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Abstract
The purpose of this study is to identify and rank the factors influencing
innovation in Amirkabir University. The research method for practical and
data collection purposes has been descriptive-correlational and structural
equation modeling. The statistical population is all faculty members of Amir
Kabir University in 22 colleges with 983 people. Using the Cochran sampling
formula, a sample size of 276 people was selected by simple random sampling.
Thirteen factors affecting innovation in higher education were identified by
going through the history of researches and theoretical foundations in
educational organizations (universities) and non-educational ones, namely
leadership, knowledge management, human capital empowerment, university
structure, university culture , mission and strategy, learner's organization,
motivation, university environment, ICT, curriculum, communication and
interactions and academic entrepreneurship. The factors were then categorized
based on research literature into organizational, human and supraorganizational. To collect data, a 78-item researcher-made questionnaire was
used. The Cronbach's alpha coefficient for the infrastructural factors of the
tool was 82.3. To verify the validity of the questionnaire, confirmatory factor
analysis was used. The results of this study showed that: 1) The overall model
of research using confirmatory factor analysis was processed with ten factors
of culture, structure, leadership, information and communication technology,
knowledge management, individual skills, group skills, international relations,
communication with other universities and communication with industry 2)
All markers are significantly related to their underlying factors and the model
of measurement is desirable during the evaluation of partial indices.3)
Friedman test was used to rank the factors influencing innovation in higher
education. The Chi-square statistic shows that there is a significant difference
between the mean averages at 0.05 level.
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مقاله براي اصالح به مدت  32روز نزد نويسنده(گان) بوده است.

چکيده
مقاله حاضر با هدف شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه امیرکبیر انجام شده

است .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری دادهها توصیفی -همبستگی از نوع
مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
در  22دانشکده به تعداد  389نفر بوده که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران ،حجم نمونهای به
تعداد  272نفر به شیوه نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید .جهت شناسایی عوامل مؤثر بر
نوآوری در دانشگاهها از طریق پیشینه پژوهشهای انجامشده و مبانی نظری در سازمانهای آموزشی
(دانشگاهها) و غیرآموزشی سیزده عامل (رهبری ،مدیریت دانش ،توانمندسازی سرمایه انسانی،
ساختار دانشگاه ،فرهنگ دانشگاه ،مأموریت و استراتژی ،سازمان یادگیرنده ،انگیزش ،محیط دانشگاه،
فناوری اطالعات و ارتباطات برنامه درسی ،ارتباطات و تعامالت ،کارآفرینی دانشگاهی) شناسایی
شد .سپس عوامل بر مبنای ادبیات پژوهش به سه دسته سازمانی ،انسانی و فراسازمانی دستهبندی
شد .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته  78گویهای استفاده شد که ضریب آلفای
کرونباخ برای عاملهای زیربنایی ابزار  82/9بهدستآمد .جهت بررسی روایی پرسشنامه نیز از تحلیل
عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد -1 :مدل کلی پژوهش با استفاده
از تحلیل عاملی تأییدی با ده عامل فرهنگ ،ساختار ،رهبری ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت
دانش ،مهارتهای فردی ،مهارت گروهی ،روابط بینالملل ،ارتباط با دانشگاههای دیگر و ارتباط با
صنعت مورد برازش قرار گرفت -2 .همه نشانگرها بهطور معنیداری با عامل زیربنایی خود مرتبط
هستند و مدل اندازهگیری طی ارزیابی شاخصهای جزئی مطلوب است -9 .جهت رتبهبندی عوامل
مؤثر بر نوآوری در دانشگاه از آزمون فریدمن استفاده شد .آماره خی دو نشان میدهد که بین
میانگینهای رتبهای تفاوت معناداری در سطح  5/50وجود دارد.
واژگان کليدي
نوآوری؛ مدیریت نوآوری؛ دانشگاه؛ آموزش عالی؛ نوآوری دانشگاهی.
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مقدمه

امروزه مدیریت سازمانها در دنیای پر تالطم و محیطی سرشار از پیچیدگی و تغییر به
دشواری اداره می گردد .از طرفی در این شرایط ،پاسخ به نیازهای محیط و مسائل
پیشروی سازمان بهوسیله راهحلهای گذشته بدون توجه به تغییرات محیطی و سازمانی
امکانپذیر نیست .در این خصوص ،سازمانها بـا نوآوری 1بیشتر ،در پاسخ به محیطهای
متغیّر و توسعه قابلیتهای جدیـدی کـه بـه آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند،
موفقتر خواهند بود

(Parkman & Phillips, Li-Hua, Wilson, Aouad & Xiang, 2011
-

;)2017؛ در واقع نوآوری پاسخی است که سازمان در برابر تحوالت و دگرگونیهای
محیطی ارائه میدهد ،تا در عرصه رقابت با دیگر سازمانها ضامن بقا و رشد آنها گردد
(هدایتی ولوکا ،جمشیدی و امین بیدختی)1930 ،؛ بنابراین ،نوآوری عامل مهم و
حیاتی برای رشد و بقای سازمانها بهمنظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایـدار است.
( Park & Kim, 2006; Anbari, 2008;Friedman & Prusak, 2008; Mura, Lettieri,
Radaelli & Spiller, 2013; Mina, Bascavusoglu-Moreau & Hughes, 2014; Li-Hua
 .)Wilson, Aouad & Xiang, 2011; Wu & Wang, 2016همچنین ،نوآوری بهعنوان مسیر

طالیی پیشرفت و کامیابی در سازمان قلمداد میشود .به عبارتی دیگر ،امروزه وجود یك
نظام نوآوری ،الزمه موفقیت سازمانها است و در هر بخشی سبب کوتاهتر شدن مسیر
دستیابی به اهداف سازمانی میگردد ( .)Wang, 2016عالوهبر آن به سازمان این امکان را
میدهد تا با توسعه شایستگی و مزیت رقابتی ،در مواجه با چالشها و تغییرات محیط
کسبوکار منعطف و سازگار باشد ( .)Mokhber, 2018از منظری دیگر میتوان عنوان
کرد که نوآوری ،علم و فناوری نماد تالش بشر در دستیابی به زندگی بهتر تلقی میگردد
و اهمیت آن ،چنان است که بخش اعظمی از توسعه کشورها نیز براساس نوآوری آنها
در دستاوردهای علمی و فناوری ارزیابی میگردند .کشورهایی که برای اثبات قدرت
خود در جامعه جهانی تالش میکنند ،سرمایهگذاری در زمینه نوآوری ،فناوری و علم را
بیشازپیش در دستور کار خود قرار دادهاند .به عبارتی میتوان گفت نوآوری نمادی از
رفاه ،قدرت ملی و بینالمللی شدن است (نصراللهی و خانی .)1932 ،همچنین اهمیت
تغییر و نوآوری در موفقیت سازمانها فقـط بـه بخشهای تولیـدی کشـور محدود
نمیشود ،بلکه این مسأله در بخشهای خدماتی و ازجمله دانشگاهها و مؤسسـات
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آموزش عالی ،که پرورشدهنده سرمایههای انسانی آینده هستند ،صادق است و اهمیت
بیشتری نیز مییابد

(2007

Wang,؛ آقامحمدی ،شاهحسینی .)1930 ،در حال حاضر

دانشگاهها متحمل تغییرات قابلتوجهی هستند (خدامعباسی ،شهریاریپور و امینبیدختی،
 )1932و همانند دیگر سازمانها با ویژگیهایی چون پویایی ،پیچیدگی ،ابهام و
سنتگریزی شناخته میشوند که دائماً از محیط اطراف خود تأثیر میپذیرد و بر آن تأثیر
میگذارد و تغییر را بهعنوان یك ضرورت اجتنابناپذیر پذیرفتهاند (خدامعباسی،
شهریاریپور و امینبیدختی ،)1932 ،بنابراین برای سازگاری با محیط متغیّر بیرونی نیازمند
نوآوری هستند (.)Li-Hua, Wilson, Aouad & Xiang, 2011
 .9بيان مسأله

امروزه آموزش عالی دستخوش تغییرات بسیاری شده است ،لذا دانشگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عـالی بـرای سـازگاری و انطباق با محیط متغیّر و در حال تغییر بیرونی خود باید
نوآور باشند (موسویخطیر ،نادری و ابیلی ،1930 ،ص .)182 .در این خصوص میتوان
مطرح کرد که دانشگاهها پیوندی ناگسستنی با نوآوری دارند و از طرفی نقش مهی نیز در
اجرای نظام ملی نوآوری ایفا میکنند و بهعنوان موتور نوآوری مطرح میشوند .عالوهبر
این ،مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها منابع اولیه برای ایجاد یك نظام نوآور را تولید
میکنند که شامل ،افراد تحصیلکرده بهعنوان سرمایههای انسانی و ایدههای نوین است.
همچنین ،دانشگاه باید بهعنوان یك سازمان بهصورت مجزا در مسیر تحقق چشماندازی
که برای خود متصور است ،گام بردارد .در این خصوص ،دستیابی به چشمانداز متحول
با توجه به محدودیت منابع در اختیار ،فقط با حرکت در مسیر نوآوری ممکن خواهد بود
(.)Hutton, 2013, p. 100
نوآوری در آموزش عالی و بهطور اخص در دانشگاهها ،ایجاد مزیتی اقتصادی و
کارآفرینی است که میبایست ،یك امر جداییناپذیر از محدوده فعالیت رسمی دانشگاه،
اساتید و دانشجویان باشد ،که سبب گسترش مهارتها بهمنظور ایجاد سود و ارزش
افزودهای برای جامعه گردد .چنین فعالیتهایی وسعت زیادی دارد و بر استخراج
فرصتهای تجاری مناسب ،فعالیتهای پژوهش و آموزش بهواسطه توسعه فرهنگ
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نوآورانه و کارآفرین و سهیم کردن بیشتر مهارت برای منافع فرهنگی و اجتماعی استوار
است .این فعالیتها مستقیماً از سطح کیفیت فعالیتهای آموزش و پژوهش دانشگاه
کسب میشود ( .)Lester, 2005, p. 28همچنین دانشگاهها با تمرکز بر روی آموزش
دانشجویان ،حمایت از پژوهشهای کاربردی ،یادگیری قابل انتقال به بخش صنعت،
همکاری میانرشتهای ،تجاریسازی تکنولوژی و تأسیس مراکز شتابدهنده بهمنظور
بهرهمندی از سرمایه انسانی مستعد و نخبه در نوآوری و پیشبرد مؤلفههای اقتصادی،
پژوهشی ،آموزشی و کارآفرینی از ایدههای اساتید و دانشجویان حمایت میکنند .بهعنوان
مثال دانشگاه اوهایو 2برنامههای آموزشی و پژوهشی خود را در جهت پیشبرد به سمت
نوآوری و کارآفرینی برنامهریزی کرده است .در این دانشگاه دانشجویان فنی -مهندسی
میتوانند طرح کسبوکار خود را در غالب فعالیت آموزشی و پژوهشی ترسیم کرده و
آن را بهعنوان یك شرکت وارد بازار کنند .عالوهبر این ،دفتر انتقال فناوری دانشگاه اوهایو
به استادان کمك میکند تا پتانسیل بازار اکتشافات و نوآوریهای دانشگاه را شناسایی
کنند (مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه اوهایو .)2513 ،همچنین ،دانشگاه کاردیف
مأموریت خود را بر مبنای تدریس یافته های حاصل از پژوهشها ،عمق دادن به یادگیری
و تدریس و ظرفیت ،برای تولید ثروت و ایجاد یك جایگاه منحصربهفرد در میان
مؤسسات مختلف تحصیالت تکمیلی در تعریف کرده است .دانشگاه امآیتی نیز تالش
گستردهای برای توسعه تأثیرات دانشگاه بر نوآوریهای منجربه تحوالت صنعتی و
دگرگونی در اقتصاد منطقه داشته است (مرکز نوآوری دانشگاه کاردیف.)2513 ،
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز نوآوری همواره یکی از دغدغههای اصلی
سیاستگذاران و تصمیمگیران دانشگاه بوده است .بهگونهای که در برنامه راهبردی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در افق ( 1151مرکز مطالعات و برنامهریزی راهبردی)1930 ،
نیز این موضوع در راهبرد  0حوزه پژوهش و فناوری (توسـعه فرهنـگ نـوآوری و
کارآفرینـی از طریـق ایجـاد شـور و انگیـزه در اساتید و دانشجویان) منعکس شده است.
اکنون که بهنظر میرسد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر عزمی برای حرکت در مسیر
بهبود نـوآوری ایجاد شده است ،مدیران و مسئوالن مربوطه باید دریابند که نوآور شدن
دانشگاه ،نقش اساسی در بهبود کیفیت دانشگاه خواهد داشت .انتخاب دانشگاه امیرکبیر
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برای مطالعه بهدلیل ویژگیهای بارز این دانشگاه از قبیل وجود در فهرست دانشگاههای
برتر کشور ،قدمت و سابقه تاریخی ،بینالمللی بودن در حوزههای آموزش ،پژوهش و
فنآوری ،استقالل بیشتر نسبت به سایر دانشگاهها است .در ضمن بهبود جایگاه و عملکرد
دانشگاه امیرکبیر تأثیر بسیار زیادی بر نظام آموزش عالی و رفتار دیگر دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی دارد.
بررسی مطالعات نشان میدهد تحقیقات زیادی با موضوع نوآوری بهخصوص در
حوزههای سازمانی و صنعتی در خارج و داخل کشور صورت گرفته است ،اما کمتر
پژوهشی جامع که تمامی عوامل مؤثر در نوآوری را از دیدگاه اعضای هیأت علمی در
دانشگاهها بررسی کند ،انجام نشده است .اکثر پژوهش به عوامل و ابعادی محدود در
نوآوری دردانشگاهها توجه کردهاند که این خود دلیلی بر ناکافی بودن پژوهشهای
صورت گرفته بهصورت مدلی جامع است .در بررسی پیشینه پژوهش به پژوهشهای
مختلف و بررسی عوامل مختلف به تفکیك عوامل اشاره شده است .بنابراین از طرفی با
توجه به موارد مطرح شده و از طرف دیگر با توجه به تحوالت ســریع جامعه جهانی
در عرصههای اقتصادی ،سیاسی و ...و لزوم همسو گشــتن دانشگاهها با تحوالت جهانی
و توجه به نوآوری در دانشگاهها و عالوهبر این پیامدهای مثبت نوآوری دانشگاهی ،این
سؤال مطرح میشود که دانشگاهها در چه سطحی از نوآوری قرارگرفتهاند؟ آیا این میزان
برنامهریزی در نوآوری دانشگاه ها با نیازمندیهای جامعه و حل مسائل بنیادی و کاربردی
جامعه و بهبود کیفت دانشگاهها همسو است؟ با عنایت به مسائل مورد بحث؛ این پژوهش
تالش دارد به سؤاالتی مانند :عوامل مؤثر در نوآوری در دانشگاهها چه هستند؟ و شناسایی
این عوامل تا چه میزان دارای اعتبار است؟ پاسخ دهد.
 .7اهميت و ضرورت پژوهش

امروزه دانشگاههای پیشرفته دنیا درصدد تغییر نظام آموزشی و آموزش مهارتهای تبادل
دانش به نسل بعدی دانشجویان و تغییر فرایند تحقق و حل مسأله هستند و با در نظر
گرفتن ماهیت کاربردی توسعه دانش به دنبال ایدههای جدیدی هستند (بهرامی ،رجاییپور
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آقاحسینی ،بختیارنصرآبادی و یارمحمدیان ،1935 ،ص02 .؛ خدامعباسی ،شهریاریپور
و امینبیدختی ،1932 ،ص.)91 .
با توجه به اهمیت نوآوری در بهرهوری سازمانهای آموزشی ،پژوهشی مانند
دانشگاهها؛ ضرورت دارد که عوامل مؤثر بر نوآوری در و دانشگاه بهصورت دقیق بررسی
گردد .چراکه شناسایی عوامل موثر بر نوآوری در دانشگاه بهعنوان مراکز تولید و اشاعه
دانش ،بیش از هر سازمان دیگری نیازمند اجرای نظام نوآوری از ابعاد و جنبههای مختلف
است .عالوهبر این با توجه بـه انقـالب فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط پر رقابت
و پر تحـول امـروزی ،افـزایش تقاضـا برای ورود به دانشگاه و باالرفتن انتظارات
مشتریان ،دانشگاه با چالشهای فراوانـی مواجه شده و نیاز به نوآوری در آن
الزامـی است.
در دانشگاهها ،نوآوری باید در ساختار و فرهنگ دانشگاه ،رهبری و مدیریت در
دانشگاه ،دانشجویان ،اساتید و اعضای هیأت علمی ،برنامههای آموزشی و درسـی،
فضـاهای آموزشـی ،وسـایل کمك آموزشی و بهطورکلی در همه ابعاد تربیتی و فرهنگی
وجود داشته باشد تـا اهـداف آنها تحقق یابد (.)Mohseni & Keshavarz, 2009, p. 27
مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با در نظر گرفتن نوع فعالیتهای
دانشکدهها و بهمنظور استفاده از پتانسیل دانشجویان فعال در آن ،اقدام به تدوین ساختار
تشکیالتی جامع مراکز نوآوری -تخصصی نموده است تا با استفاده از این پتانسیل بازوی
اجرایی مناسبی برای پیشبرد اهداف این مدیریت در هر دانشکده ایجاد نماید.
مراکز نوآوری -تخصصی در حوزههای مختلف دانشبنیان بهمنظور حمایت ،تقویت
و ترویج فرهنگ و اخالق کارآفرینی در دانشگاهها و همچنین بهرهگیری از توانمندی و
خالقیت دانشجویان در تحقق روحیه نوآوری و کارآفرینی در فضای پرنشاط علمی
دانشجویی به فعالیت میپردازند.
در همین راستا اهداف راهاندازی این مراکز

عبارتنداز:

o

راهاندازی سیستم مناسب برای شناسایی ایدههای تخصصی؛

o

ایجاد ارتباط مناسب صاحبان ایده با سایربخشها و سیستمهای مرتبط با
تجاریسازی؛
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o

توسعه فناوریهای نوین در حوزه تخصصی؛

o

افزایش سهم دانشکدهها /پردیسها در پرورش ایدهها و تبدیل آنها به فناوری
و محصوالت فناورانه؛

o

نهادینه ساختن فعالیتهای فوقبرنامه علمی ،پژوهشی و کارآفرینی دانشجویان؛

o

جذب دانشجویان نخبه و ممتاز و بهرهگیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای
کارآفرینی دانشگاه؛

o

بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت پیوندهای دانشگاه با بخشهای
مختلف صنعتی و بازار کار کشور؛

o

ایجاد بستر مناسب برای بروز خالقیت در جهت پاسخ به نیازهای بازار و
صنعت؛

o

ایجاد بستری برای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت؛

o

ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خالقیت و شکوفایی
کارآفرینی دانشجویان؛

o

افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای کار گروهی؛

o

تقویت ارتباط کاری دانشجویان با اساتید؛

o

ایجاد فضای مناسب جهت دریافت نظرات و نیازهای بازار و تحلیل آن و در
نهایت بهدستآوردن راهحلها.

ازآنجاییکه نوآوری تأثیر بسزایی در موفقیت ،توسعه و رشد دانشگاهها دارد ،بر این
اساس در این مقاله سـعی میشود بـه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاهها و
خصوصاً دانشگاه امیرکبیر ،بهعنوان یکی از با سابقهترین مؤسسات آموزش عالی کشور
در زمینه فنی و مهندسی پرداخته شود.
با توجه به مطالب مطرح شده در خصوص نوآوری در دانشگاه از ابعاد مختلف
آموزشی ،پژوهشی و خدمات اجتماعی میتوان تبیین کرد که هدف اصلی نوآوری
دانشگاهی و آموزش عالی توانمندسازی سرمایههای انسانی در یك محیط ارتباطی بین
صنعت و دانشگاه بهگونهای که بهصورت نوآورانه ،تعامل و فعالیت کنند .مدیران و رهبران
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دانشگاه و همچنین مدیران صنعت با همکاری یکدیگر میتوانند نوآوریهای
مرتبط با تولید ،فناوری و اشاعه دانش را مطالعه ،آنها را مستند و بهکار گیرند
(.)Watabe, Yuki, 2010, p. 32

عالوهبر این ،سیاستمداران و رهبران بهعنوان عامالن اصلی در فرهنگسازی ،نحوه
تفکر ،سیاست گذاری و عمل درباره تبادل دانش و کارآفرینی در دانشگاه و صنعت
میتوانند تأثیرگذار و موجبات تغییر و نوآوری را فراهم نمایند.
با توجه به موارد بیان شده ،هدف پژوهش حاضر ،عبارتنداز:
 .1شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه از نظر اعضای هیأت
علمی دانشگاه امیرکبیر؛
 .2اعتباریابی ساختار عاملی عوامل شناساییشده مؤثر بر نوآوری در دانشگاه از
نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر؛
 .9رتبهبندی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه
امیرکبیر.
 .9ادبيات و مباني نظري پژوهش

نوآوری و انتشار آن یك پدیده اتفاقی یا مبهم نیست ،بلکه نتیجه یك سری از فعالیتهای
سازمانیافته و منظم است .فعالیتهای نوآوری شامل همه مراحل علمی ،فناوری،
سازمانی ،مالی و تجاری میشود که به اجرا و پخش نوآوری توسط یك سازمان منجر
خواهد شد (.)Manual, 2005, p. 21
بعضی از این فعالیتها ممکن است بهخودیخود ابتکاری باشند ،درحالیکه
فعالیتهای دیگر جدید هستند .فرآیند نوآوری باید بهصورت پیوسته باشد تا بتواند به
یك سازمان بهمنظور ساخت و به دست آوردن بیشترین ارزش از نوآوری کمك کند .در
نتیجه ،در فرایندهای پیچیده ،نوآوری داخل یك سازمان نیاز به مدیریت دارد .این مدیریت
به معنی ترغیب ،تأسیس ،حمایت ،کنترل ،ارزیابی و دادن پاداش برای نوآوری است
( .)Smith, Erez, Jarvenpaa, Lewis & Tracey, 2017, p. 32در صورت وجود این
مدیریت ،سازمان به موفقیت ،بهبود پیوسته و نرم و پیرو آن سود محسوس دست خواهد
یافت ( )Craig, 2004, p. 45اهداف نوآوری ،فعالیتهای نوآوری ،گروههای نوآوری و
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نتایج نوآوری در تقابل با مسائل دیگر سبب ایجاد تغییر در یك سازمان برای دستیابی به
سود محسوس و ایجاد ارزش برای آن سازمان میشوند.
به زعم دراکر )2511( 9نوآوری از دیدگاه مدیریتی بهمعنای تغییری است که بُعد
تازهای از عملکرد را خلق می کند؛ ولیکن از بعد سازمانی ،نوآوری بهمعنای بهرهبرداری
از ایده جدید است .مطابق نظر جونگ )2552( 1این مفهوم برای اولینبار توسط شومپیتر
مطرح شده است .شومپیتر ( )1391نوآوری را شامل :محصول جدید یـا باکیفیت برتر از
آنچه هست ،روش جدید تولید ،گشایش بازار جدید و شکل جدیدی از سازمان (به نقل
از اشنایدر )2518( ،5میداند.
داویال ،اپستین و شلتون )2512( 2آن را یك روند مدیریتی جدید با ابزار خاص؛ و
وان هـایپـل )2550( 7نوآوری را هر چیز جدید که به بازار وارد شود ،معرفی میکنند.
در همـین حـال ،مـورل و بـولی )2558( 8نوآوری را تبدیل ایده به محصول یا فنـاوری
نـو؛ میتـال 2557( 3به نقل از نامبیسان )2517،15آن را خلـق ارزش و برآوردن نیاز
پورتر )1335( 11نیز آن را مـؤثرترین عامـل ایجـاد مزیت رقـابتی و موریس)2552( 12
آن را خلق ایده و تبدیل آن به ارزش جدید در کسبوکار معرفـی نمودهاند .روبرا وکیرکا
( )2511نوآوری را بهمعنای آمادگی و تمایل سازمان برای پذیرش ایدههای جدید که به
توسعه و عرضه محصوالت جدید منجر میشود ،میداند (هدایتیولوکا ،جمشیدی و
امینبیدختی ،1930 ،ص22 .؛ پرهیزگار ،1932 ،ص .)97 .افرادی چون مورل و بولی
()2558؛ تید )2550( 19از منظر فرآیندی به نـوآوری نگـاه میکنند و آن را مجموعه
عملیاتی میدانند که از پردازش ایده شروع شده و سـرانجام بـه تولیـد و عرضه محصول
یا خدمت جدید به بازار ختم میگردد .در همـین حـال ،دراکـر )2511( 11و بـولی و
همکاران )2559( 10بر این باورند که نوآوری عالوه بر محصول یا خدمت ،شامل تغییر
در فرآیندهای سازمانی نیز میگردد (به نقل از سالمی.)1931 ،
نوآوری در یك سازمان به مفهوم ارائه یك محصول (کاال یا خدمات) ،فرایند ،روش
یا پردازش جدید یا بهطور مشخص اصالح شده است که سبب ایجاد سود برای آن
سازمان شود .بهطورکلی ،انواع نوآوری در چهار گروه تقسیم میشود:
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نوآوری محصول :معرفی یك محصول (کاال یا خدمات) که جدید یا بهطور مشخص
از نظر مشخصات یا نحوه استفاده اصالح شده باشد؛
نوآوری فرایند :اجرای یك روش تولید جدید یا بهطور مشخص اصالح شده؛
نوآوری سازمانی :اجرای یك روش سازمانی جدید در فعالیتهای تجاری مؤسسه،
سازماندهی محل کار یا ارتباطات خارجی؛
نوآوری بازاریابی :اجرای یك روش بازاریابی جدید (.)Price, 2008
با توجه به تعاریف متعددی که از نوآوری از منظر پژوهشگران ارائه شد ،میتوان
عنوان کرد ،در یك سازمان دانشی مانند دانشگاه ،سود نتیجه تولید ایدهها و نوآوریهای
جدید است که حاصل تعامل بین سرمایههای ساختاری سازمان ،سرمایههای انسانی
(خدام عباسی و شهریاریپور و امینبیدختی ،1932 ،ص )98 .و محیطی است.
جدول ( :)9تعريف نوآوري از نظر صاحبنظران

تعريف نوآوري

پژوهشگر(ان)

معرفی و تجاری کردن محصول یا خدمت یا بهبود اساسی در کاربرد
محصوالت و خدمات موجود ،معرفی فرایند تولید و بهبود اساسی در
شومپیتر)1391( 12

فرایندهای کاری موجود ،توسعه منابع تأمینکننده مانند تجهیزات و دیگر
ورودیها و در نهایت ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای سازمانی و
صنعتی.

تاشمن و نادلر

17

()1382

یــك واحــد تجــاری ،جدیــد و نــو است.

هارگی)1330( 18
استونر)1330( 13
هالت)1338( 25
پریز-باستمانت
()1333

ایجــاد (تولیــد) هــر محصــول ،خدمــت یــا فراینــدی کــه بــرای

21

توانایی انجام امری ابتکاری که منجر به خلق محصول یا خدمتی جدید شود.
فرایند قبول یك فکر یا ایده و بهکارگیری آن در یك محصول ،خدمت یا
روش عملیات.
فرایندی برای استفاده از دانش یا اطاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی
چیزهای تازه و مفید.
نــوآوری فراینــد کســب ،پــردازش ،ذخیرهسازی و بازیابــی اطاعاتــی
کــه میتواند از پنج چشمانداز مطالعه شود :خلق دانش عمومی ،یادگیری
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تعريف نوآوري
 ،R&Dیادگیــری تولیــد ،یادگیــری بازرگانی (تجــاری) ،یادگیــری
بقــا.
هر چیز تجدیدنظر شده که طراحیشده و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت

وارکینگ)1333( 22

سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و همچنین مزیت رقابتی بلندمدت را
میسر سازد.
نــوآوری شــامل شــش نــوع فعالیــت مختلــف است :محصــول

جونیسن-اوالیسن و

جدیــد ،خدمــات جدیــد ،روشهای جدیــد تولیــد ،کشــف

همکاران)2551( 29

بازارهــاي جديــد ،منابــع عرضــه جديــد و روشهای جدیــد
سازماندهی.

لمون و ساهوتا

21

()2559

نتیجــه دانــش یــك گــروه از بازارهــا و امکانــات فنــی جدیــد کــه
منجــر بــه توســعه محصــول بهبودیافتــه میشود.
معرفی و کاربرد روشهای جدید و بهبودیافته انجام کارها

اندرسون و
همکاران)2551( 20

نوآوری را اینگونه تعریف کردهاند که نوآوری بهمعناي پذیرش و كاربرد
روشها و دانـش جديـد و شـامل توانـایی یـك سـازمان بـرای پـذیرش
بیتز و خاساونه

22

()2550

یـا خلـق عقیدههای جدید و کاربرد این عقاید در توسعه و اصالح
محصوالت ،خدمات ،رویهها و فرآیندهای کاری جدید است .همچنین
نوآوری بهعنوان يـك منبـع غيرقابـل لمـس کـه غیرقابل تقلید نیز است.
در تعریفی دیگر ،نوآوري عبارت است از هر نوع تفكر ،رفتـار يـا چيزي
كه بهطور کیفی نسبت به اشکال موجود ،جدید است و تازگی دارد.
نوآوری استفاده از دانش فنی و اجرایی جدید برای ارائه محصول جدید و

یولین)2557( 27

یا خدمت به مشتریان است .بنابراین میتوان نتيجه گرفت كه نوآوري
هرگونه روش جدید در سازمان است که شامل تجهیزات ،محصوالت،
خدمات ،فرایندها و سیاستها و پروژهها میباشد.

یوسهاونیت چکیت
()2558

نوآوری بهعنوان خلق دانش جدید و ایدههای جدید در فرایندها ،محصوالت
و خدمات و میل به تغییرات از طریق اتخاذ تکنولوژیها ،منابع ،مهارت و
سیستم های مدیریتی جدید.
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تعريف نوآوري

پژوهشگر(ان)

نوآوری بهعنوان خلق دانش جدید و ایدههای کسبوکار برای تسهیل
باریقه و همکاران

28

()2553

محصوالت جدید ،با هدف بهبود فرایندهای کسبوکار داخلی ،ساختار و
ایجاد بازار به سوی محصوالت و خدمات است .نوآوری شامل هر دو نوع
نوآوری بنیادی و توسعهای است.

ولنسو و همکاران

23

()2515
لی هوآ و همکاران

پذیرش یك ایده یا رفتار راجع به یك نظام ،سیاست ،برنامه ،فرایند ،محصول
یا خدمت که برای سازمان نو و جدید است.

95

()2511

معرفی موفق یك فناوری جدید یا ادغام فناوریهای موجود بهمنظور ایجاد
تغییری مؤثر در رابطه با ارزش /قیمت ارائهشده به مشتری یا کاربر.

مك

نوآوری فرایندی است که از طریق توسعه روشهای جدید دادوستد و ایجاد

فادزین،)2550(91

راهکارها ،راهحلها ،محصوالت و خدمات نو ،ارزشافزوده و درجه تازگی

دسی الس و

را برای سازمان ،عرضهکنندگان و مشتریان خود فراهم میکند.

ساکو)2519(92
اقتباس یك ایده یا رفتار جدید که بتواند سیستم ،سیاست ،برنامه ،طرح و
کاندرا ( ،)2550هو

فرآیند تولید کاال یا خدمتی جدید را برای سازمان تصویب کند .نوآوری

( ،)2511هاگدوم و

وسیلهای است که سازمانها از طریـق آن بـه تغییـرات گونـاگون محیطـی

زوبر ()2510

پاسـخ میدهند.

 .3پيشينه پژوهش

با بررسی پیشینه تحقیقاتی که در حوزه نوآوری و تغییر در سازمانها و دانشگاه صورت
گرفته است ،مؤلفههای بسیاری بهعنوان عوامل مؤثر بر نوآوری شناساییشد .بهعنوان
مثال :میرکمالی و زینلیپور ( )1988در مقالهای با عنوان «طراحی الگوی مناسب تغییر
سازمانی در دانشگاههای جامع دولتی از طریق تحلیل عاملی» ،عوامل موثر بر نوآوری را
شامل سه عامل مدیریتی (نظارت و پیگیری ،رهبری تحولگرا ،توسعه اعضای هیأت
علمی ،استراتژی تسهیلساز ،استراتژی تثبیتساز ،سیاستگذاری) عامل فری (احساس
مالکیت ،احساس خودکفایی ،تعهد سازمانی ،نگرش نسبت به برنامه تغییر ،اعتماد به
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مدیران) و عامل سازمانی (منابع ،فرهنگسازمانی ،عدالت سازمانی ،جوسازمانی ،پیام
برنامه تغییر ،ساختار سازمانی) شناسایی کردند.
اردکانی ،کنجکاومنفرد ،حکاکی و رضایی دولتآبادی ( )1932در مقالهای با عنوان
«شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی» ،عوامل مؤثر بر نوآوری را به عوامل
فردی (مهارت و تواناییهای فردی ،ویژگیهای شخصیتی و انگیزش) و گروهی
(ارتباطات ،ترکیب ،انسجام و اندازه گروه) تقسیم کردهاند.
صادقی ،علیرضا ،نیکوکار و نادریخورشیدی ( )1935در مقالهای با عنوان «تحلیل
مدل عوامل سازمانی ،فردی و گروهی مؤثر بر توسعه نوآوری در سازمانهای تحقیقاتی
فنآور» ،عوامل مؤثر بر نوآوری را در سه دسته سازمانی ،فردی و گروهی معرفی کردند.
احمدی و نصیری ( )1988در مقالهای با عنوان «طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر
نوآوری سازمانی گروه ایران ترانسفو» ،عوامل موثر بر نوآوری را به دو قسمت داخلی و
خارجی شناسایی و تقسیمبندی کردهاند.
تید و همکارانش )2515( 33در کتابی با عنوان «مدیریت نوآوری ده مؤلفه» ،رهبری،
ساختار سازمانی مناسب ،افراد کلیدی ،ارتقای همهجانبه و مستمرکارکنان ،درگیری
همهجانبه با نوآوری ،34تیم سازی ،جو خالق ،تمرکز خارجی ،ارتباطات گسترده ،سازمان
یادگیرنده ،را برای دستیابی به سازمان نوآور نامبرده شده است.
مرکز نوآوری تجاری )2510( 35در پژوهشی با عنوان «با نقش عوامل نامحسوس ،در
ایجاد ارزش برای سازمانهای پیشرو» ،به مدل جامعی برای سنجش اثر سرمایههای
نامحسوس بر ارزش بازار یك شرکت دست یافته است .بر اساس نتایج این پژوهش،
نوآوری ،نقش بسیار مهمی در خلق ارزشافزوده و کسب مزیت رقابتی در سازمانها ایفا
میکند و نیازمند تالش فراوان در سطوح فردی (سرمایههای انسانی) و سازمانی (مدیریت،
ساختار و فرهنگسازمانی) است (.)Brunswicker & Chesbrough, 2018
پژوهشهای دیگری به تأثیر و بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری در سازمان از ابعاد
مختلف پرداختهاند .بهطورمثال (یانگ2550 ،92؛ لین2550 ،97؛ بروکمن و مورگان،98
2515؛ هال و آندریانی2552 ،93؛ لی و همکاران2519 ،15؛ موسویخطیر1932 ،؛ محموی
و همکاران )1930 ،که عنوان کردهاند مدیریت دانش تأثیر قابل توجه مثبتی بر نوآوری
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در سازمان دارد بنابراین بهرهبرداری از دانش میتواند باعث نوآوری شود .در رابطه با
ساختار سازمانی ،فرایندها و فرهنگسازمانی محققان (ساتون2551 ،11؛ سالتر،2558 ،12
برایان و همکاران2553 ،19؛ الیور2552 ،11؛ شوآجون 2511 ،10؛ جیمنز2511 ،12؛ میرکمالی
و رضاییان )1931 ،دریافتها ند ساختار ،فرهنگ و فرایندهای آموزشی و پژوهشی بر
نوآوری در آموزش عالی تأ ثیر و رابطه مثبتی با آن وجود دارد .از دیدگاه برایان و همکاران
( )2553فرهنگ و ساختار سازمانی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر نوآوری در سازمان
است (به نقل از میرکمالی و رضاییان .)1931 ،همچنین در این خصوص رامایا و بنگ

17

( ) 2552عنوان کردند ،ساختار سازمانی بستر فعالیت های سازمان است و تغییرات و
نوآوری در سازمان ها نیازمند تحول در ساختار سازمان ها است .در یك محیط رقابتی با
تغییرات سریع ،پارادایمهای خلق ارزش نیز تغییر کرده است و عالوهبر آن ،ساختار
سازمانهای نوآور میبایست ،ساختاری انعطافپذیر که ارتباطات افقی و عمودی سازمان
را سهل و روان و شرایط برای فرایندها نوآوری تسهیل و تسریع نماید .در خصوص
فرایندهای سازمانی زیمنس )2511( 18مطرح میکند فرایندهای سازمانی شامل مجموعه
عملیاتی است که در یك سازمان بهصورت زنجیروار انجام میگیرد و به خلق ارزش
منجر و از عوامل اثرگذار بر نوآوری سازمانی محسوب میشود (به نقل از مخبر.)2518 ،
رهبری نیز از دیگر مؤلفهها و عوامل مؤثر بر نوآوری است .در تحقیقاتی که در مورد
رهبری و نوآوری انجام شده محققانی مانند؛ (گلور2551 ،؛ برونز2551 ،؛ آرگوآن کورا،
2557؛ و آمابیل ،)1388 ،بـه نقش مهم رهبری در نوآوری تأکید دارند .همچنین برونـز

13

( )2551نشـان داد بـیش از  05درصد نوآوریها ناشی از نقش مدیران است .سنگه

05

( )2552نیز ،مینویسد ،مـدیر در نقـش محقـق و رهبر ،باید راجـع بـه شـناخت سازمان
و نیروهایی که باعث تغییرمیشوند ،تحقیق کند و در نقش طراح باید فرآینـد یـادگیری
سازمان را طراحی کند (به نقل از رازمریتا .)2517 ،51در مورد رهبری با توجه به پیشینه
پژوهشهای صورت گرفته اینگونه تبیین میگردد که ،رهبری سازمانی مبتنیبر نفوذ و
تأثیر بر پیروان است ،بهنحویکه آنها بهصورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیتهای از
پیش تعیین شدهای را در چارچوب اهداف معیّنی انجام دهند .در نتیجه ،بسیاری از
صاحبنظران مقوله رهبری سازمانی را بسیار فراتر از مدیریت میدانند .به عبارت سادهتر،

شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر نوآوري در دانشگاهها از … /زينبالسادات مصطفوي

999

رهبری فرایندی است که طی آن مدیریت سازمان میکوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباط
مؤثر ،کارکنان را از روی عالقه و میل به انجام وظایف سازمانی ترغیب کند و رسیدن به
اهداف سازمانی را تسهیل نماید .ال .ایکاف )2550( 02نیز وظیفه اصلی رهبران را توانمند
کـردن افـراد دانسـته و مدیریت تعاملی را برای نوآوری مناسب میداند (به نقل از
گارسیا .)2558 ،09پژوهشگران دیگری چون( ،روسینگ2511 ،01؛ میرکمالی،1935 ،
1931؛ فنج2518 ،00؛ جانگ و همکاران2558 ،02؛ چوی 2512 ،07و مخبر .)2518 ،08در
خصوص رابطه رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی بهعنوان یکی از عوامل
مؤثر بر نوآوری تأکید داشتند.
همانگونه که قبالً مطرح شد در سالهای اخیر ،در زمینه اهمیت و نقش عوامل
تأثیرگذار بر نوآوری سازمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است .براساس برخی تحقیقات
پیشین ،رهبری سازمانی ،محیط کاری خالق ،پیچیدگیهای شغلی ،فرهنگ و ساختار
سازمانی ازجمله مؤلفههای مؤثر بر نوآوری در سازمانها بهشمار میآیند .در این پژوهش
با توجه به موضوع آن که شناسایی عوامل موثر بر نوآوری در دانشگاه میباشد عوامل
مختلف از ابعاد مختلف سازمانی و انسانی (فری و گروهی) و خارجی شناسایی شدند.
در این تحقیق محقق پس از مطالعه عوامل مختلف نوآوری در دانشگاه در ادبیات ،مبانی
نظری و جمعبندی پژوهش های صورت گرفته عوامل را از ابعاد سازمانی ،انسانی و فرا
سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
جدول ( :)7عوامل و مؤلفههاي شناساييشده مؤثر بر نوآوري در دانشگاه
عوامل و
مؤلفههاي

محقق /محققين

شناسايی شده

رهبری

تد ( ،)2551کارک ( ،)2552جانگا و دانگ ( ،)2559اکلینز و وکلر (،)2559
تامپسون ( ،)2559آنکویین و وانگ ( ،)2550آرگوان کوریان و همکاران
( ،)2557جانگ و هارتوگ ،)2557( 03گارسیا مورالس ،)2558( 25جانگ
( ،)2558لی ( ،)2553خان ( ،)2553تسیا ،)2515( 21روسینگ،)2511( 22
عمران ،)2558(29چوی و همکاران ،)2512( 21فنگ و همکاران ،)2512( 20مخبر
و وکیلباشی.)2518(22
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الیور و کندادی ( ،)2552هو ( ،)2558هانگ و همکاران (،)2515
فرهنگ دانشگاه

ساختار دانشگاه
فناوری اطالعات و
ارتباطات

اسچاردر( ،)2550دنیسون ( ،)2557مارتین ( .)2515کوئین ( ،)2551رزینك
( ،)2551دنیسون ()2552
نیتنسون ( ،)2550رامایا و بنگ ( ،)2552کیمبرلی و کوک ( ،)2558برایان و
همکاران ( ،)2553آرچر ( ،)2511آرانید ( ،)2512چیارونی و همکاران (.)2512
آکبولت ( ،)2552گالیوان ( ،)2551پرویتالی ( ،)2553کیم و برت اشنایدر
( ،)2551اندرسون ( ،)2559بنکر و هو ( ،)2559چن وانگ ( ،)2550وو
(.)2515
گوان ( ،)2555وائوفان ( ،)2552گرانویلد ( ،)2552اکر ( ،)2559شی وفانگ

برنامه درسی

( ،)2551پرز و همکاران ( ،)2551نیتسون ( ،)2550ویلیامز ( ،)2557هیرش
( ،)2557سافرون ( ،)2558یاسمین ( ،)2558هرینگتون ،فری و فورست
( ،)2553براون ( ،)2553التوکا و استارک ( ،)2553گروبا و همکاران (،)2551
فوالن (.)2558
پاربی و تیلور ( ،)2555هال مایرز ( ،)2552چیارونی و همکاران (،)2512

مدیریت دانش

فریدمن و پروساک ( ،)2558انباری ( ،)2558پارک و کیم ( ،)2552لیو و
همکاران ( ،)2558هو و همکاران ( ،)2519وانگ ( ،)2512سوک ،هو و کانگ
( ،)2512خو و لی ( ،)2553یانگ ( ،)2550بروکمن و مورگان ( ،)2559لین و
لی ( ،)2550واکارو و همکاران ( ،)2515بولوتالر ( ،)2515یانگاک (،)2515
سانز واله ( ،)2511یو وان و همکاران ( ،)2519لی و همکاران (.)2519

چشمانداز،

پترا و همکاران ( ،)2552باکر و سینکوال ( ،)2552سیگیو ()2552بولین (،)2557

مأموریت ،راهبرد؛
رویهها و فرایندها

جیمنز ( ،)2558نیکل و همکاران ( ،)2553لی( ،)2553دونیت و گاد میلیس
( ،)2511موگالن و همکاران ( ،)2515زمیتیس (.)2511

عوامل انسانی

دسی و لنون ( ،)2555تید و رابینسون ( ،)2551ساتون ( ،)2551چن و وانگ
( ،)2550اکانر ( ،)2557تاشمن ( ،)2557چن ( ،)2558ریچارد ( ،)2558لی و

(فردی و گروهی)

چانگ ( ،)2558لئیا و یو ( ،)2515منفرد و زمانی ( ،)2552فترس و بیگی
(،)2515

عوامل محیطی
(سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و
فرهنگی) و ارتباط
با صنعت

نایت( ،)2551چارلز ( ،)2552اسکوفیلد ( ،)2512فیلبین ( ،)2558واتابس
( ،)2515باو( ،)2553تامباسیا ( ،)2550مطالعات فناوری جورجیا (،)2552
جانگ( ،)2553گرین (.)2552
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بهطورکلی ،با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق تبیین میگردد ،نوآوری در دانشگاه یکی
از عوامل مهم و حیاتی در بهرهوری و بقا سازمان و عاملی جهت پاسخ به پیچیدگیهای
و تغییرات محیطی است .بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه اهمیت
به سزایی دارد .در این پژوهش محقق ابتدا با مطالعه ادبیات ،مبانی نظری و پیشینه
پژوهشهای مرتبط با نوآوری دانشگاهی را با دقت مورد مطالعه قرار داد .در این راستا
مؤلفههای رهبری ،ساختار ،فرهنگ ،مدیریت دانش ،سازمان یادگیرنده ،انگیزش ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،عوامل محیطی ،کارآفرینی ،برنامه درسی ،مأموریت دانشگاه،
تعامالت و ارتباطات ،توانمندسازی و روابط بینالملل شناسایی و استخراج گردید.
فناوری اطالعات

برنامه درسی
ساختار
دانشگاه

ارتباط با صنعت

رهبری و

فرهنگ
دانشگاه

مدیریت
توانمندسازی
سرمایه انسانی

عوامل موثر بر نوآوري
در دانشگاه

استراتژی
سازمان
یادگیرنده

مدیریت دانش

ارتباطات و

مأموریت و

انگیزش

روابط بینالملل

تعامالت

کارآفرینی
دانشگاهی

شکل ( :)9عوامل موثر بر نوآوري در دانشگاه
منبع :يافتههاي تحقيق
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 .8مدل مفهومي پژوهش

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی انجام شد .مدل مفهومی
پژوهش براساس بررسی ،مطالعه و مرور ادبیات و پیشینه پژوهش بهدستآمده است .در این
پژوهش دیدگاههای علمی در زمینه مدلهای نوآوری و عوامل مؤثر بر نوآوری که در بین محققان
و صاحبنظران نقطه اشتراک بیشتری داشتهاند بهعنوان مؤلفههای تحقیق برگزیده شده .شکل
( )1عوامل مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی را که بیشترین تأکید را به خود اختصاص دادهاند
نشان میدهد .شکل ( )2مدل مفهومی پژوهش می باشد که محقق عومل مؤثر بر نوآوری در
آموزش عالی را در سه بُعد تقسیمبندی کرده است.
فناوری اطالعات

برنامه درسی

مدیریت دانش

رهبری

ساختار دانشگاه

فرهنگ دانشگاه

استراتژی سازمان

مأموریت و

نوآوری در آموزش عالی

عامل سازمانی

توانمندسازی
ویژگیهای فردی

سرمايه انسانی

مشارکت و فعالیت تیمی

عامل فراسازمانی

دانشگاهها

روابط داخلی

ارتباط با صنغت

روابط بینالملل

شکل ( :)7مدل مفهومي اوليه پژوهش
منبع :يافتههاي تحقيق

شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر نوآوري در دانشگاهها از … /زينبالسادات مصطفوي

998

 .3روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری دادهها توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر به
تعداد  389نفر بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  272نفر
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .در این خصوص جدول ( )9تعداد جامعه آماری و
حجم نمونه را نشان میدهد.
جدول ( :)9جامعه آماري و حجم نمونه

رديف

نام دانشكده

تعداد اعضاي هيأت علمی

1

دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت

10

2

پردیس ماهشهر

0

9

پردیس بندرعباس

15

1

پردیس گرمسار

1

0

پردیس بینالملل

0

2

دانشکده مهندسی برق

81

7

دانشکده مهندسی پزشکی

08

8

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

03

3

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

21

15

دانشکده مهندسی شیمی

02

11

دانشکده مدیریت ،علم و فناوری

19

12

دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست

72

19

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

18

11

دانشکده مهندسی دریا

27

10

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

23

12

دانشکده مهندسی مکانیك

32

17

دانشکده مهندسی نساجی

25

18

دانشکده مهندسی نفت

27
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رديف

نام دانشكده

تعداد اعضاي هيأت علمی

13

دانشکده فیزیك و مهندسی انرژی

03

25

دانشکده مهندسی هوافضا

95

گروههای مستقل

18

تعداد کل جامعه

389

حجم نمونه

272

ابزار پژوهش بهصورت محقق ساخته برگرفته از ادبیات و مبانی نظری پژوهش بوده
که با مقیاس پنج درجهای لیکرت (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) مشتمل بر  78گویه
و  19عامل رهبری ،ساختار ،فرهنگ ،مدیریت دانش ،سازمان یادگیرنده ،انگیزش ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،عوامل محیطی ،کارآفرینی ،برنامه درسی ،مأموریت آموزش عالی،
تعامالت و ارتباطات ،توانمندسازی و روابط بینالملل شناساییشده ،طراحی شد .جهت
آمادهسازی و تحلیل دادهها ابتدا صحت و وضعیت آنها بررسی شد؛ بدینمنظور ابتدا
تمامی  78گویه بهصورت جداگانه در محیط نرمافزاری  spssمورد بررسی قرار گرفت و
وضعیت پاسخدهی هرکدام از پاسخدهندگان پرسشنامهها مشخص شد .پرسشنامههایی
که در تعداد زیادی از سؤالها بهعنوان پرسشنامه باطل شناخته شدند ،از تحلیل کنار
گذاشته شدند و ساختار عاملی ابزار نوآوری در آموزش عالی

با استفاده از نرمافزار Lisrel

موردبررسی قرار گرفت .و پایایی 67و روایی 68آن محاسبه شد.
 .2تجزيه و تحليل يافته

یافتههای حاصل از این پژوهش براساس اهداف مطرحشده موردبررسی قرارگرفته و نتایج
در چارچوب این اهداف بیان گردیدهاند .قبل از بررسی اهداف اصلی ،نتایج توصیفی
پژوهش بیان شده است .آزمون کالموگراف اسمیرنوف برای متغیّر رهبری در آموزش
عالی با مقدار ( )2/993و سطح معناداری ( ،)5/213متغیّر مدیریت دانش با مقدار ()2/122
و سطح معنادری ( ،)5/503متغیّر فرهنگ آموزش عالی با مقدار ( )1/237و سطح معنادری
( ،)5/502متغیّر فناوری اطالعات و ارتباطات با مقدار ( )2/127و سطح معناداری
( ،)5/500ساختار آموزش عالی با مقدار ( )1/003و سطح معناداری ( ،)5/501مهارت
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گروهی با مقدار ( )1/213و سطح معناداری ( ،)5/913مهارت فردی با مقدار ( )1/982و
سطح معناداری ( ،)5/508ارتباط با صنعت با مقدار ( )2/019و سطح معناداری (،)5/508
ارتباطات بینالملل با مقدار ( )2/720و سطح معناداری ( )5/591و در نهایت ارتباط با
دانشگاههای دیگر با مقدار ( )2/291و سطح معناداری ( ،)5/510فرض صفر مبنیبر
نرمال بودن توزیع متغیّرها را رد ننموده ،لذا نتایج نشان داد این متغیّرها از توزیع نرمالی
برخوردار هستند .با فرض قرار داشتن متغیّرها در مقیاس فاصلهای میتوان آمار پارامتریك
را جهت تحلیل دادهها بهکار برد.


سؤال اول :عوامل مؤثر بر نوآوري در دانشگاه كدام است؟
برای پاسخ به این سؤال ،مؤلفههای مؤثر بر نوآوری در دانشگاه از طریق مطالعه عمیق
ادبیات ،مبانی نظری و پیشینه داخلی و خارجی بررسی و استخراج شدند .روش
محقق در این مرحله جمع آوری مؤلفهها براساس فراوانی پژوهشهای انجام شده
در خصوص عوامل و مؤلفههای مؤثر بر نوآوری در دانشگاه بود .همانگونه که در
جدول ( )2و شکل ( )1قابل مشاهده است ،محقق در مرحله اول در مطالعهای
اکتشافی سیزده عامل (رهبری ،مدیریت دانش ،توانمندسازی سرمایه انسانی ،ساختار
آموزش عالی ،فرهنگ آموزش عالی مأموریت و استراتژی ،سازمان یادگیرنده،
انگیزش ،محیط آموزش عالی ،فناوری اطالعات و ارتباطات برنامه درسی ،ارتباطات
و تعامالت ،کار آفرینی دانشگاهی) را شناسایی و به استناد مبانی نظری پژوهش در
سه دسته سازمانی ،سرمایه انسانی و فرا سازمانی دستهبندی کرد.
 .1عوامل سازمانی در دانشگاه :عبارتنداز رهبری ،مدیریت دانش ،ساختار آموزش
عالی ،فرهنگ آموزش عالی مأموریت و استراتژی ،سازمان یادگیرنده ،فناوری
اطالعات و ارتباطات برنامه درسی ،ارتباطات و تعامالت ،کارآفرینی دانشگاهی؛
 .2عوامل مرتبط با سرمایه انسانی در دانشگاه :توانمندسازی سرمایه انسانی،
انگیزش ،تعامل ،فعالیتهای تیمی و مشارکت؛
 .9عوامل فراسازمانی و محیط آموزش عالی :ارتباط با صنعت ،ارتباطات بینالملل،
روابط داخلی دانشگاهها.
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در خصوص عوامل شناساییشده مؤثر بر نوآوری در دانشگاه پژوهشهایی به عوامل
و مؤلفههای سازمانی و انسانی (فردی و گروهی) اشاره کرده و پژوهشهایی میدانی نیز
در این خصوص انجام شده بود .در این پژوهشها محققان تأکید بیشتری به عوامل
سازمانی و عوامل مرتبط با سرمایه انسانی در آموزش عالی داشتند .با بررسی و مطالعه،
کمتر پژوهشی در مورد عوامل محیطی و فراسازمانی مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی
صورت گرفته بود ،البته پژوهشهایی بهصورت مستقل در خصوص عوامل محیطی مؤثر
بر نوآوری در آموزش عالی انجام و از طرف محقق شناسایی شد ،اما مدل منسجمی که
همه عوامل (سازمانی ،انسانی و فرا سازمانی) را در کنار هم ترکیب کند یافت نشد،
بنابراین مدل مفهومی اولیه پژوهش ترسیم و در مرحله بعدی میبایست این مدل استخراج
شده بهصورت تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید گردد.


سؤال دوم :آيا ساختار عاملی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر نوآوري در دانشگاه
مورد تأييد است؟
در این خصوص میتوان مطرح کرد دو نوع ارزیابی جزئی و ارزیابی کلی برازش
مدل در برسی مدلهای تأییدی وجود دارد .ارزیابی جزئی به مسیرهای رسم شده از
عاملهای مکنون به نشانگرها مربوط میشود .در مورد برازش کلی مدلهای
اندازهگیری نیز با استفاده از چندین شاخص نیکویی برازش قضاوت میشود
(بازرگان و دادرس ،1939 ،ص .)82 .در این مرحله ابتدا ،با آزمون تحلیل عاملی
تأییدی سؤاالت مرتبط با مؤلفههای برنامه درسی و مأموریت و استراتژیك از عوامل
سازمانی به علت نامساعد بودن حذف و عوامل سرمایه انسانی در دو دسته
مهارتهای فردی و گروهی با یکدیگر ترکیب شدند .بنابراین ،پس از حذف سواالت
نامساعد ،عاملها جزءبهجزء با نشانگرهای مربوط موردارزیابی قرار گرفتند و
درنهایت مدل کلی با ده عامل فرهنگ ،ساختار ،رهبری ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
مدیریت دانش ،مهارتهای فردی ،مهارت گروهی ،روابط بینالملل ،ارتباط با
دانشگاههای دیگر و ارتباط با صنعت مورد برازش قرار گرفت .جهت اطمینان از
برازش مدل از هر دو تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم بهره گرفته شده است.
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جدول ( :)3نتايج مدل اندازهگيري
عامل

گويهها
به پژوهش بهعنوان ابزار مؤثر جهت ایجاد زمینهای برای نوآوری

فرهنگ دانشگاه

توجه میشود.
فرهنگ دانشگاه برنامه تغییر و نوآوری را پرورش میدهد و از
آنها حمایت میکند.
کسب دانش و مهارت جدید در دانشگاه یك ارزش تلقی
میگردد.
مستندسازی برنامهها و فعالیتهای نوآورانه در دانشگاه ارزش
قلمداد میشود.
ساختار دانشگاه بهگونهای طراحیشده که معموالً دسترسی به

ساختار دانشگاه

اطالعات آسان و به راحتی صورت میگیرد.
انعطافپذیری در شیوه پیشبرد فعالیتها وجود دارد.
عدمتمرکز و مشارکت دادن کارکنان در دانشگاهها در مورد
مسائل دانشگاه موجب خلق ایدههای جدید میگردد.
هماهنگی برنامههای جدید و نوآورانه در بخشهای مختلف
دانشگاه معموالً به راحتی و شفاف صورت میگیرد.
حمایت رهبران دانشگاه از خالقیت ،و سبكهای کاری نوین
کارکنان موجبات تحول و نوآوری در دانشگاه میشود.

ضريب

مقدار

استاندارد

T

R2

5/81

12/10

5/71

5/23

15/15

5/95

5/03

19/52

5/93

5/91

3/07

5/12

5/01

19/8

5/22

5/07

11/51

5/27

5/22

15/91

5/01

5/95

12/02

5/92

5/93

3/12

5/71

رهبري در دانشگاه

فعالیتهای رهبران دانشگاه از طریق ترغیب به یادگیری،
فعالیتهای نوآور و ایجاد فرهنگ مناسب برای تداوم پیشرفت

5/13

8/71

5/11

افراد و دانشگاه مؤثر است.
تفویض اختیار از طرف رهبران موجب فعالیتهای نوآوانه و
ایدههای جدید کارکنان در دانشگاه میگردد.
نقش رهبران دانشگاه نسبت به پاسخگویی و تطاابق با تغییرات
محیطی و تغییرات درون و برون سازمانی تأثیرگذار است.
توانمندسازی (دادن قدرت و دانش به کارکنان) از سوی رهبران
موجب تغییر بینش کارکنان و به ایدههای نو منجر میگردد.

5/07

7/98

5/98

5/13

3/78

5/09

5/11

15/21

5/21

933

عامل

سال چهاردهم ،شماره اول (پياپي  ،)72بهار و تابستان 9911

گويهها
دانش فناوری اطالعات و ارتباطات باعث فعالیتهای نو و

فناوري اطالعات و ارتباطات

جدید در دانشگاه میگردد.
ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی بهصورت الکترونیکی موجب
تغییر و ایده های جدید در دانشگاه میگردد.
مهارت بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات موجب افزایش
قدرت ریسكپذیری افراد و آزمایش راههای جدید شده است.
بهرهمندی از پایگاههای اطالعاتی جامع و مدیریت پایگاه دادهها
در دانشگاه فرصتی جهت تغییر و ایدههای نو است
بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات موجب تنوع و تحول
در فرایندهای کاری و سیستمی شده است.
گردش اطالعات درون دانشگاه موجب تغییر و فعالیتهای
نواورانه میشود.
دانش کاری افراد بهعنوان نقطه شروع تغییر و ارتقای کیفی تولید

مديريت دانش

دانش در دانشگاه توجه میشود.
تسهیم دانش در میان افراد در دانشگاه موجب تغییر و
فعالیتهای نوآورانه میگردد.

ضريب

مقدار

استاندارد

T

R2

5/21

2/23

5/27

5/28

11/11

5/02

5/19

11/38

5/12

5/02

15/93

5/21

5/87

38/2

5/23

5/02

7/87

5/98

5/10

1/10

5/15

5/12

8/21

5/11

وجود سامانههای مدیریت ایدهها :همچون نظام پیشنهادات ،اتاق
فکر ،شوراهای مشورتی در دانشگاه موجب نوآوری و تغییرات

5/91

3/27

5/92

در عملکرد افراد میگردد.
افراد بهطور مستمر در بهکارگیری آموختههای خود در تشخیص
و حل مسائل دانشگاه تالش میکنند.

مهارتهاي فردي

کسب دانش و مهارتهای جدید در بین سرمایه انسانی دانشگاه
عاملی جهت تغیرات رو به رشد در دانشگاه است
قدرت ریسكپذیری افراد موجب ایدههای نوآور در آنها
میگردد.
انعطافپذیری بیشتر افراد موجب پذیرش ایدههای جدید و کنار
گذاشتن چارچوبهای فکری گذشته میگردد.

5/81

2/10

5/17

5/71

15/87

5/01

5/72

12/27

5/91

5/27

8/72

5/19
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عامل

گويهها
خود کار آمدی افراد موجب نوآوری و ایدههای جدید میگردد.
مهارتها و تواناییهای مدیریت و برنامهریزی افراد در ارائه
ایدههای جدید مؤثر است.
تعامل و ارتباطات علمی اساتید و اعضای هیأت علمی منجر به
توسعه و تولید علم میگردد.

مهارت گروهی

مشارکت و همکاری افراد در دانشگاه موجب نوآوری و ایدههای
خالق میگردد.
اهداف مشترک در دانشگاه و تعهد افراد در تحقق اهداف
موجبات نواوری را فراهم میکند.
تفکر مشارکتی افراد در دانشگاه موجب ایدههای نوآورانه و
جدید میگردد.
تعهد اعضای تیم با همکاری یکدیگر در جهت تحقق اهداف
پروژه موجب رسیدن به ایدههای نوآور میگردد.
همکاریهای پژوهشی دانشگاه با دانشگاههای خارج از کشور
منجر به تقویت پژوهش و تولید علم میگردد.
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ضريب

مقدار

استاندارد

T

R2

5/01

7/89

5/28

5/12

8/11

5/01

5/91

0/72

5/22

5/17

3/81

5/22

5/20

2/92

5/13

5/13

1/11

5/91

5/23

19/72

5/07

5/79

8/38

5/71

تبادل دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی با دانشگاههای خارج

روابط بينالملل

از کشور منجر به کسب مهارتهای نوین بینالمللی و

5/98

7/72

5/07

تواناییهای فنی پیچیده میگردد.
تبادل استاد با دانشگاههای خارج از کشور منجر به تنوع
برنامههای آموزشی و بهبود کیفیت آموزش میگردد.

5/27

2/32

5/15

دورههای مطالعاتی ویژه اساتید به دانشگاههای معتبر خارجی
موجب دستاوردهای آموزشی وپژوهشی برای دانشگاه و

5/02

2/00

5/99

برخورداری از شیوههای نوین آموزشی وپژوهشی میگردد.
پروژههای تحقیقاتی مشترک دانشگاه با دانشگاههای خارج از
کشور منجر به انتقال فناوریهای نوین میگردد.

5/08

3/12

5/01

937

عامل
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گويهها

ضريب

مقدار

استاندارد

T

R2

همکاریهای آموزشی دانشگاههای داخلی منجر به تبادل افکار و
تجربیات آموزشی و فرایندهای یاددهی و یادگیری نوین

5/87

2/78

5/13

ارتباط با دانشگاههاي ديگر

میگردد.
ارتباطات دانشجویان در دانشگاههای مختلف موجب تبادل
اندیشه و ایدههای نوین علمی میگردد.

5/79

7/20

5/98

برگزاری سمینارهای علمی پژوهشی داخلی و مشارکت
دانشگاهها بایکدیگر موجب به اشتراکگذای دانش و برخورداری

5/93

2/19

5/12

از دانش و مهارتهای جدید آموزشی و پژوهشی میشود.
دعوت از اساتید دانشگاههای دیگر جهت تدریس در دانشگاه
موجب برخورداری از تجارب آنها و انتقال ایدههای جدید در

5/28

15/17

5/90

فرایند یاددهی و یادگیری میگردد.
شبکهسازی صنعت و دانشگاه منجر به ایجاد ایدههای جدید و

ارتباط با صنعت

تغییرات نوآورانه میشود.
الگوهای شفاف و روش در سیاستگذاری ارتباط صنعت و
دانشگاه منجر به نوآوری میگردد.
فعالیتهای پژوهشی دانشگاه با موضوع صنعت موجب تحوالت
علم و فناوری میگردد.
ارائه خدمات مشاورهای از سوی دانشگاه و دریافت بازخورد از
صنعت موجب تولید محصوالت نوآورنه میگردد.

5/09

1/20

5/09

5/12

8/02

5/93

5/13

0/17

5/13

5/27

3/91

5/27

منبع :يافتههاي محقق (خروجی نرمافزار ليزرل)

در جدول ( )1بار عاملی استاندارد و مقدار  tبرای تكتك نشانگرهای مربوط به هر عامل
آورده شده است .شاخص ارزیابی ،میزان ارتباط هر نشانگر به عامل زیربنایی آن ،مقدار
 tو معنیداری آن است .مقدار  tبیشتر از دو برمعنیداری رابطه هر نشانگر با عامل مرتبط
داللت دارد (بازرگان و دادرس ،1939 ،ص .)80 .همانطور که در جدول ( )1مشخص
است ،برای همه روابط نشانگرها با متغیّرهای مربوط به خود مقادیر  tبیشتر از  2به دست
آمده است ،بنابراین نتیجهگیری میشود که همه نشانگرها بهطور معنیداری با عامل
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زیربنایی خود مرتبط هستند .چنانچه در نمودار ( )1مشخص است ،میتوان گفت مدل
اندازهگیری طی ارزیابی شاخصهای جزئی مطلوب است.

نمودار ( :)9مدل اندازهگيري
منبع :يافتههاي محقق (خروجی نرمافزار ليزرل)
RMSEA = 0.042 df = 474, P-value = 0,00000 Chi-Square = 963.98
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برای اطمینان از مدل اندازهگیری ،میتوان به شاخصهای برازش کلی مدل که در
جدول ( )0آورده شده است استناد کرد.
جدول ( :)8شاخصهاي برازش کلي مدل با توجه به نتايج تحليل عاملي مرتبه 9
NFI

NNFI

IFI

GFI

AGFI

CFI

/df
X2

مدل

5/87

5/31

5/38

5/81

5/81

5/38

2/599

5/512

وضعیت

نسبتاً مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نسبتاً مطلوب

مطلوب

مطلوب

حد قابلقبول

>5/3

>5/3

>5/3

>5/3

>5/3

>5/3

>9

>5/52

RMSEA

شاخصها

منبع :يافتههاي محقق (خروجی نرمافزار ليزرل)

نتایج با توجه به مقادیر () X2 = 329/38 ،df =171 ، p=55/5 ، RMSEA=5/512
بهدستآمده حاکی از برازش مدل در جامعه است .با توجه به ،نتایج بهدستآمده از تحلیل
عاملی تأییدی مرتبه اول نشاندهنده آن است که ساختار عاملی ابزار سنجش عوامل مؤثر
بر نوآوری در دانشگاه مشتمل بر  17سؤال تأیید میشود.
عالوهبر آن؛ نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم با توجه به مقادیر

(RMSEA=56523

،

 )X2 =1208659 ،df =1523 ، p=00/0بهدستآمده و اطالعات جدول ( )2و نمودار ()2
نشان از برازش مدل در جامعه است .نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه
دوم نیز نشاندهنده آن است که ساختار عاملی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر نوآوری در
دانشگاه مشتمل بر  15عامل و  17سؤال تأیید میشود.
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نمودار ( :)9ساختار عاملي عوامل مؤثر بر نوآوري در دانشگاهها
منبع :يافتههاي محقق(خروجی نرمافزار ليزرل)
Chi-Square = 4258.03, df = 1069, P-value = 0, 00000, RMSEA = 0.069
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جدول ( )3شاخصهاي برازش کلي مدل با توجه به نتايج تحليل عاملي مرتبه 7
NFI

NNFI

IFI

GFI

AGFI

CFI

5/32

5/31

5/89

5/88

5/31

5/31

9/38

5/523

وضعیت

مطلوب

مطلوب

نسبتا"مطلوب

مطلوب

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نسبتا"مطلوب

نسبتا"مطلوب

حد قابلقبول

>5/3

>5/3

>5/3

>5/3

>5/3

>5/3

>0

/df
X2

مدل

>5/52

RMSEA

شاخصها

منبع :يافتههاي محقق (خروجی نرمافزار ليزرل)

همچنین ،نتایج بهدستآمده جهت بررسی همسانی درونی ،ضریب آلفای کرونباخ به
تفکیك عاملها محاسبه شد .نتایج بهدستآمده از همسانی درونی و پایایی گویهها در
جدول ( )2به تفکیك عاملها گزارش شده است.
جدول ( :)2نتايج بررسي پايايي ابزار عوامل مؤثر بر نوآوري در دانشگاه
آلفاي كرونباخ
عامل
رديف
1

رهبری

5/87

2

ساختار

5/82

9

فرهنگ

5/85

1

مدیریت دانش

5/78

0

فناوری اطالعات و ارتباطات

5/73

2

مهارتهای فردی

5/87

7

مهارتهای گروهی

5/81

8

روابط بینالملل

5/83

3

ارتباطات داخلی

5/81
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رديف

عامل

آلفاي كرونباخ

15

ارتباط با صنعت

5/72

کل
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82/9

منبع :يافتههاي محقق (خروجی نرمافزار ليزرل)


سؤال سوم :عوامل موثر بر نوآوري در دانشگاه به تفكيك در چه رتبهاي قرار
دارند؟
جهت رتبهبندی عوامل موثر بر نوآوری در آموزش عالی از آزمون فریدمن استفاده
شد .نتایج رتبهبندی آزمون فریدمن نشان داد که رهبری در آموزش عالی ،مدیریت
دانش ،فرهنگ آموزش عالی ،ارتباط با صنعت ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
ارتباطات بینالملل ،ساختار آموزش عالی ،مهارت گروهی ،ارتباط با دانشگاههای
دیگر ،مهارت فردی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین میانگینهای رتبهای در بین
نمونه مورد بررسی بودند .آماره خی دو نشان میدهد که بین میانگینهای رتبهای
تفاوت معناداری در سطح  5/50وجود دارد.
جدول ( :)5رتبهبندي عوامل موثر بر نوآوري در دانشگاه

میانگین رتبهای آماره خی دو درجه آزادی سطح معناداری

عوامل موثر بر نوآوری
رهبری دانشگاه

1/12

مدیریت دانش

1/12

فرهنگ دانشگاه

1/98

ارتباط با صنعت

1/21

فناوری اطالعات و ارتباطات

1/11

ارتباطات بینالملل

1/58

ساختار آموزش عالی

1/52

مهارت گروهی

9/32

ارتباط با دانشگاههای دیگر

9/87

مهارت فردی

9/23

238/10

منبع :يافتههاي محقق (خروجی نرمافزار ليزرل)

3

5/5551
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بحث و نتيجهگيري

نوآوری یکی از مؤثرترین و کارآمدترین راهبردها برای دانشگاهها با هدف افزایش مزیت
رقابتی و پاسخگویی به شرایط پویا ،پیچیده و متغیّرهای محیطی است ( Hutton, 2013,

 .)p. 113عالوهبر آن با توجه به تحوالت جهانی و ارتباطات بینالملل ،دانشگاهها مجبور
خواهند شد برای رشد و بقا خود در محیط ملی و بینالمللی برای ارتقای کیفیت ،نوآوری،
بهرهوری برنامهریزی نمایند ( .)Tsai & Tseng, 2010, p. 8امروزه در محیط رقابتی،
توانایی نوآوری به دلیل موضوعاتی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات ،رقابت شدید
بینالمللی و بازارهای پرتالطم و تقاضاهای متنوع صنعت بیشتر از گذشته اهمیت پیدا
میکند ( .)Brunswicker & Chesbrough, 2018, p. 35بنابراین پژوهش حاضر با هدف
شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر نوآوری در دانشگاهها انجام شده است .نتایج بررسی
پیشینه و ادبیات پژوهش ،عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه را در سه دسته سازمانی،
انسانی و فراسازمانی مشخص کرد و مدل مفهومی پژوهش با سه عامل تدوین شد که
عبارتنداز:
 .1عوامل سازمانی دردانشگاه :رهبری ،مدیریت دانش ،ساختار دانشگاه ،فرهنگ
دانشگاه ،مأموریت و استراتژی دانشگاه ،سازمان یادگیرنده ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،برنامه درسی ،ارتباطات و تعامالت ،کارآفرینی دانشگاهی.
 .2عوامل مرتبط با سرمایه انسانی در دانشگاه :توانمندسازی سرمایه انسانی،
انگیزش ،تعامل ،فعالیتهای تیمی و مشارکت نیروی انسانی.
 .9عوامل فراسازمانی و محیط دانشگاه :ارتباط با صنعت ،ارتباطات بینالملل ،روابط
داخلی دانشگاهها.
همچنین ساختار عاملی ابزار پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،مشتمل بر
 15عامل و  17گویه بررسی و تأیید شد ،که نشاندهنده برازش مناسب مدل اندازهگیری
با دادههای مشاهده شده است .نتایج آزمون فریدمن نیز در رتبهبندی  15عامل شناسایی
و تأیید شده نشان داد به ترتیب عامل  )1رهبری دانشگاه )2 ،مدیریت دانش )9 ،فرهنگ
دانشگاهی )1 ،ارتباط با صنعت )0 ،فناوری اطالعات و ارتباطات )2 ،ارتباطات بینالملل،
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 )7ساختار دانشگاه )8 ،مهارت گروهی )3 ،ارتباط با دانشگاههای دیگر و  )15مهارت
فردی ،بیشترین تا کمترین رتبه را در نوآوری در دانشگاه از نظر اعضای هیأت علمی
داشته است.
همانگونه که نتایج پژوهش نشان میدهد عوامل سازمانی ،نیروی انسانی و
فراسازمانی (بیرونی) از مهمترین و اساسیترین عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه است،
که توجه به آنها زمینه الزم برای رشد و توسعه نوآوری را در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی فراهم میسازد.
طراحی و تبیین مدلی که در بردارنده تمامی عوامل سازمانی و محیطی با عاملیت
نیروی انسانی متخصص ،متعهد و توانمند باشد ،ضرورت تمامی سازمانها بهخصوص
دانشگاهها بهعنوان مراکز تولید و اشاعه دانش ،که بیش از هر سازمان دیگری نیازمند
اجرای نظام نوآوری از ابعاد و جنبههای مختلف میباشد ،است.
با توجه به اینکه نتایج این پژوهش در بردارنده تمامی عوامل موثر بر نوآوری از ابعاد
مختلف میباشد از جامعیت باالیی برخوردار است و از طرفی با توجه به اینکه دانشگاه
نسبت به سایر سازمانها از پیچیدگیها و انتظارات خاصی از ابعاد مختلف سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی برخوردار است ،لذا یکی از دستاوردهای این پژوهش،
دستیابی به الگویی جامع و کاربردی متناسب با پیچیدگی ها و تمایزات دانشگاه است.
در رتبهبندی عوامل مؤثر بر نوآری در دانشگاه ،مؤلفه رهبری بهعنوان اولین رتبه
نسبت به دیگر عوامل ،نشاندهنده نقش و نفوذ مهم و اثرگذار رهبران در دانشگاهها است.
رهبران دانشگاه میتوانند با حمایت خود و خلق محیطی که برای اعضای هیأت علمی،
دانشجویان و کارکنان امکان تولید ،اشتراکگذاری و بهکارگیری دانش را فراهم آورد و
ایدههای نو را در نیروی انسانی تشویق کنند ،لذا تعهد و تمایل مدیریت و رهبری دانشگاه
یــك پیشنیاز برای موفقیت در نوآوری اســت ( Feng, Huang & Zhang, 2016, p.

 .)815در خصوص مدیریت دانش میتوان مطرح کرد ،درصورتیکه رهبران دانشگاهها به
تقویت ابعاد زیرساختی مدیریت دانش ازجمله فرهنگ ،ساختار و فناوری اطالعات و
ارتباطات اقدام کنند ،میتواند از نوآوری باالتری برخوردار باشند .مدیران دانشگاه و اعضای
جامعه دانشگاهی باید توجه نمایند که اولویت نخست ،ایجاد فرهنگ سازمانی است که
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به ارتباطات متقابل و مشارکتی منتهی گردد .بهعبارتدیگر ،ایجاد یك محیطکاری مطلوب
که نوآوری را در آن تشویق و اعتماد را حمایت نماید (مکدونالد2555،؛ به نقل از مارتین،
 .)2553عالوهبر این ،تسهیل همکاری اعضای سازمان با افراد داخل و خارج از دانشگاه،
ایجاد ساختار سازمانی مشوق رفتار جمعی و مشترک و تشویق تعامل و همکاری بین
بخشهای مختلف دانشگاهها میتواند در بهبود وضعیت این بعد تأثیر بسزایی داشته باشد.
همچنین ،با ایجاد یك ساختار مؤثر ارتباطی در دوایر و بخشهای مختلف جهت جستجو،
جمعآوری ،تولید و انتشار اطالعات و دانش ،توانایی بیشتری در خصوص مدیریت دانش
و درنهایت تحقق نوآوری خواهند داشت .این خود قابلیت تشخیص و شناسایی فرصتهای
نوآورانه را از طریق تعامالت سازمانی ،با صنعت و با دانشگاههای دیگر و روابط بینالمللی
را افزایش میدهد.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود:
o

انتخاب مدیران و رهبران در دانشگاه با ویژگیهای حمایتی ،متعهد و پذیرای
ایدههای جدید بهعنوان عاملی اثرگذار در عملیاتی شدن موفق ایدهها در قالب
نوآری در دانشگاه؛

o

مؤلفه فرهنگ سازمانی ،که یکی از مکانیزمهای مدیریت دانش است ،مهمترین
نقش در نوآوری دارد ،لذا مدیران و رهبران دانشگاهها باید فضایی آرام ،سالم،
پویا و ایمن ایجاد کنند که کارکنان خالق بتوانند دانش خود را با دانش سازمان
هماهنگ و همسو کنند و بتوانند به ایدههای نوآورانه دست پیدا کنند و دانشگاه
را به رسیدن به اهداف متعالی یاری رسانند.

o

بازبینی ساختار سازمانی و ابعاد آن و شناسایی عوامل مرتبط با نوآوری از قبیل
همکاری گروهی ،تفویض اختیار و بسترسازی مناسب در دانشگاه مورد توجه
قرار گیرد؛

o

فراهم کردن زمینه هایی از قبیل تقویت جو همکاری تبادل و توزیع دانش در
سرتاسر دانشگاه ،پرهیز از رویکرد جزیرهای عملکرد واحدها در برخورد با منابع
دانش ،تغییر رویکرد پژوهش محوری به سمت پژوهشهای توسعهای و بنیادین،
استفاده از دانش موجود در ایجاد و ارائه خدمات جدید و بهکارگیری دانش در
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فرآیندهای حل مسأله ،بهکارگیری دانشِ آموخته شده از تجربیات ،مستندسازی
تجارب موفق ،تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح ،سرمایهگذاری در بخش
پژوهش و توسعه نهادینهسازی توزیع دانش قدرت ،تقویت روابط با خبرگان
بااستعداد ،بهرهبرداری از فناوریهای متنوع و قدرتمند ،جلوگیری از کاربردهای
نامناسب دانش در درون و بیرون سازمان میتواند منجربه بهبود وضعیت نوآوری
در دانشگاه شود؛
o

زمینهسازی و تقویت ارتباط با صنعت از طریق رویکرد برونگرایی و تعریف
مأموریتهای بیرونی در ارتباط با با صنعت ،مشتریان و بازار .در این خصوص
توجه به فرصتها و تهدیدهای محیطی جهت بهبود عامل فراسازمانی توصیه
میگردد .این نیاز مشتریان و بازار است که لزوم تغییر و نوآوری و بهبود ارائه
خدمات جدید را یادآور میشود؛

o

زمینه سازی و فراهم کردن بستر و فرهنگ ارتباط با دانشگاههای داخلی و
خارجی در خصوص قراردادها و پروژههای پژوهشی و تحقیقاتی.
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