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مقدمه

دانشگاه برخط رویکرد جدید و راهحلی جامع برای سازمانهایی است كه خواهان حركت در مسير
فنآوری در تغيير روشها و محيطهای آموزشی خود هستند ) .(Mitsuru, 2012سنجش توليدات
علمی بهعنوان شاخص توليد دانش و تحقيق در ميان سياستگذاران علم مرسوم بوده  .بر اساس
اطالعات مستخرج از گزارشهای موجود در پایگاه استنادی مركز تحقيقات استراتژیک ،وزارت
علوم ،پایگاه نما(وابسته به ایرانداك) و آی.اس.آی  ،پایگاه الیدن و پایگاه نيچر كميت توليد علم
كشور رشد را نشان میدهد .در این ميان آنچه مهم جلوه مینماید ،یادگيری و آموزشی است كه
بایستی برای دستیابی به مهارت و فن ،به خلق دانش منجر شود كه متأسفانه تا حدودی در مراكز
و مؤسسات آموزش عالی برخط مورد غفلت واقعشده است .مروری بر ادبيات تحقيق نشان میدهد
كه در بيشتر سازمانهای تجاری و آموزشی ،بهمنظور بررسی فرآیند دانشآفرینی از مدل نوناكا و
همکاران ()Nonaka et al., 2000استفاده شده و این در حالی است كه مدل مذكور به
دانشآفرینی در دنيای كنونی بهخصوص دانشگاهها كمک نمیكند .در آمریکا و اروپا دانش
مستقر باكيفيت بسيار باال در دانشگاه خلق میشود درحالیكه در آسيا در این زمينه كاستیهایی
وجود دارد .در ایران نيز دانشگاهها بهندرت در فرآیند دانشآفرینی فعاليت دارند.
(Adli, 2008؛ Javdani, 2007؛ Talebnezhad ,2008؛ .)Abbaszadeh, 2009مجموع نتایج
بهدستآمده از گزارشها و تحقيقات در این زمينه در خارج و داخل كشور(گزارش ارزیابیهای
مركز تحقيقات استراتژیک ،پایگاه استنادی وزارت علوم ،پایگاه نما(وابسته به ایرانداك)و
آی.اس.آی (گزارشهای توليد علم در سالهای مختلف، )4142-4141 ،گزارش جهانی
یونسکو 4142-4141و پژوهشهای داخلی (Mirkamali, 2015؛ Faghih, 2015؛2010

Hamidizadeh,؛  )Abbaszadeh, 2009نشان میدهد كه دانشآفرینی كيفيت دانش توليدشده با
شاخصهای جهانی در دانشگاهها با چالشهای بسياری مواجه است و همچنين بهرهگيری از
شاخصهایی كه بتواند دانشآفرینی را در مؤسسات آموزش عالی برخط و بهویژه در سه مؤسسه
آموزش عالی برخط مهر البرز ،نور طوبی و ایرانيان (موردهای مطالعه پژوهش حاضر) ارزیابی كند
مغفول مانده است .مطالعات تجربی كمی در این مورد وجود دارد كه دانش چگونه در نظام
آموزش عالی مجازی ساخته می شود و چه زمينه ای به این فرآیند كمک می كند اما شواهد
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متقاعد كننده ای وجود دارد كه می توان تئوریها و اقدامات دانش آفرینی در صنعت و دنيای
كسب و كار را در آموزش عالی مجازی به كار برد .از جمله پژوهشها در این قلمرو :كاشيان و
همکاران( )Kkashian et al., 2007در بررسی نمونه های خلق دانش ،نشان دادند كه این نمونهها
همگی بر اساس برنامه های از پيش تعيين شده خلق شده اند و مدیران در تعریف این برنامهها ،نقش
كليدی داشتهاند .اكثر این نمونهها در پاسخ به رشد فنآوری اطالعات و در جهت اتوماسيون
فرآیند ها بود ه و برخی دیگر نيز مربوط به جایگزینی الگوهای مدیریتی سنتی با الگوهای جدید
بوده است .نتایج تحقيق نارنجی ثانی ( )Narenji sani,2015نشان می دهد كه از بين عوامل
فردی ،سازمانی و پشتيبانی ،عامل سازمانی بيشترین تأثير را بر فرآیند درونی و بيرونی دانش
آفرینی در دانشگاه دارد و از بين مؤلفه های تشکيل دهنده عامل سازمانی ،سرمایه اجتماعی
بيشترین تأثير را بر این عامل دارد .صالح كاظم ( )Saleh kasem, 2015در پژوهش خود"
محيط آموزش الکترونيک به عنوان تسهيل گر توليد دانش با استفاده از مدل  "SECIتاكيد
می كند كه محيط های آموزش الکترونيک از فرآیندهای توليد دانش پشتيبانی می كنند
و شرایطی را ایجاد می كنند كه به عنوان یک زمينه مشترك برای فرآیندها و فعاليت های ایجاد
دانش ،مطابق با مدل نوناكا ایجاد دانش ) (SECIنمایند .در مطالعه جودراپس ( Judrupes

 ) ,2015هفت مدل مدیریت دانش دریادگيری الکترونيکی را مورد بررسی قرار گرفت كه نتایج
نشان دادند كه ارتقاء و پ يشرفت مدیرت دانش و یادگيری الکترونيکی باعث ادغام و یکپارچگی و
تقویت یکدیگر می شوند به طوری كه هر وقت یکی را جهت ارتقای یکی دیگر به كار بریم،
مؤثر واقع می شود؛ یعنی اثرتقویتی بر یکدیگر دارند .تسی و همکاران ( )Tasi & et al, 2013با
تأكيد بر دیدگاه هستی شناسی پاپر بيان می كنند كه دانش آفرینی نيازمند طراحی تفکر و
تسهيالت فنآوری اطالعات و ارتباطات است وشيث و مهتا ( )Vashisth, 2013به این نتيجه
رسيدند كه عوامل مؤثر بر خلق دانش عبارتند از :مخزن مدیریت دانش ،یادگيری مستمر ،دسترسی
محدود ،برنامه ارتقای اعضای هيأت علمی ،استقالل فنی و تردید مثبت .آنها اظهار می دارند كه در
آموزش عالی چهار عامل تعهد و حمایت رهبری ،پيشرفت فنآوری ،فرهنگ سازمانی و ارتباطات
در پياده سازی مدیریت دانش اهميت ویژه ای دارد .وایت و همکاران ( )White, 2012با اعتقاد
به این موضوع كه فعاليتهای پژوهشی اعضای هيأت علمی بخشی از بروندادهای دانش آفرینی در
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دانشگاه است ،به این نتيجه می رسند عواملی كه سبب می شود عضو هيأت علمی در زمينه پژوهش
موفق و به ستاره تبدیل شود ،عبارت اند از :دارا بودن رتبه دانشگاهی باال (دانشيار به باال) ،مهارت
مدیریت زمان ،ارزشگذاری و اختصاص وقت زیاد به اجرای پژوهش ،دارا بودن مسئوليت های
تدریس كمتر و كار كردن در گروه هایی كه تحقيق برای آنها ارزش محسوب می شود.
ناكاموری و همکاران ( )Nakamori et al., 2009نشان می دهد كه موانع مدیریت دانش بر
جنبههای مختلف مانند ابعاد تکنولوژیکی ،افراد درگير در فعاليتهای خالقانه و فرهنگ دانش
آفرینی اثرگذار است .یافته های پژوهش دیویناگراسيا ) ( Divinagracia, 2004نشان داد آموزش
عالی نقش مهمی در ایجاد ارزش آفرینی پایدار ایفا می كند .كاربرد تکنولوژیهای جدید در
آموزش عالی تأثير زیادی در ظهور این توانایی به ویژه در بين دانشجویان ارشد كشاورزی نسبت
به سایر دانشجویان دارد.ازاینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل دانش آفرینی درمراكز
و مؤسسات آموزش عالی برخط برای پاسخگویی به این مسأله خواهد بود كه مهمترین مؤلفههای
دانشآفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط كدام است؟

روش

این پژوهش دارای رویکرد كيفی و از انجا كه هدف مطالعه ،بررسی چالش های دانش آفرینی در
دانشگاه بود ،از روش تحقيق پدیدار شناسی استفاده شد .از سوی دیگر ،از نظر پارادایمی ،تحقيق
كيفی مبتنی بر پارادایم تفسيرگرایی و داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عميق گردآوری
شد .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،شامل نویسندگان برتر حوزهی علوم انسانی معرفی شده توسط
پایگاه علوم استنادی جهان اسالم ،پژوهشگران برتر دانشگاهی در توليد علم و افرادی كه دارای
كتب و پژوهش های مرتبط در زمينه مدیریت دانش وخلق دانش بهویژه دانشآفرینی در
دانشگاهها بودند .روش نمونهگيری در این تحقيق هدفمند انتخاب شده است .در پژوهش حاضر،
در مصاحبۀ شمارۀ  44مشخص شد كه یافتهها تکرار میشوند و برای اطمينان بيشتر دو مصاحبۀ
دیگر هم انجام شد .نگارندگان ،با الهام از ادبيات و مبانی نظری موضوع پژوهش ،چند محور را
برای مصاحبه و دریافت نظرات متخصصان برگزیدند و این محورها را در قالب موضوعی كلیتر؛
یعنی مهمترین موانع دانشآفرینی در دانشگاه ،تنظيم كردند و با مصاحبهشوندگان در ميان
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گذاشتند .مدتزمان مصاحبههای انجامشده بين  11تا  01دقيقه بود .مصاحبهها با اجازۀ افراد ضبط
و سپس فایلهای صوتی در قالب فرمهای ثبت نتایج ثبت شد .گردآوری اطالعات تا زمانی ادامه
یافت كه فرآیند تجزیهوتحليل و اكتشاف به اشباع نظری رسيد .برای تجزیهوتحليل دادهها باتوجه
به ماهيت كيفی اطالعاتی كه از مصاحبه به دست آمد و به منظور تحليل و تفسير دادهها از روش
كدگذاری دادههای كيفی استفاده شد .به عبارتی مسأله كليدی در تحليل داده ها ،جستجوی معنا
در درون داده ها(یا معنا بخشيدن به آنها) ست و در تحقيق حاضر بدین منظور مراحلی بدین شرح
در نظر گرفته شد .4 :مرور دادهها؛  .4تدوین راهنمای كدگذاری؛  .3سازماندهی دادهها؛ .1
طبقهبندی دادهها؛  .5كدگذاری باز؛  .1كدگذاری محوری؛ .2تدوین گزارش نهایی؛  .0تحليل
دادههای كيفی.این فرآیند از بررسی گزارههای كالمی مصاحبهشوندگان در قالب مصادیق عينی،
استعارهها و مفاهيم شروع شد و با قرائت چندباره ،به مفاهيم اوليه و مقولههای مرتبط رسيد؛
درواقع ،بعد از مطالعۀ متن هریک از مصاحبهها ،قسمتهایی كه باتوجه به اهداف تحقيق
میتوانست بهعنوان یک كد اوليه در نظر گرفته شود ،مشخص شد و بهعنوان مفهوم اوليه انتخاب
گردید .درادامه ،مفاهيم اوليه در طبقهای باالتر كه اشتراك داشتند طبقهبندی شدند و درنهایت،
این مؤلفهها در دستههای كلیتر و در قالب موانع فردی ،سازمانی و پشتيبانی قرار گرفت .هدف
از دستهبندی كلی صرفاً برای نظمبخشيدن به مطالب بوده است.
جامعه مورد مطالعه را متخصصان و صاحب نظران حوزه دانشگاهی و سازمانی مراكز آموزش
عالی برخط وآموزش عالی حضوری در حوزه مدیریت دانش ،بستر الکترونيک و نویسندگان و
پژوهشگران برتر دانشگاهی در توليد علم(  %4برتر دانشمندان ایران) تشکيل دادند و نمونه پژوهش
به صورت هدفمند انتخاب شد تا بدین طریق عوامل مرتبط با دانش آفرینی كه مبتنی بر ادبيات
تحقيق است از نظر آنان مورد بررسی و واكاوی قرار بگيرد و با توجه به نظرات و شاخص های
صاحب نظران مجدداً شناسایی گردد .با توجه به سطح اشباع یافتهها در این مطالعه با  41نفر از
خبرگان دانشگاهی ،مصاحبه های عميق به عمل آمد؛ به این صورت كه پس از مصاحبه ،محقق
با رسيدن به این درك كه نتایج مصاحبهها تکراری و فاقد اطالعات جدید است ،تصميم به اتمام
دادن به فرآیند گردآوری دادهها به وسيله مصاحبه نمود .برای اطمينان از روایی پژوهش،
از بررسی توسط اعضاء) مصاحبه شوندگان (و روش چندسویه نگری منابع دادهها )اعضای
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هيأت علمی آموزشی ،اعضای هيأت علمی پژوهشی و مدیران اجرایی مرتبط با حوزه جذب
هيأت علمی (استفاده و برای محاسبه پایایی كدگذاری های انجام شده ،از روش های پایایی باز
آزمون و پایایی توافق درون موضوعی) توافق بين دو كدگ ذار( استفاده شده است كه ضریب
پایایی به دست آمده به ترتيب  1/02و 1/04محاسبه گردیده است .مشخصات كلی مصاحبه
شوندگان در مرحله كيفی مطالعه در جدول شماره  4اشاره شده است.
جدول شماره :8مشخصات کلی مصاحبه شوندگان

ردیف رشته تحصيلی

نام دانشگاه

دليل انتخاب به عنوان مدت زمان
مصاحبه

صاحبنظر
4

دكتری مدیریت

شهيد بهشتی

دارابودن كتب و پژوهش 11دقيقه

4

دكتری مدیریت

تهران

های مرتبط در حوزه دانش 55دقيقه

3

دكتری فنآوری اطالعات و

علوم انتظامی

آفرینی

15دقيقه

ارتباطات
1

دكتری مدیریت آموزشی

الزهرا(س)

دارابودن كتب و پژوهش 11دقيقه

5

دكتری مدیریت

تهران

1

دكتری شيمی

تربيت مدرس

های مرتبط در حوزه 25دقيقه
فنآوری اطالعات
01دقيقه

2

دكتری روانشناسی

پيام نور

0

دكتری مدیریت سيستم

آ.ع الکترونيکی

دارابودن كتب و پژوهش 15دقيقه
های مرتبط در حوزه دانش

9

دکتری فنآوری اطالعات و

آ.ع الکترونیکی

یادگيری 05دقیقه

ارتباطات

ایرانیان

05

دکتری مدیریت آموزشی

واحدعلوم

00

دکتری فنآوری اطالعات

ایرانيان

55دقيقه

آفرینی

در

الکترونيکی
50دقیقه

تحقیقات
آ.ع الکترونیکی

05دقیقه

نورطوبی
01

دکتری مهندسی صنایع

صنعتی امیرکبیر

05دقیقه

01

دکتری برنامه ریزی درسی

پیام نور

50دقیقه

01

دکتری مدیریت

الزهرا(س)

55دقیقه

عوامل مرتبط با دانشآفرینی در مؤسسات …88/

يافته ها

به منظور پاسخ دهی به سؤال مطرح شده در خصوص واكاوی سازوكارهای شناساایی و انتخااب
اعضای هيأت علمی مستعد و تحليل داده های كيفی) متون مصاحبه( ،محقاق از تکنياک تحليال
موضوعی) تم (استفاده شد .این فرآیند از بررسی گزاره های كالمی مصااحبه شاوندگان در قالاب
مصادیق عينی،استعارهها و مفاهيم ،شروع و با قرائت چندباره به مفاهيم اولياه و مقولاه هاای مارتبط
رسيد و در واقع بعد از مطالعه متن هریک از مصااحبههاا ،قسامت هاایی كاه باا توجاه باه ساؤاالت
پژوهش و اهداف تحقيق می توانست به عنوان یک كد اوليه در نظر گرفته شود ،مشخض شاد و باه
عنوان مفهوم اوليه انتخاب گردید .در ادامه مفاهيم اوليه در طبقاه ای بااالتر كاه اشاتراك دارناد در
قالب مؤلفههای دانش آفرینی طبقه بندی شد .باه عباارتی باا رویکارد اساتقرایی ،مفااهيم ماوردنظر
شناسایی و براساس چارچوب نظری تحقيق كه مبتنی بر رویکرد سيساتمی اسات ،طبقاه بنادی شاد.
مراحل كدگذاری مصاحبه های صورت گرفته شامل دو مرحله اسات :كدگاذاری بااز و محاوری.
در راستای اكتشاف سازوكارهای موردنظر ،تعداد  702كد شناساایی و كادهای مشاابه در یاک
طبقه قرار داده شده است .در نهایت برای هر طبقه عنوانی كه نمایانگر كل كدهای هماان طبقاه
باشد ،انتخاب گردید .نتایج مصاحبه با خبرگاان دانشاگاهی باه منظاور تحقاق هادف پاژوهش و باا
استفاده از نتایج مصاحبه های نيمه ساختاریافته ،طی دو مرحلاه كدگاذاری بااز و محاوری ،مفااهيم
شناسایی شده در  41مؤلفه اصلی به شرح جدول 4دسته بندی و در ادامه به تفصيل هار یاک از ایان
مؤلفهها بررسی شده است.
سؤال پژوهش :مهمترین مؤلفههای دانشآفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط كدام است؟
شناسایی مؤلفه های دانش آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط از افراد مذكور این سؤال
پرسيده شد كه "مؤلفه های مؤثر بر دانش آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط كدام است؟"
متخصصان به طيف وسيعی از مؤلفهها اشاره نمودند.
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جدول شماره -7دسته بندي کدهاي شناسایی شده در قالب مقوله هاي اصلی (مؤلفه ها)

کدهاي شناسایی شده

مقوله اصلی (مؤلفه ها)

صاحب نظران

محيط یادگيری الکترونيکی ،محيط های

محيط یادگيری

م،4م،4م،3م،1م،5،م،41م،44م43

،Hypermediaكاربردها و عملکردها در

الکترونيکی()VLE

محيط یادگيری الکترونيکی
فنآوری های شبکه ،ابزارهای شبکه ای،

فنآوری شبکه

م،4م،4م،3م،5م،2م7

فنآوری اطالعات وارتباطات
فرهنگ سازمانی ،فرهنگ و بستر

فرهنگ سازمانی

م،4م،4م،5م،2م،41م،44م41

اجتماعی ،ویژگی های فرهنگی و سياسی
زیرساخت های فنآوری اطالعات،بستر

زیرساخت های فنآوری

م،4م،4م،1م،3م،5م،2م،41م44

سخت افزاری و نرم افزاری

اطالعات

م ،7م،44م41

شبکه سازی دانش ،بنيان دانش،جذب و

شبکه دانش

م،4م،4م،3م،1م،2م،0م،44م،44م43

نگهداشت دانش ،دانش تجلی یافته در
مدارك،برگزاری نشست های علمی،
اتاق های گفت و گو درفضاهای مجازی
ساختار

سازمانی،

راهبردها،زیربنای ساختار سازمانی

م،4م،4م،2م،41م،44م44

سازمانی و نظام آموزشی
حل مسأله و ایجاد ایده ،یادگيری مسأله

حل مسأله

م،4م،3م،7م41

محور
خالقيت و نوآوری ،حل مسأله و ایجاد

خالقيت و نوآوری

م،4م،3م،1م،1م،2م41

ایده ،خالقيت
مراكز پژوهشی و تحقيقانتی،مخزن دانش

مخازن و منابع دانشی()VL

م،4م،1م،1م،0م،44م،44م43

()VLمجازی،منابع دانشی ،توسعه و
تجهيز كتابخانهها و منابع اطالعاتی,
تعامل اجتماعی یادگيرندگان،توسعه

تعامل اجتماعی و مشاركت

م،1م،5م،1م،2م ،0م44

تعامالت یادگيرندگان،افزایش ارتباطات
و تعامالت
ابزارهای نوین یادگيری،ابزارهای

ابزار یادگيری الکترونيکی

م،4م،3م،1م،5م،44م،44م،43م41
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اجتماعی در یادگيری الکترونيکی،
،تجهيز سایت ها و كارگاه ها
عوامل مدیریتی،سياستگذاری های

عوامل مدیریتی

م،4م،2م،41م،44م،44م41

كالن،راهبردهای دیریتی،استراتژی
مدیران ،ایجاد نگرش مثبت به پرورش
دانش
یادگيری مادام العمر،عملی كردن

یادگيری فردی()HBE

م،4م،5م،1م،2م،0م،7م،41م41

تفکرات علمی،مهندسی مجدد فعاليت
های یاددهی و یادگيری  ،ظرفيت های
یادگيری
نظام آموزشی و توانمندسازی ،مهارت

نظام توانمند سازی

م،4م،0م،41م،44م44

مربی در سيستم های یادگيری
الکترونيکی ،توان علمی و عملی اعضای
هيأت علمی
تفکر سيستمی ،رویکرد سيستمی

تفکر سيستمی

م،3م،1م،0م،41م،43م41

سيستم های مدیریت یادگيری مجازی

سيستم های مدیریت

م،4م،3م،5م،0م44

یادگيری مجازی

در ادامه به توصیف هر یک از این مؤلفهها به همراه شواهد مستندی از مصاحبه با صاحب
نظران پرداخته می شود.
محيط يادگيری الكترونيكی()VLE

صاحب نظران بر این موارد تاكيد كرده اند ":پيشرفت محاسبات و فن آوری های شبکه ،اميد
جدیدی به افزایش دسترسی به آموزش های كيفی داده است و بدون شک محيط یادگيری
الکترونيکی دارای تأثير قابل توجهی بر فعاليت های مبتنی بر دانش است .ابزارهای یادگيری
الکترونيکی همکاری ميان دانشجویان با مهارت ها و توانایی های مختلف را پشتيبانی می كنند
ودسترسی یادگيری ،اشتراك گذاری و انتشار و خلق دانش را تسهيل می كند ".
فنآوری شبكه
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در یادگيری الکترونيکی از فنآوری شبکه به عنوان ابزار نوین یادگيری در راستای توسعه مدیریت
دانش استفاده می شود .در زمينهی اهميت "فنآوری شبکه" در دانش آفرینی در مؤسسات
آموزش عالی برخط صاحب نظران بر این موارد تاكيد كرده اند ":شبکه سازی در بستر مجازی
شکل می گيرد و می تواند به دليل بهره گيری از ابزارهای فنآوری اطالعات به سرعت در بين
دانشجویان و یا استادان ارتباط و تعامل را برقرار سازد.
فرهنگ سازمانی

فرهنگ دانش آفرینی در دانشگاه به الگوی فکر مشترك برای توليد دانش توسط منابع انسانی
و داشتن معانی و زبان مشترك در عرصههای راهکارها و رفتارها در دانشگاهها اطالق می شود و
تأثير بسزایی در اثربخشی ارزش آفرینی و تحقق رسالتها واهداف دانشگاهها دارد .در چنين محيطی
متغيرهایی همچون فرهنگ سازمانی كه در مؤسسه آموزش عالی برخط ساری و جاری است،
عوامل مدیریتی همچون سبک مدیریت و سلسله مراتب ،زیرساخت فنآوری اطالعات ،ساختار
سازمانی ،شبکه دانش از عوامل مؤثر بر خلق دانش هستند.
زيرساخت های فنآوری اطالعات

افراد مصاحبه شونده در قالب جمالتی در این باره گفتهاند ":سيستم آموزشی الکترونيکی با به
كارگيری فنآوری اطالعات و ارتباطات نه تنها مکمل آموزش های حضوری است ،بلکه فرصت
خوبی برای مدیریت دانش در بخش های مختلف ایجاد دانش و حفظ آن فراهم می كند ".
شبكه دانش

محيط یادگيری الکترونيکی ،كاربرد فنآوریهای اطالعاتی و رایانه ای برای خلق تجربه
یادگيری تلقی می شود .در خصوص اهميت شبکه دانش ،متخصصان چنين بيان داشتند ":در
فرآیند دانش آفرینی ،باید دانش توليد شده ،مخازن آن و نحوهی انتقال دانش مدنظر قرار گيرد.
مخازن دانش در واقع ،متشکل از دانش بيرونی (هوش رقابتی) ،دانش با ساختار درونی (گزارشهای
پژوهشی ،نوشتهها و روشهای را به بازاریابی محصول محور) و باالخره دانش بدون ساختار درونی
با پایگاه های مباحثه ای مملواز دانش های درس های آموخته شده است".
ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تحت تأثير اهداف ،استراتژی ،محيط سازمان ،فن آوری و اندازه سازمان قرار
میگيرد .صاحب نظران حوزه دانش آفرینی چنين بيان كرده اند ":دانشگاهها در این مسير از
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عناصر ،مؤلفهها و نيروهای خاصی برخوردارند كه بر حسب جایگاه ،مستلزم استفاده از فنآوری
های جدید وخلق دانش جدید است .این مؤلفهها عبارتند از :ساختار سازمانی ،توان علمی و عملی
اعضای هيأت علمی،فنآوریهای جدید ،بستر سخت افزازی،استراتژی مدیران و عناصر فرهنگی.
حل مسأله

مهارت حل مسأله ،مهارت یک فرآیند آگاهانه ،منطقی ،تالشبر و هدفمند است .صاحب
نظران حوزه دانش آفرینی چنين بيان كرده اند ":مواد آموزشی و دستورالعمل های چند رسانه ای
به طور قابل مالحظه برای یادگيرندگان و به طور گسترده ای در توسعه و مدیریت فردی مهارت
های اصلی كمک می كند .خلق دانش درواقع به توانایی آنان در حل مسأله وایجاد ایدهها و راه
حل های نوین با توسعه و تجدید ساختار قبلی با كمک روش های مختلف مفيد اشاره دارد".
خالقيت و نوآوری

خالقيت پيدائی و توليد یک اندیشه و فکر نو است در حالی كه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه
و فکر است .متخصصان بر این موارد تاكيد كرده اند ":آموزش مجازی به عنوان یکی از مهمترین
دستآوردهای فنآوری اطالعات و ارتباطات ،حوزه جدیدی از ارتباط فنآوری و آموزش است
كه نه تنها امکان یادگيری مادام العمر در هر زمان و مکان را برای فراگيران فراهم می كند بلکه
عرصه مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها ،خالقيت و نوآوری در مسير خلق دانش خواهد بود ".
مخازن و منابع دانشی()VL

صاحب نظران درباره مخازن و منابع دانشی چنين گفته اند ":می توان از قویترین عوامل مؤثر
بر دانشآفرینی به فرهنگ سازمانی ،شبکه دانش ،نظام آموزش و توانمندسازی استادان و
دانشجویان  ،ارتباطات علمی در سطح ملی و جهانی ،تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری،
ساختار سازمانی ،مراكز پژوهشی و تحقيقاتی ،همایشها ،نشستها و نمایشگاههای علمی و...
اشاره كرد ".
تعامل اجتماعی و مشاركت

تعامل یادگيرندگان با معلمان و همتایان نيز به نوبهی خود ،باعث پرورش یادگيرندگانی متفکر و
خالق ودر نتيجه توليد دانش می شود .متخصصان بر این موارد تاكيد كرده اند ":ابزار اجتماعی كه
دارای ویژگی های گروهی ،سيستم های گردش كار ،ارتباطات ایميل ،فضاهای كاری ،اتاق های
گفتگو و انجمن ها است ،به یادگيرنده برای ایجاد دانش از طریق همکاری و اشتراك دانش
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كمک می كند .یادگيرندگان یادآوری مفاهيم و تعامالت اجتماعی را به اشتراك می گذارند كه
در نتيجه انتقال دانش از طریق انتقال و درونی سازی دانش است" .
ابزار يادگيری الكترونيكی

از تمامی فنآوریها اعم از صوت و تصویر زنده و پيام رسانی و سایر فنآوری های به كار
رفته در یادگيری الکترونيکی غير همزمان استفاده می شود .صاحب نظران حوزه یادگيری
الکترونيکی به موارد ذیل اشاره كرده اند ":استفاده مناسب از فنآوری اطالعات و شبکه به
دانشجویان كمک می كند تا با كمک از ابزار نوین یادگيری ،ایده هایی را به دست آورند كه می
توانند برای توسعه مدیریت دانش استفاده كنند" .
عوامل مديريتی

صاحب نظران درباره عوامل مدیریتی چنين گفته اند  ":دانشگاه های برخط باید عالوه بر
رسالتهای آموزشی ،پژوهشی ،كارآفرینی ،دانش آفرینی هم داشته باشند .درباره دانش آفرینی
در مؤسسات آموزش عالی برخط عالوه بر لزوم عواملی همچون تجهيزات  ،بسترسازی فرهنگی،
خالقيت  ،جذب و نگهداشت دانش و یادگيری مادم العمر ،ساختار سازمانی باید بر بنيان دانش ،
تعامالت و همکاری ،راهبردهای مدیریتی و منابع دانشی تاكيد كرد".
يادگيری فردی()HBE

صاحب نظران درباره یادگيری فردی بر این موارد تاكيد داشته اند " دانش آفرینی در مؤسسات
آموزش عالی برخط را می توان با استفاده از انواع فنآوری های آموزشی و فضای الکترونيکی در
فرآیند یادگيری ،در تطبيق با اهداف ،محتوا و روش های یاددهی -یادگيری به منظور ارتقای
سطح و عمق یادگيری از طریق توسعه تعامالت یادگيرندگان و استفاده بهينه از ظرفيت های
یادگيری درون و بيرون از فضای یادگيری به دست آورد".
نظام توانمند سازی

عوامل نظام توانمندسازی موجب بالندگی می شوند و عامل اساسی و مهمی در توسعه و بقای
سازمانهای یادگيرنده به شمار می آیند .صاحب نظران درباره نظام توانمندسازی چنين گفته اند "
فعاليت هایی كه كار مشترك و همکاری را تشویق می كنند ،در ایجاد دانش كمک می كند .در
دانشگاه هایی كه آموزش مجازی دارند ،برای دانشآفرینی و سهيم سازی دانش ،توانایی اكتساب
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اطالعات و دانش ،بنيان دانش ،شبکه سازی دانش ،نوآوری ،طراحی و حل مسأله بسيار مهم
است".
تفكر سيستمی

صاحب نظران در تفکر سيستمی بر موارد ذیل تاكيد داشته اند ":محيط خالقانه در دانشگاه باید
جنبه ه ای نرم و سخت را با توجه به تفکر سيستمی و مدیریت دانش تقویت كند .از دیدگاه نرم با
كاربرد راهبردهای فردی ،فرهنگ خلق و اشتراك دانش به منظور تسهيل ارتباطات علمی ایجاد و
از دیدگاه سخت با استفاده از راهبردهای فنی ،محيط خالقانه برای تسهيل فرآیند دانش آفرینی
فراهم می شود".
سيستم های مديريت يادگيری مجازی()MODEL,MOOC,LMS

صاحب نظران درباره سيستمهای مدیریت یادگيری مجازی چنين گفتهاند " خلق دانش در
مؤسساتآموزش عالی مجازی با سایر دانشگاهها ،تفاوت چندانی ندارد ،در هر دو بستری فراهم
می شود كه افراد نوآور و خالق به توليد ایده های نو بپردازند.
جمع بندی تحليل مصاحبهها اكتشافی نيمه ساختاريافته در خصوص سؤال پژوهش

همان گونه كه در جدول شماره 3مشاهده می شود مؤلفه های دانش آفرینی در مؤسسات
آموزش عالی برخط عبارتند ازمحيط یادگيری الکترونيکی( ،)VLEفنآوری شبکه ،فرهنگ
سازمانی ،زیرساخت های فنآوری اطالعات ،شبکه دانش ،ساختار سازمانی ،حل مسأله وخالقيت
و نوآوری ،مخازن و منابع دانشی( ،)VLتعامل اجتماعی و مشاركت ،ابزار یادگيری الکترونيکی
( ،)Adobe Reader, Adobe Flash, Flash player, Internet Download Managerعوامل
مدیریتی ،سيستم مدیریت یادگيری مجازی ،یادگيری فردی ،نظام توانمند سازی و تفکر سيستمی
می باشد كه در چهار دسته ی كلیتر عوامل فردی در یادگيری ،سازمانی ،مدیریتی وفنآوری قرار
گرفته است.
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جدول شماره -9عوامل و مولفه هاي مرتبط با دانش آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط

عوامل سازمانی

فرهنگ سازمانی ،تعامل اجتماعی و مشارکت ،ساختار سازمانی ،شبکه دانش،
مخازن و منابع دانشی ،نظام توانمند سازی
عوامل مدیریتی(سبک مدیریت ) ،تفکر سيستمی
حل مسأله ،یادگيری فردی( ،)HBEخالقيت و نوآوری

عوامل فنآوری

محيط یادگيری الکترونيکی(،)VLEفنآوری شبکه،زیرساخت های فنآوری
اطالعات ،ابزار یادگيری الکترونيکی سيستم های مدیریت یادگيری
مجازی()MODEL,MOOC,LMS

عوامل مدیریتی
عوامل فردی در
یادگيری

بحث و نتيجه گيری

همانگونه كه اشاره شد ،عوامل مرتبط با دانش آفرینی درمؤسسات آموزش عالی برخط
در قالب چهار دسته كلی عوامل فردی در یادگيری ،سازمانی ،مدیریتی و فنآوری تقسيم شدند
كه در ادامه ضمن بحث ،با نتایج تحقيقات پيشين نيز مقایسه شده اند.
عوامل فردی :آموزش مجازی به عنوان یکی از مهمتارین دساتآوردهاای فانآوری اطالعاات
و ارتباطات ،حوزه جدیدی از ارتباط فنآوری و آموزش است كه ناه تنهاا امکاان یاادگيری ماادام
العمر در هر زمان و مکان را برای فراگيران فراهم می كند بلکه عرصه مناسابی بارای ظهاور و باروز
استعدادها ،خالقيت و نوآوری در مسير خلق دانش خواهد بود .نتایج تحقياق حاضار نياز مؤیاد ایان
موضوع است كه از دیدگاه صاحب نظران دانشگاهی ،حل مسأله یکی از مهمترین عوامل اثرگاذار
بردانش آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط است .در واقاع ،یکای از مهامتارین دالیال خلاق
دانااش در مؤسسااات آمااوزش عااالی باارخط در حاال مسااأله ،ی اادگيری فااردی()HBEو خالقي ات
و نوآوری است .نتایج این تحقيق با نتایج تحقياق كاساانوا و همکااران ()Kasanova et al.2009
گاستاوسان ( )Gastavsn,1999همساویی دارد .نتاایج تحقياق ميارل وهمکااران et al., 2005

 )Mireilleنشان می دهاد كاه خالقيات یکای از عوامال مهام فاردی اسات كاه در داناش آفرینای
و نوآوری های جدید اثرگذار است .مطالعاه انجاام شاده توساط شافيعی نياک آباادی و همکااران
( )Nikabadi et al , 2017نياز نشاان دادكاه ارتبااط معنااداری باين اساتراتژی مادیریت داناش
و خالقيت در سازمان وجود دارد و خالقيت نيز تأثير مستقيمی بر عملکرد ساازمانی داناش آفرینای
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داشااته اساات .نتااایج تحقياق حاضاار نياز مؤیاد ایان موضااوع اساات كااه از دیادگاه صاااحب نظااران
دانشگاهی ،در حال حاضردر نظام های آموزشی ،حال مساأله و تصاميم گياری ،بايش از هار زماان
دیگر پيچيد ه تر و ضروری تر شده است .ننایج پژوهش سو و همکاران ( )Soo et al., 2002مؤید
این است كه تأثير مثبت توانایی حل مسأله ،اكتساب دانش ،ظرفيات جاذب و همکااری در فرآیناد
دانش آفرینی جدید و عملکرد شركت مورد تأكيد است.
عوامل مديريتی :متغيرهایی همچون فرهنگ سازمانی كه در موسسه آموزش عالی برخط سااری
و جاری است ،عوامل مادیریتی همچاون سابک مادیریت و سلساله مراتاب ،زیرسااخت فانآوری
اطالعات ،ساختار سازمانی ،شبکه دانش از عوامل مؤثر بر خلق دانش هساتند .نتاایج تحقياق حاضار
نشان می دهد كاه عوامال مادیریتی ،سياساتگذاری هاای كاالن ،راهبردهاای مادیریتی ،اساتراتژی
مدیران ،ایجاد نگرش مثبت به پرورش دانش ،تعداد دانشجویان تحصيالت تکميلی به عنوان عوامل
مدیریتی در دانش آفرینی اسات .نتاایج پاژوهش كاشايان و همکااران ( )Kashian, 2015كاه در
بررسی نمونههای خلق دانش نشان دادند همگی بر اساس برنامههای از پيش تعيين شده ،خلاق شاده
اند و مدیران در تعریف این برنامههانقش كليدی داشته اند ،با نتاایج مطالعاه حاضار همساویی دارد.
اكثر این نمونهها در پاسخ به رشد فنآوری اطالعات و در جهت اتوماسيون فرآیندها باود و برخای
دیگر نيز مربوط به جایگزینی الگوهاای مادیریتی سانتی باا الگوهاای جدیاد باوده اسات .همچناين
منوریان و همکاران ( )monavarian et al., 2009به بررسی رابطه اناواع سابک هاای رهباری بار
فعالياات هااای ماادیریت دانااش پرداختااه انااد و بااه ایاان نتيجااه ماای رسااند كااه ساابک هااای رهبااری
خودمدیریتی ،تحول آفرین ،تعامل گرا و مالحظه مدار بر دانش آفرینی ،اثر مثبت و سابک رهباری
ساختارگرا بر ميزان دانش آفرینی ،اثر منفی دارد .یافته های پژوهش آناان نياز نتاایج ایان مطالعاه را
تایيد می كند .گفتنی است نتایج تحقيق حاضر نشاان داد كاه رویکارد تولياد داناش در دانشاگاه از
شيوهی سلسله مراتبی به شيوه ی مبتنی به حل مسأله (مدل نوآوری) و سپس به شايوه ی فارد محاور
تغيير یافته است .پارادایم جدید ازنظر ماهيت سازاگرا باوده و نيااز باه داشاتن تفکار سيساتمی دارد.
نتایج تحقيق تيان ،ناكاموری و همکاران ( )Nakamori, 2009نشان مای دهاد كاه مواناع مادیریت
دانش بر جنبه های مختلف مانند ابعاد تکنولوژیکی ،افراد درگيار در فعاليتهاای خالقاناه و فرهناگ
دانش آفرینی اثرگذار است .آنها اظهار می دارند كه محيط خالقانه در دانشگاه باید جنبه هاای نارم
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و سخت را با توجه به تفکر سيستمی و مدیریت دانش تقویت كند .یافتههای پژوهش آنان نيز نتایج
این مطالعه را تأیيد می كند.
عوامل سازمانی :نتایج تحقيق حاضر نشاان دادكاه باه اشاتراك گاذاری داناش و تولياد علام در
محيطی امن و باثبات روی می دهد كاه افاراد متخصاص بادون دغدغاهی اجتمااعی و اقتصاادی باا
حمایت و صرف وقت كافی و صبر و حوصله بدان دسات مای یابناد.اگرمی خاواهيم در مؤسساات
آموزش عالی بارخط داناش آفرینای اتفااق افتاد ،نيااز باه چناين محيطای اسات تاا اساتادان و البتاه
دانشجویان در آن به فعاليت های مبتنی بر دانش را انجام دهناد .داوودی و همکااران ( Davodi et

 )al., 2016نتایج این مطالعه را تأیيد می كند .آنان بر نقش رهبری تسهيم شده از طریق مؤلفههاایی
نظير خودرهبری،اعتماد فردی و گروهی ،كارآمدی فردی ،تعهد فردی و گروهای بار خلاق داناش
تأكيد دارند ،در حالی كه ( )Sang & kolb, 2010اظهار می دارند كه فرهنگ سازمانی می تواناد
فرآیندهای یادگيری مستمر افراد را بهبود بخشد و از یادگيری سازمانی حمایت كند.
عوامل فنآوری :صاحب نظران در این تحقيق بر این باور بودند كه دانش آفرینی در مؤسساات
آموزش عالی برخط را می توان با استفاده از انواع فنآوریهای آموزشی و فضاای الکترونيکای در
فرآیند یادگيری ،در تطبيق با اهداف ،محتاوا و روش هاای یااددهی -یاادگيری باه منظاور ارتقاای
سطح و عماق یاادگيری از طریاق توساعه تعاامالت یادگيرنادگان و اساتفاده بهيناه از ظرفياتهاای
یادگيری درون و بيرون از فضای یادگيری به دست آورد .تسی و همکاران ( )Tsai et al.,2013با
تأكيد بر دیدگاه هساتی شناسای پااپر بياان مای كنناد كاه داناش آفرینای نيازمناد طراحای تفکار و
تسهيالت فنآوری اطالعات و ارتباطات است و شریف و همکاران ( )Sharif et al., 2013اظهاار
می دارند كه در محيط دانشگاه شبکه های باز الکترونيکی برای كسب و شبيه سازی دانش جدید و
شبکه های بسته بين فردی برای انتقال و بهره برداری از دانش موجود بسيار مهم و اثرگذارند .سامير
حممی ( )Hammi, 2015در پاژوهش خاود نشاان داد كاه تولياد داناش بخاش جادایی ناپاذیر از
یادگيری دانشجویان است ،به همين دليل است كه جذب دانش و توليد دانش ،یاک فرآیناد بسايار
شبيه به فرآیندهای مربوط به انتخاب مناسب ترین محتوای یادگيری در آموزش الکترونياک اسات
كه باعث می شود افراد بيش تری دسترسی به دانش و یادگيری را باا روش هاای جدیاد و متفااوت
داشته باشند.
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پيشنهادها

 پيشنهاد می گردد ضمن ارتقای نظام آموزش و توانمندسازی استادان و دانشجویان در مؤسساتآموز ش عالی ،بخش مهمی از فعاليت های فوق برنامه به ارتباطات علمی در سطح ملی و جهانی،
تعامل با مراكز پژوهشی و تحقيقاتی ،برگزاری همایشها ،نشستها و نمایشگاههای علمی و...
اختصاص داده شود .
نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد كه به اشتراك گذاری دانش و توليد علم درمحيطی امن و باثبات روی می دهد كه افراد متخصص بدون دغدغهی اجتماعی و اقتصادی با
حمایت و صرف وقت كافی و صبر و حوصله بدان دست می یابند.
به منظور دانش آفرینی باید فضای نوآورانه و خالقيت در مؤسسات آموزش عالی برخط ایجادگردد تا دانشجویان واستادان با ایده پردازی در مسير گام بردارند.
پيشنهاد می گردد مؤسسات آموزش عالی برخط برای كسب دانش ،اعضای هيأت علمی را ازدیگر دانشگاهها و سازمانها و نيز مراكز تحقيقاتی جذب كنند .در واقع ،دانشگاهها با دانش نهفتهی
اعضای هيأت علمی و كادر آن ،جلوه هایی از مدیریت دانش و توانمندی دانش آفرینی قلمداد می
شوند.
بهره گيری از تمامی امکانات و ابزارها در توسعه دانش آفرینیتبيين و تشریح كامل نقشها و وظایف مجموعه مدیریت دانش (از سياست گذار تا دانشجو)سياست گذارانی كه به دنبال توسعۀ فنآوری و نوآوری در جوامع خود هستند ،بایستی با تفکری
سيستمی مبادرت به ایجاد و تقویت نهادها و روابط الزم ميان آنها به گو نهای بنمایند كه بتوانند
درمحيطی مناسب به طور هماهنگ و هم جهت عمل كرده و به این ترتيب بستر مورد نياز برای
افزایش جریان دانش و ایجاد ارزش افزوده در پيامدهای خود را فراهم آورند.
-برنامه ریزی در جهت نهادینه سازی فرهنگ دانش آفرینی
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