ .ىلادیؼ ىؼةّط ةَ ضؼیب ىـیؼُا در ىغل ٌِایی جضلیق ٌكان داد کَ ىلّنَ کهی ؾهی ةَ جؼجیب  30درمغ،
 25/7درمغ و  20/6درمغ جغییؼات ىؼةّط ةَ ىلّنَُای کهی ىغاظهَگؼ ،پغیغه امهی و زىیٍَای ،ىلّنَ کهی
راُتؼدُا  69/7درمغ جغییؼات ىؼةّط ةَ ىلّنَ کهی پیاىغ ،ىلّنَ کهی پغیغه امهی 44/8درمغ جغییؼات ىؼةّط
ةَ ىلّنَ کهی راُتؼدُا ،ىلّنَ کهی زىیٍَای 26/2درمغ جغییؼات ىؼةّط ةَکهی راُتؼدُا و ىلّنَ کهّی ىغاظهَگؼ
 33/6درمغ جغییؼات ىؼةّط ةَ ىلّنَ کهّی راُتؼدی را ةَ ظّر ىـحلیو جتییً ىی کٍٍغ.
زغول  : 8ةؼرؿی راةعَ ةیً ىحغیؼُا
ىـیؼ ةیً ىحغیؼُا

ضؼیب ىـیؼ

ىلغار T-Value

ٌحیسَ

ٌّع راةعَ

ؾهّی – پغیغه امهی

0/257

2/682

جاییغ

ىؿٍی دار و ىـحلیو

ؾهّی – ىغاظهَ گؼ

0/300

3/054

جاییغ

ىؿٍی دار و ىـحلیو

ؾهّی – زىیٍَ ای

0/206

2/104

جاییغ

ىؿٍی دار و ىـحلیو
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کارآفؼیً" ( )% 90و ىؤنفَ " ةازٌگؼی و جـِیم كّاٌیً و فؼآیٍغُای کاری "( )% 84ىیةاقغ .ةؼای ىلّنَ کهی

 /106فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی آىّزش ؾانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

زىیٍَ ای  -راُتؼدُا

0/262

3/448

جاییغ

ىؿٍی دار و ىـحلیو

پغیغه امهی  -راُتؼدُا

0/448

6/688

جاییغ

ىؿٍی دار و ىـحلیو

راُتؼدُا  -پیاىغ

0/697

10/776

جاییغ

ىؿٍی دار و ىـحلیو

ةضخ و ٌحیسَ گیؼی
در ایً پژوُف ؿؿی گؼدیغ انگّی ىفِّىی ةؼای جساریؿازی داٌف در داٌكگاهُای مٍؿحی کكّر ةا اؿحفاده از
روش ٌؼؼیَ داده ةٍیاد ةا رویکؼد ؿیـحياجیک ارائَ قّد .ظتق انگّی ارائَقغه ،ىلّنَُای "جغویً رؿانث،
اُغاف و ؿیاؿثُا ةؼای جساری داٌكگاه"ٌ " ،لف و جؿِغ ىغیؼیث و رُتؼی داٌكگاه ةَ کارآفؼیٍی و
جساریؿازی داٌف" و " فؼٍُگ کارآفؼیٍی و جساریؿازی داٌف" در كانب ىلّنَ کهی ؾهّی ىكعل قغٌغ .ایً
یافحَُا ةا ٌحایر پژوُف زیيـّن و ادوٌم( ،)2015گؼاُام ( ،)2014گیب ( ،)2012فیهپّت (ٌ ،)2011ادری و
پژوُان ( ،)1397ةٍی اؿغ ( ،)1392صـٍلهی پّر و ُيکاران ( )1390و ؾتاؿی اؿفٍساٌی و فؼوزٌغه ()1393
ُيـّ اؿث .ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ گیب ( )2012در پژوُكی یازده ؾاىم امهی ایساد و جّؿؿَ کارآفؼیٍی داٌكگاُی را
فِؼؿث کؼده اؿث کَ دو ؾاىم آن چكو اٌغاز ،ىاىّریث و ؿیاؿث و دیگؼی ىغیؼیث كّی و اداره داٌكگاه
اؿث .ىغیؼیث داٌكگاه ةا اؾحلاد و ٌگؼش ىذتث ةَ کارآفؼیٍی و ٌّآوری و جؼغیب اؿحادان و داٌكسّیان ةَ
فؿانیث ُای کارآفؼیٍاٌَ ٌلف جؿییً کٍٍغه در داٌكگاه دارٌغ .یکی از پٍچ ىّنفَ کهیغی کَ از ٌؼؼ کالرك ةؼای
کارآفؼیً قغن داٌكگاه ٌلف ىِيی دارد چكو اٌغاز و راُتؼد آیٍغه ٌگؼ داٌكگاه اؿث .در واكؽ داٌكگاه ُا ةا
راُتؼد آیٍغه ٌگؼ در زـحسّی فؿاالٌَ ىّفلیث و ایساد کـب و کارُای ٌّآوراٌَ ظّاٍُغ ةّدُ .يچٍیً از ىّنفَ
ُای ىِو و ادؼگػار ةؼجّؿؿَ جساری ؿازی داٌف ،ؾّاىم فؼٍُگی و ٌِادیٍَ کؼدن آٌِا در ُيَ اككار داٌكگاُی
(ىغیؼان ،اؿاجیغ ،داٌكسّیان و کارکٍان) ىی ةاقغ .ىلّنَ ُای " ایساد اٌگیؽه و جكّیق ةؼای فؿانیحِای جضلیلاجی
ٌّآور ،فٍاور و کارآفؼیً"" ،افؽایف ىٍاةؽ ىانی و ؿؼىایَ گػاری کارآفؼیٍاٌَ و فٍاور" و ةازٌگؼی و جـِیم كّاٌیً
و فؼآیٍغُای کاری " در زیؼةعف ىلّنَ کهی ىغاظهَ گؼ كؼار گؼفحَ اٌغ .ایً ىلّنَ ُا ةا ٌحایچ پژوُف ُای گیب
(ٌ ،)2012ؼیياٌی و واؾؼی (ٌ ،)1397ادری و پژوُان ( ،)1397صـٍلهیپّر و ُيکاران ( ،)1390پّرؾؽت
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ىغاظهَ گؼ  -راُتؼدُا

0/336

3/432

جاییغ

ىؿٍی دار و ىـحلیو

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 107/

وصیغری ( ،)1390اىیؼی و ُيکاران (ُ )1390و راؿحا ىیةاقغُ .غف داٌكگاه از فؿانیث ُای آىّزقی،
(گیب .)2012 ،جكّیق و صيایث ةَ وؿیهَ ىٍاةؽ پكحیتان و صيایث ُای داٌكگاه در زِث پكحیتاٌی از
کارآفؼیٍی ،ىضیط ٌّآوری را جضؼیک ىی کٍغ (کؼةی.)2014 ،
در ىلّنَ کهی قؼایط زىیٍَای ،ىلّنَُای " جؿاىم و ُيکاری پّیا و ؿازٌغه ةیً داٌكگاه و مٍؿث" و صيایث و
ٌلف دونث و وزارت ؾهّم ،جضلیلات و فٍاوری در جساریؿازی داٌف و کارآفؼیٍی داٌكگاه " ارائَ قغه اؿث.
ایً ىلّنَُا در جضلیلات گیب ( ،)2012وان و زّیٍؽ (ٌ ،)2017ادری و پژوُان (ٌ ،)1397ؼیياٌی و واؾؼی
( ،)1397آراؿحَ و زاُغ ( ،)1392پّرؾؽت وصیغری ( ،)1390اىیؼی و ُيکاران (ٌ )1390یؽ ىّرد جأکیغ
كؼارگؼفحَ اؿث .ارجتاط مٍؿث و داٌكگاه ىؤنفَ ىِيی در جّؿؿَ داٌایی ىضّر ىضـّب ىیقّد .ریكَ ةانٍغگی
ؾهيی در داٌكگاهُا ىٍّط ةَ ُيکاری و جؿاىم ةا مٍؿث و ارجتاط ُغفيٍغ و جلاضاىضّر ةا مٍایؽ اؿث .در
ىّاردی کَ راةعَ ةیً داٌكگاه و مٍؿث و كاةهیثُای داٌكگاه در صّزه کارآفؼیٍی ىعؼح ىیقّد ٌلف دونث و
ٌِادُای ةاالدؿحی در راؿحای جغویً و جـِیم كّاٌیً و فؼٍُگؿازی ةـیار ىِو اؿث.
"ةازةیٍی ٌؼام و ىضحّای آىّزقی"" ،فؿانیثُای پژوُكی ُغفيٍغ"" ،ایساد و ؿازىاٌغُی دفاجؼ و ٌِادُای
ىـحلم و واؿط ةیً داٌكگاه و مٍؿث" و "زػب و اؿحعغام ةا رویکؼد ىِارجی و کارآفؼیٍی" ةَؾٍّان ىلّنَُای
راُتؼدی ىكعل قغٌغ .ایً ىلّنَُا ةا ٌحایر پژوُف ةاكؼی و ُيکاران ( ،)1396آراؿحَ و زاُغ (،)1392
صـٍلهیپّر و ُيکاران ( ،)1390ةِؽادی و ُيکاران ( ،)1393زیيـّن و ادوٌم ( ،)2015فیهپّت و ُيکاران
( )2011ىعاةلث دارد .ةا جّزَ ةَ ٌلف کهیغی آىّزش و پژوُف در جّؿؿَ پایغار واكحنادی و ازحياؾی،
جغییؼات راُتؼدی در انگُّا و ٌؼام آىّزقی و پژوُكی داٌكگاه ُا و روقِای زغیغ ٌّآوراٌَ آىّزقی ٌلف
ةـیار ىِيی در کارآفؼیٍی داٌكگاه دارٌغ (قّق و ُيکاران .)1393 ،ارجتاط ٌِادیٍَ ةیً داٌكگاه و مٍؿث ٌیازىٍغ
ٌِادُای واؿط و ىـحلهّی اؿث کَ ةحّاٌٍغ از یک ؿّ جلاضای مٍؿث را ةَ داٌكگاه اٌحلال دٍُغ جا جضلیلات
داٌكگاُی جلاضا ىضّر قّد و از ؿّی دیگؼ مٍؿث را ةا جّاٌيٍغی ُای ؾهيی و ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌكگاه آقٍا
ؿازٌغ .ایساد و ؿازىاٌغُی ایً ٌِادُای واؿط ٌیازىٍغ انؽاىاجی اؿث کَ صّزه كاٌٌّی ،ةؼٌاىَ ریؽی و ازؼایی را
درةؼظّاُغ گؼفث .ةؼاؿاس ایً راُتؼدُا پیاىغُایی ةؼای پغیغه امهی جضلیق (ؿازىاٌغُی و جّؿؿَ جساری
ؿازی داٌف و کارآفؼیٍی داٌكگاه) ةغؿث آىغ .ىلّنَ ُای پیاىغ قاىم " :ارجلای ؿعش کیفی و ىِارجی اؾضای
ُتات ؾهيی و داٌكسّیان" " ،ارجلای ؿعش کیفی داٌكگاه و اؾحياد مٍؿث ةَ داٌكگاه" و "پاؿعگّیی ةَ
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جضلیلاجی و کارآفؼیٍی و ؾؼضَ داٌف و فٍاوری کـب صغاکذؼ ىٍاةؽ ىانی ةؼای جّؿؿَ ؾهو و فٍاوری اؿث
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ٌیازُای مٍؿث و زاىؿَ" اؿث .یافحَُا ةا ٌحایر پژوُف ةِؽادی وُيکاران( ،)1393گیب( ،)2012ةٍی
اؿث .داٌكگاه ُا ةَ ؿؼؾث دریافحٍغ در مّرجی کَ ٌحّاٌٍغ ىفاُیو و امّل کارآفؼیٍی را در فؼآیٍغُای جّنیغ
واٌحكار داٌف ،جؼةیث داٌف آىّظحگان ةا کیفیث وجّاٌيٍغ و پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای جعننی و ىحٍّع زاىؿَ
وارد ٌيایٍغٌ ،يیجّاٌٍغ ةَ ةلاء و جّؿؿَ آجی ظّد چٍغان اىیغ داقحَ ةاقٍغ(فیهپّت .)2012 ،جساریؿازی داٌف و
کارآفؼیٍی در داٌكگاه ةا ةِؼه گیؼی از ظالكیث و قیّه ُای جفکؼ ُّقيٍغاٌَ ضيً پاؿعگّیی ؿؼیؽ ةَ ٌیازُای
ىضیط زىیٍَ را ةؼای جّؿؿَ پایغار کكّر فؼاُو ىی ؿازد(قفیؽ آةادی.)1390 ،

پیكٍِادُا
ةؼاؿاس انگّی ارائَ قغه و یافحَُای پژوُف ،ىِيحؼیً جّمیَ ُا و پیكٍِادُای ازؼایی ةؼای ةِتّد وضؿیث
جساری ؿازی داٌف در داٌكگاهُای مٍؿحی ةَ قؼح ذیم ارائَ ىی قّد:
 پیكٍِاد ىیقّد ؾالوه ةؼ دو رکً آىّزش و پژوُف ،جساریؿازی داٌف ٌیؽ ةَؾٍّان یکی از ارکان امهی در
ىأىّریث و ظطىكی داٌكگاهُای مٍؿحی نضاظ قّد جا اُغاف و اؿحؼاجژیُا ٌیؽ ةؼ اؿاس ایً رویکؼد جغویً


قٌّغ.
در راؿحای جؿاىم ؿازٌغه و زهب اؾحياد دوؿّیَ ةیً داٌكگاهُا و مٍؿث ةایغ ایً اكغامُا در ٌؼؼ گؼفحَ قّد:
 oایساد و جلّیث قتکَُا و ةـحؼُای ىٍاؿب ارجتاظی ةؼای ارائَ جّاٌيٍغیُا ،جّنیغ ایغه و قٍاؿایی ٌیازُا
 oایساد فؼٍُگ جؿاىم و کارگؼوُی ةیً داٌكگاه و مٍؿث در راؿحای ٌّآوری و کارآفؼیٍی
 oصضّر ظتؼگان و ىحعننان ةعف مٍؿث در داٌكگاهُا ةَؾٍّان ؾضّ ُیئثؾهيی یا ُيکاری در صّزه
جضلیلات داٌكگاُی
 oصضّر اؾضای ُیئثؾهيی در ىؼاکؽ جضلیق و جّؿؿَ مٍایؽ
 oایساد و جلّیث ىؼاکؽ جضلیلاجی و قؼکثُای داٌفةٍیان ةا ىكارکث داٌكگاه و مٍؿث ةؼای قٍاؿایی
ٌیازُای ةعف مٍؿث و جساریؿازی داٌف

 در صّزه آىّزش پیكٍِاد ىیقّد رقحَُای جضنیهی و دورهُای آىّزقی کارةؼدی ىحٍاؿب ةا ٌیاز مٍؿث
ایساد و گـحؼش یاةغُ .يچٍیً ةَ ؿازىاٌغُی دورهُای کارآىّزی و ةِتّد کیفی آىّزش ىِارتُای کارورزی
و فٍی داٌكسّیان و جؼةیث و ارجلاء ؿعش کارآفؼیٍی و ىِارجی اؿاجیغ جّزَ ویژه قّد.
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اؿغ( ،)1392ؾتاؿی اؿفٍساٌی و فؼوزٌغه(ٌ ،)1393ؼیياٌی و واؾؼی( )1397و وان و زّیٍؽ(ُ )2017وراؿحا

ظؼاصی و اؾحتارؿٍسی انگّی جساری ؿازی داٌف ةؼای داٌكگاه ُای مٍؿحی کكّر 109/

 در صّزه پژوُف ةَ جلاضاىضّر و کارةؼدی قغن جضلیلات ،ىلاالت و پایانٌاىَُای داٌكسّیان در زِث رفؽ
اٌگیؽهُای الزم ىّردجّزَ كؼار گیؼد.

 از وػایف ىِو ىغیؼیث و رُتؼی داٌكگاه ،فؼٍُگؿازی و ُيـّ کؼدن اٌگیؽهُا و ؾالكَُای اؿاجیغ و
داٌكسّیان ةا ىأىّریث و اُغاف جساریؿازی و کارآفؼیٍی داٌكگاُی در ٌؼؼ گؼفحَ قّد.
 الزم اؿث ٌِادُای ةاالدؿحی ةَویژه دونث و وزارت ؾهّم جضلیلات و فٍاوری در راؿحای صؼکث داٌكگاهُای
مٍؿحی ةَ ؿيث کارآفؼیٍی و جساریؿازی داٌف ضيً جـِیم كّاٌیً و ؿیاؿثگػاریُا ،در صّزه ىانکیث
فکؼی جضلیلات ىكحؼك داٌكگاه و مٍؿث و مغور ىسّزُای ةِؼهةؼداری از فٍاوریُا و جساریؿازی داٌف
ٌیؽ اكغامُای الزم را اٌسام دٍُغ.

Downloaded from ihej.ir at 4:42 +0430 on Saturday May 15th 2021

ٌیازُای مٍؿث جأکیغ قّدُ .يچٍیً در فؿانیثُای جضلیلاجی و فٍاوراٌَ ارزشگػاری ىٍاؿب و ایساد
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فِؼؿث ىٍاةؽ
ٌّآوری و ارزشآفؼیٍی.)1(2 ،


اىیؼی ،ؾتغانؼضا؛ صیغری ،ظیتَ؛ صیغری ،ىؿنّىَ ،)1390( ،ىّاٌؽ و انؽاىات جساریؿازی داٌف از مٍؿث ةَ

داٌكگاه ،دوىیً کٍفؼاٌؾ ىغیؼیث ازؼایی در داٌكکغه ىغیؼیث داٌكگاه جِؼان.


ةاكؼی ،ىنتاح انِغی؛ ٌّروزی ،ظهیم؛ ىضيغی ،ىِغی؛ آزادی اصيغآةادی ،زّاد ،)1396( ،کكف و اونّیث

ةٍغی اةؿاد و ىؤنفَ ُای ىؤدؼ ةؼ ؿاظحار کارآفؼیٍی داٌكگاه  :پیكٍِادی ةؼای ىّفلیث در وػایف ٌـم ؿّم داٌكگاُِا،
فنهٍاىَ رقغ فٍاوری.14-8 :)52(13،


ةِؽادیٌ ،ازٌیً؛ رضّی ،ؿیغ ىنعفی؛ صـیٍی ،ؿیغ رؿّل ،)1393( ،ظؼاصی انگّی ىفِّىی داٌكگاه کارآفؼیً

ةا رویکؼد کارآفؼیٍی ؿازىاٌی ،ىسهَ جّؿؿَ کارآفؼیٍی.713 - 697 :)4(7،


پّرؾؽت ،ؾهی امغؼ؛ صیغری ،انِام ،)1390( ،قٍاؿایی و دؿحَ ةٍغی چانف ُا و ىّاٌؽ جساری ؿازی داٌف ةا

اؿحفاده از روش کیّ ،فنهٍاىَ ؿیاؿث ؾهو و فٍاوری.49-62 :)1(4،


جّفیلی ،زؿفؼ؛ ٌّرقاُیٌ ،ـؼیً ،)1391( ،ارائَ راُکارُایی ةؼای جّؿؿَ ُيکاریِای داٌكگاه و مٍؿث در

ایؼان ،فنهٍاىَ آىّزش ىٍِغؿی ایؼان 95 :)56(14،ـ .75


صـٍلهی پّر ،صکیيَ؛ كهی پّر ،آریً؛ روقٍغل ارةعاٌی ،ظاُؼ ،)1390( ،ىّاٌؽ جساری ؿازی داٌف در

کارآفؼیٍی داٌكگاُی ،فنهٍاىَ جّؿؿَ کارآفؼیٍی.165-183 :)14(4 ،


ؾتاؿی اؿفٍساٌی ،صـیً؛ فؼوزٌغه دُکؼی ،نعف انَ ،)1393( ،قٍاؿایی و جتییً ؾّاىم جؿییً کٍٍغه در

جساریؿازی جضلیلات داٌكگاُی ،فنهٍاىَ ؿیاؿث ؾهو و فٍاوری.33-46:)4(6 ،


فؼاؿحعّاه ،ىلنّد ،)1395( ،روش جضلیق کیفی در ؾهّم ازحياؾی،چاپ پٍسو ،جِؼان :اٌحكارات آگاه.



ىِغی ،رضا ،)1395(،کارآفؼیٍی ازحياؾی -اكحنادی در ؿعّح فؼدی و ؿازىاٌی در داٌكگاه کارآفؼیً ،دوىیً

کٍفؼاٌؾ ةیً انيههی پارادایو ُای ٌّیً ىغیؼیثٌّ ،آوری و کارآفؼیٍی ،جِؼان ،داٌكگاه قِیغ ةِكحی.


ٌادریٌ ،ادر؛ پژوُف ،ایّب ،)1397( ،کارآفؼیٍی داٌكگاُی ظؼاصی وجغویً یک ىغل گام ةَ گامٌ ،كؼیَ مٍؿث

و داٌكگاه.)1(11 ،


ٌؼیياٌی ،اىیؼرضا؛ واؾؼی ،رضا ،)1397(،جضهیم قاظلُای ؿؼىایَ اٌـاٌی در جساریؿازی پژوُفُای

داٌكگاُی ،فنهٍاىَ ٌّآوری و ارزش آفؼیٍی.)1(7 ،


وبؿایث زيؿیث ایؼاٌی پیكتؼد ارجتاط مٍؿث و داٌكگاه ،)1399( ،كعؽٌاىَُای  20دوره کٍگؼه ؿؼاؿؼی

ُيکاریُای دونث ،داٌكگاه و مٍؿث ،ةازیاةی قغه در  15اردیتِكث http://siac.aut.ac.ir/#tab-id-4 ،1399
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