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نشریه صنعت و دانشگاه

 نقشآفرینی و ظرفیت سازی دانشگاههای نسل چهارم برای توسعه محلی و

1

نقشآفرینی و ظرفیت سازی دانشگاههای نسل چهارم برای توسعه محلی و
منطقهای
*رضا مهدی

**مسعود شفیعی

* استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
**استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
mahdi002@gmail.com

چکیده
با توجه به نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در فرایند جهانی شدن و توسعه ملی ،منطقه ای و محلی ،در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه
محلی و منطقه ای به ویژه عواملی که دارای نفوذ قوی تری در توسعه منطقه ای درازمدت هستند ،بررسی شده است .در این مقاله ،با استناد به
دانشگاه خصوصی  WSB- NLUکه حاصل سرمایهگذاری مشترک دانشگاه ملی لوئیز و ویسزا اسکوال بیزنیسو 1می باشد ،الگوی جدیدی از
نهادهای آموزش عالی بهنام «دانشگاههای نسل چهارم» معرفی شده است .دانشگاههای نسل چهارم ،از یکسو ،تأثیر قابل توجهی بر محیط پیرامون
و توسعه محلی و منطقهای دارند و از سوی دیگر ،این نوع دانشگاهها موجبات تحول و توسعه خود را فراهم می کنند .این مقاله ،بر اساس معرفی
اجمالی پروژه معظم «شبکه نوآوری و انتقال دانش» و «شهر چندرسانهای» نووی ساکز 1لهستان تدوین شده است .بر اساس محتوای این مقاله،
دانشگاههای نسل چهارم فراتر از آموزش ،پژوهش و کارآفرینی ،به مثابه ایجادکننده و فرصت ساز توسعه محلی و منطقه ای عمل می کنند .از این
دانشگاهها انتظار می رود که عالوه بر تحول درونی منطبق با شرایط محیطی ،زمینه تحول محیط پیرامون خود را نیز خلق کنند .در حال حاضر،
اگر چه در عالم واقعیت ،تعداد این نوع دانشگاهها کم می باشد ،اما کارکرد مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی ایجاب می کند که در دهه های
آینده تعداد دانشگاههای نسل چهارم در تمامی نقاط سیاره زمین افزایش یابد .بدیهی است دانشگاههای ایران نیز نمی توانند و نباید از این تحول و
دگرگونی شگرف عقب بمانند.
واژههای کلیدی :دانشگاه نسل چهارم ،ارتباط صنعت و دانشگاه ،شبکه نوآوری ،انتقال فناوری ،توسعه محلی و منطقه ای

مقدمه

عالی ایران به سبب اقتباس دانشگاههای ایران از الگوهای

دانشگاههای مدرن امروزی تنها محل آموزش ،تولید علم و

دانشگاهی غرب و ضرورت درون زایی و توسعه ارتباطات تعاملی

فناوری و صرفاً یک سازمان مادی نیستند ] .[1امروزه ،رسالت

با نظامهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،یک مسأله

فرهنگی دانشگاهها در آماده سازی دانشجویان برای رویارویی با

حیاتی است .بر اساس فلسفه آموزش عالی ،آموزش ،پژوهش و

واقعیتهای جامعه ،اهمیت زیادی پیدا کرده و به رسالت اجتماعی

خدمات اجتماعی سه رسالت کلیدی و غیرقابل تردید

و جامعه پذیری دانشگاه برای تربیت شهروند خوب ،تأکید می

دانشگاههای معاصر می باشد .روشنگری ،تعمیق ارزشها،

شود ] .[2احیاء و ارتقای رسالتهای فرهنگی و اجتماعی آموزش

هنجارها ،باورها ،عقاید و اخالق و آماده سازی دانشجویان برای

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دهم ،شمارههای  53و  ،53بهار و تابستان 1533

2

زندگی جمعی و پرورش شهروندان مسئول و خودانگیخته ،از

اصطالح دانشگاه کارآفرین ،پیش از  1331در هیچ جا صراحتا

خدمات اجتماعی دانشگاهها است .با توجه به رسالتهای فرهنگی

استفاده نشده بود  -در دهه  1391و  1311دولتها و مقامات

و اجتماعی دانشگاهها و تأثیرات شگرف آنها در بالندگی جامعه،

محلی در بسیاری از کشورهای اروپایی دانشگاههای جدیدی

تمدن سازی و توسعه منابع انسانی متعهد و متخصص ،تالش

تأسیس کرده و آنها را در خارج از کالن شهرها ،در شهرهای

برای تبیین چرایی و چگونگی تعامل دانشگاه با جامعه و دولت

کوچک و متوسط مستقر کردند .این دانشگاهها بر لوح سفید

(حکومت) و تحول درون زای فضای دانشگاهی یک وظیفه مهم

ایجاد شده و از این رو عاری از ساختارهای علمی صلب (غیر

در سیاستگذاری و برنامه ریزی نظام دانشگاهی و بهره گیری از

منعطف) منبعث از سنت دانشگاهی بنا شدند و به راحتی

ظرفیت بی نظیر نظام دانشگاهی است.

توانستند بر مبنای الگوی مدیریت شرکتی 3به روشهای جدیدی

در تجزیه و تحلیل شرایط آموزش عالی در کشورهای توسعه

در مدیریت دانشگاهی دست یابند .البته ،اصطالح «دانشگاه

یافته می توان دو کارکرد الینفک را برای انواع دانشگاهها و

کارآفرین» نه در ارتباط با برنامههای آموزشی اساسی یک

مؤسسات آموزش عالی ،متمایز کرد:

دانشگاه و نه یک نام جایگزین برای یک مدرسه کسبوکار است،
مأموریت2

بلکه این اصطالح اشاره به روشهای مدیریتی استفاده شده از

 .1دانشگاههای آموزشی ،1دانشگاههایی که رسالت و

آنها آموزش دانشجویان و آماده کردن آنان برای کار حرفهای

سوی مسئوالن دانشگاه است که همانند یک کارآفرین ،به عالئم

است .در این دانشگاهها پژوهش علمی زیرمجموعه ای از هدف

محیط ،نیازهای شرکتهای خاص یا مدیریت عمومی (دولت)

اصلی یا نتیجه عالیق اعضای هیأت علمی یا سفارشهای بیرونی

واکنش نشان می دهد و به خوبی قادر است نیازهای جامعه را

است؛

شناسایی و برای پاسخ به این نیازها با رویکرد دانش و فناوری،

 .2دانشگاههای پژوهشی ،5در این دانشگاهها فرایندهای آموزشی

تدبیر کند .مسئوالن دانشگاه کارآفرین ساختارهای سازمانی

به عنوان انشعاب و شاخهای از پژوهش علمی تعریف میشوند و

سلسله مراتبی با رؤسا و مدیران واحدها و نهادهای همسان که

آموزش ،در یک حوزه خاصی از علم هدایت میشود که

برای دههها جایگاه های خویش را حفظ کرده اند ایجاد

دانشجویان را برای انجام کار پژوهشی مستقل در حوزه معینی از

نمیکنند؛ در مقابل تیمهای پروژه ای را برای انجام وظایف

علم آماده میکند ].[5

خاص ،نه تنها در حوزه اجرا و آموزش بلکه به عنوان تیمهای

 .5دانشگاه کارآفرین ،در دهه  ،1331مفهوم «دانشگاه

پژوهشی پروژه ای ،خلق میکنند .انعطاف این نوع از ساختارهای

] [4عمومیت یافت.

سازمانی ،با مدیران ناظر بر کارهای گروهی ،تحرک کارکنان

کارآفرین »4عمدتا توسط برتون

کالرک3

1.

Educating University
Mission
3. Research University
4. Entrepreneurial University

دانشگاه را افزایش داده و موجب ارتقای اثربخشی فعالیتها

2.

B. Clark
Enterprise Management

5.
6.

نقش آفرینی و ظرفیت سازی های دانشگاه های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه ای

5

میشود« .دانشگاه کارآفرین» به شدت به محیط دور و نزدیک

ملی و بینالمللی .12 ،استقالل داخلی و تأمین مالی دانشگاهها،

گره خورده و از سوی اجتماع محلی به واسطه مشارکت

 . 15در کل ،در پاسخ به همه این موارد ،بازتاب ارزش عمومی

دانشمندان در باشگاهها ،انجمنها و ابتکارات محلی ،احاطه شده

دانشگاهها.

است« .دانشگاه کارآفرین» یک نهاد آموزش عالی است که در

از نظر برخی صاحب نظران ،دانشگاه کارآفرین هنوز در حد یک

عرصه های متعددی فعال است و پیوسته در جستجوی

سفر است که موفقیت این سفر به عوامل متعددی وابسته است

فرصتهای جدید بوده و در سازگاری با بازار در حال تغییر و

] .[9کالرک ] [4معتقد است دانشگاههای پویای امروزی

نیازها و چالشهای آن ،انعطافپذیر است .برای توصیف «دانشگاه

دانشگاه هایی اند که کارآفرین بوده و قادرند ارزشهای تخصصی و

کارآفرین» میتوان از واژه شایسته نهاد «جلد و چابک »1مطرح

مدیریتی را با یکدیگر تلفیق کنند .همچنین ،از نظر وی هدفمند

شده از سوی کرویزر [3] 2استفاده کرد.

کردن فعالیتها ،ایجاد توازن میان آموزش ،پژوهش و خدمات

مبانی و ادبیات دانشگاه کارآفرین ،شامل دامنه وسیعی از

اجتماعی و تنوع در تأمین مالی ،از جمله ویژگیهای بارز

موضوعات مختلف است ] .1 :[3ایده فلسفی بنیادی دانشگاه و

دانشگاههای پویاست .بر اساس چشمانداز جهانی آموزش عالی

چگونگی تغییر در طول زمان و فرهنگ دانشگاهی .2 ،تجاری

برای قرن  21از دیدگاه یونسکو ،دانشگاه جایگاهی است که در

سازی دانش موجود در دانشگاه .5 ،فرایند انتقال و تبدیل

آن مهارتهای کارآفرینی در آموزش عالی بهمنظور تسهیل

فناوری .4 ،ارتباط نزدیکتر دانشگاه با صنعت (جامعه) .3 ،جنبش

قابلیتهای دانشآموختگان و تبدیل آنها به ایجادکنندگان کار،

الگوی پیچش سه گانه صنعت ،دانشگاه ،دولت .3 ،اشتغال و

پرورش مییابد ].[1

توسعه مهارتهای دانش آموختگان و آماده سازی آنها برای بازار

دانشگاههای کارآفرین بهمثابه نسل تکامل یافته دانشگاههای

جهانی نیروی کار .9 ،پاسخ راهبردی به انبوه تقاضا (تودهای)

نسل اول و نسل دوم ،با ایجاد محیط یادگیرنده که در آن تطبیق

برای آموزش عالی .1 ،بین المللی کردن دانشگاهها و راهبردهای

با تغییر و استفاده از فرصتهای نوآوری حرف اول را میزند ،شروع

آنها برای رقابت جهانی .3 ،تغییر ماهیت جامعه دانش و چالش

کننده حرکتی هستند که در نهایت منجر به تقویت نظام ملی

مرتبط با سازمان دانش در درون آموزش عالی .11 ،فشارها بر

نوآوری میشود .دانشگاه کارآفرین دانشآموختگانی را به جامعه

آموزش عالی جهت پاسخ به مسائل محلی و منطقه ای توسعه

تحویل میدهد که دانش را در کنار پژوهشهای کاربردی

اجتماعی -اقتصادی .11 ،فشار بر آموزش عالی از سوی دولتها

بخدمت گرفته و با نوآوری ،کار میآفرینند .ایراد عمده در طرح

جهت پرورش نوآوری و تحقق دستورکارهای مرتبط با رقابت

موضوع و پیگیری ایده دانشگاه کارآفرین ،تمرکز بر کارآفرینی

Agile Institution
Croizer

1.
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فنی -اقتصادی و کم توجهی به جامعیت رویکرد کارآفرینی و

الگوی خطی ،الگوی تعاملی مدیریت دانش 2معمول در جامعه
است5.

تقلیل دانشگاه کارآفرین در حد بنگاه تجاری است.

یادگیرنده ،غالب

در نظام آموزش عالی ایران نیز سالهاست که مسئوالن و

در نیمه دوم قرن بیستم ،دو هدف اساسی دانشگاهها شامل

سیاستگذاران علمی کشور موضوع دانشگاه کارآفرین را مطرح می

آموزش و پژوهش علمی ،با کارکرد سوم تکمیل شده است :پیوند

کنند ،اما تاکنون نتیجه ملموسی از دانشگاه کارآفرین عینیت

با محیط اجتماعی و اقتصادی ،بهویژه چرخههای کسبوکار.

پیدا نکرده است .شاهد این مدعا پنجمین همایش پیشرفت و

دانشگاههای پیشرو ایاالت متحده در سازگاری با واقعیتهای

توسعه علمی کشور با محوریت دانشگاه نسل سوم است که در

جدید سریعتر عمل کردند و دانشگاه استنفورد و دره

سیلیکون4

سال 1533در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و در این همایش

همکاری دو جهان علم و اقتصاد را که در گذشته بسیار از هم

مشخص شد که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران حرکت

فاصله داشتند بهینه کردند.

قابل توجهی به سوی دانشگاه کارآفرین انجام نداده اند .در سند

در این مقاله ،بر اساس تجربه دانشگاههای ایاالت متحده ،مفهوم

تحول دانشگاههای علوم پزشکی ایران نیز به موضوع حرکت به

«دانشگاه نسل چهارم» مفهومسازی شده است .در این

سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین شدن تأکید شده است ،اما

مفهومسازی ،فرض شده است که دانشگاه سنتی یا آموزشی

تاکنون عالئم عینی قابل قبولی از این برنامه ،مشاهده نشده

نماینده دانشگاههای نسل اول ،دانشگاههای پژوهشی نماینده

است.

دانشگاههای نسل دوم و دانشگاههای دانشمحور و کارآفرین

به عالوه ،در سالهای اخیر بهدلیل توسعه فزاینده اقتصاد

نماینده دانشگاههای نسل سوم هستند که در این دانشگاهها هر

دانشبنیان ،اصطالح «دانشگاه دانشبنیان» ] [3یا «دانشگاه

سه کارکرد آموزش ،پژوهش و نوآوری و پیوند با محیط از اهمیت

دانشمحور »1برای توصیف دانشگاه به عنوان نهادی که آگاهانه

یکسانی برخوردارند .این دانشگاهها به واسطه انتقال دانش،

دانش را مدیریت و به محیط بیرونی منتقل میکند معرفی شده

فناوریها و ایدهها و بهره برداری از دانش و فناوری ،نقش

است .چنین دانشگاهی با ذی نفعان خود به عنوان شرکای خلق

کارآفرین را ایفا میکنند .همچنین ،نوع دیگری از دانشگاهها

محصوالت آموزشی ،پژوهشی و مشاوره رفتار میکند .ماهیت

متولد شده اند که ویژگی ذاتی آنها خلقکننده 3توسعه محلی و

دانشگاه دانشمحور عبارتست از خدمات رهبری ،انعطاف پذیری

منطقه ای و اهتمام به ارتقای محیط پیرامون است .بر اساس

ساختارها (گشودگی در برابر تغییر) و خلق فرهنگ شرکتی برای

مطالعات اندکی که در زمینه این نوع دانشگاهها انجام شده است

تسهیل تسهیم دانش علمی است .در دانشگاه دانشبنیان به جای

2.

Interactive model of knowledge management
wiedza˛ w społeczen´stwie ucza˛cym sie
[Knowledge Management in the Learning Society]. Warszawa:
OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii
Gospodarczej, 2000, p. 38.
4. Silicon Valley
5. Creator
3.Zarza˛dzanie

Knowledge Subordinated University
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آنها را دانشگاه نسل چهارم ،نام گذاری کرده و ویژگی ممتاز آنها

انسانی ،هرگز از ساختار اجتماعی جدا نبوده ] [11و نظام

تمایز جدی در شیوه و الگوی مدیریتی است.

آموزشی در زمینه ملی 1از سیاست ،سطح عمومی جامعه و
توسعه اقتصادی و اجتماعی ،خصوصاً فرهنگ ،تأثیر می پذیرد

دانشگاهها و جهانی شدن

(همان ) .همچنین ،به اذعان اندیشمندان غربی ،اعتبار علومی که

دانشگاهها نقش بسیار مهم و بی بدیلی در پیشرفت و توسعه

در کشورهای شمال ]غرب[ رشد یافته اند بر آموزش و پژوهش

جوامع دارند .دانشگاههای بسیاری از کشورهای جهان از جمله

در کشورهای جنوب ]در حال توسعه[ اثر بازدارنده داشته است.

ایران ،به سبب اقتباس از الگوهای دانشگاههای غربی ،کمتر

غالب ًا دانشجویان جنوب تالش می کنند تا نظریه ها ،مفاهیم و

توانسته است ارتباط تعاملی مناسبی با شرایط اقتصادی ،سیاسی،

روشهای توسعه داده شده در غرب را بدون تأمل در مورد تناسب

اجتماعی و فرهنگی جامعه ایجاد نماید .به زعم یمنی ] [1زمانی

آنها با جامعه خود ،بپذیرند.

که الگوی توسعه دانشگاه ،ریشه در شناخت دانشگاه و محیط آن

در یک تقسیم بندی ساده می توان گفت دو عامل کلیدی،

نداشته باشد آن را از مسائل واقعی دور می سازد و بجای آثار

مشخصه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است :جهانی

مثبت ،آثار منفی بر جای می گذارد .سیر تحوالت نظام

شدن و استفاده عمومی از دانش به مثابه منبع حیاتی که بسیار

دانشگاهی نشان می دهد دانشگاهها همواره از نیروها و عوامل

مهمتر از مواد خام ،فناوریها یا سرمایه و تولید ارزش افزوده

بیرونی تأثیر می پذیرند .به عبارتی ،دانشگاه بشکل اجتماع و

باالتر ،است .در بسیاری از کشورها به ویژه در اروپای قارهای ،به

جمهوری علمی است که تأثیرات حکومت و بازار را تحمل می

نظر میرسد که هنوز جهان علم توجهی به تغییرات در حال

کند ] .[2دانشگاهها همواره در معرض تحوالت درونی و بیرونی

وقوع در اقتصاد ندارد .اغلب میشنویم که علم دارای ماهیت

متأثر از روندها و تحوالت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،

جهانی است و تجربههای دنیای کسبوکار نمیتواند و نباید به

جامعه ملی و بین المللی بوده اند .از این رو ،الزم است در

درون دانشگاه ها منتقل شود .از سوی دیگر ،چشم پوشی از این

راستای تأمین نیازها و و تحقق ارزشهای جامعه ،خود را با شرایط

واقعیت دشوار است که میانگین تولید ناخالص داخلی 2در

و اقتضائات محیط و جامعه تطبیق دهند .از منظر آینده نگری

کشورهایی نظیر ایاالت متحده و بریتانیا که معرف روشهای

نیز برخی صاحب نظران ،الگوی توسعه دانشگاهها را یک الگوی

مدیریتی در اداره دانشگاهها هستند و دانشگاههای آنها به شکل

تعاملی دانسته و معتقدند دانشگاهها باید نسبت به نیازهای

پویا با محیط اقتصادی و اجتماعی پیوند دارند باالتر از میانگین

جامعه و دولت (حکومت) پاسخگو باشند .بر پایه دیدگاههای

تولید ناخالص داخلی بزرگترین کشورهای اروپایی می باشد.

اندیشمندان بزرگ غربی ،ارزشهای علمی مخصوصاً در علوم
. National Context
GDP
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تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری از تجربه دانشگاههای ایاالت

توضیحی مبنی بر این که این راهبرد ،دست کم برای  23سال

متحده ] [11و روابط آنها با جهان واقعی ،دارای ارزش ویژهای

آینده بوده و درگیرنده مشارکت همه کشورهای عضو اتحادیه

است .این مهم ،نه تنها برای مقامات اتحادیه اروپا ،بلکه برای

است وجود ندارد ] .[14با این حال ،سمتوسوی «راهبرد

کشورهایی که جدیدا عضو این اتحادیه شدهاند بایستی

لیسبون تجدید نظر شده» صحیح بوده است .کمیسیون اروپایی

الهامبخش و امیدآفرین باشد.

بر هدف تبدیل شدن به رهبر جهانی ،هدفی که واقعی به نظر

مقامات اتحادیه اروپا «راهبرد لیسبون »1را در سال 2111

نمیرسید ،پافشاری نکرد و به جای آن ،بر «رشد» و «اشتغال»

تصویب کرده 2و مفروض داشته اند که تا سال  2111به جایگاه

به عنوان دو اولویت تأکید کرد و «پشتیبانی از دانش و نوآوری»

پیشرویی در سطح جهانی دست یابند و آشکارا بر نقش

را به عنوان ابزار مهم رشد اقتصادی معرفی کرد .مهمترین

دانشگاه ها در دستیابی به این هدف ،تأکید کرده اند .در بیانیه

جنبههای مثبت بیانیه اتحادیه اروپایی به شرح زیر تحلیل

رسمی کمیسیون اروپایی  2115با عنوان «نقش مدارس عالی در

شدهاند:

اروپای دانش »5تحلیل برجسته ای از «جهان علم اروپایی »4ارائه

 .1توصیه هایی در جهت پشتیبانی از سرمایهگذاری در دانش،

شده است ] .[12با این وجود ،این تالشها در سطح تحلیل

نوآوری ،ظرفیت پژوهش و آموزش فنی و حرفه ای و کارآموزی

متوقف شده و نتایجی مبنی بر ضرورت تنظیم دانشگاهها در

بهتر در برنامههایی که از محل «بودجه های ساختاری و

جهان معاصر ،به ویژه عملیاتی کردن تجربه های دانشگاههای

انسجام »3تأمین مالی میشوند،

ایاالت متحده ،در دانشگاههای اروپایی دیده نمیشود .با نگاهی

 .2نه تنها شروع برنامه چارچوب هفتم ) (VIIپژوهش ،توسعه

به اهداف مطرح شده در چشمانداز « 2119راهبرد لیسبون»،

فناورانه و عملیاتی کردن  ،2119-2115بلکه آغاز برنامه

میتوان نتیجهگیری کرد که هر دو حوزه «اقتصاد» و «تحقیق و

چارچوب رشد نوآورانه و نوآوری.

توسعه ) »(R&Dاتحادیه اروپایی تا سال  2111نمیتواند به

یک جنبه منفی بیانیه اتحادیه اروپایی که باید مورد انتقاد قرار

موقعیت پیشرو جهانی تبدیل شود.

گیرد تأکید بر ضرورت تقویت «همکاری میان مؤسسات پژوهشی

در سال  ،2113پیرو گزارش کمیسیون کک ،3کمیسیون اروپایی

دولتی و صنعت» است .نویسنده عمیقا متقاعد شده است که

در بیانیه ویژهای در شورا و مجلس اروپایی ]« [15راهبرد

مؤسسات پژوهشی خصوصی به مراتب در عرصه آموزش عالی و

لیسبون تجدید نظر شده» را ارائه کرد .در سال  2113هیچ

پژوهش علمی بهتر هستند و این امر میتواند حتی بدون استناد
به نمونههای ایاالت متحده اثبات شود .از اینرو ،به جای

1.
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.Available at <www.strategializbonska.pl
3 .The Role of Higher Schools in the Europe of Knowledge
4. European World of Science
5. Cook
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«درخواست» یا پافشاری بر اینکه مؤسسات علمی عمومی باید
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روابط خود را با اقتصاد تقویت و تشدید کنند معرفی

علمی 2را شامل تحرک دانشجویان ،تحرک استادان ،تحرک

سازوکارهایی برای تأمین مالی مؤسسات علمی خصوصی به

برنامه ها و تحرک پردیسهای دانشگاهی معرفی کنیم ] [13آنگاه

منظور ارتقای اثربخشی و ارتباط تنگاتنگ آنها با محیط پیرامون،

در می یابیم که وضعیت و موقعیت نظام آموزش عالی ایران در

ارجحیت دارد.

فرایند بین المللی سازی آموزش عالی چه میزان ناقص و نیازمند

برای کشورهای کمتر توسعهیافته ،به ویژه کشورهایی نظیر

بهبود و اصالح است .به عنوان مثال ،در زمینه تحرک

لهستان که جدیدا در اتحادیه اروپایی پذیرفته شده اند ،راهکارها

دانشجویان ،وضعیت ایران نسبت به ترکیه قابل تأمل است:

و اولویتهای جدید ارائه شده در بیانیه  ،2113ممکن است همراه

نسبت دانشجویان بینالمللی در کل جهان  1/3درصد ،در ترکیه

با عالئم منفی (و تصمیمگیریهای منفی در آینده) باشد .چرا

 1/2درصد و در ایران  1/3درصد میباشد .بر اساس اطالعات

که ،مفروض آنها این است که نیاز به تمرکز سرمایهگذاریها در

رسمی شورای آموزش عالی ترکیه در حال حاضر 3،511

مناطق بیشتر توسعه یافته و مؤسسات علمی واجد باالترین

دانشجوی ایرانی در ترکیه در حال تحصیل هستند ،اما در نظام

ظرفیت ،به زیان «خطمشی رشد متوازن »1است .بی تردید،

آموزش عالی ایران دانشجویان ترک حضور ندارند .ترکیه در

چنین اقداماتی اثربخشی بودجههای کاربردی را افزایش داده و

مقایسه با سایر کشورهای رقیب ،حرکت خود را در زمینه آموزش

همچنین منجر به رشد مضاعف کالنشهرهای اروپایی میشود،

عالی بین المللی و جذب دانشجوی خارجی دیرتر آغاز کرده است.

اما این گونه اقدامات میتواند مانع رشد سریع اعضای تازه

این کشور در سال  ،2111چهار دانشگاه خود شامل اوتادغو،

پذیرفته شده در اتحادیه و مناطق آنها و دستیابی به ظرفیتی که

غازی ،آنکارا و حاجت تپه را بهعنوان طرحی برای جذب

به این کشورها اجازه میدهد تا با بهترین مناطق رقابت کنند،

دانشجویان خارجی مسلمان به نخست وزیر ارائه کرده است

باشد .از اینرو ،بخش بعدی این مقاله ،بر فعالیتهایی که قادرند

] .[13بهعبارتی ،اغلب (یا تمامی) تالشهای ترکیه در جذب

ابتکاری برای سازوکارهای توسعه متمایز و همچنین توسعه

دانشجوی بینالمللی متعلق به قرن  21میباشد .بر اساس

مناطق کمتر توسعه یافته اتحادیه اروپایی باشند ،متمرکز شده

سیاستهای ترکیه ،پشتیبانی فعال دولت از آموزش عالی

است.

بینالمللی و گسترش دانشگاههای کشور ،تعداد دانشجویان

تأمل در نظام آموزش عالی ایران ،نشان می دهد کع

خارجی در حال تحصیل در این کشور طی شش سال (از 2113

دانشگاههای ایران در فرایند جهانی شدن و استفاده از تجربه،

تا  )2112دو برابر شده و از  13،411نفر به  51،191نفر رسیده

دانش و منابع جهانی بسیار کند و دیر عمل می کنند .اگر تحرک

است .این دانشجویان از  133کشور جهان به ترتیب آذربایجان،
ترکمنستان ،قبرس شمالی و اروپا شامل آلمان و یونان برای

Balanced growth policy

1.

Academic Mobility

2.

1
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تحصیل به ترکیه آمده اند .همچنین ،بین سالهای ،2113-2112

دانشجو بیشترین آمار دانشجویان بینالمللی را به خود اختصاص

 31دانشگاه دولتی و  53دانشگاه خصوصی جدید تأسیس شده

داده است و کرهجنوبی با  11دانشجو آخرین رتبه جدول فراوانی

اند (مهدی .)1533 ،در سال  2111-2112از  133کشور

دانشجویان خارجی در ایران را داراست .بر مبنای آمارهای

دانشجوی خارجی وارد ترکیه شده است که جمهوی آذربایجان

یونسکو نیز حدود  11هزار دانشجوی خارجی از کشورهایی نظیر

با بیش از  4،211دانشجو ،ترکمنستان با  4،111دانشجو و

افغانستان ،عراق ،سوریه و لبنان با پذیرش از طریق کنکور در

قبرس شمالی با  5،111دانشجو باالترین کشورهای مبدأ

ایران تحصیل میکنند .همچنین ،تعداد دانشجویان خارجی شاغل

دانشجویان خارجی دانشگاههای ترکیه بودهاند .کشورهای اروپایی

به تحصیل در رشته های پزشکی حدود  1311نفر است که از این

نظیر آلمان و یونان هر کدام با 1،511نفر در ترکیه دانشجو

تعداد بیشترین تعداد متعلق به دانشجویان افغانستان با  431نفر

دارند .در سال  ،2115-2114ترکیه  1/3درصد سهم بازار

است .به عالوه ،دانشجویان عراقی با  134نفر و دانشجویان سوری با

دانشجویان بینالمللی را به خود اختصاص داده است .با ابتکار

 131نفر ،دانشجویان لبنانی با  114نفر بیشترین دانشجویان شاغل

برنامه دهم توسعه ،ترکیه سهم بازار خود را به  1/3درصد

به تحصیل در ایران هستند .در مجموع از  53کشور دنیا در رشته

دانشجویان خارجی و به رقم  111،111نفر می رساند .بهعالوه،

های پزشکی دانشجو در ایران حضور دارد که کشورهای پاکستان،

بر اساس گزارش یک مطالعه ،در سال  2113حدود 41،111

یمن ،تاجیکستان ،فلسطین ،نیجریه ،هند ،اتیوپی و بحرین به ترتیب

دانشجوی خارجی در ترکیه در حال تحصیل بودهاند .حدود 11

از  43تا  15دانشجو در ایران دارند .کشورهای سودان و غنا با 3

درصد دانشجویان خارجی در دانشگاههای دولتی و  21درصد

دانشجو ،کشورهای بنگالدش مصر با  4دانشجو ،سوئد با  5دانشجو،

آنها در دانشگاههای خصوصی جذب شده اند .حدود  31درصد

کشورهای آمریکا ،انگلستان ،اردن ،تایلند ،عربستان هر کدام با دو

دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای مستقر در استانبول ،آنکارا،

دانشجو در ردیف این کشورها قرار دارند.

ازمیر ،کونیا و ارزوروم جذب شده اند (دپارتمان دانشجویان
بینالمللی نخست وزیری ترکیه .)2113 ،ترکیه در سال ،2114

تفاوتهای دانشگاههای امریکایی و اروپایی و وضعیت

میزبان  34،111دانشجوی خارجی بوده است که از جمهوری

دانشگاههای ایران

آذربایجان ،ترکمنستان ،بلغارستان ،آلمان ،یونان ،وارد ترکیه شده

مقامات اتحادیه اروپا و دولتهای خاصی از این اتحادیه ،در عین

اند .همچنین ،ترکیه در سال  ،2113میزبان  92،191دانشجوی

واقع گرایی در «راهبرد لیسبون» باید تجربههای جهانی را

بینالمللی بوده است.

تجزیهوتحلیل کرده و اصل انتخاب بهترین فرمولها و راهکارها را

بر اساس آخرین برآوردها حدود  23هزار دانشجوی خارجی در

بکار گیرند .نظام آموزش عالی امریکایی که در آن به طور وسیعی

ایران در حال تحصیل هستند .در این میان ،افغانستان با  19هزار

سطوح آموزش عالی ،پژوهش و اجرا ،در حوزه تحقیق و توسعه

نقش آفرینی و ظرفیت سازی های دانشگاه های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه ای

3

) (R&Dتعریف میشود ،میتواند به عنوان راهکار اتخاذ شود.

میکند که مدیران و بخشی از کارکنان این دانشگاهها «در

شرح تفصیلی مؤلفه های اساسی ذینفوذ بر اثربخشی نظام

خواب »2باشند.

آموزش عالی امریکایی در یک مقاله کوتاه ،دشوار است ،اما در

به اعتقاد نویسنده این مقاله ،یکی از دالیل اساسی اثربخشی

این مقاله الجرم مهمترین عوامل این نظام مورد تأکید قرار

عالی دانشگاههای ایاالت متحده امریکا شیوه مدیریت و

گرفته اند.

مسیرهای کوتاه کارراهه شغلی دانشگاههای امریکاست .اصل

شمار دانشگاههای اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا قابل

استقالل دانشگاهی وسیع در اکثر کشورهای عضو اتحادیه

مقایسه اند .اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس الگوریتم

اروپایی مؤید این واقعیت است که اعضای هیأت علمی دانشگاهها

تعداد دانشجویان و کارکنان علمی و آموزشی ،فعالیتهای تمامی

مدیران دانشگاه را انتخاب میکنند .گاهی رؤسای دانشگاهها یا

دانشگاههای دولتی را به طور برابر تأمین مالی میکنند .اصل

دانشکده ها از سوی دانشمندان صاحبنام ،یا «مشاهیر علم»5

برابری« ،گسترش» دموکراتیک ابزارهای بودجه ای ،بدون توجه

دانشگاه یا دانشکده متبوع انتخاب میشوند .از سوی دیگر ،در

به کیفیت کارها و دستاوردهای علمی ،اعمال میشود .در مقابل،

ایاالت متحده امریکا جایگاه ریاست یک حرفه معمولی است که

در اکثر دانشگاههای ایاالت متحده امریکا تحصیل دانشجویان از

در چارچوب نظام کارآموزی (ترقی شغلی و تجربهاندوزی) و ارتقا

محل شهریههاست و سازمانهای فدرال پژوهش در حدود پنجاه

به جایگاههای باالتر فراهم میشود .سرانجام ،اعضای هیأت امنا،

دانشگاه پژوهشی برتر را تأمین مالی میکنند .درصد بودجه

افرادی که در دانشگاه مورد نظر شاغل نیستند ،رئیس دانشگاه را

عمومی تخصیص داده شده به تحقیق و توسعه ) (R&Dدر

انتخاب میکنند ،در حالی که بدنه های اجتماعی دانشگاه صرفا

اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا نیز قابل مقایسه است ( به

می توانند به عنوان مشاوران ،نقش ایفا کنند .نویسنده این مقاله،

ترتیب 1 ،درصد و  1.2درصد) ،تفاوت عمده در منابع مالی

دانشگاه های اروپایی و امریکایی را مشاهده کرده و معتقد است

تخصیص داده شده از سوی شرکتها و مؤسسات خصوصی نظیر

که کارکرد مدیریتی دانشگاهها یکی از مهمترین مزیتهای

بنیادها برای تحقیق و توسعه ،نهفته است .در ایاالت متحده

دانشگاه امریکایی است.

امریکا درصد منابع مالی خصوصی تخصیص داده شده به تحقیق

نظام دانشگاهی ایاالت متحده امریکا تنها یک درجه علمی به نام

و توسعه «دو برابر» اتحادیه اروپاست .همچنین ،سرعت

دکتری دارد .این موضوع ،با استعدادترین و سختکوشترین

دانشگاههای امریکا و شرکتهای دانشگاهی 1در عملیاتی کردن

دانشمندان امریکایی را برای کسب استقالل آموزشی و پژوهشی

واقعی دستاوردهای علمی ،حیاتی است .به طور کلی ،میتوان

بسیار سریعتر از دانشمندان اروپایی توانمند می سازد .استاد

نتیجهگیری کرد که ثبات مالی دانشگاههای اروپایی ایجاب
Spin-off Firms

1.

Sleepy
Science celebrities

2.
3.
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(پروفسور) صرفا در دانشگاههای خاصی وجود دارد .یکی دیگر از

تبدیل کرده است که چشم انداز روشنی برای توسعه جامعه و

مؤلفه های اساسی فرهنگ شرکتی ،اصل اخذ درجه دکتری در

رفع مسائل اقتصادی -اجتماعی ندرند.

دانشگاه متفاوت از جایی است که تحصیالت مربوط به مدارک
اول یا دوم را انجام داده است .این اصل ،مانع از موقعیتهایی

سازوکار تأثیر دانشگاههای نسل چهارم در توسعه محلی و

میشود که در آن یک دانشمند از آغاز تحصیالت تا پایان

منطقهای

کارراهه حرفه ای صرفا در یک دانشگاه فعالیت نماید .تحرک

در ادبیات و مبانی علمی به بسیاری از عوامل و نهادهای ذینفوذ

باالی اعضای هیأت علمی یک مؤلفه اساسی نظام آموزش عالی

در توسعه محلی و منطقهای اشاره شده است .شکل شماره 1

امریکایی است شامل حرکت به سمت دانشگاههای مشهورتر تا

مبین مهمترین نهادها و سازوکارهای ذینفوذ در توسعه محلی و

استخدام رسمی شدن و کسب جایگاه استادی در دانشگاهی که

منطقهای است که به طور فعاالنه در توسعه محلی و منطقهای در

از امکانات پژوهشی بهتر ،اعتبار و درآمد باالتری برخوردار است.

بسیاری از بخشهای کشور مشارکت و همکاری داشته است.

نظام ارزشیابی در نظام دانشگاهی امریکا بر فعالیت پژوهشی

پاولوسکی عمیقا معتقد است که مهمترین عامل مؤثر در توسعه

مداوم تأکید داشته و ارزیابی فعالیتها نه تنها بر انتشارات بلکه

محلی و منطقهای ،دشوارترین مؤلفه ذی نفوذ در توسعه به نام

به طور مساوی بر اجرا و عملیاتی کردن دستاوردهای علمی نیز

«کارآفرینی فردی »1و «نوآوری» شهروندان و ساکنان 2یک شهر

متمرکز است.

یا منطقه ،می باشد .اگر کارآفرینی فردی و نوآوری شهروندان

نظام دانشگاهی ایران ترکیب و تقلیدی از نظامهای دانشگاهی

مورد حمایت و پشتیبانی نهادها و مقامات محلی و منطقهای نه

امریکا و اروپاست ،اما دانشگاههای ایران در چند دهه اخیر دچار

تنها به واسطه خلق جو حمایت و پشتیبانی بلکه از طریق فعال

نوعی کمی گرایی و تولید دانش بدون هدف شده است .نحوه

کردن سازوکارهای حمایتی نظیر معافیتهای مالیاتی یا وامهای

اداره دانشگاهها ،بودجه های آموزشی و پژوهشی ،کم توجهی به

ویژه ،قرار گیرد ،به آثار بهتری منجر خواهد شد .با این وجود ،به

کیفیت ،عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی به نیازهای

نظر میرسد کلید موفقیت ،فرهنگ چندوجهی کارآفرینی باشد

محیط و جامعه و بی اخالقی علمی از جمله ویژگی های آموزش

که طی سالها و حتی قرنها بنا میشود ،جوی که باعث میشود

عالی ایران در یک دهه اخیر است که ظرفیت آن را برای هر نوع

فرد کارآفرین یا گروهی از شهروندان دست به ابتکار مشترک

تحول درونی و ایجاد تحول در محیط پیرامون ناچیز کرده است.

بزنند ،در اینجاست که قهرمانان واقعی ،به نفع همه مردم اقدام

همچنین ،بی توجهی به رسالت و مأموریت نهادی در

میکنند .خلق یک اثر چند نسلی حقیقی و راستین ،مستلزم یک

دانشگاههای ایران ،آنها را به سازمانهای مشابه و غیر قابل تمایزی

نظام آموزشی (از آغاز نخستین سال دبستان) است که نگرشهای
.Individual Entrepreneurship
.Innovativeness of the Inhabitants

1
2

نقش آفرینی و ظرفیت سازی های دانشگاه های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه ای

کارآفرینی و نوآورانه را در میان کودکان و جوانان تشویق و

منابع مالی پشتیبانی

تحریک کند.

مقامات محلی و

اتحادیه اروپا

منطقهای

سازمانهای ملی و

11

ابزارهای پشتیبانی آنها

اقتصاد محلی و
منطقهای
همکاریهای بین المللی

زیرساخت فنی
رشد و توسعه
محلی و منطقهای

منابع مالی تجاری
(منابع با مخاطره باال و
منابع سرمایه گذاری)

نهادهای مشاروه،
انجمنها و سازمانهای

فرهنگ ذی نفوذ در

مردم نهاد (سمن)

کارآفرینی و نوآوری
سیاست محلی و

نهادهای آموزش عالی

منطقهای

و مؤسسات پژوهشی

فردی و نهادی

شکل  -1عوامل ذی نفوذ و مؤثر در توسعه محلی و منطقهای ][14

سایر نهادها و سازوکارهای حمایتی (مطابق شکل  )1نقش حائز

سرعت و به آسانی کارخانجات تولیدی خود را به مکانهای

اهمیت و گاهی حتی نقش ثانویه اساسی ایفا میکنند .پاولوسکی

جدیدی که امکان سودآوری بیشتر و سریعتر فراهم است ،منتقل

به عنوان نمونه مدعی است که شرایط اقتصادی محلی و

میکنند .بنابراین ،پشتیبانی و حمایت از کسبوکارهای محلی

منطقهای ،یعنی شرایط شرکتهای کوچک و متوسط ،حتی

ریشه عمیقتری در میل و اراده جامعه محلی داشته و در

مهمتر از سرمایهگذاریهای بزرگ شرکتهای بین المللی است.

بلندمدت ،توسعه پایدارتری را به ارمغان میآورد .همچنین،

شرکتهای بین المللی می توانند محرک توسعه در یک منطقه

سیاست محلی و منطقهای و همچنین نهادهای محلی ،نقش

خاص باشند و امکان توسعه عمیق برای شرکتهای محلی فراهم

مهمی در پشتیبانی و امیدآفرینی (به عنوان مثال ،به واسطه

کنند ،اما به دلیل ماهیت شرکتهای بین المللی این شرکتها با

سرمایه گذاری در زیرساختهای محلی و منطقهای) ایفا میکنند.
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چنانچه نهادهای مالی و حمایتی به شیوه انعطافپذیر و بسیار

سایر نهادهای مرتبط با آموزش در سطح منطقه یا شهر است.

پاسخگو عمل کنند ،دارای سهم حیاتی در توسعه محلی و

کلید موفقیتی که هنوز برای مقامات و مسئوالن محلی کمارزش

منطقهای خواهند بود .در نخستین سال حضور لهستان در

است ،نظام آموزش ابتدایی مناسب است .در مدارس ابتدایی باید

اتحادیه اروپایی ،شاهد بوروکراسی مصیبتبار و زمان طوالنی

نگرشهای مناسب نظیر توجه به جهان ،نگرش مثبت به حل

تصمیمگیری در نهادهای مجری برنامههای اتحادیه اروپا هستیم.

مسئله و شجاعت و جرأت فکری ،در دانشآموزان بتدریج تفهیم

بخش زیادی از رویههای بوروکراتیک از سوی اتحادیه اروپا

شود :به نام ویژگیهای که بعدا نگرش کارآفرینی و نوآوری را

تحمیل نمیشوند ،بلکه این رویهها توسط مقامات ملی که در

شکل میدهد .میتوان فرض کرد که آن جوامع محلی که

تالش هستند از خودشان در مقابل پاسخگویی برای تصمیمات

بیشترین سرمایهگذاری را در مدارس ابتدایی میکنند باالترین

غلط ،محافظت نمایند ایجاد میشود.

ارزش افزوده را در دهههای پیش رو بدست خواهند آورد،

به ادعای پاولوسکی ،مناطق کشور لهستان هنوز در مرحله

بشرطی که این جوامع بتوانند جوانان تحصیلکرده را پس از

مقدماتی فعالسازی برنامههای توسعه بلندمدت هستند .این

اتمام تحصیالت ،در جامعه خود حفظ کنند.

کشور به تازگی نخستین مرحله از توسعه اقتصادی را (از سال

در عصر توسعه اقتصادی دانشبنیان ،شرایط توسعه محلی یا

 )1313کامل کرده است که در آن ،حذف قواعد محدودکننده

منطقهای به واسطه نهادهای تحقیق و توسعه ) (R&Dتعیین

کارآفرینی فردی بیشتر ار حد انتظار و پیش بینی بوده است .اما

می شود :مدارس عالی ،مؤسسات پژوهشی و نهادهای پشتیبانی

این مرحله که در آن عرصه های بازار آزاد زیادی برای

که به مثابه واسطهها فعالیت کرده و نتایج و دستاوردهای

سازماندهی شرکتها یا نهادها برای موفقیت فوق العاده وجود

پژوهشی را به اقتصاد منتقل میکنند .از پنج عامل مهم تعیین

داشت در حال پایان است .در حال ورود به مرحله جدیدی

کننده توسعه منطقهای شامل کارآفرینی فردی ،نوآوری

هستیم که رقابت در بازارهای محلی بسیار شدید است و

شرکتها ،آموزش شهروندان ،پژوهشهای علمی و انتقال دانش و

شرکتها و نهادهای خواهان توسعه ،نه تنها برای منافع خود،

فناوری ،عامل چهارم عمدتا به کیفیت مدارس عالی و نهادهای

بلکه برای منافع کل جامعه محلی و منطقهای ،نیازمند پشتیبانی

پژوهشی مستقر در آن شهر و منطقه ،وابسته است .ابزارهای

و حمایت خارجی هستند.

مالی نیز مورد نیاز هستند ،اما نقش این ابزارها ثانویه است ،آنها

نظام آموزشی ،عامل دیگری است که بر توسعه شهر یا منطقه و

زمانی مورد نیازند که نتایج و دستاوردهای پژوهش علمی یا

ظرفیتهای رقابتی آن ذی نفوذ بوده و در آینده اهمیت آن

نوآوری خاص ،نمایان شده و بایستی با عملیاتی کردن نتیجه

افزون خواهد شد .بدیهی است منظور از نظام آموزشی ،کلیه

پژوهش یا نوآوری ،ارزش افزوده کسب شود .حوزه آموزش عالی

نهادهای آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش ،آموزش عالی و

و پژوهش علمی می تواند تحت نفوذ مقامات و نهادهای محلی

نقش آفرینی و ظرفیت سازی های دانشگاه های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه ای
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باشد .این نفوذ و تأثیرگذاری ،نه به شکل مستقیم و از طریق

یک دانشگاه خصوصی برای بقا و توسعه نیازمند اثبات مداوم

مدیریت نمایشی بلکه به واسطه تحریک ،امیدبخشی ،انگیزش و

سودمندی خود برای دانشجویان ،محیط ،شرکا و بازار است.

نهایتا از طریق پشتیبانی و حمایت مالی شفاف ،سریع ،منعطف از

فقدان امنیت مالی در بلندمدت مسئوالن دانشگاه را مجبور

ابتکارات عینی ،محقق میشود.

میکند تا دست به فعالیتهای کارآفرینی بزنند ،خود را مرتبا با
نیازهای محیط تنظیم نماین ،و فرهنگ شرکتی مبتنی بر

«دانشگاههای خصوصی» نسل چهارم

یادگیری و گشوده به تغییر را معرفی کنند .عواملی که واکنش

به عنوان نمونه ،با مرور اقدامات وزارت علوم و آموزش عالی

سریع دانشگاه های خصوصی را بر می انگیزد شامل عدم قطعیت

لهستان پاولوسکی نتیجهگیری کرده است که انحالل تدریجی

در مورد بقای خود ،فقدان منابع مالی امن و با ثبات ،ضرورت

برخی از مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی ،به دلیل کاهش شمار

رقابت برای جذب دانشجویان و ضرورت یافتن و موقعیتهای

متقاضیان ورود به آموزش عالی است .تعداد بسیار زیادی از این

پژوهشی و موضوعات پژوهشی جذاب برای محیط اقتصادی

نوع مؤسسات آموزش عالی وجود دارند که بسیاری از آنها برای

است .البته ،دانشگاه کارآفرین یک شرکت تجاری و کسبوکار

بقا در بازار رقابتی موجود ،فوق العاده کوچک یا خیلی ضعیف

نیست و قواعد اثربخش حاکم بر فعالیت تجاری اساسا نبایستی

هستند .تعدادی از این مؤسسات آموزش عالی تعاونیهای

به نهادهای آموزش عالی منتقل شود .ارزیابی کار تیمی یا هر

«استادان» خاص ایجاد کردهاند ] [19و با کاهش شمار

یک از دانشگاهیان باید به بیش از یک دوره زمانی گسترش یابد.

متقاضیان ورود به آموزش عالی الجرم از بین خواهند رفت ،اما

هرچند اثربخشی اقدامات دانشگاهها و دانشگاهیان نمیتواند به

حداقل  51مؤسسه آموزش عالی از بین آنها مطابق با راهبرد

روش ساده ،اندازهگیری شود ،اما در زمان رقابت چندوجهی در

بلندمدت ایجاد شده و اقدام میکنند و نتایج بهتری از فعالیتهای

بازارها که شرکای دانشگاهها در آن فضا فعالیت میکنند ،اساسا

خود بدست میآورند .این  51دانشگاه به طور حرفهای اداره شده

نمیتوان راهحلها و راهکارهای مناسب بیست یا صد سال پیش

و برخی از آنها همانند یک دانشگاه کارآفرین نمونه فعالیت خود

را اتخاذ کرد.

را آغاز کرده اند .به طور غیر منتظره ،فقدان حمایت مالی از

ایده دانشگاه کارآفرین ،تالشی برای توسعه یک الگوی نو از

سوی دولت می تواند این مؤسسات را به شروع برخی فعالیتهای

دانشگاه ،متناسب با زمان کنونی است .بی تردید ،از منظر توسعه

نوآورانهای که دانشگاههای دولتی «کند و بیحال» نمیتواند از

محلی و منطقهای ،شهر یا منطقه بیشتر نیازمند دانشگاههای

عهده آن برآیند ،سوق دهد.

کارآفرینی است که نیازها و مصالح محلی را درک کرده و با
شتاب اقدام کند و نه دانشگاههای دولتی که وجود آنها با بودجه
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و اعتبارات دولتی تضمین شده است .نویسنده این مقاله معتقد

«دانشگاههای نسل چهارم» بکار برده شده و در بیانیه رسالت و

است مناطق کمتر توسعهیافتهای به طور خاص راهبرد رشد

مأموریت دانشگاهها« ،خلق» محیط پیرامون به عنوان یک وظیفه

سریع را در پیش گرفته و با بهترینها رقابت میکنند نمی توانند

دانشگاه نسل چهارم تجلی مییابد .دانشگاههای نسل دوم و سوم

به اهداف خود نایل شوند مگر آن که دانشگاههای کارآفرینی در

نیز محیط پیرامون خود را میسازند ،اما در دانشگاههای نسل

آن مناطق فعال باشند .بدیهی است که راهبرد توسعه منطقهای

چهارم ،هدف اصلی دانشگاه ،نفوذ بر تغییرات محیط پیرامون و

سریع نباید مبتنی بر سرمایههای شرکتهای بین المللی یا

حتی تحول فراگیر دانشگاه در هماهنگی با نیازهای اقتصاد

متکی به فرصت همکاری با دانشگاهها در سراسر جهان باشد .یک

دانشبنیان ،می باشد.

مرکز عملیاتی دائمی توسعه محلی و منطقهای باید تنها به وسیله

نمونه دانشگاه خصوصی ( WSB- NLUحاصل سرمایهگذاری

دانشگاههای فعال در منطقه مورد نظر ایجاد شود و به طور

مشترک دانشگاه ملی لوئیز و ویسزا اسکوال بیزنیسو )1واقع در

ارگانیک با شهر یا منطقه محل فعالیت خود در ارتباط تنگاتنگ

شهر «نووی ساکز» ،میتواند به عنوان نمونهای از دانشگاه

باشند .اینها دانشگاههایی هستند که مدیریت و منابع انسانی آنها

کارآفرین تعریف شود که تغییر وضعیت از دانشگاه کارآفرین به

از صمیم قلب در موضوع توسعه شهر یا منطقه محل زندگی

دانشگاه نسل چهارم را از سال گذشته ( )2111آغاز کرده است.

مشارکت میکنند ،به ویژه در اروپایی که تحرک جامعه علمی

«نووی ساکز» یک شهر کوچک با حدود  11هزار نفر جمعیت

بسیار ناچیز است.

است که با دو جامعه همجوار شهری به عنوان شهرکهای
خوابگاهی ،جمعیت 121هزار نفری را سامان میدهد .شهر

نقش «دانشگاه های نسل چهارم» در توسعه محلی و

«نووی ساکز» دارای سنن غنی کارآفرینی است :در دهه های

منطقه ای :مرور و ارائه یک تجربه عینی

 1311و  1331شماری شرکت نظیر کنسپول ،اوپتیماس ،فکرو،

در مفهوم سنتی ،دانشگاه نسل چهارم به معنای دانشگاهی است

کورال و ویزنیوسکی که اکنون در سراسر لهستان شناخته

که ارتباطات پویای وسیعی با محیط اقتصادی و اجتماعی خود

شدهاند ،راه اندازی شده است .همچنین ،تعدادی شرکت کوچک

دارد ،اما هدف این ارتباطات وسیع ،توسعه درونی خود دانشگاه

و متوسط پویا و مبتنی بر نوآوری در شهر «نووی ساکز» وجود

است .میتوان آن را الگوی پیشرفتهتری از یک دانشگاه جوان

دارند.

تصور کرد که به منظور شتاب دادن به رشد خود ،سعی میکند

دانشگاه خصوصی  WSB- NLUیکی از نخستین نهادهای

محیط پیرامون خود را از طریق «ابتکارات بیرونی» تغییر دهد و

آموزش عالی خصوصی بود که در ابتدای دوره تحول سیاسی و

همکاری با محیط تغییریافته به طور اساسی خود دانشگاه را

اقتصادی در لهستان تأسیس شده است .این دانشگاه خصوصی

متحول میکند .برای تمایز این الگو ،در این مقاله مفهوم

1.

Wyzsza Szkola Biznesu ( WSB) - National-Louis University
)(NLU
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در سالهای  1331 -1332بدون حمایت مالی و سازمانی دولت

دانشگاه خصوصی  WSB- NLUتا سال  2111به طور کامل بر

بنا شده است .تأسیس این دانشگاه یک ابتکار خصوصی به عنوان

آموزش دانشجویان متمرکز بوده است .از سال  2111این

تالشی برای ایجاد یک نهاد آموزش عالی نخبهگرا در شهر «نووی

دانشگاه محتاطانه پژوهشهای علمی را گسترش داده است.

ساکز» ،بوده است .مبتکر و مؤسسان این دانشگاه ،راهکارهای

محتاطانه به دلیل اینکه در لهستان موقعیتهای پژوهشی خاصی

سنتی منتج از دانشگاههای دولتی لهستان را برای این نهاد

جستجو میشود ،عمدتا حوزه های پژوهشی یا رشته های

تازهتأسیس بکار نبردند و آن را مبتنی بر برنامهها و فرهنگ

پژوهشی جدید به طور کامل گسترش پیدا نکرده اند و به دلیل

شرکتی شریک امریکایی بنا کردند .آنها همچنین به دلیل عدم

اینکه منابع مالی محدودی به این نوع پژوهشها تخصیص داده

تأمین مالی بایستی نظام مدیریتی ویژهای را در اداره این دانشگاه

میشود .آثار این پژوهشها فراتر از انتظار بود و در سال 2113

بکار میبستند .عوامل عمده عامل تهدید در دوره اولیه فعالیت

«پژوهشکده مدیریت» دانشگاه  ،WSB- NLUتوانست جایگاه

نظیر فقدان منابع مال ،کمبود منابع انسانی متعلق به دانشگاه،

دوم پژوهشی را از شورای علوم وزارت علوم و آموزش عالی کسب

نبود تجربه دانشگاهی مؤسسان ،به شکل غیر منتظرهای به منبع

کند که تنها دو دانشگاه غیر دولتی توانسته بودند چنین جایگاه

موفقیت این دانشگاه تبدیل شد .مؤسسان هیچ انتخابی به غیر از

مهمی را تصاحب کنند .از همان ابتدا این دانشگاه روابط عمیقی

نوآوری نداشتند .موفقیت آنها به قدری بود که ظرف پنج سال به

با محیط پیرامون شامل کسبوکار و محلی داشته است ،اما

عنوان بهترین دانشگاه خصوصی لهستان شناخته شد و در سال

فعالیتهای بیرونی (آموزش ،پژوهش و نوآوریهای پداگوژیک

 2112سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت مدرنی به ارزش پنجاه

این دانشگاه) پس از الحاق لهستان به شورای اروپا در سال

میلیون زلوتی (PLN) 1را تکمیل کرد ،در حالی که از این میزان

 2114رونق گرفته است .در سالهای  2114و « 2113پژوهشکده

سرمایهگذاری صرفا سه میلیون زلوتی از محل حمایت دولت بوده

مدیریت پیشرفته» ،یک واحد سازمانی تخصصی دانشگاه WSB-

است .دانشگاه خصوصی  WSB- NLUهیچگاه تمایلی برای

 ،NLUآموزش و مهارتآموزی افراد شاغل نظیر برنامه های

بزرگمقیاسی نداشته است و در حال حاضر ( )2113این

 MBAو تحصیالت پس از دانشآموختگی ،را بر عهده گرفته و

دانشگاه کمتر از دو هزار دانشجوی عادی و دو هزار دانشجوی

اقداماتی برای پذیرش و جلب منابع مالی از محل برنامههای

برنامههای پایان هفته دارد و شمار دانشجویان عادی فقط

تأمین مالی شده از سوی بودجه های (صندوق) اروپایی طراحی و

میتواند تا سقف سه هزار نفر افزایش پیدا کند.

اجرا کرده است .این دانشگاه در سال  2113چهار پروژه معظم
آموزشی و پژوهشی به ارزش بالغ بر ده میلیون زلوتی (این رقم،
معادل بیش از نصف مبلغ شهریه ساالنه دانشجویان این دانشگاه

 . 1زلوتی ) (PLNواحد پول لهستان.
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است) و همچنین نه پروژه بینالمللی را اجرا کرد .اداره چنین

دنبال راهحلهای جدید بجای تقلید از موارد موجود باشند .با

پروژههایی بسیار سخت و بوروکراتیک است ،اما حضور در بازار

استقبال از آموزش منابع انسانی شبکه نوری ساکز در دانشگاه

آموزشهای مهارتی ،به ویژه بازار آموزش مداوم ،بدون مشارکت

 WSB-NLUو به دلیل دسترسی به آخرین فناوریها و

فعال در برنامههای تأمین مالی شده از سوی بودجه های

زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه ،شبکه نووی ساکز به همراه

(صندوق) اروپایی امکانپذیر نمی باشد .چرا که ،تمامی شرکتها و

شرکا ،فناوریها و راهحلهای جدیدی را معرفی و در انتقال دانش

نهادها مخاطب این این بودجهها هستند و عمیقا موقعیت بازار

فناوریهای برتر مشارکت خواهد کرد .علیرغم این واقعیت که

آموزشهای مهارتی را تغییر میدهد .مشارکت ،به ویژه در طرحها

این ابتکار جدید در کمتر از یک سال پیش آغاز شده است ،در

و برنامههای بزرگ ،به نهادهای آموزش عالی اجازه میدهد تا

حال حاضر گروهی از اعضا ،کارکنان و داوطلبان (عمدتا

کارکنان حرفهای مدیریت پروژه های خود را آموزش داده و

دانشآموختگان دانشگاه) به طور همزمان هم در شبکه نووی

تقاضاهای (طرحهای پیشنهادی) جدیدی را آماده کنند .قلمرو

ساکز و هم در پروژه بزرگتری بهنام «شهر چندرسانهای» نووی

فعالیت واحدهای سازمانی تخصصی در دو سال گذشته بسیار

ساکز فعالیت میکنند .وضعیت فعلی این دو پروژه در بخش

گسترش یافته است ،به طوری که تعداد افراد درگیر در اداره

بعدی شرح داده شده است.

پروژه ها عالوه بر سه دانشجوی داوطلب ،از سه نفر به دوازده نفر
افزایش یافته است.

نقش دانشگاه نسل چهارم در توسعه محلی و منطقه ای:

دانشگاه غیر دولتی  WSB- NLUدر سال  2113فعالیتهایی

معرفی یک پروژه دانش بنیان

در جهت ایجاد محیط اجتماعی و اقتصادی برای خود آغاز کرد.

در این بخش ،نقش یک دانشگاه نسل چهارمی در تعریف و

به عنوان نتیجه ابتکار شرکت اپتیموس و حمایت مالی از

اجرای یک پروژه توسعه محلی به نام «شبکه نوآوری و انتقال

«عملیات  2.3برنامه یکپارچه توسعه منطقهای« ،»1شبکه نوآوری

دانش نووی ساکز» معرفی شده است .در فاز نخست پروژه ،شبکه

و انتقال دانش نووی ساکز »2در نیمه نخست  2113به عنوان

نوآوری و انتقال دانش «نووی ساکز» در فعالیتهای برخی گروهها

یک واحد سازمانی مجزا از دانشگاه خصوصی  WSB-NLUایجاد

نظیر دانشجویان و دانشگاهیان و همچنین کارشناسان شرکتهای

شد .ایده اصلی این ابتکار جدید ،خلق یک نهادی بود که به طور

همکار نظیر اوپتیموس ،نوویتوس و تیولف ،مشارکت خواهد

مبنایی سازوکارهای یادگیری و سازمان نوآور در آن یکپارچه

کرد .در فاز مقدماتی پروژه ،یک برنامه زمانبندی برای  11ماه

شده و واحدهای سازمانی آن جلوتر از زمانه عمل کرده و به

پیش بینی شده است ،دو پودمان (ماژول) برای راهاندازی شبکه
ایجاد میشود .همزمان با این فاز ،همکاری و جریان آزاد

1.

Operation 2.6 of the Integrated Program of Regional
)Development (ZPORR
2. NowySacz Network of Innovation andKnowledge Transfer

اطالعات و دانش تعریف شده است .بهعالوه ،روشهای اثربخش

نقش آفرینی و ظرفیت سازی های دانشگاه های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه ای
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استخراج و صورتبندی دانش کسبشده و روشهای انتقال مؤثر

منطقه ،فرصتها و نیازهای شرکتهای فعال در بازار محلی و

این دانش به سایر گروههای مشارکتکننده در پروژه و گروههای

سایر نهادهای همکار شبکه نوآوری نووی ساکز را گردآوری

بیرونی ،توسعه داده میشود« .مرکز مشاوره نوآورانه و پادمان

خواهد کرد .نتایج فعالیتهای این مرکز ،راهحلهایی هستند که

فناورانه ،»1به عنوان یکی از اجزای مرکزی «شبکه نوآوری و

می توانند در بازار محلی و فعالیتهای مشاورهای نوآورانه به عنوان

انتقال دانش نووی ساکز» تأسیس خواهد شد.

محصوالت و راهحلهای آماده ،بکار گرفته شوند« .مرکز پادمان

«پادمان فناورانه» ،کارشناسان فناوریهای برتر ،دانشجویان

فناورانه و مشاوره نوآورانه» دارای یک بخش همپوشی است که

فناوری اطالعات ،نمایندگان علمی و کارکنان آموزشی دانشگاه

ایجاد یک شبکه ساده و ارتباط متقابل برای انتقال دانش بین

 WSB-NLUو شرکای فناورانه را گردهم خواهد آورد .این

این دو واحد (پادمان فناورانه و مرکز مشاوره نوآورانه) را فراهم

پادمان ،دانش فناوریهای نو در بازار ،راهحلهای نوآورانه

میکند.

کسبوکار و دانش فنی فناورانه و مرتبط با کسبوکار را
تجزیهوتحلیل و جمعآوری خواهد کرد .دستاوردهای حاصله نظیر

نقش دانشگاه نسل چهارم در توسعه محلی و منطقه ای:

راهحلهای مرتبط با کسبوکار ،آماده برای استفاده بوده و

معرفی پروژه ایجاد یک شهر چندرسانهای

محصوالت نوآورانه توسعه داده شده در درون شبکه ،به بازار

در این بخش ،نقش دانشگاه نسل چهارم در ایجاد یک شهر

پیشکش میشود .این پادمان ،دانش کسبشده از فناوریها و

چندرسانه ای که فرصتی اساسی برای توسعه شهری و محلی

راهحلهای مربوط به کسبوکار را مستقیما به «مرکز مشاوره

است ،معرفی شده است .به گفته پاولوسکی ،ایده ایجاد 5یک

نوآورانه» منتقل میکند .این مرکز ،این راهحلها را مستقیما در

«شهر چندرسانهای »4در نووی ساکز در نشست طوفان فکری

موضوعات مرتبط با خدمات خود ،بکار خواهد گرفت.

تعدادی از دانشآموختگان برجسته ،در کنفرانس انجمن

«مرکز مشاوره نوآورانه» همچنین نیازهای شرکتها ،سازمانها و

دانشآموختگان در پایان سال  2113پایهریزی شد .این ایده به

واحدهای خودحکمران 2در منطقه را بر پایه بازدیدها و مشاهدات

قدری دلربا بود که فورا توسط رئیس و گروهی از همکاران

مستقیم فرایندهای واقعی ،شناسایی خواهد کرد .راهحلهای

نزدیک وی اخذ شد .ظرف دو ماه پایههای پروژه شهر

توسعه داده شده در «مرکز مشاوره نوآورانه» در قالبهای خدمات

چندرسانهای ایجاد شد و در اوایل سپتامبر ،نخستین نشست

مشاوره ای و پشتیبانی از کاربست تغییرات نوآورانه ،به موضوعات
خارج ا ز منطقه منتقل خواهد شد .این مرکز ،اطالعات بازار
1.

Technological Observatory and Innovative Consulting
Center
2. self-government units

3.

Post Script: On 27 February 2007 the Government of Poland
put the project of the Multimedia City on the indicative list of
projects essential for the development of Poland and assigned
J30 million for the realization of the first stage of the
construction of the city.
4. Multimedia City
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شرکتهای ایجادکننده شهر چندرسانهای در ورشو برگزار شد.1

آزمایشگاهها ،کارگاهها ،استودیوها ،سالنهای کنفرانس و

مقامات و مسئوالن محلی شهر نووی ساکز فعاالنه در این پروژه

کاخانجات تولیدی از مفروضات شهرچندرسانهای است .کل

مشارکت کردند .این پروژه شامل همافزایی قابل دستیابی از

پایگاه پروژه ،مورد استفاده شرکتها ،مرکز تحقیق و توسعه ،مرکز

طریق اتصال چندین سازوکار و راهحلهای نهادی پشتیبان

رشد و موضوعات مرتبط با خوشه شهر چندرسانهای قرار خواهد

توسعه سرمایهگذاریهای خطرپذیر فوقالعاده نوآورانه در اقتصاد

گرفت .همچنین ،در این پروژه تجهیز پایگاه موجود و تدارک

لهستان است .در یک مکان و درون یک نظام سازمانی ،چندین

تجهیزات ضروری برای ایجاد مشاغل جدید ،یک امر مسلمی

واحد نظیر یک مرکز علم و فناوری ،یک مرکز تحقیق و توسعه،

است .این پروژه همچنین شامل فعالیتهای تسهیل تأمین مالی،

یک مرکز رشد کارآفرینی ،یک خوشه چندرسانهای ،یک صندوق

نظارت عالی و آموزشی است .این پروژه بهطور کامل از نظر مالی

سرمایهگذاری و نظام آموزشی ،عمل خواهند کرد .تمامی این

در سال  2114خودکفا میشود.2

عناصر در سمتوسوی یگانه توسعه چندرسانهای متعهد شده و

کل هزینه پروژه شهر چندرسانهای نووی ساکز بین سالهای

بر پایه منافع جمعی متقابل منتج از انتقال دانش ،ایدهها ،روابط

 2111و  2115در حدود  123میلیون یورو بوده برآورده شده

تنگاتنگ سرمایه و پروژههای مشترک ،فعالیت میکنند .تمرکز بر

است که در لهستان «سرمایهگذاری خطرپذیر پیشگام» محسوب

شایستگی و پایگاه فناورانه ،تولید فیلم ،گرافیک ،صدا را در پیوند

میشود .همه این فعالیتها تالشی برای خلق یک محیط اجتماعی

با توسعه معماری اطالعات ،توسعه برنامههای کاربردی و انتقال

و اقتصادی کامال جدید برای دانشگاه خصوصی  WSB-NLUو

دادهها و خلق راهکارها و راهحلهای اثربخش و محصوالت و

تغییر کارکرد پایهای کل شهر نووی ساکز و خلق یک «شهر

خدمات نوآورانه قابل ارائه در سراسر جهان را را امکانپذیر

دانش »5راستین و تحریک و تهییج توسعه شهر نووی ساکز و

خواهد کرد .بهعنوان مثال ،شهر چندرسانهای ،خدمات پروژه

شتاب در دستیابی به توسعه دانشگاه  WSB-NLUو تحول آن

مدیریت کارآفرینان ،شریکیابی ،آمادهسازی تحلیلهای مرتبط

به یک دانشگاه دانش کارآفرین واقعی و دانشگاه نسل چهارم

با پتنت و دارایی فکری و پیدا کردن تأمین مالی خارجی برای

است .پروژه شهر چندرسانهای عالوه بر کارکرد توسعه دانشگاه

پروژههای نوآورانه را ارائه میکند.

 WSB-NLUواجد کارکرد حیاتی شهرسازی و تالشی برای

شهر چندرسانهای نووی ساکز ساالنه مستقیما از حدود 231

خلق یک مزیت رقابتی برای اقتصاد لهستان در شرایط رقابت

شرکت از طریق ارائه مشاوره پشتیبانی خواهد کرد و آموزشهای

جهانی است .در حال حاضر ،این پروژه توسط دانشگاه WSB-

مهارتی پروژههای پژوهشی آن بیش از  1111شرکت را پوشش

 NLUرهبری و اداره میشود ،اما در چند ماه آینده با مشارکت

خواهد داد .همچنین ،توسعه زیرساخت موجود و ساخت ادارات،
2.

فهرست شرکتها در این وبگاه در دسترس است www.multiklaster.pl

1.

A detailed description of the project can be found at
><www.multiklaster.pl
3. City of Knowledge
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دانشگاه ،شهر نووی ساکز و شرکای راهبردی ،سرمایهگذاری

مفهومی را تداعی نمی کند .مردم هند از دانشگاه تاکسیال و

خطرپذیر مشترک ویژهای ایجاد خواهد شد تا طرح بنای شهر

دانشگاه ویکراما سیال اثری نمی بینند .اثری از دانشگاه بیت

چندرسانه ای را به اتمام برسانند .اخیرا متقاضیانی برای برنامه

الحکمه بغداد در زمان مأمون عباسی ،نیست .همچنین ،در دنیای

های عملیاتی مختلف پروژه شهر چندرسانهای اعالم آمادگی

معاصر برای دانشگاههای اروپایی که به الگوی همبولت متکی

کرده اند و مبانی قانونی -حقوقی و سازمانی فعالیتها در حال

هستند روند جدایی آموزش و پژوهش به منزله پایان حیات این

آمادهسازی هستند .یکی از مفروضات اساسی شهر چندرسانهای،

دانشگاهها است .نیاز به شفافیت ،رقابت روزافزون و ارتقای

مجموعه ای از فعالیتهاست که به طور کامل تجاری بوده و بعد از

کیفیت ،تهدیدهای جدی برای الگوی دانشگاه جامع است.

دوره تأمین مالی اتحادیه اروپایی ،فعالیت شهر چندرسانهای

دانشگاههای الگوی بولونیا که به سبب فشار مالی مجبور هستند

بایستی از عایدی مکفی برای پوشش هزینهها و سوآوری،

به پژوهشهای سفارشی متوسل شوند ،به نوعی پایان حیات خود

برخوردار باشد .بر اساس دانش نویسنده این مقاله ،پروژه شهر

را ،البته از نوع ماهیتی ،تجربه می کنند.

چندرسانهای نووی ساکز تنها توسط یک دانشگاه لهستانی با

امروزه ،برخی دانشگاههای معتبر جهان وادار شده اند از نظامهای

فرض یک عملیات کامال تجاریشده و تأمین مالی خوداتکا آماده

مدیریتی سازمانی استفاده کنند .این موضوع دانشگاهها را از

شده است.

حالت مکانهای سنتی خودمختار خارج و تا حدودی به بنگاههای
کسب و کار تبدیل کرده است .اکنون اعتقاد مبنی بر دانش ذات ًا

نتیجهگیری

با ارزش و قابل تحقق در برج عاج آکادمی رنگ باخته است .به

پیتر دراکر ،استاد برجسته مدیریت ،در  1339ادعا کرد که «تا

تعبیری ،انزوای با شکوه نظام دانشگاهی رو به پایان بوده و ایده

سی سال آینده ،دانشگاههای بزرگ فقط بنای یادبود خواهند

مقدس انگاری و تغییر ناپذیری دانشگاه در حال تضعیف است.

بود» ] .[11با تأمل بر تاریخ و اسامی دانشگاههای معتبر دنیا می

دانشگاههای غرب همانند بنگاههای تجاری برای جذب دانشجو،

توان دید که از دانشگاههای مطرح جهان در دو هزار سال

استاد و اعتبارات با هم رقابت می کنند و دانشگاهها و دانشکده

گذشته تا زمان شکل گیری دانشگاههای مدرن در قرن 12

ها چهره مدیریتی تری نسبت به گذشته ،به خود می گیرند .در

میالدی ،حتی بنای یادبود هم نمانده است .این امر مبین امکان

واقع ،تیلوریسم آکادمیک در مدیریت دانشگاه و رواج نوعی رفتار

تغییرات وسیع دانشگاهها تا حد اضمحالل و نابودی است .برای

سازمانی در حال گسترش است .بر اساس شواهد مذکور ،امکان

مردم ایران اثری از دانشگاه بین المللی گندی شاپور عصر

نابودی و اضمحالل شکلی ،فیزیکی ،کارکردی یا ماهیتی

ساسانی نمانده است .برای مردم مصر دانشگاه موزیوم اسکندریه

دانشگاهها وجود دارد .امروز این اضمحالل در ماهیت برخی از
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دانشگاهها و برخی کارکردهای دانشگاهی کامالً مشهود است.

آن به یکی از توسعهیافتهترین مناطق اتحادیه اروپا را پیشبینی

تاریخ دانشگاههای مدرن (دانشگاههایی که تاریخ پیدایش آنها

و پیشگویی کرد .اما در حال حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که

کمتر از هزار سال بوده و اکثر آنها متعلق به قرن بیستم هستند)

پروژه شهر چندرسانهای نووی ساکز کامال اندیشه مقامات و

دارای منشأ معینی هستند .بطور عمومی ریشه و منشأ

مسئوالن شهر نووی ساکز را راجع به آینده این شهر دگرگون

دانشگاههای غربی در دانشگاه بولونیا 1و تحرک پژوهشی

کرده است ،به طور قابل مالحظهای راهبرد توسعه دانشگاه

دانشگاههای امریکای شمالی ریشه در الگوی همبولت 2بوده و در

 WSB-NLUرا تغییر داده و آن را پویاتر کرده است .پروژه شهر

اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته ،سنت دانشگاهی ریشه در

چندرسانه ای و چندین ابتکار دیگر که در پیوند با این پروژه آغاز

استعمار دارد .در کشورهای کمتر توسعه یافته غیر مستعمره

شد نشان میدهد که برقراری روابط بین دانشآموختگان و

نظیر ایران ،نظام دانشگاهی تقلیدی از دانشگاههای غربی است

دانشگاه در ده سال گذشته شامل تالش فوقالعاده و تخصیص

] .[2دانشگاه مدرن (غرب) از پشتوانه تاریخی برخوردار است.

منابع مالی قابل توجه ،تا چه میزان حائز اهمیت بوده است.

دانشگاهها در صورتی می توانند نقش تاریخی خود را در آموزش،

برکات این اقدامات بیش از حد انتظار بوده و جامعه

پژوهش و خدمات اجتماعی حفظ کنند که خود را با تغییرات

دانشآموختگان را به یکی از مهمترین شرکا و ذینفعان نهاد

سایر بخشهای جامعه انطباق دهند ] [13و نقش آفرینی در

آموزش عالی تبدیل کرده و شدیدا بر فعالیت دانشگاه WSB-

توسعه محلی و منطقه ای که در رسالت دانشگاههای نسل چهارم

 NLUو به طور غیر مستقیم بر شهر نووی ساکز نفوذ داشته

تجلی یافته است ،یکی از شواهد ،مؤلفه ها و معیارهای این

است.

انطباق است.

پروژه شهر چندرسانهای نووی ساکز یک سرمایهگذاری بسیار

در این مقاله ،مختصات دانشگاه نسل چهارم با تمرکز بر دانشگاه

دشوار و همراه با مخاطره است .ابتکار بازتعریف راهبرد دانشگاه

خصوصی  WSB- NLUکه حاصل سرمایهگذاری مشترک

 WSB-NLUتوسط بنیانگذار دانشگاه و گروهی از

دانشگاه ملی لوئیز و ویسزا اسکوال بیزنیسو می باشد ،مرور شده

دانشآموختگان نیز خطرناک و مخاطرهآمیز است .در زمان رقابت

است .به باور پاولوسکی ،تخمین و برآورد آثار ایجاد و فعالسازی

فزاینده و فرایندهای جهانیشدن ،بهویژه در حوزه علم و آموزش

شهر چندرسانهای نووی ساکز توسط دانشگاه WSB- NLU

عالی ،یک دانشگاه خصوصی جوان از ثبات پشتیبانی مالی بودجه

تقریبا غیر ممکن است .میتوان صدها یا شاید هزاران شغل ایجاد

دولتی اجتناب کرد ،بخاطر بقا ،توسعه و رقابت با بهترین

شده توسط این پروژه یا تبدیل شدن دانشگاه خصوصی WSB-

دانشگاهها بایستی اقدامات جدید و غیر سنتی در مسابقه پیشرو

 NLUبه یک برند جهانی یا تحول منطقه نووی ساکز و تبدیل

با دیگران اتخاذ کرد ،الگوهای جدیدی توسعه داد و محصوالت

1

جدید و تقاضا برای این محصوالت خلق کرد .ارزشیابی واقعی

. Bologna
.Humboldt

2

21

نقش آفرینی و ظرفیت سازی های دانشگاه های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه ای

اثربخشی دانشگاه خصوصی  WSB-NLUبهعنوان یک «دانشگاه

منابع

نسل چهارم» تنها پس از بیست یا سی سال می تواند انجام شود.

 .1یمنی دوزی سرخابی ( ،)1511درآمدی بر بررسی عملکرد

سپس ،ارزیابی و تقریب مجموع آثار این پروژه بر توسعه شهر

سیستمهای دانشگاهی ،تهران ،نشر دانشگاه شهید بهشتی.

نووی ساکز و دانشگاه امکانپذیر میشود .به عنوان مثال ،این

 .2یمنی دوزی سرخابی ،محمد ( ،)1512برنامه ریزی توسعه
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دانشگاهی :نظریه ها و تجربه ها ،دانشگاه شهید بهشتی.

شهر و دانشگاهی که چنین اقداماتی بخاطر عدم وجود دانشگاه
کارآفرین و خالق ،انجام شود.
بر اساس محتوای این مقاله که در آن بر مطالعه موردی دانشگاه
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چکیده:
جهددانی شدد وظهوراقتصددا انش ،رتعریف مج وتوسددعه نقددش انشددگاهها ،سددهم عمدد ه ای رجامعدده اشددته اسددت .فعالیتهددای
انشددگاههاازآموزش(مأموریت اول) ،و پژوهش(مأموریددت وم) ،ر حددال گددمرازمفهوم مأموریددت سددوم بدده مأموریددت چهددارم جهددت
شناسددایی تعددامالت بددین انشددگاههاباجامعه وخلددق مشددتر بددرای پایدد اری اسددت .انشددگاه هددا ر ایددن گددمر همددواره ر تحددول از
انشددگاه کددارآفرین بدده انشددگاه تحددولی بددو ه اندد  .توانمن سددازهای عمدد ه نوآوری(خلددق مشددتر و اسددتاراد انددش ،جسددتجوی
فرصت وظرفیت سدازی) ،اصدول اساسدی مدارپیچ سده و چهارجانبده و نقشدی کده انشدگاه هدا از راه مأموریدت سدوم و چهدارم رجهدت
توسددعه ظرفیتهددا و حمایددت از تغییددر مفهددوم نددوآوری از طریددق رویکددر راهبددر تاصددگ گرایددی هوشددمن انه ارند  ،مور بررسددی قددرار
گرفتدده اسددت .بدده چن د مطالعدده کدده بدده نقشددهای انشددگاه هددا ر رویکددر تاصددگ گرایددی هوشددمن انه پر اختدده ان د مددور بررسددی
قرارگرفتدده اندد  .از منظددر سیاسددت نددوآوری و اشدداراتی ر مددور مسددای و روندد ها باصددود رکشددورهای رحددال توسددعه پر اختدده
ش ه است.
کلمات کلی ی :راهبر تاصگ گرایی هوشمن انه ،مأموریت سوم وچهارم ،نقش های انشگاه ،اکوسیستم نوآوری ،مارپیچ سه و چهارجانبه،
سیاست نوآوری
پیشرفتهای صرف فناورانه  -2ارزش ایجا ش ه از راه تعام
-1مقدمه:
جهانی شدد

و ظهور اقتصددا

انش ر تعریف مج

و

توسعه نقش انشگاه ها ،ر جامعه سهم اشته است .همراه
با آموزش یا ت ریس(مأموریت اول)و پژوهش(مأموریت وم)،
مفهوم مأموریت سوم برای شناسایی تعامالت بین انشگاهها
و مابقی جامعه ارائه ش ه ا ست .به طور معمول ،کارب ست
های عملی این مفهوم عم تاً اشاره به انشگاههای کارآفرین
اسدددت جایی که انتقال ف ناورانه ،حق ث بت اختراعات و
شددرکتهای زایشددی ه فشددا بهبو عملکر منطقه ای یا
اقتصددا

ملی و نیز برتری مالی انشددگاه و اعضددای هیأت

علمی آ است .چنین رویکر ی تا ح و ی مح و به جنبه
اقت صا ی و مالی تو سعه ا ست و ر محا سبه این موار با
مشددک مواجه می شددو  -1.مشددارکتهای محلی آنسددوی

با جوامع محلی ،نه مربوط به اکو سی ستم ک سب و کار -3
سهم انشگاهها ر فرآین نوآوری ر جامعه شناسایی خلق
مشدددتر

برای پارا ایم پای اری جهت تأکی بر این خالء

شروع ش .خلق م شتر

به نبال توسعه نقش ان شگاه ها

اسدت .این نقش ج ی  ،مأموریت چهارم انشدگاه ها جهت
مشددارکت چن ذینفعی مکا محور و جهت تأکی و ح
موضدددوعات واقعی نیای پیچی ه اسدددت.جهت ر

این

ی گاه ،م ل مارپیچ سه جانبه به م ل مارپیچ چهار جانبه
توسعه می یاب و این رویکر م سای پیرامو ماهیت تقا ضا
را باز نگه می ار و نوآوری را از جهت فناورانه مح و به
تمرکز اجتماعی بیشددتر سددو می ه  .انتقال به سددمت
مفهوم مأموریت ج ی

رک

انشدددگاه ها اتفا میافت .
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م بنددای S3یددارا ه بر تاصدددگ گرا یی هوشددد من د

اندده1

انتظددار مددی رو

ر توسددعه قلمددرو جددایی کدده خددو

رآ

تعام ذینفعا و بازیگرا محلی جهت اطمینا از این مور

قددرارر ارندد  ،مشددارکت کنندد  .ایددن مفهددوم بدده ظهددور

اسددت که محوریت اولویت ها توسددعه اقتصددا ی منطقه ای

 glocalizingتغییددر کددر ه اسددت.یعنی مسددیر جهددانی

بو ه و مبتنی براجماع است.

سددازی و محلددی سددازی فرآیندد های پیچیدد ه ،یرخطددی

ر توسددد عه راهبر تاصدددگ گرایی هوشدددم ن ا نه ،نقش

و پویای ایجا

ان شگاهها فراوا و عمیق ا ست ولی ر پارا ایم فناورانه این

مندداطق و ذینفعددا اسددت .ر سددطا منطقدده ای ،امددروزه

نقش نا ی ه انگا شته ش ه ا ست .ان شگاه ما سراتا برنامه های

انشددگاهها بایدد بددا توسددعه و تشددکی گددروه هددا یددا

چالش برانگیز برای توسدددعه مأموریتهای سدددوم و چهارم را

گروههایی از م لفده هدای مربدوط بده جغرافیدایی کده مدی

عملی کر ه اسددت .این انشددگاه جهت توسددعه اقتصدد ی و

توانن به طدور خداد بده عندوا چدالش بدزرا اقتصدا ی

پای ار ر ک منطقه تال شهاو فعالیتهایی را صورت ا .چن
آموخ ته از این م طال عه و نیز م طال بات یگر وجو

انش کده شدام شدبکه هدای بدین المللدی

به کار گرفتده شدون  ،رگیدر شد ه و بدا آ تعامد

ار  ،به

اشدته

باشن .

طور مثال چگونه ان شگاههای علوم ان سانی و اجتماعی می

از لحددات تدداریای ،انشددگاهها بددا ه د ف تعلددیم و تربیددت
بعنددوا هدد ف اصددلی خددو تأسددیس شدد ه ان :تدد ریس
فعالیت اصدلی آنهدا بو (مأموریدت اول).طدی قدر ندوز هم،
بددا اولددین انقددالی صددنعتی ،پددژوهش ر فعالیتهددای اصددلی
انشددگاه(مأموریت وم)قددرار اشددت.پس از هدده ،1391
ظهددور مأموریددت سددوم یکددی یگددر از نقدداط عطددف ر
تکام د مطالعددات مربددوط بدده نقددش انشددگاها ر جامعدده
بو .با ایدن انقدالی"علمدی" وم ،مد ل انشدگاه کدارآفرین
3وار گفتمددا علمددی شدد  .رایددن مدد ل ،انشددگاه بدده
مشددارکت تعامدد سدده جانبدده 2بددا صددنعت و ولددت مددی
پر از و به راهبدر مبتندی بدر ندوآوری و ر نتیجده رشد
اقتصددا ی منطقدده ای یددا ملددی کمددف مددی کندد .مفهوم
مأموریددت سددوم مددبهم اسددت و وابسددته بدده سدده جنبدده
مددرتبا اسددت .الددف) تنظددیم فعالیتهددای خدداد ر هددر
انشددگاه.ی) رجدده محصددور بددو جغرافیددایی یددا قلمددرو
د) چهدددار چدددوی نهدددا ی کددده ر آ فعالیدددت مدددی
کن (.منطقدده ای ،ملددی و یره.)...فعالیتهددای مرحدده سددوم
ر اص د بدده فعالیتهددایی اشدداره ار کدده تولی د  ،کدداربر ،
اسددتفا ه ،و بهددره بددر اری از انددش و سددایر تواناییهددای
انشددگاه را ر خددارد از محددیا انشددگاهی نشددا مددی
ه  .اساسداً شدام تمدام فعالیتهدایی اسدت کده مأموریدت

1

2

1

3

توانن مأموریت های ج ی خو برای پای اری اقتصدددا ی و
اجتماعی تحت حمایت راهبر ها و سددیاسددت های تاصددگ
گرایی هوشمن انه را انجام هن .

-2مبانی نظری در خصوص نقش دانشگاهها:
ر نیددای جهددانی ش د ه امددروزی ،انددش بدده مهددم تددرین
منبددع تبدد ی شدد ه و قددا ر بدده تفکددر مجدد

و نددوآوری

اقتصا هاسدددت .ر ایدددن زمینددده انشدددگاهها و م سسدددات
آمددوزش عددالی جهددت مالحظدده مجدد

نقددش خددو

ر

جامعددده و مشدددارکت ر توسدددعه منطقددده ای ،اقتصدددا ی،
اجتمدداعی و فرهنگددی مددور پرسددش قددرار مددی گیرندد .
جهانی ش

از نظدر آربدو و بنده وور  1بدا فرآیند منطقده

ای کددر  2همددراه بددو ه و از م سسددات آمددوزش عددالی
- Smart Specialization Strategy
Arbo and Benneworth

regionalization
entrepreneurial university
4
triple Helix partnership
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اول و وم آ را پوشددش نمددی هدد .با ایددن حددال ایددن
مشددارکت ر کدد تقریبدداً بدده طددور انحصدداری از یدد گاه
اقتصددا ی مددور اسددتفا ه قددرار گرفتدده اسددت.به نظددر مددی
رس د ایددن تفسددیر بددرای رسددی گی بدده مسددائ متضددا و
پیچی ه مانند پاید اری کده چدالش هدا شدام  ،مالحظدات
اجتمددداعی ،اقتصدددا ی  ،سیاسدددی ،فرهنگدددی و محیطدددی
است ،بدیش از حد محد و باشد  .پاید اری آنقد ر وسدیع
و مبتنددی بددر آرزو اسددت کدده راه حدد هددای خدداد بایدد
توسددا بددازیگرا متعدد مانندد انشددگاهها ،ولتهددای
محلددی ،جوامددع ،بددازیگرا اقتصددا ی و جامعدده مدد نی
ایجا شو .
بدده منظددور کمددف بدده پایدد اری ،مهددم اسددت کدده ر
مشدددارکتهای مبتندددی بدددر مکدددا و مشدددارکتهای چنددد
ذینفعی کده قدا ر بده حد مسدائ نیدای واقعدی هسدتن
شددرکت کددر ه  ،انددش و مهارتهددایی ر حدد وسددیعی ر
بیددرو از محدد و ه انشددگاه قددرار ارندد  .انشددگاههای
یگددر سترسددی منحصددر بدده فددر بدده بهتددرین انددش
موجددو را ن ارندد  .بددا ایددن وجددو نقددش آنهددا ا لدددب
مشروعیت باشدی بده اندش ایجدا شد ه ر جدای یگدر
اسددت.این امددر نقددش مهددم و یددر قابدد شددناخت بددرای
انشدمن ا علدوم اجتمدداعی ار (.)1خلدق مشدتر بددرای
پایدد اری 1را بعنددوا کددارکر ج یدد مأموریددت چهددارم
نظریدده پددر ازی کددر ه ان د  .راین کددارکر ج ی د  ،م د ل از
انشددگاه کددار آفددرین بدده انشددگاه تحددولی 2ظدداهرمی
شددو ،که بعنددوا پلتفورم(چارچوی)چندد ذینفعددی تعامدد
ر جامعدده ر روندد مدد وام و متقابدد ایجددا و تحددول ر
نظر گرفته مدی شدو .خلق مشدتر بدرای پاید اری نشدا
هن د ه تغییددر پددارا ایمی مهم دی ر انشددگاه اسددت .انش
ر انشددگاه ندده تنهددا از راه انتقددال فندداوری و کددارآفرینی
گرایددی مشددارکت و سددهم ار  ،بلکدده بددا ذینفعددا ماتلددف
بددا هدد ف تحقددق توسددعه پایدد ار نیددز همکدداری ار .ایددن
ب ا معنی است کده انشدگاهها باید نده تنهدا بدا سیسدتم
کسب و کدار ولدت محلدی ،بلکده بدا جامعده وسدیع تدر ،از
راه ایجا مشدارکت حمدایتی بتواند همکداری بلند مد ت
را تقویت کن .
مقایسدده اولویتهددای کلیدد ی ر مأموریتهددای سددوم و ر
حال ظهور (چهارم)
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مأموریت ر حال ظهور(چهارم)

مأموریت سوم
کارکر

انتقال فناوری

خلق مشتر

ه ف

مشددددددارکت ر توسددددددعه
اقتصا ی

ایجدددا تحدددو ت اجتمددداعی بدددرای
مجسم کر توسعه اجتماعی

انشگاه کارآفرین

م ل
پارا ایم
انشها

انشگاه تحول گرا

منطق بازار و کارآفرینی

پای اری

عمدددد تاً علددددوم طبیعددددی و
مهن سی

امنددده گسدددتر ه ای از حدددوزه هدددا
شددام علددوم انسددانی و اجتمدداعی و
علوم مهن سی و طبیعی


رویکر



مدددد ل بسددددتر
نوآوری



مبتنی بر ابزار



چدددارچوی
زمانی

برای پای اری




پاسخ بده مسدائ
بصددددددددددورت
ج اگانه

کوتاه م ت تا میا م ت



م ل نوآوری باز
ذینفددع محددور و مبتنددی
بر مکا
جدددامع ،سیسدددتماتیف،
ر پاسدددخ بددده مسدددائ
بسیر زیا و امض
کدددداربر سددددیتماتیف
روشددددها و کانالهددددای
ماتلف

میا م ت تا بلن م ت

ائدددتالف بدددا متاصصدددا و یدددر
انشدددگاه،دقصدددنعت،
جامعد از
متاصصدددا
متاصصددانیوسازد انش
ده از طرید
ددگاههادوداری بددا
دیعد همک
ندددددددددوعبددر مفهددوم
تمرکددز
ولددت و جامعدده شددهری ر مقیددا
صنعت و ولت
مشارکت
برنامدده ماتلددف و فعالیتهددا ر انشد بزرا
دگاهها آ دداز شد ه و بدده
بددددازیگرا
انشگاه

خددارد از
جها

هیأت علمدی یدا انشدجویانی اعضدددای هیدددأت علمدددی /محققدددا ،
دددداطی و
ددددازمانهای ارتبد
گسددترشیریت
انشددگاهگددرفتن از م د
بددا کمددف
هددای
یریت،سدانشددگاه
یافتددهم است.
انشجویا
و ا اره انتقال فناوری

برنامده هدای

ر حدال افدزو

پاید اری واندیدا
برنامدهتاصصددی
دش علمددی
و چن رشته ای

توسددعه پایدد ار بدده برنامدده رسددی خددو و
گر اننددد گا



اندددش علمدددی
تاصصی

انشگاهی خو هستن .
عم ه


نوآوری فناورانه

انشددگاهها از

تنددوع حالتهددای تعامدد

مأموریتهددایدددددی و
نددددددوآوری فند
اجتماعی

اندددش منحصدددر بددده

اجتمددداع و یددددا گیری
مأموریددت ای
طریددقمتقاب فرا رشته


تحو ت محیطی

کده تد وین نقدش انشدگاه
باعد مدی
سوم /چهارم،
شدوکنتددرل
آزمایشددگاهی
محددیا
فندددداوری،

محیا

شدددد ه (پددددار

کاتالیست

مسئله فنی یا علمی

محددددیا نیددددای واقعددددی مکددددا
ویژه(جامعه ،شهر،منطقه و یره)

انکوباتورها)و یددا مشددارکت ر راهبددر
آمددوزش عددالی
هاوم سسددات
سرمایه گزارا ،
مسأله پای اری

ساتی همراه باش )2 (.
هوشمنحد انه
دددددقباثبددددددت
تاصگ گرایی 

اختراعددددددددددات
/ابتکارات/پرواندرددددهجامعددده  اندددش بنیدددا ،
تغییدددر نقدددش انشدددگاهها:
انتقددال فندداوری یددا توسددعه
ها
اقتصا ی
زایشدی،
حرکتهای
انشددگاهها بدده طددور فزاین د ه ای بددرای تبد ی پروژهش ود بد
دهفنی
آزمایشات
کانالها
پارکهای فناوری
اصددالس سدداخت و محددیا

کنفرانسدددددددددها،

سازمانهای اجتمداعی و اقتصدا ی مدرتبا بدا طبیعی
چدالش روبدرو
انتشارات
تجاری اجتماعی  -فنی

مشددداوره ،تولیددد

دیر تحددو ت انشددگاهی خددو ،
فارغ مسد
ب دو ه ان  .انشددگاهها ر
التحصیال


م یریت انش

منبع(:ترنچر و همکارا )2112،
co-creation for sustainability

1

transformative university

2

فصلنامه صنعت و انشگاه ،سال هم ،شمارههای  33و  ،33بهار و تابستا 1333
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بددرای حفدد وانتقددال انددش ایجددا شدد ه ،مشددارکت ر

پارا ایم سدددنتی)تا فعالیتهای سدددات(نز یف به فعالیتهای

توسددعه اجتمدداعی – اقتصددا ی نیازمن د تعامد نز یددف ب دا

کارآفرینانه)را شام می ش .فعالیتهای نوآوری و کارآفرینی

صنعت و ولت هستن .

مربوط هستن به :الف) توسعه اقتصا ی اجتماعی،منطقه ای

توجه به مأموریتهای انشدددگاهها و متعه کر
آن ها به معنی جایگزین کر
نی ست .ر مقاب

و تو سعه پای ار ان شگاه ها؛ی) افرا

نوع ج ی

آن ها با مأموریت های ق یمی

ان شگاهها نیازمن ترکیب فعالیتهای ج ی

اخ

ان شگاهها ،خو

انشگاهها و مربوط به انشگاه با محیا اطراف؛ د) فرآین و
انشگاه یا

نتایج تولی ،توزیع و کاربست انش؛ )کسب سو

جهت انجام مأموریتهای ج ی هسددتن  ،ر حالیکه ر حال

شدددر کای آ و توسددد عه اجت ماع اطراف آ و ه) تکم ی

انجام فعالیتهای مربوط به مأموریت ا صلی خو ه ستن  ،نیاز

مدأموریتهدای انشدددگداه و روابا آنهدا بدا جدامعده انش

به تکمی و انجام همزما این مأموریتها و تعام نز یف با

بنیددا ( .)3را امدده،نقش انشدددگدداههددا از ی د گدداههددای

صددنعت و ولت  ،به معنی و مسددتلزم تغییرات ر کارکر و

تغییرمأموریت ها،سددیاسددت های نوآوری ،شددیوه های انش

ساختار ان شگاهها ا ست.تنظیم و آرایش مج
ج ی و سنجی

شام فهم

مأموریت های سنتی آموزش و پژوهش و

تغییرات رو سازمانی ا ست که بی شتر منجر به بین ر شته
ای ش

وترکیب سیاست خواهیم پر اخت.

و م شارکت با ولت و صنعت ،شیوه های ج ی

-3نقش های دانشگاهها ازمنظردیدگاههای مختلف:
1-3نقش دانشگاههاازمنظرتغییرمأموریت

ها4

حاکمیت 1وظرفیت های م س سه ای 2ج ی می شون .این

انشگاه هاجهت رویارویی باچالش ها ،به سمت انقالی های

تغییرات ر ان شگاهها اهمیت ا سا سی ر ا بیات اخیر پی ا

انش را

کر ه و می توا آنها را از ی گاه نوآوری و کار آفرینی مور
بح

انشدددگاهی رفته ان  .انقالی اول مأموریت تولی
ازطریق پژوهش به مأموریت سددنتی حف

و انتقال انش

قرار ا .مطالعات نشدددا می ه ن تغییراتی که ر

افزو  .س س انقالی وم ،تو سعه اقت صا ی و اجتماعی را به

انشگاهها اتفا می افتن  ،به شک فعالیتهای نوآوری و کار

عنوا مأموریت سوم انشگاه ها ،عالوه برت ریس و پژوهش

آفرینی جلوه و بروز می هن .این فعالیت ها هم شدددام

بوجو آور  .این ب ا معنی اسددت که انشددگاه ها رجامعه

فعالیتهای سددنتی نوآوری و کار آفرینی که بیشددتر مرتبا با
توسعه اقتصا ی هستن و همچنین فعالیتهایی که مربوط به

انشددی عالوه برحف وانتقال انش ،نیازمن تولی
فراهم آور

انش و

کاربر آ هسددتن  .عالوه براین انشددگاه ها

توسدددعدده اج تمدداعی و پددای د ار هسدددتن د  .فیل وت و

رجامعه ان شی برای تو سعه اجتماعی ،اقت صا ی نیازمن

هم کارا  )2111(3یف پیوسددد تار از ف عالیت های نوآوری ر

تعام نز یف باصددنعت و ولت هسددتن که مسددتلزم تغییر

انشدددگاهها را تعریف کر ن که فعالیت های نرم(نز یف به

رکارکر و ساختار ان شگاه ها ست .تغییرات شام فهم

1

governance and management
institutional capacities
3
Philpot et al
2

missions

4

ارائه الگو ر جهت شناسایی عوام موجو
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وسدددنجه های ج ی رمأموریت های سدددنتی وپژوهش

و جغراف یایی 2هسدددت ن و ا ما ر رویکر چ هارم ،تعریف

وتغییرات سدازمانی رونی اسدت که موجب بین رشدته ای

مرزهای اکوسددیسددتم واینکه آیا جغرافیایی هسددتن یاخیر،

 ،م شارکت با ولت و صنعت ،روش های ج ی حاکمیت

م شک ا ست .اکو سی ستم یف ا ستعاره ا ست نه یف سازه

ش

وم یریت قابلیتهای سدددازمانی ج ی وتغییرفعالیتهاونقش
ها ربین وم یا

بازیگرا می شدددو  .تغییراتی که رو

انشددگاه ها رخ می هن خو مانیفسددتی رشددک

سات(.)3،8
-1-2-3خوشههه:تئددوری خوشدده رامایکدد پورتر راوایدد

هی

هدده 1331معرفددی کددر و مبتنددی برای د ه محلددی کددر

فعالیتهای نوآوری وایفای نقش میا بازیگرا ماتلف ش ه

اقتصا هاست که عمد تاً اشداره بده اقتصدا هایی اسدت کده

اسددت( .)2فعالیتهاعالوه برمشددارکت رتوسددعه اقتصددا ی

بدده واسددطه تجمددع جغرافیددایی فعالیتهددای مددرتبا توسددعه

رپددای د اری ( ،)3رتوسدددعدده منطقدده

مددی یابن .خوشدده هابدده ایددن منظورشددک گرفتدده اندد تا

واجتمدداعی ،بددای د

ای(2؛3؛،3؛،3؛)2مشارکت ارن .

ازمزایدددای پیشدددنها ی راه مجددداورت جغرافیدددایی ماننددد

-2-3بررسی نقش دانشگاههاازمنظرسیاست نوآوری

اشدداعه انددش ،اعتمددا و همدداهنگی بهترمنفعددت کسددب

رویکر ها و مفاهیم ماتلفی که راهنمای سددیاسددت گمارا

کنند  .تعامد بددین شددرکتها نیددروی گر انند ه عمد ه مددی

ارن  .رمباح مربوط

باشدد  .گرچدده رقابددت ازاهمیددت کلیدد ی برخور اراسددت،

رحوزه سیاست نوآوری است وجو

به سددد یاسدددت ،کاربر این م فاهیم ج ی ق ب ازاین که

اماشدددرکتهای خوشددده باسایرشدددرکتها ر اخددد خوشددده

سددیاسددتگمار بطورواقعی فهم عمیقی ازموار قبلی اشددته

همکددداری مدددی کننددد  .بددداین وجو خوشددده هدددا شدددام

باشددد ن  ،ظهور می کن ن  .سددد یاسدددت نوآوری مفهومی

بددازیگرا

ولتددی و سددازمانهای یگرمانن ارائدده هندد گا

نسبتاًج ی است.موقعیت اقتصا ی ربساری ازکشورهاچالش

آمدددوزش واطالعدددات ،سدددازما هدددای پژوهشدددی ،ارائددده

زاسدددت و تفاوتهای منطقه ای ر عملکر اقتصدددا ی رحال

هندد گا حمایددت فنددی ومشددتریا هسددتن  .سیاسددت

افزایش ه ستن و سیا ستگمارا رامجبورمی کنن به نبال

هددای خوشدده بای د متمرکز برتوسددعه کلددی خوشدده هددا بددا

راههای ج ی ی برای تقویت وحمایت ازر ش وتو سعه با شن .

قابلیددت رش د و نددوآوری و تأثیرمثبددت برتوسددعه اقتصددا ی

سیاستهای نوآوری اثرمهمی براکوسیستمهای نوآوری ارن

منطقه ای باشن .

و بنابراین برخلق نوآوری های ج ی اثرگمارن  .رویکر های

-2-2-3سیسههتم هههای نههوآوری :ایددن رویکر ،جهددت

سیاست نوآوری به اختصارعبارتن از :خوشه ها ،1سیستمهای

رنظرگددرفتن تمددام بددازیگرا عم د ه کدده فعالیددت نددوآوری

نوآوری ، 2تاصگ گرایی هوشمن انه و اکوسیستم نوآوری.3

را شددک مددی هندد طراحی شدد ه اسددت .مبددانی ایددن

بطورکلی سه رویکر اول ر سیا ست نوآوری مبتنی برمکا

رویکر ازبح د سیسددتمهای نددوآوری ملددی فریمن ،ن د وال

clusters
innovation system

1
2

innovation ecosystem
Place-based and geographical

3
4
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ونلسددو طددی اوخر هدده  1391و1331وا بیددات خوشدده

ایجا مزیددددت منطقدددده ای باشدددد .پرورش فرایندددد های

سرچشددمه مددی گیددر  .ازنقطدده نظر یدد گاه سیسددتمی،

یددا گیری منطقدده ای،ظرفیددت جددمی سازمانی،نشددر انش

عملکر نددوآوری سددازمانها ،بدده کیفیددت سیسددتم و خددر ه

وایجا اعتمددددددا بین بددددددازیگرا

رمرکزسیاسددددددتهای

سیسددتم هددای آ وابسددته اسددت.یف سیسددتم نددوآوری

متمرکزبرسیستم نوآوری است.

مح و بدددده حددددوزه جغرافیددددایی چن شددددبکه نددددوآوری

-3-2-3تخصص گرایی هوشمندانه:

است.عناصددددرکلی ی سیسددددتم نددددوآوری ،شددددرکتها،

ابت ابعنوا مفهومی انشددگاهی ارائه شدد ،امابع به سددرعت

نشدددگاهها و یگرسدددازمانهای پژوهشدددی ،آژاندددس هدددای

برای مقص سیاست توسعه یافت.اولین بارتوسا فورای ووو

انتقال فنداوری ،سدازما هدای توسدعه مهارتهدا ،مشداورین،

آر  )2112(1ارائه ش و س س ر سال 2119تو سا گروه

سددازما هددای تددأمین بو جدده وسددازما هددای یرشددرکتی

تاصددصددی انش برای رشدد توسددعه یافت.تاصددگ گرایی

هستن .چن عنصرموسسدددددده ای رسیسددددددتم هددددددای

هو شمن انه رقلب سیا ستگماری اتحا یه اروپاقرار ار .این

نوآوری(بددده ویدددژه سیسدددتم هدددای منطقددده ای)مهدددم

مفهوم کامالًباشدددی اسدددت امااخیراً رزمینه هی منطقه ای

هسدددتن که عبارتنددد ازیا گیری موسسددده ای،حاکمیدددت

نیزب کارمی رو .این رویکر رمور ای جا یف راهبر نوآوری

مربوطدددده،مجاورت سددددرمایه ای وفرایندددد های نددددوآوری

برای یف منطقه بو ه و مبتنی بر ارایی های منطقه ای به

تعدداملی.چیزی کدده رایددن رویکددر مهم اسددت پیوندد های

منظوراستفا ه ه فمن ازایجا

رآم ازراه تمرکز برحوزه ها با

بین ایدن عناصراصدلی اسدت.این پیوند ها ،جریاندات اندش

قابلیت بیشددترنوآوری رآین ه اسددت.فراین ایجا رهبر و

واطالعات،سدددرمایه گدددماری جهدددت رآمددد زایی،جریانات

سیا ست گونه این رویکر  ،به معنی حمایت ازتجاری سازی

اقتدددد ار و شددددبکه هددددای مشددددارکت هسددددتن  .ایددددن

نتایج پژوهش،کارآموزی تاصددصددی برای نیروی کارمحلی،

رویکر همانطورکدددده بددددرنقش شددددبکه هاوایجا شددددبکه

برن سددازی مشددتر

وبرنامه های بازاریابی برای شددرکتهای

تأکی می کن ،توجده ار کده شدبکه هدا بیدرو ازمرزهدای

خوشه وحمایت سیاست برای ستیابی به مزیت بهترنوآوری

جغرافیدددایی سیسدددتم استمرار اشدددته باشن .سیاسدددتهای

بازاسددت .هرمنطقه یف ترکیب سددیاسددت واقعی برای پیون

ندددوآوری بای مح و بددده زمینددده اجتمددداعی-اقتصدددا ی

باراهبر کلی ،اه اف وطرس عم ایجا می کن .این رویکر

وسددیعتربو ه وحیطدده سیاسددت کلددی بای گسددتر ه تربددو ه
وم د یریت بای د ازحالت با بدده پددایین بدده حالددت شددبکه ای

مبتنی برمفاهیم منحصددربه فر بو  ،مرتبا بو
ا شتن ا ست .منح صربه فر بو

و ارتباط

ا شاره به اهمیت صنایع

اطدددددالس شدددددو .نوآوری ابدددددزارمهم سیاسدددددتگماری

موجو وهمکاری بابازیگرا منطقه ای بو ه وباشرایا سیاسی

م نظراست.سیاسدددتها بایدددد مبتنی برشناسدددایی تنددددوع

اجتماعی هماهنگ هسددتن .اصددول مرتبا بو ،تنوع واقعی

مربددوط بدده منطقدده وپایدده هددای انددش وکاربر آنهاجهددت
fory and von ark

1
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مبتنی برفناوری یافراین های ج ی است وعالوه براین اصول

نقش های عم ه انشدددگاهها برای طراحی و اجرای راهبر

براهم یت پیو ن م بانی انش موجو با یگر بازیگرا بیرو

تاصگ گرایی هوشمن انه عبارتن از:

ازمنطقه وایجا شدددبکه بصدددورت ملی وبین المللی تأکی می



سازن ه :2انشگاهها زمدانی کده مولد یدا سدازن ه

کن د ( .)11اصددددو لی کدده رز م یندده پ یون د و تعددام د

هسددتن  ،نقدداط قددوت آنهددا ندده تنهددا محد و بدده

انشددددگدداهددهددابدداصددددنددعددت و ولددت مددطددرس اسددددت

تاصددگ گرایددی پددژوهش فناوراندده اسددت ،نقدداط

ع بارت ن از بازیگرا (نحوه هم کاری بین انشددد گاه،صدددن عت

اتصدددال ضدددروری پیونددد بدددا پژوهشدددگرا و

وم یریت عمومی)،سدداختارها(وضددعیت سدداختارها،شددبکه

م سسدددات پژوهشدددی ر سرتاسدددر جهدددا را

ها،گروههای پژوهشددی وسددازما های مشددترکی که ررابا

نمددایش مددی هن د .ظرفیددت مول د بددو

آنهددا

های مشدددارکت ظهورمی کنن )،مح و ه ها( 1چه مح و ه

مربددوط بدده شددبکه هددایی اسددت کدده آنهددا بدده آ

هایی برای توسدددعه فیزیکی،مجازی واجتماعی ر سدددتر

تعلق ارن .

اسدددت)،سدددازما های ج ی (مانن پارکهای علمی وفناوری
وانکو باتور ها،یعنی این که بازیگرا



جدددمی کننددد ه :3انشدددگاهها همچندددین مدددی

ج ی چگو نه رمنط قه

توانن از ایجدا ظرفیدت جدمی ر منداطقی کده

ظهورمی کنن ) ،انتقال انش وفناوری وخلق م شتر (یعنی

رآ قددرار گرفتدده ان د حمایددت کنن  .انشددگاهها

کارکر نوآوری ،اختراع و ...ر انشدددگاههاو...چگونه اسدددت )،

باید از طددر ماتلددف ظرفیددت جددمی مشددارکت

سیا ستها(آیاابزارهای مالی ج ی ،حمایت ازم شارکت ،سنجه

اشددته باشددن مانند تضددمین نمایند گی کسددب

هددای ح قو مددا ل کیددت ف کری واصدددالحددات،مددا لیددات

و کددار و مشددارکت منطقدده ای ،ایجددا مکانهددای

بر رآم یاقوع ومقررات رجایگاه خو قرار ارن ).مارپیچ سدده

خنثدددی بدددرای جلسدددات شدددبکه و رویددد ا های

جانبه یگر رزمینه تاصدددگ گرایی هوشدددمن انه کفایت

منددابع بددرای افددزایش

ن ار وبرای کار ر زمینه مارپیچ چهارجانبه،اصددد

کسددب و کددار و اشددترا

یگری

نیزپی شنها می شو وآ ا ص م شارکت ا ست.یعنی جامعه

تبا ت.


مشارکتی :2بدی طرفدی انشدگاه یدف ارایدی ر

شدهری تعام کنن ه برپایه انش وتاصدگ چه نقش هایی

مشددارکتهای منطقدده ای ر نظددر گرفتدده مددی

اکو سی ستم نوآوری منطقه ای بازی

شددو  .انشددگاهها کمتددر تحددت تددأثیر تنشددهای

جهت هو شمن ترکر
می کنن )3(.

سیاسی یا تجاری قدرار مدی گیرند و بیشدتر بدی

-1-3-2-3نقش های دانشگاه ها در راهبردتخصص گرایی

طرف 3و مستق هسدتن  .ایجدا ایدن ارایدی هدا

هوشمندانه:

جهدددت توسدددعه مدددرز گسدددترا یدددا عددداملین
premises
generative

1

3

2

4

absorptive
collaborative
5
super parter
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تغییر1یعندی افدرا ی کده مدی توانند

ر حیطده



هددای انشددگاهی ،کسددب و کددار و اجتمدداع کددار

هوشددمن ی و هددوش ر معددانی ق د یمی تفکددر و

کنن و تجهیز آنهدا بده مهارتهدای زم بسدیار بدا



رهبددری :2انشددگاهها همچنددین مددی توانندد

یددا گیری :یددا گیری از طریددق انجددام ا  ،3ندده
بر پایده برنامده رسدی ،یدا گیری ر اکوسیسدتم

ر

ایجدددا رهبدددری منطقددده ای ،از راه حمایدددت از

و نیز ربار اکو سیستم.


پددیش بینددی :3انشددگاهها بایدد آیندد ه نگددری

توسددعه رویکددر مبتنددی بددر مکددا  ،ر رهبددری

فعددال ، 2جسددتجوی پددیش بینددی ، 9تسددهیالت

منطقدده ای و ایجددا چشددم ان د از مشددترکی کدده

هش ار اولیه 3بدرای منداطق و جدوامعی کده آنهدا

ریشه ر منحصدر بده فدر بدو
کنن  .انشددگاه از طریددق پیوندد

ار مشدارکت
ا

شددرکای

ارائه می هن  ،را حف و نگه اری کنن .


نس د هددای آین د ه :11کمددف بدده جوانددا بددرای
بددرای فرصددتهای آیندد ه هددای

آمددا ه شدد

ممکددن ،آ طددور کدده ظدداهرمی شددون  :ه د ایت

یددا گیری ماتلددف بدده منظددور ایجددا سددازما
یددا گیری پایدد ار بددا قابلیددت توسددعه مدد اوم
ظرفیددت رهبددری منطقدده ،بدده توسددعه مشددارکت
یا گیری منطقه ای کمف کنن ()2



انستن.


اهمیت است.

انش :پیون منطقده بدا اندش و فهدم و افدزایش

کددر  ،11مربیگددری ،12ایجا شددرایا ، 13توسددعه
شایستگی 12و ظرفیت سازی.13
 3-3نقههش دانشههگاه هاازمنظرشههیوه هههای
دانشی
انش حالت  3و سیستم نوآوری

همچنددددددین نقددددددش ارائدددددده هندددددد ه

مفاهیم سیستم تولی

پلتفورم(چارچوی)تبددددا ل انددددش 3نیددددز ر

مارپیچ چهارجانبه توسا کارایانیس و کم ب معرفی ش ن

توسددعه فرآین د تاصددگ گرایددی هوشددمن انه ر

و جهت بازنمایی تحول حالت  ،1حالت  ،2و مارپیچ سه جانبه

منطقددده حدددائز اهمیدددت اسدددت و عناصدددر و

انش با ه ف

ر نظر گرفته ش ن  .تئوری حالت  1و  2تولی

فعالیتهای زیر را شام میشو :

برجسته کر

ارتبدداط :2برقددراری ارتبدداط نسدد هددا ،ارتبدداط

اواسا قر  21ظهور کر  ،توسعه یافت .تولی

افددرا بددا فرآین د ها ،ارتبدداط انددش بددا فرآین د ها

نوع ج ی ی از تولی

یا حالت  ،1اشاره به تولی

انش علمی که ر
انش سنتی

ر محیا انشگاهی مبتنی بر

انش علمی ار  .م ل خطی است ،از این لحات که انش

و ارتباط شرکای اکو سیستم با یک یگر .

مرحله به مرحله از پژوهش بنیا ی اجرا ش ه ر انشگاهها
1

9

2

10

boundary spanners or change agents
leadership
3
knowledge exchange platform provider
4
connection
5
Learning by doing
6
Anticipating
7
proactive foresight
8
for- search

early warning facilities
Generation of future
11
guiding
12
coaching
13
condition-creation
14
competence-enhancing
15
capacity building
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تا کار بست ر صنایع ر شرکتها بعنوا توسعه ازمایشگاهی

وتحول مشتر

تحول پی ا می کن  .از طرف یگر حالت  2که یر خطی

ها  ،فرصت تعام ویا گیری ازهم یگررافراهم می کن  .حالت

است ،با ویژگی انش تولی ش ه ر زمینه کاربست ،فرارشته

 ،3به سیاست های با به پایین ولت ،انشگاه ،صنعت و نیز

ای ،ناهمگونی و تنوع سازمانی  ،مسئولیت اجتماعی و بازتابی

سیاست های پایین به با و ابتکارات اجتماع محلی اجازه می

و کنترل کیفیت ،مشاگ می شو  .طبق این مفهوم ،مهم

ه که هر یف ی گاه واقعی محکمی ارائه کنن  .آرزو با

است که انشگاهها و صنعت علم و فناوری با هم پیون ی

این مفهوم ،فشار به سمت ی گاه توسعه پای ار است که

نز یف اشته باشن  .تولی کنن گا و کاربرا
فراین ایجا

انش ر ک

پارا ایم های انش  ،به پارا ایم هاوتئوری

نوآوری ،کارآفرینی و موکراسی را با خو به همراه ار  .به

انش با هم مرتبا هستن  .باش انشگاه یا

عبارت یگر حالت  3موکراتیزه کر

نوآوری را از راه نظم

آموزش عالی حالت  ،3همزما بر طبق اصول حالت  1و 2

جامع تشویق می کنن  .افرا  ،فرهنگ و فناوری ،جهت ایجا

عم می کن  .بطور کلی حالت  3اشاره به سیستم تولی

خالقیت ،اختراع و شتای هی به نوآوری ر رشته های علمی

انش  Glocalکه شام
بازیگرا

ارتباطات بین

و فناورانه با یک یگر تعام می کنن  .این هما جایی است

متراکم کر

ر سطا منطقه ای یا محلی و نیز ارتباطات گستر ه

که ر تحول گامهای مفهوم مارپیچ سه جانبه به سمت
مارپیچ چهارجانبه به نباآل

ر شبکه های نوآوری جهانی است می باش  .ر حالت  3مث

هستیم .مارپیچ چهارجانبه

حالت  ، 2بر فراین های موازی که ر آ پژوهشهای بنیا ی،

عالوه بر انشگاه ،صنعت و ولت ،جامعه شهری و جامعه

کاربر ی و آزمایشگاهی همزما انجام می شون تاکی می

مبتنی بر رسانه و فرهنگ را بعنوا یف هلیکس بر سیستم

کن  .شرکت انشگاهی 1و انشگاه کارآفرین 2اشاره به تاکی

نوآوری اضافه می کن  .جامعه شهری و اجتماع ،انسانی

بر این است که چگونه صنایع و انشگاه ها ویژگی های

هستن که از انش استفا ه کر ه و بکار می برن و از این رو

یک یگر را که اهمیت حالت  3را می رسان  ،را به عه ه می

ر ان یشه مشارکت ر زمینه و تجربیات خاد یف منطقه

گیرن  .نگاه از ریچه شرکت ها که عبارت از توانایی شناخت،

هستن  .بر طبق آ  ،مارپیچ چهار جانبه اشاره به فهم گستر ه

جمی و استاراد انش ،برای ارتقاء راز م ت آنها است بی

انش ار و فرهنگ ،هنرها ،رسانه ،ارزشها و سبف

نهایت مهم است .یف راه عم

تولی

با این شیوه ،استا ام و

زن گی را مطرس می کن  .این عوام  ،همچنین شام روشی

ر انشگاهها یا تشویق تحریف پمیری

است که رسانه واقعیت اجتماع آنرا می ساز  ،چو انتظار می

بین کارکنا شرکتها و انشگاههاست .حالت  ،3همچنین

ر

بکارگیری کارکنا

فرصت تکام مشتر

پارا ایم های انش ماتلف را می

رو بر محیا خال

ر منطقه ای خاد و به نوبه خو

سیستم نوآوری تاثیرگمار  .محیا های انشی خال وکال

ه  .بر طبق یف پارا یم ج اگانه ،فقا توانایی مح و ش ه
ای جهت تبیین پ ی ه ای خاد ار  ،رحالی که همزیستی
Academic firm

1

Entrepreneurial

2
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خال  1مفاهیم مرتبا ر این زمینه هستن  .از نظر کارایانیس

-3مارپیچ سه جانبه  :پوشش مارپیچ سه جانبه ،م لی ر

و کم ب  ،چهارمین مارپیچ ،بر نیاز به سیاست نوآوری ،به

سطا ساختار اجتماعی به منظور تبیین حالت  ،2بعنوا

منظور عرضه خو به جامعه از راه رسانه ،مشروعیت و به

انش علمی و رابطه ا

رسمیت شناخته ش

تاکیم می کن  .این مهم است زیرا

ساختار نوظهور تاریای جهت تولی

با حالت  ،1و عبارت از م ل شبکه های سه جانبه و

حمایت پای ار و تقویت انش و نوآوری ر اقتصا و اجتماع

سازمانهای ورگه روابا انشگاه -صنعت -ولت.

گلوکال مستلزم حمایت اساسی از توسعه و تحول فرهنگهای

-2حالت  :3مفهوم حالت  3بیشتر متمای به تاکی همزیستی

نوآوری است .انش  ،کلی موفقیت توسعه پای ار است .اساسا

و تحول مشتر م لهای ماتلف انش و نوآوری است .حالت

امروزه این فهم حاص ش ه است که ولت -ملتهایی که بر

 3حتی تش ی کنن ه چنین تکثرگرایی و تنوع حالتهای

پیشرفت جامعه ،رقابت پمیری سطا با ی اقتصا خو یا

انش و نوآوری است و برای پیشرفت جوامع و اقتصا ها

کیفیت بهتر و پا ی ار زن گی تمرکز می کنن  ،به نبال

ضروری است .این کثرت گرایی ،از فراین های یا گیری

کاربست منبع انش هستن  .ر تحول جامعه انش بنیا ،

متقاب حالتهای انشی ماتلف ،حمایت می کن  .بین حالت

انش بنیا یا موکراسی انش بنیا  2نیز ر زمینه

ار  .که

اقتصا

تغییر جو ،امکا تولی

انش ج ی و قاب

استفا ه ر

 1و حالت  ،2نظم و ترتیب و اشکال خالقی وجو

پژوهش بینا ی و ح مساله را به هم پیون می ه .

پیوستگی با توسعه پای ار وجو ار  .بنابراین ،انش به عنوا
یف منبع ،از راه فراین های خال  ،ترکیبات و تولی ات
بصورت م لهای به اصطالس انش یا م لهای نوآوری ایجا
می شو و ر ستر
خالقیت ایجا

جامعه قرار می گیر  :همچنین این را

انش می نامیم .به طور ویژه شش م ل

موجو خلق انش و خالقیت نوآوری اشاره وجو ار .

تکام

-1حالت :1حالت یاشیوه  1نقش سنتی پژوهش انشگاهی

وکم ب )2113،

ر فهم کام م ل خطی نوآوری تمرکز می کن و موفقیت
ر حالت  1بصورت سلسله مراتبی نشا

-2حالت :2با پنج اص مشاگ می شو  -1 :انش تولی ش ه
ر زمینه کاربست -2فرارشته ای بو

حالت  ،3تفکر بین رشته ای و کاربست فرارشته ای انش
بین رشته ای را تشویق کر ه و برهمزیستی و تحول مشتر

ا ه می شو .

-3نامتجانس بو

سه حالت (شیوه) ایجا

انش(منبع:کارایانیس

انش و پارا ایمهای نوآوری ماتلف تأکی می کنن .

و

تنوع سازمانی -2مسئولیت پمیری اجتماعی و بازتابی بو
و -3کنترل کیفیت.
Creative Knowledge Environments

1

Knowledge- based economy democracy

2

ارائه الگو ر جهت شناسایی عوام موجو

رانکوباتورهای انشگاهی.....

 -3مارپیچ چهارجانبه : 1م ل مارپیچ چهارجانبه ، 2مبتنی بر
م ل مارپیچ سه جانبه می باش  ،و هلیکس چهارم به نام
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بوم شناختی اجتماعی برتعام  ،توسعه مشتر  ،و تحول
مشتر

جامعه و طبیعت تمرکز می کن (.)12

جامعه را به آ می افزای و به ویژه اینکه بعنوا جامعه

 -3-3رویکردهههای سیاسههت ترکیبههی از نظههر

شهری مبتنی بر رسانه و فرهنگ تعریف می شو  .هلیکس

شههیوه های:ترکیههن نوآوریاپایههداری وتوسههعه

چهارم ،با رسانه "صنایع خال "" ،فرهنگ" "،ارزشها" ،

منطقه ای

"شیوه های زن گی"" ،هنر" ،و شای ای ه کالسهای خال
رویکر هددای سیاسددت تلفیقددی 3حددوزه ای کمترتوسددعه

مرتبا است.
-3مارپیچ پنج جانبه :3م ل مارپیچ پنج جانبه مبتنی بر

نظدری تعریدف شد ه اسدت ونده بداروش هدای اسددتان ار به

مارپیچ سه و چهار جانبه است و محیا طبیعی را بعنوا
هلیکس پنجم اضافه می کن  .مارپیچ پنج جانبه ،یف م ل
هلیکس پنجم است که محیا یا محیا های طبیعی ر آ ،
نمایش هن ه هلیکس پنجم هستن  .مارپیچ پنج جانبه،
چارچوبی برای تحلی فراررشته ای (و بین رشته ای) توسعه

آنچه از این شش م ل می توا نتیجه گرفت ر جامعه
انشی (و انش) سطا ملی ،پیون

خددوبی توسددعه یافتدده ومستن شدد ه اسددت .بیشددترتجاری
تلفیقددی امددروزی بدده واسددطه یددا گیری ازطریددق انجددام
ا

بددو ه وبیشددترفعالیتی یررسددمی ( )11تددا اینکدده

طراحدددی شددد ه باشدددن (. )12یدددف مفهدددوم پدددر ازی
ازهم وشدددی سیاسدددت بدددین نوآوری،توسدددعه منطقددده ای

پای ار و اکولوژی اجتماعی ارائه می ه .

انش به سبف

یافته رشیوه عمد پژوهشدی رجهدا اسدت کده ازلحدات

وپای اری رشک زیرارائه ش ه است)3(.

شبکه2

سیاست نوآوری

پر ازش می شو و هر م ل سهم ویژه ای ر ایجا  ،نشر و
کاربر

انش ار  .م ل اصلی نوآوری بنیا ی مارپیچ سه

جانبه ،بر اقتصا

نوآوری زیستی

سیستم های

ارتقاءفرهنگ

نوآوری منطقه

واقتصادنوآوری

ایس

انش متمرکز است .مارپیچ چهار جانبه

امروزه از ی گاه جامعه انش (و موکراسی انش) مطرس

محیط سالم،حمایتی

می شو  .از ی گاه م ل نوآوری مارپیچ چهار جانبه واضا

وانعطاف پذیرطبیعی

انش و جامعه انش

سیاست پایداری

است که بای تحول مشتر

اقتصا

بهره وری بهتر،تنوع
وتوسعه اقتصادی

سیاست توسعه ای

وجو اشته باش  .سرانجام ،مارپیچ پنج جانبه بر ی گاه بوم
شناختی اجتماعی محیا های طبیعی جامعه تاکی می کن .

1

Quadruple Helix
Quadruple Helix Model
3
Quintuple Helix
2

توسعه منطقه ای پایدار

network- style
integrated policy approach

4
5
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-4پیش فرض ههای تخصهص گرایهی هوشهمندانه و

اینجاسددت کدده مسددأله کیفیددت حاکمیددت بدده شدد ت بدده

مشهکت پههیش روی کشههورهای عقههن مانههده و در

ظرفیددت ولددت مربددوط مددی شددو .زمانی کدده کشددورها یددا

حال توسعه

مندداطقی کدده حاکمیددت پددایینی ارندد  ،تمای د بدده ارائدده

هدد ف تاصددگ گرایددی هوشددن انه بهبددو ارئدده سیاسددت

خ مات عمومی با کیفیت پایین ارن .

هددای نددوآوری ازراه اطمینددا از ایددن طریددق اسددت کدده

-3م د ل خطددی نددوآوری مددر ه و فددن ش د ه اسددت(وقتی

ه ف آ نقداط قدوت هدر منطقده اسدت.این کدار از طریدق

این زند ه خدوی اسدت):ذید سدطا حاکمیدت موضدوعات

راهبددر

و گاندده شناسددای نقدداط قددوت جدداری وتاصددگ

محلددی نیددز وجددو

ارن د کدده مربددوط بدده خددو سیسددتم

هددددددای ج یدددددد بددددددالقوه از طریددددددق فرآیندددددد
کشف(اکتشددداف)کارآفرینانه انجدددام مدددی شدددو .از لحدددات

ندددوآوری هسدددتن .م ل خطدددی ندددوآوری همچندددا

تئدددوری تاصدددگ گرایدددی هوشدددمن انه بایددد ماهیدددت

سیاسددت گددماری الددب اسددت.این بدده خدداطر اعتقددا ی

سیسددتماتیف نددوآوری را مددنعکس کندد .پیش فرضددهای

ر

اسددت کدده ورو ی هددای علمددی بدده طددور خو کددار بدد و

تاصدددگ گرایدددی هوشدددمن انه و مشدددکالت پدددیش روی
ا ه هددای نددوآوری را تولی د مددی کنن د .قوت م د ل خطددی

عبارتن از :
-1نابگا منطقه ای بده طدور جهدانی متعهد بده ندوآوری
هسددتن .نابگا منطقدده ای ر ایددن زمیندده تعه د ان د کی

بیددرو از انشددگاه ،موقعیددت هددای سیاسددی مشددک زایددی
را ایجددا مددی کنن ماننددد  :امتیدداز ا

انددش علمدددی

بدده برنامدده سیاسددت نددوآوری ر مح د و تاصددگ گرایددی
هوشددمن انه ارن د .اول اینکدده نابگددا حدداکم مددی توانن د

با سددت نسددبت بدده یگددر انددواع انددش ،فلددت از انجددام،

حددق امتیدداز بیشددتری ر کنتددرل ر مقایسدده بددا نددوآوری

اسددفا ه و تعمدد مدد ل هددای نددوآوری کدده از راه سددنجه

ارندد .و وم اینکدده آنهددا ر بعضددی زمیندده هددا ر رفتددار

هددای علمددی متدد اول بدده سددت نمددی آیندد و تدد اوم

سیاسددی نددامنظمی قددرار ارندد کدده ر یددف سددر طیددف
فروپاشددی اسددت .علددوه بددر

پددارا وکس (متندداقض) نددوآوری منطقدده ای کدده اشدداره بدده

فروپاشددی آنهددا مددی توانندد از طریددق مشددوقها و شددیوه

ایددن واقعیددت اسددت کدده مندداطق عقددب مان د ه و ر حددال

مشددتری گرایددی و سددر

هایی که هر یدف از آنهدا ایجدا مدی کنند و شدیوه هدایی

توسعه قیقداً منداطق بدا کمتدرین ظرفیدت بدرای اسدتفا ه

که هریف از آنهدا مندابع عمدومی را اختصداد مدی هند
فشارمی آورن .

از چنددین وجددوهی هسددتن بدده لیدد ظرفیددت جددمی

 -2ولددت بدده اندد ازه کددافی بددرای رویددارویی بددا چددالش

آنهاست .یکدی از عواقدب آ ایدن اسدت کده بو جده هدایی

تاصدددگ گرایدددی هوشدددمن انه هوشدددمن است:مشدددک

ارائه الگو ر جهت شناسایی عوام موجو

رانکوباتورهای انشگاهی.....

کده بدرای نددوآوری ر منداطق عقدب افتددا ه طراحدی شد ه
اندد  ،تمایدد

ارندد سددیلوهای علمددی انشددگاهها بدداقی
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وجددو
چو

ار اول اینکدده خددو اسددتعاره مشددک زا اسددت
ید زیدا ی وجدو

ار کده چدرا بده مدارپیچ سده

بماننددد .زیرا طدددرف تقاضدددا1یعندددی صدددنعت ر چندددین

جانبدده جلددوه عم د پوش دی ه نمددی شددو  .وم اینکدده ایددن

مناطقی ضدعیف اسدت و هدیچ عداملی بدرای بهدره بدر اری

اید ه کدده انشددگاه عامد اصددلی نهددا ی ر اقتصددا

انددش

از انددش هددایی کدده ممکددن اسددت تولی د شددون ن د ار .راه

جدددایگزین شدددرکت اسدددت هدددم اشدددتباه اسدددت و هدددم

حد ایددن مشددک کاسددتن سددرمایه گددزاری هددای پددژوهش

خطرنددا  .اشددتباه اسددت زیددرا شددرکتها همچنددا بدده

نیسددت بلکدده بیشددتر ر مکانیزمهددای پژوهشددی ترجمدده

محاسددبه بزرگتددرین سددهم تحقیددق و توسددعه پر اختدده و

ش د ه ر طددرف عرضدده 2یعنددی انشددگاهها بددرای افددزایش

بدددازیگرا کلیددد ی ر ارزش گدددماری هسدددتن .خطرنا

ظرفیددت جددمی شددرکتها ر طددرف تقاضددا و بدده عبددارت

است زیدرا ایدن امدر نشدا مدی هد کده انشدگاهها باید

یگر شیوه اکو سیسدتم هدای ندوآوری کده عرضده و تقاضدا

بیشددتر متمرکددز بددر تعددال ر فرآیندد نددوآوری (یعنددی

را تحددت قاعد ه و اصددول معینددی ر مددی آورن .مد ل مد ثر

آنسددوی تولید

انش)باشددن وقتددی کدده آنهددا ندده مهددارت و

برای رسدی گی بده مشدک پدارا وکس ندوآوری منطقده ای

نه زمانی برای انجام این کار ارن .

مارپیچ سه جانبده اسدت کده مدارا بده سدمت فرضدیه بعد

-3همدداهنگی چندد جهتدده  3ر قلددب طراحددی و ارائدده

سو می ه .

راهبددر تاصددگ گرایددی هوشددمن انه اسددت.این برنامدده

-2فرض مدی شدو منداطق ائدتالف مدارپیچ سده جانبده ر
مح د

نیازمند

رجدده بددی سددابقه ای از همدداهنگی چن د جهتدده

اشددته باشددن .ای ه فراگیددر میددا نظریدده پددر ازا و

بین بازیگرا ملدی و بدین المللدی اسدت .ر بعضدی زمینده

سیاست گمارا این اسدت کده ائدتالف مدارپیچ سده جانبده

هددا فق د ا ظرفیددت ر باددش عمددومی ممکددن اسددت بدداز

مددی تواندد هددم ر مکددا باشدد وهم ر ارتقدداء نددوآوری و

ارن ه طراحی و اجدرای راهبر هدای مد ثر باشد کده باید

توسددعه اقتصددا

انش .ومشددک اساسددی ر ایددن زمیندده

demand-side
supply-side

1
2

multi-scalar co-ordination

3
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بهبعد ضعیآ شمعا ش

قدزح گدو،ن دح بین دزن ش ا های مم،ااذ دح اتهای زایدذ هلف ب سیاحی زا ملیدزا دزن ش اه دح

دز د جهاا بعد ز آو حشل یع ع
کال

دیع زق،صادی دح جهاا معجا یسدیع ضد حت د چ لزا زین ح نل شل ز آو دزنش ا های

جهان دح زیجاد منیآ حقاب ،دح زق ،صاد دزن

مدزیا شمعال ا ذ ن

ب یاا ضد حی ه س ،لو زین دزن ش ا هاذ ب

کلیلی دح زیجاد زن،شررراح دزن ذ شمعال نید ی کاح ماهدزن

المآ ب نیااهای جامع زیفا م ک ل .دح

زین حز رر،ا یالل شررل با ح ل یح یا ک،ابخان زی (مطا عات ثانعی زا نعع ودزیدکیا) مب،
زدبیات معضررع

دزنشر ا کال

عزا دزن ش اهای مم،اا دح ل سل
بد مطا ع م ابع زطال ای ب بدح رر

جهان پددزا ،شررعدو جامع مطا ع زین یح یاذ کلی م ابع مسرر ،لزت ک،ابخان زی بعدو پژ ه
یژگ های کلیلی حزهبددهای د ررر،یاب ب دزنشررر ا کال

لاضرررد ب بدح ررر مبان نبدیذ یبیین مفهعژ

یاو ،های لا صل ن شاا م دهل ک دح اتهای زایدذ مفهعژ دزن ش ا کال

جهان م پددزادو

جهان دح ب سیاحی زا د آها همچ ین دزن ش ا های

ب سیاحی زا ک شعحها معحدیعج قدزح گدو ،ز آ زیل زی ز آ ک زک عا دح یا آها ز ،دزیژیهای شمعال ا
شلت ب شا پددزا ،م شعد بدزی د ،یاب ب شا حزهبددهای مخ،لف دح طعح مل
زیجاد یک باازح جهان بدزی دزنشجعیااذ جس،جعی ملز ژ بدزی بعدج پژ ه
بدزی زیفای ن

دزنش ا ها دح حشل زق،صاد مل

د یل لژ یعدیف دقیا زا مفهعژذ زیل "طب

نهادی طدزل

ک شعحهای ب

زجدز م شعدو ب طعحکل ذ

شحا ی دزئم کسا ز ،باح همچ ین یمایل د آها
جهان م باش ل .با جعد یا شایل ب

اصد مهم بدزی جنزبیآ زیل دزنش ا کال

جهان " دح بسیاحی زا دزنش ا ها یبلیل ب اباا ح امد شل ز آو
جهان ذ بینز ملل

واژه های کلیدی :شمعال ا ؛ دزنش ا ؛ دزنش ا کال

اای

مقدمه

دزنشررر ا ها مجبعح ب پنیدل د یل گا های ودزید زا مدا های

دنیای معاصررد دح لات یییید ح ا زون ا ز ررآ شمعال ا

م ط زی مل هسرر ،لو جامع اعز رر،اح شا ز ررآ ک شاها

دزنشررر ا ها نین ب یأثید زا زین یحعالت نیسررر ،لذ نز ن

ن

های جلیل حز بد هل ب یدنل ب دنیای زطدزف بااگددزن ل؛

دزنشررر ا ها م ،ا رررا با شا دح لات یییید ز رررآو دح د ده

دزنش ر ا های بدید جهاا نین بد ح ی نحع لفظ جای ا اعد دح

گن ش ،ز ،فاد دزن شجعیاا مح اا زا و ا حیهای زطال ات

بین دزنش ر ا های نخب جهاا یمدکن دزحنل ][1و دزنش ر ا ها دح

زحیباطات

فد دح دز د جهاا ب طعح قابل یعجه زونزی

یاو ،ز آو یعادت قلحت نفعذ دح جهاا یییید کدد
زا دزنشررر ا ها وشررراح زونزی

حقابآ حز زلسرررا

صد لاضد با چا

های کم اب زی ح بد شل

زین معزجه

بسیاحی

رردنعشررآ رراا همچ اا زدزم اعزهل دزشررآو پژ هشر دزا

م ک لو نز

پا خهای وعل

حهبدزا دحباح ناهماه

ی ا ضاهای بید ن

وصل ام ص عآ دزنش ا ذ ات دهمذ شماح های 53 53ذ بهاح یابس،اا 1533

04

ب ییییدزت هشررلزح میله لو بدزی زین ک زا م بد رراامان ذ

][8و ب طعحکل ذ زی جاد یک باازح ج هان بدزی دزنشرررجع یااذ

دزنشرر ا ها ب،عزن ل ررااگاحی اعب دزشرر ،باشرر لذ نیاام ل

جسرر،جعی ملز ژ بدزی بعدج پژ ه

شحا ی دزئم کسررا

حزهبددهای نعش حزن بدزی پا خ ب ییییدزت دح محیط دزن ش ا

ز ،باح همچ ین یمایل د آها بدزی زیفای ن

هسررر ،ل ][2و دزنشررر ا کاحشودینذ پاح های لم و ا حیذ
دزنشررر ا پژ ه
یعا

ووو بدا زا مهمیدین حزهبددهای یع رررع

یحعالت معاصررد زق،صرراد مب،

زا کشعحهای یع ع یاو،

زمد ای معحد یعج

قدزح گدو ،زنل ]2ذ [0 5و
نخعزه ل بعد یا با ز ،فاد ح لها ز عهای

دحلاتیع ع جعد دزحد ک زقلزژ ب

باا اای ی س،م شمعال ا
کال

بل ا یددیل دزنشرر ا ها مؤ ررسررات شمعال ا

ا صد مهم بدزی جنزبیآ زیل دزن ش ا

جهان م با ش ل ][3و دح زین ا صعصذ شعزهل ب سیاحی

کال

دزنشرر ا هسرر ،ل ک دح رراتهای زاید دح پا ررخ ب
بد دزن

دح ح شل زق ،صاد مل

دی د قادح

دزنشررر ا ها

مفهعژ دزن ش ا

اعد بد ز ا

جهان نمعد زنلو
زا جمل ذ کشرررعحهای مان ل یایعزاذ ه گک گذ ما نی

ررر اپعح ][3ذ ه ل ][14 3ذ چین ][3 3ذ ژزپن ][3 11ذ

 ،شمعا ش

پژ هش اعد ح ا آهای نعین مجامع لم حز دح ودزی ل یع یل

ز ،دز یا زن لس،اا ][12ذ کشعحهای زیحادی زح پا ] [15نباژ

لم دح یع یل ثد ت زق،صرررادی ب طعح قابلیعجه زیفا ک لو

یعزا ح قا بآ م اب ل با

دزنشرر ا ها دح زق،صرراد دزن محعح حقاب ،جهاا

یلز ژ ن
زمد ا با چا
زیفای ن

های مهم معزج شل ز آو دحن،یج ذ دح حز ،ای
ها پا خ عی ب زن،باحزت نعین نا ش زا یحعالت

دیع لاضدذ ناگنیدنل با یحلیل میا هم جانب پاحزدزیمها
چا

های نعی

شمعال ا

دزنشرر ا های بدید دنیا یبلیل دزنشرر ا ب معیعحهای حشررل
زق،صادی ملحا معحد باان دی زحی اء قدزح دزد زنلو
ب طعح مثاتذ یع ررع شمعال ا
ب یژ

ک دح مسرررید یع ررر ع شا ها قدزح گدو  ،ذ

اعد حز با هلف زونزی

دح دبسرر،اا ررععدیذ
جهان ذ م جد ب بحث دزغ

رراا،ن دزنشر ا های کال

بینز ملل شررل ز ررآ ][10؛ چ انک ذ صرراد محمل

رریآ2

ییییدزت الاژ حز دح رررااماا ملیدیآذ مأمعحیآهاذ شرررکلذ

][13ذ بیاا نمعد «د آ دب س،اا ب سیاح شگا ز آ ک بدزی

پژ ه ش اعد

یحکیم ح شل ک شعحذ شی ل شا نم یعزنل صدواً زب س ،ب م ابع

اا،احذ مح،عزی بدنام
نهادی نمعد

ودزی لهای شمعا ش

گسرر،دل ده ل ][3و ب همین د یل ز ررآ ک

طبیع شا با شلو زین ب یژ دح زق ،صاد جهان مب،

زایدزً بسرریاحی زا کشررعحهاذ باا رراای قابلیعجه حز دح نباژ
شمعال ا

اعد جهآ زونزی

منیآ حقاب،

بهبعد جای ا

زبس ،ز آ»و

دح زیدزا نین ب یأثید زا

یحعالت صد ک عن اعد نی س ،لو دح ده های زایدذ یحعالت

هلزیآ دزنش ر ا های

مطدحذ بدزی یبلیل شلا ب یک دزن ش ا کال

دمای زنسان

دزنش ا ها مؤ سات شمعال ا

دح زین میااذ یک زا مهمیدین حهیاوآ های ک معحدیعج
کشررعحهای مخ،لف قدزح گدو ،ذ یع ررع

ک عن بسررریاح مهم ز رررآذ ایدز قلحت پایلزح کشرررعحها ب طعح
ونزی ل زی بد زطال اتذ نعش حی

اعد دح لسل مدزیا باازح جهان زنجاژ دزد زنل ][3و

جهان  1ز آ

زج،ما

زق،صررادی زیدزاذ دح ک اح یحعالت ح ازون ا جهان ذ
مینزا ج ق ی اضرررای

کاحکددهای ررر  ،شمعال ا

][7و ح نل زیجاد یا ی عیآ دزن ش ا های حقاب ،دح طح جهان

زج ،ما

ن ی ها دح کشرررعح های یع ررر ع یاو  ،ذ بل ک دح کشرررعح های

دزنش ا ها مؤ سات شمعال ا

دحلاتیع ع نین قابل م شاهل ز آو دحلا ک ک شعحهای دح

بسیاحی دح لژ د ،یاب ب زهلزف لم ذ شمعاش

لات ح شل دزن ش ا های شاا یالل م ک ل یا ظدویآ اعد حز

اعد معزج زنل ک زاجمل شاها م یعزا ب کمیحدک

برراال ببدنررل

ملکدد یح ی ررای

اعد حز زونزی

بد دزن

ده ررلذ

بدزی شا حز یییید دزد ز رررآ ][13و زا طدف دی دذ
زیدزا با مسائل مشکالت

ضرررعف پد حل ح ل ی زن ،ادی

پژ هش
لم ذ

یفکد اال ذ ز اء ح ل ی

زبد قلحت های دزنشررر اه یالل م ک ل ک  -زگد بهبعدی

وددگدزی دح زنجاژ وعا یآ های لم

ح ل ی ملح گدزی

بیش،دی نلزش ،باش ل -معقعیآهای جهان اعد حز لفظ ک ل

] [17زوآ شلیل کیفیآ شمعال پژ ه

دح مدزکن دزنش اه

- World-Class University

1

2

- Sadiq M. Sait

دزنش ا کال

جهان  :ک کاش بد مفاهیمذ ح یکددها حزهبددها

همچ ین لژ کاحزی بید ن

ی س،م شمعال ا

کشعح دح

بعل زش،یات دزن شمعا ،اا ] [3زشاح کددو
نزذ نباژ شمعال ا

01

جهان ب

عزا یک پاحزدزیم جلیلذ معحدیعج جلی کشرررعحها

قدزح گدو ،ز ررآو یعلزدی زا پژ هشرر دزا ک زقلزژ ب یعدیف

زیدزا نین همسرررع با ج ب

کال

جهان ذ معضررعع زحی ای جای ا دزنشرر ا ها ب دزنشرر ا کال

دزنش ا دح کال
یعدیف یکساا

جهان کدد بعدنل دحیاو ،ل ک زین دزنش ا
زللی نلزحد ][24و

ش ،باخ2ذ ب ن ل زا دیم همکاحزا[3] 5ذ دح مجل زنجمن

جهان حز دح د ،عح کاح اعد قدزح دزد ز آو بد زین ز ا ذ دح
ن ش ر جامع لم کشررعح یصرردیح شررل ز ررآ ک جمهعحی

شمدیکای ز ،ادزا دزنش ا  0نعشآ« :هم م اعزه ل دزنش اه

عزا کشررعح پیشرر،اا دح

نم ک ل ک

ز ررالم زیدزا دح زوا  1040بایل ب
مداهای دزن

و ا حی دزحزی مدجعیآ لم دح جهاا باشل

دح ررطح جهان باش ر لو هیو کشررعحی زلسررا

بل ا شا م یعزنل کاح ک لو زما مشررکل زین ز ررآ ک هیوکق

دح ماد  33قانعا بدنام ش شم یع ع زیدزا نین بیاا شل

نم دزنل ک دزنش ا دح طح جهان چیسآ چ عن م یعزا

ز آ ک د آ معظف ز آ ب م بعح ل ضعح مؤثد نباژ شمعال

ب شا د ررآ پیلز کدد یا شا حز زیجاد نمعدب با زین لاتذ هم ب

ا

کشررعح دح یع یلذ یع ررع

دزن شجع دح
شمعال ا
زونزی

طح بینز ملل
پژ ه

نشررد لم و ا حی یدبیآ

زین مفهعژ زشاح دزحنلو بدزی مثات یک جس،جعی گعگل هنزحزا

بدقدزحی یعزاا زحی ای کیفیآ

زحجاع حز یع یل م ک ل بسیاحی زا مع سات  -زا دزنش ا های

و ا حی بدنام های م شخ ص همچعا

ی علزد دزنشرررجع یاا ااحج ذ کم یآ کیف یآ ه یأت

مع،بد کانادزی  3یا کا جهای جلیل دح الیج واح
حز «کال

لم ذ رررهم دزنشرررجعیاا یحصررریالت یکمیل ذ زحی ای حیب
دزنشرر ا ها دح بین دزنشرر ا های ش رریا جهااذ زیجاد شررعا
ااحج دزنشرر ا ها گسرر،دل یعامالت بینز ملل ذ لمایآ
ی ع یآ پژ ه

و ا حیذ زی جاد ن باژ مل نعش حی ی ع یآ

اید ررااآها نبامات پشرر،یباا پژ ه

و ا حی حز زجدزئ

نمایل ][18و بد همین ز رررا ذ زایدزً زحی ای  14دزنشررر ا
پژ هشر ا بدید کشررعح ب کال

جهان دح د رر،عح کاح ازحت

لعژذ یح ی ات و ا حی زیدزا قدزح گدو ،ز آ[13] 1و
ب طعح کل ذ جهان شلاذ باازح حقاب،
با ث حقابآ ی ای

زق،صاد دزن محعح

بین کشعحها دح امی کیفیآ دزن ش ا ها

شل ز آو ب همین د یل ز آ ک دح ط

اتهای زاید بحث

حیب ب لی دحج ب لی دزنش ا ها دح طح جهاا ح زج یاو،
ک شعحهای مخ،لف

ع م ک ل جای ا دزن ش ا های اعد حز

 -هم اعد

جهان » م دزن ل»و

همان عن ک زشاح شلذ همسع با گدزی
بین ک شعحهای مخ،لف (ز م زا یع ع یاو،

گس،دد زی ک دح
دحلات یع ع )

جعد دزحدذ م سئعالا ی صمیمگیدزا جمهعحی ز الم زیدزا
نین ب زهمیآ ضررد حت زحی اء دزنش ر ا های مطدح کشررعحذ ب
دزنشررر ا کال

جهان پ بدد زنل؛ زماذ با یعج ب ح یکددها

دیلگا های مخ،لف ک دح معحد مفهعژ دزنش ا کال

جعد دزحدذ دزنشررر ا ها کشرررعح های مخ،لف حزهبدد ها
ز ،دزیژیهای م ،ع

حز جهآ بهبعد کیفیآ زحی اء جای ا

ب باحی د ،یاب ب دزنش ا کال
بدح

جهان زنجاژ م ده ل؛ نز

ش ااآ هدچ دقیاید مفهعژ دزن ش ا کال

م یعزنل پی نیاا امی

اا زنجاژ زقلزمات ز ا

جهان
زجدزئ

دح زین امی باشلو بد زین ز ا ذ دح نعش،اح لاضدذ با ک کاش
بد زدب یات م طا عات ج هان ذ ب بدح ررر م فاهیمذ ی عاحیف،

دح زین حی ب ب لی ها زحی اء ده لو نز کشرررعح های مخ،لف

حزهبددها حزهکاحهای د ررر،یاب ب دزنشررر ا کال

بدنام حینی مفصل بدزی زحی ای کیفیآ دزنش ا های اعد زنجاژ

اعزهیم پددزاآو

دزد ز نل دح زین میاا د ررر،یاب

جهان

جهان

یا زیجاد دزنشررر ا کال

 -1ب ر گررنزحل زدزح کررل ح زبررط مررعم ازحت لررعژذ دح یرراحیخ  18دی
ما 1533ذ یحآ ر ل شمرای شمرعال را ذ بدنامر زحی رای14دزنشر ا
پژ هشررر ا بررر کرررال جهررران زا رررعی معرررا ا شمعاشررر ازحت
لعژذیح ی ررات و ررا حی یصرردیح شررل (جهررآ کسررا زطال ررات بیشرر،د
مدزجع شعد ب ) https://www.msrt.ir :و

2

- Altbach
- Deem & et al
4
- Journal of the American Association of University
Professors
5
- modest academic universities in central Canada
3
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ررعی یک دزنشرر ا کال

روش تحقیق
زین م ا بد بدح رر زدبیات دزنشرر ا کال

جهان م،مدکن

ز آ؛ نز زین یح یا زا نبد هلفذ زا نعع پژ ه های کاحبددی
محسررع م شررعدو همچ ین زا نبد نحع گددش حی دزد هاذ زا
ح ل یح یاذ ک،ابخان زی (مطا عات

نعع پژ ه های کیف
ثانع ی زا نعع ودزیدک یا)
بداط دزال

مب،

جهان کمک م ک ل بین ز ملل

شلا ز آ ][22و زصطالح «بینز ملل
ج ب های مخ،لف شمعال ا
ح شر

حز پعشر

یأک یل دح معحد

م دهلو دیلگا های

دح معحد بینز ملل شررلا دزنش ر ا معحد پنیدل قدزح

گدو ،زنل دح ن،یج یفا ت دح دح

بد مطا ع م ابع زطال ای

اای» طیف

م فاهیم گع ناگعن دح دصررر های مخ،لف

یع زا

زصطالح ششکاح شل ز آو

بینز ملل شرررلا م یعز نل مشررراح کآ های بینز ملل حز دح

همچعا بررانررک جررامع م رراالت ک فدزنق

همای های ررریعیلی کا1ذ مدکن زطال ات لم بداط جهاد

بدنام های شمعاشررر ذ زدبیات ررراید ابااهاذ یبادت ز ررراییل

دزنشرر اه 2ذ پای ا مجالت یخصررصرر نعح5ذ پای ا مطبع ات

دزنشررجعیااذ مطا عات بینز ملل ذ همکاحیهای بینز ملل و
پع یای ه یأت لم دا یل ک ل .بینز ملل شرررلا زا نبد

زیدزا0ذ پژ هشر ا لعژ و ا حی زطال ات زیدزا3ذ بانکهای
زطال ای بداط ااحج همچعا ای ق دزیدکآ3ذ ز پدی د7ذ

وعا یآها شرررامل وعا یآهای لم

جاا زیل 8ذ شی یدیپل زی 3ذ ییلعح ودزنسیق 14بل ا بل ا

بدنام های دح رر ذ بعح

یحصرریل

دحنبد گدو،ن قیل امان یهی شل ز آو الاژ ب ذکد ز آ ک

یک ع عژیک ذ شمعال بین وده

ب

لآ محل دیآ دح م ابع دزال ذ یمدکن یعج بیشررر،د بد

مش،د
بینز ملل

ح ی م ابع ااحج صعحت گدوآو

مفهعژ دزنش ا کال

لات جهان شرررلاذ معحدیعج قدزح گدو ،ز رررآو بازین لاتذ
پاحزد کق زین ز رررآ ک مفهعژ دزنشررر ا کال

اای دزن ش ا حز ب

کم،د مل

جهان بل ا

زضررح ب طعح گسرر،دد زی معحد ز رر،فاد قدزح

بیشرر،د بینز ملل

ررراای حز ب

دح بین مح اا صرررا لانبدزا چ لین یل
جهان

وده

 /جهان ب کاحکددهای مل دزنشرر ا م شررعد ک

ب معجا شا نباژ شمعال ا

یک جهآگیدی بینز ملل حز

یع ع م دهل ][10و

جهان حز بینز ملل

دزنش ا های پی شد ذ ن

جعد دزحدذ ل زی دزنشررر ا کال

جهان ب

عزا

مهم حز دح شمعال لدو زیذ یدبیآ

ررردمای های زنسررران م،خصررر

ررراای دزنشررر ا یعدیف م ک ل؛ زما دح

عزا زدغاژ

المات زج ،ما

دح نباژ شمعال ا ذ دزن ش ا های کال
زا مفهعژ

یع زا ح ی ها

یعدیف م ک لو زین شررامل زدغاژ چشررمزنلزا بینز ملل  /بین

گدو ،ز آ ][10و
دزنشررر ا کال

عزا طیف

ج ب های بینز ملل دح شمعالذ پژ ه

نهادی ب م بعح زحی اء حقابآ مل دح محیط ب طعح ونزی ل دح

یعدیف صرردیح

و عا یآ های پژ هشررر

گدز ز رررآ ][25و دی دزا بینز ملل

جهان ذ ب شلت دح یا آهای د ،

دزنشررجعیااذ کمکهای

ز آو زنجمن زح پای شمعال بین ز ملل (EAIE) 11

یعدیف م ک ل ک شمعال ا
مفهوم دانشگاه کالس جهانی

غید لم مان ل یع رررع

باکیفیآذ دزنشرررم لزا

پژ هش ر دزا معحد نیاا لعا زق،صرراد همچ ین یع یل دزن

ل ی آذ بینز ملل شرررلا دزنشررر ا ها ب

عزا یک زا

جلیل دح لمایآ زا یس،مهای نعش ح مل زیفاء م ک ل ][12و

اید رااآهای مهم ح ریلا ب دزنشر ا کال

جهان ][21

جهان ذ دزنش ا بایل

ب شماح م ح دو دح زقعذ دزنش ا ب
یبع دی د اامااها ب

عزا اامان زج،ما

مآ عی کال

کدد زنل یک زا حز های ک ب زونزی

جهان گدزی

ب

جهآ یبلیل شلا ب یک دزنش ا کال
ب

پیلز

د آ یحعت شاها ب

یالل ک لو زین زمد ب ضرررعح ب م جد

قف بدزی یعا

کیفیآ دح شمعال ا
یح صیل شا ب س،

م شرررعدو یماین دزنشررر ا

بدیدی

ب لفظ پایلزح بل ل ملت طعح باالی

1

7

2

8

- www.civilica.com
- www.SID.ir
3
- www.noormags.com
4
- www.magiran.com
5
- www.irandoc.ac.ir
6
- www.sciencedirect.com

- Link.springer.com
- Onlinelibrary.wiley.com
9
- Ieeexplore.ieee.org
10
- www.tandfonline.com
11
- European Association for International Education

دزنش ا کال

جهان  :ک کاش بد مفاهیمذ ح یکددها حزهبددها

زا معو یآ یعا

یحصیل

05

شمعاش دزحد ][25و ب ا م نگ

همکاحزا [10] 1بینز ملل شرررلا یک زا ز ررر،دزیژی ها

زنجاژ نم پنیددذ بلک با شدزیط مم،اای دح دنیای بید ا بد
ز ا

حزهکاحهای ز آ ک د آها جهآ کمک ب مؤ سات شمعال
بدزی د ،یاب ب یعا

ا

بدیدی یح صیل

یعزا

زونزی

حقابآپنیدی زیخاذ م ک لو
ج هان حز بدجسررر  ،یدین

دزنش ا های یح ی ای ] [22 10معدو م ک ل بدا نین
یل مأمعحیآ عژ دزن ش ا ذ یع

] [23ب یعدیف مفهعژ دزنشررر ا کال

یماژ ررطعحذ المآ ب نیااهای مل

مأمعحیآذ دح کانعا یع ج جامع
بدزی

ب

عزا د مین

لم قدزح گدوآو ب ابدزینذ

اتهای م،مادی معیاحهای کال یک شمعال پژ ه

جهان م پددزانلو دح

ز رر،فاد قدزح گدو ،ز ررآو زما دح پاحزدزیم ح یکددهای نعین

جهان

رریع زا حشرر ،ها امی هاذ زحزئ شمعال ا

عزا دح حیب ب لی

ررر ج

شمعال پژ ه ذ مأمعحیآ ررعژ دزنشرر ا ذ ودزید زا شمعال
دح

زحی ای کیفیآ معم

عزا زحزئ المات ب جامع ذ دح نبد گدو ،شرررل

یح یاذ ب

ز آو ب ابدزینذ دزن ش ا ها دزحزی
یلحیقذ یح یا زن ،ات دزن

ب طعح کل ذ بدزی یعدیف دزنشرر ا کال

جهان ذ مطاب آ

«کیفیآ» (یحآ معیاحهای یعیین شل ) ب

کیفیآ دزنشررر ا ها معحد

شمعال ا ذ دح ک اح لفظ زهمیآ مأمعحیآ های کال ررریک

بینز ملل م باش ل][23و
عزا یک

مب ا دح نبد گدو ،م شرررعنل ][23و بد زین ز رررا ذ یک زا
ح یکددهای حزیج بدزی یعدیف «کال

یعیین م شررعنلذ دح گنشرر ،زصررل یدین مأمعحیآ دزنشرر ا

زحزئ المات ب جامع

مؤ سات دزنش اه هس ،ل ک م،عهل ب زیجاد زن،شاح دزن

با مال

مال

ب

زین امی یصرردیح شررل ز ررآ ک دزنش ر ا های کال
دح طیف

معیاحهای حیب ب لی بد ز ررا

مأمعحیآ دزنشرر ا

شمعال بعد ز ررآذ ررپقذ مأمعحیآ پژ ه

ل زی دی د دزنشررر ا کال
ب

ش ااآ بینز ملل لاصل م شعدو

ب جامع و د ح های یع رررع

لدو زی شمعال ملز ژذ کاحگا ها
ز ملل ذ

مامعحیآ مکمل ه س ،ل:
ررمی احهاذ همکاحی بین

پاح های لم و ا حیذ زن،شررراحزت غید شکادمیکذ

زحیباطات ح ان زیذ مشاحکآ دز طلبان دح جامع (کاحذ یخص ذ

جهان » دح میاا بسیاحی

مشرراغل شمعاشرر ذ غید )ذ مشرراحکآ دح رریا ررآ معم

رریا ررآگنزحزاذ وهد ررآ

شایعیدین نمعن های ه س ،ل ک یحآ مأمعحیآ عژذ یعهل ب

حیب ب لی دزن ش ا ها ز آذ مان ل حیب ب لی لم (شمعا ش )

گ س،دل المات دزن ش ا ها ب بخ

معم حز ن شاا م دهل

دزنش ر ا های جهاا 2یع ررط دزنش ر ا شرران های جیائع یعنگ5ذ

][23و

زا مح ااذ ملیدزا رراامااها

حیب ب لی جهان دزن ش ا های مع س شمعال ا

یایمن0

ب طعح کل ذ ط یک ده گن ش ،ذ دزن ش ا کال

حیب ب لی جهان دزنشرر ا های کیعو ز 3ذ ب باحی ذ باالیدین
دزنشرر ا ها دح وهد ررآ حیب ب لیذ ب

عزا باالیدین کیفیآ

شررر اا ،م شرررعنلو لیدغم م،ل عژی های مخ،لف ک دح
زحایاب دزنشرر ا ها دح حیب ب لی بینز ملل معحد ز رر،فاد قدزح
م گیدنلذ بدزل ،م یعزا م،عج شرررل ک زین شررراا ها ب

جهان

ب ز صطالل ک ن ی ها بدزی بهبعد کیفیآ شمعال پژ ه
دح شمعال ا

بلک مهمید زا شا بدزی یع ع ظدویآ حقابآ

دح باازح شمعال ا
الا دزن

جهان زا طدیا ودزگیدیذ ررااگاحی

پیشدو ،ذ یبلیل شل ز آ ][22و

ب همین یدییاذ یعلزدی زا پژ هش دزا ک زقلزژ ب یعدیف

شلت بد کیفیآ شمعالذ بینز ملل شلاذ یع یل یح یاذ ز ،باح

دزنش ا دح کال

جهان کدد بعدنل دحیاو ،ل ک زین دزنش ا

یأثید یمدکن دزحنل ][25 22و ش ،باخ ] [27مع ،ل

یعدیف یک ساا

زللی نلزحد ][24و زما دح لات لا ضد بدا

شرراا

ز آ ک دزنش ا کال

زا پژ هشرر دزا پیشرر هاد کدد زنل ک الام شرر ااآ یعدیف

جهان ب شا د  ،زا دزنش ا ها زطال

جهان ذ دح

یژگ ها یفا ت زین دزن ش ا ها

م شررعد ک دح حیب ب لی جهان زا ز رر،انلزحدهای مم،اای

دزن ش ا کال

بداعحدزح باشل پیع ،ن ب زین دزنش ا زا طدیا اعد زظهاحی

دح ر لعا مأمعحی ،زصررل شمعالذ پژ ه

المات با

1

3

2

4

- Wang & et al
)- Academic Ranking of World Universities (ARWU

- Shanghai Jiao Tong University
- Times Higher Education World University Ranking
5
- QS World University Rankings
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خن دی دذ زین دیلگا معحد قبعت

اید دزن ش ا ها ز آو ب

زقع شل ز آ ک دزن ش ا های کال
شمعالذ پژ ه

جهان دح

بخ

حیب ب لی دح میاا بدجسرر ،یدین دح جهاا (بد ز ررا
ز ررر ،ا نلزحد بینز ملل بدیدی)؛ ی عا

یک

دح پژ ه ذ یلحیق

بخصعص الماتذ م،فا ت زا اید دزنش ا ها

المات معم ؛ ز ،خلزژ ن هلزحی دزنش اهیاا دزنشجعیاا

هس ،ل زین یفا تها ک دح پا خ ب یحعالت نیااهای دنیای

باکیف یآ باال زا طدیا زحز ئ وضرررای هی جاا وکدی شازدی

حقاب ،معا صد زیجاد شل ز آذ معجا مم،اا بعدا جنزبیآ

شکررادم ؛ بداعحدزحی زا مینزا قررابررلیعجه زا اعدگددزن

جهان شل ز آ ][28و

دزنش ا های کال

پا ررخ عی ب د آذ صرر عآ جامع ؛ زحزئ م ابع

دزال

زم کا نات کاو بدزی یح ی ات پیشررردو ،

اال ذ ال مات

ویژگیهای کلیدی دانشگاه کالس جهانی

شمعاش ر

بسرریاحی زا پژ هش ر دزا صررالانبدزا ب یبیین یژگ های

د آذ ص عآ جامع دح قا ا کمکهنی یح یا همکاحی

اصررد زصررل دزنش ر ا کال

کلیلی

جهان پددزا ،زنل ک

جهان کمک نمایلو
جهان شرررامل:

ز ضای هیئآ لم شایس ،ذ دزنشجعیاا باز ،علزد یحصیل
معواذ یعررا

بداعحدزحی زا طح باالی زا بعدج

زمکانات مجهن م با شلو دزن ش ا
دزنشجعیاا با یعزنای باالی لم
م با شلو همچ ینذ بایل ب م ابع ما
محیط غ

ودز زا د ،د

ب طعح زنعطافپنید م ا ا ب نیااهای پیع  ،دح لات یییید
ب

عزا حهبدزا جهان

مل دح شمعالذ پژ ه

جهان قادح ز آ به،دین دزنشجعیاا شای س ،یدین ز ،ادزا
جن ک ل م ابع ما

م ،عع ودز زن

دهل محیط یادگیدی یح یا غ

حز ودزهم

م س ،ل زدزح گددد ی شعیاک ل

ب نحعیک ب شکل مؤثد ب نیااهای یک باازح جهان

دیعاً دح

لات یییید پا خ دهلو

جهان
راهبردها و راهکارها

نعش حی ب

شماح م ح نلو شاها مؤ س های ه س ،ل ک ب ااطد شهدت
م،ماین دح بد نلزدهای پژ هشرر

ک یک دزنش ا کال

حهبدیذ چ شمزنلزا ز ،دزیژیکذ نعش حی زنعطافپنیدی با شلذ

حز بدزی یادگیدی یح یا ودزهم ک ل یا ب،عزنل

باازح بینز ملل پا ررخ دهل ][25و دزنش ر ا های کال

مس ،لو بلین مع

اادذ ب صعحت مطلع

دز ش،

جهان

پیش هاد م ک ل :یمدکن ایاد بد ز ،علزد؛ م ابع ودز زا؛ زدزح

حز یخصرری

ز ،ادزا مح اا شای س،

د  ،زا عزمل

عزا اصررد زصررل دزنشرر ا های کال

مح ین حز زن،خا

طح جهان قادح ب جن

لم [22] 2

ا صد وع ذ

لکمدزن مطلع

دح پژ ه ذ شمعال برراک ی فی رآ دح رررطح

ز ،انلزحدهای بینز ملل

بد ز ا
مکمل حز ب

یژگ های کلیلی دزنشررر ا های کال

پشرر،یبان ؛ بعدج مشررخ

با واحغز ،حصیالا دزنش ا ][54و

یعج ب زین مبالث م یعزنل ب یصرردیح یعدیف هدچ دقیاید
مفهعژ دزنش ا کال

دحزاملت زا ررعی

م ن آ هیأت لم اعدذ

جهآ کمک ب مؤ سات بدزی د ،یاب ب زین ضعیآ م حصد
ب ر ودد

زونزی

یعزا حقررابررآپررنیدیذ د ررآهررای مل

ش اا ،م شعنل ][23و باجعنیل )2443( 1نین ب همین یدییا

نهادهایشررراا ز ررر،دزیژیها

مع ،ل ز ررآ ک زگد یک دزنش ر ا م اعزهل ب یک دزنش ر ا

کدد زنلو ب حغم بسرریاحی زا یفا تهای زج،ما ذ وده

کال

جهان یبلیل شررعدذ بایل ز رر،ادزا دح کال

جهان ذ

جهان ذ کاحک اا زدزحی دح کال

جهان ذ

دزنشجعیاا دح کال
زمکانات
کال

یجهینزت دح کال

جهان

محیط یادگیدی دح

جهان حز دزحز باشل ][23و ش ،باخ ( )2445چ ل یژگ حز

ذکد م ک ل ک م یعزنل ب

عزا معیاحی بدزی بحث بیشررر،د

معحد ز ،فاد قدزح ب یددذ زین یژگ ها باحتزنل زا:

ح یکددهای مخ،لف حز زیخاذ

زق،صررادی دح رردز ررد جهااذ ر واک،عح زصررل
ز ،دزیژیک قابل ی شخی
بینز ملل

مشرر،د

ز آ :طدحهای یامین ما

حقاب ،؛

اای ز صاللات زدزحی دح طعح د ،

نهادی

][10و
یک حزهبدد مهم دح ودشی ل یع ررر ع دزنشررر اه ذ زی جاد
بدنام های شمعا ش چ لح ش ،زی میااح ش ،زی زنعطافپنید
همینطعح یع ع پد ژ های پژ ه ش بین ح ش ،زی مدزکن

- Bajunid

1

2

- Salmi
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پژ ه ش ز آ ک م،خ ص صین حز زا امی های مخ،لف یدکیا
م ک لو ب

های بنحگ نم یعزن ل زا م بد یک

باحی ذ چا

ید یج بینز ملل
مشرر،د

ررراای یک زا امی های ز ررر،دزیژیک

دح کسررا بدیدی ز ررآ ک م یعزا ب شرریع های

ح ش ،زلل لل شعدذ مطا عات میااح ش ،زی معحد نیاا ز آ

مخ،لف زا قب یل زصرررالح بد نا م دح ررر ذ پع یای

][1و دح ک اح زهم یآ یعصررر ی ب گسررر،دل م طا عات

دزنشررجعیاا ز ضررای هیات لم ذ همکاحی مشرراحکآ دح

میااحش ،زی دح دزنش ا ها ][51 1ذ ذکد زین نک ،مهم ز آ

ملیدیآ زشاح کددو کشعحها مؤ سات مخ،لف بد زین ج ب ها

ک ذ «مهاحت های قدا  »21شرررامل االقیآ نعش حیذ یفکد

بدزی د آ بخ شیلا ب یع ع دزن ش اهیاا بدج س ،ک ب

زن ،ادیذ لل مسرررئ ل ذ زحی باهذ هم کاحیذ زطال اتذ و ا حی
زطال اتذ رعزد ح ران زیذ مهاحتهای زج،ما

ذ

بینوده

نبد م ح رررل ظدویآهای دزنشررر ا حز زونزی
ودز زن دزحنلو ز ررر،خلزژ ه یات لم
یا آ های مل

حهبدی مسئع یآپنیدی دح کانعا یعج دزنش ا ها قدزح گدو،
ز آ ][52و

ده لذ یأکیل

با کیف یآ باال نین دح

دیلگا های نهادی ی شعیا شل ز آو

د آها دزنش ا های دز د جهاا دح لات یالل بدزی جن ذ

هع م نیل سن [1] 1نین دح بدح
دزنماح

یحد

اعد زا دزن ش ا شحهع

2

بیاا م دزحد ک ذ «زین دزنشرر ا دح مسررید دزنشرر ا

ز ،خلزژ ن هلزحی ز ضای دزن ش اه بدج س ،ه س ،ل ک
م دهل ][10و

مع ،لنل ظدو یآ های دزنشررر ا ها حز زونزی

جهان شررلاذ یحآ مأمعحیآ یع ررع ز رر،علزدهاذ 5دح

چ ان ک ز رررکعح رررف هم کاحزا [55] 3یک زا مهم،دین

طعت پ ج ررات گنشرر ،ذ جن دزنشررجعیاا دک،دز حز د بدزبد

چا

حز بدزی یبلیل شلا

کدد ز آ زمد ا یک زا پ ج دزن شجعی دک،دز غید دزنماحک

ب دزنشر ا

کال

زا 34دحصل دزنشجعیاا دک،دز حز

ز آ دح بدا حش ،ها بی

دزنشررجعیاا ااحج یشررکیل م ده لو دح ن،یج ذ زونزی

راای

رطح جهان ذ ی عیآ حزهبددهای بینز ملل

معدو م ک ل ک زشرراح ب یع ررع همکاحیهای پژ هشرر
بینز ملل

دنبات کددا وعا یآهای یح یا یع ع دح بخ

یعجه دح یعلزد دزن شجعیاا دک،دزی بینز ملل دزن ش ا زیجاد

شمعال ا

دزحدو ب باحی ذ مح ین دزنش اهیاا بینز ملل

شرررل ز رررآ ک زینذ ز ب  ،ذ ن یاا ب ال مات بدزی مح اا

ن ی ها ب

عزا مح اا بااد یل ک ل بل ک همچ ین بدزی

بین ز ملل

زی جاد شررردزیط مطلع

قابل

های پی ح ی دزن ش ا های ح

بدزی مح اا جعزا حز

لم ] [22با یعج ب

بدجس ،م ک ل»و
یک دی د زا پای ها
پژ ه

شدکآ یع ع طدحهای پژ هش مش،د

اصررد دزنشرر ا کال

جهان ذ زمد

ز ررآذ بلین م بعح بسرریاحی زا دزنشر ا ها بد یل ین

د عت م شعنلو

د  ،زا عزمل مکمل ب

اصرررد زصرررل دزنشررر ا های کال
ز ،علزد؛ م ابع ودز زا؛ زدزح

عزا

جهان (یمدکن ایاد بد

لکمدزن مطلع

م س ،ل)ذ

مأمعحیآ ها یع رررع حزهبددهای پژ هشررر یمدکن کدد زنلذ

پیش هاد میک ل ک ذ یک دزنش ا بدزی ح یلا ب جای ا کال

چ انک دزنش ر ا نفآ معزد معلن ملک وهل با هلف یشررعیا

جهان م بایسآ به،دین دزنشجعیاا شای س ،یدین ز ،ادزا

ص ر عآ با یمدکن بد یح ی ات پای  0بدزی

م ،عع ودز زن

یعامالت دزنش ر اه

لل مشررکالت محل ذ زقلزژ ب یأ رریق پاح
همکاحی شدکآهای یح ی ای

و ا حی جن

مح ین حز زن،خا
حز یخصرری

دزن ب یاا مع،بد نمعد ز آ

جن ک ل م ابع ما

دهل محیط یادگیدی یح یا غ

اادذ ب صعحت مطلع

حز ودزهم

م س ،ل زدزح گددد ی شعیاک ل

][13و بخشرر زا ز رر،دزیژیهای ک دزنشرر ا ها جهآ یبلیل

حهبدیذ چ شمزنلزا ز ،دزیژیکذ نعش حی زنعطافپنیدی با شلذ

جهان ذ بدنام کد ر های ز رر،ادی

دیعاً دح

شررلا ب دزنش ر ا کال
پژ ه ش  3با جن

لفظ بدا زا شای س ،یدینذ ماهدیدین

ب نحعیک ب شکل مؤثد ب نیااهای یک باازح جهان
لات یییید پا خ دهلو

م،خص یدین زودزد با ز ،علزد لم ز آ ][25و
1

4

2

5

- Holm-Nielsen
- Aarhus University
3
- Talent development

- core research
- Research Chairs Program
6
- Skvortsov & et al
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یک پاحزم،د مهم ک ی عا

حز ودزهم

حز دح شمعال ا

م ک ل زن،خا ز ،ادزا شایس ،ز آ» ][13و بد ز ا
ی عاحیف ح یکدد های
جهان

بیش،د

جهان

بسرریاحی با ث جنزبیآ زیل دزنشرر ا کال

شررل ز ررآ؛ زا جمل  :جهان شررلاذ باازح حقاب،

ک دح معحد مفهعژ دزنشررر ا کال

زق،صررراد دزن محعحذ پا رررخ عی ب زن،باحزت نعین

جعد دزحدذ بداعحدزحی زا ز ضاء هیئآ لم باکیفیآ

دیع لا ضدذ

عزا یک زا ا صد ز صل دزن ش ا کال

شای س ،ب

نا ش زا یحعالت زق ،صادی زج،ما
پژ ه

جهان

ز ونز ی

م حعحیذ محررل دیررآ م ررا بع

معحد یأکیل قدزح گدو ،ز رررآ ]13ذ 22ذ 25ذ 27ذ 23ذ [50و

هنی

ب طعحی ک بدا زا دزنشرر ا ها جهآ د رر،یاب ب دزنشرر ا

ز  ،باح شرررهدت بدنل ررراایذ باازح ج هان بدزی

جهان مکانی سمهای اا ص حز دح زن،خا ز ضای هیأت

کال

لم ب کاح م بدنلو ب طعح مثاتذ طبا گنزحل ررریآ ][13ذ

های ال مات معم ذ شحا ی دزئم کسرررا

دزنشرررجع یااذ ی ما یل د آ ها بدزی زی فای ن
المآ ب جامع و

دزن ش ا ها دح ح شل زق ،صاد مل

دزن ش ا نفآ معزد معلن ملک وهل 1جهآ بهبعد م شخ صات

ب ابدزینذ ن ژ یع ج جلیید ب زین ح یکدد دح بین

هیأت لم اعدذ جن دزنشم لزا طح باال زا دز د جهاا

زیدزا نین ب شرررلت

یا آ ازحیخان ذ شغاا کدد ز آو ب طعح ااصذ

حز بد ز ا

طدحهای مخ،لف یحآ عزا ز اییل م ش،د 2ذ ز ،ادزا یماژ
قآ5

یعا

ز ،ادزا یح ی ای  0زیجاد شل زنلو ال بد زینذ یع ع

بدنام حینزا نباژ شمعال ا

م شرررعدو زا طدف دی دذ جام ع

لم ذ

زلسرررا

صالانبدزا پژ ه ش دزا نین م بای سآ ب

هم

اعد ب مفهعژپددزایذ یصرردیح بدح رر دزنشرر ا

زحی ای مهاحتهای لم ز ضرررای هیات لم یک زا

زهلزف زصرل مع رسرات دزنشر اه ز رآذ ایدز کیفیآ هیات
لم ب طعح مسررر ،یم ب بهبعد ودشی ل یادگیدی دح ن،یج

کال

ج هان

کشعح زقلزژ نمای ل پش،عزن لم جهآ زجدزی زین
زیل حز ودزهم نمای لو

بد نلزدهای یادگیدی م زنجاملو

 -2مفهعژ دزنشررر را کال
مخراطبراا

بحث و نتیجهگیری

زین لعا

حزهبددهررای

جهان ذ با مدزجع ب دیلگا صالانبدزا زصل
مد ح م طا عات پژ ه
لاضررد دیلگا نعی

بدنام حینزا شمعال ا
دزن ش ا
بدح ررر

های صرررعحت گدو  ،دح

ک

زضررح مشررخ
جعد دزحدو بخ
باحی

حز پی ح ی پژ هشرر دزا

الق م ل ب یییید ب

باا اای نباژ شمعال ا

دح معحد شا

بیشررر،د زین ی علد ی عابید

لژ یعدیف صدیح

مآ یعا

یا ب

ز ضح نا ش زا یعج
یا بعل

ااص ر زا زین مفهعژ ز ررآ؛ بخش ر نین ناش ر زا

ه س ،لذ قدزح دزد ز آو

زا،اله معان دزنشررر ا کال

جهان

ح یکددهررای دی دی همچعا بینز ملل

جهان ما حز ب نکات مهم قابل یعجه هلزیآ م ک لو دح
زدزم ب االص زی زا زین یاو ،ها زشاح م شعد:
شنچ ک مد ح شلذ دزن ش ا کال

نیسررآذ ب طعحی ک طدایل هاذ

پددزا،ن هدیک زا صرررالانبدزا ب ج ب

مطا ع لعت محعح مفهعژ زیل دزنشررر ا کال

 -1بد ز ا

جرامعر دزنشررر راه ذ بلکر دح بین

یعابید یعاحیف مخ،لف گا م ،فا ی

بدا زا کشعحها ب زا،صاح یبیین شلو
پژ ه

جهران نر ی هرا دح بین

پژ هشررر دزا صرررالانبدزا زین لعا نین چ لزا

دح زین پژ ه ذ مفرراهیمذ یعرراحیفذ ح یکددهررا
دزنش ا کال

با یع ج ب با وآ وده

-زج ،ما

دزنشررر ا کال

حهیاو ،ز رررآ ک شرررلیلز معحد یعج کشرررعحهای

رررراایذ

یعامالت بینز ملل ذ جهان شرررلا شمعال ا
ز ررآو نزذ ضررد حت دح

جهان

مفاهیم
ووو

صررحیح دح معحد مفهعژ

جهان زلسرررا

پی نیاا م لم ی زجدزی زثدبخ

م شرررعدذ چدزک
هد نعع بدنام

مخ،لف قدزح گدو  ،ز ررررآو ب طعح کل ذ دال یل
1

- King Fahd University of Petroleum and Minerals
)(KFUPM
2
- Joint professors

3

- Chair professors
-Research chair professors

4
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 -0دزنشررر ا کال

زیل زیذ وهم شرر ااآ دح ررآ حزجعب شا ز ررآو

جهان با جعد یماژ ضرررد حتها

همااطعح ک بدا زا صرررالانبدزا زصرررل زیل

منزیای ک م یعزنل دزشرر ،باشررلذ زما چ انچ دح

جهان زذ اا دز ش ،زنلذ الاژ ز آ ب

صحیح بددزشآ دح  ،زا شا جعد نلزش ،باشل

دزن ش ا کال

زین نک ،یعج شررعد ک دزنشرر ا کال

جهان ن

دح پیاد ررراای زین زیل همچ انک دیم همکاحزا

ی ها بدزی بهبعد کیفیآ شمعال پژ ه

دح شمعال

] [3ه شلزح دزد زنلذ یفا ت بین یادگیدی

ا

بلک مهمید زا شا بدزی یع ع ظدویآ حقابآ دح

باازح شمعال ا
الا دزن

کپ کددا رریا ررآها دح
بحث چا

جهان زا طدیا ودزگیدیذ ااگاحی

پژ ه

پیشرردو ،مدبعه م شررعدو ب همین

یدییاذ بدا زا پژ هشرر دزا پیشرر هاد کدد زنل ک
الام ش ااآ یعدیف دزنش ا کال
یژگ ها

مأمعحی ،ز صل شمعالذ پژ ه

اید

جهان » یک زا شا چینهای ز رررآ ک

ظاهدزً ق ،شا حز م بی یلذ شا حز یشرررخی
دح

م ک یل» ][53و دح زقع دزن ش ا جهان

زبسرر،

محل د ب معیاح مال

مشررخ

ز ررآو دزنشررم لزا ح رر ذ ب یژ دح امی

لعژ زج،ما

دزال ز ،فاد م ک ل»و ب ابدزین ز کعح ف همکاحزا ][55و

دزد
صدواً

یعصی م ک ل ک مسئل اباا ن ی ها بایل دح طح دزن ش ا ذ

ثاب،

بلک دح طح چاپ نشد دح طح د  ،نین لل شعدو زین

][23و
معیاح مال

یع رط دزنشرم لزا ح ر دح م ایسر با مجالت دزال کم،د

م سئل دح ب سیاحی زا ک شعحهای دی د ک دح عدزی د ،یاب
ب دزنشررر ا کال

 -5با یعج ب زی ک دزنشرر ا کال

اعد ب زین مسئل

لعژ زنسان ذ بدزی زن،شاح ن،ایج اعد بیش،د زا مجالت م االت

نیسآ مهمیدین زصل دح زین دزنش ا کیفیآ ز آ
جهان

به،د زین مسئل کمک ک ل:

زذ اا دزش ،ل ک ذ «یعلزد زن،شاحزت دح مجالت لم بینز ملل

دزنش ا ها ز آو دیعیل زیسعا1ذ پیش هاد کدد ز آ
ک «کال

ز رررکعح رررف همکاحزا ] [55م یعزنل ب

ز کعح ف همکاحزا ] [55دح پژ ه

یفا ت زین دزنشررر ا ها دح ررر لعا
المات با

نشررعدذ م یعزنل محل

های ودز زن باشرررلو مد حی بد ن،ایج

ح شنید شلا دح

جهان ذ دح

یا

بینز ملل

زبسرر ،ب

ج هان ذ بخصرررعص با یأک یل صررردف بد

رراای م باشر ل نین قابل بدح ر ز ررآو چ انک ب

ا م دیم همکاحزا ] « [3لیدغم زین زقعیآ ک بسررریاحی زا

م شخ ص نی سآ یعدیف یک ساا

زللی نلزحدذ حزهبددهای د رر،یاب ب شا نین م ،عع

جعزمع ش یای پق زا ج گ جهان د ژذ «م س ،ل» شلنل؛ زما

بسیاح گس،دد م باش لذ نز دزنش ا ها کشعحهای

ب سیاحی زا شاها دح مل «م س ،ل» ن شل زنلذ ایدز زکثد شا ها
یحآ یاثید ز رر،انلزحدها یا زیلئع عژیها زن لع رراکسررعا( 2مددژ

مخ،لف حزهکاحها حزهبددهای مخ،لف حز معحد یعج
قدزح دزد زنلو زگدچ ذ یعج ب زین نک ،لائن زهمیآ

زن لیس اباا اکن دح شمدیکاذ زن لس،ااذ

ز آ ک یمدکن یأکیل صدف ب حزهبددهای محل د

گدو ،زنلو یعلزدی زا کشعحهای ش یای و ط ب دنبات ح لهای

رراای یا حیب ب لیهای

لط پاحزدزیمهای زن لع اک سعا ه س ،لو

ااصر همچعا بینز ملل

جهان ممکن ز ررآ کامالً م طبا معطعف ب زیل
دزن ش ا کال

معدو زن لیسرر ب

جهان نبا شل الاژ ز آ با دح

دح

ش ااآ صحیح زا زبعاد مع ف های دزن ش ا کال
جهان ذ ز صل کیفیآ دح
شمعالذ پژ ه

دزن ش اه یحآ

عزا اباا شمعاشرر ذ یصررعیا بدنام های

زا ز ،دز یاذ زن ل س،اا زیاالت م،حل شمدیکاذ ود ،ادا

دزنشررجعیاا دزال بدزی یحصرریل دح ااحج زا کشررعح زیجاد

لعا مأمعحی ،ز صل

مبادالت بینز ملل همدز با یاللهای گسرر،دد بدزی دزنشر ا

المات معحد یعج گیددو

کال

جهان ک

ملیاً یع ررط جهاا زن لع رراکسررعا یعدیف

شل ز آذ ن ی ها یک وده گ زبس،

- David Watson

اید م اطا) قدزح

1

جلیل زیجاد کدد بلک
2

- Anglo-Saxon

وصل ام ص عآ دزنش ا ذ ات دهمذ شماح های 53 53ذ بهاح یابس،اا 1533
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اصررعص محل د ز ررآ ضررد حت زنجاژ پژ ه های بیشرر،د

هژمعن (ودزد رر ) ،یحآ ررلط شمدیکا حز نین ی عیآ کددذ ب
اصررعص دح حزبط با جلز دیب ب لی دزنش ر ا هاذ شرراا های
ز رر ،ادی نعع یح یا ک ب

عزا ضررعیآ بدید شرر اا،

م شعد»و ب نبد م ح ل ب سیاحی زا جعزمع ش یای زا «قدا
نعادهم» «بینز ملل شررلا »1حز ب
«ملحا ررراای »5یا «شمدیکای

عزا «غدب شررلا»2

ررراای »0حو،اح کدد زنل ][3

ب ابدزین ن ی ها ک شعحهای زح پای بلک ک شعحهای ش یای بایل
زا یفا ت بین یادگیدی یا

کپ کددا یا آها شگا

باش ر لو زگد ما شرریع های رریا ررآ حز بل ا زنطبا م ا ررا
مح،عز ررراای دقیا یل ین ک یمذ ممکن ز رررآ ب حزل ،با
مشکالی معزج شعیمذ زا جمل دح ش یاذ ح نل ز ،عماح مجلدذ

م شعدو
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ارائه الگو در جهت شناسایی عوامل موجود درانکوباتورهای دانشگاهی و
نقش آن در استقرار شرکت های زایشی دانشگاه
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چکیده
این پژوهش به شناسایی عوامل اثرگذار در انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در استقرار شرکت های زایشی
آکادمیک پرداخت .روش پژوهش از نوع کیفی -کمی بود 31 .نفر در بخش کیفی (مصاحبه) و  371نفر در
بخش کمی در این پژوهش مشارکت داشتند .نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در ایجاد شرکت
های زایشی دانشگاهی  4بعد اصلی به همراه  01مولفه  ،زیرساخت ( 34مولفه) ،خدمات ( 37مولفه)  ،مدیریت
و کارکنان ( 30مولفه) و خروجی ها با ( 31مولفه) نقش دارند .دربخش کمّی پژوهش یافته ها نشان داد که
بعد خروجی ها با باالترین بار عاملی ( )1/71بیشترین ضریب تاثیرگذاری و بقیه ابعاد مدیریت و کارکنان ،بعد
خدمات و زیر ساخت ،هر کدام به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند .مولفه خط مشی های سازمانی
موجود در بعد زیرساخت ،مولفه کمک های مالیاتی در بعد خدمات ،مولفه حفاظت از دارایی های فکری توسط
مدیران مرکز رشددر بعد مدیریت و کارکنان و مولفه مشارکت با جامعه محلی در بعد خروجی ها باالترین
ضریب تاثیرگذاری را در تبیین هر یک از این ابعاد داشتند .همچنین الگوی نهایی پژوهش ،با شاخص های
برازش ،ضرا یب استاندارد مورد تأیید قرار گرفت .میزان ضریب تاثیر ابعاد موجود در انکوباتورهای دانشگاهی
در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه به تنهایی باالترین ضریب تأثیرگذاری در بعد خروجی ها ( )1/71و
کمترین در بعد زیرساخت ( ، )1/44بود.
واژههای کلیدی :انکوباتورها  ،شرکت های زایشی ،عوامل اثرگذار ،دانشگاه

 -1مقدمه
در دنیای امروز دانشگاه ها عالوه بر مأموریت های
آموزشی ،تحقیقاتی مأموریت جدیدی یافته اند که
مشارکت فزاینده تر در فرایند نوآوری و توسعه
فنآوری است .یک دانشگاه اگر به فعالیت های کار

آفرینی بپردازد به عنوان یک منبع توسعه فنآوری
شناخته می شود .4در گزارش تازه ای با عنوان
پرورش کارآفرینی ،سازمان همکاری و توسعۀ
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اقتصادی 3اروپا تاکید می کند که دانشگاه ها نیاز
به توسعه ساختاری و سیاست های رسمی برای

تجهیزات و آزمایشگاه رشد می کند و سپس با پیدا
کردن شکل مناسب ،به صورت یک شرکت مستقل

تسهیل سرمایه گذاری جدید دارند .0انکوباتورها
در اصطالح پزشکی به دستگاه نگهداری نوزادان
نارس اطالق می شود .در ادبیات کارآفرینی
انکوباتورها 5جزء ساخت های فنی محسوب می
شوند و نهادها یا چارچوب هایی هستند که برای
پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک ایجاد می
شوند .انکوباتور فضای اداری و آزمایشگاهی همراه
با خدمات حمایتی مختلف از جمله خدمات
مشاوره ای و دانش فنی و شبکه های ارتباطی با
حداقل هزینه را برای شرکت های نوپا فراهم می

می گردد.32
سیاست گذاران در بسیاری از کشورهای توسعه یافته
پاسخ به این نیاز را با احداث زیر ساخت در نظر گرفته
شده برای تسهیل تجاری سازی خروجی تحقیقات
علمی یافته اند .51اگر شرکت های زایشی موفق در
اطراف دانشگاه ها شکل بگیرند و به طور موثر کار کنند
موفقیت و رشد این شرکت ها فضای کارآفرینی را در
دانشگاه تقویت کرده و باعث رشد فرهنگ و آموزش
کارآفرینی در فضای دانشگاه خواهد شد .50نسل
جوان ضرورت دارد که بداند چطور در برابر محیط های
ناامن و پیچیده و قوانین و مقررات متغیر در بازار کار
به طور انعطاف پذیر عمل کند .ساختار نظام آموزشی
باید طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیالن بتوانند در
آینده به صورت کارآفرین در جامعه فعالیت کنند.
نقش انکوباتورهای دانشگاهی در ایجاد شرکت های
زایشی دانشگاه یکی از مهم ترین تالش هایی است که
بستر الزم برای فراگیری دانش و مهارت های ضروری
را برای افراد عالقمند مخصوص ًا دانشجویان و دانش
آموختگان دانشگاهی که جویای مشاغل ارضا کننده و

کند .31در همین راستا افزایش تعداد فارغ
التحصیالن دانشگاهی یک عامل مهم برای توجه
هر چه بیشتر به شرکت های زایشی است .شرکت
های زایشی صنعتی که با یک دانشگاه کارآفرین
در ارتباط هستند از مزایای فنآوری آن نیز بهره
می جویند.کالریس 1و دیگران ( )5112به این
نتیجه رسیدند که انکوباتورها تالش می کنند تا از
زایش های دانشگاهی حمایت کنند ،اما منابع مورد
نیاز همیشه وجود ندارد و فقط آن هایی که دارای
خط مشی کارآفرینانه هستندخیلی موفق تر و

چالش برانگیز هستند فراهم

مناسب ترند . 35فرد کارآفرین در یک محیط
دانشگاهی از ایده های موجود در دانشگاه و مراکز
تحقیقاتی استفاده کرده و با توجه به تجارب
شخصی و روحیه استقالل پذیری در یک محیط
مناسب با استفاده از سرمایه گذاری های خطر
پذیر و همچنین حمایت های دولت و نهاد های
خصوصی دست به ایجاد یک شرکت نوپا می زند.
این شرکت نوپا برای رشد وارد محیط های مناسب
که همان انکوباتورها می باشند ،می شود و با
استفاده از خدمات مشاوره ای و استفاده از

می کند.1

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2انکوباتورها
کارآفرینی را می توان فرایند نوآوری و بهره گیری از
فرصت ها با تالش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش
ریسک های مالی ،روانی و اجتماعی ،که البته با انگیزۀ
کسب سود مالی ،توفیق طلبی ،رضایت شخصی و
استقالل صورت می پذیرد ،تعریف کرد  .5در
تاریخچۀ شکل گیری مراکز رشد ،به دو موج اشاره شد.
مکانیزمی که ایجاد مراکز رشد را در موج اول تشویق
می کرد از این قرار است .3 :ایجاد صرفه جویی ناشی

). Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD

1

. Incubators

2

. Clarysse

3
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از مقیاس در تأمین مکان و خدمات مناسب برای
شرکت های نوپا .5 ،خلق مکانی برای یادگیری و
ایجاد متخصصان کسب و کار از کارآفرینانی که
سرمایۀ اجتماعی و تجربۀ مدیریتی کافی نداشتند.1 ،
خلق مکانی نمادین برای ایجاد روحیۀ کارآفرینی در
یک جامعه .در موج دوم ،بازیگران بسیار و متنوعی با
هدف متنوع سازی فعالیت های خود و استفاده از
فرصت ها ،وارد عرصۀ رشددهی و مراکز رشد شدند .از
این رو اهداف دیگری به این مجموعه افزوده شد.3 :
فعاالن اقتصادی مختلف به دنبال کسب سود از نوآوری
های کارآفرینانه بودند تا ارزش افزودۀ مالی ایجاد
کنند ،به فنآوری های نوین دست یابند یا به بازارهای
جدید وارد شوند .5 ،این فعاالن دریافتند می توان هم
زمان به ایجاد یک شرکت تازه شتاب بخشید و آن را
صنعتی کرد .باید بیشترین منابع را برای کارآفرینان
تأمین کرد و فرآیندهای نظام مندی برای تبدیل ایده
به یک پروژه و سپس به یک شرکت پایدار ایجاد

زایشی تحقق تولید ثروت از دانش طی فرآیند توسعه
و تجاری سازی دستاوردهای فنآورانه را عینیت می
بخشند .بدیهی است با فراهم آوردن ساز و کارهای
قانونی و اتخاذ سیاست های اجرایی الزم دانشگاه یا
واحد دانشگاهی از رهگذر برخورداری از سهام
شرکت های دانشگاهی یا ماهیت زایشی دانشگاه که
در بستر مراکز رشد به بلوغ نائل آمده اند ،می تواند
درآمد های حاصل را در یک فرآیند هم افزا و در
جهت تحقق هر چه کارآمدتر دانشگاه های نسل سوم
بیش از پیش در خدمت پژوهش و تولید دانش صرف
نماید.53
 -2-3پیشینه پژوهش
نتایج پژوهش صمدی میارکالئی و صمدی

میارکالئی 7نشان داد که هسته اصلی سیستم
نوآوری ملی و منطقه ای پیچش سه جانبه دولت –
دانشگاه -صنعت است .بنابراین با لحاظ نمودن
نهادها و عوامل موثر بر الگوهای ارتباطی دانشگاه –
صنعت بر پیچش ها و حلقه های الگوی ارتباطی

کرد.31

 -2-2شرکت های زایشی

4

افزوده می شود تا حدی که به گفته لیدسدورف54
الگوی پیچش  Nتایی شکل می گیرد .اما باید
الگوهای بومی ارتباطی متناسب با وضعیت هر کشور
و نهادهای موثر و اثرگذار بر فرآیندهای سیاست
گذاری را تدوین و تبعیت نمود .نتایج پژوهش

دانشگاه ها را می توان بر اساس رویکردها و
ساختارهای اجرایی متناظر با رویکردهای مزبور با
یکی از سه ویژگی نسل اول (آموزش محور) ،نسل
دوم (پژوهش محور) و نسل سوم یا پیشرو(نوآور ،فن
آور و کارآفرین) توصیف کرد . 55به عبارت دیگر
پژوهش و تولید دانش رکن اساسی تحقق دانشگاه
نسل سوم است .بدین ترتیب حمایت از تحقیقات
بنیادی ،به عنوان هسته زایش دانش و ایجاد ظرفیت
مفاهمه علمی ،جایگاه محوری خود را در دانشگاه
پیشرو حفظ می کند .از این رو در دانشگاه پیشرو
ثروت حاصل از فعالیت شرکت های زایشی دانشگاه
می تواند در قالب یک فرآیند هم افزا در خدمت
تأمین منابع مالی الزم برای حمایت بیش از پیش از
پژوهش و تولید دانش قرار می گیرد .شرکت های
. Spin-Offs
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میرغفوری و همکاران  33نشان داد که کسب
دانش و اطالعات جدید و دسترسی به فنآوری های
جدید و پیشرفته به عنوان مهم ترین عوامل
تاثیرگذار بر ارتقای نوآوری در شرکت های مستقر
در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فنآوری یزد
شناخته شدند .یافته های پژوهش خاکباز و عیوض

پور  2نشان داد که جهت ساختاردهی به مدیریت
شبکه ذی نفعان باید مواردی مورد توجه قرار گیرد:
 .3درک تعادل بین هزینه ها و منافع ذی نفعان
4
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در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه ارائه نمود؟ -4
میزان تناسب الگوی ارائه شده چه اندازه است؟

هنگام برقراری ارتباط با آن ها .5 .بهینه سازی
ارتباطات داخلی بین ذی نفعان .1 .تبیین و تعریف
دقیق و عادالنه وظایف و ظرفیت های ذی نفعان.4 .
به کارگیری راهبردهای موثر برای مدیریت شبکه
ذی نفعان.

 -3روش شناسی پژوهش
در این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت تحقیق از
روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته 2از طریق تلفیق
روش های کیفی و کمّی استفاده شده است .استفاده
از استراتژی تحقیق مبتنی بر کاربرد روش های
کیفی وکمّی در یک مطالعه بیانگر کاربرد روش
تحقیق آمیخته است و مبتنی بر تقدم و توالی

یافته های پژوهش ون کن  54نشان داد که
دانشگاه ها و انکوباتورها تاثیر بسزایی در کارآفرینی
دانشجویان و راه اندازی شرکت های زایشی دارند.
در جایی که برگزاری دوره های کارآفرینی در
دانشگاه بر فعالیت کارآفرینی دانشجویان فارغ
التحصیل تاثیر دارد در این بین اصلی ترین و حیاتی
ترین نقش متعلق به انکوباتورها است که به عنوان
یک شاخص اصلی و مهم می تواند مطرح باشد.

اطالعات است .37در این پژوهش ،داده های
کیفی الزم جمع آوری و با استفاده از فرآیند
کدگذاری مبتنی بر طرح نظام مند راهبرد نظریه
داده بنیاد 3 0و هم چنین روش تحلیل محتوا به
مثابه تکنیکی پژوهشی ،مفاهیم ،مقوله ها و عوامل
اصلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.
این مفاهیم ،عوامل و مقوله ها مبنای تدوین ابزار
(پرسشنامه) برای دستیابی به عوامل مؤثر و شناخت
ابعاد و مولفه های الگوی ایجاد شرکت های زایشی
دانشگاهی گردید .جامعۀ آماری در پژوهش کیفی،
متخصصان جامعۀ علمی ،رؤسا و معاونینی که در
حوزۀ مطالعات آموزش عالی  ،انکوباتورها و پارک
های علم و فنآوری مطرح بوده و از سوابق اجرایی
در سطوح کالن تصمیم گیری برخوردار بوده و به
اصطالح خبرگان آگاه نام دارند 31 .نفر برای انجام
بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند و در فرایند
مصاحبه شرکت کردند .با توجه به حجم گروه دوم
از جامعۀ آماری این پژوهش،که شامل رؤسا و
مدیران دانشگاه ها بودند به روش تصادفی طبقه ای
 371نفر در این پژوهش مشارکت داشتند .برای
تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق تحلیل
محتوا و فرآیند کدگذاری 7مبتنی بر طرح نظام مند
راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شد .در این طرح

یافته های پژوهش گالبرانسن و همکاران  34نشان
داد ،مراکز رشدی که به دانشگاه ها وابسته اند یا به
آن ها نزدیک هستند ،نه تنها انتقال مثبت تکنولوژی
را امکان پذیر می سازند ،بلکه با شبکه سازی ،امکان
به کارگیری تکنولوژی را در شرکت های زایشی
کارآفرینانه به وجود می آورند .با این حال ،در برخی
موارد استقرار در یک مرکز رشد دانشگاهی مطلوب
به شمار نمی رود .نزدیکی شرکت ها ،تهدیدی برای
حقوق مالکیت فکری محسوب می شود و گاهی
تصویر دانشگاه در جامعه ی کسب وکار ،می تواند
برای شرکت ها مضر باشد .با توجه به مبانی نظری،
با توجه به مبانی نظری مطرح شده ،این پژوهش به
دنبال پاسخ به این سواالت می باشد -3:عوامل
شناسایی شده مؤثردر انکوباتورهای دانشگاهی و
نقش آن در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه
کدامند؟  -5اولویت هر یک از عوامل مؤثردر
انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در ایجاد شرکت
های زایشی دانشگاه چیست؟  -1چه الگویی را می
توان در جهت تعیین نقش انکوباتورهای دانشگاهی
. Mixed Method

5

.Grounded Theory

6

. Coding

7
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مراحل تحلیل داده های کیفی گردآوری شده ،از
طریق کدگذاری باز ،4کدگذاری محوری 3و
کدگذاری گزینشی 31انجام شده است .در بخش
کمّی با توجه به سواالت پژوهش از روش های آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شده است .برای
توصیف داده ها از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل
میانگین ،انحراف معیار و برای تعیین روابط بین
متغیرها و ضرایب اهمیت آن ها از تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی  ،برای رتبه بندی عوامل و مؤلفه
ها استفاده شده است .جهت برازش الگوی پژوهش
از  :کای اسکور ،شاخص برازش هنجار شده ،شاخص
برازش تطبیقی ،شاخص نیکویی برازش ،ریشه
میانگین مربعات خطای برآورد  ،شاخض نیکویی
برازش تعدیل ،شاخص برازندگی افزایشی ،شاخص
برازش هنجار نشده ،استفاده شده است.

22

 -4تجزیه و تحلیل داده ها
یافته ها در بخش کیفی پژوهش
بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل
از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و
تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال
مطابقت آن ها با مبانی نظری ،طبق نظر مشارکت
کنندگان مقوله ها و عوامل اصلی (ابعاد) تأثیرگذار
در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه را می توان
در  4بعداصلی طبقه بندی نمود .ابعاد اصلی مؤثر
عبارتند از -3 :بعد زیرساخت با  34مولفه  -5بعد
خدمات با  37مولفه  -1بعد مدیریت و کارکنان با
 30مولفه  -4بعد خروجی ها با  31مولفه( .جدول
.)3

جدول  -1نتایج تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری باز :ابعاد و مؤلفه ها
مؤلفه ها

ابعاد
سرمایه گذاری دولتی
جذب سرمایه

شفافیت قوانین و مقررات و وجود مجوز های قانونی
-3بعد زیر ساخت

برنامه ریزی استراتژیک
خط مشی های سازمانی موجود
سرمایه گذاری در توسعه و انتقال فناوری
حمایت از تحقیقات بنیادی
به کارگیری دانشجویان نخبه و کارآفرین
به کارگیری اعضای هیئت علمی نخبه

 -5بعد خدمات

وجود سیاست های تقویت کننده
دسترسی آسان به سرمایه گذاران
ایجاد فرهنگ مهارت کارافرینی
شکل گیری هسته های کارآفرینی در دانشگاه ها
قابلیت برنامه ریزی های تجاری در تبدیل ایده به محصول

. Open Coding

8

. Axial Coding

9

.Selective Coding

10
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خدمات اولیه در مراکز رشد
شبکه سازی در انتقال اطالعات بین دانشگاه و مرکز رشد
تامین منابع مالی
کمک های مالیاتی
شبکه سازی درونی در جهت به اشتراک گذاری منابع بین دانشگاه و مراکز رشد
مشاوره های فروش
مشاوره های بازار یابی
وجود شبکه های علمی وفناوری
ایجاد روابط از طریق شبکه های مالی
برنامه ریزی استراتژیک در ایجاد شغل
بهینه سازی ارتباطات داخلی بین ذی نفعان
جذب مشاوران حرفه ای در مرکز رشد
خدمات مشاوره در مرکز رشد
خدمات مشورتی مدیریتی
میزان استفاده ی شرکت ها از خدمات مرکز رشد
انتقال فناوری و نوآوری های جدید بین دانشگاه و مرکز رشد
مشارکت بخش خصوصی
حفاظت از دارایی های فکری (مدیریت دانش ) توسط مدیران مرکز رشد
آموزش کارکنان مرکز رشد بر اساس دانش محوری
جو تشویقی
استقرار یک سیستم نظارتی دقیق بر عملکرد
 -1بعد مدیریت و کارکنان

دریافت بازخور از عملکرد مرکز رشد
ارتباطات افراد مبتنی بر تبادل اطالعات بر مبنای ایده محوری
تقویت روحیه کارآفرینی و نوآوری تکنولوژیکی
شبکه های حرفه ای متخصصین
رفتارهای تقویت کنندۀ خلق ارزش ها
ارتباط با فارغ التحصیالن دانشگاهی
کیفیت تیم رشددهی در مرکز رشد
وجود متخصصین در انتقال فناوری
ترویج فرهنگ نوآوری
مدیریت فرایند تجاری سازی ایده به محصول
مدیریت تحقیق و توسعه

 -4بعد خروجی ها

مدیریت بر فرایندهای ورود و خروج مرکز رشد منطبق با نیازهای جامعه و منطقه
اثرات اجتماعی مراکز رشد
تعامل با صنعت
تعامل با جامعه
تعداد تحقیقات تجاری شده

ارائه الگو در جهت شناسایی عوا مل موجود درانکوباتورهای دانشگاهی.....

27

سودآوری مرکز رشد
ارتباط سه جانبه دولت – دانشگاه  -صنعت
فراهم نمودن تسهیالت الزم برای کمک به ایجاد کسب و کار در جامعه
مشارکت با جامعه ی محلی
مجوز استفاده از فن آوری ها در صنایع
هماهنگ نمودن آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار
نوآوری در زمینه روش تولید جدید و کشف بازار جدید
جذب سرمایه گذاران بیرونی
فعالیت های مبتنی بر ثبت اختراع مشترک بین دانشگاه و صنعت

شکل شماره  3الگوی کدگذاری و پارادایمی ایجاد شرکت های زایشی را بر اساس یافته های کیفی پژوهش نمایش می دهد .این
الگوی مفهومی نشان دهنده روابط بین ابعاد و مؤلفه ها ی حاصل از فرآیند کیفی است.پیش فرض تحقیق این است که ابعاد
اصلی به طور مستقیم در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه مؤثر هستند.
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دانشگاه

شرکت های زایشی دانشگاه

انکوباتور های دانشگاهی

خروجی ها

مدیریت و

خدمات

کارکنان

زیر
ساخت

خدمات اولیه در مراکز رشد ،شبکه سازی در انتقال اطالعات بین دانشگاه و
سرمایه گذاری دولتی ،جذب سرمایه  ،شفافیت قوانین و مقررات و

مرکز رشد ،تامین منابع مالی ،کمک های مالیاتی  ،شبکه سازی درونی در
جهت به اشتراک گذاری منابع بین دانشگاه و مراکز رشد ،مشاوره های فروش

دانشگاه

 ،مشاوره های بازار یابی وجود شبکه های علمی وفناوری ،ایجاد روابط از طریق

وجود مجوز های قانونی ،برنامه ریزی استراتژیک  ،خط مشی های
سازمانی موجود ،سرمایه گذاری در توسعه و انتقال فناوری ،حمایت از

شبکه های مالی ،برنامه ریزی استراتژیک در ایجاد شغل ،بهینه سازی ارتباطات

تحقیقات بنیادی به کارگیری دانشجویان نخبه و کارآفرین ،به

داخلی بین ذی نفعان ،جذب مشاوران حرفه ای در مرکز رشد ،خدمات مشاوره

کارگیری اعضای هیئت علمی نخبه ،وجود سیاست های تقویت کننده،

در مرکز رشد ،خدمات مشورتی مدیریتی ،میزان استفاده ی شرکت ها از

دسترسی آسان به سرمایه گذاران  ،ایجاد فرهنگ مهارت کارافرینی،

خدمات مرکز رشد ،انتقال فناوری و نوآوری های جدید بین دانشگاه و مرکز

شکل گیری هسته های کارآفرینی در دانشگاه ها ،قابلیت برنامه ریزی

رشد ،مشارکت بخش خصوصی

های تجاری در تبدیل ایده به محصول

مدیریت و کارکنان

خروجی ها

حفاظت از دارایی های فکری (مدیریت دانش ) توسط مدیران مرکز رشد ،آموزش کارکنان

اثرات اجتماعی مراکز رشد ،تعامل با صنعت  ،تعامل با جامعه ،تعداد تحقیقات تجاری شده ،سودآوری مرکز

مرکز رشد بر اساس دانش محوری ،جو تشویقی ،استقرار یک سیستم نظارتی دقیق بر عملکرد،

رشد ،ارتباط سه جانبه دولت – دانشگاه – صنعت ،فراهم نمودن تسهیالت الزم برای کمک به ایجاد کسب

دریافت بازخور از عملکرد مرکز رشد ،ارتباطات افراد مبتنی بر تبادل اطالعات بر مبنای ایده

و کار در جامعه ،مشارکت با جامعه ی محلی ،مجوز استفاده از فن آوری ها در صنایع ،هماهنگ نمودن

محوری ،تقویت روحیه کارآفرینی و نوآوری تکنولوژیکی ،شبکه های حرفه ای متخصصین،

آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار ،نوآوری در زمینه روش تولید جدید و کشف بازار جدید ،جذب

رفتارهای تقویت کنندۀ خلق ارزش ها ،ارتباط با فارغ التحصیالن دانشگاهی ،کیفیت تیم

سرمایه گذاران بیرونی ،فعالیت های مبتنی بر ثبت اختراع مشترک بین دانشگاه و صنعت

رشددهی در مرکز رشد ،وجود متخصصین در انتقال فناوری ،ترویج فرهنگ نوآوری ،مدیریت
فرایند تجاری سازی ایده به محصول ،مدیریت تحقیق و توسعه ،مدیریت بر فرایندهای ورود و
خروج مرکز رشد منطبق با نیازهای جامعه و منطقه

شکل  .1الگوی کدگذاری و پارادایمی عوامل شناسایی شده در انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه بر
اساس یافته های کیفی پژوهش

23

ارائه الگو در جهت شناسایی عوا مل موجود درانکوباتورهای دانشگاهی.....

عبارتند از -3 :بعد زیرساخت با  34مولفه -5
بعد خدمات با  37مولفه  -1بعد مدیریت و
کارکنان با 30مولفه  -4بعد خروجی ها با 31
مولفه .برای تشخیص این مسئله که تعداد داده
های مورد نظر ( اندازه نمونه ها و رابطه بین
متغیرها ) برای تحلیل عاملی مناسب هستند
یا خیر از شاخص آزمون تناسب کایزر –
مایر 33و آزمون بارتلت 35استفاده گردید.
همانگونه که در جدول  5مالحظه می گردد ،
مقدار آماره آزمون تناسب کایزر – مایر در
تمامی ابعاد بیشتر از  1/42بوده و مقدار sig
نیزبیش از سطح معنی داری می باشد  .این
نشان دهنده این مطلب است که تحلیل عاملی
برای این داده ها بسیار مناسب می باشد .

یافته ها در بخش کمی پژوهش
سوال اول پژوهش عوامل شناسایی شده مؤثر در
انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در ایجاد
شرکت های زایشی دانشگاه کدامند؟
جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش ،بر
اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل
از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری
و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین
حال مطابقت آن ها با مبانی نظری ،طبق نظر
مشارکت کنندگان مقوله ها و عوامل اصلی
تأثیرگذار در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه
را می توان در  4بعداصلی و  01مولفه طبقه
بندی نمود .ابعاد اصلی و مولفه های مؤثر

جدول  -2تحلیل عاملی اکتشافی مبانی نظری
ابعاد
(عوامل اصلی)

عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت

زیرساخت

KMo=0.895
Df=91 ،Barttlett=1209/136
Sig=0/000

خدمات

KMo=0.919
Barttlett=1475/487
Sig=0/000 ،Df=136

مدیریت و کارکنان

خروجی ها
تحلیل عاملی اکتشافی کل

KMo=0.911
Barttlett=1492/167
Df=120
Sig=0/000
KMo=0.871
Barttlett=1082/380
Sig=0/000 ،Df=78
Kmo=0/853
Df=1770 ،Barttlett=6506/981
Sig=0/000

11

).KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy

واریانس کل ابعاد
20/430

21/174

24/337

01/471

02/074

. Bartlets Test

12

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دهم ،شمارههای  12و  ،10بهار و تابستان 3130

01

جدول  -3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی هر یک از ابعاد شناسایی شده در انکوباتورهای دانشگاهی
بارعاملی

ضریب تعیینR2

آماره t

نتیجه

1/51

4/23

معنی دار است.

4/44

معنی دار است.
معنی دار است.
معنی دار است.

ردیف

بعد

3

زیرساخت

1/44

5

خدمات

1/03

1/10

1

مدیریت و کارکنان

1/02

1/41

7/22

4

خروجی ها

1/71

1/21

0/11

استاندارد

بیشترین و مؤلفۀ تأمین منابع مالی با بار عاملی
( )1/41کمترین ضریب تأثیرگذاری  ،در بعد
مدیریت و کارکنان مؤلفۀ حفاظت از دارایی های
فکری توسط مدیران مرکز رشد با بار عاملی ()3
بیشترین و مؤلفۀ استقرار یک سیستم نظارتی
دقیق بر عملکرد با بار عاملی ( )1/00کمترین
ضریب تاثیر گذاری و در بعد خروجی ها مؤلفۀ
مشارکت با جامعۀ محلی با بار عاملی ()1/35
بیشترین و مؤلفۀ هماهنگ نمودن آموزش های
دانشگاهی با نیازهای بازار کار با بار عاملی
( )1/45کمترین میزان تاثیرگذاری را در تبیین
بعد خروجی ها ی موجود در انکوباتورهای
دانشگاهی درایجاد شرکت های زایشی دانشگاه
دارند.
سوال دوم پژوهش :اولویت هر یک از عوامل مؤثر

همان طور که درجدول  1مشاهده می شود ،بعد
خروجی ها با بار عاملی  1/71بیشترین ضریب
تأثیرگذاری و بعد زیرساخت با بار عاملی 1/44
کمترین ضریب تأثیرگذاری را در ایجاد شرکت
های زایشی دانشگاه دارند ،در واقع بعد خروجی
ها مهمترین بعد و بعد زیرساخت کم اهمیت
ترین بعد از نگاه پاسخگویان هستند .در ضمن
تمامی بارهای عاملی با مقادیر  tکه بیشتر از 5
در سطح  p<0.05معنادار هستند (حد نصاب
معنی دار بودن این است که قدرمطلق  tمحاسبه
شده بزرگتر از  3/30باشد) .همچنین مقدار قابل
توجهی از واریانس عوامل مربوطه را برآورد می
کنند (مقدار ضریب تعیین یا  R2بین  51تا 21
درصد) .همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و
تعیین میزان بارعاملی هر یک از مؤلفه های
شناسایی شده در انکوباتورهای دانشگاهی
دربعدزیرساخت مؤلفۀ خط مشی های سازمانی
موجود با بارعاملی ( )1/32دارای بیشترین
ضریب تاثیر گذاری و مؤلفۀ جذب سرمایه با بار
عاملی ( )1/01کمترین تاثیر ،در بعد خدمات
مؤلفۀ کمک های مالیاتی با بار عاملی ()1/44

در انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن درایجاد
شرکت های زایشی دانشگاه کدام است؟ در ادامه
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی (جدول  )1برای
اولویت بندی کردن ابعاد اصلی و مولفه ها ،به
نتایج تحلیل عاملی کل پرداخته شده است.

جدول - 4متغیرها و ضرایب مستقیم مسیر ارتباطی هر یک از ابعاد اثرگذار در الگوی نهایی پژوهش
ابعاد

مسیر ارتباط

ضریب
استاندارد

معنیداری ( مقدار )t

نتیجه

رتبه

زیرساخت

انکوباتورهای دانشگاهی

1/44

4/23

تایید

4

خدمات

انکوباتورهای دانشگاهی

1/03

4/44

تایید

1

مدیریت و کارکنان

انکوباتورهای دانشگاهی

1/02

7/22

تایید

5

خروجی ها

انکوباتورهای دانشگاهی

1/71

0/11

تایید

3

03
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دانشگاهی که در ایجاد شرکت های زایشی
دانشگاه نقش دارند در بعد خروجی ها با بار عاملی
( )1/71با رتبه  3و سایر ابعاد ،بعد مدیریت و
کارکنان با بار عاملی ( )1/02رتبه  ،5بعد خدمات
با بار عاملی ( )1/03رتبه  1و بعد زیرساخت با بار
عاملی ( )1/44با رتبه  4در درجات بعدی اهمیت
قرار دارند .

همانگونه که در جدول  4مشاهده می گردد ،
روابط مستقیم  ،بعد زیرساخت ( ،)1/44بعد
خدمات ( ،)1/03بعد مدیریت و کارکنان ( )1/02و
بعد خروجی ها با ( )1/71با انکوباتورهای
دانشگاهی و نقش هر یک در ایجاد شرکت های
زایشی دانشگاه مورد تأئید قرارگرفته است و
مستند به ضرایب استاندارد الگوی مورد نظر،
بیشترین اثرگذاری بر روی انکوباتورهای

جدول -5متغیرها و ضرایب مستقیم مسیر ارتباطی تاثیرگذارترین مؤلفه ها در الگوی نهایی پژوهش
ابعاد

مسیر ارتباط

ضریب
استاندارد

معنیداری
( مقدار )t

نتیجه

رتبه

خط مشی های سازمانی موجود

انکوباتورهای دانشگاهی

1/32

4/71

تایید

5

کمک های مالیاتی

انکوباتورهای دانشگاهی

1/44

0/41

تایید

4

حفاظت از دارایی های فکری

انکوباتورهای دانشگاهی

3

تایید

3

مشارکت با جامعه محلی

انکوباتورهای دانشگاهی

1/35

تایید

1

در جدول  2روابط مستقیم  ،هر یک از مؤلفه
های موجود در ابعاد که شامل مؤلفۀ خط مشی
سازمانی موجود با بارعاملی ( )1/32در بعد
زیرساخت ،مؤلفۀ کمک های مالیاتی با بار عاملی
( )1/44در بعد خدمات ،مؤلفۀ حفاظت از
دارایی های فکری (مدیریت دانش ) توسط
مدیران مراکز رشد با بار عاملی ( )3در بعد
مدیریت و کارکنان و مؤلفۀ مشارکت با جامعه
محلی با بار عاملی ( )1/35در بعد خروجی ها با
انکوباتورهای دانشگاهی و نقش هر یک در ایجاد
شرکت های زایشی دانشگاه مورد تأئید
قرارگرفته است  .و مستند به ضرایب استاندارد
الگوی مورد نظر  ،بیشترین اثرگذاری مؤلفه های
موجود که بر انکوباتورهای دانشگاهی در ایجاد
شرکت های زایشی دانشگاه نقش دارند به متعلق
به مؤلفۀ حفاظت از دارایی های فکری (مدیریت
دانش ) توسط مدیران مراکز رشد با بار عاملی
( )3در بعد مدیریت و کارکنان و سایر مولفه ها،
خط مشی سازمانی موجود با بارعاملی ()1/32

4/74

در بعد زیرساخت ،مؤلفۀ مشارکت با جامعه
محلی با بار عاملی ( )1/35در بعد خروجی ها و
مؤلفۀ کمک های مالیاتی با بار عاملی ( )1/44در
درجات بعدی اهمیت قرار دارند .
سوال سوم پژوهش :چه الگویی را می توان در
جهت تعیین نقش انکوباتور های دانشگاهی در
ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه با توجه به
عوامل و مؤلفه های شناسایی شده در دانشگاه
های آزاد اسالمی استان مازندران ارائه نمود؟ در
ادامه تجزیه و تحلیل داده ها بعد از تحلیل عاملی
اکتشافی و تعیین اولویت هر یک از ابعاد
شناسایی شده در انکوباتورهای دانشگاهی و
نقش آن در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه،
ابتدا با تحلیل عاملی تأئیدی  ،عوامل اصلی
تاثیرگذار در انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن
در ایجادشرکت های زایشی دانشگاه که در
4بعد ،زیرساخت ،خدمات ،مدیریت و کارکنان و
خروجی ها ،در سطح جامعه آماری مورد مطالعه
 ،براساس خروجی نرم افزار لیزرل 4/41تأئید
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تشکیل دهنده هر یک از ابعاد ،مؤلفۀ حفاظت از
دارایی های فکری توسط مدیران مرکز رشد در
بعد مدیریت و کارکنان با ضریب استاندارد (،)3
بیشترین اثرگذاری را در انکوباتورهای دانشگاهی
در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه دارد
.همچنین ضرایب تی ولیو معناداری ضرایب و
پارامترهای نقش انکوباتورهای دانشگاهی در
ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه را نشان می
دهد .تمامی ضرایب به دست آمده در سطح
خطای  ، %2معنادار بوده  ،بنابراین می توان
گفت 01 ،مؤلفه موجود در انکوباتورهای
دانشگاهی در این الگو  ،تبیین کنندۀ نقش
انکوباتورهای دانشگاهی در ایجاد شرکت های
زایشی دانشگاه می باشند  .شکل  4الگوی نهایی
نقش انکوباتورهای دانشگاهی در ایجاد شرکت
های زایشی دانشگاه با هریک از عوامل اثرگذار
را نشان می دهد.

گردید  .تحلیل عاملی تأییدی برای ایجاد اعتبار
سازه ،31عوامل و مؤلفه ها بر مبنای یافته های
بخش کیفی و تحلیل اکتشافی پژوهش انجام
شد .در تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم
افزار لیزرل 01 ،گویۀ پرسشنامه به تفکیک عامل
های اصلی و فرعی که آمده بود ،وارد تحلیل
عاملی تأییدی شدند .شکل  5و شکل  1نتایج
تحلیل عاملی تأئیدی به صورت ضرایب استاندارد
مستقیم و ضرایب تی ولیو ، 34روابط بین ابعاد
و مولفه های موجود در انکوباتورهای دانشگاهی
و نقش آن در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه
را نشان می دهد.
ضرایب استاندارد تعیین نقش انکوباتورهای
دانشگاهی در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه،
حاکی از آن است که در میان  4بعد تشکیل
دهندۀ انکوباتورهای دانشگاهی ،بعدخروجی با
ضریب استاندارد ( )1/71و از میان  01مؤلفۀ

. Construct validity

13

. T- Value
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شکل .5
ضرایب
استاندارد
مستقیم ،
روابط بین
مؤلفه های
موجود شکل1
 .ضرایب تی
ولیو  ،روابط
بین مؤلفه های
موجود
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نتایج

دانشگاه

شرکت های زایشی دانشگاه
0/00

انکوباتورهای دانشگاهی

0/16

0/16

خروجی ها

مدیریت و کارکنان

خدمات

0/59

6

0/48

حفاظت از

کمک های

دارایی های

مالیاتی

مشارکت با
جامعه محلی

0/84
زیرساخت
0/59
خط مشی های
سازمانی موجود

فکری

شکل .4الگوی نهایی نقش انکوباتورهای دانشگاهی در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه بر اساس یافته های پژوهش
جدول  -6شاخصهای برازش الگوی نهایی پژوهش
شاخصها

مقدار قابل قبول

مقدار یافته پژوهش

مطلوبیت

کای دو ( ) مجذور کای

-

5004/44

تایید مدل

P-Value

-

1/1111

تایید مدل

3710

تایید مدل

3/27

تایید مدل

2

( Dfدرجه آزادی)

2
df
RMSEA

0

3

df

2
df

RMSEA < 0.1

1/124

تایید مدل
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00
NNFI

NNFI> 0.9

1/34

تایید مدل

NFI

NFI > 0.9

1/47

تایید مدل

AGFI

AGFI> 0.9

1/31

تایید مدل

GFI

GFI> 0.9

1/30

تایید مدل

CFI

CFI > 0.9

1/34

تایید مدل

IFI

IFI > 0.9

1/34

تایید مدل

RMR

هرچه به
نزدیکتر باشد.

1/155

تایید مدل

سؤال چهارم پژوهش :میزان تناسب الگوی ارائه
شده چه اندازه است؟ بعد از ارائه الگوی نقش
انکوباتورها در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه
 ،برازش الگوی نهایی  ،مورد بررسی قرار گرفت
 .قابل ذکر اینکه از میان شاخص های مختلف و
متعدد برازندگی الگوی مورد نظر ،ریشه میانگین
مربعات خطای برآورد و نیکویی برازش از بهترین
و معروفترین بوده و میتوانند در حد کفایت
الزم  ،برازندگی الگوی مورد نظر را تعیین کنند.
جدول  0شاخص های برازندگی الگوی نهایی
پژوهش را نشان می دهد.
همانطور که در جدول  0مالحظه می گردد
مقدار آمارهی کای-دو در مدل  ،5004/44درجۀ
آزادی مدل نیز برابر با  3710است که حاصل
نسبت آنها برابر با  3/27است که در حدود مقدار
قابل قبول قرار دارد از طرفی دیگر شاخص های
برازندگی الگو مانند ،AGFI ،NFI ،NNFI
 CFI , ، GFIو  IFIهمگی در حد قابل قبول
و مناسب قرار دارند از طرفی شاخص
 RMSEAبرابر با  1/124است که کمتر از 1/3
است و شاخص  RMRنیز  1/155است که
مقدار کوچکی است ،که نشان دهنده این است

صفر

که الگوی به دست آمده از شاخص های انطباق
بسیار خوبی برخوردار بوده و مناسب بودن الگوی
پژوهش را نشان می دهد و این که روابط تنظیم
شدۀ متغیرها بر اساس چارچوب نظری پژوهش
و بخش کیفی ،منطقی و دارای برازندگی الزم
بوده و کلیت آن مورد تأئید است .
بحث و نتیجه گیری
تحقیقات انجام شده درباره انکوباتورهای
دانشگاهی و تشکیل شرکت های زایشی
دانشگاه نشان داده است که ابعاد و مؤلفه های
مختلفی در انکوباتورهای دانشگاهی می توانند
موجب راه اندازی شرکت های زایشی دانشگاه
گردند .این عوامل می تواند متغیر باشد و در
دراز مدت با تغییرات محیط های دانشگاهی و
فضای کسب و کار تغییر نماید .همکاری
تنگاتنگ دانشگاه و صنعت تحت کنترل
استراتژی دولتی است که از مراکز رشد
دانشگاهی که مسئول همکاری با صنعت
هستند حمایت می کند .دانشگاه ها و شرکت
های زایشی در سراسر کشور باید این
استراتژی را اجرا کنند .حالت های انتقال
دانش و ابزارهای خط مشی که در مراکز رشد

ارائه الگو در جهت شناسایی عوا مل موجود درانکوباتورهای دانشگاهی.....

دانشگاهی وجود دارند می توانند برای آغاز و
تقویت مؤثر و تعامالت برنامه ریزی شده و
مداوم بین منابع فکری دانشگاه ها و شرکت
های زایشی دانشگاه نقش مفید و ارزنده ای را
ایفا کنند .در شناسایی عوامل تاثیر گذار در
انکوباتورهای دانشگاهی در ایجاد شرکت های
زایشی دانشگاه نتایج به دست آمده به مدد
مطالعات مبانی نظری تحقیقات انجام شده در
ایران و جهان نشان و بخش کیفی پژوهش
نشان می دهد ،طبق نظر مشارکت کنندگان
در سوال اول پژوهش عوامل اصلی (ابعاد)
تأثیرگذار در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه
را می توان در  4بعداصلی ،زیر ساخت،
خدمات ،مدیریت و کارکنان و خروجی ها
طبقه بندی نمود .که این نتایج با یافته های
پژوهش آرتز 32و همکاران (( )5117با تأکیدبر
تقویت روحیه کارآفرینی ،آموزش کارکنان
مرکز) ،نعمتی ( )3140با (تأکید بر برنامه
ریزی استراتژیک) ،قورچیان و قاسمی زاد
(( )3147تاکید برخط مشی های سازمانی
موجود) و همچنین با یافته های پژوهش
خاکباز و عیوض پور (( )3135تأکید بربهینه
سازی ارتباطات داخلی) ،صمدی میارکالئی و
صمدی میارکالیی (( )3135تأکید بر ارتباط
سه جانبه دولت – دانشگاه – صنعت ) ،ضیایی
(( )3133با تأکید بر مدیریت پژوهش و
تحقیق و توسعه ،قابلیت پیش بینی تجاری و
برنامه ریزی ،سرمایه گذاری درتوسعه و انتقال
فن آوری) همخوانی دارد .در خصوص سوال
دوم پژوهش اولویت بندی ابعاد که به ترتیب،
بعد خروجی ها ،مدیریت و کارکنان ،خدمات و
زیرساخت ،با پژوهش هوگز و همکاران
( )5117با تاثیر سرمایه گذاری دولتی ،در بعد
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زیرساخت و اللکاکا ( )5113که در پژوهش
خود بعد خروجی ،درگیری و مشارکت با
جامعه محلی ،سیاست های دولت ،مشارکت
بخش خصوصی را مهم می دانست ،حبیبی
رضایی و سیاه منصوری ( )3133که در
پژوهش خود کمک های مالیاتی در بعد
خدمات را از مهم ترین مولفه موجود نام بردند
و گیبسون و ناکویین (، )5133دانشگاه
ایلینویز ( )5131که در بعد مدیریت و
کارکنان ،همخوانی داشته است .در بعد
خدمات که کمک های مالیاتی از باالترین
ضریب تاثیرگذاری برخوردار بود ،نتایج آن با
یافته های پاوو ( ،)5135کانان و همکاران
( ،)5131در خصوص کمک ها و وام های
دولتی و کمک های مالیاتی همخوانی دارد.
دانشگاه ها و خط مشی گذاران سراسر جهان
صنعتی،عالقۀ عمده ای به پرورش زایش ها بر
مبنای پژوهش عمومی دارند .از دانشگاه انتظار
می رود تا به جامعه در قبال امتیازات پژوهشی
عمومی که دریافت می کنند ،بازخوردهای
محسوسی نشان دهند .به طور کلی عوامل
مؤثر در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه
طبق یافته های پژوهش شامل بعد زیر ساخت،
بعد خدمات ،بعد مدیریت و کارکنان و بعد
خروجی ها شناخته شد .این ابعاد بر اساس
تحلیل عاملی تأییدی با توجه به بارهای عاملی
و آزمون برازش آن ها مورد تأیید قرار گرفتند.
بنابراین می توان گفت که این عوامل جزو
عوامل کلی (ابعاد اصلی ) مؤثر در ایجاد شرکت
های زایشی دانشگاهی به شمار می روند.
بیشترین بار عاملی به ترتیب مربوط به بعد
خروجی ها  ،بعد مدیریت و کارکنان ،بعد
خدمات و درنهایت بعد زیرساخت است.
15

. Aerts

04

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دهم ،شمارههای  12و  ،10بهار و تابستان 3130

نتایج این پژوهش مسأله توجه هر چه بیشتر
به عوامل خروجی ها به عنوان عواملی که
وجود آن ها در انکوباتورهای دانشگاهی
الزامات و شرایط ایجادشرکت های زایشی
دانشگاه است که به عنوان یکی از عوامل اصلی
مطرح شده است .یک سری چالش ها برای
خط مشی گذارانی که قصد دارند تا تعداد
زایش های دانشگاهی را افزایش دهند وجود
دارد .به عالوه برای افزایش اثرات اقتصادی
کارآفرینی آکادمیک و تجاری سازی پژوهش
دانشگاهی خط مشی گذاران ،ابزارهای زیادی
دارند تا به موفقیت خود در راستای تجاری
سازی کمک کنند .درحالی که بعضی از این ها
می توانند برای توسعۀ اقتصادی مفید باشند،
در عوض بعضی دیگر درنهایت ویران کننده
هستند .همیشه قبل از یک تصویر کامل و
نتیجه گیری های قابل اطمینان ،نیاز به
مطالعات و پژوهش های آینده وجود دارد.
زایش های دانشگاهی به طور متوسط شرکت
هایی با رشد باال نیستند ،حتی اگر آن ها شغل
هایی را ایجاد کنند و عمدتاً شغل های با
مهارت باال ،رشد درتعداد اعضا ،ممکن است
مهم ترین معیار برای سنجش ارزششان برای
اقتصاد نباشد .از نمونه های زایش های
دانشگاهی بسیار موفق می توان کشور سوئد را
نام برد .زایش های دانشگاهی در این کشور به
طور قابل توجهی از درجه باالی نوآوری بهره
مند هستند .زایش های دانشگاهی در مراکز
رشد دانشگاه ها در این کشور بسیار مهم
هستند چرا که آن ها منابع متخصص و اغلب
علم محور فراهم می کنند .در این خصوص
رؤسا و مدیران دانشگاهی باید به این دونکته
همواره توجه ویژه داشته باشند .3 :خط مشی
های انتخاب شده توسط آن ها باید به تشکیل
تعداد زیادی از زایش های دانشگاهی متمرکز

باشد .5 .و تشکیل زایش های آکادمیک باید با
رشد باال صورت بگیرد .هم چنین باید به این
مسأله توجه داشته باشند که ایجاد زایش های
موفق به واسطۀ پژوهش های دانشگاهی به
زمان قابل مالحظه ای نیاز دارد .انتقال علم و
پژوهش های دانشگاهی به محصوالت تجاری
و شرکت ها ،اغلب سال ها طول می کشد و
شاید این زمان بیش از ده سال باشد .همچنین
یادگیری ایجادشده درمراکز انتقال فن آوری
بر عملکرد تاثیر می گذارد ،قبل از طراحی
برنامه های زایش روسای دانشگاه آزاد نیاز
دارند که تصمیم بگیرند که چه جیزی می
خواهند انجام دهند و خط مشی مناسب کدام
است .در برنامه های مؤثر برای ایجاد تعداد
باالی شرکت های زایشی دانشگاه با رشد باال
باید به بحث منابع مالی و تأمین آن توجه
زیادی را مبذول داشته باشند چرا که هزینه
های باالیی را می طلبد .یکی دیگر از مسائل
مورد توجه رؤسای دانشگاه آزاد نقش میانجی
شرکت های زایشی آکادمیک بین دانشگاه و
صنعت است .برای ایجاد یک رابطۀ تنگاتنگ
خط مشی خوب می تواند کارآفرینی را تشویق
نماید.
پیشنهادها
مدیران دانشگاه ها با توجه و تأکید به این 4
بعد و مؤلفه های آن می توانند دروضعیت
دانشگاهی خود و پیشرفت های علمی و فن
آوری تغییرات بسیار مهمی را با احداث شرکت
های زایشی آکادمیک فراهم آورند .البته اجرا
و کاربردی کردن این ابعاد و مؤلفه ها در گرو
کمک ها و حمایت های دولتی است که
پیشنهاد می گردد که کارگزاران دولتی ،او ًال
خودمختاری بیشتری را برای دانشگاه ها در
نظر بگیرند ،ثانی ًا تأکید بر رویکرد ریسک محور
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در قوانین دانشگاه ها و ثالث ًا قانونگذاری جدید
که انتقال دانش را تبدیل به مأموریت آشکار
دانشگاه ها می کند .همچنین پیشنهاد می
گردد که مدیران در زمینه بعد خروجی و مؤلفه
های آن توجه بیشتری مبذول داشته باشند.
پژوهشگران را تشویق نمایند تا پژوهش های
خود را وارد بازار کنند .همچنین مشخصات
بازار بین کارفرمایان و دانشجویان را شناسایی
کرده و تعامل صنعت با دانشگاه را از طریق
پژوهش قراردادی و تحرک دانشجویان و
پژوهشگران تحریک نمایند .همچنین تالش
برای ایجاد شبکه های رسمی ارتباط دهنده
بین کارکنان و فارغ التحصیالن برای همکاری
بالقوه و بهره برداری از نتایج خروجی های
مرکز رشد در استقرار شرکت زایشی در این
بعد پیشنهاد می گردد .توجه ویژه مدیران
مرکز رشد به تالش های دانشگاه برای متعهد
شدن با کارآفرینی درزمینه ای با فرهنگ
مثبت کارآفرینانه و ارتباطات قوی با عامالن
نوآوری و در کنار آن توجه به خط مشی های
سیستم نوآوری محلی و منطقه ای .در بعد
مدیریت و کارکنان با توجه به اهمیت سرمایه
فکری پیشنهاد می شود که دوره های کوتاه
مدت برای مدیران و کارکنان ،دانشجویان و
اساتید در مراکز رشد در زمینه های فنآوری
و توسعۀ استراتژی کسب و کار برگزار گردد.
همچنین توجه به تشکیل اجتماعات و شبکه
هایی برای بحث در مورد موضوعات کارآفرینی،
ایجاد تیم های کارآفرینانه ،برآورده کردن
حمایت و افزایش اعتماد در مرکز رشد
دانشگاهی در رأس فعالیت های مدیران در
مرکز رشد قرار بگیرد .همچنین فروش مجوزها
به وسیلۀ نمایندگان دانشگاهی برای استفاده
از حق اختراع دانشگاهی ،حق چاپ و سرمایه
فکری و طراحی ،اجرای یک خط مشی
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ارتباطی که به طور واضح مالکیت سرمایۀ
فکری را در همکاری های پژوهشی ایجاد می
کند باید مورد توجه قرار بگیرد .در بعد
خدمات ،پیشنهاد می گردد که روابط بین
محیط دانشگاهی و کارآفرینان در مرکز رشد
دانشگاهی را تسهیل نمایند به طوری که منجر
به شناسایی فرصت های تجاری سازی و ایجاد
شرکای قابل بهره برداری در ایجاد شرکت های
زایشی گردد .در بعد زیرساخت ،پیشنهاد می
گردد که مراکزی همچون رایزنی و مشاوره در
انکوباتورهای دانشگاهی در ارزیابی فرصت های
تجاری سازی فعالیت های دانشجویان و
حمایت از آن ها در تجاری سازی ایجاد گردد.
فراهم کردن زمینه های آموزشی الزم برای
حمایت از اساتید و مربیانی که از این
رویکرداستفاده می کنند .هم چنین آموزش
کارآفرینی و فعالیت های انتقال دانش در
انکوباتورها به اساتید و مربیان از طریق تدارک
پاداش های عمومی ،امتیازات و رقابت ها ارتقا
داده شود.
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چکیده:
امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود ،تحت فشار قرار داده است.
حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی و همچنین رعایت ضوابط اخالق حرفه ای در تمامی زیر سیتسم
های دانشگاه می تواند به کسب موفقیت راهبری نهاد دانشگاه منجر شود .هدف مطالعه پیش رو ،تعیین جایگاه اخالق حرفه ای در
حکمرانی دانشگاهی است .در این نوشتار سعی شد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با اتکائ به نتایج پژوهش های قبلی و اسناد علمی
و همچنین بررسی و مطالعه همه جانبه پرداخته شود تا اهمیت جایگاه اخالق حرفه ای بیش از پیش در اداره و حکمرانی دانشگاه تبیین
شود .در ادامه :پس از مطالعه کتب و منابع و اسناد علمی و مدارك موجود به جمع آوری ،گزینش ،تلخیص و دسته بندی مطالب اقدام
شده است .سپس مطالب در جهت دست یابی به پرسش های پژوهش سامان دهی شده است .ابزار پژوهش نیز شامل فیش برداری بوده
و داده های حاصل نیز در راستای هدف و سوال های پژوهش با استفاده از مدارك جمع آوری شده طبقه بندی و تحلیل شد .در راستا
پس از مطالعه وسیع منابع ،راهکارهای برای اهمیت و ارتقای نقش اخالق در حکمرانی ارائه شده است .در پایان الزم به ذکر است چون
اداره دانشگاه ها به عنوان نهادی فرهنگی و اخالقی ،نیازمند سیاست گذاری و تصمیم سازی و همچنین برنامه ریزی های مختص به
بستر1های خود می باشد ،لذا باید این تصمیم و برنامه ها مبتنی بر اصول و ارزش های اخالقی اتخاذ شوند تا بتواند در راهبری دانشگاه
مثمر ثمرتر باشد و همچنین مورد تائید اعضای جمهوری متخصصین باشد تا مسولیت پذیری و پاسخگویی درونی و بیرونی را هم تضمین
کند.
واژه های کلیدی  :اخالق حرفه ای ،اخالق آموزشی و پژوهشی ،اخالق مدیریتی و کارآفرینی ،حکمرانی دانشگاهی

مقدمه و بیان مسئله

اقتصادی و فشارهای رقابتی فزاینده ناشی از جهانی شدن ،محرك

در سراسر جهان پیچیده آموزش عالی موضوعاتی فراوانی وجود

تالشهای گوناگون در راستای اصالحات در زمینه نظام های معاصر

دارد که مدام در معرض تغییرات روزافزونی هستند .ظهور جامعه

آموزش عالی شده است .در سالهای اخیر ،هدف دانشمندان درك

دانش محور]،[3،2،1تحوالت جهانی شدن ،توسعه روزافزون

پدیده آموزش عالی و تغییرات ،و پیچیدگی های آن بوده است.
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یکی از این نقاط مهم توجه به حکمرانی 1دانشگاهها و شیوه های

مذاهب مختلف است .به عبارت دیگر ،آموزش عالی ادراك جمعی

اداره آن بوده است که همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران

افراد از آرمان های متعالی انسانی نظیر عدالت اجتماعی ،برابری

حوزه آموزش عالی بوده است.

حقوق ملت ها و صلح و توسعه جهانی را افزایش می دهد .تحقق

از سوی دیگر چون هدف پژوهش تبیین جایگاه اخالق در حکمرانی

اهداف واالی آموزش عالی در جوامع مختلف مستلزم تعریف،

دانشگاهی است لذا در ادامه ،به تعاریفی از اخالق بسنده می شود.

پایبندی و رعایت اصول و معیارهای اخالق علمی و حرفه ای توسط

اخالق ،علم «نیک و بد» خوی ها و تدبیرهای انسان است برای

یاران و کنشگران اجتماع علمی 2در هر کشور است .این امر در

نفس خویش .اخالق صرف ًا مجموعهای از اصول هنجاری نیست،

ایران به دلیل وجود اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی عمیق و

بلکه یک نظام درهمتنیده است که نمیتوان فارغ از آن به

ریشهدار و میراث و آموزه های فرهنگی و اخالقی ارزشمند و

موضوعاتی همانند سازمان ،مدیریت ،کارایی و اثربخشی مدیران و

متعالی ،اهمیتی به مراتب افزونتر می یابد ،اما متأسفانه رعایت

ایجاد تغییر و تحول گسترده در زیرساختها و بنیانهای اساسی

اصول اخالق حرفه ای و دانشگاهی در حوزه آموزش عالی کشور

نهادهای اجتماعی اندیشید؛ بنابراین در حوزه سازمانی و مدیریتی،

توسط کنشگران و دستاندرکاران آن در سطوح و بخش های

اخالق عالوه بر اینکه متأثر از فرهنگ سازمانی است ،به میزان

مختلف ،جای نقد بسیار دارد که در این مجال نمی گنجد].[3

بسیار باالیی تحت تأثیر فرهنگ جامعه قرار دارد ] .[7اخالق بسی

بنابراین در مقاله حاضر تالش شده است ،ضرورت توجه به اخالق

فربهتر از قانون است] .[3اخالق حرفهای عبارت است از دانشی

حرفه ای در حوزه آموزش عالی در زیر سیستم های مدیریتی،

است که بنگاهها برای شناخت تعهدات اخالقی خود در قبال محیط

پژوهشی  ،آموزشی و کارآفرینی (با توجه به زیر سیستم های نهاد

و نیز تشخیص و حل مسائل اخالقی در کسبوکار محتاج آن

دانشگاه) و نقش تأثیرگذار آن در حکمرانی دانشگاهی مورد بررسی

هستند و سازمان اخالقی سازمانی است که همه عناصر محیط

و مداقه قرار گیرد .در پایان مقاله فوق در پی پاسخ به سواالت زیر

درونی و بیرونی خود را میشناسد و به نحو نطاممند و پیشبینی-

است

شدهای بر آنها پایبند است]  .[4،3اخالق به معنای خلقوخو یعنی

 )3آیا ابعاد اخالق حرفه ای (با توجه به زیر سیستم های

رفتار عادی شده انسان است و از حُسن و قُبح و خوبی و بدی رفتار

دانشگاهی) در حکمرانی دانشگاهی می تواند نقش

بحث میکند].[8

موثری ایفا کند باشد؟

آموزش و تحصیل در سطوح عالی منجر به ارتقای بلوغ شخصیتی
و اجتماعی افراد ،احترام آنان به حقوق بشر ،آزادی های انسانی و
گسترش صلح و افزایش مشارکت آنان در ساختن جامعه ای آزاد

 )2راهکارهای بهبود جایگاه اخالق حرفه ای در حکمرانی
دانشگاهی کدامند؟
 .1اخالق حرفه ای

و پویا می شود .آموزش عالی همچنین منشأ تغییرات مثبت

اخالق از نظر لغوی جمع خُلق و خُلُق است که اولی به معنی خوی،

اجتماعی و موجب ارتقای برابری ،احترام و دركمتقابل میان آحاد

سرشت و سجایا و خصایل فردی در رفتار و عادت است و خُلُق به

جامعه و گسترش وفاق و دوستی میان فرهنگ ها ،ملت ها و

معنی شکل ،ظاهر و صورت است که در هنگام خلقت نصیب فرد

1

2

GOVERNANCE

الزم به ذکر است در بعضی از آثار ترجمه شده از پژوهشگران مطرح حوزه
آموزش عالی ،این واژه به تعابیر دیگری مثل :راهبری و اداره کردن نیز ترجمه
شده است .در این نوشتار از معادل حکمرانی استفاده شده است.

- Academic Community
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می شود] .[31بنابراین اخالق به مجموعه صفات درونی و باطنی

منظور توسعه و ترویج آن ،بیشتر در یک بستر مناسب اجتماعی

انسان و رفتارهای ناشی از صفات و خلقیات درونی وی اطالق می

معنا و واقعیت پیدا میکند ].[3

شود .اخالق عبارت از اصول و قواعد ارزشی است که بر تصمیمات

اخالق در آموزش عالی تنها به درون مرزهای سازمانی دانشگاه

و رفتار فردی یا جمعی از منظر درست یا غلط بودن حاکمیت دارد.

محدود نمیشود و طیف گستردهتری از رفتارها و عملکردهای

اخالق ،شناخت صَره از ناصَره و بایسته از نبایسته و انجام فعل

دانشگاه در ارتباط با محیط پیرامون را در بر میگیرد .به طور مثال

شایسته و ترك افعال ناصحیح و ناشایسته و به طور کلی هدایت

فقدان مسئولیتپذیری و پاسخگویی نسبت به مسائل مبتال به

افکار ،اعمال و رفتارهای آحاد جامعه در مسیر خیرمشترك و منافع

جامعه وکیفیت نازل و عدم انطباق خروجیهای دانشگاه با نیازها

جمع است .دو ویژگی درونی بودن و ارزشمحور بودن ،فصل

و انتظارات جامعه را میتوان نقض اصول و موازین اخالق توسط

مشترك تمامی تعاریف و تعابیر از مقوله اخالق است .اخالق

دانشگاه در نظر گرفت] .[33 ، 3تحول اساسی و پایدار در هر

حرفهای عبارت است از مجموعه قوانین اخالقی که از ماهیت حرفه

جامعهای در گرو متحول شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است

یا شغل به دست آمده است .هر شغلی به اقتضای حرفهای،

و محور اصلی این تحول و توسعه در نظام آموزشی ارتقا و بهبود

مسئولیتهای اخالقی ویژهای میآفریند .پزشک به عنوان یک

کیفیت کار معلم و استاد و شناسایی ویژگیهای آنها میباشد

شخص حقیقی مسئولیتهای اخالقی خاصی دارد .اگر شغل

].[32

دیگری میپذیرفت ،مسئولیتهای اخالقی وی تغییر میکرد .اصول

به عبارتی اثربخشی کارکرد دانشگاه ،به عنوان یک سازمان تعیین

اخالقی در ضمن قوانین اخالقی شکل می گیرد .صاحب نظران بر

کننده و حساس ،به مجموعهای از عوامل فردی ،حرفهای و سازمانی

این باورند که «مهمترین متغیر در موفقیت سازمان ،اخالق حرفهای

بستگی دارد .در این میان برخورداری اعضای هیأت علمی از

است .[33 ]».هدف از اخالق حرفهای مسئولیت اخالقی است لذا

قابلیتها و صالحیتهای حرفهای و الزام آنان به رعایت مجموعهای

هر شغلی به اقتضای حرفهای ،مسئولیتهای اخالقی ویژهای می-

از اصول و استانداردهای حرفهای در دانشگاه نقش تعیینکنندهای

آفریند ].[3گامهایی که موجب ضمانت اجرایی اخالق حرفهای می-

در افزایش اثربخشی فعالیتهای آموزشی دارد ].[31

شوند عبارتاند از :اصل تقدم تلقی (نگاه) بر رفتار ،اصل تقدم

از سوی دیگر ،حاکمیت اخالق حرفهای در سازمان قادر است به

شناخت بر رفتار ،اصل خودانگیختگی ،اصل افزایش مهارت اخالق-

میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنشها و

ورزی ،اصل بهینهسازی فرآیندها و بسترهای سازمانی ،اصل

موفقیت در تحقق اثربخش هدف یاری نماید و سازمان را پاسخگو

حمایت الزام بیرونی (قانون) از اخالق .اخالق سازمان ریشه در

سازد]  .[4،3دانشگاهها به عنوان سازمانهای ملی که ریشه در

جهانبینی آن دارد .تلقی اخالقی از سازمان و نگاه اخالقی به

هنجارهای فرهنگی و تاریخی جوامع دارند ،از دیرباز به خاطر

محیط درونی و بیرونی بخشی از جهانبینی سازمان است .این

حضور نخبگان و پرورش منابع انسانی مورد نیاز برای سایر نهادها

جهانبینی صخره ثابت و پایداری است که سازمان با تکیه بر آن

از اهمیت ویژهای برخوردار بودند .به همین دلیل عملکرد

به تحوالت بنیادی محیط اقبال میکند و حتی در شرایط بحرانی

دانشگاهیان تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر سازمانها و در

توسعه مییابد ] .[3اخالق حرفهای در آموزش عالی را میتوان از

نهایت جامعه خواهد داشت .از اینرو توجه به رفتارها و عملکرد

بعد اساسی :الف) اخالق درون فردی و ب) اخالق میان فردی

دانشگاهیان ،به ویژه اخالق حرفهای امری ضروری است] .[37

(اجتماعی) ،مورد بحث و بررسی قرار داد که جنبهی اجتماعی

اخالق در آموزش عالی در پاسخ به این پرسش اساسی در میان

اخالق در آموزش عالی وزن و اهمیت بیشتری مییابد؛ چرا که

اعضای جامعه دانشگاهی مطرح می شود که چگونه باید رفتار خود

پایبندی به اصول اخالق حرفهای و تدارك زمینهی مساعد به

را در یک اجتماع علمی تنظیم کنیم؟ اخالق در آموزش عالی از
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علم اخالق 3منشأ می گیرد و به بایدها و نبایدها در تصمیمات و

حرفه ای ،اخالق حرفه ای را از زوایای مختلف در دانشگاه مورد

رفتارهای جامعه دانشگاهی می پردازد و این تصمیمات و عملکردها

تقسیم بندی قرار داده و بصورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

را در مسیر خیر و نیکی هدایت می کند .علم اخالق از جمله علوم

 )3با توجه به زیر سیستم علمی حرفه ای شامل :اخالق در حوزه

ارزشی و دستوری است و نه علوم توصیفی ،در حقیقت به چگونگی

آموزش ،اخالق پژوهش و در نهایت اخالق در کارآفرینی

فعل انسان برای آنکه کامل باشد و خیر و تعالی را تحقق بخشد،

)2با توجه به زیر سیستم مدیریتی شامل :اخالق مدیریتی

می پردازد .اخالق در آموزش عالی با مشخص کردن حدود و ثغور

•اخالق آموزشی

رفتارهای مناسب و نامناسب و هدایت مدیران و اعضای هیأت

•اخالق پژوهشی

علمی در اجرای مسئولیت های حرفه ای ،مشتریان مختلف آموزش

•اخالق کارآفرینی

زیر سیستم

علمی حرفه ای

عالی را حمایت می کند .اصول اخالقی آموزش عالی غالبا در ضمن
قوانین و کدهای اخالقی تعریف می شوند .اخالق حرفه ای ،اعالم
شده از سوی انجمن استادان دانشگاه ایاالت متحده ،نمونه ای از

•اخالق مدیریتی

زیر سیستم
مدیریتی

این اصول است .اصولی همچون واقعبینی ،عینیتگرایی و بیطرفی
علمی از جمله اصولی است که در حوزه آموزش عالی به شدت

 :1-1اخالق آموزشی

مورد تأکید قرار می گیرد]  .[33اساس اخالق در آموزش عالی،

عرصهههه ی آمهههوزش عهههالی و دانشهههگاهی کارکردههههای

ادراك جمعی دانشگاهیان از مسئولیت حرفهایشان است .به

مختلفههی دارد کههه مهمتههرین و گسههترده تههرین آنههها ،آمههوزش

عبارت دیگر ،جامعه دانشگاهی تنها با ادراك صحیح نسبت به

علمههی و عملههی دانشههجویان در رشههته هههای مختلههف اسههت]

فعالیت های حرفه ای خویش ،فلسفه وجودی این فعالیت ها ،و

 .[34بههه تعبیههری دیگههر ئههر زیههر سیسههتم علمههی حرفههه ای از

مسئولیت های حرفهایشان در قبال مردم و جامعه است که به

مهم تهرین کارکردههای اعضهای زیهر سیسهتم ،کهارکرد آمهوزش

یک ادراك اخالقی عمیق در حوزه آموزش عالی نایل می شوند و

اسههت .اسههاتید و اعضههای هیههأت علمههی دانشههگاه ههها کههه بخههش

در ارتباط با رسالت های اصلی خود و دانشگاه خویش  -آموزش،

عمده ی این کهارکرد بهه عههده ی آنهاسهت بهه سهبب حرفهه ی

پژوهش و کارآفرینی -و همچنین در مناسباتشان با همکاران،

معلمههی خههود ،وظههایف و مسههلولیتهای اخالقههی دارنههد کههه از

دانشجویان و سایر ذینفعان اجتماعی ،به نوعی احساس درونی از

آنههها بههه نههام اخههالق حرفههه ای معلمههی یههاد مههی شههود .اخههالق

تعهد و پایبندی به اصول و ارزش های اخالقی حاکم بر حوزه

حرفههه ای معلمههی مللفههه هههایی دارد کههه عمههدتاً بههر دو بخههش

آموزش عالی دست می یابند] .[33

فوق یعنی وظهایف اخالقهی اسهتاد در انجهام نقهش تعلیمهی کهه

باید عنوان داشت اخالق در آموزش عالی با مشخص کردن حدود

بههه عهههده دارد و وظههایف اخالقههی اسههتاد در راسههتای نقههش

و ثغور رفتارهای مناسب و نامناسب و هدایت مدیران و هیئت علمی

تربیتی که دارد تمرکز دارند] .[34،33

در اجرای مسئولیتهای حرفهای ذینفعهای گوناگون آموزش عالی

رعایههت اخههالق آموزشههی تضههمین کننههده سههالمت فراینههد

را حمایت میکند] .[33

یههاددهی و یههادگیری در دانشههگاه اسههت .حههافر سههعادت و رفههاه

در ادامه برای بررسی دقیق تر موضوع ،با توجه به دو زیر مهم و

فهههردی و گروههههی  .مهههدیران دانشهههگاه بایهههد بهههه اسهههتادان و

اساسی دانشگاه شامل زیر سیستم مدیریتی و زیر سیستم علمی

دانشههجویان (در مقههام انسههانی آنههها) احتههرام بگذارنههد .ارتبههاط
خود را بها فهرا گیهران و مدرسهان حفهر کننهد و تبعهیض قائهل

3
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نشهههوند .از آنههههایی کهههه مهههورد آزار و غهههرض ورزی و  ...قهههرار

 -3توانمندسازی دانشجویان :7استاد باید در تکامل شناختی

میگیرنهههد حمایهههت کننهههد .اطالعهههات فهههردی و ارزشهههیابی

دانشجویان مشارکت فعال داشته باشد و از اعمالی که همراه با

دانشهههجویان را محرمانهههه تلقهههی کننهههد .اخهههالق آمهههوزش در

تبعیض یا استثمار دانشجو هستند بپرهیزد.

دانشههگاه حههافر سههعادت و رفههاه فههردی و گروهههی دانشههجویان

 -2ارتباط بیطرفانه با دانشجویان :استاد باید از ورود به یک ارتباط

اسههت .برابههر دانسههتن دانشههجویان در مشههاوره ،آمههوزش و نمههره

عاطفی دو طرفه با دانشجویان خود که منجر به مساعدت نسبت

دادن از اصول اخالقی است] .[33

به یک نفر یا اصطالحاً پارتی بازی میشود اجتناب کند.

از ضوابط اخالقی آموزش دانشگاهی که مدیران آموزش عالی باید

 -1رازداری :3نمرات ،گزارشات حضور و غیاب ،صحبتها و

خود عامل به آنها باشند و بر اجرای درست آنها نظارت و همت

ارتباطات فردی دانشجویان به عنوان مطالب محرمانه تلقی شده و

گمارند ،عبارتند از:

تنها با رضایت دانشجو یا برای امور قانونی دانشگاهی قابل ارائه به

 )3تالش برای شناسایی و رفع نیازها و مسائل مرتبط با فراگیران

دیگری هستند.

و مدرسان.

 -7احترام به همکاران : 3استاد دانشگاه باید به مقام و شأن

 )2تشویق و راهنمایی مدرسان و فراگیران در پیروی از قوانین و

همکاران خود احترام گذاشته و همراه با آنان در جهت تکامل و

ارزشهای دانشگاهی.

توانمندسازی دانشجویان همکاری نماید.

 )1احترام به استادان و دانشجویان در مقام انسانی آنها.

 -3احترام به ملسسه :4الزم است مدرس دانشگاه نسبت به اهداف

 )7حفر ارتباط با فراگیران و مدرسان و تبعیض قایل نشدن بین

آموزشی ،سیاستها و استانداردهای ملسسهی آموزشی آگاه بوده،

آنها در برخورداری از آموزش و تسهیالت یادگیری.

به آنها احترام گذاشته و از آنها تبعیت نماید.

 )3ارزشگذاری مناسب به حقوق ،دستاوردها ،نظرها و مشارکت

 -3تسلط به محتوا :8یک استاد دانشگاه باید کامالً به موضوع

هیأت علمی در فرایند یاددهی و یادگیری.

تدریس خود احاطه داشته و از دانش کافی در این زمینه برخوردار

 )3حمایت و دفاع از استادان و دانشجویانی که مورد آزار ،غرض-

باشد و مطمئن باشد که محتوای ارائه شده ،دقیق ،درست ،به روز

ورزی ،مزاحمت ،تهدید ،تبعیض و اعمال غیر اخالقی در ضمن

و متناسب با دورهی مورد نظر است.

آموزش ،یادگیری و ارزشیابی قرار میگیرند.

 -4ارزشیابی معتبر دانشجویان :3استاد باید در ارزشیابی

 )4محرمانه تلقی کردن اطالعات فردی و ارزشیابی دانشجویان ]

دانشجویان ،از روشهای معتبر استفاده کرده و شفاف و بیطرف

.[38

باشد و متناسب با اهداف آموزشی دوره ،دانشجویان را ارزشیابی

به طورکلی ،اگرچه اصول اخالق حرفهای مربوط به شغل معلمی

نماید.

در ملسسات آموزش عالی کشورهای مختلف ،خاص و تابع قوانین

 -8تسلط به اصول آموزش :31درس باید کامالً با اصول آموزش و

هر کشور است اما غالباً در همهی آنها اصول زیر دیده میشود:

روشهای تدریس آشنا بوده و روش تدریسی را انتخاب کند که
برای رسیدن به اهداف آموزشی مورد نظر مناسب ] .[34
4

. Student development

8

. Content competence
5

.Confidentiality

9

. Valid assessment of students
6

. Respect for colleagues

10

. Pedagogical competence
7

. Respect for the institution
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همچنین میتوان به مللفههایی چون :مسئولیتپذیری ،فروتنی،

چهار اصل اخالقی باید رعایت شود -3 :رضایت داوطلبانه  -2زیان

متعهد بودن ،احترام گذاشتن به دانشجویان ،رعایت عدالت وانصاف

نرساندن  -1محرمانه بودن  -7پرهیز از فریب کاری

و انجام وظیفه اشاره نمود] .[33
 :1-2اخالق پژوهش

هههر دانشههگاهی کمیتهههای دارد کههه وظیفهههاش حمایههت از
نمونههههای انسههانی بههرای تضههمین رعایههت اصههول اخالقههی در

اخالق در پژوهش دو مفهوم اخالق و پژوهش را در برمیگیرد.

پژوهشهایی اسهت کهه هیئهت علمهی و دانشهجویان تحصهیالت

علمای اخالق ،اخالق را رسیدن به سعادت و کمال واقعی انسان

تکمیلههی انجههام میدهنههد .امهها در مههورد مقولههن دوم یعنههی

دانسته و آن را سرمایه تعالی و تکامل مادی و معنوی بشر به شمار

اجههرای پههژوهش ،تخلفهههایی از قبیههل جعههل ،دسههتکاری یهها

میآورند و مفهوم پژوهش عبارت است از آزمودن فرضیاتی در مورد

سرقت متون ،هنگام اجهرای تحقیهق یها گهزارش یافتهه پهژوهش

ارتباط احتمالی پدیدههای طبیعی که به روشی نظاممند،

باید مد نظر قرار بگیرد] .[33

کنترلشده ،تجربی و دقیق انجام میشود ]  .[21عالوه بر آموزش،

:1- 3اخالق کارآفرينی

پژوهش نیز به عنوان یکی از مأموریت های سنتی و عمده دانشگاه

امروزه کارآفرینی به عنوان سومین مأموریت اساسی دانشگاه ها و

ها محسوب می شود که موفقیت و توسعه هر دانشگاه یا مرکز

فصل مشترك سیاست های توسعه ملی اغلب کشورهای جهان طی

آموزش عالی در گرو توجه متوازن به هر دو نقش بنیادی آموزش

دو دهه اخیر مورد تأکید قرار گرفته است .مأموریت کارآفرینی

و پژوهش خواهد بود .توجه و تأکید بر تحقیقات علمی ،رویکرد

دانشگاه ها در راستای ارتقای جایگاه نوآوری و فناوری در این مراکز

حل مسئله و تصمیمات پژوهشمحور رمز بقا ،کمال و توسعه

و گسترش تعامالت آنان با بدنه جامعه و صنعت ،با تأکید بر ارائه

جوامع در دنیای رقابتی کنونی محسوب می شود .پژوهش در زمره

خدمات نوآورانه و رفع نیازها و انتظارات بهروز این دو عرصه عمده،

حوزه هایی از کشور در نظر گرفته می شود که همواره با مسایل،

شکل گرفته است ،به طوریکه دانشگاه ها در نسل سوم خویش در

چالش ها و نقدهای فراوان مواجه بوده است و از منظرهای مختلفی

تالش به منظور دگردیسی به سازمانی که مهمترین مأموریت و

نظیر تعیین ،توزیع و تخصیص بودجه پژوهشی کشور ،میزان

کارکردش کارآفرینی و ارزشآفرینی است – یعنی دانشگاه

انطباق موضوعات پژوهشی با نیازها و مشکالت جامعه و صنعت و

کارآفرین -هستند .دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و

همچنین عزم و اراده مدیران و پیگیری محققان به منظور کاربست

مراکز آموزش عالی به منظور تحقق کارآفرینی فردی باید واجد

نتایج پژوهش های صورت گرفته ،قابل بحث و بررسی است .در

ویژگی هایی همچون خالقیت ،خودباوری ،سختکوشی ،ریسک-

حال حاضر ،سرنوشت پژوهش به شدت با مأموریت های تازه

پذیری ،نتیجهمحوری و دورنماسازی خارقالعاده گردند.

دانشگاه ها نظیر نوآوری ،فناوری و کارآفرینی گره خورده است که

کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین از طریق

تنها گزینه اطمینانبخش جهت خروج نظام آموزش عالی از چالش

شناسایی فرصت های جدید و ارائه ایده های نو و با پذیرش مخاطره

های پیشرو و تحقق توسعه پایدار کشور ،نگاه همزمان و هماهنگ

و ریسک مربوطه و بسیج امکانات و منابع ،به معرفی محصول یا

به مقوله های فوق است.

خدمت جدیدی به جامعه مبادرت می نماید .به عبارت دیگر،

اخالق در پژوهش شامل دو مقوله است  -3اخالق استفاده از

کارآفرینی را علم دانستن مسایل و هنر به کارگیری آن مطرح

انسانها به عنوان آزمودنیهای انسانی پژوهش  -2اخالق مرتبط با

نموده اند .کارآفرینی سازمانی که در این مبحث بیشتر مورد تأکید

اجرای پژوهش و دانش پژوهی در خصوص آزمودنیهای انسانی،

است ،مشتمل بر فرایندی است که فعالیت های سازمانی را به سوی

تبیین نقش اخالق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی
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نوآوری ،مخاطرهپذیری و پیشتازی سوق می دهد .ویژگی عمده

میگذارد .بنابراین نظام آموزش عالی میتواند به لحاظ اخالقی

کارآفرینی ،سازگاری پویا و مستمر با جامعه پیرامون است .امروزه

مورد بحث قرار گیرد ]  .[23رسالت اصلی مدیران آموزش عالی،

کارآفرینان در پی خلق ارزش های تازه – در مقابل دیدگاه سنتی

کمک به رفع مشکالت جامعه و تسهیل و تسریع فرایند توسعه آن

تولید محصوالت/خدمات تازه – با هدف رفاه و رضایتمندی

و همچنین تربیت شهروندانی کارآمد ،توانمند و متعهد جهت

حداکثری مشتریان هستند که این امر خود ضرورت پرداختن به

خدمت به کشور است که این هدف ،تنها از طریق اعتقاد و پایبندی

اخالق حرفه ای کارآفرینی ،ثبات شأن اخالقی کارآفرینان و تدوین

مدیر دانشگاه به فلسفه ای عمیق و ارزشمند و مجموعه ای از اصول

منشور اخالقی کارآفرینی را مورد تأکید قرار می دهد .کارآفرینان

و قواعد اخالقی مورد وفاق و پذیرش جامعه دانشگاهی ،محقق می

همواره با پیدایش ایده ها ،محصوالت ،سازمان ها و حوزه های

گردد .بسیاری از موضوعهای اخالقی در موسسات آموزش عالی به

جدید دست به گریبان هستند که هر یک مسایل و چالش های

مسائل اجرایی و مدیریتی اختصاص دارد .عنوان اخالق مدیریتی

اخالقی نوظهوری را در ارتباط با مشتریان درونی و بیرونی و سایر

چالش انگیز است ،چون مدیران نه تنها مسئولیت رفتار خود را بر

ذینفعان مطرح می نماید و عدماطمینان ،ناپایداری و تالطم های

عهده دارند ،بلکه پاسخگوی چگونگی برخورد با تخلفهای اخالقی

مستمر محیطی نیز همواره بر ابهام و پیچیدگی شرایط پیشرو می

دیگران در سازمان نیز هستند]  .[8،33گرچه اخالق روسای

افزاید] .[33،3

دانشگاه ها بیشتر به عنوان اخالق مدیریتی مورد توجه ذینفعان

 :1-4اخالق مديريتی

آموزش عالی است ،لیکن موضوعهای متفاوت دیگری مانند مسائل

اصول اخالق حرفهای مسئلهای است که در سالهای اخیر در کشور
ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از کتابها و مقالههایی که
هر روزه در این مورد نگاشته میشود و نیز کارگاهها و سمیناهایی
که برگزار میشود میتوان به اهمیت روزافزون این مسئله در میان
حرف مختلف پیبرد .حرفههای مختلف نیز حسب میزان حساسیت
و وظیفهای که در خدمت به جامعه دارند دارای معیارهای اخالقی
متفاوت میباشند .اصول اخالقی هر حرفه نشاندهندهی ارزشی
است که آن حرفه برای جامعه ،مراجعان و حرفهی خود قائل است
و این اصول دارای بار و ارزش واالیی است که رعایت آنها در
رعایت هنجارهای اجتماعی بسیار نقشآفرین است .از این نظر،
اخالق اساس معنویت است و انسانی که اخالقیتر است ،معنویتر
نیز هست ]  .[4دانشگاهها و مراکز آموزشعالی از سازمانهای مهم
هر جامعه محسوب میشوند که هر چه بیشتر مورد توجه و تقاضا
قرار میگیرند ،حساسیت نسبت به اعتبارسنجی آنها ،اطمینان از
پاسخگویی اجتماعی آنها و تضمین کیفیت آنها نیز افزایش می-
یابد .بهعالوه ،آموزشعالی ،نظامی حرفهای و مجموعهای از
رفتارهای انسانی را پوشش میدهد .افعال این عامالن نیز در منافع
یا مضار دیگران و همچنین در رشد یا زوال شخصیت آنان تأثیر

امنیتی ،تخلفهای اینترنتی ،شهریه و کمکهای مالی ،تصمیمهای
درباره استادان و دانشجویان و  ...موضوعهایی هستند که به اخالق
مدیریتی مدیران آموزش عالی مرتبط هستند .مدیران دانشگاهها از
استقالل فراوانی بهره میبرند و این هنجارهای اصلی حرفهای است
که رفتار آنها را مشخص میکند و ارزشهای اخالقی آنها را
شکل میدهد نه موانع قانونی .قوانین نمیتوانند همن رفتارها را
پیشبینی یا دیکته کنند .بسیاری از فعالیتهای اجرایی به شکل
نظارتهای غیر رسمی صورت میگیرد .در هر موسسه ،نقش
تدوین معیارهای اخالقی غالب ًا بر عهدة رئیس دانشگاه است .مدیران
ارشد نه فقط باید جوی اخالقی ایجاد کنند و آرمانهای واال داشته
باشند ،بلکه باید در جلوگیری از خالف کاری در هر جایی از
دانشگاه نیز هشیار باشند]  .[22خالق حرفهای این قدرت را برای
فرد و سازمان فراهم مینماید که خودکنترل و خود بهبودگر باشند.
حاکمیت اخالق حرفهای در سازمان ،قادر است به میزان
چشمگیری سازمان را در کاهش تنشها و تحقق اثربخش اهداف
یاری نماید و سازمان را پاسخگو سازد .بهعالوه به عنوان تنظیم-
کنندهی روابط میان انسانها از اهمیت خاصی برخوردار است ]
 .[3در حقیقت در دانشگاه که به عنوان جمهوری متخصصین
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نامیده می شود رئیس دانشگاه در رعایت اصول اخالق حرفه ای از

اخالق بخصوص همه ابعاد اخالق حرفه ای در اداره دانشگاه باید

نظارت مستقیمی برخورد دار نیست و فقط این اصول خود کنترلی

مورد توجه قرار بگیرد در ادامه به توضیحاتی در مورد حکمرانی

و یا به تعبیری وجدان کاری و اخالقی فرد است که کار او را کنترل

دانشگاهی پرداخته می شود.

می کند] .[22به تعبیری دیگر دانشگاهیان خودشان متولی آموزش

 .2حکمرانی دانشگاهی

عالی هستند و طبق کتاب بروبکر کسی ناظر و سرپرست آنها در
اصول اخالقی نیست و درستکاری آنها تنها به دلیل پاسخگو بودن
آنها در مقابل وجدانشان است .دو حلقه بازخوردی هیات علمی از
خود کنترلی(خود بازخوردی) و خود انضباطی .تنها قاضی اخالقی
آنها خود دانشگاهیان هستند .هیئت علمی باید بر نظم و انضباط
تاکید داشته باشد .از پیش داوری و تعصب اجتناب کند .در نهایت
در باب اهمیت اخالق مدیریتی باید ذکر کرد که ،مدیران دانشگاهی
از اختیارات و آزادی عمل فراوانی در دانشگاه بهره می جویند و
این هنجارهای حرفه ای دانشگاهی  -و کمتر محدودیت های
قانونی -است که تصمیمات و رفتارهای آنان را شکل می دهد و
اصول و ارزش های اخالقی حاکم بر رفتار آنان را تعیین می کند.
در مقابل نحوه اداره دانشگاه از سوی مدیران دانشگاهی نیز به
شدت بر تضعیف یا تقویت اخالق حرفه ای تأثیرگذار است .به

حکمرانی یا راهبری برای عملکرد آموزش عالی در همه سطوح
ضروری است از واحد آکادمیک واحد (سطح خرد) ،به سایر سطوح
سازمان تا در سطح نظام آموزش عالی (سطح کالن) ،این وسیله
ای است که از طریق نظم در آکادمی برای رسیدن به اهداف
آموزش ،تحقیق و ارائه خدمات به چندین طریق ادامه دارد .در
سطوح خرد و کالن ،حکمرانی مربوط به عملکرد روزانه دانشگاه ها
و نحوه اداره امور آنها از طریق ابزارهای حکومتی است که باعث
می شود که تصمیم گیری برای رسیدن به نتیجه مطلوب عملکرد
سازمانی تسهیل شود .در سطح کالن ،از طریق مکانیسم های
حکمرانی است که دولت تالش می کند تا اطمینان حاصل شود
که نظام آموزش عالی آن به اهداف مورد نظر مطلوب می رسد]
.[21

عبارت دیگر ،مدیر دانشگاه از طریق اعتقاد و باور قلبی به اخالق

حکمرانی همیشه موضوع مهمی در مطالعه آموزش عالی بوده است

حرفه ای دانشگاهی به نوعی که در تصمیمات و رفتارهای وی نمود

اما اخیرا اهمیت زیادی را به دست آورده است ،زیرا دانشگاه های

عملی یابد و او را به عنوان الگوی عملی دانشگاهیان در این زمینه

دولتی در حال افزایش کنترل دولتی هستند .برخی معتقدند که

تبدیل کند و همچنین بهره گیری وی از مکانیزم های انگیزشی و

حکمرانی ،بیشتر دربارة قدرت و اقتدار است ،سلال هایی

تشویقی نظیر برگزاری مراسم و جلسات نمادین و تقدیر از

درخصوص این است که چه کسی ویژگی های آن را دارا است و

دانشگاهیان معتقد و پایبند به امور اخالقی ،انتشار کتابچه ها و

چه کسی آن را انجام نمی دهد و چه عده ای نیز ،عالقه مند هستند

جزوات آموزشی در حوزه اخالق حرفه ای برای دانشگاهیان و تأکید

که آن را به کار ببرند] .[27

بر رعایت اخالق دانشگاهی از جانب سایر مدیران و کارکنان

به کارگیری اقتدار سیاسی و اقتصادی و اداری را برای مدیریت

دانشگاهی به منظور نهادینه کردن جو و فرهنگ سازمانی ملید

امور ملی الزم می دانند]  ،[23ولی حکمرانی زمانی که در دانشگاه

اصول و ارزش های اخالقی در دانشگاه و نظایر آن ،می تواند

مطرح می شود ،به دلیل اهمیت آن بیشتر مورد توجه قرار می

تأثیرگذارترین نقش را به منظور توسعه و ترویج اخالق حرفه ای

گیرد]  [24 ،23این توجه ،به گونه ای است که می توان گفت

در دانشگاه ایفا نماید] .[22

حکمرانی دانشگاهی ،امری است بسیار پیچیده که با پذیرش

در خالل اخالق مدیریتی ،رعایت اخالق و باید ها و نباید های ذکر

نظرات پارکر ،یعنی تغییرات وسیع زیست جهان دانشگاه،

شده مزید بر علت است ،در میان می توان به امیت این بعد از

بازتعریف آن ضروری است .نکتن دیگر ،اینکه ساختار حکمرانی

اخالق در حکمرانی دانشگاهی اشاره کرد که نه تنها بعد مدیریتی
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دانشگاهی در کشورهای مختلف ،متناسب با ساختارهای حکمرانی

ضعف مراکز دانشگاهی ،تحقیقاتی و صنعتی در خلق ارزش از

آنها متفاوت است ،و همین موضوع ،موجب پیچیدگی آن شده است.

طریق فناوری و به طورکلی ارتباط نامناسب صنعت و جامعه،

ضرورت توجه به حکمرانی دانشگاهی:
همان طور که بیان شد ،فشارها به رؤسای دانشگا هها برای
کارآمدی و کسب موفقیت و بهره وری و تحقق اهداف ،سبب شده
است تا به برخی از جنبه های سازمانی بیشتر توجه شود و برخی
از ابعاد مهم ،دانشگاهی در نظر گرفته نشده یا به فراموشی سپرده
شود ]  .[28به همین دلیل ،ذی نفعان دانشگاه ها در جهت تحقق
حقوق خود ،موضوع حکمرانی را مطرح کرده اند .این واژه ،از مهم
ترین و جذاب ترین مفاهیم در علوم اجتماعی است و عموم ًا به
عنوان یک مفهوم جدید در ارتباط با دولت به کار می رود و وقتی
از آن به عنوان پسوند استفاده می شود ،به معنای اصالح است]
.[23
همانطور که در قسمت قبل ذکر شد ساختار حکمرانی دانشگاهی
در کشورهای مختلف ،متناسب با ساختارهای حکمرانی آنها
متفاوت است ،و همین موضوع ،موجب پیچیدگی آن شده است؛
به طور مثال ،ساختار حکمرانی دانشگاهی اروپا تشکیل شده است
از هیأت امنای یک سطحی در کشورهای انگلوساکسون ،کمیسیون
های تخصصی آموزش عالی در هلند و ساختارهای دوسطحی
(هیأت نظارت و هیأت اجرایی) در سایر کشورها .این ساختار در
استرالیا از یک نظام یکپارچن اطالعاتی آموزش عالی تشکیل شده
است ،و در ایاالت متحدة آمریکا ،شامل تنوعی از مدل های مختلف
حکمرانی است .[11 ] .در ایران نیز نهادهای ،سیاست گذاری
بخشی ،در سطح وزارتخانه و در سطح دانشگا هها و مراکز آموزش
عالی وجود دارند که البته انسجام و یکپارچگی آنها مورد تردید
است .دانشگاه های ایرانی با چالش هایی نظیر حجم فراوان
درخواست برای ورود ،ناکافی بودن اعتبارات و اتکا به منابع دولتی،
متناسب نبودن مبالغ سرانن وام های دانشجویی ،متضاد بودن
قوانین دولتی با قوانین هیأت امناء و آیین نامن مالی و معامالتی
دانشگاه ها ،محقق نشدن اهداف کمی و کیفی آموز ش عالی برنام
ههای توسعن کشور ،ناکافی بودن سرانن فضاهای آموزشی و کمک
آموزشی و توزیع نامناسب آ نها ،فقدان یکپارچگی بین سیاست ها،

مواجه هستند ]  .[13با این حال ،اگرچه سیاست های کوچک
سازی و خودگردانی دولت ها و همچنین تالش دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی به منظور ارتقای جایگاه خود در ارزیابی های رسمی
ملی و بین المللی ]  .[28 ،13سبب توجه بیشتر دانشگا ه ها به
حکمرانی دانشگاهی شده است ]  .[12ولی توجه بیشتر و دقیق
تر ،نیازی ضروری است.
دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی در سطح جامعه عالوه بر ایفای
نقش پررنگ در سطح کالن حاکمیت خوب خود نیز دارای سازوکار
حاکمیتی است .حاکمیت دانشگاهی یا حکمرانی دانشگاهی یک
پدیده چندبعدی است که به چگونگی تعریف اهداف و دستیابی به
آنها ،مدیریت منابع مالی و انسانی ،برنامه های آموزشی ،دوره
تحصیلی ،کیفیت دانشجویان اشاره دارد]  .[11امروزه فشارهای
محیطی و اعمال حاکمیت خوب در سطح جامعه و شرکتها موجب
شده است که دانشگاه نیز به دنبال اعمال حاکمیت در درون خود
باشد .نیروهای اجرایی در رأس دانشگاه باید در قبال ذینفعان
پاسخگو باشند .در همین راستا ایجاد هیئت مدیره متمرکز و کمیته
های راهبردی موجب نظارت بیشتر و تسهیل فرایند تصمیم گیری
و واکنش مناسب در برابر تغییرات محیطی در دانشگاه می شود.
همچنین مشارکت ذینفعان مانند اعضای هیئت علمی و
دانشجویان در برخی از تصمیمات نمونه دیگری از تغییر
ساختارهای اجرایی دانشگاهی به سمت اعمال حاکمیت خوب به
حساب می آید ] .[17،13
الگوهای حاکمیت دانشگاهی بر چهار نمونه است :اول الگوی تک
قوه ای که یک ساختار متمرکز بر مسائل علمی و اجرایی مسئول
است .دوم حاکمیت دوقوه ای که از ساختار دوگانه ای یکی جهت
وظایف اجرایی و دیگری هیئت آموزشی و علمی سود می برد .نوع
سوم ساختار سه گانه ای متشکل از هیئت اجرایی ،کمیته آموزشی
و علمی و هیئت قانونگذار و ناظر است .نوع چهارم دارای ساختار
ترکیبی است و در آن هیئت مدیره و اجرایی در کنار اعضای
هیئتعلمی و برخی از نماینده دانشجویان ،مسئول اداره امور هستند
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این حالت که نیاز به بسترهای اینترنتی و فناوری دارد بیشتر در

شوند ،بخشها و سطوح پایینتر حاکمیت و مدیریت مشخص می

دانشگاههای دارای دوره مجازی و آموزش از راه دور به کار می رود]

شوند ،اختصاص منابع به واحدهای مختلف و برنامه ها صورت می

.[13

گیرد ،روشهای مدیریت دانشگاه و انتخاب رئیس دانشگاه و معاونین

ابعاد حاکمیت دانشگاهی عبارت اند از

بررسی می گردد و ساختار مناسب انتخاب می شود] .[14
 )3مدیریت :مدیریت دانشگاهی اشاره به تصمیمات مستمری

ماموریت و

دارد که در الیه های مختلف اتخاذ می شود این تصمیمات

اهداف

ارتباط با سطوح مختلفی از سطح عملیاتی تا سطوح عالی

ساختار

مشارکت

حاکمیت

فارغ التحصیلی ،ارتقای کارکنان و اعضای هیئت علمی،
انتصابات ،برنامه های زمانبندی فعالیت های دانشگاه ،امور

حکمرانی

رفاهی ،امور پژوهشی و دهها مورد دیگر یکی از سخت ترین

دانشگاهی
مدیریت

دارد .تصمیماتی چون :نحوه پذیرش ،ثبت نام ،ارائه گواهی

تصمیمات مدیریت که توانایی انعطاف پذیری دانشگاه را در
پاسخگویی

مقابل تغییرات محیطی افزایش می دهد تخصیص منابع است.
کارایی منابع گامی مهم در جهت پیشرفت دانشگاه محسوب

استقالل

می شود .با توجه به وظایف مهم مدیریت انتخاب مدیر ارشد
)رئیس (دانشگاه بسیار حیاتی است .به همین جهت باید نحوه

 )3مأموریت و اهداف :یک بعد کلیدی در تعریف حاکمیت
دانشگاهی چارچوب کلی از سیستم و نحوه تعامل بین
ملسسه و نهاد باالتر یا دولت است .در دانشگاه های
دولتی منبع اصلی نقدینگی بودجه اختصاص یافته
ال طبیعی است که چارچوب ها و
دولتی است و کام ً
ضوابط قانونی برای این امر طراحی شده باشد .در این
دسته دانشگاه ها محدودیتهایی جهت تعریف اهداف و
نحوه صرف هزینه ها وجود دارد و حتی تملک دارایی
هایشان بر اساس ضوابط قانونی شکل می گیرد .برخی
از اهداف دانشگاه ممکن است شامل :تعامل بیشتر با
صنعت و دنیای کسب و کار ،تعامل با دانشگاههای
خارجی ،ارتقای کیفیت دانش دانشجویان باشد.
ساختار حاکمیت :در این مقوله به دانشگاه به عنوان یک ملسسه
واحد و یک کل نگریسته می شود که در آن رسالت ،سیاست و رویه
ها مشخص می گردد؛ برای مثال ،نخبه های دانشگاهی شناسایی
و تقدیر می شوند ،برنامه های کلیه مقاطع تحصیلی طراحی می

انتخاب رئیس یا مدیر ،نحوه پاسخگویی ،ارزیابی عملکرد،
تخصیص وظایف ،مسئولیت ها و ساختار مدیریتی به دقت
مورد بررسی قرار گیرد.
 )2استقالل :در سال  2113کمیسیون اروپا بیانیه ای پیرامون
چارچوب جدید دانشگاه ها اعالم کرد و طی آن به بهبود
استقالل و پاسخگویی دانشگاه ها اشاره کرد .بر این اساس
انجمن دانشگاهی اروپا استقالل دانشگاه ها را در قالب چهار
بعد مطرح کرد :بعد دانشگاهی ،بعد مالی ،بعد سازمانی و بعد
نیروی انسانی .استقالل مالی به توانایی دانشگاه در دریافت
شهریه ،برنامه های درآمدزایی ،نحوه تخصیص بودجه و امکان
سرمایه گذاری اشاره دارد .استقالل دانشگاهی به برنامه ریزی
مجزا جهت نحوه جذب دانشجویان در مقاطع مختلف یا اضافه
و حذف کردن رشته یا مقاطع تحصیلی جدید اشاره دارد.
استقالل نیروی انسانی به نحوه انتصاب مدیران یا ارتقای
کارکنان و گزینش و استخدام افراد می پردازد .استقالل
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سازمانی به اختیارات ساختاری و فیزیکی دانشگاه و حوزه

به تعبیری دیگر اخالق حرفه ای باید در زیر سیستم های علمی

اختیارات مدیریت اشاره دارد.

حرفه ای و مدیریتی دانشگاه به عنوان جمهوری متخصصین که

 )1پاسخگویی :اهداف و برنامه های دانشگاه باید در قالب شاخص

بوسیله خود دانشگاهیان اداره می شود ،رعایت شود .بنابر نکات

هایی تعریف شوند تا در قبال آنها مدیریت دانشگاه و مدیران

مطروحه فوق ،در بعد اخالق مدیریتی ،مدیران صدر دانشگاه باید

میانی مستمر پاسخگوی ذینفعان باشند به عنوان نمونه اگر

در اداره و حکمرانی سیاست های دانشگاهی از این اصول اخالقی

هدف ارتقای سطح پژوهشی دانشگاه است و یکی از شاخص

استفاده کرده و آن را در رفتار و اعمال خود جاری و ساری کنند.

های ارزیابی سطح پژوهشی دانشگاه تعداد مقاالت پذیرفته

در این راستا به راهکارهای برای ارتقای نقش اخالق حرفه ای در

شده در نشریه های علمی پژوهشی است علت افت و افزایش

حکمرانی دانشگاهی اشاره می شود؛

این شاخص در بازه های مختلف از مدیریت پرسش شود.

 نکته بسیار حائز اهمیت ،ضرورت تعریف مطلوبیت اجتماعی،

 )7مشارکت :در این بعد مشخص میشود که چه تعداد از ذینفعان

فرهنگی و اخالقی دانشگاه های کشور اسالمی ایران از طریق

در تصمیمات مرتبط مشارکت دارند .ذینفعان دانشگاه شامل

تدوین سند جامع اخالقی و زیربخش های مربوط به آن شامل

دانشجویان ،اساتید ،کارکنان دانشگاه ،دولت ،نمایندگان

منشور اخالقی و اصول ،ارزش ها و خط مشی های اخالقی

صنعت ،انجمن های خیریه ،اتحادیه ها و فارغ التحصیالن

ویژه دانشگاه ها منطبق با شرایط و اقتضائات خاص هر

است ] . [18

دانشگاه است تا سپس بر اساس آن بتوان به راهکارهای

بحث و نتیجه گیری:

اجرایی تحقق اهداف و ارزش های مندرج در این سند

باید عنوان داشت که مهترین تفاوت دانشگاه با سایر سازمان ها

پرداخت ،تا مدیران دانشگاهی از این اصول و منشور در اداره

تفاوت در همین بعد حکمرانی و اداره کردن آن است .حکمرانی

بخش و حکمرانی دانشگاهی در تمامی زیر سیستم ها استفاده

دانشگاهی ،ضرورتی انکارناپذیر است که بدنن حکمرانی کشور به

کنند.

منظور سیاست گذاری و مدیریت علم ،فناوری و فرهنگ ،بر اساس

 تأکید می گردد که مطالعه و ارتقای اخالق حرفه ای در

نقشن جامع علمی کشور ،باید هرچه سریع تر به آن اهتمام ورزد و

دانشگاه باید با نگاهی سیستمی ،جامع و همهجانبهنگر

بر جامعیت و یکپارچگی و مطلوبیت آن توجه کند .با توجه به

مشتمل بر زیرسیستم های علمی -حرفه ای و مدیریتی-

ظرفیت های فراوان آموزش عالی کشور و نظر به گسترش روزافزون

ستادی و نقشآفرینان کلیدی هر زیرسیستم و همچنین بر

فعالیت های مختلف آموزشی و پژوهشی ،محقق شدن حقوق ذی

اساس کارویژه های اساسی آموزش ،پژوهش و خدمات

نفعان دانشگاهی ،که تقریباً همن آحاد اجتماع هستند ،تنها از مسیر

اجتماعی صورت پذیرد .در این راستا ،مهمترین مصادیق

ارزیابی های گسترده و توزیع شده میسر خواهد بود .البته ،این

اخالقی مدیران دانشگاه را در حکمرانی دانشگاهی می توان

موضوع به معنای نفی آزادی عمل و استقالل ملسسات نیست ،بلکه

مشتمل بر :بیطرفی ،نقدپذیری ،رازداری ،مسئولیتپذیری،

باتوجه به کمبود منابع و فرصت ها ،به عنوان بهترین مسیر برای

قانونپذیری ،ارزشیابی منصفانه ،احترام و اعتماد متقابل،

رسیدن به پیشرفت پایدار در عرصن علم و دانش درنظرگرفته می

کمک به رشد حرفه ای افراد ،پرهیز از خودمحوری و پرهیز

شود .در ادامه باید عنوان داشت که در بعد اخالق مدیریتی که

از تبعیض و نظایر آن تعریف نمود]  .[33لذا همه این اصول

نقش پر رنگی در حکمرانی دانشگاهی دارد ،اخالق حرفه ای در

الزمه ارتباط مناسب با جامعه و صنعت است.

تمامی ابعاد زیر باید لحاظ شود :هیآت علمی ،گروه آموزشی،

 اصل پیشگیری بهتر از درمان است در حوزه اخالق و به ویژه

مدیران گروه ،مدیران دانشگاهی ،کارمندان و در نهایت دانشجو؛ یا

اخالق حرفه ای در دانشگاه بسیار مصداق می یابد و این امر
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به شدت نیازمند تقویت اصول ،ارزش ها و اعتقادات دینی در
میان تمامی اعضای جامعه دانشگاهیان است که باید به این
بخش بذل توجه افزونتری مبذول گردد .در این میان نقش
مدیران و روسای دانشگاهی بسی پر رنگ تر از سایر اعضا
خواهد بود که بتواند در تهیه و تنظیم سیاست های کالن
حکمرانی و اداره دانشگاهی از این اصول استفاده کنند تا در
ادامه به ارتباط بهتر با جامعه و صنعت منجر شود.
 با عنایت به بهره مندی جامعه ایران اسالمی از منابع غنی
فرهنگی -مذهبی همچون نهج البالغه که کاملترین آموزه
های اخالقی و هم چنین مدیریتی را در اختیار قرار می دهد،
شایسته است در زمینه شناسایی و اجرایی نمودن اصول،
ارزش ها و راهکارهای ارتقای اخالق حرفه ای در حکمرانی
دانشگاهی منتج از این منابع ارزشمند در میان جامعه
دانشگاهیان کشور ،برنامه ها و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
 پایبندی به اصول اخالق در مدیران دانشگاهی ،و ارتقای
اخالق حرفه ای در میان جامعه دانشگاهیان در دانشگاه،
مستلزم ایجاد و توسعه بستر مناسب فرهنگی ،اجتماعی،
حقوقی و قانونی مناسب است] [13؛تا سپس بتوان به مسایل
اجرایی و شناسایی راهکارهای عملیاتی آن پرداخت .البته این
مهم محقق نخواهد شد مگر به همت مسولین و همه ی
اعضای جمهوری متخصصین.
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رتبه بندی دانشگاهها و صنایع ایران بر اساس شاخص همانتشاری در
نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
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چکیده:
همکاری های پژوهشی میان دانشگاه و صنعت در جریان یافتن دانش دانشگاهی به سمت صنعت و کاربردی کردن این دانش از اهمیت
ویژهای برخوردار است .یکی از مهمترین راههای ایجاد این جریان ،همانتشاری میان دانشگاه و صنعت میباشد .هدف از انجام این پژوهش،
بررسی همکاری میان دانشگاه و صنعت در ایران بر اساس شاخص هم انتشاری در مدارک نمایه شده فارسی در نمایه استنادی علوم ایران
( )SCIدر سال  4931و شناسایی کردن دانشگاهها و صنایع همکار در این همانتشاریها و نیز ترسیم ساختار جغرافیایی همانتشاریهای
دانشگاه و صنعت بر روی نقشه سیاسی ایران میباشد .به منظور شمارش همکاریها ،روش شمارش کامل همنویسندگی به کار گرفته شده
و نقشه همکاری ،با استفاده از نرمافزارهای اکسل ،یوسینت و پاژک در محیط جیپیاس ترسیم شده است .یافتههای حاصل از پژوهش
نشان میدهد که در سال  072 ،4931مقاله حاصل همانتشاری دانشگاه و صنعت در پایگاه  ISCنمایه شده است که در آنها  31واحد
دانشگاهی و  452واحد صنعتی همکاری داشتهاند .بر اساس پراکندگی جغرافیایی 92 ،استان در همانتشاریهای میان صنعت و دانشگاه
مشارکت داشتهاند که استان تهران دارای بیشترین هم انتشاری است ،و سپس با اختالف بسیار زیادی استانهای خوزستان و اصفهان به
ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که تعداد همانتشاریهای میان دانشگاه و صنعت بسیار کم است و به
مناطق معدودی از کشور و دانشگاهها و صنایع خاصی محدود میشود .به دلیل اهمیتی که همکاری میان دانشگاه و صنعت در اقتصاد دانش
بنیان و نیز تجاری سازی دانش دانشگاهی دارد ،باید سیاستهای پژوهشی به نحوی اتخاذ شود ،تا همانتشاریهای دانشگاه و صنعت هر چه
بیشتر انجام گیرد.
واژه های کلیدی :همکاری دانشگاه و صنعت ،همانتشاری ،همنویسندگی دانشگاه و صنعت

مقدمه:

یافتن دانش میان پژوهشگران شده است و از طرف دیگر به اشتراک

در جهان امروز ،امر پژوهش تحت تأثیر گستردگی ،تنوع و رشد

گذاری امکانات و الزامات پژوهش را ممکن ساخته است .این

سریع علم ،همکاری پژوهشگران با یکدیگر را امری اجتناب ناپذیر

همکاری پژوهشی که در میان پژوهشگران دانشگاهی امری است

کرده است .این همکاری میان پژوهشگران از طرفی باعث جریان

که تا حد زیادی شناخته شده و رایج است ،باید با سایر بخشهای

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دهم ،شمارههای  95و  ،93بهار و تابستان 4933
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پژوهشی از جمله صنعت نیز به نحوی شکل گیرد .اهمیت این

دانشگاه و صنعت و بررسی میزان جریان یافتن دانش دانشگاهی به

موضوع از این واقعیت نشأت میگیرد که دانش جدید تولید شده

سمت صنعت باشد.

در دانشگاه باید به عنوان درونداد در بخش نوآوری صنعت به کار

به دلیل اهمیتی که همکاریهای پژوهشی میان دانشگاه و صنعت

گرفته شود ] [4و فرهنگ و هویت دانشگاه به عنوان یک سازمان

در کاربردی کردن دانش دانشگاهی دارد ،پژوهش حاضر با هدف

اجتماعی صرف ًا علمی به سمت سازمانی که در صنعت و تجاری-

بررسی همکاری میان دانشگاه و صنعت در ایران بر اساس شاخص

سازی دانش ،نقش دارد ،پیش رود].[0

هم انتشاری در مدارک نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران

همکاریهای علمی میان دانشگاه و صنعت از مهمترین راههای

( )SCIانجام میگیرد و در این راستا وضعیت دانشگاهها و صنایع

پیش رَوی به سمت اقتصاد دانش بنیان و تحقق اهداف آن در

کشور بر اساس این شاخص همانتشاری مشخص شده در تکمیل

جامعه است ،اما باید به این نکته نیز توجه داشت که به دلیل وجود

یافتههای پژوهش ،ساختار همانتشاری دانشگاه و صنعت بر روی

نظامهای انگیزشی متفاوت حاکم بر این دو نوع سازمان]،[9

نقشه سیاسی کشور ترسیم خواهد شد.

همکاری میان آنها چالشهای متعددی را به همراه دارد که باید به
نحوی سیاستگذاری و مدیریت شوند تا مزایای حاصل از این
همکاری برای هر دو سازمان ،بر مشکالت آن فایق آید و و برونداد
قابل مشاهدهای از همکاری به دست دهد .با تحقق این امر در
دنیای کنونی ،مفهوم علم دانشگاهی و علم صنعتی به عنوان "

مبانی نظری پژوهش
همکاری و تعامالت میان صنعت و دانشگاه به شیوههای مختلفی
صورت میگیرد که به لحاظ میزان تعامل و ویژگی تمرکز متفاوتند،
بر این اساس  1گروه عمده تعامالت میان دانشگاه و صنعت را
میتوان در نظرگرفت:

جهانهای جدا" با توجه به آنچه که در علم امروز دیده میشود،
اشتباه بوده و افزایش تعداد پیوندهای میان سازمانی ،مرزهای میان

-

پشتیبانی از پژوهش :4این شکل از تعامل میان دانشگاه
و صنعت  ،هنگامی رخ میدهد که شرکت (صنعتی) به

علم صنعتی و علم دانشگاهی را محو میکند ].[1
از آنجا که انتشار مقاالت علمی رایجترین و محبوبترین قالب
اشاعه دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاههاست و بروندادی
قابل مشاهده و اندازهگیری است ،بررسی مقاالت پژوهشی اعضای
هیات علمی دانشگاه با همکاری صنعت و یا اصطالحاً همانتشاری
دانشگاه و صنعت میتواند شاخص مناسبی برای همکاری میان

طریق مالی و یا اعطای امکانات به یک دانشگاه کمک
میکند و دارای پایینترین درجه تعامل بین طرفین
(صنعت و دانشگاه) است .بهعبارت دیگر این نوع تعامل
تقریباً یک سویه است.
پژوهش مشارکتی :0این شکل از تعامل نسبت به مورد اول،
مشمول سطح باالتری از تعامل است و هدف آن پرداختن به

research support

1

Cooperative research

2
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مشکالت آنی صنعت است ،مانند پژوهشهای قراردادی 9و

و بخشهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نشان دهنده

مشاورهای.

موفقیت صنعت و دانشگاه در همکاری پژوهشی با یکدیگر باشد

انتقال دانش :این شیوه به مراتب تعامل بیشتری دارد و طیف

] .[3 ،8به همین دلیل در کشورهای مختلف این شاخص در سطوح

وسیعی از فعالیتها از قبیل تعامالت شخصی مداوم ،آموزش

مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است که در زیر به مرتبطترین این

مشارکتی و تهیه و تدوین برنامه درسی 1را در بر میگیرد.

پژوهشها با پژوهش حاضر اشاره میکنیم.

انتقال فناوری :روشی بسیار تعاملی و متمرکز است و هدف آن،
پرداختن به مسائل خاص صنعت از طریق تبدیل پژوهش
دانشگاهی به فناوری تجاری میباشد ].[5

پیشینه پژوهش:
در برخی از پژوهشهایی که در ایران همانتشاری دانشگاه و صنعت

در این میان ،همکاری پژوهشی به شکل پژوهشهای مشترک که
تعاملی در سطح متوسط و باال دارد ،به صورت وسیعی همکاری
تحقیق و توسعة دانشگاه و صنعت را در برمیگیرد] .[3این
پژوهشهای مشترک گاه ًا به شکل انتشاراتی با همنویسندگی
پژوهشگران بخش دانشگاهی و صنعتی منتشر میشود و به دلیل
اهمیتی که دارد ،به عنوان پیشرفت عظیمی در علم از آن یاد می-
کنند] .[7به چنین انتشاراتی که حاصل همنویسندگی دو بخش
صنعتی و دانشگاهی است اصطالحاً همانتشاری دانشگاه و صنعت
گفته میشود.

را مورد مطالعه قرار دادهاند ،قالب مدل مارپیچ سهگانه هم-
انتشاریهای دانشگاه ،دولت و صنعت مورد استفاده قرار گرفته
است که از جمله میتوان به پژوهش جوکار و عصاره(،)4930
حاتمی و نقشینه( )4939اشاره کرد] .[44،42پژوهشهای دیگری
نیز شاخص همانتشاری دانشگاه و صنعت را به صورت مجزا و خارج
از این مدل مورد مطالعه قرار دادهاند که در زیر به آنها اشاره می-
کنیم:
عصاره و همکاران ( ،)4935در پژوهشی به بررسی تأثیر فاصله
جغرافیایی در همانتشاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل

از این رو همانتشاری ،که عبارت از تولیدات علمی مشترک (دارای
همنویسندگی) با نشانیهای سازمانی چندگانه است ،توجه علمی
فزاینده ای را به عنوان معیاری برای بروندادهای مشترک پژوهشی
به خود جلب کرده است .شاخص همانتشاری ،که به نوعی نشان
دهنده جریان دانش دانشگاهی به سمت صنعت است ،میتواند به
عنوان جریان نیروی فکری دانشگاهی بر روی اقتصاد دانش محور

contract research

3

گرانشی نیوتون پرداخته اند .در این پژوهش که با استفاده از هم-
انتشاریهای دانشگاه و صنعت در پایگاه وب آب ساینس در دوره
 5ساله  0242تا  0241انجام گرفته است ،این نتیجه حاصل شد
که فاصله جغرافیایی عامل تأثیرگذاری در همکاری میان صنعت و
دانشگاه است و با افزایش فاصله جغرافیایی میزان همانتشاریهای
میان دانشگاه و صنعت کم میشود.[40] .

curriculum development

4
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عصاره و همکاران ( )4933در پژوهشی به بررسی ارتباط میان هم-

نتیجه رسیدند که بیشترین میزان مقالههای مشترک در حوزه

انتشاریهای دانشگاه و صنعت و تعداد اسپین افهای برگزار شده

صنعت داروسازی بوده است و شرکتهای خارجی در صنایع برق

توسط دانشگاههای ایران در طول سالهای 4939-4983

و الکترونیک برای دانشگاههای انگلستان همکاران مهمی بودهاند.

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میان تعداد همانتشاری

].[8

دانشگاههای ایران با تعداد اسپینآف های برگزار شده توسط این

آبرامو 3و همکاران ( ،)0223همنویسندگی صنعت و دانشگاه را در

دانشگاهها ارتباطی قوی وجود داشته است .بهعبارت دیگر ،هم

حوزههای مختلف در ایتالیا مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این

انتشاری بیشتر ،به شکلگیری اسپینآفهای بیشتری منجر شده

پژوهش نشان داد که بیشترین همکاری در حوزه پزشکی و شیمی

است ].[49

رخ داده و باالترین درصد مقاالت هم نویسندگی در حوزه مهندسی

صراطی شیرازی و همکاران( )4933در بررسی همانتشاری دانشگاه

صنایع و اطالعات بوده است].[45

و صنعت در ایران به ردهبندی این صنایع بر اساس "رده بندی بین

گیونتا ،پریکُلی و پِروچی ،)0241( 7به بررسی عوامل تأثیرگذار بر

المللی استاندارد صنعتی در تمام فعالیتهای اقتصادی" پرداخت.

هم انتشاری دانشگاه و صنعت در حوزه داروسازی در کشور ایتالیا

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که در همانتشاری دانشگاه و

پرداختند .در این پژوهش مشخص شد که هم نزدیکی جغرافیایی

صنعت ،بیشترین همکاری میان صنایع تولیدی با دانشگاهها بوده

و هم نزدیکی سازمانی احتمال و کثرت همانتشاری را افزایش می-

است .در این رده"تولید مواد دارویی ،محصوالت دارویی شیمیایی"

دهند.[43].

و "تولید کک و فرآوردههای نفتی تصفیه شده" بیشترین هم-

پیشینههای پژوهش نشان میدهند که همانتشاری دانشگاه و

انتشاریها را به خود اختصاص دادهاند" .معدن کاری و استخراج

صنعت به عنوان شاخصی از همکاری دو سازمان مورد توجه

معادن" در رده دوم همانتشاری با دانشگاه قرار دارد که در این

پژوهشهای مختلف بوده است و از جنبه های مختلفی بررسی

طبقه "استخراج نفت خام و گاز طبیعی" رتبه اول را دارد].[41

شده است .اما آنچه که پیشینه پژوهش در ایران نشان میدهد این

در خارج از ایران نیز جنبههای مختلف همانتشاری میان دانشگاه

است که همانتشاریهای صنعت و دانشگاه در انتشارات نمایه شده

و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است که در ادامه به برخی از این

در پایگاه  ,ISCکه مجموعهای کامل از نشریات علمی ایران را نمایه

مطالعات اشاره میشود:

میکند ،تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .از این رو این

کالورت و پاتل )0229( 5همانتشاریهای دانشگاه و صنعت را در

پژوهش درصدد است که با بررسی این انتشارات این خأل را در

طول بیست سال در انگلستان مورد مطالعه قرار دادند و به این

پژوهشهای کشور در این حوزه پرنماید.

Calvert, & Patel
Abramo

5
6

Giunta, Pericoli, & Perucci

7
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روش بررسی:

کامل استفاده میشود ] .[43بدین ترتیب مدرکی که توسط 1

دادههای این پژوهش از "نمایه استنادی علوم ایران" ( )SCIکه از

سازمان نوشته شده باشد ،یک مدرک همانتشاری است که شامل

محصوالت "پایگاه استنادی علوم جهان اسالم" ( )ISCاست،

 3پیوند میباشد و هر  1سازمان امتیاز کامل مدرک را کسب

گردآوری شده است .به منظور گردآوری دادههای این پژوهش،

خواهند کرد و به دلیل اینکه تحلیل در سطح سازمان انجام می-

مقاالتی که به صورت مشترک توسط دانشگاه و صنعت نوشته شده

گیرد ،اگر بیش از یک نویسنده از یک سازمان در مدرک همکاری

و در پایگاه استنادی علوم ایران نمایه شدهاند ،مورد جستجو قرار

داشته باشد ،در سهم سازمان تفاوتی ایجاد نمیشود و همکاری

گرفت .در پایگاههای بین المللی نظیر پایگاه وبآوساینس ،لیبل-

سازمان یک بار شمرده میشود.

های مشخصی وجود دارند که نشان دهنده وابستگی سازمانی

بر این اساس در هر مدرک با  nسازمان  n(n-1)/2همکاری وجود

نویسندگان میباشند] 47و  ،[48اما چنین لیبلهایی در آدرس

دارد ] .[48به این دلیل که ما در این پژوهش تنها به همکاری

نویسندگان ایرانی به صورت مشخص و ثابت وجود ندارد .از این رو

میان دانشگاه و صنعت میپردازیم و همکاری میان سازمانهای

در این پژوهش ،از واژگانی که به نوعی نشان دهنده وابستگی

مشابه مورد پژوهش نیستند ،اگر در مدرکی  nسازمان صنعتی و

صنعتی نویسندگان است مانند شرکت ،صنعت ،صنایع ،کارخانه و

 mسازمان دانشگاهی وجود داشته باشد ،تعداد همکاری میان

کمپانی 8استفاده شده است .مدارکی که در آدرس آنها هم واژگان

سازمانی در این مدرک برابر خواهد بود با

مرتبط با صنعت و هم واژگان مرتبط با دانشگاه وجود داشته باشد
(آدرس صنعتی& آدرس دانشگاهی) به عنوان همانتشاری دانشگاه

)((n+m)(n+m)-1)/2)- ((m (m-1)/2)+ (n(n-1)/2

و صنعت محسوب شده و جامعه پژوهش حاضر را تشکیل میدهند.
سال مورد نظر در این پژوهش سال  331میباشد .زمان گردآوری
دادهها تابستان  4933میباشد.
در این پژوهش ،تحلیل در سطح سازمانی و با استفاده از روش
شمارش کامل 10انجام میگیرد .زیرا غالباً در پژوهشهایی که به
منظور بررسی همکاری علمی صورت میگیرد ،از روش شمارش

به منظور ترسیم نقشه همکاری میان دانشگاه و صنعت بر روی
نقشه سیاسی ایران ،ماتریس هم انتشاری دانشگاه و صنعت را رسم
کرده و به به نرم افزار یوسینت وارد می کنیم و خروجی نرم افزار
پاژک ).net( 44را از آن میگیریم .حال با وارد کردن این فایل
و به همراه فایل مربوط به طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران،
در محیط محیط جی پی اس 40نقشه را ترسیم میکنیم.

 8در این پژوهش ،صنایعی مدنظر قرار گرفته است که یکی از این
واژهها را در آدرس خود داشته باشد.
3در این سال نشریات به صورت کامل منشتر شده و اطالعات آنها به
صورت کامل در پایگاه  iscوجود داشته است.

Total count

10

pajek

11

GPS

12
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یافتههای پژوهش:
در سال  072 ،4931مقاله حاصل از همانتشاری دانشگاه و صنعت
در نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه شده اند .بررسی

دانشگاههای تابع وزارت

43

10

واحدهای دانشگاه آزاد
بهداشت ،درمان و آموزش
دانشگاه صنعت نفت
اسالمی
پزشکی

00

32

---

0

موضوعی این انتشارات بر اساس حوزههای موضوعی موجود در

در سال ،4931در میان دانشگاههای تابع وزارت علوم،

"سامانه نشریات علمی جهان اسالم" ،که به نشریات منتشر کننده

تحقیقات و فناوری ،دانشگاه تهران با  90پیوند با صنعت،

آثار اختصاص داده شده است ،بیشترین میزان همانتشاریهای

بیشترین میزان همانتشاری با صنعت را داشته است و پس از

دانشگاه و صنعت در حوزه کلی فنی و مهندسی انجام شده است

آن ،دانشگاههای فردوسی مشهد و شهید بهشتی به ترتیب با

که کمتر از نیمی از کل این تولیدات را شامل میشود ،پس از این

 48و  45پیوند در رتبههای بعدی قرار دارند .جدول 0

حوزه ،حوزه علوم پایه و علوم پزشکی در رتبههای بعدی قرار دارند؛

پرتولیدترین دانشگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را

حوزههای محیط زیست و منابع طبیعی و حوزه هنر و معماری

در همانتشاری با صنعت نشان میدهد.

کمترین میزان همانتشاری را به خود اختصاص دادهاند.
در همانتشاریهای دانشگاه و صنعت در سال  31 ,4931واحد

جدول  .2پرتولیدترین دانشگاههای وزارت علوم،

دانشگاهی و  452واحد صنعتی همکاری داشتهاند .در میان

تحقیقات و فناوری در همانتشاری با صنعت در سال

دانشگاههای همکار در این انتشارات  50دانشگاه تابع وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری 091 ،پیوند با صنعت 43 ،دانشگاه تابع وزارت

31
نام دانشگاه

تعداد پیوند با

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 10 ،پیوند با صنعت00 ،دانشگاه

دانشگاه تهران

از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در مجموع  32پیوند و دانشگاه

دانشگاه فردوسی

90
صنعت
48

صنعت نفت  0پیوند با صنعت داشتهاند ،که حاصل این پیوندها
 072مدرک همانتشاری دانشگاه و صنعت در سال  4931بوده
است .جدول  ،4اطالعات مربوط به دانشگاههای همکار در هم-
انتشاری دانشگاه و صنعت را در سال  4931را نشان میدهد.
جدول  .1دانشگاههای همکار در همانتشاری دانشگاه

واحد دانشگاهی
دانشگاههای تابع وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری

50
دانشگاهی

40
40

مدرس
در سال ،4931در میان دانشگاههای تابع وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاههای علوم پزشکی تهران و
همدان به ترتیب با  8و 5پیوند با صنعت ،بیشترین میزان

و صنعت در سال 1931
تعداد واحد

دانشگاه شهید
مشهد
دانشگاه شهید
بهشتی
دانشگاه تربیت
چمران اهواز

45

تعداد پیوند
091
با صنعت

همانتشاری با صنعت را داشتهاند .جدول  9پرتولیدترین
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دانشگاههای همانتشار با صنعت را در وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی نشان میدهد.

39

1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

در مجموع در سال  ،4931در میان تمام دانشگاههایی که در
همکاری با صنعت در قالب همانتشاری مشارکت داشتند،

جدول .9پرتولیدترین دانشگاههای همانتشار با صنعت
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال
1931

دانشگاه تهران در رتبه اول قرار دارد و دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه فردوسی مشهد در
رتبههای بعدی همانتشاری با صنعت قرار دارند .جدول 5

نام دانشگاه

تعداد پیوند با

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی همدان

8
صنعت
5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

9

دانشگاه علوم پزشکی قم
بهداشتی درمانی شهید صدوقی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
دانشگاه علومیزدپزشکی ایران
بهشتی

9

جدول .5پرتولیدترین دانشگاههای کشور در هم-

9

انتشاری با صنعت در سال 1931

9

پرتولیدترین دانشگاههای کشور را همانتشاری با صنعت نشان
میدهد.

نام دانشگاه

تعداد پیوند با صنعت

در سال  ،4931در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی،

دانشگاه تهران

90

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران با  02پیوند

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

02

با دانشگاه و صنعت آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیات تهران

دانشگاه فردوسی مشهد
تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی

48
45

با  02پیوند با صنعت ،بیشترین میزان همانتشاری با صنعت

دانشگاه شهید چمران اهواز

40

را داشته است .جدول  1پرتولیدترین واحدهای دانشگاه آزاد

دانشگاه تربیت مدرس

40

دانشگاه تبریز

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه پیام نور

3

اسالمی که با صنعت همانتشاری داشتهاند را نشان میدهد.
جدول .1پرتولیدترین واحدهای دانشگاههای آزاد
اسالمی همانتشار با صنعت در سال 1931
نام دانشگاه

تعداد پیوند با

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

02
صنعت
7

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
تهران

1
1

در سال  452 ،4931واحد صنعتی در همانتشاری با دانشگاههای
کشور مشارکت داشتند که در این میان پژوهشگاه صنعت نفت با
 01همانتشاری در رتبه اول قرار دارد .جدول  3واحدهای صنعتی
فعال در همانتشاری را در سال  4931نشان میدهد.
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نمیشود .برای حل این مشکل این نقشه در دو دفعه کشیدهاشده-
جدول  .6پرتولیدترین همکاران صنعتی بخش دانشگاهی

است :در دفعه اول با لحاظ کردن همانتشاریهای استان تهران و

در هم انتشاری در سال 1931

نیز ارتباط آن با سایر استانهای کشور و در دفعه دوم بدون در

نام واحد صنعتی

تعداد پیوند با صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت

01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ایران

43

شرکت ملی نفت ایران

41

شرکت نفت فالت قاره

40

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت،
تهران

42

نظر گرفتن همانتشاریهای استان تهران و لحاظ کردن تهران تنها
به عنوان رابط میان سایر استانهای کشور.
تصویر  4نقشه فضایی شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت را در
ایران در سال  4931را میان تمام استانهای کشور ،نشان میدهد.
در این شبکه  92استان حضور دارند که استان تهران با 481
همانتشاری که  422مورد آن درون استانی است ،رتبه اول هم-
انتشاری درون استانی و میان استانی را به خود اختصاص داده
است.
تصویر  0نقشه فضایی شبکه همانتشاری دانشگاه و صنعت را در
سال  4931پس از حذف همانتشاریهای استان تهران نشان می-

نقشه فضایی شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت در

دهد .در این شبکه استان خوزستان با  52همانتشاری که 47مورد

ایران در سال 1931

آن درون استانی است بیشترین تعداد همانتشاری و نیز بیشترین

با استفاده از پراکندگی جغرافیایی همانتشاری دانشگاه و صنعت در

تعداد ارتباط میان استانی را داشتهاست ،پس از استان خوزستان،

ایران ،ساختار جغرافیایی یا به اصطالح نقشه فضایی همکاری میان

استان اصفهان با  01همانتشاری که  44مورد آن درون استانی

دانشگاه و صنعت در ایران ترسیم شد .در این نقشهها اندازه دایره

است ،بیشترین میزان همانتشاری را داشته است.

نشان دهنده میزان همانتشاری در یک استان و ضخامت خطوط
نشان دهنده میزان همکاری میان دانشگاه و صنعت در استانهای
مختلف است .در ترسیم نقشهها به دلیل تعداد زیاد همانتشاریها
در استان تهران ،اندازه دایرهای که همانتشاری را در سایر استانها
نشان میدهد بسیار کوچک شده و تقریباً برای تمامی استانها به
یک اندازه میشود به گونهای که تفاوت میان سایر استانها دیده

35

رتبه بندی دانشگاهها و صنایع ایران بر اساس شاخص همانتشاری در نشریات فارسی .....

تصویر .2نقشه فضایی شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت در
ایران در سال  1931بدون تهران

نتیجه گیری نتیجه گیری
نوآوری در ارتباطات رخ میدهد ] [02و ارتباط میان دانشگاه و
صنعت از ارکان بنیادی نوآوری در تمام مدلهایی است که نوآوری
را مطالعه میکنند .از این رو بررسی هر گونه ارتباط ممکن میان
این دو نهاد حائز اهمیت بوده و میتواند در نظام ملی نوآوری و در
راستای آن اقتصاد دانش بنیان جامعه نقشی اساسی ایفا کند .هم-
انتشاری از مهمترین کانالهای ارتباطی میان دانشگاه و صنعت
است که در تجاریسازی دانش دانشگاهی ] [04و در اقتصاد دانش
تصویر  .1نقشه فضایی شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت
در ایران در سال 1931

بنیان ] [00نقش مهمی ایفا میکند.
بر این اساس در این پژوهش ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس
شاخص همانتشاری در نشریات فارسی نمایه شده در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم در سال  4931مورد مطالعه قرار گرفته
است .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که در سال
 072 ،4931مقاله حاصل همانتشاری دانشگاه و صنعت به چاپ
رسیده است که در آنها  31واحد دانشگاهی و  452واحد صنعتی
همکاری داشتهاند .بررسی همکاران صنعتیِ دانشگاه در همانتشاری
حاکی از آن است که با اینکه تعداد این واحدها بسیار است ،اما
بیشتر آنها تنها یک انتشار مشترک با دانشگاه داشتهاند ،که این
یک پژوهش میتواند بسیار اتفاقی و بدون برنامهریزی انجام شده
باشد .این مسأله میتواند ناشی از آن باشد که بخش تحقیق و
توسعه در بسیاری از صنایع فعال نیستند و برنامهریزی و
سیاستگذاریهای از پیش تعیین شدهای در این راستا وجود ندارد.
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در مجموع ا ستانهای ک شور 92،ا ستان در همانت شاریهای میان

این نتیجه حاصل شد که در تولیدات علمی مربوط به نفت" ،توزیع

صنننعت و دانشننگاه مشننارکت داشننتهاند که اسننتان تهران دارای

تولیدات علمی با قابلیتهای نفتی موجود در کشور همگون ارزیابی

بی شترین هم انت شاری ا ست و با اختالف ب سیار زیادی ا ستانهای

میشود" ] [01و به همین دلیل استان خوزستان پس از استان

خوزستان و اصفهان به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.

تهران ،جایگاه پررنگی در تولیدات علمی این حوزه دارد .عالوه

تعداد زیاد همانتشاریهای استان تهران در مقایسه با سایر استان-
های کشور و در صدر بودن استان خوزستان در بیشتر سالها پس
از این استان ،این گفته نوردن 49را در سطح ملی برای کشور ایران
تایید مینماید که تنها تعداد کمی از شهرها و کالن شهرها در
جهان هستند که در رتبهبندی انتشارات در رتبههای باال قرار می
گیرند ] .[09به دلیل امتیازهای ویژه استان تهران به عنوان پایتخت
و نیز حضور دانشگاههای مادر در استان تهران و صنایع متعدد،
کسب رتبه اول استان تهران در همانتشاری میان دانشگاه و صنعت
و ارتباط با سایر استانها دور از انتظار نیست .پس از استان تهران،
حضور پررنگ استان خوزستان هم به لحاظ تعداد انتشارات و هم
به لحاظ ارتباط با سایر استانهای کشور در نقشه به وضوح دیده
میشود .حضور شرکتهای بزرگ وابسته به صنعت نفت و صنعت
پتروشیمی در این استان و اینکه شرکتهای بزرگ تمایل بیشتری
برای همکاری با دانشگاهها دارند ] ،[00میتواند اولین دلیل حضور
پررنگ این استان در همانتشاریهای دانشگاه و صنعت باشد .از
سویی دیگر ،وابستگی زیاد ایران به اقتصاد نفتی و احساس نیاز
دستاندرکاران این حوزه به استفاده بهینه از ذخایر نفتی باعث
شده است که پژوهشهای دانشگاهی در این حوزه جایگاه ویژهای
پیدا کند .در پژوهشی که بندلیزاده ( )4939انجام داده بود نیز

Noorden

13

صنعت نفت ،دو صنعت بزرگ "شرکت فوالد خوزستان" و نیز
"شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی" نیز در این همانتشاریهای
استان خوزستان نقش بسزایی داشتهاند .استان اصفهان پس از
استان خوزستان بیش از سایر استانهای کشور در همانتشاری با
دانشگاه فعال بوده است که وجود دانشگاههای مادر و نیز تعداد
زیادی از صنایع مختلف از جمله "شرکت صنایع هواپیما سازی
ایران"" ،کارخانه فوالد مبارکه"" ،کارخانه ذوب آهن اصفهان" و
"شرکت پلیاکریل اصفهان"" ،شرکت صنایع ریختهگری اصفهان"،
"شرکت دارویی باریج اسانس کاشان"" ،شرکت تحقیقاتى حکیمان
شرق" میتواند دلیل تعداد باالی همانتشاری در این استان باشد.
الزم بذکر است که سه استان تهران ،اصفهان و خوزستان در سال-
های متمادی زیادی در رتبهبندی استانهای کشور بر اساس
توسعه یافتگی صنعتی در رتبههای اول تا سوم در میان استانهای
کشور قرار داشتهاند ].[05
نتیجه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین که توزیع ثروت علمی
ایران را در سطح کشور بررسی کردهاند در یک راستا قرار دارد ،از
جمله پژوهش بندلی زاده ( )4939که بیان میکند تهران به دلیل
وجود زیرساختهای الزم بیشترین تولید را داشته و به همین دلیل
بیشترین میزان همکاری نیز با تهران بوده است] .[01و نیز پژوهش
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