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شناسایی عوامل مؤثر بر دانشآفرینی اعضای هیئتعلمی مؤسسات آموزش
عالی
مريم عسکری ،1فريبا عدلي ،7گلنار مهران

3

چکیده
امروزه دانش منشأ تحوالت بنيادين شناسايي شدهاست و دانشآفريني در توسعه جوامع نقش اساسي دارد .در بين
سازمانها ،مؤسسات آموزش عالي با کمک اعضای هيئتعلمي ميتوانند نقش مهمي در اين زمينه ايفا کنند .اين پژوهش
باهدف شناسايي عوامل مؤثر بر دانشآفريني اعضای هيئتعلمي انجام شد .رويکرد پژوهش کيفي ،با روش
پديدارشناسي بود .شرکتکنندگان با نمونهگيری شدت و گلولهبرفي گزينش شدند .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه
نيمهساختاريافته بود و برای تحليل دادهها از روش تحليل تماتيک استفاده شد .يافتهها نشان داد عوامل مؤثر بر دانش-
آفريني اعضای هيئتعلمي را ميتوان در دو گروه :عوامل فردی و عوامل بافتي قرار داد .عوامل فردی نظير ويژگيهای
ذاتي ،دلدادگي به دانش ،تسلط بر دانش ،تجربه ،دغدغهمندی ،تخيل ،پرسشگری ،آشناييزدايي ،کمالگرايي ،هويت-
يابيعلمي ،تفکر نقاد ،بالندگي حرفهای ،تاب آوری علمي ،نويسندگي و اخالق؛ و عوامل بافتي نظير نظام آموزشي ،انتظار
جامعه از اعضای هيئتعلمي ،آزادیعلمي ،مخازن دانش ،فرصتهای مالي و زماني ،پاداشدهي و اجتماععلمي هستند.
براساس تحليلهای انجام شده عوامل فردی بيش از عوامل بافتي تأثيرگذار هستند و بروز بسياری از عوامل فردی
شناسايي شده ،در نظام آموزشي محقق ميشود.
واژگان کلیدی :دانشآفرینی ،مؤسسات آموزش عالی ،اعضای هیئتعلمی

تاريخ دريافت مقاله59/27/72 :
تاريخ پذيرش مقاله59/20/23 :

 -1کارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه الزهرا(س)
 -7استاديار مديريت آموزشي دانشگاه الزهرا(س) (نويسنده مسئول)faradli@alzahra.ac.ir :
 -3دانشيار علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا(س)
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مقدمه
در هزاره سوم ،دانشآفريني برای تحقق آرمانهای هر جامعهای ضروری است .در ميان سازمانها ،مؤسسات آموزش
عالي مهمترين مراکز خلق دانش هستند؛ يونسکو نيز مهمترين رسالت آنها را دانشآفريني ميداند (بوراک.)7229 ،1
دانشگاهها با سرمايه انساني مستعد خود نظير اعضای هيئتعلمي و دانشجويان از ظرفيت قابلتوجهي برای دانش-
آفريني برخوردارند .اعضای هيئتعلمي از ظرفيتهای تفکر ،پژوهش و خلق معنا برخوردارند لذا ،از آنها انتظار ميرود
پيوسته درصدد ارزشآفريني باشند .بااينوجود داناييفرد بر اين باور است «ميزان دانشآفريني در شاخه علوم انساني
چندان چشمگير نيست» (داناييفرد .)1 ،1300 ،فاضلي ميگويد« :در بين اعضای هيئتعلمي بينش بازانديشي انتقادی
در زمينه نقش استادان و ميزان تأثير آنها در کندی روند توسعه علمي و تحقق رسالتهای دانشگاه تقريباً وجود ندارد.
امروزه گفتارهای مکتوب بيشماری منتشر ميشوند؛ امّا تأليف اصيل و خالقانه در بين اين متنها کمتر ديده ميشود.
اعضای هيئتعلمي وظيفه خود را منحصراً تدريس و انتقال دانش ميدانند و نه خلق دانش»(فاضلي.)119 ،1357 ،
بهرغم اينکه اطالعات استخراجشده از پايگاههای استنادی اسکوپوس و آی.اس.آی برابر جدول شماره  ،1نشان ميدهد
تعداد مدارک ثبتشده جمهوری اسالمي ايران در مجالت علمي دنيا روند صعودی دارد (پايگاه استنادی علوم جهان
اسالم.)1359 ،
جدول( )1آمار تولید علم در ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،دی 1931

دسامبر 7219

تعداد مدارک

رتبه بينالمللي

درصد از کل توليد علم دنيا

پايگاه استنادی اسکوپوس

36999

16

%1/6

پايگاه استنادی آی.اس.آی

75300

72

%1/9

اگرچه رتبه علمي موضوع مهمي است ،امّا همانطور که داوری اردکاني ميگويد« :افزايش تعداد مقاالت ،ظاهریترين
شاخص پيشرفت علم است» (داوری اردکاني .)3 ،1306 ،لذا ،تناظر شمارش تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاههای
استنادی با دانشآفريني گمراهکننده است.
با توجه به مطالب بيانشده ،ميتوان دريافت اعضای هيئتعلمي بهطور بايسته و شايسته درگير دانشآفريني نميشوند
و ازاينرو همچنان خأل دانشآفريني بر جبين جامعه علمي کشور خودنمايي ميکند لذا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به
اين پرسش زير است:
 چه عواملي بر دانشآفريني اعضای هيئتعلمي مؤسسات آموزش عالي تأثيرگذار هستند؟
پیشینه تحقیق
به هنگام غور در دانشآفريني شناخت ماهيت دانش از ضروريات است« .دانش مفهومي پيچيده ،انعطافپذير و توانايي
منحصربهفرد بشری است» (عدلي)12 ،1309 ،؛ که ارائه تعريف دقيقي از آن تقريباً غيرممکن است .دانشآفريني يکي
از فرآيندهای مديريت دانش است .در ادامه برخي از نظريههای دانشآفريني معرفي ميشود.
دانشآفرینی سازمانی 2فرايند تبديل دانش مستتر و صريح در دو سطح فردی و جمعي است (نوناکا و تاکه
اوچي .)15593بااينوجود پوالني )1566( 9دانش مستتر را «ما بيشتر ازآنچه ميگوييم ،ميدانيم» توصيف ميکند،

1- Buarque
2- Organizational knowledge creation
3- Nonaka & Takeuchi
4- Polanyi
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مانند مهارتها و درکشدني؛ اما ليندوست )7229( 1معتقد است «ميتوانيم بگوييم ،بيشتر ازآنچه ميدانيم» مانند
حدس و گمانها و فرضيهها .اين قسمت از دانشآفريني در کار نوناکا و تاکهاوچي بهخوبي توسعهنيافته است لذا،
گورلي 7و تسوکس 3ميگويند :درواقع کار آنها يک نظريه دانشآفريني نيست (گورلي )7226 ،و (تسوکس.)7225 ،
نظریه یادگیری متمایل به توسعه 1مبتني بر نظريه فعاليت فرهنگي-تاريخي 9است .در اين نظريه دانشآفريني پيامد
تعامالت درون يا بين سيستمهای فعاليت است .فعاليت ،فرايند هوشمندانه و معطوف به هدف است که با کنش افراد در
ارتباط با اجتماع بزرگتر انجام ميشود (آنگستروم و سانينو .)7212 ،6نظريه يادگيری متمايل به توسعه فرآيند حل
مسئله است .اين فرآيند مشارکتکنندگان را در شناسايي تناقضات ،توسعه ايدههای جديد بهمنظور رفع تناقضات،
اجرای آنها و ارزيابي نتايج درگير ميکند (سنگ چي تن و يو هوان تن.)7219 ،2
دانشآفرینی در اجتماع دانشمندان 8عبارت است از شناسايي شکافهای دانش ،طراحي پژوهش ،گردآوری شواهد
و ارائه توضيحات جديد .تفاوتهای مهم ميان رشتههای علمي مختلف را ناشي از شواهد و راههای توجيه ادعاها مي-
داند .به اعتقاد او اجتماعات مختلف دانشمندان از فرهنگهای معرفتي متفاوتي برخوردارند(نور-ستينا.)1555 ،5
ساخت دانش 10بيشتر برای محيطهای آموزشي ارائه شده است .نقش اصلي يادگيرندگان در مدرسه يادگيری است.
11

معموالً دانش آموزان ،دانش و مهارتهای خود را بهواسطه برنامههای آموزشي ياد ميگيرند .اسکاردمليا و بريتر
( )7226معتقدند يادگيری محصول فرعي و طبيعي دانشآفريني است؛ امّا عکس آن صادق نيست .مدارس ميتوانند به
کمک دانشآموزاني که پياپي درگير کار خالقانه هستند ،مانند يک سازمان دانشآفريني عمل کنند (سنگ چي تن و
همکار .)7219 ،

ساخت چشمانداز و اخذ چشمانداز 12درصدد پاسخ به اين سؤال است که چگونه دانش مستتر سازماني خلق مي-
شود (بالند و تنکاسي .)1559 ،13بالند و تنکاسي بيان ميکنند شرکتهایدانشبر 19ترکيبي از اجتماعات دانا با
کارشناسان ويژه هستند .اين اجتماعات درگير ساخت چشمانداز (فرآيندی که در آن اجتماع دانا قلمرو دانش خود را
توسعه ميبخشد) و اخذ چشمانداز (فرآيندی که در آن دانش متمايز فردی با ديگران مبادله و تلفيق ميشود) هستند
(لوينا.)1555 ،19
نظریه لئونارد و سنسایپر )1550( 16نشان ميدهد چگونه دانش مستتر خلق و به نوآوری گروهي منجر ميشود.
واحد تحليل در اين نظريه فرد است درحاليکه واحد تحليل تنکاسي و بالند اجتماع دانا است .لئونارد و سنسايپر بر
غنيسازی چشماندازهای فردی با استفاده از روش طوفان مغزی و دسترسي به دانش بومي تأکيد کردند که گامهای آن

1- Lindkvist
2- Gourlay
3- Tsoukas
4- Expansive learning
5- Cultural-Historical Activity
6- Engestrom & sannino
7- Seng Chee Tan & Yuh Huann Tan
8- Knowledge creation in scientist communities
9- Knorr-Cetina
10- Knowledge building
11- Scardamalia & Bereiter
12- Perspective Making And Perspective Taking
13- Boland & Tenkasi
14- Knowledge-Intensive
15- Levina
16- Leonard & Sensiper
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عبارتند از :دستيابي به تنوع ايده ،تمرکز بر همگرايي دانش مستتر گروهي با استفاده از روش شاگردی کردن ،خلق
فراديد مشترک و کاربرد نشانوارهها (لوينا .)1555 ،
سیستمهای ساخت دانش 1سه بخش اصلي دارد)1 :سيستم ساخت دانش :مدلي برای گردآوری و ترکيب انواع
دانش که سيستم« »Iناميده و از پنج زيرسيستم تشکيل ميشود :مداخله ،هوش ،درگيری ،تخيل و تلفيق)7 .پارادايم
ساختار-نمايندگي–کنش :شرح جامعهشناختي سيستم« »Iاست و به مهارتهای کنشگران در هنگام گردآوری دانش
مربوط است)3 .عينيتگراييتکاملي–سازنده :مجموعهای از اصول برای خلق دانش است (ناکاموری ،ويرزبيکي و ژو،7
.)7211
بر اساس اين نظريهها ،پژوهشهای مختلفي انجامشده است که به تعدادی از آنها اشاره ميشود.
ابراهيمي ،عدلي و مهران ( )1359در پژوهشي با عنوان «نقش فرهنگ دانشگاهي بر دانشآفريني از ديدگاه
صاحبنظران نظام آموزش عالي» مؤلفههای فرهنگ دانشگاهي را در ده تم دستهبندی کردند :استقالل دانشگاهي،
آزادی علمي ،اخالق حرفهای ،مديريت ،ارتباطات ،کارگروهي ،يادگيری ،اعتماد ،پاداش و ارزيابي .در اين پژوهش
وضعيت اين مؤلفهها نامطلوب توصيف و مؤلفههای فرهنگ دانشآفريني درهشت تم شناسايي شد :جستجوگری ،اخالق
حرفهای ،مديريت مشارکتي ،پاداش ،اعتماد ،کار تيمي ،آزادی علمي و يادگيری .يافتهها نشان داد فرهنگ دانشگاهي
ايران با فرهنگ دانشآفريني فاصله دارد و بين مؤلفههای فرهنگ دانشگاهي و فرهنگ دانشآفريني همپوشي وجود
دارد.
زارع ( )1351در پژوهشي با عنوان «تحليلي بر فرصتها و چالشهای توليد دانش مديريت در نظام آموزش عالي»
دريافت فرصتهای توليد دانش عبارتند از :نيروی مستعد ،حمايت رهبری ،سرمايهگذاری دولت و ارزشهای اسالمي؛
چالشهای توليد دانش عبارتند از :تغييرات علوم انساني ،موانع بوروکراسي ،آزمايش پذير نبودن رفتارهای انسان ،توجه
بياندازه به نظريههای غربي ،وجود نداشتن تعامالت سازنده ،بيتوجهي دانشجويان رتبههای باال به رشته مديريت،
تحريمهای بينالمللي.
عدلي ( )1309در پژوهشي با عنوان «بررسي زمينههای فرايند دانشآفريني در نظام آموزش عالي» دريافت ميزان
واريانس توانايي اکتساب اطالعات برای تبيين دانشآفريني بيشتر از ساير تواناييها (بنيان دانش ،ظرفيت جذب،
يادگيری ،يادگيری زدايي  ،مراقبت ،همکاری ،شبکهسازی ،ائتالف ،ترکيب ،نوآوری ،طراحي و حل مسئله) است.
همچنين مؤثرترين توانايي و نزديکترين مسير به دانشآفريني عبارتند از :فرا توانايي نوآور ،ظرفيت جذب ،فرا توانايي
ميانجي ،بنيان دانش و فرا توانايي تسهيلگر.
شنگا و هارتنو )7219( 3در پژوهشي با عنوان «مطالعه اکتشافي خلق و تسهيم دانش در انجمن برخط :چشمانداز
سرمايه اجتماعي» دريافتند  .1سرمايه اجتماعي خلق و تسهيم دانش را تسهيل ميکند .7 .فرآيند خلق و تسهيم
دانش ،افزايش روابط همکاران و مشارکت محيط و انجمن ،افزايش نوآوری در محصوالت و خدمات را در پي دارد.
بوتاريو و مايلوسن )7217(9در پژوهشي با عنوان «ارزيابي مقدماتي مديريت دانش در دانشگاهها» دريافتند مديريت
دانش در دانشگاهها با توجه به محيط بايد ايجاد يک پايگاه دانش را ترغيب و شرايطي برای توسعه تواناييها و مهارتها
ايجاد کند.

1- Knowledge Construction Systems
2- Nakamori, Wierzbicki & Zhu
3- Shenga & Hartonoa
4- Butnariu & Milosanb
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يونهانگ و سوزان )7211(1در پژوهشي با عنوان «اعتماد همکاران و دانشآفريني :تحليل چند سطحي» دريافتند بين
اعتماد همکاران و خلق دانش در شرايطي که وابستگي متقابل وظايف زياد است ،رابطه مثبتي وجود دارد؛ زيرا در اين
شرايط همکاری اعضا بيشتر و دسترسي به اطالعات آسانتر ميشود.
با توجه به بحثهای باال ،باور دانش جهانشمول مورد ترديد است و جستجوی نظريهای واحد برای دانشآفريني بي-
فايده است .با توجه به اينکه دانشآفريني فردی کمتر بررسي شده است و در ايران نيز ادبيات موجود اغلب از توجه به
کنشگران دانش بازمانده و بيشتر به دانشآفريني سازماني توجه کردهاند؛ اين پژوهش درصدد شناسايي عوامل مؤثر بر
دانشآفريني اعضای هيئتعلمي است.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر کاربردی است و به روش کيفي انجام شد .اين پژوهش درصدد بررسي تجربه زيسته اعضای هيئتعلمي
در دانشگاه در ارتباط با دانشآفريني بود لذا ،از رويکرد پديدارشناسي استفاده کرد .جامعه اين پژوهش ،اعضای
هيئتعلمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در گروه علوم انساني بود .شرکتکنندگان اعضای هيئتعلمي دانشگاه
الزهراء(س) ،شهيد بهشتي ،تهران ،خوارزمي ،تربيت مدرس ،امام صادق ،مؤسسه پژوهش و برنامهريزی آموزش عالي،
مرکز تحقيقات سياست علمي کشور و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بودند که از طريق «نمونهگيری
شدت»7و «نمونهگيری گلوله برفي» 3انتخاب شدند .نمونهگيری شدت شامل موارد پر اطالعاتي است که پديده موردنظر
را بهطور حاد بيان ميکند (محمد پور )30 ،1357 ،و در اين پژوهش افرادی هستند که در آثار و تأليفات خود دانش
جديدی خلق کردند و با توجه به تجربه زيسته خود ميتوانستند اطالعات عميق و غني ارائه کنند .ازآنجاييکه پايگاه
اطالعاتي مناسبي برای تعيين اين گروه از افراد در دسترس نبود لذا ،از مصاحبهشوندگان درباره ساير متخصصان اين
قلمرو سؤال شد و آنها سايرين را معرفي کردند ،ازاينرو از روش نمونهگيری گلوله برفي نيز استفاده شد .مصاحبه-
شوندگان 72نفر بودند 12:نفر استاد 6،نفر دانشيار و 9نفر استاديار .برای گردآوری دادهها از مصاحبه نيمه ساختيافته
استفاده شد.مدتزمان مصاحبهها از  32تا  02دقيقه متغير بود .مصاحبهها تا اشباع نظری ادامه داشت .برای تحليل
دادهها از روش تحليل موضوعي 9استفاده شد (شکل.)1

شکل ( )1طرح تحلیل موضوعی

1- Yunhyung & Susan
2- Intensity sampling
3- Snowball sampling
4- Thematic analysis
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یافتههای تحقیق
در اين پژوهش 71عامل مؤثر بر دانشآفريني اعضای هيئتعلمي شناسايي شد که ميتوان 19عامل را جزء عوامل
فردی و  6عامل را جزء عوامل بافتي برشمرد (جدول شماره  7و .)3
جدول ( )2عوامل فردی مؤثر بر دانشآفرینی اعضای هیئتعلمی

نمونهای از مصاحبهها

مضمون
ويژگيهای ذاتي

کد« :19عوامل فيزيولوژيکي و زيستي مثل هوش و  IQنيز عوامل مهمي هستند»

دلدادگي به دانش

کد« :10خلق دانش يک فرد توأم است با تعلقخاطر شديد به دانش؛ بهطوریکه فرد تمام انرژی
وزندگي خودش را وقف اين کار ميکند»

تسلط بر دانش موجود

کد« :3کسي که ازنظر دانش تخصصي ،متدولوژی تحقيق و زبان (استفاده از منابع اوليه) قوی است،
طبيعتاً راهِ خلق دانش برايش هموار ميشود»

تجربههای شخصي

کد« :12فرد بايد عقبهای داشته باشد که نهتنها بر تصورات ذهنياش منطبق است؛ بلکه ريشه در
واقعيتهای جهاني دارد .زماني مطالعات تو به ثمر مينشيند که بتواني در پهنه هستي تجربهای پيدا
کني ولو کوچک .در اين صورت ميتواني دانش با صبغه ايراني خلق کني»

دغدغه
جامعه

خدمت

به کد«:10من هميشه دغدغه داشتم ،دغدغه چيزی که به درد جامعه بخورد ،مسئلهای حل کند»

تخيل

کد« :72دانشآفريني صورتهای خيالي در ذهنش دارد که با فوران اين صورتهای خيالي فرضيهها
و سپس نظريهها ايجاد ميشوند»

روحيه پرسشگری

کد« :12دانشآفريني پرسش دقيق ميکند ،پرسشي که کنجکاوی را برميانگيزد .بارها سيب بر سر
انسانها افتاده ولي نيوتن جاذبه را پيدا کرد چون پرسشگر بود»

آشناييزدايي

کد« :5من ميتوانم از امور معمول هرروزه فاصله بگيرم و آنها را بهصورت امور ناآشنا ببينم»

کمالگرايي مثبت

کد« :1من دوست دارم اوالً در حوزهای که چه در حوزه ملي و چه بينالمللي کار نشده اثری خلق
کنم .ثانياً بينقص باشد»

هويتيابي علمي

کد« :1پيدا کردن هويت خودم در رشتهام و در کشورم خيلي برام مهم بوده»

تفکر نقاد

کد« :17من هميشه تالش کردم نظريات ديگران را نقد کنم؛ وقتي ميگويم چيزی غلط يا درست
است دليل ميآورم و اگر هم رد کنم بهجايش چيزی ميگويم»

بالندگي حرفهای

کد« :1رشد حرفهای هم مؤثر است ،به اين معنا که هر چه بيشتر کار ميکنم ،احساسم بيشتر برای
خلق دانش برانگيخته ميشود»

تابآوری علمي

کد« :0چيزی که باوجود همه موانع فرد را سر پا نگه ميدارد هم خيلي مهم است .دانشآفريني بايد
اهل مبارزه باشد و زود ميدان را خالي نکند»

توان نويسندگي

کد« :5يکي از پشتصحنههای کار علمي ،کشف و نوآوریهايي است که در فرآيند نگارش ظاهر مي -
شود و نه حتي به هنگام مشاهده يا بهکارگيری فنون تحقيق»

اخالق

کد« :15کمتوجهي به منافع مادی ،استفاده ضابطهمند از يافتههای پيشين ،پرهيز از سرقت علمي و
بهطورکلي پايبندی به اصول اخالقي»
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جدول ( )9عوامل بافتی مؤثر بر دانشآفرینی اعضای هیئتعلمی

نمونهای از مصاحبهها

مضمون
نظام آموزشي

کد« :10توان دانشآفريني در نظام آموزشي پرورش مييابد .بسيار مهم است فرد در کجا
درسخوانده ،با چه استادی ،چه امکاناتي ،چه آزمايشگاهي ،چه کتابي ،تحت چه برنامهای»

انتظار جامعه از
اعضای هيئتعلمي

کد« :72طبق نظريههای جامعهشناسي رفتار افراد بر اساس انتظار ديگران از آنها شکل ميگيرد،
جامعه بايد از استادان انتظار دانشآفريني داشته باشد .وقتي دانشجو از استاد ميخواهد فقط
تدريس کند ،سيستمهای مديريتي از استاد ميخواهند تمکين کند ،ديگر جايي برای دانش-
آفريني نميماند»

آزادی علمي

کد « :17آزادی در سايه حاکميت قانون ،آرامش فکری و امنيت شغلي در صورت نقد جامعه يا
ارائه يافتههای حساسيتبرانگيز جزء ضروريات دانشآفريني است»

مخازن دانش،
فرصتهای مالي و
زماني

کد« :9امکانات (کتابخانه های غني و منابع الکترونيکي معتبر) ،داشتن زمان کافي و تأمين اعتبار
پژوهشي خيلي مؤثر است»

نظام پاداش دهي

کد« :72اگر استادان دانشآفريني از جايگاه واالتری برخوردار باشند ،به آنها بهاداده شود و در
عمل از يافتههای آنها استفاده شود ،بيشتر به دانشآفريني فکر ميکنند»

اجتماع علمي

کد« :9در هر محيطي دانش خلق نميشود؛ بلکه در اجتماع علمي دانش نوين شکل ميگيرد.
اجتماعي که افراد بتوانند در آن انديشهها و يافتههای علمي خود را در ارتباطات قرار دهند تا
جريان اطالعات شکل گيرد»

بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش عوامل مؤثر بر دانشآفريني اعضای هيئتعلمي شناسايي و به دودسته فردی و بافتي تقسيم شدند.
عوامل فردی ،دانش ،تجربه ،مهارتها و ويژگي های شخصي اعضا است و عوامل بافتي شرايط و زمينههای الزم برای
دانشآفريني را منعکس ميکند.
الف) عوامل فردی
ویژگیهای ذاتی :مصاحبهشوندگان معتقدند هوش ،استعداد تحصيلي ،سالمت جسمي_روحي و ديگر ويژگيهای
ژنتيکي بر دانشآفريني اثر مثبت دارد .حميدی زاده ( )1305بر اهميت خوشبين بودن و داشتن سطح هوش باال ،
نوناکا و همکار ( )1559بر هوش در فرآيند دروني سازی و ناکاموری ( )7217بر هوش تأکيد دارند.
دلدادگی به دانش :دانش در فضای تعلقخاطر شکفته ميشود .مصاحبهشونده کد 2دراينباره ميگويد« :برای
دانشآفريني شدن بايد دانش بخشي از زندگي فرد شده باشد ،دانش فقط در ذهنش نباشد؛ بلکه در همه وجود انساني-
اش و در نوع نگاهش به جهان منعکس شود .افرادی که فقط محفوظات دارند ،به قول ماکس وبر کارکنان دونپايه
بنگاه علم هستند .در ذهن ما علم تکليف است نه بازی ،وقتي علم تبديل به بازی شود در آن بازی گل زده ميشود.
ويژگي بازی چيست؟ شما در بازی غرق هستيد و از آن لذت ميبريد ولي تکليف با مشقت همراه است» .هاونگي
( )1359و سنگچيتن و همکار ( )7219نيز به دلدادگي به دانش اشاره کردند .آنها معتقدند بدون عالقه شديد به
يک زمينه خاص ،تصور سختي است که فرد وقت ،تالش و منابع مالي خود را به آن اختصاص دهد.
تسلط بر دانش موجود :دانشآفريني ارائه يکپايه و نظام معرفتي جديد و پشت پا زدن به تمام دانش گذشته نيست.
دانش آفرينان دانش را از ديگران ياد ميگيرند ولي به دانش موجود بسنده نکرده و بر سطح دانش ميافزايند .شرکت-
کنندگان دانشآفريني را هنرمند و دانش را نوعي اثر هنری کوالژگونه ميدانند .ترکيب يا تلفيق در نظريه نوناکا و
همکار ( )1559فرايند قاعده مند ساختن مفاهيم در قالب سيستم دانش است .اين شيوه تبديل دانش بر پيکربندی
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مجدد دانش موجود بهمنظور دستيابي به دانش جديد اشاره ميکند .ناکاموری ( )7217ميگويد :دانشآفريني نيازمند
وجود افرادی است که بتوانند با ذخيره دانشي خود سنتز دانش را به روش سيستماتيک انجام دهند.
تجربههای شخصی :بعضي از شرکتکنندگان اذعان کردند يکي از منابع دانشآفريني تجربهای است که يک عضو
هيئتعلمي در طي زندگي حرفهای خود کسب کرده است ،مثالً همۀ ساعتهايي که در کالس درس بوده ،گفتگو با
دانشجويان ،جلسه های دفاع ،تجربه نوشتن و داوری مقاالت ،حضور در همايشهای ملي و بينالمللي .در مدل SECI
نوناکا و همکار ( )1559دانش مستتر بهعنوان دانش معطوف به تجربه معرفي ميشود .ازنظر ديويي تعامل با پديدهها و
کسب تجربه جزء اساسي دستيابي به دانش است (برينکمن .)7211 ،1بوتاريو و مايلوسن )7217( 7موفقيت در
دانشآفريني را مستلزم داشتن تجربه ميدانند.
دغدغه خدمت به جامعه :دانشآفريني کسي است که عالوه بر حضور در دانشگاه ،با مردم و جامعه ارتباط داشته
باشد ،دردها را کالبدشکافي کند و دغدغه درمانگری داشته باشد .بيشتر شرکت کنندگان بر اين باورند افراد با آگاهي
کافي از نيازهای ملي و شناسايي تنگناها ميتوانند راهکارهای مناسبي برای حل آنها ارائه دهند و در راستای بومي-
سازی دانش گام بردارند .دانشآفريني ،حلمسأله يا انجام دادن پژوهش در بافت مسئله است .طالب نژاد بااهميت دادن
به سرنوشت جامعه و احساس مسئوليت نسبت به زندگي مردم ،بر اين موضوع تأکيد ميکند (طالب نژاد.)1302 ،
تخیل :تخيل ،توانايي انسان برای تصـور و تجسم ذهني است و هر چه قدرت تخيل بيشتر باشد ،قدرت خلق دانش هم
متناسب با آن افزايش مييابد .تخيل ،ناديدهها را از قبل ديدن است و نبود را در ذهن بود کردن و وجود بخشيدن است
و با ايدهپردازی مي توان آنها را به واقعيت تبديل کرد .حميدی زاده ( )1305بر غوطهوری بيشتر در تخيالت بهمنظور
دانشآفريني تأکيد دارد .ناکاموری ( )7217تخيل و تالش برای تصور آينده را برای توليد ايده الزم ميداند.
روحیه پرسشگری :پرسشگری ،قلب دانشآفريني است؛ زيرا خميرمايه پژوهش ،فکر کردن است؛ تا سؤال نباشد
فکری به وجود نميآيد .دانش از حقيقتجويي و کنجکاوى سيرىناپذير انسان سرچشمه ميگيرد .حميدی زاده
( )1305معتقد است باال بودن سطح کنجکاوی و جستجوگری مستمر در انتخاب موضوعهای ناشناخته از ويژگيهای
افراد دانشآفريني است.
آشناییزدایی :9کسي که توان آشناييزدايي دارد ،مي تواند از زندگي روزمره و امور عادی فاصله گرفته و آنها را به-
صورت امور بيگانه و ناآشنا ببيند (فاضلي .)16 ،1353 ،آفرينش گران دانش بهگونهای نامتعارف به پديدهها و محيط
خود مينگرند .آنها در واکنشهای افراد ،در خواندهها و نوشتهها ،در رنگ و بافت اشياء چيزهايي ميبينند که ديگران
آنها را عادی ميپندارند .مصاحبهشوندگان از تأثير عميق آشناييزدايي و پرواز انديشه ورای مرزهای معمول در
آفرينش دانش معاصر بحث کردند .اگر در شرايط الزم فرد چارچوب ذهني خود را درهم شکند و از ايدههای متهورانه
استقبال کند و بين عناصر نامربوط ارتباط برقرار کند ،دانشآفريني است.
کمالگرایی مثبت :ازنظر اسليد و اوئنز )1550( 9کمالگرايي مثبت به رفتارهايي گفته ميشود که هدف آنها کسب
موفقيتها و پيشرفتهای سطح باال است و افراد کمالگرا از کارهای دشوار لذت ميبرند و برای خلق بهترين اثر تا حد
توان تالش ميکنند .شرکت کنندگان بر اين باورند افرادی که معيارهای سطح باال را ايدهآل خود ميدانند و مايل
هستند آثارشان نوآورانه باشد ،دانشآفريني خواهند شد.

1- Brinkmann
2- Butnariu & Milosanb
3- Defamiliarization
4- Slade & Owens
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هویتیابی علمی :هويتيابي تعهدی راسخ در زمينههای عمده زندگي بهخصوص حرفه يک شخص پديد ميآورد
(رضوی .)1300 ،ازنظر شرکتکنندگان هويتيابي علمي ،فرآيندی است که اعضای هيئتعلمي برای ارتقای رشته و
کشور خود طي ميکنند .مصاحبهشونده کد 1دراينباره گفت« :عامل ديگر رنج از بيهويتي بود ،در کشور ما علم
طبقهبندیشده است ،انگار علوم انساني هيچِ؛ کتابهايي که من ميخواندم يا تدريس ميکردم هميشه حرفهای
ديگران بود ،پيدا کردن هويت خودم در رشتهام و در کشورم خيلي برام مهم بوده و دغدغهام بوده که در مقابل رشته -
های ديگر بايستم و بگويم حرفي برای گفتن دارم».
تفکر نقاد :نقد عالمانه ،نردبان ت عالي دانش است و از رهگذر برخوردهای نقادانه با فرآوردههای دانش ،دانش توسعه
مييابد .فردی که ضمن احترام به زحمات دانشمندان گذشته ،نسبت به ايدههای آنان ترديد دارد و به تحليل و ارزيابي
نظرات آنان ميپردازد ،ميتواند به توسعه مرزهای دانش کمک کند .مصاحبهشونده کد 13دراينباره ميگويد« :فرد با
انديشه انتقادی ،هر چيزی را نميپذيرد لذا ،به نوانديشي ميرسد .شومپتر ميگويد :آفرينش ويرانگر يعني برای اينکه
بتواني چيزی بنيانکني بايد جاهايي را ويران کني .نقد سازنده همين کار را ميکند» .بختيار نصرآبادی ( )1303معتقد
است تحرک علمي يکي از ميدانگاههايي است که ضرورت برخورداری از تفکر انتقادی را بهخوبي به تصوير کشيده است؛
زيرا وقتي افراد ببينند که آرا آنها نقد ميشود ،ميکوشند به نقدها پاسخگويند يا نظريه خود را بازسازی کنند.
اسکاردمليا و همکار ( )7226معتقدند ضروری است از دانش موجود باديد انتقادی و سازنده استفاده کرد؛ زيرا نقادی
بخش جداييناپذير دانشآفريني است.
بالندگی حرفهای :به اعتقاد روسکو )7227( 1توسعه حرفهای اعضای هيئتعلمي ،دانش ،مهارت و نگرش آنها را
اصالح ميکند و هر چه آنها در زمينه حرفهایشان رشد کنند ،به خلق دانش نزديکتر ميشوند .نوناکا و همکار
( )1559به اثرگذاری بالندگي حرفهای بر دانشآفريني اشاره ميکنند و به اعتقاد آنها دروني سازی با يادگيری عملي
ارتباط دارد .ازنظر فستروند و تيلری )7221( 7رشد حرفهای اعضای هيئتعلمي فعاليتهای مربوط به خلق دانش را
بهبود ميبخشد.
تابآوری علمی :تابآوری 3به توانايي مقابله با فشارها و دشواریهای محيطي اطالق ميشود (اعرابيان .)1359 ،دانش
در سايه مقاومت اعضای هيئتعلمي در برابر موانع خلق ميشود .چهبسا کساني که از غنای دانشي برخوردارند؛ امّا
ذخيره علمي آنها کاروان دانش را جلو نميبرد؛ زيرا تابآوری ندارند .اساساً مقوله خلق دانش ،مقوله دشواری است و
مستلزم تحمل مرارت و عبور از موانع متعدد است (حميدی زاده.)1305 ،
توان نویسندگی :به باور مصاحبهشوندگان استاداني که از توانايي نويسندگي برخوردارند ،در دانشآفريني موفقترند.
مصاحبهشونده کد 5دراينباره ميگويد « :قدرت نويسندگي و لذت بردن از نگارش نيز عامل مهمي است .يکي از
پشتصحنههای اصلي کار علمي کشف و نوآوریهايي است که در فرآيند نگارش ظاهر ميشود و نه حتي به هنگام
مشاهده يا بهکارگيری فنون تحقيق .هميشه گفتهام ما نمينويسيم که يافتههای گذشته را ثبت کنيم ،ما مينويسيم تا
انديشه را در قالب نوشتن به تبلور برسانيم» .ازنظر فاضلي ( )1357افراد با اتکا به مهارتهای نوشتن ميتوانند دانشي
اصيل خلق کنند .به عقيده او نوشتن ،رسانه نيست که دانشي را از طريق آن منتقل کرد؛ بلکه راهي است برای آفرينش
دانش.
اخالق :دانش بدون پايبندی به اصول اخالقي به وجود نميآيد؛ زيرا افراط در توجه به کسب منافع مادی و ارتقاء مرتبه
علمي ،شهرت زدگي و تقلب علمي مانع دانشآفريني ميشود .اگر حقيقتجويي فدای نوشتارهای سفارشي و عوامپسند

1- Roscoe
2- Festervand & Tillery
3- Resilience
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شود ،دانش توسعه نخواهد يافت .از مصاديق اخالق ميتوان به فروتني ،استفاده ضابطهمند از يافتههای پيشين ،رعايت
امانت در استناد و ارائه نتايج پژوهش ،تعهد نسبت به گسترش مرزهای دانش اشاره کرد .مصاحبهشونده کد 13گفت:
«خالقان دانش به خاطر نان و نام دنبال دانش نيستند .اين افراد ميدانند دانشگاه دکان نيست ،تجارتخانه و محل کسب
درآمد فزاينده هم نيست ،درصورتيکه آموزش عالي ايران بازاری شده و استادان غالباً دنبال ارتقا و درآمد بيشتر
هستند»« .اخالق حرفهای به مشخص کردن حدودوثغور رفتارهای مناسب يا نامناسب و هدايت اعضای هيئتعلمي در
اجرای مسئوليتهای حرفهای خود در قبال خلق دانش ميانجامد» (نعمتي و محسني .)19 ،1305 ،ازنظر نور شاهي و
فراست خواه ( )1351رعايت اخالق حرفهای تضمينکننده سالمت فرايند خلق دانش توسط اعضای هيئتعلمي است.
ب) عوامل بافتي
نظام آموزشی :سنگ بنای دانشآفريني در نظام آموزشي گذاشته ميشود .به اعتقاد شرکتکنندگان ،استادان و
الگوهای آموزشي ميتوانند الهامبخش افراد در دانشآفريني باشند .مصاحبهشونده کد 1دراينباره گفت« :و البته نقش
نظام آموزشي و استادانم .من هميشه يک مثلث ميسازم .استادی داشتم که به من ياد داد عميق باشم و هميشه به من
ميگفت :تو هيچگاه پيش نرفتي ،فرو رفتي .استاد ديگهای به من نو بودن رو آموخت و استاد ديگهای به من جامعيت
ياد داد و مرتب به من ميگفت :بايد در همه ابعاد رشد کني ».يافتههای طالب نژاد ( )1302نيز از اهميت نظام آموزشي
در دانشآفريني حکايت دارد.
انتظار جامعه از اعضای هیئتعلمی :اگر انتظار مردم و جامعه از اعضای هيئتعلمي در عرصههای علمي اين باشد
که خالق و نقّاد دانش باشند ،طبيعتاً آنها خود را ملزم به دانشآفريني ميبينند .مصاحبهشونده کد 13دراينباره گفت:
«اينطور بايد از يک استاد ا نتظار داشت :اول پژوهش بعد آموزش بعد خدمات اجتماعي .کار اول هيئتعلمي خلق
دانش است اگر استاد توليد نداشته باشد چه چيز را ميخواهد آموزش دهد ».جامعه کنوني طلب ميکند تا از توليد علم
به توليد ثروت رسيد ،لذا اعضای هيئتعلمي بايستي در اين راستا نقش چشمگيری ايفا کنند (گليني مقدم و مبلغي،
.)1305
آزادی علمی :خلق دانش در حوزه علوم انساني مستلزم نقادی حکومت و جامعه ،بررسي افکار صاحبنظران و نقد
مباحث مختلف علمي در فضائي امن ازنظر شغلي ،سياسي ،حقوقي و اجتماعي است .درواقع فقدان امنيت فکری و
آزادی بيان مانع از ورود اعضای هيئتعلمي به عرصه دانشافزايي ميشود .يافتههای ابراهيمي و همکاران ()1359
نشان داد يکي از مؤلفههای فرهنگ دانشآفريني ،آزادی علمي است .نور شاهي و همکار ( )1351يکي از مهمترين
عوامل مؤثر بر خلق دانش را آزادی دانشگاهي بيان کردند .يافتههای نوناکا و همکار ( )1559نيز از تأثيرگذاری آزادی بر
دانشآفريني پشتيباني ميکند .به اعتقاد آنها همه اعضای سازمان بايد در سطح فردی تا جاييکه شرايط اجازه ميدهد،
مستقل عمل کنند.
مخازن دانش ،فرصتهای مالی و زمانی :تأمين اعتبار پژوهشي بهطور کامل و بهموقع ،وجود پايگاههای اطالعاتي و
کتابخانههای غني ،فراهم بودن فرصت کافي برای پژوهش ،ضمانت بخش دانشآفريني هستند .يافتههای پژوهش
مکاريان و نريماني ( )1352نشان داد بازدارنده های محيط کاری مانند فشار حجم کاری با خلق دانش رابطه منفي
دارند .ازنظر زارع ( )1351يکي از فرصتهای خلق دانش ،سرمايهگذاری دولت در بخش توليد علم و يکي از چالشهای
خلق دانش تحريمهای بينالمللي و عدم دسترسي به منابع مختلف است .داناييفرد ( )1300مآخذ دانشي ،طالب نژاد
( )1302امکانات و فرصتهای مالي ،و اسکاردمليا و همکار ( )7226فراهم بودن مآخذ معتبر دانش را برای دانشآفريني
ضروری دانستند.
نظام پاداش دهی :ارج نهادن به خالقيتهای علمي ،کاربست نتايج پژوهشها ،ممتاز شمردن خالقان دانش ،آييننامه
ارتقای مناسب و مبتني بر خلق دانش ،اعضای هيئتعلمي را بهگزينش دانشآفريني ناگزير ميسازد .درصورتيکه افراد
شاهد باشند که با دانش آفرينان با کملطفي برخورد ميشود و نتيجه سالها تالش آنها در همايشي ارائه يا در کتابي
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چاپ ميشود و در کتابخانهها خاک ميخورد ،يقيناً انگيزه آنها برای خلق دانش کاهش مييابد .به عقيده عبدی
( )1305ايجاد نظامهای تشويقي مناسب باعث اشاعه دانشآفريني ميشود .ابراهيمي و همکاران ( )1359در پژوهش
خود سيستم پاداش را بهعنوان يکي از مؤلفههای فرهنگ دانشآفريني شناسايي کردند.
اجتماع علمی :اجتماع علمي بسترساز دانشآفريني اعضای هيئتعلمي است؛ زيرا شناسايي و پيوند با کارزاران دانش،
تسهيم دانش ،دريافت تأييد و اعتبار از انديشمندان در اجتماع علمي صورت ميپذيرد .چنين اجتماعي به فرد کمک
ميکند تا بتواند عقايد و نيازهای خود را ابراز و به هنگام نياز از ديگران درخواست کمک و راهنمايي نمايد .امکان
عضويت در شبکهها يا انجمنهای علمي و حضور مستمر در نشستهای علمي-پژوهشي موجب تراوش دانش در ذهن
اعضای هيئتعلمي ميشود .به اعتقاد نور-ستينا ( )1555در اجتماع دانشمندان تنش رقابت-مشارکت وجود دارد .به
اين معنا که در اجتماع دانشمندان رقابت کردن برای انتشاريافتههای پژوهش و ادعای پيشگام بودن در يک کشف
جديد ،امری متداول است .درعينحال همه دانشمندان ميدانند کار منتشرشده ممکن است بهمنظور توليد يافتههای
جديد مبنای کار ديگران قرار گيرد ،که از منظر وسيعتر به پيشرفت دوجانبه دانش در ميان اعضا منجر ميشود .در
پژوهشهای انجامشده توسط قانعي راد ،طلوع و خسرو خاور ( ،)1302نور شاهي و فراست خواه ( ،)1351آنگستروم و
همکار ( ،)7212شنگا و همکار ( )7219به اجتماع علمي بهعنوان عاملي تأثيرگذار بر دانشآفريني اشارهشده است.
بر اساس تحليلهای انجامشده به تفکيک رشته تحصيلي مصاحبهشوندگان ،ميتوان گفت شرکتکنندگان از گروه
مديريت و برنامهريزی آموزشي بر هويتيابي علمي و نظام آموزشي بيشتر از ساير عوامل تأکيد داشتند .اعضای
هيئتعلمي رشته روانشناسي بر ويژگيهای ذاتي ،تخيل و پاداش دهي تأکيد کردند .اعضای هيئتعلمي گروه مديريت
تجربههای شخصي و دغدغهمندی را بااهميتتر از ديگر عوامل قلمداد کردند .جامعهشناسان بر انتظار جامعه از اعضای
هيئتعلمي ،آشناييزدايي و اجتماع علمي تأکيد کردند و صاحبنظران گروه علوم سياسي و حقوق ،آزادی علمي را
مهمتر از ساير عوامل عنوان کردند و متخصصان ديگر رشتهها از بين عوامل نامبرده ،عاملي را برجسته نکردند .در اين
پژوهش زنان عضو هيئتعلمي بيش از ساير عوامل به هويتيابي علمي ،نظام آموزشي و داشتن زمان کافي اشاره کردند،
اين در حالي است که عواملي چون تسلط بر دانش موجود ،دغدغهمندی ،آزادی علمي و پاداش دهي ،بيشتر در
صحبتهای مردان عضو هيئتعلمي به چشم ميخورد .بر مبنای تفسير مصاحبهها ميتوان گفت رتبه علمي و نيز
دانشگاه محل خدمت شرکتکنندگان در ذکر عوامل ،تأثير فراواني نداشته است .برای مثال عوامل مؤثر بر دانشآفريني
اعضای هيئتعلمي دانشگاه الزهراء(س) با عوامل شناساييشده در دانشگاه تهران يا شهيد بهشتي چندان متمايز نيست.
تحليلها نشان ميدهد عوامل فردی و زمينهای درهمتنيدهاند و تأثير و تأثر اين دودسته عوامل غيرقابلانکار است؛ امّا
طبق اظهارات اکثر شرکت کنندگان ،عوامل فردی بيش از عوامل بافتي در دانشآفريني اعضای هيئتعلمي نقش دارند؛
زيرا تا حدودی عوامل بافتي برای ساير اعضای هيئتعلمي يکسان است و آنچه در اين شرايط يکسان دانش آفرينان را
از بقيه متمايز ميکند ،عوامل فردی است .البته معدودی از مصاحبهشوندگان بر اين باورند عوامل بافتي از اهميت
بيشتری برخوردارند و در صورت فراهم بودن زمينههای الزم برای اعضای هيئتعلمي دانش خلق ميشود؛ زيرا اعضای
هيئتعلمي از انگيزه و پتانسيل کافي جهت دانشآفريني بهرهمند هستند .بااينحال يافتهها بيشتر حاکي از تأثيرگذاری
عوامل فردی بر دانشآفريني است .بهعبارتديگر وضعيت دانشآفريني يک عضو هيئتعلمي در دانشگاههای متفاوت
لزوماً چندان متفاوت نيست .عالوه بر اينها ،بيشتر مصاحبهش وندگان در ميان عوامل فردی ،به تسلط بر دانش موجود،
دغدغه مندی و آگاهي از نيازهای جامعه اشاره کردند و در بين عوامل بافتي ،بيش از همه بر نظام آموزشي تأکيد
داشتند .به عقيده شرکتکنندگان بروز و بهبود بسياری از عوامل فردی شناساييشده ،ازجمله سرسپردگي به دانش ،غنا
بخشي به آگاهي ها ،تقويت تخيل و روحيه پژوهشگری ،پروش تفکر نقاد و آموزش نويسندگي و انتقال آموزههای
اخالقي در نظام آموزشي محقق ميشود.
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