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Abstract 
The purpose of this research was to identify the micro and macro occasions of 

the Iranian higher education system in the field of liberal arts. The mixed 

research method was exploratory which in the qualitative stage was from the 

content analysis method and in the quantitative stage was from the structural 

equations. The statistical population consisted of experts on the transformation 

of the Iranian higher education system that using targeted sampling and 

snowball, 214 elites in the field of higher education of Kermanshah universities 

were selected as the sample size by stratified sampling. The research tool was a 

semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. Content was 

used to assess the validity and Cronbach's alpha coefficient was used for the 

reliability of the questionnaire. The statistical method in the quantitative stage 

was the modeling of structural equations. Findings showed that the macro 

occasions of transformation include capital, development, cultural, 

environmental and motivational factors, and the micro occasions of 

transformation include: freedom of thought, information updating, skilled 

knowledge force, knowledge marketing, knowledge commercialization, 

knowledge transfer, knowledge development, strong cultural knowledge 

building, knowledge value creation, strengthening knowledge culturalization, 

research-oriented, scientific competition, knowledge conceptualization, 

scientific encouragement, quality of knowledge services and knowledge 

support. 
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 در حوزه رانیا ینظام آموزش عال ینیآفرعوامل مؤثر بر تحول

 یآموزش علوم انسان

 .رانیا الم،یا الم،یدانشگاه ا ،یدولت تیریارشد گروه مد یکارشناس یسعادت چوبتاشان
 

 .رانیا الم،یا الم،یدانشگاه ا ت،یریگروه مد اریدانش ینیاسی یعل
 

 .رانیا الم،یا الم،یگاه ادانش ت،یریگروه مد اریدانش یطوالب نبیز

 

 چکیده
آفرینی نظام آموزش عالی ایران در حوزه آموزش این پژوهش با هدف شناسایی الزامات خرد و کالن تحول

ر دکه در مرحله کیفی، از روش تحلیل محتوا و  بودعلوم انسانی انجام شد. روش تحقیق آمیخته اکتشافی 
آفرینی نظام آموزش عالی معه آماری خبرگان و آگاهان تحول. جابوده استمرحله کمی معادالت ساختاری 

نفر از نخبگان حوزه آموزش  214گیری هدفمند و گلوله برفی باشند که با استفاده از روش نمونهایران می
حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش  عنوانبهای گیری طبقههای شهر کرمانشاه به روش نمونهعالی دانشگاه

محتوایی و برای پایایی  از ساخته بود. جهت سنجش رواییاختاریافته و پرسشنامه محققسنیمه مصاحبه
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آماری در مرحله کمی الگویابی معادالت 

عوامل  از اندعبارتآفرینی های پژوهش نشان داد که الزامات کالن تحولبوده است. یافتهساختاری 
اندیشی، از: آزاد اندعبارتآفرینی نیز ای، فرهنگی، محیطی و انگیزشی و الزامات خرد تحولای، توسعهسرمایه

سازی دانش، انتقال دانش، توسعه دانش، اطالعات، نیروی دانشی ماهر، بازاریابی دانش، تجاری روزرسانیبه
محوری، رقابت علمی، پذیری دانش، پژوهشآفرینی دانش، تقویت فرهنگسازی قوی دانش، ارزشفرهنگ

 سازی دانش، تشویق علمی، کیفیت خدمات دانشی و حمایت دانشی.مفهوم

 آفريني حوزه علوم انساني، تحول.آفريني نظام آموزش عالي، تحولتحول ا:هکلیدواژه
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 مقدمه

. استما  علوم انسانی و محتواهای مطرح در آن، یکی از مباحث مهم و اساسی فضای جامعه
های هایی که باید متناسب با آرمانبه عبارتی بعد از انقالب اسالمی ایران، یکی از حوزه

اخص علوم انسانی می طوربهگرفت، دانشگاه و انقالب، دچار تحول و دگرگونی قرار می
ان شای از سخنان رهبر کبیر انقالب اسالمی از میان سخنان بسیار ایبود. در همین زمینه به نمونه

هایی که های معنوی را، این وابستگیاگر ما این وابستگی» نماییم.ها اشاره میدر این حوزه
ها را غربی درآورده بود، این صورتبهما را  یزچهمههای ما را و دانشگاه ما را و جوان

توانیم یک ملت مستقل باشیم و یک و پیدا کردن خودمان را، می برگردانیم به حال خودش
انسانی به دلیل پرداختن به ابعاد وجودی انسان و تالش برای بهبود علوم  «…آزاد باشیم ملت 

های مختلف اجتماعی، نقش مهمی در پیشرفت و حفظ و وضعیت جوامع بشری در زمینه
های اخیر کید و تالشی که در سالأهای اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. تارتقای ارزش

زی دانش موجود و اهمیت پرورش نیروهای متخصص در این سامتوجه تولید دانش، بومی
اهمیت علوم انسانی در پیشرفت و ارتقای سطح دسته از علوم شده، گویای این اهمیت است. 
توجهی به این علوم از سوی دیگر موجب آسیب کیفی جامعه از یک سو و رشدنایافتگی و بی

یب تا حد زیادی پیامد ناکارآمدی جدی به بعد انسانی و اجتماعی جامعه شده است این آس
ت قطب اصلی تربی عنوانبهنیروی انسانی متخصص در این حوزه از علوم است. دانشگاه 

تواند به رفع این معضل کمک نیروی انسانی نقش مهمی در این زمینه دارد و در صورتی می
نسانی را های فردی دانشجویان علوم اکند که با آموزش اثربخش، زمینه پرورش شایستگی

یک  و کالنکننده تکاپوهای خرد بان و هدایتفراهم آورد. علوم انسانی کارآمد، دیده
جامعه است. هیچ اندیشه و هیچ مشی برآمده از تفکرات و مالحظات معرفتی، بیرون از دامنه 

)سلیمی کوچی،  پذیردهای علوم انسانی شکل نمیها، دستاوردها یا روشمبانی، رهیافت
ساز آفرین و فرهنگترین نهادهای ارزشجهانی که آموزش عالی یکی از اصلی در(. 1392

ترین ییکی از اصل مثابهبهآموزش  گردد، پرداختن به مسائل دانشگاه ودر جامعه محسوب می
مراکز علمی در  عنوانبهها آید. دانشگاههای تولید و ترویج دانش به شمار میپایگاه
آموزش و پژوهش  .کنندمرزهای علم و دانش فعالیت می ترشو گسآفرینی و توسعه تحول

کند را هایی که مرکز دانشگاهی دنبال میدو محور اساسی و زیربنایی است که همه تالش
های آموزش عالی ایران نیازمند انجام سسهؤآفرینی در مدهد. تحولثیر خود قرار میأتحت ت
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ها و باال های موجود، اصالح زیرساختییها و نارسایک تفکر ساختارمند، شناسایی چالش
 .های مختلف داردها در حوزههای آموزشی به سمت پذیرش دگرگونیسسهؤبردن فرهنگ م

دهد. مادام که این احساس نیاز شکل نگیرد، مقدمات دستیابی به تحول آموزشی نیز رخ نمی
ف عوامل مختل آفرینی باشد بایداگر در نظام آموزش عالی مقصود دستیابی به تحول

ها با امروزه دانشگاه(. 1394، و همکاران )علیزاده قرار داد موردتوجهثیرگذار بر آن را أت
اند و یا راهبردهای حاکم، هتدوین نشد یخوببههستند. اهداف یا  روروبهمشکالت متعددی 

یر و تغی رسانند. لذا برای رسیدن به اهداف عالی خویش لزوم بازنگری،ها را به مقصد نمیآن
مهندسی مجدد،  ،عملیاتی خویش هایدر برخی اهداف و برنامه یدنظرتجدتحول روزآمد، 

اند. در حوزه آموزش عالی تحول میهرا احساس نمود تغییر نگرش در نظام آموزش عالی
های مختلف یادگیری دانشجویان، سبک رهبری، های مختلف دانشی، شیوهتواند در زمینه

(. 1394)علیزاده و همکاران،  ها تعریف شودگذاریها و سیاستمشیفضای فرهنگی و خط
ای با توسعه آموزش عالی و یربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر جامعهز

توفیق آن در تحقق اهدافش گره خورده است. در بخش آموزش عالی، ارتقای کیفی، یکی 
پنجم توسعه است. در شرایط کنونی توسعه کیفی از محورهای اساسی قانون برنامه چهارم و 

مسئوالن آموزشی است. چنین  یژهوبهگذاران های مهم سیاستآموزش عالی یکی از دغدغه
شناخت صحیح حل این مسئله و ارائه راهکاری اساسی جهت حل آن  که رسدیمبه نظر 

 (.1390، فرایییزدانی کاشانی و تمن)های توسعه کیفی عالی باشد مستلزم بررسی شاخص
اند. پیشرفت چشمگیری محیط آموزش عالی را تغییر داده طوربهنیروهای فناوری 

های آشنا برای تدریس گنجانده فناوری، تحقیق و نشر دانشگاهی را تغییر داده است و روش
رده تغییر نک یتوجهقابل طوربهآموزش و برنامه درسی یا نحوه آموزش  حالینباااند. شده

 (.Pincus et al., 2017)است 
کند.  را ایجاد موردنظریک فرایند، باید بتواند برای دانشجویان ارزش  عنوانبهآموزش 

ها است و نقش سیاستهای به وجود آمدن انگیزش در انسانایجادکردن ارزش یکی از عامل
گذاری آموزش باید در یک تعامل مناسب در جهت دانشجومحوری قرار بگیرد و مسائل و 

را  موردنظرهای اجتماعی را در نظر داشته باشد، در حال حاضر دانشگاه آن ارزش واقعیت
بنابراین دانشجو با توجه به نتیجه حاصل از عملکرد ؛ برای دانشجویان فراهم نیاورده است

خود، ناراضی است. شخص ممکن است خواهان انجام کار باشد، توانایی انجام آن را هم 
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ان دارد مانع یا موانعی بر سر راه عملکرد قرار بگیرند. آن مانع یا موانع داشته باشد ولی امک
)شریف و شبگو منصف،  های آموزشی هدفمند و تغییر نگرش کهنه استفقدان سیاست

1390.) 

با توجه به اهمیت علوم انسانی و رابطه مستقیم بین سیستم آموزش آن با جامعه و به جهت 
الت جوامع مورد کاربرد قرار بگیرد و پاسخگوی نیازهای معاصر اینکه بتواند با توجه به تحو

باشد، باید نظام آموزش علوم انسانی را مورد بازبینی قرار داد. این نظام آموزشی نیز باید 
و از چارچوب سنتی و گذشته که کارایی  رو آوردگرایی با تحوالت جامعه به تحول زمانهم

خارج شود. الزم است با یک نگاه بنیادی به تحول  و اثربخشی خود را از دست داده است،
های در حوزه آموزش علوم انسانی به ساماندهی مراکز آموزش عالی، تحول در سنجش

بایست های ارتقاء اساتید حوزه علوم انسانی نگریست و میآزمون سراسری و بازبینی مالک
بر  کیدأعلوم انسانی با تقرار گیرد. تحول در نظام آموزش  موردتوجه دستنیازامواردی 
 کید بر اعتالیأهای کشور، توجه به نیازهای مهم کشور در عرصه علوم انسانی، تاولویت

های هزاره سوم، تحقق آموزش پاسخگو و ها و ورود به عرصه دانشگاهجایگاه دانشگاه
از  ایسازی اخالق حرفههای نوین و توجه به نهادینهمندی از فناوریمحور، بهرهعدالت
های گرداند. طی بررسیای است که این پژوهش را کاربردی میهای برجستهویژگی

آموزش  نظامآفرینی الزامات خرد و کالن تحولتوسط محقق انجام پژوهشی که  شدهانجام
رسد که عالی ایران در حوزه آموزش علوم انسانی را شناسایی کند الزم و ضروری به نظر می

موجب  ینیآفرتحولنیز همین است. با توجه به اینکه ضروریات هدف اصلی تحقیق حاضر 
توجهی به شود و همچنین با توجه به اینکه کمسازمان می تیدرنهابهبود عملکرد کارکنان و 

اندازد که نظام آموزش عالی نیز از این ها را به خطر میها موفقیت آنعلوم انسانی در سازمان
تواند از نتایج آن ا اجرای تحقیق حاضر نظام آموزش عالی می. بنابراین بستین مستثناقاعده 

استفاده کاربردی نماید و در جهت بهبود عملکرد دانشگاهیان آن را به کار برد، لذا در 
آفرینی در آموزش عالی ایران شناسایی شده صورت انجام تحقیق الزامات خرد و کالن تحول

در آموزش عالی کمک شایانی خواهد کرد. از آفرینی و به مدیران و مجریان در امر تحول
آفرینی در آموزش طرفی در صورت عدم انجام تحقیق حاضر الزامات خرد و کالن تحول

گیری در شرایط پیچیده پذیری، عدم تصمیمعالی پنهان مانده و این امر سبب کاهش انعطاف
ه اینکه تا حاال تحقیقی با شود. لذا با توجه بمی غیرهپذیری با شرایط محیطی و و عدم انطباق
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آفرینی در نظام آموزش عالی ایران در حوزه تحول و کالنعنوان شناسایی الزامات خرد 
ای برخوردار آموزش علوم انسانی انجام نگرفته است انجام تحقیق حاضر از اهمیت ویژه

های سازمان رتوسعه به دنبال تحول د 6و  5، 4 همچنین همه کسانی که مطابق با برنامه ؛ واست
سازی و منطقی ساختن سازی، متناسبدولتی و همچنین تحول در علوم انسانی و چابک

انداز، کارآمدسازی و هماهنگی تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم
های کلی برنامه ششم به همراه متن مجموعه ها برای تدوین سیاستساختارها )پیشنهاد

( هستند 111و  110: 1393های دوم تا پنجم توسعه، برنامه های کلی نظام برایسیاست
های متعددی انجام های این پژوهش بهره ببرند. در این زمینه پژوهشتوانند از دستاوردمی

به این نتیجه  ( در پژوهشی تحت عنوان توسعه آموزشی2017) Marginsonشده است. 
اه ل بهبود در مقدار و کیفیت همردر حا سرعتبهرسید که سیستم آموزش عالی شرق آسیا 

مشارکت در آموزش عالی در اکثر  با رشد طبقه متوسط و تحرک اجتماعی مطلق است.
 حالنیااب به اجتماعی فراگیر است. شدنلیتبددر حال افزایش و در حال  سرعتبهکشورها 

و  Brennanیابد. شود افزایش میرشد در شمول اجتماعی که موجب اجتماع بیشتر می
جوامع به این نتیجه  تحولها در ای تحت عنوان نقش دانشگاهدر مقاله( 2004) همکاران

تغییر شکل برنامه درسی داشته  ای درثیر عمدهأرسیدند که گسترش سریع تعداد دانشجویان ت
قابل طوربه یمعلئتیه ژهیوبهمفهوم چنین تغییراتی برای کارکنان دانشگاه  حالنیباااست. 

 آبادی و پورعزتشاهها در آن متفاوت است. سته به ماهیت تغییر جامعه و نقش آنتوجهی ب

ای در مسئله تحول علوم انسانی به رشتهتحقیقی با عنوان کاربست رویکرد میان در (1395)
که پس از پیروزی انقالب در ایران، مسئله تحول در علوم انسانی از یک  این نتیجه رسیدند

ری و گرایشظنهای ها تبدیل شد، اما مشکلبرای دولت یدستور کار مسئله نظری صرف، به
تواند گذاری را در این عرصه کاهش داد. حکومت میمشیهای گوناگون سیاسی، ثبات خط

ثری را در این جریان ایفا کند. مشروط بر آنکه با شناخت درست جایگاه هر ؤنقش مهم و م
های ناظر به تخصیص منابع مالی، مشیخطگرا، مجموعه رشته در زنجیره ترجمه تحول

زمانی، انسانی و طراحی یا بازتعریف ساختارها را متناسب با وضعیت هر رشته بازتعریف 
 نماید.

ای تحت عنوان راهبردهای مطلوب برای در مقاله (1390مهرمحمدی و همکاران )
جریان ایجاد تحول های کشور به این نتیجه رسیدند که در آموزش علوم انسانی در دانشگاه
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در کیفیت یادگیری علوم انسانی در آموزش عالی، بدون شک باید به راهبردها و الگوهایی 
ای مبذول داشت. با اتکا به های جدید است، عنایت ویژهکه نیازمند حسن استفاده از فناوری

ت ها رفت و ارتقای کیفیاز چالش یتوجهقابلتوان به مصاف بخش های جدید میفناوری
در  (1390) شریف و شبگومنصف آموزش و یادگیری علوم انسانی را وجهه همت ساخت.

ای تحت عنوان مهندسی مجدد نگرش در آموزش عالی، به این نتیجه رسیدند که مقاله
افزاری، جهت تشویق و های نرمهای اولیه برای نهضت آزاداندیشی و جنبشحرکت

ای ضروری های توسعهآن برای بقاء حرکتنوآوری، صورت پذیرفته است اما استمرار 
طلبد. شریفاست. لذا توجه جدی در این زمینه، سازوکارهای سیاسی آموزشی جدیدی می

ای تحت عنوان ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در ( در مقاله1390) زاده
لتی است در ی کارشناسی رشته مدیریت دودوره توسعه علمی و اجتماعی کشور که درباره

ابتدا مسائل آموزش عالی و جایگاه آن در پیشبرد علم و حل مشکالت جامعه بحث و بررسی 
کرده است و به اثربخشی سازمان ارزیابی برنامه آموزش و نقش آن در بهبود عملکرد 

 آموزشی و کیفیت آن اشاره کرده است.
یران با این عنوان کار توان گفت تاکنون پژوهش جدی در ابا توجه به پیشینه تحقیق می

نشده است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است که با شیوه تحلیل محتوا به شناسایی الزامات 
آفرینی نظام آموزش عالی ایران در حوزه آموزش علوم انسانی از دیدگاه خرد و کالن تحول

یطه در ح و با مطالعه، بررسی و بسط این موضوع خبرگان حوزه آموزش عالی پرداخته شود
عالی، بتوانیم در جهت بهبود کارایی علوم انسانی کمک کنیم. همچنین، با توجه به  آموزش

ل با چیستی، چگونگی و الزامات تحو یعلمئتیهگفته شد و ضرورت آشنایی اعضای  آنچه
علوم انسانی در قالب یک نظام سیستمی اثربخش، در این پژوهش تالش شده تا نظامی جامع 

های لفهؤر علوم انسانی در مراکز آموزش عالی تدوین و اعتباریابی شود. شناخت مبرای تحول د
تواند به بهبود نحوه تدریس در دانشگاه و یک نظام سیستمی اثربخش در زمینه علوم انسانی می

 االت زیر راهنمای پژوهش است:ؤارتقای اثربخشی آن کمک کند. در این راستا س
 است: پژوهش از قرار زیر ال اصلیؤس

نظام آموزش عالی ایران در حوزه علوم انسانی  ینیآفرتحولالزامات خرد و کالنِ -1
 ؟اندکدم
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 پژوهش از قرار زیر است: االت فرعیؤس
 ؟اندکدمالزامات کالنِ تحول در یادگیری دانشجویان در حوزه علوم انسانی  -1
 ؟اندکدمسانی الزامات خرد تحول در یادگیری دانشجویان در حوزه علوم ان -2
 ؟اندکدمآفرین در حوزه علوم انسانی الزامات کالن ِرهبری تحول -3
 ؟اندکدمآفرین در حوزه علوم انسانی الزامات خرد رهبری تحول -4
 ؟اندکدمالزامات کالن ِکیفیت آموزش عالی در حوزه علوم انسانی  -5
 ؟اندکدمالزامات خرد کیفیت آموزش عالی در حوزه علوم انسانی  -6
 ؟اندکدمالزامات کالنِ کاربردی کردن نتایج در حوزه علوم انسانی  -7
 ؟اندکدمالزامات خرد کاربردی کردن نتایج در حوزه علوم انسانی  -8
 ؟اندکدمدر حوزه علوم انسانی  موردنیازالزامات کالنِ صالحیت آموزشی  -9

 ؟اندکدمنسانی در حوزه علوم ا موردنیازالزامات خرد صالحیت آموزشی  -10
 ؟اندکدمالزامات کالنِ تولید دانش کاربردی در حوزه علوم انسانی  -11
 ؟اندکدمالزامات خرد تولید دانش کاربردی در حوزه علوم انسانی  -12

 روش

در شرایط بازار رقابتی در آموزش  چراکه ،استهدف از نوع کاربردی  ازنظرپژوهش حاضر 
آموزش عالی شناسایی الزامات خرد و کالن  سساتؤعالی یکی از مسائل اصلی م

آفرینی نظام آموزش عالی و ارائه خدمات نوآورانه به دانشجویان، صاحبان صنایع یا تحول
های کیفی و کمی استفاده ها از ترکیب روشگردآوری داده ازنظر. استخدمات کشور 

در  اده شده است ورویکرد کیفی استف عنوانبهاول از تحلیل محتوا  شده است. در مرحله
 یکم یکردرو عنوانبهخاص معادالت ساختاری  طوربهمرحله دوم از روش همبستگی و 

ام آفرینی نظاستفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان و آگاهان تحول
خاص  طوربهگیری هدفمند و باشند. در این پژوهش، از روش نمونهآموزش عالی ایران می

ر تحقیق . داستها در بخش کیفی، مصاحبه ستفاده شد. ابزار گردآوری دادهگلوله برفی ا
سسات آموزش عالی ؤها در حوزه آموزش علوم انسانی در محاضر جهت شناسایی شاخص

ساختاریافته با خبرگان حوزه آموزش علوم انسانی استفاده گردید. در های نیمهاز مصاحبه
شده شده، تعیین روابط بین متغیرهای شناسایی مرحله کمی جهت سنجش متغیرهای شناسایی

و همچنین اعتباریابی مفهومی آن از روش پژوهش کمی استفاده شده است. در این مرحله 
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های آن از بررسی پیشینه نظری و گویه شدهیطراحشده ابزارهای سنجش متغیرهای شناسایی
ه آموزش عالی طراحی نظران حوزهای مرحله کیفی از خبرگان و صاحبو گردآوری داده

شده جهت تأیید روایی محتوایی در اختیار خبرگان شود. سپس پرسشنامه طراحیمی
لوت اجرا پای صورتبهقرارگرفته و جهت تأیید پایایی آن در نمونه کوچکی از جامعه آماری 

ها در این بخش نیز توصیفی همبستگی از نوع معادالت شده است. روش تحلیل داده
. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی، نخبگان حوزه آموزش عالی استساختاری 

(، =61N(، دانشگاه آزاد اسالمی )=93Nهای شهرستان کرمانشاه }دانشگاه رازی )دانشگاه
 هاآن({که تعداد =21N( و دانشگاه علوم قرآنی )=39Nدانشگاه جامع علمی کاربردی )

 Krejcie and Morganاستفاده از جدول  باشند. برای انتخاب حجم نمونه بانفر می 480
 عنوانبهها ای )دانشگاهگیری تصادفی طبقهنفر و بر اساس روش نمونه 214( تعداد 1997)

 صورتبهدر بخش کمی  موردپژوهششناختی نمونه طبقه( انتخاب شدند. اطالعات جمعیت
 زیر است:

( از پاسخ98/35نفر ) 77 گردد کهدهنده، مالحظه میپاسخ 214در بررسی حاضر از بین 
( از پاسخ61/12نفر ) 27 باشند.دهندگان مرد می( از پاسخ02/64نفر ) 137دهندگان زن و 

باشند. با توجه به نتایج بهدهندگان متأهل می( از پاسخ39/87نفر ) 187دهندگان مجرد و 
دهند ال را تشکیل میس 20تا  10آمده، بیشترین افراد نمونه را افراد با سابقه خدمت بین دست

 02/7باشند )سال می 20ها افراد با سابقه خدمت بیشتر از درصد( و کمترین آن 55/63)
درصد( و کمترین  33/52باشند )درصد(. بیشترین افراد نمونه دارای مرتبه علمی استادیار می

نفر(  93ی )درصد( هستند. بیشترین افراد نمونه آمار 69/4ها دارای مرتبه علمی استادی )آن
افراد نمونه  ینو کمترکردند درصد هستند که در دانشگاه رازی خدمت می 45/43معادل 

 درصد هستند که شاغل در دانشگاه علوم قرآنی بودند. 83/9نفر( معادل  21آماری )
که حاصل خروجی  استساخته ها در بخش کمی، پرسشنامه محققابزار گردآوری داده

. استال ؤس 72و  مؤلفه یرز 16لفه اصلی، ؤم 5ن پرسشنامه دارای . ایاستبخش کیفی تحقیق 
 صورتهب، پرسشنامه هاسؤالاطمینان از پایایی پرسشنامه حاضر و همسانی درونی  منظوربه

های کرمانشاه اجرا شده است. بعد از نفر از اساتید حوزه علوم انسانی دانشگاه 20پایلوت بین 
 SPSS22افزار آماری با استفاده از نرم شدهمحاسبهنباخ اجرا و بررسی ضرایب آلفای کرو

توان گفت که بود لذا می 70/0ها باالی برای نمونه مقدماتی، مقدار آلفا در کلیه شاخص
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دهنده قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه از اعتبار باالی قابل قبولی برخوردار است و نشان
 .است یموردبررسهای لفهؤم

 خروجي بخش کیفي تحقیق .1جدول 
 الزامات کالن الزامات خرد هاتعداد گویه ضریب آلفا

 ایعوامل سرمايه يشيآزاداند 6 825/0
 اطالعات يروزرسانبه 3 803/0
 نیروی دانشي ماهر 6 814/0
 بازاريابي دانش 4 734/0
 ایعوامل توسعه سازی دانشتجاری 6 81/0
 دانش انتقال 5 855/0
 توسعه دانش 5 825/0
 عوامل فرهنگي سازی قوی دانشفرهنگ 3 768/0
 آفريني دانشارزش 3 847/0
 پذيری دانشتقويت فرهنگ 4 815/0

 عوامل محیطي محوریپژوهش 4 725/0
 رقابت علمي 4 735/0
 سازی دانشمفهوم 5 842/0
 عوامل انگیزشي تشويق علمي 5 881/0
 یت خدمات دانشيکیف 5 848/0
 حمايت دانشي 3 843/0

 Shultz)شود استفاده می 1جهت محاسبه روایی از شیوه شاخص نسبت روایی محتوایی

et al., 2013.) 

 گذاربر اساس تعداد متخصصین نمره قبولقابل روايي محتواييحداقل مقدار  .2جدول 
 CVRمقدار  متخصصین تعداد CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار  تعداد متخصصین

5 99/0 11 59/0 25 37/0 
6 99/0 12 56/0 30 33/0 
7 99/0 13 54/0 35 31/0 
8 75/0 14 51/0 40 29/0 
9 78/0 15 49/0   
10 62/0 20 42/0   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Content validity ratio (CVR) 
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نفر اختیار شده است و با توجه به نتایج  20در این تحقیق  موردنظرتعداد متخصصین 
برآورد  42/0لفه بیشتر از ؤها یا مضامین هر متمامی آیتم تواییروایی محها، مقدار تمامی آن

های آماری شده از روشهای گردآوریدر بخش کمی برای تحلیل دادهشده است. 
انحراف  مانندهای پراکندگی میانگین و شاخص مانندهای گرایش به مرکز توصیفی: شاخص

ای و آزمون فریدمن و از روش مونهنتک معیار و همچنین آمار استنباطی مانند آزمون تی
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. برای 

وارد شدند؛  SPSS22 افزارنرمهای مربوط به پرسشنامه در ها ابتدا دادهتحلیل کمی داده
 .استفاده شده است Lisrel افزارنرمهای عاملی مرتبه اول و دوم از انجام تحلیل منظوربهسپس 

 هایافته
آفرینی نظام ها با خبرگان و آگاهان تحولاین مصاحبهاین بخش با انجام مصاحبه آغاز شد. 

ها های اولیه ارائه مصاحبهآموزش عالی ایران انجام گرفت. پس از شناسایی مفاهیم و مقوله
به  ز تحلیل متن مصاحبه موفقهدف توسعه مقوله آغاز گردید. در مرحله اولیه محقق پس ا با

له ها و بررسی دامنه آن، در مرحهای کلیدی شد؛ و پس از تحلیل این مصاحبهشناسایی مقوله
ها و رسیدن به اشباع نظری در دستور کار قرار توسعه مفاهیم و مقوله منظوربهها دوم مصاحبه

رفت. ایسه نهایی انجام گها، پاالیش و مقگرفت؛ و پس از اشباع نظری و توقف روند مصاحبه
ها پس از انجام مصاحبه و دستیابی به اشباع نظری و همچنین کدگذاری تمام مصاحبه

نکته کلیدی منشأ کدگذاری باز بود و از این تعداد  137 طورکلیبهقرار گرفت.  موردمطالعه
دهبندی شمفهوم دسته 16کد مشترک در قالب  137شده است، زیرمقوله اصلی استخراج 16

شوند. بندی میهای اصلی، مفاهیم مشترک دستهبندی و شناسایی مقولهجمع منظوربهاند. 
 هایشایستگی اصلی، شناسایی هایمقوله انتخاب جهت الزم فراوانی کفایت تعیین برای

در نظر گرفته 5را  فراوانی آفرینی در نظام آموزش عالی ایران حداقلبرای تحول کارکنان
الزم برای مفاهیم معادل فراوانی  کفایت مقوله هر انتخاب برای که است بر این ایم. استدالل

ها پرداخته شوندگان باشند که به ذکر آن مفهوم در مصاحبهاز مصاحبه سومیکحداقل 
اند لذا همه مفاهیم شده 5بیشتر از  شدهاستخراجباشند. در جدول فوق فراوانی همه مفاهیم 

که  طورهمان ،3مطابق جدول  باشند.بندی مورد تأیید میمقولهشده برای مرحله شناسایی
بندی شدند. این مقولهمقوله اصلی دسته 5مفهوم شناسایی شده در قالب  16شود مشاهده می

ها شده برای درج در مدل خواهند بود. با توجه به مراحل کدگذاری دادههای شناسایی
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مشترک  کد 137شدند که این  استخراجترک کد مش 137 گرفتهانجاممصاحبه  20 درمجموع
بندی شدند. لذا دسته اصلی مقوله 5مفهوم نیز در  16بندی شدند و مفهوم دسته 16در قالب 
آفرینی نظام آموزش عالی ایران در حوزه آموزش علوم انسانی شناسایی ثر بر تحولؤعوامل م

 .استزیر  صورتبهشدند و مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق 

 بندی مفاهیم مشترکمقوله. 3 جدول

 الزامات کالن خرده الزامات
 بازاريابي دانش

 يشيآزاداند
 اطالعات يروزرسانبه

 نیروی دانشي ماهر
 ایعوامل سرمايه

 تشويق علمي
 کیفیت خدمات دانشي

 عوامل انگیزشي حمايت دانشي

 سازی قوی دانشفرهنگ
 آفريني دانشارزش

 فرهنگي عوامل پذيری دانشتقويت فرهنگ

 محوریپژوهش
 رقابت علمي

 عوامل محیطي سازی دانشمفهوم

 سازی دانشتجاری
 انتقال دانش

 ایعوامل توسعه توسعه دانش

ها استفاده شده است. بنابراین با در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده
سنجی ییق مورد رواهای تحقییدی ساختار کلی پرسشنامهأیاستفاده از تحلیل عاملی ت

محاسبه  tعاملی استاندارد و آماره  یدی بارأیی قرار گرفته است. برای تحلیل عاملی تیمحتوا
 شده است.

 ای در حالت تخمین استاندارد و عدد معناداریتحلیل عاملي تأيیدی مرتبه دوم متغیر عوامل سرمايه. 4جدول 

 الزامات کالن خرده الزامات t-value≥1/96 5/0≤يبار عامل نتیجه
 ایعوامل سرمايه بازاريابي دانش 69/10 99/0 تأيید
 يشيآزاداند 25/11 94/0 تأيید
 اطالعات روزرسانيبه 59/11 97/0 تأيید
 نیروی دانشي ماهر 05/11 92/0 تأيید
 عوامل انگیزشي تشويق علمي 70/8 74/0 تأيید
 کیفیت خدمات دانشي 36/9 92/0 تأيید
 حمايت دانشي 91/9 82/0 تأيید
 عوامل فرهنگي سازی قوی دانشفرهنگ 81/9 84/0 تأيید
 آفريني دانشارزش 29/9 91/0 تأيید
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 الزامات کالن خرده الزامات t-value≥1/96 5/0≤يبار عامل نتیجه
 پذيری دانشتقويت فرهنگ 64/10 89/0 تأيید
 عوامل محیطي محوریپژوهش 01/8 91/0 تأيید
 رقابت علمي 54/11 99/0 تأيید
 سازی دانشمفهوم 95/5 84/0 تأيید
 ایعوامل توسعه سازی دانشتجاری 42/8 69/0 دتأيی

 انتقال دانش 64/11 92/0 تأيید
 توسعه دانش 86/11 96/0 تأيید

، ای، انگیزشی، فرهنگیرابطه بین ابعاد با خود متغیر عوامل سرمایه 4با توجه به جدول 
ین ساختار آمده است. بنابرا به دست 5/0از  تربزرگای در تمامی موارد محیطی و توسعه
ای، است. با توجه به اینکه بار عاملی بین متغیر عوامل سرمایه ییدتأقابلعاملی این مدل 

بیشتر است، ساختار عاملی  6/0ای با ابعادشان از مقدار انگیزشی، فرهنگی، محیطی و توسعه
مدل در حالت خیلی مطلوب قرار دارد. بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون 

متغیر  tعاملی آماره  بار 2در جدول  شدهمشاهدهنتایج  بر اساسمعناداری صورت گیرد. 
ای با هر یک از ابعادشان در سطح ای، انگیزشی، فرهنگی، محیطی و توسعهعوامل سرمایه

معنادار  شدهمشاهدههای بنابراین همبستگی ؛است 96/1از  تربزرگمقداری  %5اطمینان 
شرح  اختصاربهآورده شده است و  5های برازش این مدل در جدول شاخص ترینمهماست. 

 اند.داده شده

 های متغیرهای پژوهشهای برازش مدلشاخص .5جدول 
 ایهای نیکوئي برازش مدل عوامل سرمايهشاخص

 CMIN/DF RMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI CFI شاخص برازندگي

 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >8/0 >9/0 <08/0 <05/0 <3 قبولقابلمقادير 
 98/0 98/0 97/0 96/0 94/0 96/0 076/0 039/0 25/2 محاسبه شده يرمقاد

 ایعوامل توسعه
75/2 042/0 066/0 95/0 92/0 95/0 96/0 97/0 97/0 

 عوامل فرهنگي
58/2 047/0 073/0 93/0 90/0 96/0 96/0 97/0 97/0 

 عوامل محیطي
37/2 046/0 077/0 96/0 94/0 97/0 96/0 96/0 94/0 

 عوامل انگیزشي
33/2 033/0 056/0 96/0 96/0 96/0 95/0 98/0 98/0 
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 آمده است. یتک گروه tای یا نمونهتک tنتایج حاصل از تحلیل  6در جدول 

 ای برای بررسی وضعیت موجود الزامات خرد عواملتک نمونه tنتایج آزمون  .6 جدول
اف انحر میانگین ابعاد

 استاندارد
-Sig. (2 درجه آزادی مقدار تي

tailed) 
تفاوت 
 میانگین

 ایای برای بررسي وضعیت موجود الزامات خرد عوامل سرمايهتک نمونه tنتايج آزمون 
 72/3 000/0 213 695/77 70/0 72/3 بازاريابي دانش

 60/3 000/0 213 062/60 88/0 60/3 يشيآزاداند

 57/3 000/0 213 324/65 80/0 57/3 اطالعات روزرسانيبه

 42/3 000/0 213 549/58 86/0 42/3 نیروی دانشي ماهر

 ایای برای بررسي وضعیت موجود الزامات خرد عوامل توسعهنمونهتک تينتايج آزمون 
 79/3 000/0 213 417/77 72/0 39/3 سازی دانشتجاری

 99/3 000/0 213 446/83 70/0 99/3 انتقال دانش
 88/3 000/0 213 267/80 71/0 88/3 عه دانشتوس

 ای برای بررسي وضعیت موجود الزامات خرد عوامل فرهنگيتک نمونه tنتايج آزمون 
 65/3 000/0 213 96/66 80/0 65/3 سازی قوی دانشفرهنگ

 67/3 000/0 213 52/72 74/0 67/3 فريني دانشآارزش
 87/3 000/0 213 68/79 71/0 87/3 پذيری دانشتقويت فرهنگ

 ای برای بررسي وضعیت موجود الزامات خرد عوامل محیطيتک نمونه tنتايج آزمون 
 00/4 000/0 213 73/90 65/0 00/4 محوریپژوهش

 84/3 000/0 213 11/80 71/0 84/3 رقابت علمي
 86/3 000/0 213 66/89 63/0 86/3 سازی دانشمفهوم

 بررسي وضعیت موجود الزامات خرد عوامل انگیزشيای برای تک نمونه tنتايج آزمون 
 85/3 000/0 213 946/94 60/0 85/3 تشويق علمي

 67/3 000/0 213 782/73 73/0 67/3 کیفیت خدمات دانشي
 97/3 000/0 213 518/74 78/0 97/3 حمايت دانش

د درصد الزامات خر 95گردد که در سطح اطمینان با توّجه به جدول فوق مشاهده می
ای در حدّ زیاد و باالتر بر ابعاد تحول انگیزشی، فرهنگی، محیطی و توسعه ای،عوامل سرمایه
ثیرگذار است. آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس أدر یادگیری ت

 kها در بین گروهی است( که از آن برای مقایسه میانگین رتبههای تکراری )درونبا اندازه
 کنیم.یر )گروه( استفاده میمتغ
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 ایهای متغیرهای عوامل سرمايهآزمون فريدمن برای مشخص کردن میانگین رتبه .7جدول 
  ابعاد میانگین رتبه
 ایعوامل سرمايه بازاريابي دانش 86/2 1
 آزادانديشي 57/2 2

 اطالعات روزرسانيبه 46/2 3

 نیروی دانشي ماهر 12/2 4

 ایعوامل توسعه ی دانشسازتجاری 75/1 3
 انتقال دانش 25/21 1
 توسعه دانش 00/2 2
 عوامل فرهنگي سازی قوی دانشفرهنگ 86/1 3
 آفريني دانشارزش 87/12 2
 پذيری دانشتقويت فرهنگ 27/2 1
 عوامل محیطي محوریپژوهش 19/2 1
 رقابت علمي 85/13 3
 سازی دانشمفهوم 95/12 2
 عوامل انگیزشي علمي تشويق 95/1 2
 کیفیت خدمات دانشي 73/1 3
 حمايت دانشي 33/2 1

ها نشان داده شده است و جدول لفهؤهای هر یک از ممیانگین رتبه Ranksدر جدول 
Test Statistics .محتوی نتیجه اصلی آزمون است 

 نتايج اصلي آزمون فريدمن برای متغیرها .8جدول 

Test Statisticsa عوامل انگیزشي عوامل محیطي عوامل فرهنگي ایعوامل توسعه ایرمايهعوامل س 
N 214 214 214 214 214 

Chi-Square 015/41 065/31 576/28 025/16 907/113 
Df 3 2 2 2 4 

Asymp. Sig. 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 
a. Friedman Test 

( 1ودار )است در نم اعتباریابی شدهرل لیز افزارنرمی تحقیق که با استفاده از یمدل نها
ی، ااالت مربوط به ابعاد متغیرهای عوامل سرمایهؤارائه شده است. در طراحی این مدل از س
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ای، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی و عوامل انگیزشی میانگین گرفته شده و عوامل توسعه
 گر وارد تحلیل شده است.متغیر مشاهده عنوانبهمیانگین 

 مدل نهايي تحقیق در حالت تخمین استاندارد و عدد معناداری .1 نمودار

 

 های نیکوئي برازش مدل ساختاری تحقیقشاخص .9جدول 
 CMIN/DF RMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگي

 97/0 96/0 96/0 80/0 91/0 062/0 035/0 84/1 مقادير محاسبه شده

توان دریافت که مدل اصلی تحقیق از برازش ( می9ل )جدوها در با توجه به کلیه شاخص
 مناسبی برخوردار است.

 های الزامات کالنمیانگین رتبه آزمون فریدمن برای مشخص کردن .10جدول 

 ابعاد  رتبه

 ایعوامل سرمایه 20/2 5

 ایعوامل توسعه 57/3 1

 عوامل فرهنگی 65/2 4

 عوامل محیطی 39/3 2

 یعوامل انگیزش 19/3 3
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 Testجدول  ؛ وبینیدها را میلفهؤهای هر یک از ممیانگین رتبه Ranksدر جدول 

Statistics توان گونه که در جدول شاهد هستید میمحتوی نتیجه اصلی آزمون است. همان
-Pداری آزمون و همچنین سطح معنی 2 درجه آزادی 907/113 مقدار آماره مربع کی را با

Value .صفر است 

 گیریتیجهبحث و ن
 16 درمجموعدهنده بعد از انجام مراحل کیفی تحقیق و یافتن روابط بین مفاهیم سازمان

ش عالی آفرینی نظام آموزتحول و کالنلفه اصلی شناسایی الزامات خرد ؤمضمون فراگیر یا م
ها پرداخته فهلؤبه دست آمد. در این قسمت به تشریح هر بعد و همچنین بررسی تطبیقی این م

های ضرورت حاکم بر طرح و اجرای کرسی: آزاداندیشیاز:  اندعبارتشود که می
ی ئزج عنوانبههای کالن کشور آزاداندیشی از سوی مقام معظم رهبری در راستای سیاست

 سابحبهفرصت و امکانی  عنوانبهاز تالش، برای احیاء و نوسازی تمدن ایرانی اسالمی و 
طرح مباحث بنیادین علمی بیش از هر چیز به تحقق جنبش  آید که در پرتو فضای مناسبمی
افزاری، توسعه علمی و جلوگیری از تصلب و تعصب علمی و فکری منجر شود. همچنین نرم

 تحقق این ایده همراه شدن با اقتضائات زمانه در زندگی اجتماعی و درک عمیق شرایط روز
و بسیار باالی مادی و معنوی کشور و و ناشی از باور به خردمندی انسان، استعدادهای مهم 

های مختلف برای ایجاد رشد و تعالی مادی های فرهنگی و سودمندی طرح دیدگاهظرفیت
علم و  ، برای جامعه دانشگاهی و مسئوالن و متصدیان عرصهروینازا. استو معنوی کشور 

ب مدهای مطلوو آگاهی از نتایج و پیا یشیآزادانددانش، درک عمیق ابعاد مختلف مفهوم 
طبق  .یک ضرورت بنیادی است و سازنده آن در راستای رشد و تعالی مادی و معنوی کشور

بسیار  تواند یک جریان سیال فکریاندیشی میهای آزادسخنان مقام معظم رهبری کرسی
های علوم انسانی مقدمات تشکیل کرسیاگر در حوزه ؛ ویندازدبباارزشی را در جامعه راه 

 بر اساس نتایج این ندیشی فراهم نشود علوم انسانی نحیف و ضعیف خواهد شد.های آزادا
 ستاآفرینی نظام آموزش عالی پژوهش آزاداندیشی یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول

است و  3/0از  تربزرگ آزاداندیشیبا توجه به اینکه ضریب مسیر همه بارهای عاملی متغیر 
اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر شده 96/1از  تربزرگاری از طرفی نیز همه ضرایب معناد

 برای دست یافتن به لزومگیرد. فلذا توجیه من این است که آزاداندیشی مورد تأیید قرار می
یکی از مراکز علمی، پیش از هر  عنوانبهها، های آزاداندیشی در دانشگاهبرگزاری کرسی
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ات: اطالع روزرسانیبهداشته باشیم. « اداندیشیآز»چیز الزم است تا نگرشی بر مفهوم 
ی ارتقای های پژوهشی براوسایل و ابزار و استفاده از یافته یریکارگبهتکنولوژی آموزشی 

اطالعات است. فناوری آموزشی بخشی از علوم  یبهنگام سازکیفیت یادگیری و فرایند 
رد دانش آموزشی به معنای کارب. فناوری استاطالعات  روزرسانیبهتربیتی است و قسمتی از 

های آموزشی مدیر مرکز تحقیقات و نوآوریگاس . آر. یج ازنظر .استبرای مقاصد عملی 
های اقتصادی کشورهای اروپایی فناوری آموزشی عبارت است: وابسته به سازمان همکاری

 یجمعاطارتبهای نوین یافته و استقرار یک سیستم فراگیری که از مزایای روشطرح سازمان
کند. گیری میبندی کالس بهرههای جدید تدریس، ابزار و وسایل بصری و سازمانو شیوه

اطالعات یکی از الزامات خرد در فرآیند  روزرسانیبهبر اساس نتایج این پژوهش 
با توجه به اینکه ضریب مسیر همه بارهای عاملی متغیر  استآفرینی نظام آموزش عالی تحول

 تربزرگاند و از طرفی نیز همه ضرایب معناداری شده 3/0از  تربزرگالعات اط روزرسانیبه
اطالعات مورد تأیید قرار می روزرسانیبهلذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر  .اندشده 96/1از 

اطالعات در نظام آموزشی عالی  روزرسانیبهگیرد. فلذا توجیه من این است که الزام به 
ها، داشتن نیروی مزیت رقابتی کشورها و سازمان ترینبزرگی ماهر: وجود دارد. نیروی دانش

 ترینمهموری یکی از انسانی توانمند است. اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره
نظران علم مدیریت قرار گرفته است. بر این اساس صاحب موردتوجهموضوعاتی است که 

اند. در عصر فرامدرن، نامیده «ی سرمایه انسانیتوانمندساز» را عصر 2000دهه پایانی قرن 
دارایی هر سازمان و کشوری محسوب  ترینبزرگترین و سرمایه انسانی، باالترین و باارزش

شود؛ ولی نتیجه شود. سرمایه انسانی در هیچ ترازنامه و حساب سود و زیان آورده نمیمی
ی که با استفاده هر چه بیشتر، کاهش نیافته ازند. تنها سرمایهها را رقم میسود و زیان سازمان

ید این واقعیت است که جوامعی ؤشود. مطالعات متعدد نیز مای تقویت میفزاینده صورتبهو 
های مادی و فیزیکی، از منابع یابند که عالوه بر منابع و ذخایر طبیعی و سرمایهتوسعه می

ها کشورهایی به رشد بیشتر اقتصادی سالدر این  درواقعبرخوردار باشند؛  توجهیقابلانسانی 
 «سرمایه انسانی»از  کالمیککرده، ماهر، باکفایت و در اند که نیروی کار تحصیلنائل آمده

لفه توسعه در هر کشور انسان است. ؤم ترینمهماند؛ زیرا اولین و مند بودهکافی و مناسب بهره
تماعی، فرهنگی و ... دارد. سرمایه انسانی ای در توسعه اقتصادی، اجنیروی انسانی، سهم عمده

های تولید را دگرگون یا متعادل تواند ضمن تغییر خود، سایر نهادهای است که میتنها نهاده
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کند، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بیانجامد. امروزه 
گذاری سرمایه ازجملهها، ی دولتهادهد که سیاستمطالعات اقتصاددانان توسعه نشان می

وری اقتصادی، بلکه بر بر رشد و بهره تنهانهدر سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه، 
لی ثر بوده است. هدف اصؤتوزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری در اقتصاد کشورها نیز م

لایه انسانی در تحلیتر نمودن مفهوم سرمایه انسانی، اهمیت نظریه سرماین یادداشت، روشن
های ارتقاء سرمایه انسانی و نقش های اقتصادی است، بررسی تئوری سرمایه انسانی، استراتژی

گذاری در مفهوم سرمایه انسانی، اهمیت و ضرورت سرمایه جهتازاینآن در توسعه است، 
 رتصوبههای ضمن خدمت عمومی و آموزش صورتبهسرمایه انسانی بر قالب ارائه آموزش 

قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش نیروی دانشی ماهر یکی از  موردمطالعهخاص 
یر با توجه به اینکه ضریب مس استآفرینی نظام آموزش عالی الزامات خرد در فرآیند تحول

اند و از طرفی نیز همه شده 3/0از  تربزرگهمه بارهای عاملی متغیر نیروی دانشی ماهر 
اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر نیروی دانشی ماهر شده 96/1از  تربزرگری ضرایب معنادا

گذاری در سرمایه انسانی باید گیرد. فلذا توجیه من این است که سرمایهمورد تأیید قرار می
آموزشی، در دسترس بودن منابع مالی  مؤسساتهای ذاتی هر فرد، کیفیت توانایی برحسب

. صورت گیرد. بازاریابی دانش: دانش یکی از فاکتورهای کلیدی برای فرد و جامعه و ..
اما برای حضور موفق در بازار پویای امروز باید بتوان دانش ؛ رقابت در اقتصاد جهانی است

دهد که مدیریت را نیز، مدیریت کرد. مدیریت دانش مشتری، این امکان را به سازمان می
های بازاریابی ابتی را افزایش دهد. وجود قابلیتهای موجود در بازار و نیز مزیت رقفرصت

دهد تا در بازارهای هدف، بهتر عمل مبتنی بر مدیریت دانش، این امکان را به سازمان می
نماید. مدیریت دانش فرایند کشف، کسب، توسعه و اجازه، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و 

ریق که از ط استدر سازمان  دانش مناسب در زمان مناسب و توسط فرد مناسب کارگیریبه
ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای 

پذیرد. بر اساس نتایج این پژوهش بازاریابی دانش دستیابی به اهداف سازمانی صورت می
که ضریب به این با توجه استآفرینی نظام آموزش عالی یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول

اند و از طرفی نیز همه شده 3/0از  تربزرگمسیر همه بارهای عاملی متغیر بازاریابی دانش 
اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازاریابی دانش شده 96/1از  تربزرگضرایب معناداری 

های توان در سیستمگیرد. فلذا توجیه من این است که دانش را میمورد تأیید قرار می



 1401 بهار | 21شماره  | 6سال  | یآموزش تیریو مد یرهبر یهاپژوهش | 26

 

اعم از هوش تجاری، مدیریت ارتباط با مشتری و ... مشاهده  وکارهاکسبدر  یوستهپهمبه
آوری دانش از منابع پراکنده جزء ، انتشار و تصفیه دانش و نیز جمعیدهسازمانکرد. 

های سازی دانش: تبدیل دانشگاهموضوعات مهم در مدیریت دانش بازاریابی هستند. تجاری
)کارآفرین( عالوه بر پیامدهای مثبت در زمینه توسعه  مهای نسل سواهکشور به دانشگ

نوآوری، افزایش رفاه، نشر دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصاد محلی و 
درآمدزایی پایدار  سازوکاریک منبع و  عنوانبهتواند ای و ملی، میفراتر از آن، اقتصاد منطقه

ها را در رویارویی با چالش کاهش منابع مالی دانشگاه روینازاید و ها عمل نمابرای دانشگاه
ترین ویژگی دانشگاه کارآفرین های دولتی یاری رساند. اصلیوابستگی به بودجه یجهدرنتو 

سازی دانش و فناوری است. دانشگاه کارآفرین نظام داخلی خود را برای تجاریتجاری
های حمایتی د و گسترده وسیعی از زیرساختبخشجامع توسعه می طوربهسازی دانش 

 .(2018 ،نیا و بیات)حسینی سازدفراهم می دانشگاهرا برای پرورش کارآفرینی در  موردنیاز
های فکری، هایی همانند ثبت داراییها را مشتمل بر فعالیتسازی دانش در دانشگاهتجاری

های مشترک تحقیقاتی با ریو یا واگذاری حق امتیاز، همکا یبرداربهرهاعطای مجوز 
های اند که فعالیتاند و اظهار داشتهوکارهای انشعابی معرفی نمودهها و ایجاد کسبشرکت
ها تطبیق های سنتی و متعارف دانشگاهبا ساختار و رویه یسادگبهتوان سازی را نمیتجاری

اعضای  سازی عبارت است از( تجاری2009) و همکاران Changداد. بر اساس نظر 
های خود از طریق برداری از نتایج پژوهشو محققان دانشگاهی که به دنبال بهره علمییئته

های انشعابی دریافت حق اختراع، واگذاری امتیاز و مشارکت در مالکیت شرکت
سازی دانش یک منبع بالقوه درآمد برای دانشگاه و سایر نهادهای )دانشگاهی( هستند. تجاری

شده است  دولتیهای ها به بودجهساخته است و منجر به کاهش وابستگی آن تحقیقاتی فراهم
مند در دانشگاهفعالیتی نظام صورتبهسازی شود که تجاریاما این امر تنها زمانی محقق می

سازی دانش یکی از الزامات قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش تجاری موردتوجهها 
با توجه به اینکه ضریب مسیر همه  استنظام آموزش عالی آفرینی خرد در فرآیند تحول

اند و از طرفی نیز همه ضرایب شده 3/0از  تربزرگسازی دانش بارهای عاملی متغیر تجاری
سازی دانش مورد اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر تجاریشده 96/1از  تربزرگمعناداری 

دانش از عناصر مختلفی چون تولید دانش، کسب گیرد. انتقال دانش: مدیریت تأیید قرار می
گذاری دانش تشکیل شده است که سازی دانش و انتقال دانش و به اشتراکدانش، ذخیره
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بحث انتقال  کهیوقتبنابراین  ؛ت دانش استیانتقال دانش بخش مهمی از تصویر بزرگ مدیر
شده است و  کسب تولید و قبالً موردنظردانش مطرح است تصور بر این است که دانش 

برداری توسط افراد در آینده های خاص خود جهت بهرهآماده انتقال به دیگران یا به پایگاه
 فرستادن یا قرار ازجملهتواند اتفاق بیافتد های مختلف میاست که این انتقال دانش به شیوه

کنندگان فهای الکترونیکی برای مصردادن اطالعات و دانش در محلی با استفاده از شبکه
کی، غیرالکترونی صورتبهگذاری دانش با افراد نیازمند احتمالی احتمالی و بالقوه، به اشتراک

توان گفت انتقال دانش عبارت است از می درهرصورترو. دررو صورتبهانتقال دانش 
 صورتبههای دانش مکانیزه و غیرمکانیزه حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه

است: راهبرد انتقال فرد به اسناد و راهبرد  تصورقابلکه دو نوع راهبرد برای آن  ویهدوس
. بر اساس نتایج این پژوهش انتقال دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند فردفردبه
ی متغیر همه بارهای عامل با توجه به اینکه ضریب مسیر استآفرینی نظام آموزش عالی تحول

 96/1از  تربزرگاند و از طرفی نیز همه ضرایب معناداری شده 3/0از  رتبزرگانتقال دانش 
گیرد. توسعه دانش: لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر انتقال دانش مورد تأیید قرار می .اندشده

شد، های ملموس سنجیده میسرمایه و دارایی برحسبارزش یک سازمان  درگذشته معموالً 
گردد. ما از دارایی سازمانی معرفی می ترینمهم عنوانبهانی اما در هزاره سوم دانش سازم

هایمان. اگر در گذشته تمرکز هایمان محدودیم و از سوی دیگر به نادانستهیک سو به دانسته
قدرت و ثروت و عدم توازن آن در جامعه مطرح بود، امروزه تراکم آگاهی و معرفت دانش 

اطالعات در یک جامعه و یا سطح جهانی مطرح در یک جا و عدم توازن و ناهموار بودن 
انفجار اطالعات و عدم توازن معرفت است. از دیدگاه  هزاره سوم هزاره درواقع، است

( مدیریت دانش ترکیب فرآیندهای اداری، کنترل، 1389کانی، کاظمی )کاظمیان و
اطمینان خالقیت، کدگذاری، اشاعه و اعمال قدرت دانش در سازمان است و هدف اصلی آن 

یابد؛ خود در زمان مقتضی دسترسی می موردنیازاز این است که شخص نیازمند، به دانش 
و درست برای او ممکن شود. بر اساس نتایج این  موقعبهگیری که توانایی تصمیم یاگونهبه

 ستاآفرینی نظام آموزش عالی پژوهش توسعه دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول
اند شده 0 /3 از تربزرگبه اینکه ضریب مسیر همه بارهای عاملی متغیر توسعه دانش با توجه 

اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر شده 96/1از  تربزرگو از طرفی نیز همه ضرایب معناداری 
سازی قوی دانش: استفاده مناسب از فناوری گیرد. فرهنگتوسعه دانش مورد تأیید قرار می
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تواند به ارتقای کیفیت تدریس و نیز دستاوردهای یادگیری می-یاددهیرآیند اطالعات در ف
های مختلفی را شامل یادگیری بینجامد. استفاده از فناوری اطالعات در کالس درس حالت

یک سوی آن به کار  کهیطوربهها را بر روی یک طیف قرار داد. توان آنشود که میمی
های یادگیری الکترونیکی آمیخته قرار استفاده از سیستم بردن پاورپوینت و در سوی دیگر،

های یاد شده ممکن است به بهبود کیفیت تدریس و داشته باشد. در این صورت تمام حالت
نیز ارتقای یادگیری بینجامد. نظام آموزش عالی در کشورهای مختلف در اثر روندها و 

 کهیطوربهرو شده است، روبه های گوناگونیتحوالت جهانی در دو دهه اخیر با چالش
ها را نیز متحول کرده های آنثیر قرار داده، بلکه هدفأها را تحت تفرآیند عملیاتی آن تنهانه

محور شدن اقتصاد و نیز فناوری ، دانششدنیجهانتوان به این روندها می ازجملهاست؛ 
، روستروبهلی با آن هایی که آموزش عااطالعات و ارتباطات اشاره کرد. یکی از چالش

های متفاوتی وجود ها شیوهکیفیت فرآیند تدریس و یادگیری است. برای غلبه بر این چالش
ای است که در بیانیه جهانی آموزش عالی در اجالس جهانی ها شیوهآن ترینمهمکه  دارد

 سساتؤبیان شده است. در این اعالمیه آمده است که م 1998یونسکو در پاریس در سال 
ها و امکانات بالقوه فناوری اطالعات آموزش عالی باید نخستین نهادهایی باشند که از مزیت

های نوین آموزشی برای مند شوند و در این خصوص به ایجاد محیطبهره 1و ارتباطات
های (. فناوری1386، منتظربپردازند )های مجازی هماهنگی با عصر اطالعات و تبیین نظام

آورد، موجبات برقراری های یادگیری قدرتمندی را به وجود میطات محیطاطالعات و ارتبا
ویان با دانشج علمییئتهارتباطات اجتماعی و روانی و نیز تعامل همکاران و تعامل اعضای 

کند و ابزاری قوی برای ایجاد دانش و یادگیری را برای غلبه بر موانع زمان و فضا فراهم می
های را برای یادگیری و دستیابی سریع به اطالعات و فرهنگ هاییاکتشافی است که فرصت

سازی (. بر اساس نتایج این پژوهش فرهنگ1392کند )نامی و همکاران، متفاوت ایجاد می
وجه به با ت استآفرینی نظام آموزش عالی قوی دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول

شده 3/0از  تربزرگسازی قوی دانش هنگاینکه ضریب مسیر همه بارهای عاملی متغیر فر
اند لذا تحلیل عاملی تأییدی شده 96/1از  تربزرگاند و از طرفی نیز همه ضرایب معناداری 

آفرینی دانش: نهادینه کردن ارزشگیرد. سازی قوی دانش مورد تأیید قرار میمتغیر فرهنگ
ید اطالعات تحقیق و پژوهش کل چراکهمبانی علم با تحقیق و پژوهش وابستگی مستقیم دارد 

های یابی به شاخصآید و دستمی حساببهاست و اطالعات ضامن توسعه و پیشرفت پایدار 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Information and Communication Technology (ICT) 
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توسعه امروز بدون تحقیق و توسعه سرابی بیش نیست. به همین خاطر توجه ویژه به تحقیق و 
و تحقق  ددگرهای اقتصادی، اجتماعی، فنی و ... محسوب میتوسعه ضامن پیشرفت در عرصه

م با پیشرفت مداوم تحقیقات و أپذیر است که توهای مذکور هنگامی امکاناهداف در زمینه
ای با اتکا به ارتقاء سطح هر توسعه چراکههای جدید باشد، دستیابی به تکنولوژی یجهدرنت

افزاری یا تجهیزات، ای از عوامل سختپذیر است و تکنولوژی به مجموعهتکنولوژی امکان
بر . است یدهسازمانهای مدیریتی و های انسانی، دانش فنی و تواناییها و مهارتاناییتو

 آفرینیآفرینی دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند تحولاساس نتایج این پژوهش ارزش
آفرینی با توجه به اینکه ضریب مسیر همه بارهای عاملی متغیر ارزش استنظام آموزش عالی 

شده 96/1از  تربزرگاند و از طرفی نیز همه ضرایب معناداری شده 3/0ز ا تربزرگدانش 
گیرد. تقویت آفرینی دانش مورد تأیید قرار میاند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش

پذیری در علوم اجتماعی به فرآیند فراگیری فرهنگ جامعه پذیری دانش: فرهنگفرهنگ
های اساسی میان دو یا چند گروه شکل میتماس یجهتدرنشود. این فرآیند دیگر گفته می
که در قالب مبادله فرهنگی میان جوامع،  ای است اختیاریپذیری پدیدهگیرد. فرهنگ

که در  ای تحمیلی و اجباری استفرهنگ مادی و معنوی را انتقال داده؛ و از سویی پدیده
یند پرداخته است. این فرآقالب استعمار به فرهنگ و شیوه انتقال فرهنگ زندگی غربی 

های طرفه تا به امروز میان حوزهدوطرفه و یا یک صورتبهخط مداوم و پیوستار  صورتبه
های متقابل در قالب اشاعه و انتقال فرهنگی دامنه خود را گسترش داده؛ و همراه با تماس

ت؛ و اخته اسیافتگی به تغییر شیوه زندگی جوامع پردو توسعه شدنیجهانفرهنگی در قالب 
غرب ایجاد کرده است. بر  موردنظرها را با فرهنگ وحدت و هماهنگی سایر حوزه ینوعبه

پذیری دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند اساس نتایج این پژوهش تقویت فرهنگ
با توجه به اینکه ضریب مسیر همه بارهای عاملی متغیر  استآفرینی نظام آموزش عالی تحول

اند و از طرفی نیز همه ضرایب معناداری شده 3/0از  تربزرگپذیری دانش گتقویت فرهن
پذیری دانش مورد اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر تقویت فرهنگشده 96/1از  تربزرگ

های فرآیند انعطاف که مهارتگرایش به یادگیری قابلمحوری: پژوهشگیرد. تأیید قرار می
محور است. فراگیران در یادگیری کند یادگیری پژوهشد میعلمی را در فراگیران ایجا

ها، آزمون پرسیدن، ساخت تبیین سؤالمحور به پژوهش، توصیف اشیاء و رویدادها و پژوهش
های خود با دیگران تشویق میها بر اساس دانش موجود و به اشتراک گذاشتن ایدهتبیین
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کنند. در ر انتقادی و استدالل استفاده میکنند و از تفکشوند. فرضیات را خود شناسایی می
دهند و به این صورت، علم خود را فعال دانش خود را توسعه می طوربهاین روش فراگیران 

 آورندهای تفکر به دست میاز طریق ترکیب با دانش علمی موجود، استدالل و مهارت
(Simsek & Kabapinar, 2010.) ازجملهژوهی پپژوهی و روایتپژوهی، درساقدام 

که برای توسعه دانش و آگاهی درباره ماهیت تعلیم  هستند محورهای پژوهشروش ترینمهم
تربیت نیروی انسانی  منظوربهتوانند در دانشگاه و تربیت، موضوع درسی و تدریس می

محوری یکی از الزامات پژوهشگر به کار گرفته شوند. بر اساس نتایج این پژوهش، پژوهش
با توجه به اینکه ضریب مسیر همه  استآفرینی نظام آموزش عالی رآیند تحولخرد در ف

اند و از طرفی نیز همه ضرایب شده 3/0از  تربزرگمحوری بارهای عاملی متغیر پژوهش
محوری مورد تأیید اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر پژوهششده 96/1از  تربزرگمعناداری 

 کسب مزیت رقابتی درصدد: مراکز آموزش عالی کشور همواره رقابت علمیگیرد. قرار می
بر این امر هستند. در این میان بسیاری از این مراکز، در  مؤثراز طریق ایجاد و تقویت عوامل 

تحت عنوان آموزش مجازی را نیز به چارچوب  یخودآموزشکنار آموزش همیشگی 
اند که تنها سیس شدهأدیدی تسسات آموزشی جؤاند. همچنین مآموزشی خود اضافه کرده

دهند مزیت رقابتی که همان واکنش سریع نسبت به مجازی ارائه می صورتبهآموزش را 
ها ها بوده و است که یکی از این سازمانسازمان موردتوجهشرایط و تغییرات است همواره 

بر د. ستنها هستند که برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار در حال رقابت هدانشگاه
ظام آفرینی ناساس نتایج این پژوهش رقابت علمی یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول

با توجه به اینکه ضریب مسیر همه بارهای عاملی متغیر رقابت علمی  استآموزش عالی 
اند لذا شده 96/1از  تربزرگاند و از طرفی نیز همه ضرایب معناداری شده 3/0از  تربزرگ

سازی دانش: مراکز مفهومگیرد. لی تأییدی متغیر رقابت علمی مورد تأیید قرار میتحلیل عام
باشند که اگر هر رویکرد و مطالعهنهادهای پویا و پیچیده می ازجملهها آموزشی و دانشگاه

خود قرار دهد از پویایی و پیچیدگی بیشتر برخوردار  موردمطالعهای این نهادها را موضوع 
ریزی همیت و پیچیده بودن نگاه به دانشگاه، نوع مدیریت و الگوهای برنامهاست. عالوه بر ا

ایج این بر اساس نتبرای دانشگاه، ارتقای دانش سازمانی و یادگیری نیز متفاوت خواهد بود. 
آفرینی نظام آموزش عالی سازی دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند تحولپژوهش مفهوم

از  تربزرگسازی دانش ب مسیر همه بارهای عاملی متغیر مفهومبا توجه به اینکه ضری است
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اند لذا تحلیل عاملی شده 96/1از  تربزرگاند و از طرفی نیز همه ضرایب معناداری شده 3/0
تشویق علمی: با ترویج کارآفرینی گیرد. سازی دانش مورد تأیید قرار میتأییدی متغیر مفهوم

های مناسب تشویق کرد. مراکز آموزش عالی این وظیفه یدهتوان دانشجویان را به خلق امی
اند تا کارآفرینی را آموزش و دانشجویان را کارآفرین بار آورند اما دار شدهرا عهده

سازی و نبود بسترهای مناسب موجب شد تا کارآفرینی با مشکالتی همچون عدم فرهنگ
ها تعریف شد و آن ت برای دانشگاهموریأرو نشود. در گذشته تنها یک ماستقبال الزم روبه

موریت دوم یعنی پژوهش نیز به آن اضافه و در چند سال گذشته به أآموزش بود، سپس م
ها این تفکر را موریت سوم یعنی کارآفرینی داده شده که بر اساس آن دانشگاهأها مدانشگاه
ستر شوند که در بهایی همچون مراکز کارآفرینی اجرا کنند و دانشجویانی تربیت در قالب

ها بستری ایجاد شود که در آن دانشگاه یا جامعه به کارآفرینی بپردازند. باید در دانشگاه
تجارت شکل گیرد و مکان و تسهیالت حمایتی الزم نیز در اختیار کارآفرینان قرار گیرد این 

ه اصفهان نیز اندازی شد و دانشگاها شروع به راهبستر که همان مراکز رشد بودند در دانشگاه
های مناسب، دعوت سیس کرد. برای تشویق دانشجویان به ایدهأاین مرکز را ت 1390در سال 

های فعالیت ازجملهها و طراحی مسابقات ها و کالساز کارآفرینان برتر، برگزاری همایش
برای حمایت بیشتر از کارآفرینان باید  ؛ وهای گذشته بوده استمرکز کارآفرینی طی سال

های علم و فناوری تقویت و شناخته شوند و تسهیالت بیشتری نیز در اکز رشد و پارکمر
بر اساس نتایج این پژوهش تشویق علمی یکی از الزامات خرد در اختیار افراد قرار گیرد. 

ی با توجه به اینکه ضریب مسیر همه بارهای عامل استآفرینی نظام آموزش عالی فرآیند تحول
از  تربزرگاند و از طرفی نیز همه ضرایب معناداری شده 3/0از  تربزرگ متغیر تشویق علمی

 یفیتک گیرد.اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر تشویق علمی مورد تأیید قرار میشده 96/1
خدمات دانشی: منظور از کیفیت خدمات دانشی بهبود ساختارهای اداری، اجتماعی در 

های نظام درسی، ت علمی مشخص، اصالح چارتسجامعه، کیفیت عوامل آموزشی، سیا
دانشی  بر اساس نتایج این پژوهش کیفیت خدمات. است غیرهتسهیل ارتباطات بین متفکران و 

ه ضریب با توجه به اینک استآفرینی نظام آموزش عالی یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول
اند و از طرفی نیز شده 3/0از  رتبزرگمسیر همه بارهای عاملی متغیر کیفیت خدمات دانشی 

اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت شده 96/1از  تربزرگهمه ضرایب معناداری 
دانشی: منظور از حمایت دانشی خدمات  یتحما گیرد.خدمات دانشی مورد تأیید قرار می
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درسی  ریزی. خدمات مشاوره شامل آشنایی با اصول برنامهاست غیرهمشاوره رایگان و 
ریزی تحصیلی و علمی و تقویم انگیزشی، ارسال صحیح و علمی، ارائه بسته تخصصی برنامه

رسانی به دانشجویان های کوتاه آموزشی به والدین در خصوص مسائل تحصیلی و کمکپیام
بر اساس نتایج این پژوهش حمایت دانشی یکی از الزامات . استعالقه به رشته تحصیلی بی

با توجه به اینکه ضریب مسیر همه  استآفرینی نظام آموزش عالی تحول خرد در فرآیند
اند و از طرفی نیز همه ضرایب شده 3/0از  تربزرگبارهای عاملی متغیر حمایت دانشی 

اند لذا تحلیل عاملی تأییدی متغیر حمایت دانشی مورد تأیید شده 96/1از  تربزرگمعناداری 
 گیرد.قرار می

مدیریت کشور است، هیچ کشوری نمی مغز افزاران گفت، علوم انسانی تومی یطورکلبه
های بدون علوم انسانی خود را اداره کند، متخصصین علوم انسانی هستند که در رشته تواند

دارند و در زمینه بر عهدههای اجرایی را ها و بسیاری از عملیاتمختلف بسیاری از طراحی
لت سفانه در کشور ما علوم انسانی قَدر و منزأباشند اما مت های مختلف باید ایفای نقش داشته

کشور  یک یتاولوتا علوم انسانی متحول نشود و  تا بیدار نشویم .خودش را پیدا نکرده است
توسط پزشکان و مهندسان و متخصصین علوم سیاسی و حقوق و مدیران تربیت و کشورنشود 

سانی ما علوم ان در کشورشد. تا زمانی که  شده مکتب غربی اداره شود کشور اصالح نخواهد
روند و پزشکی و علوم ها به علوم انسانی میاست و تفکر غالب این است که تنبل 3درجه 

است نتیجه، مشکالت کنونی جامعه است. وقتی در کشور فیلسوف، نظریه 1مهندسی رتبه 
های علوم انسانی ی دانشکدهمدار و مدیر برجسته نباشد و منابع درسپرداز، اقتصاددان، سیاست

پرداز جهادی و انقالبی و اسالمی تربیت غربی باشد و متفکر و اندیشمند و متخصص و نظریه
جهان، علوم انسانی  1بینیم. وقتی در هاروارد، دانشگاه رتبه نشود حاصل همین است که می

 جای بردر ایران ب و مدیر تربیت کنند و جمهوریسرئو سیاسی و اقتصاد را اولویت بدانند و 
دست پرداز انقالبی و متعهد و پاکگرا و نظریهکرسی نشستن متخصصین برجسته و تحول

مدیریت و اقتصاد و سیاست، پزشکان و مهندسین وزیر و وکیل شوند وضع همین خواهد 
ها، از الزامات سازی آنورود جدی به تحول در علوم انسانی، کاربردی و بومی روازاینبود. 

شود. همچنین ضرورت دامات حوزه و دانشگاه و سایر مراکز تولید اندیشه، محسوب میاق
مقام معظم رهبری و بسیاری از  موردتوجهتحول در علوم انسانی چند سالی است که 

گام  نتریمهم. اهمیت این موضوع به حدی است که آن را باید نخستین و استکارشناسان 
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شگاهی کشور دانست. حتی اهمیت این موضوع تا در راستای کارآمدسازی جامعه دان
تحقق آن دانست. این مهم حاصل  درگروتوان سرنوشت آینده کشور را آنجاست که می

شود مگر با تدوین نقشه راه تحول علوم انسانی که فرایند و مسیر تولید علوم انسانی از نمی
از سوی دیگر وظایف  ؛ وایدهای نهایی را در قالب یک الگوی اجرایی معین نمابتدا تا گام

گذار و های مراکز پژوهشی و دانشگاهی مختلف و همچنین نهادهای سیاستموریتأو م
ثر در این حوزه را تعیین نماید. یکی دیگر از راهکارهای تحقق این مهم، برپایی کرسیؤم

معظم های رهبر ، حول نقشه راهی کالن و جامع است. خوشبختانه با پیگیریآزاداندیشیهای 
ایجاد تحول در علوم انسانی  ایم.رشدی در این زمینه شاهد بوده های رو بهانقالب، حرکت

مداری تشکیل ارزش حالیندرعسازی و سازی، بومیبر مبنای چهار ویژگی روزآمدی، غنی
شود، روزآمدی به این معنا است که ببینیم این علوم متعلق به چند سال پیش است و قابل می

درباره این علوم نظرات  حالتابهسازی به معنای این است که آیا ستند یا خیر، غنیتدریس ه
سازی هم یعنی این علوم در جامعه ما چه کاربردی دارد و جدیدی مطرح است یا نه، بومی

ا بمداری بدین معنا است که آیا این علوم با دین مبین اسالم سازگاری دارد یا خیر. ارزش
ای، فرهنگی، محیطی و ای، توسعهیج این تحقیق به پنج بخش کالن سرمایهتوجه به اینکه نتا

ها بستگی به آفرینی است و موفقیت آندهنده اهمیت تحولانگیزشی اشاره داشته است. نشان
ها نیز های آنآفرینی زیرساختعالوه بر اهمیت فرآیند تحول درواقعشرایط زیادی دارد. 

اندیشی یکی از الزامات خرد در اساس این یافته پژوهش آزادبر  باید در نظر گرفته شوند.
در دانشگاه آزاداندیشیهای کرسی یاندازراهشود که توصیه می استآفرینی فرآیند تحول

های خود را ها مفهوم پیدا کند که دانشجویان آزادانه و بدون ترس بتوانند عقاید و دیدگاه
نگی و غیره مطرح نمایند و این احساس امنیت در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فره

بر اساس این یافته  ها به خطر نخواهد افتاد.را داشته باشند که بعد از ابراز عقاید امنیت آن
صیه میتو استآفرینی پژوهش بروز رسانی اطالعات یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول

جهت گسترش فناوری  ردنیازموشود که مراکز آموزش عالی با امکانات و ابزارهای 
گیری بهینه شود، اطالعات تجهیز شوند، برای تغییر ساختار آموزش از فناوری اطالعات بهره

های یادگیری و تحصیل برای همه افراد جامعه از فناوری اطالعات استفاده برای ایجاد فرصت
ر فرآیند بر اساس این یافته پژوهش نیروی دانشی ماهر یکی از الزامات خرد د شود.

کرده، ماهر، باکفایت و در شود که از نیروی کار تحصیلتوصیه می استآفرینی تحول
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لفه توسعه ؤم ترینمهماز سرمایه انسانی کافی و مناسب استفاده شود زیرا اولین و  کالمیک
ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در هر کشور انسان است. نیروی انسانی سهم عمده

بر اساس این یافته پژوهش بازاریابی دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند  دارد. غیرهو 
شود که مدیریت دانش در راستای دستیابی به منابع نوین دانشی، توصیه می استآفرینی تحول
گرا را که هدف آن دستیابی به منابع عظیم های نوینی همچون مدیریت دانش جامعهتئوری

سازی بر اساس این یافته پژوهش تجاری جدی قرار دهد. وردتوجهمدانش مشتریان است، 
ها در شود که دانشگاهتوصیه می استآفرینی دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول

سازی دانش و فناوری برخی از نیازهای خود مسیر کارآفرینی قرار بگیرند و بتوانند با تجاری
ین بر اساس ا صادی و اجتماعی جوامع کمک نمایند.را برطرف نموده و به روند توسعه اقت

شود صیه میتو استآفرینی یافته پژوهش انتقال دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول
گیری از سازوکارهای مناسب مدیریت دانش، سسات آموزش عالی با بهرهؤها و مکه دانشگاه

دانشگاهی در سطح یند انتقال دانش بینثرتری در انتقال دانش فراملی ایفا نماید. فرآؤنقش م
نیافته، متضمن پرداختن به سه سازه اصلی نوع یافته و ساختساخت صورتبهملی و فراملی 

بر اساس این یافته  دانشگاهی است.های بیندانش، سازوکارهای انتقال دانش و پویایی
شود که توصیه می استآفرینی پژوهش توسعه دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول

نظام ساختارمندی برای مدیریت دانش طراحی گردد تا بتوان محیط مناسبی برای یادگیری، 
توان به تبادل اندیشه و خالقیت به وجود آورد زیرا با خرید دانش یا با استفاده از آن نمی

سازی قوی دانش یکی از بر اساس این یافته پژوهش فرهنگ توسعه دانش کمک کرد.
شود که معاونت فرهنگی دانشگاه با توصیه می استآفرینی مات خرد در فرآیند تحولالزا

های فرهنگی در قالب های استراتژیک در مقولهتشکیل جلسات متعدد در زمینه تدوین برنامه
ثری بردارد. ؤها گام مهای استراتژیک و راهبردی نسبت به تنظیم و طراحی این برنامهبرنامه

نی آفریآفرینی دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند تحولفته پژوهش ارزشبر اساس این یا
آفرینی ای به ارزشهای جدید توجه ویژهشود برای دستیابی به تکنولوژیتوصیه می است

های اقتصادی، اجتماعی، فنی و دانش در تحقیق و توسعه شود زیرا تحقق اهداف در عرصه
ای وسعههر ت چراکهم با پیشرفت مداوم تحقیقات باشد أوپذیر است که تهنگامی امکان غیره

پذیر است. بر اساس این یافته پژوهش تقویت فرهنگبه ارتقاء سطح تکنولوژی امکان اتکابا 
شود که سیستم توصیه می استآفرینی پذیری دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول
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هم فرآیند و تدوین گردد که به ف شدهیزیرهبرنامتربیتی و نظام آموزشی کشور باید به نحوی 
پذیری دانش جامعه کمک کند و اهمیت و ارزش آن را برای دانشجویان روشن فرهنگ
ها و پیشرفت میراث فرهنگی از عمده وظایف بعدی که توسعه و ارتقای ارزش آنجاسازد تا 

محوری یکی از های آموزشی در این حیطه است. بر اساس این یافته پژوهش پژوهشنظام
سازی پیاده منظوربهها شود که دانشگاهتوصیه می استآفرینی الزامات خرد در فرآیند تحول

سازی پژوهشی، ایجاد ارتباط مولد بین محوری در دانشگاه به ظرفیترویکرد پژوهش
 هاییرساختزای و تقویت رشتهپژوهش و آموزش، بسترسازی آموزش و پژوهش بین

طات مبادرت ورزند. بر اساس این یافته پژوهش رقابت علمی یکی از الزامات فناوری و ارتبا
های علمی برای یافتن بهترین شود که رقابتتوصیه می استآفرینی خرد در فرآیند تحول

عه مهای جاحل مشکالت جامعه با اهداف استفاده از ظرفیت منظوربههای علمی حلراه
می، ارتقای سطح انگیزش و خالقیت نخبگان جوان، متخصصین، تهیه انباشتی از آثار عل

های علمی و فناورانه و استمرار هدفمند تعامل محققان بسترسازی جهت شناسایی و تبادل ایده
سازی دانش یکی از الزامات خرد در فرآیند برگزار شود. بر اساس این یافته پژوهش مفهوم

شان اصلی برای ن کنشگران عنوانبه علمییئتهشود که اعضای توصیه می استآفرینی تحول
تعامالت  ازجملهسازی دانش با همکاران به اتخاذ راهبردهایی دادن تمایل خود به مفهوم

پژوهش تشویق علمی یکی از  بر اساس این یافته .فردی، نوشتاری و شبکه ساز روی آورند
و مراکز تحقیقاتی  هاشود که دانشگاهتوصیه می استآفرینی الزامات خرد در فرآیند تحول

تواند عملکرد اندازی کنند این سامانه میدر راستای تشویق علمی سامانه تشویق مقاالت را راه
کاربران را مدیریت کرده و در جهت ارتقای کیفی دانشگاه گام بردارد و از نوشتن و ارسال 

ورهایی است کتفا ترینمهممقاالت یکی از  کهچونمقاالت با منابع نامعتبر جلوگیری کند. 
سنجی، ارتقاء دانشگاه و سایر ها و مراکز تحقیقاتی در خصوص فرآیند علمکه دانشگاه

ها استفاده کنند. بر اساس این یافته پژوهش کیفیت های آموزشی و پژوهشی از آنزیرسیستم
شود که توصیه می استآفرینی خدمات دانشی یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول

اداری، اجتماعی و عوامل آموزشی در جامعه بهبود یابند، سیاست علمی مشخص ساختارهای 
ابد. بر ی یلتسه غیرههای نظام درسی اصالح شوند و ارتباطات بین متفکران و شود، چارت

 است آفرینیاساس این یافته پژوهش حمایت دانشی یکی از الزامات خرد در فرآیند تحول
 ایگان در تمام مقاطع تحصیالت عالی وجود داشته باشد.شود که خدمات مشاوره رتوصیه می
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