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مدنی و همكاران

نتایج پژوهشها نشان داد که یکی از ضبعفهبای اساسبی

مقدمه
پویندگی و تحرک یک سازمان قابلیت مهمی است که

در دانشگاههای ایران ببهرغبم تأکیبد ببر پیونبد صبنعت و

در مواجه با تغییرات محیطی سریع ،موجبب خلبم منبابع

دانشببگاه از برنامببه اول توسببعه بعببد از اننببالب ،هم نببان

پوینبدگی ببر

ارتباط منظم و مستمری بین ایبن دو نهباد برقبرار نشبده

این تأکید دارد که سبازمانهبا گگونبه مبیتواننبد منبابع

است به همین دلیل ،نهتنها تجاری سازی علم در ایران ببا

ارزشمند خود را به صورت پایدار تغییر دهنبد ،ببه همبین

تأخیر صورت گرفته بلکه توانمندی و منبابع طبرفین نیبز

دلیل میزان توجهات به این دیدگاه «پوینبدگی» افبزایش

برای هم ناشناخته باقی میماند .لبذا ضبعفهبای اساسبی

یافته است .پویندگی ،یعنی جهبت گیبری رفتباری پایبدار

آموزش عالی ایران در حرکت به سمت کارآفرینی و ایجاد

سازمان در یکپارگهسازی ،صورتبندی مجبدد ،تجدیبد و

دانشگاه نسل سوم و دانشبگاه کبارآفرین یبا ثبروتآفبرین

بازسازی منابع و قابلیتهای خود و از همه مهمتر بهبود و

است .در واقع همین ارزیابی ،سازماندهی و ظرفیتسازی

نوسازی قابلیتهای مرکبزی در پاسبب ببه محبیط متغیبر

منبابع درون و بیببرون دانشببگاه بببیش از پببیش مببیتوانببد

برای نائل شدن به برتری رقابتی پایدار (هلفبات و دیگبران

تحرک و پویایی دانشگاه و آموزش عالی را به دنبال داشته

 .)7332آمبروسینیو پاولوسکی ( )7339پویندگی آموزش

باشد ،موضوعی که به عنوان یبک خبالا اساسبی در نظبام

عالی را ظرفیت دانشگاه ببرای ایجباد  ،توسبعه یبا اصبال

آموزش عالی ایران مطر است .لذا ما در این پبژوهش ببه

منابع اساسی بهصورت هدفمند میداننبد .دانشبگاههبا ببه

دنبببال ارائببه مببدلی بببرای پوینببدگی و تحببرک در نظببام

دلیل دگرگونی های امروزی ،جهان را تحت تأثیر قرار داده

آموزشی عالی هستیم تا از این طریم افمهای جدیبدی را

طببوری کببه ایببن دانشببگاههببا سببهم بسببزایی درزمینببه

برای این دانشگاههبا ترسبیم کنبیم و آنهبا را ببه سبمت

توانمندسازی و تربیت نیروی متخصص و ماهر مبوردنیباز

پویایی و تحرک سبو دهبیم .لبذا پبژوهشهبای صبورت

بخش های مختلف جامعه بر عهده دارند .در واقع مشخصه

گرفته در جهان به شر زیر اسبت .نکبوئیزاده و دیگبران

اصلی دانشگاههای امروزی «رقاببت» و «کیفیبت» اسبت.

( )1395بببه بررسببی «الگوسببازی سبباختاری رابطببه بببین

دستیابی به اهدافِ دانشگاههای موفبم در گبروس سیاسبت-

قابلیتهای پویا و پویایی محیطی» پرداخت .نتبایج نشبان

گذاری صحیحس آموزشی و پژوهشی متناسب با واقعیتهبا،

داد :رابطه بین پویایی محیطی و قابلیتهای پویا بهعنبوان

منابع و محدودیتهای هر جامعه ببوده و پبرورش نیبروی

سازه های سطح باالتر معنادار است .نکبوئیزاده و دیگبران

خببال س ،کببارآفرین و نببوآور در دانشببگاه ،مسببتلزمس داشببتنس

( )1393به طراحی «مدل سازوکار اثرگذاری قابلیتهبای

بینشس جبامعس ظرفیبتسباز در دانشبگاههبا و همکباری ببا

پویببا بببر عملکببرد شببرکت» پرداخببت ،نتببایج نشببان داد؛

نهادهای متولی در جامعه میباشد (ولی زاده  .)1334رشد

قابلیتهای پویا بهطور غیرمستنیم و از طریم قابلیتهبای

آموزش عالی در ایران نشان می دهد؛ نرخ ناخالص ثبتنام

عملیاتی ببر عملکبرد شبرکت اثرگبذار اسبت .ننبی زاده و

در آموزش عالی که در سال  1344برابر  4درصد بوده در

دیگران ( )1397به بررسی «تبأثیر قابلیبتهبای پویبا ببر

سالهای اخیبر ببه ببیش از هفبت درصبد رسبیده اسبت.

توانمندی نوآوری محصول» پرداختنبد .نتبایج نشبان داد؛

هرگند رشد کمی آموزش عبالی در ایبران ببا رونبد رشبد

قابلیتهای پویا در بنگاههای دارویی ،تأثیر قابلمالحظهای

جهانی آن همگام بوده ،امبا ببهواسبطه ناهمباهنگی رشبد

بر ارتنای توانایی نبوآوری محصبول بنگباه دارد .نعمتبی و

کمی تعبداد دانشبجویان ببا رشبد هیبات علمبی و منبابع

دیگببران ( )1397بببه «طراحببی مببدل مزیببت رقببابتی

کالبدی و مالی ،درباره کیفیت بروندادهای نظبام آمبوزش

شرکت های تولیدی بر مبنای تئوری قابلیبتهبای پویبا و

عالی تردیدهایی وجود دارد (بازرگان .)1395

گببابکی راهبببردی در راسببتای توسببعه اقتصببادی شببهر

جدید در سازمان میشود .بر همین اسبا
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سمنان» پرداختند ،نتایج نشان دادند :گبابکی راهببردی،

میباشد .از پرسشنامه محنم ساخته ،بهعنوان ابزار اصبلی

تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شبهر

اندازهگیری نظریات

گردآوری دادهها استفاده شد .منیا

سمنان داشته است .مرادی و دیگران ( )1395به «ارزیابی

بر اسا

رضایت کارکنان از سیاستهای توسبعه سبرمایه انسبانی»

مخالفم» شروع و به «کامالً موافنم» ختم شده ،نحوه نمره

پرداختند و دریافتند متغیر سیاستهبای توسبعه سبرمایه

دهی به سؤاالت نیز ،از نمره  1تا نمبره  ،4محاسببه شبده

انسانی دارای بیشببترین میانگین است .بیکر (.)7315

است .برای تأیید روایبی از روایبی همگبرا اسبتفاده شبده

در پژوهشی «خلبم نبوآوری در همکباری ببا اجتماعبات

است .طبم گفته فورنبل و الرکبر ( ،)1931ایبن معیبار از

محلبی» دریافبت رویکبرد دانشبگاه در اسبتفاده از تبببادل

میانگین واریانسهبای خروجبی ( )AVEبیشبتر از 3/34

سازماندهیشده دانش اساساً با نیاز محلی تعیین میشبود

اسبت .پایببایی پرسشبنامه نیببز از معیبار (ضببریب پایببایی

و از خلم دوباره پاسب نوآورانه با ذینفعان مشتم میشبود.

ترکیبی) بر طبم نظر فورنل و الکر ( )1931استفاده شده

با توجه به پیشینه پژوهش و هم نین مدل مفهومی ارائه

است .ضبرایب پایبایی ترکیببی تمبامی متغیرهبا در ایبن

شده ،اهداف اصلی این پژوهش عبارتاند از:

پژوهش ،از حداقل مندار ( )3 .23بیشتر است.

تبیین شرایط علی بر پویندگی و تحبرک نظبام آموزشبی

یافتهها

دانشگاههای استان کرمانشاه.

طیف پنج گزینهای لیکرت اسبت کبه از «کبامالً

در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزیی استفاده

تبیببین شببرایط زمینببهای بببر پوینببدگی و تحببرک نظببام

شببده اسببت .نببرمافببزار مببورد اسببتفاده در ایببن پببژوهش

آموزشی دانشگاههای استان کرمانشاه.

 SMART-PLSاسببت .ایببن نببرمافببزار از روش حببداقل

تبیین شبرایط مداخلبهگبر ببر پوینبدگی و تحبرک نظبام

مربعات جزئی برای ارائبه مبدلهبای معبادالت سباختاری

آموزشی دانشگاههای استان کرمانشاه.

اسببتفاده مببیکنببد .ایببن نببرمافببزار بببرای آزمببودن ت بأثیر

تبیبین پدیبده مبورد مطالعببه (پوینبدگی و تحببرک نظببام

تعدیلکنندگی نرمافزار مناسببی اسبت .مبدلهبای مسبیر

آموزشی) بر فرایند و استراتژی.

 PLSدر دو مرحله تخمین زده میشوند .مرحله اول نمره

تبیین فرایندها بر پیامد.

متغیرهببای پنهببان بببرای هببر متغیببر پنهببان تخمببین زده

مواد و روش ها

میشود؛ و در مرحله دوم ننش تعدیلکنندگی متغیرهبای

این پژوهش از نظر هدف «کاربردی» و از نظبر نحبوه

نهفتبه بسبته ببه وضبعیت آنهبا در مبدل مسبیر بررسبی

گردآوری دادههبا« ،توصبیفی -پیمایشبی» اسبت .جامعبه

میگردد .در ادامه خروجیهای حاصل از نرمافزار و تحلیل

آماری  333نفر از کارکنان دانشگاههای اسبتان کرمانشباه

آنها آورده شده است.

نمودار  .1نتایج آزمون T
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قابل ذکبر اسبت ارزش  )Value-T( tیبا معنبیدار ببودن اثبر

آورده شده است .بررسبی همبسبتگی ببین متغیرهبای پنهبان:

متغیرها را بر هم نشان میدهند .اگر منبدار  Tبیشبتر از 1/96

مربوط به آزمون  PLS Algorithmببوده و همبسبتگیهبای

باشد یعنی ،اثر مثبت وجبود دارد و معنبی دار اسبت .اگبر ببین

مربوط به متغیرهای پنهان را نشان میدهد .در اینجا از منبادیر

 +1/96تا  -1/96باشد اثر معناداری وجود ندارد و اگر کوگکتر

 AVEجذر گرفته و آنها را جایگزین اعداد  1یا قطر مباتریس

از  - 1/96باشببد یعنببی اثببر منفببی دارد ولبی معنببادار اسببت؛ و

میشود  .آزمون الگوی ساختاری با اسبتفاده از بررسبی ضبرایب

هم نین ضرایب مسیر اگر باالی  3/6باشد بدین معناسبت کبه

مسیر ( )Betaو منادیر  R2یا واریانس تبیین شده ،فرضیههای

ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد ،اگبر ببین  3/3تبا 3/6

پژوهش را می آزماید و منبادیر  tنیبز از آزمبون در جبدول ()1

باشند ارتباط متوسط و اگر زیر  3/3باشند ارتباط ضعیفی وجود

 Bootstrappingقابلمشاهده است.

دارد .بر اسا

نمودار ( )1نتایج بهصورت مختصر در جبدول 1
جدول  .1همبستگی متغیرهای مکنون و آماره های  tمربوط به بارهای عاملی
آمارههای  tمربوط به بارهای عاملی

P
Values

T Statistics
)|(|O/STDEV

Standard
Deviation
)(STDEV

Original
)Sample (O

Sample
)Mean (M

0.000

43.619

0.060

0.632

0.632

شرایط زمینهای  >-پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0.000

143.393

0.004

-0.456

-0.456

شرایط علی  >-پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0.000

121.362

0.006

0.567

0.567

شرایط مداخلهگر  >-پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0.000

23.413

0.087

-0.433

-0.434

پویندگی و تحرک نظام آموزشی >-استراتژی و فرایند

1.714

0.069

-0.121

-0.119

استراتژی و فرایند  >-پیامدها

0.000

همبستگی بین متغیرهای پنهان
پیامدها

پویندگی و تحرک
نظام آموزشی

1.000

شرایط مداخلهگر

شرایط زمینهای

شرایط علی

استراتژی و
فرایند
1.000

استراتژی و فرایند

1.000

0.886

شرایط زمینهای

1.000

0.814

0.755

شرایط علی

1.000

0.644

0.629

0.610

شرایط مداخلهگر

1.000

0.723

0.784

0.893

0.975

پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0.924

0.608

0.698

0.813

0.865

پیامدها

ضرایب بتا روی مسیر
سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ضریب تعیین ()r2

ضریب معنیداری

ضریب مسیر

)(STDEV

()Beta

0/393

3/393

0/465

شرایط علی  >-پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0/393

5/623

0/237

شرایط زمینهای  >-پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0/393

4/453

0/493

شرایط مداخلهگر  >-پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0/326

4/735

0/615

پویندگی و تحرک نظام آموزشی  >-فرایندها

0/356

7/962

0/439

فرایندها  >-پیامد

مطابم با جدول شماره  ،1می توان گفت که ضریب مسبیر

1/96

بین شرایط علی و پویندگی و تحرک نظام آموزشی برابر با

آموزشی دانشگاههای استان کرمانشاه اثرگذار است .مطابم

( )β=3/465است و مندار ضبریب معنباداری ببرای هبردو

با جدول شماره  ،4می توان گفت کبه ضبریب مسبیر ببین

برابر با ( )t=3/393می باشد و گبون ایبن منبدار بیشبتر از

شرایط زمینه ای و پویندگی و تحرک نظام آموزشبی براببر

است لذا شرایط علی بر پویندگی و تحرک نظبام
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با ( )β=3/3/237است .مندار ضریب معناداری برای هبردو

هم نین نتایج جدول فو نشان می دهد کبه پوینبدگی و

برابر با ( )t=5/623می باشد و گبون ایبن منبدار بیشبتر از

تحببرک نظببام آموزشببی  3/326از تغییببرات فراینببدها را

است لذا شرایط زمینه ای بر پوینبدگی و تحبرک

پیشبینی میکند .این پیشبینی یبک پبیشبینبی پبایین

نظام آموزشی دانشگاههای استان کرمانشاه اثرگبذار اسبت.

است .فرایندها بر پیامد تبأثیر معنبیداری دارد .مطبابم ببا

مطابم با جدول شماره  ،4می توان گفت که ضریب مسبیر

جدول شماره  ،4می تبوان گفبت کبه ضبریب مسبیر ببین

بین شرایط مداخلهگر و پویندگی و تحرک نظبام آموزشبی

فرایندها و پیامدها برابر با ( )β=3/439است .مندار ضریب

برابر با ( )β=3/493است .منبدار ضبریب معنباداری ببرای

معناداری برای هردو برابر با ( )t=7/962مبیباشبد و گبون

هردو برابر با ( )t=4/453میباشد و گون این مندار بیشبتر

است لذا فراینبدها ببر پیامبد

1/96

این مندار بیشتر از 1/96

است لبذا شبرایط مداخلبهگبر ببر پوینبدگی و

تأثیرگذار است .هم نین نتایج جدول فو نشان میدهبد

تحرک نظام آموزشی دانشگاههای استان کرمانشاه اثرگبذار

کببه فراینببدها  3/356از تغییببرات پیامببدها را پببیشبینببی

است .هم نین نتایج جدول فو نشان میدهد که شرایط

میکند.

عل بی ،شببرایط زمینببهای و شببرایط مداخلببهگببر  3/393از

بببرای بررسببی کیفیببت مببدل از آزمببون Blindfolding

تغییرات پویندگی و تحرک نظبام آموزشبی را پبیشبینبی

استفاده شبد .شباخص بررسبی اعتببار حشبو یبا فزونگبی،

میکند .این پیشبینی یک پیشبینی پایین است .فرضبیه

کیفیت مدل ساختاری گفته شده و کیفیت مدل را نشبان

گهارم :مطابم با جدول شماره  ،4میتوان گفت که ضریب

می دهد .شاخص اعتبار اشتراک یا روایی متناطع اگبر ایبن

مسیر بین پویندگی و تحبرک نظبام آموزشبی و فراینبدها

شاخص پنهان مثببت باشبد ،مبدل انبدازهگیبری کیفیبت

برابر با ( )β=3/615است .منبدار ضبریب معنباداری ببرای

مناسبب دارد .ببرای بررسبی بببرازش کلبی مبدل از معیببار

هردو برابر با ( )t=4/473میباشد و گون این مندار بیشبتر

 GOFاستفاده می شود که سه منبدار  3/74 ،3/1و 3/36

اسببت لببذا پدیبده مببورد مطالعببه (پوینببدگی و

ببهعنببوان منببادیر ضبعیف ،متوسببط و قببوی بببرای GOF

از 1/96

از 1/96

معرفیشده است.

تحرک نظام آموزشی) بر فرایند و استراتژی اثرگذار اسبت.

جدول  .7میزان همبستگی و میانگین متغیرهای پژوهش

متغیرهای مکنون

نحوه محاسبه  GOFو مندار آن به شر زیر است:

میانگین پایایی اشتراکی

میانگین R2

0/379

0/237

برخوردار اسبت .هم نبین نتبایج و منبادیر Construct
 Crossvalidated Redundancyو

=

GOF

 Crossvalidated Communalityنیببز در جببدول

==

شماره  3قابل مشاهده میباشد.

با توجه به منبدار ببهدسبتآمبده ببرای  GOFببه میبزان
 3/334برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید میشود .ایبن
مندار نشان میدهد که کل مدل ما از کیفیت قوی

جدول  .3مقادیر Construct Crossvalidated Redundancy
مقادیر Construct Crossvalidated Redundancy
Q2 (=1)SSE/SSO
0.007

Construct

SSE

SSO

5,442.858

5,481.000

استراتژی و فرایند
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مدنی و همكاران
3,132.000

3,132.000

شرایط زمینهای

3,915.000

3,915.000

شرایط علی

2,871.000

2,871.000

شرایط مداخلهگر

0.007

1,554.844

1,566.000

پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0.004

3,119.800

3,132.000

پیامدها

مقادیر Construct Crossvalidated Communality
Q2 (=1)SSE/SSO

SSE

SSO

0.440

3,066.953

5,481.000

استراتژی و فرایند

0.444

1,742.215

3,132.000

شرایط زمینهای

0.406

2,323.555

3,915.000

شرایط علی

0.428

1,641.287

2,871.000

شرایط مداخلهگر

0.289

1,113.049

1,566.000

پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0.250

2,347.853

3,132.000

پیامدها

میزان واریانس تبیین شده
R Square
Adjusted

R Square

0.375

0.376

استراتژی و فرایند

0.919

0.920

شرایط زمینهای

0.828

0.829

شرایط علی

0.887

0.888

شرایط مداخلهگر

0.397

0.398

پویندگی و تحرک نظام آموزشی

0.345

0.346

پیامدها

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشبان داد کبه شبرایط علبی ببر

آنها در ارتباط با جامعه و صنعت تأکید کردهاند ،ببر ایبن

پوینببدگی نظببام آموزشببی بببه میببزان  3/465و میببزان

مبنا میتبوان ببه ننباط قبوت ایبن منالبه در زمینبههبای

معنبباداری  3/333اثرگببذار مببیباشببد .هم نببین شببرایط

مختلفی از جمله ،توجه به نیروی انسانی دانشگاهی یعنی

زمینهای بر پوینبدگی نظبام آموزشبی ببه میبزان ،3/237

اساتید متخصص و برنامههای آموزشبی ببه عنبوان منولبه

شرایط مداخله گر بر پویندگی نظبام آموزشبی ببه میبزان

بخش علی؛ به شناسبایی امکانبات و تجهیبزات ببهعنبوان

 ،3/493پویندگی و تحرک نظام آموزشی بر فراینبدها ببه

منوله مهم بخش زمینهای؛ به شناسایببی منولههای نبرم-

میزان  3/615و فراینبدها ببر پیامبد ببه میبزان  3/439و

افزاری و سختافزاری بهعنوان مداخلهگرهبا در پوینبدگی

شبرایط

نظببام آمببوزش عببالی؛ بببه شناسببایی همکبباریهببای بببین

زمینهای بر پوینبدگی نظبام آموزشبی ببه میبزان 3/237

سازمانی و معرفی توانمندسازی ذینفعان کلیبدی آمبوزش

بیشترین تأثیر و شرایط علی بر پویندگی نظام آموزشی به

عالی استان بهعنوان استراتژی مهم پویندگی نظام آموزش

میزان  3/465کمترین میزان اثرگبذاری را داشبته اسبت.

عالی و در نهایت به پیامد نهایی مدل کمبی پبژوهش کبه

نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش رضائیان و همکباران

متأثر از دیگر عوامل فرایندی و زمینبهای و علبی اسبت و

( ،)1394آرمبببان مهبببر و همکببباران ( ،)1395اسبببدی و

شامل تجاریسازی یعنبی تولیبد و تجباریسبازی علبم و

همکاران ( ،)1393همسو است .لبذا ایبن پبژوهشهبا ببه

سیستم ارتناا بود ،اشاره داشت .بر ایبن اسبا

مبیتبوان

اهمیت منابع انسانی متخصص دانشگاهی و ننشآفرینی

پیشنهاد داد که دانشگاهها به سمت نسل سوم (کارآفرین)

معناداری  3/333اثرگذار بوده است .بر این اسا
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 هم نین پیونبد،و گهارم (جامعهمحور) جهتگیری کنند
.معنوی و مادی مستنیم بین دانشگاه و صنعت ایجاد شود
از سوی دیگر پیشنهاد میشود که بهمنظبور ارتبباط ببین
دانشگاه و صنعت دوره های آموزشی و یباددهی کباربردی
برای جامعه و خانوادهها و حضور در بطن زندگی اجتماعی
 لبذا در.مردم بهعنوان رهبران علمی جامعه افبزایش یاببد
کل با توجه به شبرایطی کبه در زمینبه ننباط مهبم ایبن
پژوهش و پیشنهادهایی که در گارگوب ارائه الگوی کمی
پویندگی نظام آموزش عالی اشاره شد بایستی گبذری ببه
نناط ضعفی که بیشتر برگرفته از محدودیتهایی بود کبه
،در روند تحنیم اثراتی هرگند کوتاه بر پبژوهش گذاشبت
 هرگند پژوهشگر توانست با تیم خبرهایبی کبه،اشاره کرد
: اثرات آن را بر مدل کمی کمرنگ کند،در این زمینه دارد
عدم امکان شناسایی کامل گالشهای ارزیابی نظام عبالی
در استان و منایسه آن با سایر دانشبگاههبای اسبتانهبای
هببمجببوار؛ محافظببهکبباری در اظهارنظرهببای کارشناسببان
 علیبرغم تبالش پژوهشبگر،آموزشی و مصاحبه شبوندگان
.برای جلب اطمینان مصاحبهشوندگان

مﻼﺣﻈات اﺧﻼﻗی
در این پژوهش سعی شده است که با معرفی منابع
 اخالقی امانببتداری علمی رعایت و، اصب بل،مورد استفاده
.حم معنوی مؤلفین آثار محترم شمرده شود
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A Quantitative Dynamic Model of Educational System
(Case Study of Kermanshah Universities)
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Abstract: Educational system in Kermanshah Universities. The aim of this study was

applied and in terms of the nature and method was a descriptive survey. The population
consisted of 330 university members in Kermanshah province using quota sampling
method. Questionnaire was used for data collection, and also the validity (face) and
reliability (Cronbach's alpha coefficient) of the questionnaires were confirmed. The
results of the hypothesis testing by SMART-PLS software, using t-test and path
coefficients (β) indicated that the contextual conditions had the most impact on
educational system scaling (0.732) and the causal conditions scaling 0.556 had the least
effect. Hence, it is proposed to enhance the links between academia and industry of
educational and applied courses for the community and families and engaging in the
depth of social life as scientific leaders of society.
Keywords: model, dynamic, Educational System, Kermanshah Universities.
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