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ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه
ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی
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چکیده:
یکی از اهداف برنامه ششم توسعه انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی در راستای کاهش آسیبهای اقتصادی و اجتماعی ،و ارائه
راهکارهایی در جهت حل معضالت آنها است .از طرفی دیگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز موظف است در راستای تحقق اهداف
برنامه ششم توسعه با دانشگاهها همکاری نماید ،در همین راستا ممکن است عواملی مانع از ارتباط دانشگاه و صنعت گردند .براین
اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل
عاملی تاییدی میباشد .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر اجرا توصیفی -پیمایشی بوده ،که با مطالعات گسترده کتابخانهای
مورد پشتیبانی قرار گرفته است .بدین منظور پرسشنامه محقق ساختهای مشتمل بر  33سؤال تدوین و بین  144نفر از اعضای هیات
علمی دانشگاهها و مدیران صنایع شهرستان بیرجند که بهطور تصادفی در دسترس و براساس فرمول کوکران انتخاب شده بودند توزیع
و جمعآوری گردید .جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرمافزار لیزرل استفاده شده است ،همچنین جهت
بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش و رتبهبندی آنها ،از آزمونهای دوجملهای ،تی تک عاملی و فریدمن بهره گرفتهشده است .نتایج
این پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب عوامل نظام آموزشی ،تحقیقات دانشگاهی ،عوامل فرهنگی ،عوامل ساختاری ،عوامل
عملکردی و قوانین و مقررات ازجمله موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه میباشند.
واژگان کلیدی
دانشگاه ،صنعت ،برنامه ششم توسعه ،تحلیل عاملی.

 -1مقدمه
ارتباط صنعت و دانشگاه از دیرباز در بسیاری از کشورها مطرح
بوده است .برخی از کشورها بنا به نیاز و ساختار صنعتی
دانشگاهی خود این ارتباط را تا حد ممکن تبیین ،طراحی و به
اجرا درآوردهاند .صنایع بهعنوان یک مصرفکننده علم و
تکنولوژی باید ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشند و
جهت بهکارگیری بهینه دانش تولیدشده و تکنولوژی به وجود
آمده از آن استفاده کنند [ .]1همچنین این ارتباط با توجه به
میزان تأثیرگذاری آن در فرآیند توسعه دانشمحور و پایدار در
طول تاریخ مورد توجه عموم صاحبنظران خصوصاً سیاست-
گذاران قرارگرفته و بدینجهت بحثهای متعددی پیرامون
ابعاد این ارتباط مطرحشده است [ .]2از طرفی میتوان گفت،
پیشرفت و توسعه هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو

بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد .درواقع ،یکی از با
ارزشترین منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار
دارد دانشگاه است.بنابراین دانشگاه بهعنوان بستر واقعی تربیت
نیروی انسانی در این رابطه نقش غیرقابلانکار دارد [.]3
ساختارهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در ایران نیز طی سالیان
بعد از انقالب اسالمی بهخصوص در دههی دوم انقالب شکل
کاملتری به خود گرفت بهگونهای که اولین ساختارهای
ایجادشده میتوان به دفتر ارتباط صنعت در دانشگاهها یاد
نمود و پسازآن پژوهشکدههای صنعتی در کنار صنایع بزرگ
و مادر ،ساختاریافته و ایجاد شدند [ .]4در این ارتباط ،دانشگاه
و صنعت تالش میکنند تا برخی از فعالیتهای علمی خود را
بهطور مشترک و هماهنگ انجام دهند و بههرحال
همکاریهای دوجانبه این دو نهاد فعالیتهایی را در برمیگیرد
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که هر یک از آنان قادر به انجام دادن آن نیستند [ .]5بنابراین
دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعهای
محسوب میشوند و همکاری این دو شرط الزم برای موفقیت
و شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه بهویژه توسعه پایدار
میباشد.
از طرفی مسئله رابطه دانشگاه و صنعت را میتوان به دو
صورت عام و خاص طرح کرد .صورت عام این مسئله که همه
نهادهای علمی ،آموزشی و پژوهشی را شامل میشود عبارتاند
از :نیاز صنعت به نهاد علمی و پژوهشی برای تربیت نیروهای
متخصص و حل مسئله بهوسیله تحقیقات علمی و گشودن
افقهای جدید با انتقال تکنولوژی و نوآوری .صورت خاص
مسئله عبارت است از سازوکارهای الزم برای استفاده از
امکانات علمی و پژوهشی دانشگاهها در خدمت صنعت است
[ .]6با توجه به مطالب فوق در این پژوهش تالش میشود تا
ضمن شناسایی ،بررسی و اولویتبندی موانع مؤثر در ارتباط
دانشگاه و صنعت به این سؤال پاسخ داده شود که موانع
شناساییشده چه تأثیری بر روابط میان صنعت و دانشگاه می-
گذارند؟ و برای رفع این موانع در برنامه ششم توسعه چه
راهکاری ارائه گردیده است؟
همکاری صنعت و دانشگاه ضمن اینکه بهواسطهی تولید
محصوالت جدید و نوآورانه سود شرکتهای تولیدی را افزایش
میدهد ،باعث حل مشکالت طراحی و فنی نیز خواهد شد .از
سوی دیگر دانشگاه میتواند با استفاده از امکانات و تجهیزات
آزمایشگاهی و کارگاهی به انجام تحقیقات اقدام نماید [.]7
انجام پژوهشهایی در خصوص ارتباط دانشگاه و صنعت از این
منظر حائز اهمیت است ،که با بررسی و شناسایی موانع مؤثر
بر ارتباط این دو نهاد ،میتوان راهکارهایی را جهت حل این
موانع ارائه نمود .بنابراین با توجه به این موضوع که دانشگاه و
صنعت ازجمله سرنوشتسازترین نهادهای اجتماعی هر جامعه،
بهویژه پس از انقالب صنعتی به شمار میروند ،دستیابی به
توسعه صنعتی بدون برقراری ارتباط مؤثر بین این دو نهاد
امکانپذیر نخواهد بود ،بنابراین باتوجه به مطالب فوق و
بررسی پژوهشهای پیشین ،در پژوهش حاضر سعی گردیده
کلیه موانع ارتباطی دانشگاه و صنعت را بهگونهای که اهداف
برنامه ششم توسعه محقق گردد ارزیابی ،شناسایی و بررسی
نموده و راهکارهایی اجرائی بهمنظور کمک به این ارتباط ارائه
نماییم.

دانشگاه ،نهاد اجتماعی قوی است که در ایران حدوداً قدمت
هشتادساله دارد .این نهاد در مراحل اولیه خود برای مدت
طوالنی تنها دارای فعالیتهای آموزشی بود و مأموریت توزیع
و اشاعه دانش را دنبال میکرد .اتزکویتز 1نشان داد که بر
اساس دینامیک درونی دانشگاه و اثرات دنیای بیرون بر
ساختارهای سیستم دانشگاهی ،دو انقالب دانشگاهی در جهان
به وقوع پیوسته است [ .]8انقالب دانشگاهی نخست در اواخر
قرن نوزدهم در کشور آلمان اتفاق افتاد که طی آن دانشگاهها
عالوه بر فعالیتهای آموزشی ،در فعالیتهای تحقیقاتی فعال
شدند و عالوه بر مأموریت توزیع دانش ،مأموریت تولید دانش
را نیز بر عهده گرفتند .امروزه از دانشگاههای که فعالیت
آموزشی و پژوهشی را باهم انجام میدهند ،تحت عنوان
دانشگاه همبولتی 2یاد میشود [ .]9در فرآیند انقالب دوم،
دانشگاهها نهتنها عهدهدار مأموریت نوآوری تکنولوژیک و در
نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی شدند ،بلکه آموزش سازمان
(آموزش کارآفرینی) و پژوهش فردی به پژوهش گروهی
تبدیل شد [.]10
تحوالت فناوری چند دهۀ گذشته به افزایش وابستگی صنایع
به دانشگاهها در اجرای پروژههای فناوری انجامیده است .در
آخرین سال قرن بیستم ،بیش از  200دانشگاه از آمریکا در
انتقال فناوری به صنعت فعال بودهاند که برآیند آن ،حدود 40
میلیارد دالر سود مالی و  260هزار فرصت شغلی بهدستآمده
است [ .]11بر این اساس ،توانمندی دولتها در ایجاد
ساختارهای مناسب و طراحی راهبردهای ثمربخش برای بهره-
برداری از فرصتهای موجود ،تابع قابلیتهای علمی و فنی
کشور و بهشدت متأثر از پتانسیل دانشگاهها و صنایع در تولید،
توزیع و بهکارگیری مؤثر فناوری است [.]12
اصوالً پیدایش فناوریهای امروز ،محصول طبیعی بر هم کنش
و تعامل دانشگاه و صنعت است و علم و فناوری امروز جهان،
حاصل چنین ارتباطی است .چگونگی ارتباط این دو پدیده از
گذشته ،مورد توجه صاحب نظران و برنامه ریزان کشورها ،به
ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است .در کشور ما
نیز صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی با درک ض رورت
چنین فرآیندی ،تالشهایی به عمل آورده اند که از جمله در
قالب کنگرههای سراسری و همکاریهای دولت ،دانشگاه و
صنعت برای توسعه ی ملی به نمایش گذاشته شده است
[.]13

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1Etzkowitz,

H
Humboldt university
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به عبارت دیگر تعامل دانشی میان صنعت و دانشگاه نوعی از
ارتباط است که در یک سوی آن دانشگاه به عنوان بنیان
تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید کننده دانش مورد نیاز
صنعت قرار دارد و در سوی دیگر آن صنعت به عنوان بنیان
تولید و ارائه محصوالتی که از کاربردی سازی دانش بدست
میآیند و نیاز افراد جامعه را مرتفع میسازند قرار میگیرد
[ .]14در نتیجه ،بروندادهای دانشگاه (نیروی انسانی متخصص،
نوآوری علمی و گسترش دامنۀ علم و دانش) بخشی مهم از
دروندادهای صنعت محسوب میشود [ ،]3بنابراین میتوان
گفت ،تولید و توزیع مناسب فناوری مرهون توسعۀ مراکز
دانشگاهی و ارتباط مناسب آن با صنعت در کاربردی کردن
نتایج تحقیقات انجامشده است .تجربۀ کشورهای توسعهیافته،
حاکی از آن است که عدم همکاری مناسب دانشگاه و صنعت،
توسعهیافتگی را غیرممکن یا دستکم دستیابی به آن را بسیار
دشوار میکند [.]15
بهطورکلی این واقعیت را نباید نادیده گرفت که صنعت در
کشور ما صنعت درونزا نبوده و از ابتدای شکلگیری متکی بر
امکانات و تواناییهای خارجی بوده است ،یکی از ویژگیهای
صنعت وابسته آن است که امکان خرید و انتقال تکنولوژی
خارجی بسیار سریعتر از هرگونه تحقیق و بررسی برای
دستیابی به تکنولوژی ملی یا داخلی است بنابراین طبیعی
است که رغبت بیشتری از طرف صنعت برای جذب تکنولوژی
بهجای تحقیق درنهایت خلق تکنولوژی است [ .]16در ایران
اگرچه دانشگاههای کشور در ماموریت آموزشی و پژوهشی به
خصوص در دو دهه گذشته موفق بوده اند ولی در ماموریت
کارآفرینی دانشگاه خالء جدی دیده میشود که ناشی از روابط
ضعیف دانشگاه ،صنعت و دولت است [ .]17تجربه سالهای
اخیر نشان دهنده آن بوده که دفاتر ارتباط با صنعت ،کارایی
مناسبی در برقراری این ارتباط نداشتهاند .اکنون در موقعیتی
هستیم که دانشجو ،استاد و دانشگاه به دلیل دوری از صنعت
از آن آگاهی زیادی ندارند .صنعت نیز دانشگاه را در امور
صنعتی ،کمتجربه میپندارد و برنامهریزی مستمر نیز در
انسجام آنها نقشی اندک دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که محدود بودن ارتباط دانشگاه با صنعت منجر به آن شده که
تحقیق و نوآوری در صنعت کمتر به وجود آید و اتکا به
تکنولوژی خارجی ادامه پیدا کند .این در حالی است که در
برنامه ششم توسعه به ارتباط صنعت و دانشگاه بیشازپیش
توجه گردیده است .هر جا که تعامل الزم بین دانشگاه و
بخشهای مختلف جامعه شکلگرفته است .ما شاهد
پیشرفتهای شگرفی بودهایم و مصداق آن نیز دانش هستهای

3

است که ما را تبدیل به یکی از قدرتها علمی جهان کرد .با
توجه به این تجربهها اگر بخواهیم صنایع خود را از مونتاژکاری
دور کنیم باید با تکیه بر نیروهای بومی دانش خود را افزایش
دهیم و زمینههای پیشرفت را از دل دانشگاهها بیابیم .اگر این
مهم در جامعه محقق شود بهیقین در بسیاری از صنایع ما
شاهد خودکفایی خواهیم بود.
موانع فرهنگی و ساختاری نیـز یکی دیگر از مشکالت ارتباط
صنعت و دانشگاه است ،تنها در نیمی از شرکت های اروپایی
داشتن تجربه صنعتی بعنوان امتیازی جهت پیشرفت در
محیط دانشگاهی میباشد درحـالی کـه کلیه تجربیات بخش
صنعتی توسط بخش مهندسی پذیرفته میشود .در حال حاضر
در برخی از کشورها نیز جابجایی از بخش صنعت به دانشگاه
بدلیل پایین تربودن حقوق و دستمزد در
دانشگاهها متوقف و یا به سختی صورت می گیرد  .در اکثر
کشورها حقـوق و دستمزد در دانشگاهها بین  %10تا %30
پایینتر از بخش صنعت است ،جابجایی کادر علمی به بخش-
های صنعت نیز با موانعی از قبیل تفاوت ساختار ،تفاوت شیوه-
ها و روشهای کار و مشکالت ناشی از تطابق کادرعلمی با
الگوی محیط صنعتی مواجه است [.]18
پیشتر زمانی که بحث تعامل صنعت و دانشگاه میشود
ذهنیت ما بهطرف رشتههای مهندسی و کاربردی میرفت ،اما
نباید فراموش کرد که جامعه نیازهای فراوانی دارد که تنها در
بخش صنعت و فناوری خالصه نمیشود بلکه نیازهای
اقتصادی ،اجتماعی و روانی ما نیز باید از طریق تعامل درست
بین جامعه و دانشگاه برطرف شود .که این موضوع در ماده
الحاقی  62برنامه ششم توسعه موردتوجه قرار گرفت که
دانشگاهها را موظف به متناسبسازی جمعیت دانشجویی در
دانشگاههای با مأموریت علمی -مهارتی و دانشگاههای با
مأموریت علمی -پژوهشی؛ و ایجاد تنوع در انواع مدارک
تحصیلی در چهارچوب نظام صالحیت حرفهای میکند.
ازآنجاییکه کشور ما در آستانهی ورود به برنامهی ششم
توسعه است ،شاید مهمترین بخشی که باید به آن توجه شود
تعامل گستردهی دانشگاه و محیطهای علمی است تا از این
طریق بتوان با شناخت مشکالت مختلف جامعه ،بهوسیلهی
نخبگان دانشگاهی اقدام مهمی در جهت برطرف کردن آن
انجام داد .باید بسترهای الزم برای این کار در دولت شکل
گیرد و مهمترین بستر آن نیز توجه به پژوهشهای کاربردی و
بنیادی است که میتواند راهی برای حل مشکالت صنایع
کشور باشد .در ذیل به بررسی برخی پژوهشهایی ،که در
ارتباط با موضوع صورت گرفته میپردازیم.
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کاپادلو و همکاران ( ،)2016در پژوهشی با عنوان عوامل موثر
بر گسترش روابط بین دانشگاه و صنعت ،مورد مطالعه فعالیت-
های پژوهشی ،به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه اعضای
علمی دانشگاه ها و مدیران صنایع وجود وب سایتها و شبکه-
های اجتماعی به جهت اطالع رسانی و تبادل اطالعات
تحقیقاتی و همچنین برگزاری دوره های مشترک و تامین
مالی طرح ها از جمله عوامل تاثیر گذار بر روابط دانشگاه و
صنعت است [.]19
التجاس و الفهوم ( ،)2013مدلی برای همکاری دانشگاه و
صنعت ارائه نمودند که مبتنی بر نوعی همکاری نوآورانه برای
به حدااکثر رساندن میزان موفقیت انتقال دانش و فنآوری در
رابطه ای دو طرفه و استفاده از فنآوری نوین در جهت توسعه
این همکاری است [.]20
موسکیو و پزالی ( ،)2013در پژوهشی تأثیر تفاوت های
شناختی را بر همکاری صنعت با دانشگاه بررسی نمودند .نتایج
این پژوهش بیان داشت که نه تنها تفاوت های شناختی
دانشگاه از صنعت و بلعکس احتمال همکاری این دو بخش را
با یکدیگر کم میکند ،بلکه به عنوان مانعی نیز بر سر راه آنان
مطرح است [.]21
آفونسو و همکاران ( ،)2012در پژوهشی با عنوان ارتباط
دانشگاه و صنعت در حوزه آموزشوپرورش بهمنظور ترویج
رقابت و اشتغال ،به این نتیجه رسیدند که آموزش بر اساس
نیازهای صنعت و وجود دوره کارآموزی مناسب در صنعت و
همچنین حضور متخصصان صنایع در دورههای دانشگاهی
بیشترین تأثیر را در تقویت اشتغال دارد [.]22
عثمان و عمر ( ،)2012در پژوهشی با عنوان ارتباط دانشگاه و
صنعت :بهسوی یک مشارکت موفق و پایدار ،عوامل مختلفی
ازجمله تأمین نیروی انسانی ماهر ،آموزش و افزایش قابلیت
کارگران صنعت و غیره راکه سبب تقویت همکاری دانشگاه و
صنعت در مالزی میشوند را موردبررسی قراردادند و نشان
دادند که باوجود یک رابطه دوسویه قوی بین دانشگاه و صنعت
توسعه پایدار حاصل میشود [.]23
کائو و همکاران ( ،)2009در پژوهشی با عنوان ساختارهای
نهادی و مشوقهای انتقال فناوری ،که در کشور چین انجام
گرفت نشان دادند ارتباط دانشگاه و صنعت از طریق تأمین
سرمایه از طرف صنعت و اعضای هیئتعلمی و فارغالتحصیالن
و آموزش از طرف دانشگاه میتواند باعث ارتقای پژوهشها،
اختراعات و فناوری گردد .دولت نیز از طریق ایجاد ساختارهای
انگیزشی میتواند به برقراری این ارتباط کمک نماید [.]24

ویلز و همکاران ( ،)2008در پژوهشی با عنوان بررسی اثر
روابط تحقیقات دانشگاه و صنعت و ظهور سرمایهداری
دانشگاهی ،نشان دادند که همکاری دانشگاه و صنعت باعث
افزایش درآمد و تسهیل در فرآیند انتقال تکنولوژی شده و
پژوهشهای دانشگاهی موجب پشتیبانی از نیروی کار و
نیروهای بازار تجاری میگردد [.]25
یعقوبی فراهانی و حاتمی کیا ( ،)1394در پژوهشی با عنوان
موانع همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان
دانشگاههای بوعلی سینا و صنعتی همدان ،مهمترین موانع
همکاری دو بخش صنعت ودانشگاه را در شش دسته
تقسیمبندی نمودند ،که عبارتند از :فراهم نبودن
زیرساختهای ارتباطی ،ضعف مالی و تجهیزاتی در نظام
تحقیقاتی کشور ،بیاعتمادی صنعت به دانشگاه و دانش نوین،
ناهماهنگی شناختی ،ناکارآمدی نظامهای قانونی و مشوقهای
همکاری و ضعف در برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها
[.]26
فیض و سوری ( ،)1393در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر
عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با صنعت ،به این نتیجه رسیدند
که منابع انسانی و زیرساخت دانشگاه بر کارآفرینی و بازار
فناوری اثر مثبت دارد .همچنین فناوری و زیرساخت دانشگاه
نیز بر فرا بازار تأثیرگذار است [.]27
فیض و شهابی ( ،)1393در پژوهشی با عنوان مدلسازی نقش
کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه
و صنعت با رویکرد پویایی سیستم ،بیان داشتند که اگر کانون-
های هماهنگی دانش و صنعت توسعه و گسترش یابند ،می-
توانند نقش اساسی در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت داشته
و درواقع حلقه مفقوده واصلی این ارتباط در کشورمان باشند
[.]28
شفیعی و موسوی ( ،)1392در پژوهشی با عنوان تحلیل
محتوای موانع ،فرصت ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و
دانشگاه در پانزده کنگره ی سه جانبه ،با استفاده از روش
تحلیل محتوای مستندات پانزده کنگره برگزار شده همکاری
های دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ی ملّی به شناسایی
و تحلیل موانع ،فرصتها و راهکارهای توسعه همکاری های
ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش
آنان منجر به شناسایی ،تأیید و اولویت بندی  24مانع2 ،
فرصت پیش رو و  53راهکار پیشنهادی در این حوزه گردیده
است [.]29
رحمانپوری و همکاران ( ،)1391در پژوهشی با عنوان بررسی
موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه مورد مطالعه
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شرکت توزیع نیروی برق تهران ضمن بررسی ارتباط دانشگاه و
صنعت در کشورهای توسعهیافته و ایران بهاجمال به جایگاه
تحقیق و توسعه در این دسته از کشورها و ازجمله ایران
پرداخت .درنهایت با در نظر گرفتن عوامل موفقیت در برقراری
و توسعه ارتباط به تدوین استراتژیها ،راهبردهای مدیریتی و
عملیاتی که بتواند در یک برنامه زمانی پنجساله بهعنوان ابزار
اجرایی در توسعه و برقراری ارتباط هرچه بیشتر و نهادینه
نمودن ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها
ایجاد نماید ارائه گردید [.]4
فائض و شهابی ( ،)1389در پژوهشی با عنوان ارزیابی و
اولویتبندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت مطالعه موردی
شهرستان سمنان ،موانع ارتباط دانشگاه و صنعت را به ترتیب
موانع قانونی ،موانع فرهنگی ،تقاضامحور نبودن پروژههای
دانشگاه ،عدم کارایی دوره کارآموزی ،عدم تناسب رشتههای
دانشگاهی با نیاز صنایع معرفی کردند [.]10
میرعلیخانی و همکاران ( ،)1388در پژوهشی با عنوان بررسی
موانع همکاری صنعت و دانشگاه و معرفی یک نمونه موفق در
ایران ،نشان دادندکه با ایجاد مؤسساتی مشترک توسط سه
نهاد دولت ،دانشگاه و صنعت میتوان بسیاری از موانع را از
بین برد و درواقع تنها در این صورت ،استاد دانشگاه خود را
متعلق به صنعت دانسته و متقابالً صنعت نیز محقق دانشگاهی
را عضوی از خود میداند و بدین ترتیب بسیاری از مشکالت
حاصل از عدم اعتماد متقابل بین آنها از بین میرود [.]7
با توجه به اهمیت برنامه ششم توسعه و لزوم توجه به صنعت و
دانشگاه در برنامه ششم ،با در نظر گرفتن پژوهشهای گذشته،
در این پژوهش به دنبال شناسایی و بررسی موانع تأثیرگذار
ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه
( )1396-1400میباشیم.
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 -4از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،عوامل
ساختاری یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.
 -5از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،عوامل
عملکردی یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.
 -6از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،قوانین
و مقررات یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.
 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و ازنظر اجرا توصیفی-
پیمایشی میباشد ،که با مطالعات گسترده کتابخانهای مورد
پشتیبانی قرارگرفته است .سنجش وضعیت موجود متغیرها از
جامعهی آماری ،با توزیع پرسشنامه انجامشده است ،بنابراین
ازلحاظ شیوه گردآوری دادهها ،رویکرد پیمایشی بر پژوهش
حاکم است .همانطور که بیان گردید از منظر هدف و ماهیت
نیز چون پژوهش قصد توسعه دانش برای بهکارگیری در یک
زمینه خاص در بخشهای دانشگاه و صنعت را داراست ،از نوع
کاربردی به شمار میآید .بازه زمانی پژوهش منتهی به
تابستان  1395بوده است .جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه اعضای هیات علمی دانشگاهها که بهنوعی در ارتباط با
صنعت هستند و مدیران صنایع مستقر در شهرستان بیرجند
جمعا به تعداد  230نفر میباشد ،که با استفاده از فرمول
کوکران با سطح خطای  5درصد ،تعداد  144نفر به عنوان
نمونه آماری انتخاب شده و پرسشنامه بصورت تصادفی در
دسترس در بین آنها توزیع گردید.

 -3فرضیههای پژوهش
 -1از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،نظام
آموزشی یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.
 -2از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع،
تحقیقات دانشگاهی یکی از موانع ارتباط صنعت و
دانشگاه میباشد.
 -3از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،عوامل
فرهنگی یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.

ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه
است .پرسشنامه پژوهش حاضر محقق ساخته بوده و موانع
برقراری ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه را در شش بعد
موردبررسی قرار داده است که عبارتاند از -1 :نظام آموزشی،
 -2تحقیقات دانشگاهی (طرحها -پایاننامهها و تحقیقات)-3 ،
عوامل فرهنگی -4 ،عوامل ساختاری -5 ،عوامل عملکردی-6 ،
قوانین و مقررات .در مطالعه پیمایشی برای گردآوری دادهها از
پرسشنامهای مشتمل بر  33سؤال در قالب طیف پنج گزینهای
لیکرت استفادهشده است.
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برای آزمون روایی ،پرسشنامهای به شکل مقدماتی تهیه شد و
تعداد  30نسخه بهطور نمونه توزیع گردید و نظر خبرگان نظیر
اعضای هیات علمی دانشگاهها و مدیران صنایع در مورد
پرسشنامه اخذ و اصالحات نهایی به عمل آمد .همچنین برای
آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ3استفاده شد.
قبل از توزیع تمامی پرسشنامهها برای تعیین پایایی آنها
تعداد  30پرسشنامه بین جامعه پژوهش توزیع گردید و با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSآلفای کرونباخ برای 33
سؤال پرسشنامهها محاسبه گردید و درنتیجه  ،عدد  %78به
دست آمد که بیانگر پایایی پرسشنامه میباشد .همچنین
پرسشنامه موردنظر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد
بررسی قرار گرفت تا بررسی شود که آیا هر یک از سؤاالت
مطرحشده میتواند مؤلفه مذکور را بهخوبی توضیح دهد یا
خیر .در این پژوهش پس از گردآوری دادهها با استفاده از
نرمافزار  spssبرای دستهبندی و یکپارچهسازی دادهها و نیز
ارائه آمار توصیفی (برای توصیف دادهها از جداول و نمودارهای
توزیع فراوانی) و از نرمافزار لیزرل برای بخش استنباطی،
تحلیل عاملی تأییدی استفادهشده است .هرچند با نرمافزارهای
مدلسازی امکان هر دو نوع تحلیل تأییدی و اکتشافی وجود
دارد اما مبنای اصلی در مدلسازی ،مدلهای عاملی تأییدی
هستند و در پژوهش حاضر نیز مدل استفادهشده مدل عاملی
تأییدی است .همچنین جهت ارزیابی و بررسی فرضیههای
پژوهش که شامل شش فرضیه است ،از آزمونهای دوجملهای
و تی تک عاملی ،نیز استفادهشده است.
 -5یافتههای پژوهش
آمار توصیفی :نتایج بهدستآمده از قسمت اول پرسشنامه که
مربوط به آمار جمعیت شناختی پاسخدهندگان میباشد بدین
شرح است %84 :نمونه را مردان و  %16را زنان تشکیل دادند.
در مورد وضعیت اشتغال نمونه آماری %28 ،در بخش صنعت و
 72%در دانشگاه فعالیت داشتند .در خصوص سابقه کاری
پاسخدهندگان %26.4 ،افراد نمونه کمتر از  5سال%35.4 ،
بین  6تا  10سال %18.1 ،بین  11تا  15سال %7.6 ،بین 16
تا  20سال و  %12.5نیز بیشتر از  21سال بوده است .در مورد
میزان تحصیالت ،مدرک تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم شامل
 ،0.7%فوقدیپلم  ، %1.4لیسانس  ،%27.1فوقلیسانس %15/3
و دکتری  %55/6از نمونه را شامل شدهاند.

Alpha.

- Cronbach's

3

آمار استنباطی :در قسمت بعد به بررسی و آزمودن فرضیههای
پژوهش در خصوص موانع ارتباط دانشگاه با صنعت
پرداختهشده است .در ابتدا ،فرضیههای پژوهش با استفاده از
آزمون دوجملهای موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در
جدول ذیل ارائهشده است:

7

ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه

جدول  :1نتایج آزمون دوجمله ای فرضیه های پژوهش
حجم

نسبت

نمونه

مشاهدهشده
0/97
0/03

فرضیههای تحقیق

گروه

طبقه

فرضیه اول تحقیق
(نظام آموزشی)

گروه 1

کمتر از 3

139

گروه 2

بیشتر از 3

5

گروه 1

کمتر از 3

134

0.93

گروه 2

بیشتر از 3

10

0.07

گروه 1

کمتر از 3

134

0.93

گروه 2

بیشتر از 3

10

0.07

گروه 1

کمتر از 3

127

0.88

گروه 2

بیشتر از 3

17

0.12

گروه 1

کمتر از 3

129

0.90

گروه 2

بیشتر از 3

15

0.10

گروه 1

کمتر از 3

133

0.92

گروه 2

بیشتر از 3

11

0.08

فرضیه دوم تحقیق
(تحقیقات دانشگاهی)
فرضیه سوم تحقیق
(فرهنگی)
فرضیه چهارم تحقیق
(ساختاری)
فرضیه پنجم تحقیق
(عملکردی)
فرضیه ششم تحقیق
(قوانین و مقررات)

همانطور که در جدول ( 1آزمون دوجملهای) مشاهده گردید،
با رد فرض صفر ،کلیه فرضیههای پژوهش تأیید شدند ،یعنی
از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع عوامل نظام
آموزشی ،تحقیقات دانشگاهی ،عامل فرهنگی ،ساختاری،

نسبت

سطح

آزمون

معناداری

شده

آزمون

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

نتیجه
آزمون

عملکردی و قوانین و مقررات از موانع ارتباط مؤثر بین صنعت
و دانشگاه میباشند .در ادامه با استفاده از آزمون تی تک
عاملی نیز به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش پرداختهشده
است.

جدول :2نتایج آزمون تی تک عاملی فرضیههای پژوهش
مقدار آزمون = 3
فرضیههای تحقیق

آماره t

درجه
آزادی

میانگین

انحراف معیار

سطح
معناداری

فاصله اطمینان برای
اختالف میانگین %95

نتیجه
آزمون

حد پایین

حد باال

فرضیه اول تحقیق
(نظام آموزشی)

27.83

143

4.10

0.47

0.000

1.02

1.18

رد فرض
صفر

فرضیه دوم تحق یق
(تحقیقات دانشگاهی)

17.23

143

3.88

0.61

0.000

0.78

0.98

رد فرض
صفر

فرضیه سوم تحقیق
(فرهنگی)

17.23

143

3.88

0.61

0.000

0.78

0.98

رد فرض
صفر

فرضیه چهارم تحقیق
(ساختاری)

16.10

143

3.70

0.52

0.000

0.61

0.78

رد فرض
صفر

فرضیه پنجم تحقیق
(عملکردی)

16.39

143

3.76

0.55

0.000

0.66

0.85

رد فرض
صفر

فرضیه ششم تحقیق
(قوانین و مقررات)

21.41

143

3.98

0.55

0.000

0.89

1.07

رد فرض
صفر
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توجه به میانگین بهدستآمده نتیجه میگیریم این میانگین از
عدد  3بیشتر میباشد.
برای پاسخ دادن به سؤال پژوهش (رتبه اهمیت عوامل مؤثر بر
ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای برنامه ششم توسعه در
شهرستان بیرجند کدام است؟) از آزمون فریدمن استفاده
میشود .نتایج این آزمون در جداول ذیل خالصهشده است.

یافتههای جدول  2نشان میدهد که سطح معنیداری
بهدستآمده در کلیه عوامل موردبررسی ،کمتر از  5درصد
است .لذا فرضیه صفر رد میشود .یعنی از دیدگاه اساتید
دانشگاهها و مدیران صنایع عوامل نظام آموزشی ،تحقیقات
دانشگاهی ،عامل فرهنگی ،ساختاری ،عملکردی و قوانین و
مقررات از موانع ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه میباشند .با

جدول  : 3آزمون رتبه بند ی فریدمن
144

تعداد

10.8

کای دو

5

درجه آزادی

0.045

سطح معناداری

جدول  : 4رتبه بند ی موانع ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت
اولویت

معیارها

میانگین رتبه

اول

نظام آموزشی

3.63

تحقیقات دانشگاهی

3.53

عوامل فرهنگی

3.53

سوم

قوانین و مقررات

3.51

چهارم

عوامل عملکردی

3.42

پنجم

عوامل ساختاری

3.38

دوم

با توجه به نتایج آزمون فریدمن ،چون سطح معنیداری
بهدستآمده برای آزمون ( )0/045کمتر از سطح خطای
پذیرفتهشده ( )0/05است ،نتیجه میگیریم که در سطح
اطمینان  %95میزان اولویت موانع ارتباط دانشگاه با صنعت
تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
با توجه به جدول  ،4اولین رتبه مربوط به عامل نظام آموزشی
با میانگین رتبه  3.63است .عامل تحقیقات دانشگاهی و
فرهنگی با میانگین رتبه  3.53در جایگاه دوم اهمیت ،عامل
قوانین و مقررات با مقدار  3.51در جایگاه سوم ،عامل

عملکردی با میانگین  3.42در جایگاه چهارم و عامل ساختاری
با میانگین رتبه  3.38در اولویت پنجم قرارگرفته است.
تحلیل عاملی
قبل از انجام تحلیل عاملی ،برای بررسی کفایت نمونهگیری از
آزمون  KMOو برای اطمینان از اینکه ماتریس همبستگی
که پایه تحلیل عاملی قرار میگیرد ،در جامعه برابر صفر
نیست ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد .نتایج در جدول 8
ارائهشده است.

جدول  :5نتایج آزمون  KMOو کرویت بارتلت برای پرسشنامه
آزمون  KMOمقیاس کفایت نمونه

0/847
مجذور خیدو

آزمون کرویت-بارتلت

3266

درجه آزادی

435

سطح معناداری

0/000
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در آزمون  ،KMOمقدار آن همراه بین  0و  1در نوسان است
و هرچه قدر بـه یـک نزدیـکتـر باشـد ،نشـاندهنـده کفایـت
نمونهگیری است و حداقل مقدار قابلقبول آن  0/60اسـت .از
آن جایی که مقدار شاخص  KMOبرابـر ( 0/847نزدیـک بـه
یک) است تعداد نمونه بـرای تحلیـل کـافی اسـت .هـمچنـین
مقدار سطح معناداری آزمون بارتلـت ،کوچـک تـر از  5درصـد
است که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسـایی سـاختار،
مدل عاملی ،مناسب است.

9

در ادامه ،برای اطمینان یافتن از صحت مدلهای انـدازهگیـری
متغیرهای تحلیل از تحلیل عاملی تأییدی اسـتفاده مـیشـود.
درواقع تحلیل عاملی تأییدی ،یکی از قـدیمیتـرین روشهـای
آماری است که برای بررسی ارتبـاط بـین متغیرهـای مکنـون
(عاملهای بهدست آمده) و متغیرهای مشاهدهشـده (سـؤاالت)
بهکاربرده میشود و بیانگر مدل اندازهگیری است.

جدول :6شاخصهای نیکویی برازش
ردیف

معیارهای برازش مدل

1

کای دو نسبی

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ریشه میانگین مجذورات تقریب
ریشه مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجار شده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی
برازندگی تعدیلیافته

شاخص

RMSEA
PMR
NFI
NNFI
CFI
RFI
IFI
GFI
AGFI

در بررسی هرکدام از پرسشها سؤال اساسی مطرحشده این
است که آیا این پرسشها میتواند بهخوبی بنیاد موردنظر را

توضیح دهد؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی آماره  2و
سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل موردبررسی قرار
گیرد .در تحلیل عاملی تأییدی ،رابطه بین متغیر و پرسشها را
بار عاملی میگویند .باید همه بارهای عاملی هر متغیر همگی
بزرگتر از  0/5باشند تا پذیرفته شوند .در شکل زیر همه
بارهای عاملی بزرگتر از  0/5هستند پس میتوان گفت که
مؤلفهها بهخوبی توسط پرسشهایش سنجیده شدهاند.

بعد

حد مطلوب

نتیجه

1/117

>3

قابلقبول

0/037
0/042
0/98
0/93
0/97
0/95
0/97
0/96
0/94

> 0/1
حدود صفر
< 0/90
حدود یک
< 0/90
< 0/90
< 0/90
< 0/90
< 0/90

برازش خوب
قابلقبول
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب

همانطور که در شکل زیر مشخص است تمام عاملها دارای
بارهای عاملی معنادار و نسبتاً باالیی هستند .این بدین معنی
است که سؤاالت بهطور دقیق مؤلفه را موردسنجش قرار
دادهاند .درواقع بار عاملی بین سؤاالت و مؤلفهها دارای
بهترین و مناسبترین بار عاملی هستند .درنتیجه تمامی
سؤاالت بهخوبی بنیادهای موردنظر را موردسنجش قرار
میدهند و برای شناسایی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در
میان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مدیران صنایع نیز
میتوان از این پرسشنامه استفاده کرد.
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شکل  :1بارهای عاملی هر یک از پرسشهای پرسشنامه

 -6بحث و نتیجهگیری
ارتباط دانشگاه و صنعت در بسیاری از کشورهای پیشرفته و
توسعهیافته بهصورت منسجم و سازمانیافته انجام میگیرد،
درحالیکه در کشورهای درحالتوسعه با مشکالت و موانع
بسیاری روبهروست .در ایران نیز این ارتباط بسیار ضعیف و بر
اساس سلیقه هر دانشگاه صورت میگیرد .بدیهی است
دولتمردان برای دستیابی به این هدف مهم باید استراتژی
روشن و اجرایی تعریف نموده و فاصله دانشگاه با صنعت را
کمتر نمایند که این امر در برنامه ششم توسعه پررنگتر از
قبل موردتوجه قرارگرفته است .برقراری ارتباط مؤثر دانشگاه با
صنعت ،تعامالت و فعالیتهای مشترک میان این دو نهاد را
بهبود بخشیده که این امر منجر به افزایش شناخت دانشگاه از
نیازهای صنعت خواهد شد .از این طریق ،کیفیت و تناسب
دورههای آموزشی آکادمیک در دانشگاه با نیازهای صنعت و
بهتبع آن قابلیتهای علمی و عملی دانشجویان ،افزایشیافته و
بسترهای نوآوری و پیشرفت در سازمانها و جامعه ارتقا

مییابد  .بنابراین اگر این ارتباط بر پایه روابط نادرست شکل
گیرد ،و یا موانع و مشکالت شناساییشده در برقراری ارتباط
مؤثر بین این دو نهاد مرتفع نگردد ،جامعه نخواهد توانست به
خواستههای خود در جهت توسعه و پیشرفت دست پیدا کند.
ازاینرو ،این پژوهش باهدف شناسایی موانع ارتباط مؤثر
دانشگاه با صنعت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه با
رویکرد تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت .با دقت در نتایج
تحلیل عاملی می توان بیان داشت که از دیدگاه اعضای هیات
علمی دانشگاه ها و مدیران صنایع به عنوان ارکان اصلی
دانشگاه و صنعت ،همچنان مجموعه ای از عوامل مانع از
همکاری موثر این دو نهاد هستند .بررسی در خصوص این
موانع نشان دهنده این موضوع است که موانع همکاری تنها در
یکی از این دو نهاد خالصه نشده است بلکه باید عوامل
بازدارنده همکاری را در تلفیقی از هر دو نهاد جستوجونمود.
نتایج این پژوهش نشان داد  6عامل نظام آموزشی ،تحقیقات
دانشگاهی ،فرهنگی ،ساختاری ،عملکردی و قوانین و مقررات
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بهعنوان مهمترین موانع ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت می-
باشند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای عثمان و عمر
[ ]23و رسی [ ]30که بیان میدارند وجود یک رابطه دوسویه
قوی بین دانشگاه و صنعت موجب توسعه پایدار شده و می
تواند موجب افزایش نوآوری و انتقال دانش و تکنولوژی گردد
همخوانی دارد .از طرفی دیگر با نتایج پژوهش جعفرنژاد و
همکاران [ ،]3که بیان می دارد نامناسب بودن سیاستهای
کالن پژوهشی ،تفاوت فرهنگ سازمانی دانشگاه ها با صنایع،
شناخت ناکافی دانشگاه های از مسایل و مشکالت مراکز
صنعتی و عدم اعتماد مراکز صنعتی به دانشگاه ها از موانع
توسعه روابط متقابل دانشگاه و صنعت در ایران می باشد،
همخوانی دارد.
همچنین در این پژوهش بیان گردید فقدان نظام های قانونی
و نبود مشوق های مناسب یکی دیگر از موانع ارتباط این دو
نهاد است که نتایج آن با نتایج پژوهش یعقوبی فراهانی و
حاتمی کیا [ ،]26شفیعی و موسوی [ ]29و فائض و شهابی
[ ]10همخوانی دارد .از طرفی دیگر یکی دیگر از موانع موثر بر
ارتباط صنعت و دانشگاه تحقیقات دانشگاهی است که با نتایج
پژوهش کاپادلو و همکاران [ ]19همخوانی دارد.
همانطور که بیان گردید ،اگر ارتباط صنعت و دانشگاه بر پایه
روابط نادرست شکل گیرد و یا موانع و مشکالت شناساییشده
در برقراری ارتباط مؤثر بین این دو نهاد مرتفع نگردد ،جامعه
نخواهد توانست به خواستههای خود در جهت توسعه و
پیشرفت دست پیدا کند .با توجه به اظهار نظر کارشناسان،
یکی از مهمترین گامهایی که کشور را در آستانهی توسعهی
صنعتی به معنای واقعی آن قرار میدهد ،تعامل سازنده بین
صنعت و دانشگاه است ،بنابراین برای تحقق این مهم،
پیشنهادهایی با توجه به نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش
به شرح ذیل ارائه می گردد:
براساس نتایج حاصل از فرضیه اول ،اگر بخواهیم خود را در
مسیر توسعهی صنعتی به معنای واقعی آن قرار دهیم توصیه
میشود نخست ،آموزشِ همراه با عمل را در دستور کار قرار
داده و در ادامه با استفاده از توان نخبگان ،دانشی بومی برای
کشور ایجاد کنیم که فارغ از متون ترجمه شده و قدیمی غیر
بومی باشد .همچنین الزم است دگرگونیهایی در نظام
آموزشی کشور شکل گیرد و برنامههای درسی و محتوای
آموزشی دانشگاهها با نیازهای جامعه و محیطهای کاری
هماهنگ شود.
همچنین با توجه به نتایج فرضیه دوم پژوهش ،افزون بر تغییر
سرفصلهای آموزشی ،دانشگاهها که پیش تر مطرح گردید،
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باید کیفیت آموزش را بر کمیت گرایی ترجیح دهند و با توجه
به نیازهای مختلف جامعه اقدام به تربیت نیرو کنند همچنین
با اختصاص بودجه های پژوهشی و تحقیقاتی از طرف صنعت،
می توان گرایش محققان و دانشگاهیان را به سمت انجام
طرحهای پژوهشی ارتباط با صنعت افزایش داد .به عبارتی
مراکز صنعتی و اداری میتوانند نیازهای خود را به دانشگاهها
اعالم کنند و به شکلی بهینه از خدمات نهادهای علمی
بهرهمند شوند.
باتوجه به نتایج فرضیه سوم پژوهش پیشنهاد میگردد ،فاصله
محیط فعالیت دانشگاه از صنایع ،از طریق برگزاری اردوها و
بازدیدهای دورهای کاهش یافته و در مقابل با ایجاد قوانین
قدرتمند در خصوص رازداری و حفظ مالکیت فردی ،موجبات
انتقال اطالعات از سوی صنعت به دانشگاه فراهم گردد.
باتوجه به نتایج فرضیه چهارم پژوهش پیشنهاد میگردد،
بستههای سیاست تشویقی مانند برخورداری از معافیت های
مالیاتی یا اختصاص اعتبارات با بهره پایین و هر گونه سیاست
تشویقی دیگر توسط دولت به هر دو بخش اختصاص یابد.
همچنین با عدم تغییر در مسئولین ناظر بر انجام پژوهشهای
فی مابین دانشگاه با صنعت تا زمان اتمام طرح ،میتوان
موجبات ثبات ساختاری ارتباط را فراهم نمود.
باتوجه به نتایج فرضیه پنجم پژوهش پیشنهاد میگردد ،به
جهت پذیرش نتایج پژوهشها و طرح های ارئه شده از سوی
دانشگاهها ،توسط داورانی متخصص و با تحصیالت عالی به
نمایندگی از بخش صنعت بررسی و اعالم نظر گردد .همچنین
پیشنهاد میگردد دانشگاه ها توجه الزم به بخش های ارتباط
با صنعت داشته تا از این طریق مدیریت پروژه ها به درستی
تبیین گردد.
باتوجه به نتایج فرضیه ششم پژوهش نیز پیشنهاد میگردد،
نهاد های قانون گذار و مسئول با شناسایی خالء های قانونی و
بازبینی و اصالح قوانین مرتبط با صنعت و دانشگاه ،موجبات
افزایش مشوق های قانونی و انگیزشی همکاری دانشگاهیان با
بخش صنعت را فراهم نمایند.
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چکیده
ارن از د دراه کارکندرنا ی ساخطی به جامعه نگاه کن ه ،ت ام جوامع انسانی دارای ن ام یا و خنده ن ام یا ی یسطند که
بنای رشد و ارتقاء سطح توسعه و ش شنیت خود به بدنه وری از ا
شو ا در ب

ا

خنده ن ام یای موجود ن ازمندند .بی شک وجود تعادلی

خنده ن ام یا می تواند مام ی مؤتن و ح اتی بنای توسعه و رشد ین جامعه ای م سوب شود .بدون شک

ندادیای دانشگاه و صنعت ،دو نداد بس ار مده در توسعۀ جوامع جد د می باشند .کشور ما ک جامعۀ درحاز توسعه و به
تعب نی درحاز ر ار است که بنای رس دن به ایدار خود ن ازمند رشد و توسعه ای مطوازن و ی اینگ است تا به ک ک ون
بطواند سطح ریاه و زندری بدطنی را بنای امضای خود ینایه کند .به ی

م دت الزم است تا ندادیای م ط ف در ک جامعه

از ی اینگی و ارتباطاا ز ادی بنخوردار باشند تا جامعه بطواند به ایدار توسعه و رشد خود بنسد .یدر ا
توان ه مطالعه و شناخت روابط و توت ناا مطقابی ند ادیای دانشگاه و صنعت بدان ه و ی طن
تقو ت ا

رابطه م شود و چه موام ی م طوانند مانعی بن سن راه ا

رابطۀ مطقابی باشند .در ا

با اسطفاده از داده یای کطاب انه ای به ج ع ووری اطالماا بپنداز ه .با اسطفاده از ا
و منابع موجود و ی طن

شژویش یای انجام شده در ا

زم نه  ،به تجی ه و ت

شژویش را می

در اب ه که چه موام ی بامث
شژویش سعی بن ون است تا

ش وه سعی م شود تا به ک ک داده یا
ی وندا شنداخطه و نطا ج وندا را در اال

شژویشی جد د ارائه دی ه.
واژگان کلیدی :دانشگاه ،صنعت ،رابطۀ صنعت و دانشگاه ،توسعه
اوالً شههگی ر ههنی ا هه ارتبههاد در ر ه ر زمههان بههه

مقدمه

طهههور اصهههولی شا هههه ر هههیی نگشهههطه و ز نبنهههای
صههنعت و

اساسهی بههنای ون یههنایه نشههده اسههت تان هاً م طههوا

سهها ن ندادیههای اجط ههامی را مههورد مطالعههه اههنار

و س ه ت و سههوی ا ه ارتبههاد بههه درسههطی شههگی

مهههی دیهههد عنهههی ندادیههها ی از نهههو ااط هههاد،

نگنیطههه و یدی نههد نبههوده اسههت( .)2درحههالی کههه

خههانواده ،ومههوزپ و شههنورپ ،دولههت و ن هها ن ون

تجنبههه کشههوریا ی کههه ارتبههاد دوسههو ه دانشههگاه

یا(.)1

وصههنعت در وندهها ادرت نههد اسههت نشههان مههی دیههد

جامعههه شناسههی صههنعطی رابطههۀ بهه

ارتبههاد دانشههگاه و صههنعت ینا نههدی اسههت کههه در

که ا

طههوز زمههان شههگی مههی ر ههند و بنرنیطههه از ن ازیهها

و به صورا ساخطاری ش ش ریطه است(.)2

و ضهههنورا یهههای م دهههی در دوره یهههای تهههار ی،

مشهههارکت ییا نهههده تهههن در نهههوووری و توسهههعه

سهه ت و سههو و ایههدار کههاربندی مطنتهه بههن ون

تگنولههو ی در کنههار مومور ههت یههای وموزشههی و

مههی شههود .نگههایی بههه تار طههه ارتبههاد

شژویشههی ،یو ههت جد ههدی اسههت کههه دانشههگاه یهها

دانشههگاه و صههنعت در ا ههنان نشههان مههی دیههد کههه

در جامعههۀ دانههش م ههور ات ههاد مههی کننههد(.)3

تع هه

ارتباد از ابطهدا بهه درسهطی بنها ندهاده شهده
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امههنوزه دولههت یههای سناسههن جدههان نقهه

مدههه

دانشههگاه ههک من ههن ح ههاتی در ینا نههد تگههو

یههن

مناکههی ومههوزپ مههالی را در توسههعۀ منطقههه ای و

جامعههه اسههت من ههنی کههه والب هاً توسههعه ااط ههادی،

م دههی در ایطههه انههد .ا ه دولههت یهها مههی تواننههد بهها

اجط ههامی ،س اسههی و ینینگههی را بههه ی ههناه دارد.

ا جههاد ههک رابطههۀ سههودب ش دوطنیههه و شا هدار بهها

نقش بنجسهطۀ دانشهگاه در توسهعه بهه مفدهوم مهام و

مؤسسههاا تجههاری ،نقههش خههودرا بههه طههور اابههی

توسههعه صههنعطی بههه مفدههوم خههاو ون ،در دو یع ههت

مالح ه ای در ا

ارتباد بدبود ب شند(.)2

م هده عنههی ومهوزپ و شههژویش ندفطهه اسههت .نقههش

امههنوزه کس ه و کههار ینههاوری ش شههنیطه بههه منههوان

وموزشههی دانشههگاه در ینا نههد توسههعه ،بههن تنب ههت

ضههنورتی م دههی از سههوی کشههوریا بههو ژه کشههوریای

ن هههنوی انسهههانی کهههه ک هههد و رایگشهههای توسهههعه

مطگی بهه صهادراا ش نیطهه شهده و کشهور مها ن هی

صههنعطی م سههوب مههی شههود اسههطوار اسههت و نقههش

کهههه از ر شهههطه یهههای دور تهههاکنون مطگهههی بهههه

شژویشههی ون ن ههی در ت ق قههاا بن ههادی و کههاربندی

صههادراا نفههت بههوده و در صههورا توی هها ریهها ی از

که شهند الزم بهنای مویق هت توسهعه صهنعطی اسهت

درومدیای نفطهی ،چهاره ای جهی اتگهاء بهه صهادراا

تب ههور مههی ابههد .صههنعت ن ههی بههه نوبههۀ خههود نقههش

یههناورده یههای صههنعطی هها کشههاورزی ن وایههد

بس ار مد ی در توسعه یهن کشهور ا فها مهی کنهد .بهه

داشهههت و نهههاری ن از دراخط هههار داشهههط ینهههاوری

طور اطع گهی از م هده تهن

ج هوه یهای ش شهنیت

ش شههنیطه اسههت .ینههاوری حاصههی ورههایی یههای

و توسههعه یههن کشههور ،رشههد و توسههعه صههنا ع ون

م ههی اسههت کههه بهها ت ق هها و شههژویش زاده مههی

کشههور اسههت و حطههی رشههد کشههوریا ی کههه امههنوزه

شههود و در صههنعت یو ههت و کههاربند ش ههدا مههی

توسههعه ایطههه نام ههده مههی شههوند ،در رههنو ت ههوالا

کنند(.)2

صههنعطی وندهها بههوده اسههت( .)4دانشههگاه یهها منکههی
شههندازپ و توسههعۀ ورههایی م ههی یسههطند .تبههد ی
دانسطه یهای م هی و دانهش ینهی بهه س سهطه یهای

بیان مسئله
جوامههع انسههانی بهها ت ههن و ت ههوالتی کههه در سههاخطار
خههود داشههطه انههد  ،رو ههه یههای مطفههاوتی ن ههی در بههاب
ادامههۀ ح ههاا خههود دارنههد .ارههن ب ههوای ه از د ههدراه
کههارکندرنا ی سههاخطی1بههه جامعههه نگههاه کن ه ه ،ت ههام
جوامههع انسههانی دارای ن ههام یهها و خههنده ن ههام یهها ی
یسههطند کههه بههنای رشههد و ارتقههاء سههطح توسههعه و
ش شههنیت خههود بههه بدههنه وری از ا هه خههنده ن ههام
یههای موجههود ن ازمندنههد .بههی شههک وجههود تعههادلی
شو ا در به

ا ه خهنده ن هام یها مهی توانهد مهام ی

مههؤتن و ح ههاتی بههنای توسههعه و رشههد یههن جامعههه ای
م سههوب شههود .بههدون شههک ندادیههای دانشههگاه و
صههنعت ،دو ندههاد بسهه ار مدههه در توسههعۀ جوامههع
جد د می باشند.
Structural Functionalism

1

تول ههدی در مناکههی ت ق قههاتی و شژویشههگده یههای
مسهههطقن بهههوده و بهههه کهههارر نی ا ه ه س سهههطه در
خدمت به ایهناد جامعهه در مناکهی صهنعطی بهه هدهور
مههی رسههد و بههه ا ه تنت ه نههه تدهها م ههه جد ههد بههن
یناوری اسطوار اسهت ب گهه ایهیون بهن ون م هه جد هد
دات هاً م ههی بههه ینههاوری شههدن دارد و بنهها بههن خ ه ت
خود در یناوری تج ی می ابد(.)2
جامعههه شناسههی صههنعت2از ههک طههنر مسهه وز
شههناخت و مطالعههۀ تههوت ن اوضهها و شههنا ط اجط ههامی
جامعههه و ندادیههای م ط ههف ون بههن شههگی ر ههنی و
رشد صهنا ع اسهت و از طهنر د گهن بنرسهی تهوت ناا
و ش امدیای ا جهاد و رشهد صهنا ع بهن شهنا ط و ابعهاد
م ط ههف جامعههه را دنبههاز مههی کنههد .بنههابنا

Industrial Sociology

2

یههدر

بنرسی جامعه شناخطی رابطۀ ب
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دانشگاه و صنعت

ا هه شههژویش را مههی تههوان ه مطالعههه و شههناخت

اسههت .نگطههۀ مدههه ا ه اسههت کههه تجنبههۀ کشههوریای

روابهههط و تهههوت ناا مطقابهههی ندادیهههای دانشهههگاه و

ش شهههنیطه صهههنعطی نشهههان از رابطهههۀ مسهههط ن و

در هاب ه کهه چهه مهوام ی

ندهاد دانشهگاه و صهنعت مهی دیهد .بهه

صنعت بهدان ه و ی طنه

م گ ی به

بامههث تقو ههت ا هه رابطههه م شههود و چههه مههوام ی

ن ن می رسد کشهور مها ن هی بهنای رهام بنداشهط بهه

م طواننههد مههانعی بههن سههن راه ا هه رابطههۀ مطقابههی

سههوی توسههعه و ش شههنیت صههنعطی نبا ههد از ارتبههاد

باشند.

مطقابههی ا ه دو ندههاد وایههی باشههد .صههنا ع کشههور در
صورتی بهه رشهد و بالنهدری خهود مهی رسهند کهه از
طههههنی یههههای ت

سواالت پژوهش
-1ای ت رابطۀ ب

نداد دانشگاه و صنعت چ ست؟

-2چه موام ی مانع ارتباد ب

دانشگاه و صنعت می

شوند؟
-3رایههگاریای موجههود بههنای تقو هت رابطۀ ا ه دو
نههداد چ هههست؟

کننههد و از دانشههگاه یهها در راه تول ههد صههنعطی خههود
ک ههک بگ ننههد .در کشههور مهها از زمههان شههگی ر ههنی
صههنا ع و دانشههگاه یهها ،نههومی بههی تههوجدی و حطههی
بههدب نی بهه

ا هه دو ندههاد وجههود داشههطه اسههت.

دانشههگاه یهها و اسههطفاده از مدههارا و دانههش وندهها

کشور مها هک جامعهۀ درحهاز توسهعه و بهه تعب هنی
درحههاز ر ه ار اسههت کههه بههنای رسهه دن بههه ایههدار
خهههود ن ازمنهههد رشهههد و توسهههعه ای مطههههوازن و
ی اینگ است تها بهه ک هک ون بطوانهد سهطح ریهاه و
زندری بدطنی را بهنای امضهای خهود یهنایه کنهد .بهه
م دهت الزم اسهت تها ندادیهای م ط هف در هک

جامعههه از ی ههاینگی و ارتباطههاا ز ههادی بنخههوردار
باشههند تهها جامعههه بطوانههد ب هه ایههدار توسههعه و رشههد
خههود بنسههد .ندههاد دانشههگاه در یههن جامعههه ای گههی
از ندادیههای اص ه ی و بس ه ار مدههه اسههت کههه وه فههۀ
وموزشههی ایههناد جامعههه را بنمدههده دارد و در ا هه راه
مؤهههف اسههت تهها مط

هه الن دانشههگاه یهها بههه طههور جههدی اسههطفاده

صاحبان صهنا ع م هی ز هادی بهه بناهناری ارتبهاد بها

ضرورت و اهمیت مسئله

ی

الط

ههههی دانشههههجو ان و یههههار

ههان م ههی را تنب ههت و بههه

جامعه ت و ی دیهد .ا ه مط

هان با هد بها تهوان و

هنی هت م ههی خههود ،بهه رشههد و توسههعه و ش شههنیت
جامعههه ک ههک کننههد .مههالوه بههن ا ه  ،یههن جامعههه ای
ن ههاز بههه تول ههد کاالیهها ،تجد ههیاا و وسهها ی م ط ههف
دارد .ارههن کشههوری ب وایههد بههه ریههاه دسطنسههی ش ههدا
کند با د از ششهطوانۀ تول هدی خهوبی بنخهوردار باشهد
و ا هه ششههطوانه ن ازمنههد صههنا ع ش شههنیطه و کارامههد

نداشهههطه انهههد و از طهههنر د گهههن دانشهههگای ان ن هههی
ت ههو ن روشهه و واضهه ی از صههنا ع و کههار صههنعطی
در دی حهود ندارنهد .ی ه
ساز مدم ارتباد به

موامهی م طوانهد زم نهه

ا ه دو ندهاد رهندد و بهه نهومی

جامعهههه را از مسه ه ن ش شهههنیت و تناهههی خهههود دور
سازند .در ا ه ت ق ها ا هد دار هه تها بها رو گهندی
جامعه شهناخطی ای هت رابطهۀ به

ا ه دو ندهاد ،

موامههی تقو ههت کننههده و ی طنهه

موانههع موجههود

بنای ت قا ا

رابطه را بنرسی کن ه.

پیشینۀ تجربی و نظری
شهه نی( )1384مقالههه ای را ارائههه کههند ت ههت
منههوان«بنرسههی رابطههۀ دانشههگاه بهها صههنعت و چههالش
یای ون»  ،کهه در ا ه مقالهه بها شه وه ای ک فهی در
بههه

دانشهههجو ان دانشهههگاه تدهههنان بهههه بنرسهههی

شنداخطه بهوده اسهت .ا ه مقالهه چهالش یهای شه ش
روی را در تعامههی دانشههگاه بهها صههنعت بههه شهه وه ای
ک فههی و بهها ت

ههی د ههدراه دانشههجو ان دکطههنی

دانشههگاه تدههنان مههورد ارز ههابی اههنار داده اسههت و
نطهها ج ون ب ههانگن ا ه اسههت کههه در رابطههۀ دانشههگاه-
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صههنعت ،رابطههۀ منسههجه و یدی نههدی وجههود نداشههطه

و توسهههعه در ا ههه دسهههطه از کشهههوریا و ا هههنان

و اتههنی از یو ههت جد ههد دانشههگاه در ارتبههاد بهها

از ب ههان روپ یهها و کانههاز یههای

شنداخطههه انههد .ش ه

صنعت د هده ن هی شهود .موردیهای شهژویش "مهدم

ارتبههاطی بهه

احسههان ن ههاز در صههنعت بههنای ارتبههاد بهها دانشههگاه"

بههن  ،بههه موردکههاوی روپ یههای ارتبههاطی و ت

و ی طنههه

صههنعت و دانشههگاه بههه و ههژه صههنعت
ههی

"یقهههدان انگ هههیه در دانشهههگاه بهههنای

م گههندی ارتبههاد شههنکت توز ههع بههن تدههنان بهها

م ههی مههدم شههگی

دانشههگاه یهها در طههی سههال ان اخ ههن شنداخطههه انههد .در

ا هه دو ندههاد مههی

ادامههۀ کههار خههود و بعههد از بنرسههی وصههع ت ارتبههاد

ارتبههاد بهها صههنعت" را مدههه تههن
ر ههنی ارتبههاد مناسهه بهه

ا هه شههنکت و جا گههاه ون ،بههه موانههع و مشههگالا

دانند(.)4
اح ههدی تنشهه یی و نوب ههت( )1385در مقالههۀ

موجههود در بناههناری ا هه روابههط شنداخطههه انههد و در

خههود بهها بدههنه ر ههنی از ههک نگههنپ س سههط ی

ندا ههت بهها ت

ههی وندهها و بهها درن ههن رههنیط موامههی

ارتبهههاد سهههه جانبهههه ندادیهههای دولت صهههعنت و

مویق ههت در بناههناری و توسههعه ارتبههاد ،اسههطناتژی

از ههک ن نسههنجی

یههها و رایبندیهههای مهههد ن طی را ارائهههه و ش شهههنداد

دانشههگاه را بنرسههی کههنده و ش ه

م ههی از صههاحبن نان سههه ندههاد مهه کور و ارز ههابی

کنده اند(.)8

نطههها ج ا ههه ن نسهههنجی ،ش شهههندادیا ی را بهههنای

اح ههدی( )1393شژویشههی بهها نههام«شناسهها ی

دانشگاه صهههنعت و

موامههی مههؤتن بههن ارتبههاد دانشههگاه و صههنعت» ارائههه

ارتبهههاد و تعامهههی ب شهههطن به ه

کههند .در ا هه شههژویش بهها رو گههند اکطشههایی و بهها

دولت ارائه کنده اند(.)5
ی وضهههههاا و تسههههه ی تدنانهههههی( )1386در

شهه وا ک فههی دسههت بههه ج ههع ووری اطالمههاا زده

ت ق قههی کههه انجههام داده انههد ،درصههدد شناسهها ی و

اسهههت .جامعهههۀ ومهههاری ک هههه خبنرهههان و اسهههات د

توص ف رابطهۀ م هان ا ه دو ندهاد در مهط تعهامالا

مط

ههد در حههوزا دانشههگاه و صههنعت و کسههانی

اجط ههامی موجههود در جامعههۀ ا ههنان بودنههد .وندهها

کههه نسههبت بههه ارتبههاد دانشههگاه و صههنعت مط ههع

چنا هی

یسطند بوده است و بها وندها م هاحبه بهه م هی ومهده

ا هه رابطههه در ههک بسههطن تههار ی-اجط ههامی راه

اسههت .وی از طن هها م ههاحبه انفههنادی بهها30نفههن از

در کههار خههود،

ههان و خبنرههان ا هه دو حههوزه و بهها ن ونههه

تالپ کندنهد تها بها وسه

شناسهی و تببه

کاریهها ی را توصهه ه کننههد .ی طنهه

چند تجنبۀ مویا جدانی را ن ی ارائه کنده اند(.)6
کههههن ه م نم

مط

ر ههنی یدی نههد ،مدههه تههن

مههوام ی را کههه بههن

ههههانی و ی گههههاران( )1388در

ارتبهاد صههنعت و دانشههگاه مؤتننههد را شناسهها ی کههند.

شژویشههی ت ههت منههوان«بنرسههی موانههع ی گههاری

در شا هههان 27مامهههی شناسههها ی شهههد و بههها درن هههن

صههنعت و دانشههگاه و معنیههی ههک ن ونههۀ مویهها در

رهنیط ت هامی اهدههار ن نیها11 ،مامههی بهنای ب ههش

معنیههی و توض ه ح دربههارا ن ونههه ای

دانشههگاه و 16مامههی بههنای ب ههش صههنعت در ن ههن

ا ههنان»  ،ض ه

مویهها در کشههور راه یههای بناههناری ا هه ارتبههاد را
مههورد بنرسههی اههنار داده انههد و ی طنهه

رنیطه و دسطه بندی شد(.)9

تجنب ههاا

صهههههفدری رنجبهههههن و ی گهههههاران( )1394در

حاصی از به کهارر نی ا ه ارتبهاد را تها حهد امگهان

شژویش خهود بها اسهطفاده از روپ ت

هی م دهی ال هه

ارائه داده اند(.)7

ای و بدهههنه ر هههنی از ن هههناا ج عهههی از خبنرهههان

شهههف عی و ی گهههاران( )1391در مقالهههۀ خهههود
ضههه

دانشهگاه و صههنا ع دیهامی ضه

شناسها ی وضههع ت

بنرسهههی ارتبهههاد دانشهههگاه و صهههنعت در

موجود ی گهاری یها م هان صهنا ع دیهامی و دانشهگاه

کشوریای توسهعه ایطهه و ا هنان ،بهه جا گهاه ت ق ها

ههی یهها ایههیوده و بههه شناسهها ی

یهها ،بههن م هها ت

بنرسی جامعه شناخطی رابطۀ ب
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وضههع ت مط ههوب در رابطههه بهها ی گههاری دانشههگاه و

خههارجی ،بههه و ههژه دانشههگاه یهها را بههه منههوان ههک

صههنا ع دیههامی شنداخطههه و رایگاریهها و سههازوکاریا ی

موتور ادرت نهد از توسهعه تگنولو هک مهی داننهد .بها
ا ه وجههود معطقدنههد کههه چنههد

را ارائه کنده اند(.)10

موانههع منبههود بههه

صهههناطی شهه نازی و ی گهههاران( )1396در کهههار

ی گههاری دانشههگایی-صههنعت ماننههد ینینههگ یههای

خههود بههه معنیههی و رده بنههدی صههنا ع ی گههار بهها

م ط هههف و ایهههدار راهههابطی وجهههود دارد .تجی هههه و

صهههنعت و

ههی طههولی وندهها در ا هه شههژویش ،انطشههاراا

دانشهههگاه یههها در انطشهههاراا مشهههطن

ت

دانشههگاه شنداخطههه انههد .روپ شههژویش وندهها بههنای

مشههطن

رهههندووری داده یهههای یهههه انطشهههاری دانشهههگاه و

ینههاوری رههنا را در سههالدای  1985تهها  2007بنرسههی

صهههنعت ا هههنان در بهههازا زمهههانی  2015-2010در

می کند .ا ه مطالعهه بهن نهوووری یهای تگنولهو گی

شا گههاه وب وو سهها ن

بههوده اسههت .ایطههه یههای ونههان

و اطالمههاا تبههت اخطنامههاا  318شههنکت

بههه منههوان مط ههن وابسههطه مط نکههی اسههت ،بههه ا هه

در ا هه شهههژویش نشهههان مهههی دیهههد کهههه در یهههه

معنههی کههه تهها حههدی زم نههه یههای تگنولههو ی جد ههد

ی گههاری

در نط جههه اکطشههار یه ووری یههای کههامال جد ههد هها

م ان صهنا ع تول هدی بها دانشهگاه یها بهوده اسهت .در

تنک هه جد ههدی از زم نههه یههای یهه ووری موجههود

انطشههاری دانشههگاه و صههنعت ،ب شههطن
ا ه رده ((تول ههد مههواد دارو ههی ،م
شهه

ههوالا دارو ههی

مش د می شد(.)12

ا ی)) و ((تول ههد کههک و یههنوورده یههای نفطههی

ت ف ه شده)) ب شطن

یهه انطشهاری یها را بهه خهود

از ن ههن شارسههونی جامعههه از چدههار ن ههام اجط ههامی

اخط ههههاو داده انههههد(( .معههههدنگاری و اسههههط نا

مشهه د تشههگ ی شههده اسههت .ا هه جدههار ن ههام از

معههادن)) در ردا دوم یههه انطشههاری بهها دانشههگاه اههنار

د ههدراه شارسههونی مبارتنههد از ن ههام ااط ههادی ،ن ههام

دارد کههه در ا ه طبقه((اسههط نا نفههت خههام و رههاز

س اسههی ،ن ههام اجط ههامی و ن ههام ینینگههی .ین ههک

طب عهههی)) رتبهههۀ اوز را دارد .نط جهههۀ ونهههان از ا ه ه

از ا هه ن هههام یههها ن هههی دارای خهههنده ن هههام یههها و

شژویش ا ه بهود کهه صهنا ع دانهش بن هان و صهنا ع

ندادیههای اجط ههامی مع نههی یسههطند کههه از ج ههۀ

ینا نههدیای بن ههادی در یههه انطشههاری یههای صههنعت و

ا ههه ندادیهههها ،ندادیههههای صههههنعت و ومههههوزپ و

تعههداد را بههه خههود اخط ههاو داده

شنورپ(شامی دانشهگاه و )...اسهت کهه بهه تنت ه بهه

اند که به دل هی مطگهی بهودن ا ه صهنا ع بهه دانهش

ن ههام یههای ااط ههادی و ینینگههی در جامعههه تع هها

دانشههگایی و ینههاوری یههای جد ههد اسههت .از طههنر

دارنههد .از ن ههن شارسههونی ین ههک از ا هه ن ههام یهها

د گهن ،ویهور معههادن و دخها ن نفههت و رهاز در ا ههنان و

کههارکند و وهبفههۀ م

ههوو بههه خههود را بنمدههده

مطگههی بههودن ا ههنان بههه ااط ههاد نفطههی ن ههی دل ههی

دارنههد کههارکند ن ههام ااط ههادی ،تطب هها جامعههه بهها

د گههنی اسههت کههه در ا ههنان صههنا ع معههدنگاری و

مهواع طی اسههت کهه در ون اههنار رنیطهه اسههت عنههی

اسههط نا معههادن ،یههه انطشههاری یههای ز ههادی بهها

تطب هها جامعههه بهها م هه ط و تطب هها م هه ط بهها

دانشگاه یا داشطه باشند(.)11

ن ازیههای جامعههه .کههارکند ن ههام س اسههی ،دسههط ابی

دانشههگاه ب شههطن

الگسههههاندر و نسهههه ر و ی گههههاران( )2016در

بهه یههدر اسههت هک ن ههام با ههد یهدر یههای اصه ی

مقالههۀ خههود بههه بنرسههی ینصههت یههای تگنولو ههک

اپ را تع هه

کنههد و بههه ون یهها دسههت ابههد .ن ههام

جد ههد و واکههنش بههه ت ههناا ز سههت م طههی

اجط ههامی وه فههه ا جههاد گپههارچگی و انسههجام را بههن

شنداخطههه و ون را از موامههی ک ههدی بههنای م گههند

مدههده دارد و با ههد روابههط مطقابههی اجههیای سههازنده

شههنکت یهها مههی داننههد .وندهها ی گههاری بهها شههنکای

اپ را تن هه ه کنههد .ن ههام ینینگههی کههارکند حفهه

ی نامه صنعت و دانشگاه ،ساز ازدیه ،ش ارهیای  39و  ،40بدار و تابسطان 1397
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الگههو را مدههده دار اسههت ین ن ههامی با ههد انگ ههیپ

روش پژوهش

یهههای ایهههناد و الگویهههای ینینگهههی و وین ننهههده و

در ا هه شههژویش بهها اسههطفاده از روپ کطاب انههه ای

نگددارنههده ا هه انگ ههیپ یهها را ا جههاد ،م ای ههت و

بههه ج ههع ووری اطالمههاا شنداخطههه شههده اسههت .بهها

تجد ههد کنههد( .)6نگطههۀ مدههه د گههنی کههه شارسههونی

اسطفاده از ا

ش وه سهعی شهده اسهت تها بهه ک هک

خاطننشهههان کهههنده اسهههت ((تعهههادز کهههارکندی)) و

داده یهها و منههابع موجههود و ی طن ه

سههعی در ا جههاد و حف ه ا ه تعههادز در جامعههه و در

انجههام شههده در ا هه زم نههه امههه از مطالعههۀ کطهه ،

ن ههام ی های اجط ههامی اسههت .از ا ه د گههاه یههن

مقههاالا ،شا ههان نامههه یهها ،مجههالا و ...بههه تجی ههه و

به

ن ههام ن ازیههای مش

ههی از ن ازیههای جامعههه کههی را
ن ههام یههای م ط ههف

شاسهه گو اسههت و در ضهه

ت

شههژویش یههای

هی وندها شنداخطهه و نطها ج بنرسهی وندها در االه

شژویشی جد د ارائه شود.

جامعهه ن ههی ن هاز یههای خههود را از طن ها د گههن ن ههام
یا بهنوورده مهی کننهد .بنهابنا

ن هام یهای م ط هف

اجط ههامی بههه طههور مطقابههی بههه شاس ه گو ی ن ازیههای
گد گن می شندازنهد و ی ه

ارتباط دانشگاه و صنعت

امهن شا هۀ ا جهاد نعهادز

ارتبههاد دانشههگاه و صههنعت ینا نههدی اسههت کههه در

کارکندی در جامعهه کهی را ا جهاد مهی کنهد و امهث

طههوز زمههان شههگی مههی ر ههند و بنرنیطههه از ن ازیهها و

می شود تا جامعهه بهه صهورا هک کهی منسهجه بهه

ضههنورا یههای م دههی در دوره یههای تههار ی ،سه ت و

ح ههاا خههود ادامههه دیههد .از د ههدراه شارسههونی یههن

سههو و ایههدار کههاربندی مههنتبط بههه ون تع ه

مههی

ن ههام اجط ههامی و از ج ههه ن ههام اجط ههامی کههی بهها

شود .نگهایی بهه تار طهه ارتبهاد دانشهگاه و صهنعت

جامعههه از خاص ه ت ن ههام و وابسههطگی مطقابههی اجههیاء

در ا ههنان نشههان م دیههد کههه اوالً شههگی ر ههنی ا ه

بنخههوردار اسههت( .)6در وااههع در ا هه د ههدراه یههن

ارتبههاد در ر ه ر زمههان بههه طههور اصههولی شا ههه ر ههیی

رونهههده و شه ه ش رونهههده

نشههده و ز نبنههای اساسههی بههنای ون صههورا نگنیطههه

مناسه ه بههها د گهههن ن هههام یههها بنخهههوردار بهههوده و

است .تان ه ًا م طهوا و سه ت و سهوی ا ه ارتبهاد بهه

مبهههادالتی مطقابهههی و بهههه شهههگی داده-یهههناورده ههها

درسههطی شههگی نگنیطههه و یدی نههد نبههوده اسههت

ورودی-خنوجههی م ههان ن ههام یههای م ط ههف جامعههه

درحالی کهه تجنبهه کشهوریا ی کهه ارتبهاد دوسهو ی

و بناسههان ا هه د ههدراه مههی

دانشههگاه و صههنعت در وندهها ادرت نههد اسههت نشههان

تههوان مالح ههه کههند کههه در راسههطای ارتبههاد مطقابههی

مههی دیههد کههه ا ه ارتبههاد از ابطههدا بههه درسههطی شههی

دو ن هههام ااط هههادی و ینینهههگ و بهههه خ هههوو در

ایگنههده شههده و بههه صههورا سههاخطاری شهه ش ریطههه

شههگی تعههامالا م ههان ا ه دو ندههاد مطنههاهن ون یهها

اسهههت( .)13ارتبهههاد صه ه ح و مهههؤتن دانشهههگاه و

عنهی صهنعت و دانشهگاه مهی با سهت از لهیوم وجهود

صهنعت مهی توانهد موجه ایهیا ش نهوووری و انطقهاز

ن هههام از ارتباطهههاا شه ه

وحههود دارد .بنههابنا

روابههط مناس ه ش ه
وندهها س ه

رونههده و ش ه ش رونههده در ب ه

دانههش و تگنولههو ی رههندد( )14و تندهها در صههورا

ارتبههاطی را بههنای حف ه

ا ه دو ندههاد ،توسههعه صههنعطی و

رفههت و چن ه

تعامههی شا ههدار ب ه

کههارکند و تعههادز ن ههام اجط ههامی کههی ضههنوری

مطعااهه ون توسههعه ااط ههادی و اجط ههامی را مههی

ش ند.

توان انط ار داشت(.)13
چدههار طههنی معنویههی کههه در دانشههگاه یههای معطبههن
دن هها در جدههت بناههناری ارتبههاد بهها صههنعت مههورد
اسطفاده انار می ر ند مبارتند از:

بنرسی جامعه شناخطی رابطۀ ب

 -1طههنی ا نطههنن شه
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 1کههه در ا ه طههنی بههه طههور

نیازهای متقابل و ضرورت ارتباط دانشگاه با

ک ههی ههک ارتبههاد کوتههاه مههدا سههه جانبههه بهه

صنعت

دانشهههجو ان ،امضهههای ی هههت م هههی دانشهههگاه و
مط

اساساً ضهنورا ارتبهاد دانشهگاه بها صهنعت ،ناشهی از

ههان ب ههش صههنعت بناههنار مههی شههود و در

ن ازیههای مطقابههی و در ندا ههت سههنمت ب ش ه دن بههه

ا ه دوره ،دانشههجو ان در اال ه ت ه ه یهها ی بهها چنههد
رشههطه هها رههنا ش ،شهه

ینا نههد توسههعه اسههت .دانشههگاه یهها ،از گسههو تههوم

از وشههنا ی بهها مشههگالا

کننههده ن ههنوی انسههانی م ههی و مط

واحههدیای صههنعطی ،نسههبت بههه ری هع ا ه مشههگالا

مههالی یسههطند و از سههوی د گههن ،بس ه اری از توانهها ی

اادام می کنند.
 -2طههنی اکسههطنن شهه

یههای م ههی ،ت ق قههاتی و وزما شههگایی در دانشههگاه

 2کههه ا هه طههنی بهههه

یهها مسههطقن اسههت .عنههی دو شهه ش شههند اساسههی

دانشجو ان اجهازه مهی دیهد تها حنیهه یهای م ط هف

توسهههعۀ صهههنعطی در دانشهههگاه یاسهههت .از طنیهههی

را از نید ههک مشههایده و بنرسههی ن ا نههد تهها بهها د ههد

صههنعت ن ههی ضهه

بههازتنی بههه انط ههاب ش ه ی و نههده خههو ش بپندازنههد.
طههوز دوره اکسههطنن ش ه

از ههک روز تهها ههک مههاه

ش ار می رود ،یهه بهه ن هنوی انسهانی ومهوزپ د هده
و مط

دانشهههجو ان شنداخهههت ن هههی شهههود و بهههه مهههالوه

تههار ی نشههان مههی دیههد در کشههوریای توسههعه

کنند.

ایطه(صههنعطی) ،ت ههوالا صههنعطی ابطههدا از دانشههگاه

 -3طههنی کههاروموزی3کههه بههه منههوان ب شههی از ههک

یهها و مناکههی م ههی ووههاز شههده و بههه مبههارا د گههن

کههالن دانشههگایی م سههوب مههی شههود کههه دانشههجو

ن نویههای م ههی در ون کشههوریا ،ش شههگام توسههعه

ب ههورا مههواطی در گههی از ب ههش یههای صههنعت

صههنعطی بههوده انههد و از زمههانی کههه صههنعت شههگی

منتبط بها واحهدی کهه مهی ر رانهد بهه یعال هت مهی

رنیت ،بهنای حهی مشهگالا خهود بهه دانشهگاه یها و

شههندازد .یههدر ا هه طههنی ا هه اسههت کههه دانشههجو

مناکههی م ههی مناجعههه کههنده و ا ه رونههد ینههوز یههه

م ه هالً مطهههالبی کهههه در دانشهههگده ش نامهههون هههک

ادامه دارد(.)4

موضهو ب ههان مهی رههندد را در دن ههای کهار بب نههد تهها

بهها توجههه بههه نگههاتی کههه رفطههه شههد ،یههه ن ازیههای

بدطههن و م هها تههنی نسههبت بههه ت ههوری یههای

مطقابههی دانشههگاه و صههنعت و یههه ن ازیههای توسههعه

رفطه شده ب ابد.

ا جههاب مههی کنههد کههه ی گههاری و ارتبههاد نید گههی

 -4طههنی کههو-وپ 4ا هه طههنی بههه رونههه ای بننامههه
ر ههیی شههده اسههت کههه دانشههجو شههنر تههنم ت

م ههان دانشههگاه و صههنعت وجههود داشههطه باشههد و

ه ی

اصوالً صهنر ن هن از بنخهی مالح هاا ،بالنهدری یهن

خو ش را بهه صهورا ت هام واهت در صهنعت بهه کهار
و کس

تجنبه بپهندازد .ا ه تهنم یها بهه تهنم

ههد بههنای مشههاوی ینههی و مههد ن طی و یههه

بهههه ت ق ههها و توسهههعه ن هههاز دارد .بنرسهههی یهههای

دانشههجو ان با ههد یی نههه یههای منبههود بههه یعال ههت

در

ونگههه وزما شههگایی م ههی و

مگههانی بههنای تجنبههۀ وموخطههه یههای دانشههگایی بههه

می تواند مط هن باشهد .در ا ه طهنی دسهط یدی بهه

یا شان را ن ی خود توم

ههد در سههطح

کشههوری بههه تههوان م ههی و تگنولههو گی و ی گههاری

کهاری5

و ش وند به

معنویند.

دانشهگاه و صهنعت بهه منهوان ندادیها ی

کهه یعال هت یههای م هی و تگنولههو گی را دربهن مههی
ر نند بسطگی دارد(.)4
Internship
Externship
Practicum

1
2
3

Co Operative Education
Work term

4
5
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م ههاتی شههدن طههنی یههای ت ق قههاتی خههود باشههند.
در ا ه ه م هههان نقهههش دیهههاتن ینهههی-مدندسهههی در

شرایط مطلوب ارتباط دانشگاه و صنعت

صهههنا ع ،واحهههدیای ت ق قهههاتی در دانشهههگاه یههها و

واطههی از شههنا ط مط ههوب رابطههۀ دو ندههاد اجط ههامی

ب ههش یههای واسههط انطقههاز م ههه و تگنولههو ی ن ههی

صه بت مههی کنه ه ،با ههد شههنا طی را در ن ههن وور ههه

مههورد توجههه اسههت .ی طنهه

بههه مق ههده رنویههی،

کههه ارتبههاطی مطقابههی م ههام ن ههام یهها و ندادیههای

دولت ن ی می توانهد در ا ه مهورد ا فها نقهش کهنده و

م ط ف ک جامعهه بناهنار اسهت و بهه اهوز شارسهونی

در مواردی بهه مامهی تقو هت کننهدا رابطهه صهنا ع و

شههنا طی را در ن ههن مههی ر ههن ه کههه ارتبههاد و داد و

دانشههگاه یهها ،ن ازمنههدی یههای جامعههه صههنعطی در

سههطدیای مطقابههی ن ههام یهها و ندههاد یهها ،جامعههه را در

مق ان جامعه کهی را بهه دانشهگاه یها امهالم ن هوده و

حالههت تعههادز کههارکندی اههنار مههی دیههد .در ا هه

از ت ق قههاا دانشههجو ان ح ا ههت مههادی و معنههوی

شههنا ط داد و سههطدیای مطقابههی ن ههام یهها و ندادیهها

به م هی وورد و شه

بامههث رشههد و توسههعه ین ههک از ندادیهها و در نط جههه

بههه صههنا ع امههالم کنههد تهها ون یهها بطواننههد در صههورا

بامههث رشههد و بههاروری و ش شههنیت ن ههام اجط ههامی

ت ا ههی از ا هه ت ق قههاا اسههطفاده کننههد و ن ههی در

راسههطا ارتبههاد و داد و

مههواردی کههه طههنی یههای تد ههه شههده در دانشههگاه یهها

کههی مههی رههندد .در ی هه

سههطد مطقابههی دو ندههاد دانشههگاه و صههنعت ن ههی ضه
بهههارور کهههندن ین هههک از ا ه ه ندادیههها در ت

از ون ،نط جهۀ ا ه ت ق قهاا را

بههه یههن دل ههی از ج ههه مههدم سههوددیی و بههه صههنیه

هههی

نبههودن بههنای صههنا ع ب ههش خ وصههی ،از طههنر ون

ندا ی ،توسهعه و ش شهنیت ن هام اجط هامی کهی را بهه

یا ش نیطه نشهود و جامعهه بهه ون یها ن ازمنهد باشهد،

ی ههناه خوایههد داشههت .در مههورد حالههت مط ههوب

خههود دولههت یی نههه و شههنا ط تول ههد ون طههنی را

ارتبههاد مطقابههی بهه

ا هه دو ندههاد ،ب شههطن صههاح

یههنایه وورد .ی طن ه

دولههت مههی توانههد بهها ح ا ههت

ن نان معطقدند که ا ه دو ندهاد با هد بهه رونهه ای بها

از رههنوه یههای واسههط بهه

یهه ارتبهاد داشهطه باشههند کهه از ن ازیها ،طهنی یهها و

ا جههاد و اسههط نار ارتبههاد بهه

خواسههطه یههای مطقابههی یههه ورههاه باشههند و در راه

رسههاند .از طههنر د گههن در شههنا ط مط ههوب وجههود

رس دن بهه توسهعه گهد گن را هاری دینهد .در وااهع

رابطهههه مطقابهههی م هههان دانشهههگاه یههها و صهههنا ع،

را امطقههاد بههن ا هه اسههت کههه بههه

هه الن دانشههگاه یهها کههه در

او هه مطفگههن

مدندسههان و یههار الط

دانشههگاه و صههنعت بههه
ا هه دو ندههاد ههاری

منههوان گههی از راه یههای بناههناری رابطههه دانشههگاه و

وااع از ج هه بهنون دادیهای مدهه ندهاد دانشهگاه بهه

صههنعت ،صههنا ع مههی تواننههد ن ازیهها و خواسههطه یههای

حساب مهی و نهد بهه درسهطی و بهه داهت در صهنا ع

خههودرا در زم نههه طناحههی طههنی یههای صههنعطی و

به کار رنیطهه شهوند و زم نهۀ بدهنه منهدی صه ح و

موارد ن ازمند ت ق ها بهه دانشهگاه یها امهالم کننهد و

کارکندی از ون یا ینایه شود(.)6

از طههنی یههای مههنتبط دانشههگایی ح ا ههت مههادی و
معنوی به م ی وورنهد و دانشهگاه یها ن هی مهی تواننهد

نقش دولت در تسهیل ارتباط دانشگاه و

بهها تشههگ ی رههنوه یههای ت ق قههاتی ،طههنی یهها و

صنعت

ت ق قههاا خههودرا بههه سههوی ن ازیههای صههنا ع جدههت

دولههت وجههودی مسههطقی از دانشههگاه و صههنعت نههدارد.

ر هنی کننههد تها صههنا ع از بهنوورده شههدن ن هاز خههود

دولههت ههک نقههش ش شههنو و یههدا طگن و ح ا ههت

بههه طناحههی و ت ق قههاا دانشههگایی اط نههان داشههطه

کننههده دارد .اطع هاً بس ه اری از نقههش یههای صههنا ع و

باشههند و دانشههگاه یهها ن ههی بطواننههد شههاید اجنا ههی و

دانشههگاه در دن ههای راههابطی امههنوز بههدون ح ا ههت و

بنرسی جامعه شناخطی رابطۀ ب
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دانشگاه و صنعت

بننامههه یههای ارشههادی دولههت م گهه ن سههت .لهه ا

دانشههگاه یهها ،شههاداپ مههالی بههه مؤسسههاا هها ایههناد،

بههاز یههای توسههعۀ کشههور عنههی

ا جههاد سههاخطاریای ششههط بانی کننههده مرههی دیطههن

صنعت و دانشگاه و توجهه ز هاد بهه بدبهود ییا نهده از

ارتباد با صهنعت ،انگوباتوریها ،مناکهی ها شهار

یهای

وهههها ف جهههدی دولهههت اسهههت کهههه ا ه ه ام هههاز

م ی اشاره کند(.)2

ا جههاد ت ههن

به

س اسههطگ اری م دههه از کاسههطی یهها و هنی ههت یههای
بههالقوه دانشههگاه و صههنا ع کشههور اسههت( )2دولههت یهها

عوامل مؤثر در ارتباط بین دانشگاه و

او هه نقههش خههودرا از طن هها طناحههی سههاخطاریای

صنعت()14

کههالن ،ا جههاد ز نسههاخت یهها ،توسههعۀ ت ق قههاا و
یدا ت م هومی جامعهه ا فها مهی کننهد و بها اسهطفاده
از سههازوکاریای م ط ههف مرههی سههنما ه رهه اری یهها،
ام ههاز س اسههت یههای شههولی ،مههالی ،مال ههاتی ،وضههع
اههوان

تنو هه کننههده و م ههدود کننههده و ...یههدر

یههای خههودرا ش گ ههنی مههی ن ا نههد(ی ههان) .امههنوزه
دولههت یههای سناسههن جدههان نقههش مدههه مناکههی
ومهههوزپ مهههالی در توسهههعۀ منطقهههه ای و م هههی را
در ایطه انهد .ا ه دولهت یها م طواننهد بها ا جهاد هک
رابطههه سههودوور و شا ههدار و دوطنیههه بهها مؤسسههاا
تجاری ،نقش خهودرا بطهور اابهی مالح هه ای بدبهود
ب شند(.)2
در مج ههو نقههش دولههت در ا جههاد ارتبههاد بهه
دانشههگاه و صههنعتادر ا ههنانن کههه رنههگ بههوده اسههت.
ایههیون بههن ون س اسههطگ ار دا و بننامههه ر ههیی یههای
در سههطح کههالن ن ههی بههه رونههه ای نبههوده اسههت کههه
دانشههگاه و صههنعت نقههش خههودرا در اجههنای بننامههه
یههای توسههعۀ م ههی ا فهها کننههد .دولههت یهها بههه من ههور
تنو ج و تقو ت روابهط به

ا ه دو ندهاد ،با هد نقهش

کاتال یور را بهازی کننهد و گهی از ابیاریها ی کهه مهی
تواننهههد از ون اسهههطفاده کننهههد ابیاریهههای تشهههو قی

 -1عوامل سیاسی:
ب شههطن م طههوان بههن ای ههت ک ههک یههای دولههت و
وضههع اههوان

و س اسههت یههای حههامی دانشههگاه و

صههنعت بههنای مویق ههت ارتبههاد ا ه دو ندههاد اشههاره
کند .دولهت یها مهی تواننهد از طن ها تیر ها بودجهه
کایی بهه دانشهگاه و ارائهه وام یهای موردن هاز صهنعت
و شههنکت یههای صههنعطی مطقاضههی بسههطن ارتبههاد
شهههنکت یهههای کوچهههک و مطوسهههط و دانشهههگاه را
ینایه وورند.
 -2عوامل علمی-تحقیقاتی:
از ج ه موامی ت ق قهاتی را مهی تهوان دانهش ا جهاد
شههده در دانشههگاه ،شههنو ه یههای مشههطن

و ب ههش

ت ق هها و توسههعه را نههام بههند .کاروین نههان و نههوووران
ن ن ههه یهها ی را کههه در شژویشههگاه یهها تول ههد مههی
شوند را به کار می ر ننهد و ا ه امهن بهنای ریهع ن هاز
صههنعت انجههام مههی ر ههند  .البطههه در کشههور مهها با ههد
صههنا ع بههه معنههای وااعههی شههگی بگ ننههد تهها ارتبههاد
صههنعت و دانشههگاه بههه ون صههورا کههه با ههد بههه خههود
شگی بگ ند.
 -3عوامل سازمانی:

ی طههون کههایش مال ههاا ت ق هها و توسههعه ،تههوم

بنخههی شههنکت یهها بههه شههنکای خههود امط ههاد ندارنههد.

ب شههی از یی نههه یههای ت ق هها و توسههعه ،دادن وام

امط ههاد نقشههی اساسههی در شههگی ر ههنی ارتبههاد و

بههه دانشههگاه یهها و مناکههی صههنعطی در ا هه زم نههه

ی گههاری دارد .وجههود امط ههاد و اط نههان بههه طههنر

اسههت .از د گههن یعال ههت یهها ی کههه دولههت یهها مههی

مقابههی ،تقو ههت کننههدا ا ه ارتبههاد اسههت .ی طنه

تواننههد در ا هه زم نههه انجههام دینههد مههی تههوان بههه

تجنبههه و سههابقۀ ی گههاری بهها شههنکای د گههن مههام ی

بههه من ههور مشهه د کههندن ن ههوه

یه در تقو هت ها مهانع ی گهاری مهی باشهد .شهنکت

مههد ن ت درومههدیای شههنو ه یههای ت ق قههاتی توسههط

یههای بههیرا ت ا ههی ب شههطنی بههه ارتبههاد بهها شههنکای

ت ههو

اههوان
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خههود م

وصههاً دانشههگاه یهها دارنههد .شههنکت یههای

کوچههک بههه دل ههی نبههود امگانههاا و سههنما ه کههایی

حهالی کههه مومور ههت صهنعت سههودووری بههنای ب ههش
خ وصههی و سههدامداران و صههاحبان ون اسههت .ا هه

بههنای ی گههاری بهها دانشههگاه یهها ،اههادر بههه ا جههاد هها

تعارض به

حف رابطهه ن سهطند .شهنکت یها ی کهه دارای ایهناد

ب ش ن ی مشهدود اسهت .دانشهگاه یها ن ازمنهد تول هد

زبههده و دارای مدههارا کههایی یسههطند ب شههطن تههنج ح

نطا ج م ی معطبهن جدهت ارتقهاء امطبهار م هی خهود

می دیند تها بها دانشهگاه بهه من هور ایهیا ش ک ف هت

یسهههطند در حهههالی کهههه صهههنعت ن ازمنهههد ارائهههه
م

و تگنولو ِ خود ی گاری داشطه باشند.

مومور هت یها در سهطح اخهدار ا ه دو

ههوالا و خههدماتی اسههت کههه بطوانههد در بههازار بههه

یهههنوپ بنسهههاند .بنهههابنا

 -4عوامل محیطی:

درجهههۀ امطبهههار نطههها ج

مواع ههت و م ههی اناررههنیط شههنکت یهها و دانشههگاه

ت ق قههاا ن ههی توانههد جادبههۀ چنههدانی بههنای صههنعت

یا بهنای ا جهاد ،حفه و رسهطنپ ارتبهاد مهام ی در

داشطه باشهد .در حهالی کهه بهنای دانشهگاه هک ن هاز

خهههور توجهههه اسهههت .دوری و نید گهههی بهههه مناکهههی

اساسی بهنای دسهط ابی بهه ایهدایش بهه حسهاب مهی

صههنعطی مههی توانههد توت نر ه ار باشههد .شههنکت یهها هها

و د.

دانشههگاه یهها ی کههه دارای شههدنا ،وجدههه و امطبههار
بههاال ی یسههطند اول ه

مگههانی یسههطند کههه از طههنر

شههنکا بههنای ی گههاری انط ههاب مههی شههوند .بههاور
مههد نان بههه مطالعههاا م ههدانی دانشههگاه یهها و ا جههاد
احسههان ن ههاز در ب ههش صههنعت ن ههی در ش شههنیت و
اجههنای مط ههوب ی گههاری دانشههگاه و صههنا ع ههک
نگطه ک دی است.

یگنی1

تعهههارض ایهههدار مسهههطق اً منجهههن بهههه تضهههاد در
س اسههت یههای شندههان کههاری دو ب ههش مههی شههود.
شههنکت یهها مع ههوالً امطقههاد دارنههد کههه م نمانههه نگههه
داشهههط نطههها ج وندههها بدطهههن

روپ بهههنای حفه ه

جا گههاه راههابطی نووورانههۀ ونداسههت ،درحههالی کههه

موانع همکاری دانشگاه و صنعت()7

م ههنوه میا هها ی کههه در ی گههاری بهه
دانشههگاه بههنای طههنی

* تعههارض منههایع شههامی رازداری و حهها مالگ ههت

صههنعت و

وجههود دارد ،مههوانعی ن ههی بههن

دانشگاه بهنای دسهط ابی بهه امطبهار و شهدنا ن ازمنهد
انطشههار نطهها ج ت ق قههاا اسههت و ا هه امههن شههامی
نطهها ج ت ق قههاا انجههام شههده در نط جههۀ ارتبههاد بهها
صنعت ن ی می شود.

سههن راه بناههنای ا ه ارتبههاد وجههود دارد .ا ه موانههع
را مههی تههوان در حالههت م ههومی بههه موانههع ینینگههی،

* زبان و ینض اا مطفاوا

سهههاخطاری و م گهههندی تقسه ه ه کهههند کهههه اکرهههن

تفههاوا م هه ط یههای کههاری سههب ا جههاد موانههع

کشوریا ک اب ش با وندا مواجه یسطند.

ینینگههی بههه شههگی رسههطنپ تفههاوا زبههان یهها و
ینض ه اا اساسههی دو ب ههش مههی شههود .ن ونههه ای از

الف) موانع فرهنگی

ا هه ینضهه اا مطفههاوا ا هه اسههت کههه در صههنعت

* ایهههدار و مومور هههت یهههای مطضهههاد صهههنعت و

دسط ابی سن ع بهه نط جهه بهه منهوان حالهت مط هوب

دانشگاه
بههه ب ههان ک ههی ،مومور ههت دانشههگاه ارتقههاء م ههه و در
نط جههه ا جههاد سههود م ههومی و اجط ههامی اسههت .در
Intellectual property right. IPR

1

در ن ن رنیطه مهی شهود و ا ه حالهت م ومهاً نط جهۀ
ههک ینا نههد مویهها و مههؤتن مههد ن ت و اجههنای شههنو ه
ینض مهی شهود .در دانشهگاه ینضه اا او ه مطضهاد

بنرسی جامعه شناخطی رابطۀ ب
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با صهنعت اسهت .در ا ه ب هش نطها ج سهن ع م ومهاً

حالههت خ وصههاً در مههواردی صههد مههی کنههد کههه

حاصههی ههک مههد ن ت شههنو ه مجوالنههه یههنض مههی

ارتباد بها دانشهگاه توسهط هک نفهن در شهنکت ووهاز

شود و به حد کایی از امطبار بنخوردار ن ست.

و دنباز شده باشد.

ب) موانع ساختاری

ج) موانع عملکردی
* یقدان دانش طنی

* مای ت مطفاوا کار در صنعت و دانشگاه
انجههام ت ق قههاا

اوالً دانشههگاه یهها مع ههوالً مطضهه

شا ههه ای بهها ایههدار ش ط ههده ،شناکنههده و ت ور ههک
یسههطند در حههالی کههه م ههن

در صههنعت ایههدار

مشهه د و واضههح بههوده و بنههابنا

بهها ت ق قههاا

کاربندی ا حطهی در منح هۀ طهنی توسهعه ووهاز مهی
شههود .بههه مههالوه شههنکت یهها م وم هاً بههه دنبههاز سههود
کوتاه مهدا یسهطند و ش گ هنی نطها ج کهار ت ق قهاا
بههه صههورا سههال انه ،روپ مطههداوز در ونداسههت .در
حههالی کههه دورا رههیارپ دیههی در دانشههگاه بسهه ار
ب شههطن از ا ه بههوده و از ل ههاز ینههی ارزپ ک طههنی
دارد.

از ینا ندیای گد گن

تفههاوا اساسههی در سههطح م گههندی ا ه دو ب ههش
در ون اسههت کههه دانشههگاه یهها ینههوز یههه م ههدتاً بههه
صهههورا سهههازمان یهههای دولطهههی اداره م شهههوند و
بنابنا

بس ار مطفهاوا از شهنکت یها کهه سهودم ور

و سهههههاخطاریای مهههههد ن طی مشههه ه د دارنهههههد،
سههازماندیی شههده انههد .ب شههطن شههنکت یهها س سههطه
یههای تشههو قی تعن ههف شههده ای بههنای ی سههوکندن
مال هها کارکنههان خههود بهها اسههطناتژی یهها و مال هها
شهههنکت دارنهههد .درحهههالی کهههه در دانشهههگاه یههها
بوروکناسهههی بسه ه ار ب شهههطنی وجهههود دارد ،بهههدون
ا نگههه مشههو مش

ههی بههنای اسههات د و م ققهه

وجههود داشههطه باشههد .در نط جههه جن ههان اخط ههاو

* بنداشت یای مطفاوا از م

بودجههه ،تعن ههف و اجههنای کههار در ا هه دو ب ههش

وز

بههنای شههنو و مههد ن ت کههندن ههک شههنو ه ،داشههط

بس ه ار مطفههاوا اسههت .در بناههناری ارتبههاد صههنعت و

ا ههده ای صههن ح در مههورد خنوجههی شههنو ه گههی از

دانشههگاه ،یقههدان دانههش در مههورد ینا نههدیای طههنر

موامهی مویق هت ون بهه حسهاب مهی و هد.

مق ابی ک مهانع اصه ی بهه شه ار مهی و هد خ وصه ًا

در مقولههۀ ارتبههاد صههنعت و دانشههگاه م وم هات تفههاوا

در مههورد ت ق قههاتی کههه مقولههۀ زمههان در ون یهها

ههوز دارنههد،

دانشههگاه ت ا ههی بسهه ار

مده تهن

یهها ی در نههو بنداشههطی کههه از م

ح ههاتی اسههت .م ققهه

وجههود دارد .بههنای دانشههگاه یههن ارتقهها ی در سههطح

ک طههنی بههه صههنر زمههان ز ههادی بههنای تعدههد بههه

دانش موجود به منهوان هک مویق هت م سهوب مهی

مد ههت زمههانی کههار دارنههد ز ههنا خودشههان مسههطق اً

ههوز اابههی

مطعدد به ون نشهده و سهودی از ا ه تعدهد ن هی ن هی

یهنوپ ک طهن

چ هیی اسهت کهه انط هار مههی رود و

بننهههد .در مهههواردی کهههه نطههها ج منبهههود بهههه کهههار

تندهها ههک م

ههوز بهها توی هها در بههازار مههی توانههد

طنی (صهههنعت و دانشهههگاه) روی یهههه توت نرههه ار

شههود ولهه در صههنعت ،تول ههد ههک م

نط جۀ اجنای ک شنو ه مویا به ش ار و د.

اسههت ،ی ههاینگی کههار ههک یههاکطور تع هه

کننههده

م سههوب مههی شههود ولههی او ه در تعههامالا صههنعت
* ت ههناا سههاخطاری و مسهه ول ت یهها در ب ههش

و دانشههگاه ،مههد ن ت شههنو ه در سههطح کههایی انجههام

صنعت

ن ی شهود کهه در ب شهطن مهوارد منجهن بهه تهوخ ن ها

ت ههن مس ه ول ت یهها و سههاخطار سههازمانی در شههنکت

شگست شنو ه می شود.

یا ن ی به منوان هک چهالش مدهه مطهنی اسهت .ا ه
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* مههدم شه نپ نطهها ج طههنر مقابههی در شههنو ه یههای
مشطن
در ینگام انطقاز ها ش هاده سهازی نطها ج شهنو ه ،گهی
از مشهههگالا مطهههداوز مهههدم شه ه نپ نطههها ج کهههار
طنی ت از جان یه است.
د) سایر موانع
ی انگونه کهه دکهن شهد ،شهنا ط حهاکه بهن صهنعت و
دانشههگاه در کشههور مهها سههب شههده تهها مههالوه بههن
مشگالا م ومی یهو اله کن ،موانهع د گهنی ن هی بهن
سههن راه ارتبههاد صههنعت و دانشههگاه در کشههور مهها
ا جاد شود .از ج ه
* وارداتههی بههودن یههن دو مقولههه صههنعت و دانشههگاه
در کشور
در کشور مها وارداتهی بهودن م هدا ینهاوری ،خ وصهاً
در ر شهطه سهب مههدم ن هاز وااعهی صههنعت بهه م ههه
شههده اسههت و ن ازیههای صههنعت در وااههع بههه امههور
خههدماتی و تع ناتههی م ههدود شههده اسههت .بنخههی
مق ههده دارنههد کههه دو مقولههه صههنعت و دانشههگاه طههی
چند دیۀ ر شطه ی هناه بها سه ی شد هده یهای د گهن
حاصی از مدرن طه کهه از وهنب جهاری مهی شهد و نهه
در اتههن ههک شد ههدا درون زای اجط ههامی وارد کشههور
ما شهده انهد .بهد تنت ه در زم نهۀ تگنولهو ی ن هی
مهها م ههنر کننههده یسههط ه و مطوسههفانه صههنعت مهها
چنههدان درصههدد بوجههودووردن ون ن سههت و اصههوالً
منهایع ونهی ون ا جهاب مهی کنهد کهه تگنولههو ی را از
خههار وارد کنههد .طب عههی اسههت کههه در کشههوریای
صههاح ینههاوری ا ه مشههگی وجههود نداشههطه باشههدو
دل ش ا ه اسهت کهه ینهاوری ،تج هی م هه و دانهش
است و ارن کشهوری م هه خهود را بهه ینهاوری تبهد ی
کنههد ،یههه دانشههگاه کههه ن ا نههدا م ههه اسههت و یههه
صههنعت کههه ن ا نههدا ینههاوری اسههت بههه صههورا
اتومات هههک بهههه یهههه وصهههی و از یهههه منطفهههع مهههی
شههوند .عنی ارههن م ههه بههه ینههاوری تبههد ی شههود و
ینههاوری یههه بههه توسههعۀ م ههه ک ههک کنههد ،شههنا طی
بوجود مهی و هد کهه بامهث تقو هت ارتبهاد صهنعت و
دانشگاه می شود.

* ن ههام وموزشههی و ههن مههنتبط بهها ن ههام صههنعطی
کشور
مههدم تطب هها منههاو درون دانشههگایی بهها ن ازیههای
وااعی صهنعت کهه بهه نهومی مهی تهوان ون را حاصهی
از ی هههان ب هههث وارداتهههی بهههودن ا ه ه دو مقولهههه
دانسههت ،سههب مههی شههود تهها م هالً ب ههش ز ههادی از
دانشههی کههه در دانشههگاه یههای مهها تههدر مههی شههود
یهه ج تههوت نی در ک ههک بههه ن ههی بههه ورمههان یهها و
مسههائی جههاری صههنعت نداشههطه باشههد .واحههدیای
اجبهههاری کهههاروموزی دانشهه و ان ن هههی کهههه نطقهههه
ام ههدی بههنای وشههنا ی دانشههجو ان بهها صههنعت اسههت،
بههه طههنز بسهه ار نامناسههبی سههپنی مههی شههود و در
نط جههه یههار الط هه ی دانشههگاه در مواجدههه بههها
صنعت وارد دن ها ی مهی شهود کهه یه ر شهناخطی از
ون ندارد.
* ت ا ی دانشگای ان به انجام ت ق قاا شا ه
ت ق قاتی کهه در دانشهگاه یهای مها انجهام مهی شهود
ب شههطن جنبههۀ ت ور ههک و شا ههه ای دارد تهها جنبههۀ
کاربندی .گی از م ی ا ه امهن ون اسهت کهه ارتقهای
رتبۀ امضهای ی هت م هی دانشهگاه یها بسهطگی بهه
تعههداد مقههاالا چههاپ شههدا ونههان در مجههالا م ههی
بهه ال ههی دارد و چنهه مقههاالتی او هه جنبههۀ
ت ور ههک دارنههد .س اسههت یههای وزارا م ههوم بههنای
تشو ا اسهات د بهه حنکهت در منزیهای دانهش اسهت
در حههالی کههه بههنای کشههوری مرههی ا ههنان ،ضههنورا
چ ههیی و ههن از حنکههت در منزیههای دانههش اسههت .مهها
در کشههور ،تههوان تبههد ی دانههش بههه تگنولههو ی را
ندار ه و ا ه معضه ی اسهت کهه با هد بهنای ریهع ون
اادام کند.
* بی امط ادی صنعت به دانشگاه
مههدم تطب هها خنوجههی ت ق قههاا دانشههگایی بهها
ن اریههای صههنعت ،دل ههی بههی امط ههادی صههنعت بههه
دانشهههگاه مهههی شهههود و بنداشهههت صهههنعطگنان از
دانشههگاه ا ه اسههت کههه دانشههگاه تندهها بههنای ج ه ب
منبههع مههالی مورن ههاز ت ق قههاا خههود ما ههی بههه
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بناههناری ارتبههاد بهها صههنعت اسههت و تعدههدی بههه
بنطنر کندن ن از صنعت ندارد.

برخی راهکارهای پیشنهادی بهبود ارتباط
میان دانشگاه و صنعت در ایران()6
در زم نههۀ ارتقههاء و دبههود وضههع ت موجههود ارتبههاد
دانشههگاه و صههنعت و سههعی در رس ه دن بههه ارتبههاطی
مط ههوب و سههازنده مههی تههوان از تجههارب م ط ههف
ایههناد و جوامههع بههه خ ههوو تجههارب کشههوریای
جنههوب شههن وسهه ا اسههطفاده ب شههطنی ن ههود .در
ا نجهها تعهدادی از مدههه تههن ا ه ش شههنداداا ب ههان
می رندد
 -1ایههیا ش ارتبههاد صههنعت و دانشههگاه بهها کههاربندی
کههندن ت ق قههاا دانشههگایی و ح ا ههت صههنا ع از
ا ت ق قاا.
 -2ا جههاد شههنا ط الزم و جههادب جدههت اشههط از بههه
کهههار یهههار الط ههه الن دانشهههگایی در صهههنعت و
ا جههاد زم نههه مناس ه و سههدی بههنای ادامههه ت ه ی
یار الط الن در دانشگاه.
 -3تشههگ ی مناکههی ت ق قههاتی مشههطن دانشههگاه و
صنعت.
 -4ا جههاد شههنا ط الزم بههنای ر رانههدن ینصههت یههای
مطالعاتی اسطادان در صنا ع کشور.
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 -5ا جههاد شههنکت یههای واسههط منکهه از دولههت،
دانشههگاه و صههنعت در راسههطای شههناخت و یههدا ت
ب ش صنعت به دانشگاه یا و مناکی ت ق قاتی.
 -6در ن ههن رههنیط ارتبههاد ب ه ک ههه زم نههه یههای
اههانون رهه اری از اب ههی درومههدیای دانشههگاه یهها،
بودجههه یههای ت ق قههاتی کارخانجههاا ،اناردادیههای
انطقاز تگنولو ی و. ...
 -7توس هعه رشههطه یههای ت ه ی موردن ههاز صههنعت
در دانشگاه یا.
 -8وزارت انههه یههای صههنعطی زم نههه حضههور اسههطادان
را بههه منههوان ی ههت مههد نه کارخانجههاا و بههالعگ
وزارا م هههوم ،سهههابقه کهههار صهههنعطگنان را معهههادز
سههازی ن ا هههد تههها در امههن تهههدر

و شهههژویش در

دانشگاه یا یعاز شوند.
 -9کهههاروموزی دانشهههجو ان در صهههنعت جدهههت دار
شههده و بناسههان ن ههاز صههنعت و رههنا ش دانشههجو
بننامه ر یی شود.
 -10ا جهههاد بانهههک ت ق قهههاتی از ت ق قهههاا انجهههام
شده و ت ق قاا موردن از در کشور.
 -11توسه ه

دیهههاتنی در دانشهههگاه یههها از طهههنر

کارخانجهههاا بهههیرا صهههنعطی و توسههه
دانشگاه یا در صنعت.

دیهههاتن
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شگی-2مدز انطقاز تگنولو ی از دانشگاه به صنعت()14
مدز یو که توسط س گی و ی گاران در ساز 2004ارائه شد ،روند انطقاز یناوری از دانشگاه به
صنعت را با توک د بن نقش دیاتن انطقاز یناوری1نشان می دید.

ضههنوری و مدههه اسههت .با ههد سههعی کههند تهها بهها

جمع بندی و نتیجه گیری

ا جهههاد شهههنا ط و بسهههطنیای مناسههه  ،ا ههه

ت ههام جوامههع بههنای ش شههنیت و تناههی خههود،

تعهههامالا را تقو هههت کهههنده و از طنیهههی ن هههی

ن ازمنهههد ارتبهههاد مطقابهههی ندادیهههای م ط هههف

دولهههت بهههه منهههوان اهههدرا رسههه ی کشهههور،

یسهههطند .بهههدون شهههک ندادیهههای دانشهههگاه و

وه فههه دارد تهها ا هه شههنا ط را یههنایه کنههد.

ندادیههها ی یسهههطند

با ههههد تههههالپ کنهه ه ه تهههها بهههها اسههههطفاده از

کههه مههی تواننههد موجبههاا رشههد یههن جامعههه

رایگاریهههای موجهههود_کهههه بنخهههی از وندههها در

ای را ینایه کنند.

ا ههه نوشهههطه دکهههن شهههد_ شهههنا ط را بهههنای

ی هههانطور کهههه رفطهههه شهههد بنرسهههی یهههای

انطقهههههاز دانهههههش و تگنولهههههو ی از سههه ه ت

تهههار ی نشهههان مهههی دیهههد در کشهههوریای

دانشهههگاه یههها و مناکهههی ومهههوزپ مهههالی بهههه

توسهههعه ایطهههه ،ت هههوالا صهههنعطی ابطهههدا از

سههوی صههنا ع م ط ههف یههنایه کههند تهها بطههوان

دانشههگاه یهها و مناکههی م ههی ووههاز شههده و بههه

بههها اسهههطفاده از ا ههه امگهههان ،شهههاید رونههها

مبهههههارا د گهههههن ن نویهههههای م هههههی در ون

ب ههش صههنعت بههوده و رههام یههای اساسههی را

کشهههوریا ،ش شهههگام توسهههعه صهههنعطی بهههوده

در ش شبند ایدار توسعه بندار ه.

صهههنعت از مدهههه تهههن

انهههد و از زمهههانی کهههه صهههنعت شهههگی رنیهههت،
بههنای حههی مشههگالا خههود بههه دانشههگاه یهها و
مناکهههی م هههی مناجعهههه کهههنده و ا ههه رونهههد
ینهههوز یهههه ادامهههه دارد .شههه

مهههی تهههوان

نط جههههه رنیههههت کههههه تجنبههههۀ کشههههوریای
صههنعطی ش شههنیطه بههه مهها نشههان مههی دیههد
کههههه تعامههههی دو ندههههاد دانشههههگاه و صههههنعت،
بههههنای رشههههد و بالنههههدری کشههههور امههههنی
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چکیده
امروزه دانشگاه کارآفرین ،کارآفرینی دانشگاهی و تجاري سازي تحقیقات دانشگاهی به نحوي در حال جلب توجه است که مؤسسات
دانشگاهی را جهت کارآفرین تر شدن ،تحت فشار گذاشته است .بر این اساس ،پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین یک مدل گام به
گام کارآفرینی دانشگاهی انجام شده است .در این مدل پنج مرحله در فرآیند کارآفرینی دانشگاهی وجود دارند که عبارتند از :انگیزه،
حکومت ،انتخاب ،رقابت و عملکرد .فرآیند کارآفرینی دانشگاهی از انگیزش اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها ،صنایع و دولت ،جهت
تجاري سازي علم و دانش حاصل از تحقیقات دانشگاهی نشأت گرفته و آغاز می شود .در این مدل ،مراحل حکومت و رقابت پذیري
مربوط به فرآیند تجاري سازي دانش دانشگاهی ،باعث متناسب شدن حالت انتخاب روش و در نهایت اجراي کارآفرینی دانشگاهی می
شوند .این پژوهش جنبة توصیفی -تحلیلی دارد و به روش مطالعة اسنادي صورت گرفته است .یافته هاي پژوهش مؤید این است که
مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی ،یک شیوۀ ساختارمند جهت فهم روابط تسهیل کننده و واسطه گر که باعث تحرک کارآفرینی
دانشگاهی می شوند ،ارائه می کند.
واژه های کلیدی :کارآفرینی دانشگاهی ،مدل گام به گام ،دانش دانشگاهی.
دانشگاهی را می توان از فعالیت هاي مربوط به

مقدمه
فرآیند کارآفرینی دانشگاهی نشأت گرفته از مالکیت هاي
فکري 1است که در محیط هاي دانشگاهی شکل گرفته و یا

1

تأسیس شرکت هاي انشعابی و دیگر اشکال فعالیت هاي
1

متهورانه متمایز دانست.

1

انگیزه ها ،حالت ها ،حکومت و محیط هاي رقابتی 1که

منجر شده که چنین مالکیت هاي فکري را بخاطر ایده ها یا

تعیین کننده ي نتایج اجراي فعالیت هاي کارآفرینانة

محصوالت مستتر در آنها به بازارهاي تجاري تزریق می

دانشگاهی هستند ،ناهمگن و متنوع می باشند[ 5و.]6

کنند[ .]9-1دانشگاه ها" ،مؤسسات "1منحصر به فردي

دانش دانشگاهی که تجاري می شود ،ممکن است

هستند .دانشگاهیان در فرآیند کارآفرینی ،نقش منحصر به

کدگذاري شده 1و یا به طور ضمنی 1مورد توافق قرار

فردي دارند؛ زیرا فراهم آورندۀ ساختار نظارتی مشترک و

گیرند و فعالیت کارآفرینانة دانشگاهیان ممکن است

سیستم هاي تصدي گري ،ارتقاء و شایسته ساالري

همیشه براي مدیران دانشگاهی فاش و آشکار نباشد.

پرورش می یابند و سپس به درگیر شدن بازیگران اقتصادي

می باشند[ .]0بر همین اساس ،فعالیت هاي کارآفرینانه

1

ضمناً ،مدیران دانشگاهی ممکن است معاونینی کارآفرین ،

دانشگاه

 Sharon A.Simmons and Jeffrey S.Hornsby.؛ براي مطالعة مقاله به زبان اصلی ،به فصل دوم منبع زیر مراجعه کنید:
Katz Jerome A. and Corbett Andrew C. (2014). Academic Entrepreneurship: Creating an Entrepreneurial Ecosystem.
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شرکت هاي تازه تأسیس شده ،و یا دیگر عوامل

تحقیقات آیندۀ کارآفرینی سازمانی فراهم می آورند؛ زیرا

خارجی جهت تجاري سازي اختراعات دانشگاهی را بکار

آنها فراسوي متغیرهاي محیطی ،سازمانی و فردي را مورد

گیرند .به طور خالصه ،بازیگران و مسیرهاي گوناگونی

بررسی قرار داده تا بتوانند تأثیرات واسطه گر و تسهیل

جهت تجاري سازي دانش آکادمیک وجود دارند[ 7و .]8

کنندۀ متغیرهاي مهم را در حل بحران هاي اصلی مربوط

بنابراین ،فرآیند کارآفرینی دانشگاهی ،شبیه دیگر اشکال

به پدیده ي کارآفرینی سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار

کارآفرینی ،در طی مراحلی اتفاق می افتد .فهم چنین

دهند .لذا در این پژوهش نگارندگان تالش می کنند با

مراحلی ،گامی مهم در جهت سفر به ماوراي مطالعات

مرور ادبیات موضوعی ،نخست مدل گام به گام کارآفرینی

پدیدارشناسانه 1و به توافق هاي مبتنی بر نظریه هاي

دانشگاهی را معرفی نمایند و سپس به توضیح هر یک از

پیشین ،فرآیندها ،و نتایج کارآفرینی دانشگاهی می باشد.

مراحل مدل فوق الذکر بپردازند.

هدف این مقاله ،معرفی یک مدل گام به گام از کارآفرینی
دانشگاهی است که با استفاده از اسناد و شواهد مفهومی،

معرفی مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی

کیفی و تجربی گردآوري شده از  3نشریة علمی بررسی

تجزیه و تحلیل اکتشافی از تألیفات مربوطه ،به ظهور

شده که این نشریات به طور قابل توجهی بر تحقیقات

یک مدل  5مرحله اي از کارآفرینی دانشگاهی با تأثیرات

مربوط به کارآفرینی دانشگاهی تأثیرگذار بوده اند .3مدل

تعدیل کننده و میانجی گر ،منجر شد(شکل  .)1این 5

هاي مرحله اي ،باعث تحریک انجام تحقیقات در محیط

مرحله عبارتند از )1( :انگیزش )3( ،3حکومت(نظارت)،14

هاي کارآفرین سازمانی ]3[9شده و همچنین می توانند به

( )9انتخاب شیوه یا حالت )0( ،11رقابت ،13و ()5

عنوان شتاب دهنده هایی(کاتالیزور )0در فرآیند انجام

اجرا(عملکرد .)19هر کدام از این مراحل در زیر توصیف می

تحقیقات متمرکز و افزایش فهم کارآفرینی دانشگاهی نیز،

شود .به منظور فراهم آوردن دانش الزم براي محققان

مثمر ثمر باشند .مدل هاي مورد استفاده در کارآفرینی

آینده ،مثال هایی را نیز از یافته هاي مطالعات پیشین ارائه

سازمانی باعث یکپارچگی تألیفات منقطع و پراکنده می

می کنیم که به پدیدۀ کارآفرینی دانشگاهی مرتبط بوده و

شوند و جهت نیل به این هدف بر نکات مهم و کانونی

در هریک از مراحل اتفاق می افتند.

همچون رفتارهاي کارآفرینانه در سطح فردي[،]13-14
ریسکهاي شرکت هاي بزرگ داخلی 19[5و  ،]10گرایش
به کارآفرینی 15[6و  ،]16تجدید استراتژیک 17[7و ،]18
یا استراتژي کارآفرینی سازمانی ،]3[8استفاده می کنند.
چنین مدل هایی ،بلوک هاي سازندۀ مهمی را براي
1 . Phenomenological Studies
 .11سیاست تحقیقاتی ،نوآوري تکنولوژي ،نشریه ي تأسیس کسب و
کارهاي تجاري ،اقتصاد کسب و کارهاي کوچک ،نشریة انتقال
تکنولوژي ،نشریة رفتار و سازماندهی اقتصادي ،نشریة بین المللی
سازماندهی صنعتی ،نشریة مدیریت استراتژیک و علوم مدیریتی.
3 . Corporate Entrepreneurship Settings
4 . Catalyst
5 . Internal Corporate Venturing
6 . Entrepreneurial Orientation
7 . Strategic Renewal
8 . Corporate Entrepreneurship Strategy

9 . Motivation
10 . Governance
11 . Mode Selection
12 . Competition
13 . Performance
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 . .انگیزش اعضای هیأت علمی
براي اعضاي هیأت علمی ،انگیزۀ الزمه جهت درگیر
شدن در فرآیند کارآفرینی ،هم از طریق شناسایی یک
فرصت شخص ثالث و هم از طریق شکل گیري یک باور
اول شخصی ،مبنی بر اینکه فرصت پیش آمده ،هم شدنی
و هم مطلوب می باشد ،فراهم می شود[ 37و .]38
صرفنظر از تفاوت هاي موجود در میزان توان و استعداد
سرمایة انسانی ،3یادگیري اجتماعی 9نیز بر تمایل اعضاي
هیأت علمی جهت مشارکت یا عدم مشارکت در فرآیند
کارآفرینی دانشگاهی تأثیرگذار خواهد بود[ 33و  .]94این
تأثیر به این دلیل است که اعضاي هیأت علمی در محیط
هاي دانشگاهی ،رشته اي و حوزه اي داراي جایگاه
اجتماعی بوده و در چنین محیط هایی ادغام شده
اند[ .]91آنها ویژگی ها و نقش هاي شخصیتی خود را
متناسب با انتظارات و توقعات معمول از جایگاه هاي
شکل  .1مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی

 .انگیزش

دانشگاهی شان شکل می دهند[ .]90-93به عنوان نمونه،
تعامالت بین دانشگاه و بخش صنعت نه تنها تأثیرات
آموزشی بر اعضاي هیأت علمی مستقیماً درگیر در این

تحوالت اخیر مربوط به حقوق مالکیت هاي فکري و
سیستم هاي قانونی ایاالت متحدۀ آمریکا و اروپا تأثیرات
دوگانه اي را بر کاهش حمایت هاي مالی دولت از

تعامالت دارند ،بلکه بر دیگر اعضاي هیأت علمی عضو در
تیم تحقیقاتی ،دوایر و مؤسسه دانشگاهی به عنوان یک
کل نیز تأثیرگذارند[ 94و .]95

تحقیقات و افزایش انگیزه هاي دانشگاه ها و اعضاي هیأت

اعضاي هیأت علمی بر سر دوراهی انتخاب پی گیري

علمی جهت تولید درآمد از فعالیت هاي تجاري داشته

رفتارها و فعالیت هاي قانونی و مشروع متصل به حوزۀ

اند[ .]31-13همچنین ،حوزه ي علوم آزاد 1نیز در تعداد

سنتی و معمول علوم آزاد و یا انتخاب مأموریت هاي جدید

روزافزونی از دانشگاه ها براي تأمین منابع ،به کارآفرینی

در فرآیند تجاري سازي ،دچار یک تضاد انگیزشی جهت

دانشگاهی وابسته شده اند(و بالعکس)[ .]30-33چنین

مشارکت در حوزۀ کارآفرینی دانشگاهی شده اند[.]96

وابستگی هایی به منابع ،که در برخی از موارد دوطرفه و

وابستگی هاي منابعی باعث برجسته شدن فشارهایی می

در دیگر موارد به عدم تعادل قدرت منجر می شوند[ 35و

شوند که از جانب منطق هاي سازمانی رقابت محور ،بر

 ،]36تأثیرات مستقیمی بر انگیزش اعضاي هیأت علمی،

اعضاي هیأت علمی وارد می شوند[ .]97در حالیکه برخی

دانشگاه ها ،صنایع و دولت ها جهت درگیر شدن در

از محققان بر این تصورند که سیاست ها دانشگاهی مربوط

کارآفرینی دانشگاهی دارند.
1 . Open Science

2 . Human Capital endowments
3 . Social Learning
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به حفظ و ترفیع اعضاي هیأت علمی ،باعث اعمال

شود که منطبق با خواسته هاي کوتاه مدت تجاري

فشارهایی بر اعضاي هیأت علمی جهت مبادرت به رفتارها

هستند ،نه هماهنگ با منافع علوم آزاد[.]06

و فعالیت هاي قانونی و مشروع برآوردنده ي نیازهاي
فرآیند موفق تجاري سازي می شوند ،دیگر دانشمندان و

 .1.انگیزش دانشگاه

دانشگاهیان بر این باورند که تحقیقات مربوط به تنش بین

اگرچه کشورها در حال آزمایش شیوه هاي متنوعی

فرآیند تجاري سازي و علوم آزاد به این نتیجه رسیده اند

جهت ترغیب دانشگاه ها به کارآفرینی دانشگاهی

که همکاري ها و روابط مکملی بین آزادي دانشگاهی و

هستند[ 07و  ،]08ولی عدم دسترسی به سرمایه هاي

فعالیت هاي تحقیقاتی تحت حمایت بخش صنعت وجود

ریسکی جهت تأمین مالی نوآوري ها[ 03و  ]54و کمبود

دارند .همانند دیگر اشکال فعالیت هاي کارآفرینانه،

حمایت هاي دولتی و درآمدهاي ثابت ،باعث وابستگی

تشخیص فرصت ها[ ،]98نمایش و ارائه ي کارآفرینی هاي

دانشگاه ها به بودجه هاي حاصل از همکاري با شرکت

پیشین[ ،]93خودکارآمدي فرآیند کارآفرینی[ ،]04و

هاي تجاري شده است[ .]51نگرانی هاي مربوط به این

ریسک محوري[ ]01برخی محرک هاي کلیدي هستند که

نوع از وابستگی در تمام تألیفات حوزۀ کارآفرینی

باعث می شوند مخترعان عضو هیأت علمی پی به قابلیت

دانشگاهی بر این اساس تکرار شده اند که حمایت مالی

اجرا و مطلوبیت کارآفرینی دانشگاهی ببرند[ .]03با این

بخش صنعت از تحقیقات دانشگاهی به شرکت هاي

وجود ،دیگر محرک هاي مهم نیز وجود دارند که منحصر

صنعتی این قدرت را می دهد که انگیزش دانشگاهی را به

به محیط و فضاي کارآفرینی دانشگاهی هستند ،مانند

سمت و سویی سوق دهند که با پیشرفت علوم آزاد در

وابستگی هاي اعضاي هیأت علمی به منابع مؤسسه اي

تضاد و تقابل باشند[ .]53همچنین ،تأمین بودجه از جانب

همچون پاداش ها و تأمین بودجة تحقیقات علمی،

منابع بخش صنعت ،باعث افزایش تقابل هاي بین سیاست

محتویات آموزشی تطبیق داده شده و حمایت تکنولوژیکی

هاي دانشگاهی مبتنی بر اولویت تجاري سازي و سیاست

شرکت هاي انشعابی[.]09

هاي مربوط به تخصیص مجدد منابع انسانی اعضاي هیأت

عالوه بر این ،برخالف شرکت هاي انشعابی ،که
روابطشان با سازمان هاي حامی شان به تدریج و به مرور
زمان افزایش می یابد ،در شرکت هاي انشعابی تحت
حمایت اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها این رویه برعکس
می شود؛ زیرا روابط تکنولوژیکی و مالی شان در ابتدا
بسیار قوي است ولی در ادامه رو به افول می گذارند[.]00
در واقع ،دسترسی به بودجه ي مالی به عنوان دلیل
تصمیم گیري اعضاي هیأت علمی جهت مشارکت یا عدم
مشارکت در کارآفرینی دانشگاهی مدنظر قرار گرفته شده
است[ .]05در این خصوص ،حمایت مالی تحقیقات از
جانب شرکت هاي صنعتی باعث افزایش احتمال تمرکز
اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها بر یافتن پاسخ سؤاالتی می

علمی به کارآفرینی دانشگاهی می شود[ .]59به عنوان
مثال ،آرگریس و لیبسکیند )1338(1سیاست هاي ناگهانی
و پیش بینی نشده ي دانشگاهی را مورد توجه قرار می
دهند که محدودیت هاي سنتی حاکم بر روابط با شرکت
هاي خصوصی را در بر می گیرد[ .]50نمونة دیگري از
سیاست هاي مورد اشارۀ آرگریس و لیبسکیند()1338
شامل مالحظات حین اعطاي حقوق امتناع اولیه به عرضه
کنندگان منابع مالی صنعتی و نیز مالحظات تأکید کننده
بر عادي بودن توافقات جهت صدور مجوز براي شرکتهاي
صنعتی می شود ،گرچه حقوق مربوط به دارایی هاي
انحصاري می توانند درآمد بیشتري را عاید دانشگاه
کنند[.]50
1 . Argyres & Liebeskind
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 .1.انگیزش بخش صنعت
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 .1.انگیزش دولت ها

درگیر کردن بخش صنعت با کارآفرینی دانشگاهی ،می

همانند سایر بازیگران اقتصادي(اعضاي هیأت علمی،

تواند متمرکز بر پروژه هاي جدید و یا تکمیل پروژه هاي

دانشگاه ها و صنایع) که قبالً مورد بحث قرار گرفتند،

صنعتی موجود باشد[ .]55اما ،واقعیت این است که

انگیزش دولت ها جهت مشارکت در کارآفرینی دانشگاهی

بسیاري از شرکت ها ،انگیزه اي جهت تعامل و تعاون با

نیز تحت تأثیر وابستگی هاي منابعی می باشد .در

دانشگاه ندارند؛ زیرا نگران تملّک و تصاحب مالکیت هاي

کشورهایی همچون ایاالت متحدۀ آمریکا ،اروپا و ژاپن،

فکري می باشند[ .]58-56این بدان معناست که وابستگی

نقش هاي سنتی دانشگاه ها در تدریس و تحقیق با

روز افزون دانشگاه ها به منابع بخش صنعت ،جهت

الگوهاي مارپیچی سه گانه 9ترکیب شده اند که تراکم

ماندگاري و تأمین هزینه هاي مربوط به این ثبات و

سرمایه اي و تحوالت تکنولوژیکی را مورد تأکید قرار می

ماندگاري ،باعث ایجاد یک عدم تعادل قدرت می شود که

دهند[ 66و  .]67در طول دو دهة گذشته ،مأموریت سوم

بر نوع و کیفیت انگیزه ها تأثیر می گذارد .به عنوان مثال،

دانشگاه ها جهت توسعة اقتصادي از طریق تجاري سازي

منزفیلد و لی ،)1336(1دریافتند که شرکت هاي دانش

دانش مشروعیت جهانی یافته است[ ]74-68و دانشگاه ها

بنیان بزرگ مورد تحقیقشان جهت حمایت مالی تحقیقات

به عنوان سکانداران نوآوري و فناوري ملی ،نقش محوري

کاربردي دانشگاه هاي عادي(غیرنخبه )3داراي اعضاي

یافته اند[ .]71ژاپن در دهة(1374و به دنبال آنها ایاالت

هیأت علمی متوسط ،بر انگیخته می شدند؛ زیرا اعضاي

متحده آمریکا و اروپا در دهه  )1384تحوالت سیاستی

هیأت علمی دانشگاه هاي عادي ،داراي ارتباطات کمتري

محسوسی را اعمال کردند تا مدیریت و اعضاي هیأت

جهت استفاده از منابع بودجه اي منطقه اي بوده و

علمی دانشگاه ها را وارد شبکه هاي دانش تجاري و

بنابراین تمایل بیشتري جهت تمرکز بر تحقیقات کوتاه

بازارهاي تکنولوژي کنند[ 61و  .]73تحوالت سیاستی در

مدت تحت حمایت مالی بخش صنعت به منظور یافتن راه

کشورهایی همچون چین[ ،]79تایوان[ ،]70عربستان

حل هایی براي مشکالت صنعتی دارند[ .]53با این وجود،

سعودي[ ،]75و آلمان[ ]76متعاقباً بر اساس تجارب

عدم توازن و تعادل قدرت حاصل از وابستگی منابع،

کشورهاي پیشرو (ژاپن ،آمریکا ،اروپا) همچون قانون باي-

همیشه به نفع بخش صنعت نیست .افزودن تواناییها و

دال 0در ایاالت متحدۀ آمریکا شکل گرفته اند .خالصه

قابلیت هاي جدید یا ورود به بازارهاي جدید ،مستلزم
سطوح گوناگونی از آزمایش و خطا می باشد[ ]64که
ممکن است براي تک تک شرکت ها مشکل باشد[ 61و
 .]63به عالوه ،زمانی که وابستگی هاي درونی تکنولوژیکی

3 . triple helix patterns
 .0در سال  1384در ایاالت متحده امریکا قانونی به تصویب رسید که
با توجه به نام پیشنهاددهندگانش به قانون باي -دال( Bayh–Dole
 )Actمعروف شد .این قانون ناظر به مالکیت اختراعاتی بود که با

در بازار تجارت وجود داشته باشند ،شرکتهاي صنعتی از

بودجه دولت فدرال در دانشگاهها به انجام می رسید .با توجه به اینکه

نظر استراتژیکی به سمت تجارت دانش با دانشگاه ها

این پژوهشها به سفارش و با تأمین مالی دولت فدرال انجام می شدند،

ترغیب می شوند تا هزینه ها و ریسک هاي دسترسی به

طبق استثناي اختراعات قراردادي ،مالکیت آنان به دولت فدرال تعلق

دانش که در محصوالت کنونی شان وجود ندارد را بین

می گرفت .باي و دال ،دو سناتور امریکایی با این استدالل که مالکیت

خود و دانشگاه ها تقسیم کنند[.]65-63
1 . Mansfield & Lee
2 . non elite universities

دولت ،تجاري سازي اختراعات را به تأخیر می اندازد پیشنهاد دادند
مؤسسات غیرانتفاعی از قبیل دانشگاهها و کسب و کارهاي کوچک که
با بودجه دولت فدرال اقدام به انجام طرحهاي تحقیقاتی می کنند و در
نتیجه این پژوهشها موفق به انجام اختراعی نیز می شوند ،حق داشته
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اینکه ،وابستگی هاي منابع تأثیرات واسطه گرایانه و

حقوق بهره برداري" 3بیشترین بخش درآمدهاي تولید

تحریک کننده اي بر انگیزه هاي اعضاي هیأت علمی،

شدۀ دانشگاه ها از صدور مجوز" را تشکیل می دهند[.]73

دانشگاه ها ،بخش صنعت و دولت جهت مبادرت به

حقوق بهره برداري بر این ریسک و مخاطرۀ اخالقی که

کارآفرینی دانشگاهی دارند .مورد زیر به عنوان مرحلة اول

دانش تدوین شده انتقال خواهد یافت ،ولی برخی از دانش

این مدل پیشنهاد می شود.

هاي ضمنی اعضاي هیأت علمی انتقال نخواهد یافت،

پیشنهاد اول :عدم تعادل قدرت و وابستگی هاي
متقابل به منابع تأثیر مستقیمی بر انگیزش اعضاي هیأت
علمی ،دانشگاه ها ،بخش صنعت و دولت ها جهت مبادرت
به کارآفرینی دانشگاهی دارند.

حاکم خواهند بود[ .]84در برخی کشورها ،همچون ایتالیا
و فرانسه ،حقوق بهره برداري پیوستی مربوط به جدول
پرداخت حق الزحمه به اعضاي هیأت علمی را با خود
داشته[ ]73و می توانند جایگزینی نیز براي وجهه و
اعتباري باشند که ممکن است از پی گیري منافع
تحقیقاتی علوم آزاد حاصل آیند[ .]34گزینه هاي مربوط

 .1حکومت
شرکتهایی که مجوز بهره برداري را از دانشگاه ها می
گیرند ،اغلب نگران دسترسی محدودشان به دارایی هاي
انسانی 1درون دانشگاه هستند .این نگرانی یکی از دالیلی
است که در تحقیقات تحت حمایت مالی ،اغلب صدور
مجوز بهره برداري از فناوري هاي در حال تولّد به مذاکره
گذاشته می شود[ .]78تحقیقات تحت حمایت مالی نمی
توانند به تنهایی و بدون بهره گیري از مکانیزم هاي
حکومتی همچون حق امتیازها یا توافقات منصفانه و
عادالنه ،ریسک هاي اخالقی موجود در کارآفرینی هاي
دانشگاهی را برطرف و یا تعدیل نمایند.

به نحوه پرداخت حقوق بهره برداري عبارت از پرداختهایی
با مبالغ مشخص و معین 9و یا پرداخت هاي مرحله-
محور 0می باشند .چنین توافقاتی بر سر مبالغ معین،
مکانیزم هایی جهت تحت کنترل درآوردن ریسک هاي
اخالقی هستند که در طی آنها مخترعان عضو هیأت علمی
از تعهدات خویش شانه خالی خواهند کرد و از انتقال
تدریجی دانش ضمنی 5خویش سر باز می زنند .همچنین
توافقات معین پولی که مستلزم پرداخت هاي سالیانه به
دانشگاه هستند ،مشکل شرکت هاي صاحب پروانه را تحت
پوشش قرار می دهند که ابتدا اختراعات دانشگاهی را
صاحب می شوند و سپس آنها را به عنوان یک تاکتیک

 . .1حق بهره برداری و توافق نامه های مبنی بر

استراتژیک در طاقچه ها یا قفسه ها می گذارند[.]81
حقوق بهره برداري و توافقات معین پولی باعث کاهش

حقوق معین هرکدام از طرفین

هزینه هاي برخاسته از تردید و مصلحت اندیشی در
معامالت می شوند[ .]83نکته ي مهم اینجاست که مدت
باشند مالکیت اختراع را براي خود حفظ کنند .در مقابل استفاده از
این امتیاز ،دانشگاه ملزم به انجام تعهداتی می شود .اول اینکه؛ دانشگاه
مکلف است اختراع را به ثبت برساند .دوم اینکه؛ مخترع را نیز باید در
عواید حاصل از تجاري سازي اختراع سهیم کند .سوم اینکه؛ دانشگاه

زمان مورد انتظار از صادرکنندگان مجوزهاي بهره برداري
و گیرندگان این مجوزها جهت ادامه روابط و تعاملشان در
زمان امضاي توافق نامه ها ،از یک طرف ،بر محتویات
توافق نامه هاي صدور مجوز در خصوص پرداخت هاي

مکلف است مجوز بهره برداري از اختراع را ترجیحاً به کسب و کارهاي
کوچک واگذار کند .در این میان ،دولت نیز داراي مجوز غیرانحصاري
جهانی براي بهره برداري از اختراع است[.]77
1 . Human assets

2 . Royalties
3 . fixed-fee
4 . Milestone Payments
5 . Tacit Knowledge
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متغیر حقوق بهره برداري که متناسب با تردیدهاي موجود

پیشنهاد دوم :مکانیزم هایی که بر فرآیند تجاري

در محیط تجاري سازي هستند ،تأثیر می گذارد و یا ،از

سازي دانش دانشگاهی حاکم هستند ،باعث تسهیل شیوۀ

طرف دیگر ،بر توافقات معین پولی تأثیر گذار است[.]89

انتخاب شده توسط بازیگران اقتصادي می شوند که انگیزۀ

 .1.1مکانیزم های نظارت منصفانه
توافقات عادالنه و منصفانه ،مکانیزم هایی جایگزین
براي مکانیزم هاي نظارتی مستتر در تعیین مبلغ معین و

فعالیت در حوزۀ کارآفرینی دانشگاهی را دارا می باشند.
 .1انتخاب روش
بازیگران اقتصادي ،چه در درون دانشگاه و چه در

حق

خارج از دانشگاه ،می توانند ایفاگر یک یا چند نقش

بهره برداري می باشند .حقوق بهره برداري ،از یک طرف،

بکاررفته در فرآیند برنامه ریزي و نمایش تجاري سازي

مشوقی را براي اعضاي هیأت علمی فراهم می آورند تا

دانش دانشگاهی :مبتکر تکنولوژي ،1کارآفرین ،حامی ،3یا

روش صدور مجوز را براي کارآفرینی دانشگاهی انتخاب

سرمایه گذار باشند[ .]7در حالتی ایده ال ،برنامه ریزي

کنند و از طرف دیگر ،می تواند عاملی بازدارنده جهت

باید از طریق تالش هایی سازمان یافته در میان بازیگران

انتخاب تأسیس یک شرکت جدید به عنوان یک مسیر

هرکدام از این نقش ها انجام شود .با این وجود ،این ریسک

تجاري سازي باشد[ .]80با این وجود ،توافقات عادالنه و

باال وجود دارد که برخی از بازیگران اطالعات کاملی را از

منصفانه نیز با هزینه هاي معامالتی متنوع همراه بوده و در

جانب خود براي دیگر بازیگران عرضه نکرده و مانع برنامه

معرض تردیدهاي بازاري قرار دارد[ .]85موضع گیري هاي

ریزي مؤثر و دستیابی به منافع موردنظر اقتصادي

منصفانه دانشگاهی ،این فایده را به همراه دارند که گزینه

شوند[ .]51چنین مشکالتی در فرآیندهاي برنامه ریزي و

هایی را جهت مطالبة مسیرهاي درآمد زاي آتی؛ متناسب

افشاي اطالعات نشانگرهاي مهمی از چگونگی و کیفیت

نمودن اهداف تجاري سازي دانشگاه با اهداف شرکت هاي

حادث شدن کارآفرینی دانشگاهی از طریق(مکانیزم هاي

انشعابی و فرستادن سیگنالهایی به سمت ذینفعان بیرونی

رقابتی)9

در خصوص ارزش شرکت فراهم می آورند[ .]85با این

جدید0؛(مکانیزم هاي تعاونی )5همچون توافقات صدور

وجود ،با اتخاذ چنین موضع گیري هاي منصفانه اي،

مجوز بهره برداري از اختراعات دانشگاهی و یا صدور مجوز

عایدي دانشگاه از سرمایه گذاري اش در کارآفرینی

انتقال مالکیت هاي فکري دانشگاهی به شرکت هاي

دانشگاهی در معرض تردیدهاي بازاري بیشتري در محیط

تأسیس شده؛ و یا (مکانیزم هاي پنهانی )6همچون فعالیت

تجاري سازي قرار می گیرد .به طور خالصه ،بازیگران

اعضاي هیأت علمی در حوزۀ کارآفرینی دانشگاهی بدون

درگیر در فرآیند کارآفرینی دانشگاهی در معرض سطوح

افشاي این فعالیت براي دانشگاه هستند[.]88-86

گوناگونی از ریسک هاي اخالقی ،هزینه هاي معامالتی ،و
ریسک هاي بازاري می باشند .بر همین اساس ،مکانیزم

همچون

شرکت

هاي

تازه

تأسیس

 . .1انتخاب شیوه های رقابتی

هاي نظارتی ،مالحظاتی مهم براي بازیگران اقتصادي با
انگیزه حین انتخاب شیوۀ اجراي فعالیت هاي مربوط به
فرآیند کارآفرینی دانشگاهی می باشند .مورد زیر به عنوان
مرحلة دوم این مدل پیشنهاد می شود.

1 . Technology Originator
2 . Parent
3 . Competitive Mechanisms
4 . Start-up Company
5 . Cooperative Mechanisms
6 . backdoor mechanisms
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شیوه هاي رقابتی بکار رفته حین مبادرت به

دهند؛ جائیکه هزینه ها بسیار باال هستند ،اعضاي هیأت

کارآفرینی دانشگاهی عبارتند از ایجاد شرکت جدید و

علمی تمایل بیشتري جهت چشم پوشی از حقوق

فروش مستقیم تکنولوژي دانشگاهی به شرکت هاي

انحصاري اختراعات خویش را خواهند داشت و سعی

متقاضی[ .]83چنین شیوه هایی زمانی مثمرثمر هستند

خواهند کرد اختراعات خویش را از طریق توافقات مربوط

که تکنولوژي دانشگاهی بنیادین 1نبوده و بیشتر بصورت

به صدور مجوز بهره برداري تعاونی -محور ،تجاري سازي

پله به پله باعث تقویت قدرت بازاري شرکت هاي ایجاد

نمایند .ضمناً ،دانشمندان مشهور که صاحب دانش ضمنی

شده می شوند(به عنوان مثال ،صنعت داروسازي) .با این

جهت تولید محصوالت تجاري با ارزش تر می باشند اغلب

وجود ،فایدۀ انتخاب شیوه هاي رقابتی محدود به نوآوري

در مؤسساتشان حفظ شده و ریسک گریزتر می باشند .به

هاي غیربنیادین نیست .زمانیکه موانع کمی براي ورود به

عالوه ،زمانیکه شرکت هاي راغب ،داراي منابعی بی ثبات

بازار وجود دارند و حقوق اختصاصی ضعیفی در بازار

هستند[ ]30و یا صاحب دارایی هاي مکمل خاصی

موجود می باشند ،شیوه هاي رقابتی تجاري سازي براي

هستند[ 31و  ،]35روش هاي تعاون -محور کارآفرینی

نوآوري هاي بنیادینی همچون ایجاد شرکت جدید احتمال

دانشگاهی رایج تر می شوند .براي نمونه ،زمانیکه

بکارگیري بیشتري دارند[ .]34مخصوصاً اینکه ،مجوزهاي

پراکندگی و چندپارگی مربوط به صاحبان حقوق دارایی

فاقد اثر صنعتی(که احتمال شکست مکانیزم هاي صدور

هاي اولیه ،باعث می شود شرکت ها مجبور به کسب مجوز

مجوزهاي تعاونی -محور بهره برداري را افزایش می دهند)

از متولیان گوناگون جهت ورود به بازار شوند ،شرکت هاي

به احتمال زیاد مستقیماً بوسیلة مخترع عضو هیأت علمی،

داراي منابع بی ثبات و معلق ترغیب به سرازیر شدن جهت

از طریق تأسیس شرکتی جدید تجاري سازي خواهند شد

کسب مجوزهاي مبتنی بر توافقات تعاون -محور با دانشگاه

تا باعث کاهش انتخاب متقابل ،ریسک اخالقی و موانعی

ها می کند[.]36

که به هر صورت اتفاق خواهند افتاد ،شوند[.]31
 .1.1انتخاب روش های تعاونی

 .1.1انتخاب روش های پنهانی
اعضاي هیأت علمی بدون افشاي مالکیت هاي فکري

زمانیکه سطوح کمتري از دانش ضمنی اعضاي هیأت

خویش براي مراکز انتقال تکنولوژي 9دانشگاهی و مدیران

علمی جهت فرآیند تجاري سازي موردنیاز هستند ،روش

دانشگاه ها می توانند اقدام به تأسیس شرکت هاي جدید

هاي تعاونی انجام کارآفرینی دانشگاهی مبدل به گزینه

نمایند[ .]37چنین فعالیت هاي پنهانی کارآفرینی
0

هاي رایج تري خواهند شد[ 87و  .]33اعضاي هیأت علمی

دانشگاهی کمتر در تحقیقات و تألیفات مربوط به این

درگیر در فرآیند کارآفرینی دانشگاهی معموالً شیوه هاي

حوزه مورد بحث قرار گرفته اند[ .]38انگیزه هاي اعضاي

تعاون -محوري[ ]39همچون صدور مجوز بهره برداري،

هیأت علمی جهت استفاده از روش پنهانی بواسطه عواملی

فعالیت هاي مشاوره اي ،انتشارات علمی ،آموزش و

همچون تصورات ذهنی شان از ارزش تجاري اختراعات،

تبادالت شبکه اي را انتخاب می کنند .لووه]33[)3446 (3

تردید تجاري ،دانش ضمنی مستتر در اختراع ،محافظت از

چنین می پندارد که مخترعان دانشگاهی هزینه هاي

اختراع و حمایت مؤسسه اي از تصدي گري و فعالیت

فرصت هاي تأسیس شرکت هاي جدید را مدنظر قرار می

تجاري شکل می گیرند[ 53 ،33و .]33مراکز انتقال

1 . Radical
2 . Lowe

)3 . Technology Transfer Offices (TTOs
4 . backdoor academic entrepreneurship activities
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تکنولوژي هاي دانشگاهی نقش عمده اي را در شکل

بین شیوه هاي رقابتی ،تعاونی ،یا پنهانی کارآفرینی

گیري چنین تصوراتی بازي می کنند[.]37

دانشگاهی تأثیرگذارند.

سیاست هاي دانشگاهی در بر گیرندۀ کارآفرینی هاي
پنهانی دانشگاهی از سیاست هاي کالن(سیاست هاي از
باال به پایین )1که فعالیت هاي کارآفرینی اعضاي هیأت
علمی را محدود می کنند گرفته تا سیاست هایی که
آزمایش گري منجر به تصاحب حقوق مالکیت هاي فکري
توسط مخترعان دانشگاهی را تشویق می کنند ،متنوع می
باشند[ .]50همة سیاست هاي محدود کننده و یا آزمایش
گرایانه ،منجر به تأثیراتی مثبت جهت ممانعت از
کارآفرینی پنهانی دانشگاهی نمی شوند[ .]149-144با این
وجود ،در حالی تمام اختراعات اعضاي هیأت علمی فاش
نمی شوند که ممکن است تنها دستاوردهاي جزئی از
کارآفرینی هاي پنهانی دانشگاهی نصیب مخترعان
دانشگاهی شود ،زمانیکه مراکز انتقال تکنولوژي دانشگاهی
در تجاري سازي بخش اعظمی از تکنولوژي هاي بسیار
ارزشمند عملکردي مؤثر و کارآمد داشته باشند[.]78
خالصه اینکه ،افشاي ناقص و ناهمگون بودن انگیزشی بر
چگونگی تعامل بازیگران درون دانشگاه و خارج از دانشگاه
با یکدیگر تأثیر گذار است .همانطور که در باال بحث شد،
دانشگاه ها و دولت ها ممکن است کارآفرینی دانشگاهی را
ارتقاء بخشند؛ در حالیکه اعضاي هیأت علمی طرفدار
آزادي دانشگاهی جهت ایفاي نقش هاي دانشگاهی رایج
هستند .به عالوه ،تردیدهاي احتمالی در خصوص عملیاتی
شدن دانش دانشگاهی و تصاحب عایدات بازارهاي تجاري
نیز می توانند نقش هاي مهمی را در فرآیند انتخاب روش
ایفا نمایند .مورد زیر به عنوان مرحلة سوم این مدل
پیشنهاد می شود.

 .1رقابت
همانند دیگر اشکال فعالیت هاي کارآفرینانه ،سرمایه
هاي انسانی ،مالی و اجتماعی نیز منابع با ارزشی هستند
که می توانند مزیت هایی رقابتی که نهایتاً به عملکرد برتر
کارآفرینی دانشگاهی منجر می شوند را فراهم آورند[-140
 .]146منابعی که اغلب در مقاالت و تألیفات مربوط به
کارآفرینی دانشگاهی بحث می شوند عبارتند از مراکز
انتقال تکنولوژي ،موهبت هایی از جنس سرمایه هاي
انسانی و اجتماعی 3از جانب اعضاي هیأت علمی و اسناد
با ارزش مربوط به ثبت اختراعات دانشگاهی .بحث بعدي
در مورد برخی مزایاي رقابتی و چالش هاي این منابع
است.
 . .1مراکز انتقال تکنولوژی
مراکز انتقال تکنولوژي روابط مربوط به صدور
مجوزهاي بهره برداري از اختراعات دانشگاهی را مدیریت
کرده و اقدامات الزمة اعضاي هیأت علمی را در فرآیند
کارآفرینی دانشگاهی هماهنگ می کنند[ .]35بینش هاي
علمی نوظهوري را می توان از تألیفات مربوط به ویژگی
هاي مراکز سودمند یا مضر در فرآیند کارآفرینی
دانشگاهی بدست آورد[ .]147ماچو-استادلر ،9پرز-
کاستریلو ،0و وگلر )3447(5اذعان می دارند :از آنجا که
مراکز انتقال تکنولوژي بزرگتر ،پروژه هاي بیشتري را
جهت انتخاب در اختیار دارند ،می توانند بواسطة اعتبار
توسعه یافتة خویش ،ابتکارات و نوآوري هاي باارزش تري
را انتخاب نمایند تا عایدات بیشتري را کسب کنند[.]148

پیشنهاد سوم :ناهمگونی انگیزشی برخاسته از برنامه
ریزي ها و افشاهاي ناقص بر انتخاب بازیگران با انگیزه از

1 . top-down policies

2 . Human and Social Capital endowments
3 . Macho-Stadler
4 . Pérez-Castrillo
5 . Veugelers
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همچنین ،مارکمن ،1فان ،3بالکین ،9و گیانیودیس)3445(0

موفقیت یا شکست فعالیت هاي کارآفرینی دانشگاهی دارد.

5

تأثیرات اختصاص سرمایة انسانی محسوس می باشند؛ زیرا

نسبت به مراکز انتقال تکنولوژي انتفاعی ،6کمتر قادر به

اعضاي هیأت علمی و تیم هاي تحقیقاتی شان اغلب در

ایجاد ثروت از طریق تأسیس شرکت هستند[.]143

مراحل اولیة فرآیند تجاري سازي موردنیاز بوده و باید

تصور می کنند که مراکز انتقال تکنولوژي غیرانتفاعی

مقایسه هاي انجام گرفته بین کشورها و شواهد تجربی
نشان می دهند که دانشگاه هاي اروپایی داراي مراکز
انتقال تکنولوژي از نظر میزان تجاري سازي تحقیقات
دانشگاهی پشت سر دانشگاه هاي ایاالت متحده آمریکا
قرار می گیرند[ .]114با استفاده از شواهد برگرفته از
دانشگاه هاي ایتالیایی ،ماسیو )3414(7چنین استدالل می

منشاء کمک باشند[ 110 ،35 ،30و  .]115یافته هاي
مطالعات پیشین مبنی بر این هستند که اعضاي هیأت
علمی که درگیر مشارکت در موفقیت شرکت هاي انشعابی
هستند ،احتماالً داراي تجارب صنعتی یا تجاربی هستند
که بر کمک هاي انسانی و اجتماعی آنها (به عنوان یک
سرمایة انسانی و اجتماعی) می افزایند[.]133-116 ،94

کند که کیفیت تحقیقات دانشگاهی سرمنشاء تفاوت هاي

به عالوه ،همبستگی هاي دیگري نیز هستند که بین

مشارکتی مراکز انتقال تکنولوژي در مأموریت هاي تجاري

اختصاص سرمایة انسانی اعضاي هیأت علمی و فعالیت

سازي دانشگاه ها می باشد .دیگر دانشمندان و محققان

هاي کارآفرینی دانشگاهی اعضاي هیأت علمی مشاهده
اند.

کالفسن،

جونز-

14

ایوانز (]139[)3444

این تصور را به چالش کشیده اند که مراکز انتقال

شده

تکنولوژي در ایاالت متحدۀ آمریکا نسبت به مراکز مشابه

همبستگی هاي مثبتی را بین تجارب کارآفرینی اعضاي

خود در اروپا ،مجوزهاي بیشتري را جهت بهره برداري از

هیأت علمی دانشگاه در سوئد ،ایرلند و فعالیت هاي

تکنولوژي هاي دانشگاهی صادرکرده اند[ .]111به عنوان

مشارکتی آنها در قالب تحقیقات و مشاوره هاي مورد

نمونه ،کانتی و گاول ،)3411(8نشان می دهند که مراکز

قرارداد یافتند .با انتشار چنین تفکري ،پرودان و

انتقال تکنولوژي در آمریکا انعطاف پذیري درآمدي

درنووسک ]04[)3414(11دریافتند که همبستگی مثبت

بیشتري در مجوزهاي صادر شده داشتند و لزوماً به کمیت

بین اختصاص سرمایة انسانی و کارآفرینی دانشگاهی به

باالتر مجوزها نمی اندیشیدند .محققان چنین تفاوتی را در

احتمال زیاد بواسطة تصدي گر اعضاي هیأت علمی کاهش

میزان انعطاف پذیري به کمک هاي مراکز انتقال تکنولوژي

می یابد .نکتة مهم اینجاست که اختصاص سرمایه ي

در آمریکا از نظر سرمایه انسانی نسبت می دهند[.]113

انسانی نباید لزوماً از درون مجموعة دانشگاهی نشأت
13

 .1.1سرمایه گذاری های انسانی
سرمایه گذاري هاي انسانی 3سرمنشاء ایجاد یک ارزش
جدید بوده[ ]119و همچنین تأثیرات محسوسی را بر
1 . Markman
2 . Phan
3 . Balkin
4 . Gianiodis
5 . nonprofit TTOs
6 . for-profit TTOs
7 . Muscio
8 . Conti and Gaule
9 . Human capital endowments

بگیرد .در واقع ،دانشگاه ها اغلب کارآفرینان جانشین را
جهت مدیریت فرآیند کارآفرینی دانشگاهی درگیر می
کنند[]110؛ زیرا دانشمندان عضو هیأت علمی اغلب فاقد
تجربة صنعتی و یا دانش کارآفرینی می باشند[.]130
 .1.1اختصاص سرمایۀ اجتماعی

10 . Klofsen & Jones-Evans
11 . Prodan & Drnovsek
12 . Surrogate Entrepreneurs
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سرمایة اجتماعی 1یکی دیگر از اهداف مهم منابع

کیفیت عملکردي دانشگاه ها در بازارهاي داراي سیستم

است[]135؛ زیرا کارآفرینی دانشگاهی اغلب از روابط

هاي پراکنده جهت محافظت از حقوق مالکیت هاي فکري

شبکه اي(نه از کانال تحقیقات رسمی) نشأت می

می باشند؛ زیرا بدون تصرف حقوق مالکیت ها که برخاسته

گیرد[ .]136با این وجود ،مشکل اینجاست که دانشگاهیان

از سهام حق اختراعات هستند ،دانشگاه ها قدرت چانه زنی

داراي استعدادهاي کارآفرینی ،کمتر دانش مربوط به

خود را در بازار فروش ایده ها و تئوري هاي نوآورانه

نوآوري ها را با دانشگاه در میان می گذارند[ 137و .]138

کاهش یافته خواهند یافت[ .]193به طور خالصه ،منابع

به عالوه ،تفاوت هایی در توانایی هاي کارآفرینان

تمرکزبخش که فوائد رقابتی را فراهم می آورند ،نقش

دانشگاهی نوظهور ،مبتدي و عادي جهت توسعة سرمایة

مهمی را در فرآیند اجراي کارآفرینی دانشگاهی ایفا می

اجتماعی از طریق برقراري روابط با شرکاي تجاري و

کنند[ .]146-140مورد زیر به عنوان مرحلة چهارم این

سرمایه گذاران شرکتهاي سهامی وجود دارند[117 ،133

مدل پیشنهاد می شود.

و  .]194به عنوان نمونه ،مطالعات پیشین چنین گزارش
می کنند که اقلیت هاي عددي ،همچون دانشمندان زن،
ممکن است از انزواي اجتماعی رنج ببرند[ .]199-191این
انزواي اجتماعی می تواند تأثیرات منفی بر موفقیت
تعامالت دانشگاهیان با بخش صنعت به منظور تجاري
سازي دانش ضمنی آنها داشته باشد[116و .]196-190

پیشنهاد چهارم :مراکز انتقال تکنولوژي ،تخصیص
هاي سرمایه اي و مجوزهاي ثبت اختراعات و منابعی که
بازیگران اقتصادي در فرآیند کارآفرینی دانشگاهی با آنها
درگیرند ،می توانند جهت دستیابی به امتیازهاي رقابتی با
هم ترکیب شده و نهایتاً منجر به عملکرد برتر شوند.
 .5اجرا

 .1.1پرونده های ثبت اختراع
برخی از اختراعات که نشأت گرفته از مجموعة درونی
دانشگاه هستند ،نسبت به بقیه ،ارزش بیشتري جهت
کارآفرینی دانشگاهی[ 197و  ]198در بازارهاي رقابتی
محصوالت و ایده ها دارند .جهت ممانعت از حیف و میل
مجوزهاي بهره برداري از اختراعات ،دانشگاه ها احتماالً
متحمل منازعات و دادرسی هایی اساسی و هزینه هایی
اجتماعی شود که باعث کاهش ارزش کلی مجوزهاي بهره
برداري از اختراعاتشان می شوند[ .]193با این وجود،
همانطور که کوکبرن و همکاران ]36[)3414(3تصور می
کنند ،ارزش مجموعه جوازهاي بهره برداري از اختراعات
دانشگاهی ،با کیفیت اجراي فعالیت هاي کارآفرینی
دانشگاهی آنها همبستگی مثبت دارد .مخصوصاً اینکه،
مجوزهاي با ارزش دانشگاهی داراي همبستگی مثبت با

1 . Social Capital
2 . Cockburn & et al

آخرین مرحلة مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی،
بر اجراي کارآفرینی دانشگاهی متمرکز است .تولیدات یا
صادرات دانشی 9معیارهاي اصلی اجرا و عملکرد در زمینه
کارآفرینی دانشگاهی هستند .فارغ از بحث هاي نامتعارف،
شواهدي مبنی بر این حقیقت وجود دارند که تولیدات یا
صادرات دانشی مستقیم و غیرمستقیم(از طریق تدوین
حقوق مالکیت هاي فکري دانشگاه به شکل صدور
مجوزهاي بهره برداري از این دارایی ها و دیگر مکانیزم
هاي مشارکتی) توانایی هاي یادگیري اکتشافی و بهره
برداري از بازیگران درونی و بیرونی دانشگاه را افزایش می
دهند[ 104و  .]101عالوه بر تولیدات یا صادرات دانشی،
دیگر معیارهاي عملکردي براي بازیگران اقتصادي خاص،
مهم هستند .حفظ و ترفیع از نظر دانشگاهیان و اعضاي
هیأت علمی درجة باالیی از اهمیت دارند ،در حالیکه

3 . Knowledge Spillovers
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تولید درآمد از مالکیت هاي فکري دانشگاهی ،از نظر

دانشگاه دارند[ .]64شواهدي دال بر این حقیقت وجود

دانشگاه ها داراي درجة باالیی از اهمیت می باشد .براي

دارند که صدور مجوزهاي بهره برداري از اختراعات

بخش صنعت ،عایدات حاصل از سرمایه گذاري و صرفه

دانشگاهی ،ایجاد شرکت هاي انشعابی و مشاوره دادن،

جویی هاي هزینه اي در نوآوري هاي خارج از بازار،

مکمل همدیگر می باشند[ .]33ولی شواهد مربوط به

معیارهاي عملکردي مهمی هستند؛ و براي دولت ها،

روابط آمیخته بین چنین فعالیت هاي تجاري و بهره وري

توسعة اقتصادها و مولّد بودن بازارهاي کاري نیز مهم

تحقیقاتی دانشگاه وجود دارد .به عنوان نمونه ،دي ایست و

هستند.

پرکمن ]30[)3411(3اذعان می دارند که بهره وري
تحقیقاتی دانشگاه ،باعث افزایش کارآفرینی دانشگاهی می

 . .5صادرات دانشی

شود؛ زیرا دانشگاه و اعضاي هیأت علمی در تعامالت

فوائد گسترش دانش در فرآیند کارآفرینی دانشگاهی،

تجاري شان با بخش صنعت ،بیشتر متکی بر تحقیقاتشان

از جنبه هاي ظرفیت جذب[ ]103و در مجاورت

می باشند .دیگر محققان نیز در این زمینه موافق بوده و بر

بودن[ ]109با افراد ،شرکتها و بازیگران منطقه اي هستند.

این تصور هستند که دانشگاهیان درگیر در تحقیقات

صادرات دانش ،بر توانایی حل مسئلة صنایع[ 104و ]100

مربوط به حل مشکالت تجاري بیش از همکاران هم رشتة

و اثربخشی سیاستهاي عمومی منطقه اي[]105

خویش تألیفات دارند[.]150-153

تأثیرگذارند .فهم و درک وابستگی هاي رویکردي صادرات
دانشی حاصل از کارآفرینی دانشگاهی ،زمانی به طور ویژه
اي مهم می شود که منطقه فاقد پاداش ها و مشوق هاي
مناسب جهت تقویت تحقیقات در زمینة نوآوري هاي
بنیادین 1باشد[ .]106به عنوان نمونه ،در اروپا ،دانشگاه و
اعضاي هیأت علمی با فشار مضاعفی جهت مبادرت به
کارآفرینی دانشگاهی در مناطق داراي جاذبه هاي کم،
مواجه هستند[ .]107به همین دالیل مشابه در ایاالت
متحدۀ آمریکا ،تنها برخی از ایالت ها(همچون کالیفرنیا) به
طور برجسته و محسوسی از صادرات علمی منطقه اي سود
برده اند[.]108

تا حدودي ،تعامالت تجاري با بخش صنعت ،بر عملکرد
تحقیقاتی مبتنی بر انگیزه هاي شخصی ،درآمدي و
کارآفرینانة اعضاي هیأت علمی تأثیرگذار هستند[-155
 .]157مصاحبه هاي مربوط به  1444نفر از اعضاي هیأت
علمی دانشگاهی در مؤسسات ایاالت متحدۀ امریکا که
توسط لی ]158[)1336(9انجام شدند نشان دادند که علی
رغم حمایت اکثر دانشگاهیان از فعالیت هاي تجاري
دانشگاهی ،آنها نگران وابستگی دانشگاه هایشان به بودجه
ي بخش صنعت بودند که با آزادي دانشگاهی آنها تداخل
داشت .در جاهایی که چنین تنش هایی بوجود آمد ،مدل
هاي چرخة زندگی ترزباي ،0ترزباي ،5و گوپتا-
ماخرجی )3447(6نشان می دهند که اعضاي هیأت علمی،

 .1.5اعضای هیأت علمی
اعضاي هیأت علمی که درگیر کارآفرینی دانشگاهی
می شوند ،ممکن است منافعی همگن از دوگانگی نقش
هاي سنتی و تجاري خویش بدست نیاورند[،116 ،103
 154و  .]151اشکال گوناگون تبادالت رسمی و غیررسمی
دانش ،تأثیراتی مستقل ،جایگزین ،و یا مکمل بر بهره وري
1 . Radical innovations

بهتر است به فکر پاسخگویی به تنش از طریق رها کردن
اوقات فراغت باشند تا اینکه یا در فکر انتشار یا پی گیري
فعالیت هاي تجاري باشند[.]153
2 . D’Este & Perkmann
3 . Lee
4 . Thursby
5 . Thursby
6 . Gupta-Mukherjee
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 .1.5دانشگاه ها
سیاست هاي دانشگاهی که بر عملکرد کارآفرینی
دانشگاهی تأثیر گذار هستند از نظر سطح قابلیت
انتخاب(گزینش پذیري) و سرمایه گذاري در کارآفرینی
دانشگاهی با هم متفاوت هستند[ .]164اگرچه برخی از
تجارب موفق وجود دارند ،ولی دانشگاه ها از آن سو و این
سوي کمیسیون ها ،هنوز در حال آزمودن شرایط هستند
تا بفهمند کدام سیاست ها به مأموریت هاي دانشگاه در
جهت دستیابی به تعادلی مولّد از آموزش ،تحقیق و تجاري
سازي کمک می کنند و کدام سیاست ها از تحقق چنین
تعادلی ممانعت می کنند[ .]38به طور کلی ،دانشگاه هایی
که مبتکران اولیة برنامه هاي انتقال تکنولوژي بودند،
نسبت به دانشگاه هایی که مأموریت هاي جدید تجاري
سازي دارند ،از صدور مجوزهاي بهره برداري از اختراعات
دانشگاهی درآمد باالتري کسب می کنند[ .]161استراتژي
هاي واضحی که به موفقیت آنها کمک کرده اند برگرفته از
تجربیات پیشین از منابع تجهیز کننده(یعنی بودجة
صنعتی ،هیأت علمی با کیفیت و بستة اختراعات ،ویژگی
هاي مراکز انتقال تکنولوژي ،و بذل و بخشش سرمایه هاي
مخاطره آمیز) هستند .در غیر این صورت ،دانشگاه ها کم و
بیش باید ریسک سرمایه گذاري در کارآفرینی دانشگاهی
را بپذیرند .بنابراین ،استراتژي هاي شفاف اعضاي هیأت
علمی را قادر می سازند تا بر نقش هاي تخصصی خویش
در دانشگاه تمرکز کنند و اعضاي خارج از دانشگاه را قادر
می سازند تا بر نقش هاي خود به عنوان کارآفرینان
متخصص تمرکز نمایند[ .]54استراتژي هاي نمونه عبارتند
از بکارگیري نمایندگانی کارآفرین جهت اعمال حمایت،
کاهش تصدي گري دانشگاه ها بر شرکت هاي انشعابی؛
تسهیل انتقال دانش ضمنی مخترعان دانشگاهی؛ و اقدام
به نوآوري هاي مشترک با بخش صنعت[ 115و .]161
یک بحث رایج در مقاالت و تألیفات این است که
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همچون صدور مجوزهاي بهره برداري ،آن طور که در
تقابل با تولیدات رقابتی شرکت هاي انشعابی قرار
گیرند(که می توانند پر هزینه تر و وقت گیرتر باشند) در
فرآیند کارآفرینی دانشگاهی درگیر شوند[ 35و  .]169یک
تجزیه و تحلیل اکتشافی از فروش هاي مشارکتی در 11
دانشگاه ایاالت متحده و کانادا ،که توسط براي و
لی( ]160[)3444انجام شد ،کمک شایانی به این بحث
می کند .این تحلیل و مطالعه به این نتیجه رسید که
کسب یک جایگاه مشارکتی در یک شرکت استارتاپ باعث
به حداکثر رسیدن عایدات مالی حاصل از مالکیت هاي
فکري دانشگاه می شود ،زمانیکه هماهنگ با توافقات رایج
صدور مجوز بهره برداري از اختراعات دانشگاهی باشند.
چنین یافته هایی باعث کسب بینش ها و بصیرت هایی
می شوند که قادرند اثربخشی سیاست هاي دانشگاهی
طراحی شده جهت به حداکثر رساندن عایدات مالی از
فرآیند کارآفرینی دانشگاهی را افزایش دهند .با این وجود،
شیوه هاي کسب درآمدي که دانشگاه ها از طریق
مشارکت شان در شرکت هاي جدید و صدور مجوزهاي
بهره برداري از تکنولوژي هاي دانشگاه براي خود مهیا
ساخته اند ،جایگزین مناسبی براي حمایت تقلیل یافتة
دولت از علوم آزاد نبوده اند[ 31و .]9
 .1.5شرکت های صنعتی
صادرات دانشی از دانشگاه ها ،محرک هاي مهمی
جهت توسعه ي اقتصادي و ایجاد ثروت هستند[165 ،80
و  .]166همچنین ،ارتباط با دانشگاه براي شرکت هاي
صنعتی مهم است[]114؛ زیرا میزان دسترسی آنها را به
دانش ضمنی و مدونی 1که می توانند جهت حل مشکالت
و مسائل و کشف بازارهاي جدید استفاده شوند ،را افزایش
می دهد[ .]167با این وجود ،برخی شرکت ها فاقد قابلیت
هاي یادگیري کاوشی بوده و ارتباطات آنها با دانشگاه ها
ممکن است منتج به مزیت ها و امتیازهاي رقابتی

دانشگاه ها باید با استفاده از مکانیزم هاي تعاون -محور
1 . Tacit and Codified Knowledge
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نشوند[ .]168با این وجود ،مطالعات تجربی در بریتانیا و

فعالیت ،کنار زده و پشت سر می گذارد .پذیرفتن یک

ایاالت متحدۀ آمریکا چنین پنداري را ایجاد می کنند که

روش گام به گام ،درآمدها و فرصت هاي جدیدي را براي

افزایش تعامالت با دانشگاه ها می توانند قابلیت هاي

محققان کارآفرینی دانشگاهی فراهم می آورند تا تئوري

یادگیري کاوشی را در شرکت ها ایجاد کنند[ 64 ،104و

هاي گوناگونی را عرضه کرده و بتوانند پدیده هاي مشاهده

 .]169پس ،یک معیاري که شرکت ها می توانند جهت

شده را تشریح و پیش بینی کنند .تئوري هاي منابع-

افزایش و تقویت عملکرد کارآفرینی دانشگاهی شان بکار

محور 3می توانند به عنوان چارچوبی تئوریکی براي فهم

گیرند نقل مکان کردن به حوزه جغرافیایی دانشگاه ها

چگونگی تأثیرگذاري منابع محدود بر انگیزش بازیگران

است تا دانش فکري و تئوریک اعضاي هیأت علمی بتوانند

جهت مبادرت به کارآفرینی دانشگاهی ،استفاده شوند[،35

از طریق توافق نامه هاي مشارکت مستقیماً وارد این

 .]179 ،173همچنین ،تئوري هاي منابع -محور می

شرکت ها شوند .معیار دیگري که شرکت ها می توانند

توانند جهت پیش بینی اجراي فعالیت کارآفرینی

استفاده کنند محدود کردن دسترسی دیگر شرکت ها به

دانشگاهی بکار روند[ .]146-140تئوري هاي اقتصادي می

دانش ضمنی اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها می باشد .این

توانند بصیرانه 9نیز باشند .در مباحثه ي غیرمتعارف پیش

محدودیت می تواند از طریق توافقات استثناپذیر 1و

رو ،واضح نمی شود که آیا کارآفرینی دانشگاهی براي

حمایت مالی صنعت از تحقیقات ،انجام شود[ .]100مورد

پیشرفت علم و تکنولوژي[ ]176-170و پیشرفت کلی

زیر به عنوان مرحلة پنجم این مدل پیشنهاد می شود.

اقتصاد[ ]177مفید یا مضر است .هزینه هاي مربوط به

پیشنهاد پنجم :عملکرد کارآفرینی دانشگاهی تحت
تأثیر انگیزه ،منابع بازیگران اقتصادي و مکانیزم هاي
نظارتی و رویه اي که بازیگران جهت تجاري سازي دانش
تولید شده در محیط دانشگاه انتخاب می کنند ،می باشد.

تجاري سازي دانش دانشگاهی ممکن است باعث ایجاد
ناهماهنگی هاي انگیزشی در مراحل انتخاب و نظارت
فرآیند کارآفرینی دانشگاهی شوند .تئوري نمایندگی 0و
هزینه هاي اقتصادي معامالت ،می توانند جهت بررسی
منافع شخصی منتجه ،عقالنیت محدود 5و اجتناب از
فرصت طلبی 6مورد استفاده قرار گیرند[.]181-178

بحث
مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی که در این مقاله

بکارگیري یک روش گام به گام جهت بررسی

معرفی شد ،یک شیوۀ ساختارمند را جهت فهم روابط

کارآفرینی دانشگاهی فرصت هایی را نیز براي محققان
7

تسهیل کننده و واسطه گر که باعث تحرک کارآفرینی

جهت استنتاج تئوري هایی همچون دوجانبه  ،مکمل

دانشگاهی می شوند ،ارائه می کند .مخصوصاً اینکه،

بودن 8و تعارض 3فراهم می آورد .چنین تئوري هایی می

بازیگران حوزۀ کارآفرینی دانشگاهی ،بر خالف دیگر

توانند حامی بررسی هاي مربوط به مشوق ها و مکانیزم

بازیگران اقتصادي ،با مشوق هاي یکسان بازاري تحریک

هایی باشند،که در مراحل مختلف مکمل ،جایگزین ،یا

نمی شوند[ .]171-163به عالوه ،خصوصی سازي

متعارض هستند[ 33 ،189،183و  .]180عالوه بر این،

تحقیقات دانشگاهی تحت حمایت بودجة دولتی[،]61
باعث ایجاد فرآیندي پویا می شود که حد و مرزهاي
تعریفی ما را از انگیزه ها و انتخاب حوزۀ کارآفرینی براي

1 . Excludability Agreements

2 . Resource-based Theories
3 . Insightful
4 . Agency Theory
5 . Bounded Rationality
6 . Opportunism
7 . Ambidexterity
8 . Complementary
9 . Conflict

کارآفرینی دانشگاهی :طراحی و تدوین یک مدل گام به گام

سرمایة انسانی ،هویت نقش 1و تئوري هاي هدف گذاري
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3

رفته جهت ارزیابی عملکرد اعضاي هیأت علمی را مورد

می توانند بصیرت هایی را براي دانشگاهیان و اعضاي

بررسی و ارزشیابی قرار دهند .سیاست هاي حفظ و ترفیع

هیأت علمی فراهم آورند تا احساساتی را در خصوص نقش

رایج با فعالیت هاي تجاري سازي و مشارکت در تحقیقات

هاي تجاري و دانشگاهی خویش[ 99و ]185و نیز در

تحت حمایت مالی سازگار و هماهنگ نیستند .همانطور که

خصوص انتخاب ها و استراتژي هاي تعاون -محورشان

کر 9اشاره می کند ،احمقانه است اگر به "الف" پاداش

شکل دهند[ 117 ،190و  .]186همچنین ،تئوري شبکه

بدهیم و به "ب" امیدوار باشیم[ .]187ثالثاً ،شرکاي

اي ،یا به تنهایی و یا ترکیب شده با تئوري هاي مرتبط،

صنعتی باید به استراتژي هاي بازسازي اختراعات با

ممکن است چگونگی و زمان تأثیرگذاري تفاوت هاي شیوه

مشارکت دانشگاه ها توجه کنند .نوآوري باید در هر دو سو

هاي ارتباطی بین دانشگاه ها و بخش صنعت بر مکانیزم

جریان داشته باشد و به محققان دانشگاهی اجازه می دهند

هاي نظارتی و رویه اي که توسط بازیگران گوناگون

تا ورودي هاي داده اي بیشتر و قوي تري جهت اندیشه

انتخاب می شوند را توضیح دهد[ 95و .]131

پردازي ،جریان هاي تحقیقاتی ،و نتایج احتمالی داشته

نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای اعضای هیأت
علمی ،دانشگاه ها و شرکای صنعتی

باشند .بخش صنعت نیز ،بجاي توسعة آزمایشگاه تحقیقاتی
خاص خود ،باید بر روي دانش و علم توسعه یافته و
پرورش یافته در دانشگاه هاي تحقیقاتی سرمایه گذاري

در سایة تحقیقات و مدل عرضه شده در این مقاله،

کنند .چنین سرمایه گذاري باعث محافظت و تسریع

برخی توصیه ها را می توان انجام داد که ممکن است در

توسعة نسل هاي بعدي محققان خواهد شد .نهایتاً اینکه،

تسهیل ارتباط و پیوستگی سه بازیگر اصلی فرآیندهاي

هر سه شریک این فرآیند باید بر ایجاد ارتباطات بهتر

کارآفرینی دانشگاهی و تجاري سازي مؤثر افتند .اوالً

تمرکز کنند .شرکاي صنعتی باید در خدمت هیأت ها و
0

اینکه ،محققان دانشگاهی باید واقعیت جدید بودجه هاي

کمیسیون هاي مشورت دهنده بوده و در فرآیند تربیت

تحقیقاتی را درک کنند .برنامه ها و کمک هاي دولتی روز

دانشجویان مقطع دکتري مشارکت کنند .دانشگاه و

به روز در حال کاهش هستند؛ زیرا دولت ها در کاستن از

دانشجویان باید به عنوان کارورز براي شرکاي صنعتی وقت

توجه بودجه اي به تحقیقات علمی می باشند .تحقیقات

بگذارند تا فهم بهتري از اهمیت تحقیقات تحت حمایت

تحت حمایت مالی ،روش جدیدي براي حمایت از

مالی بدست آورده و قدر فرصت هاي موجود را بدانند .در

کشفیات علمی هدفمند می باشند .همچنین دانشگاهیان و

پایان ،هیأت ها و کمیسیون هاي مشورت دهندۀ برنامه

اعضاي هیأت علمی باید از تالش هاي دانشگاه در جهت

هاي دانشگاهی باید به ایجاد پل ارتباطی بین اعضاي

تجاري سازي تولیدات علمی استقبال کنند؛ زیرا چنین

هیأت علمی ،دانشگاه ها و شرکاي صنعتی کمک کنند.

تالش هایی منجر به کسب درآمدهایی می شوند که براي

جلسات مشاوره اي منظم باعث تقویت انسجام و تفکر

حمایت از تالش هاي تحقیقاتی آینده استفاده می شوند.

پیشرو خواهند شد.

پس آنها باید در جلسات مربوط به تجاري سازي شرکت
کنند و باید در جهت تقویت تولیدات و صادرات دانشی
تالش کنند .ثانیاً ،دانشگاه ها باید منتقدانه معیارهاي بکار
1 . Role Identity
2 . Goal-setting Theories
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر اخالق کاري و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه کاشان است .نوع پژوهش
توصیفی همبستگی است .جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد  547نفر بود که از میان آنها با استفاده
از فرمول کوکران و به روش نمونه گیري تصادفی ساده 242 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت گردآوري دادهها ،از سه
پرسشنامه اخالق کاري در چهار مولفه در قالب  23سوال ،پرسشنامه ماهیت شغلی بر اساس پنج مولفه در قالب  15سوال و
پرسشنامه دلبستگی شغلی در قالب  10سوال استفاده شد .روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها تایید گردید .ضریب پایایی
پرسشنامهها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي اخالق کاري  ،0/73ماهیت شغلی  0/82و دلبستگی شغلی  0/83برآورد شد.
تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Spssو آموس در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد .یافته ها نشان داد میانگین
اخالق کاري ،ماهیت شغلی و دلبستگی شغلی کارکنان باالتر از حد متوسط است .ضریب همبستگی نشان داد مولفه هاي
اخالقکاري بر دلبستگی شغلی تاثیر م ثبت و معنادار و مولفه هاي ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی تاثیر مثبت و غیر معناداري
دارند .ضریب رگرسیون نشان داد فقط اخالق کاري قابلیت تبیین و پیش بینی دلبستگی شغلی کارکنان را دارد.
واژگان کلیدی :اخالق کاري ،ماهیت شغلی ،دلبستگی شغلی ،کارکنان ،دانشگاه

مقدمه
سازمانها ،همگی به نحوي و تا اندازه اي ،با مشکالتی دست و
پنجه نرم می کنند .منبع یا علت برخی از این مشکالت،
عوامل درونی و بیرونی هستند .از سوي دیگر ،از جمله نقاطی
که مشکالت در آنها به منصه ظهور در می آیند ،منابع
انسانی هستند ] .[1در سازمان هاي امروزي ،از کارکنان
انتظار می رود تا عالوه بر ابتکار و نوآوري ،عالقمند و ملزم به
انجام وظایف شان باشند و در مقابل ،سازمان ها نیز باید
شرایط کاري مناسب و انگیزاننده هاي کافی را براي
کارکنان ،فراهم نمایند .از سوي دیگر ،با کاربرد فزاینده
تکنولوژي اطالعات و ارتباطات ،گسترش سریع مشاغل در
بخش هاي ارائه دهنده خدمات ،استفاده از منابع برون
سازمانی و کاربرد منعطف تر منابع انسانی ،تغییرات در
سازمان ها ،تشدید و تحریک می شود .رویکرد جدید رفتار

سازمانی مثبت ،در پاسخ به این تغییرات ایجاد گردید ،زیرا بر
نظریه پردازي و کاربرد خصوصیات ،اظهارات و رفتارهاي
مثبت کارکنان در سازمان ها ،تاکید می کند .یکی از
زیرساخت هاي مهم این رویکرد ،دلبستگی شغلی کارکنان
است که طی سال هاي اخیر در متون علمی ،بازرگانی و روان
شناسی سازمان ،ظهور نمود ] .[2بعضاً ،مشاهده می شود که
کارکنان به مشاغل خود عالقه اي نداشته و تالش مضاعفی از
خود نشان نمی دهند .دلبستگی شغلی ،یک عامل اساسی در
زندگی کارکنان است زیرا آنها بطور ذهنی و عاطفی ،تحت
الشعاع درجه دلبستگی خود به کار (دلبستگی شغلی)
هستند ] .[1بسیاري از صاحب نظران ،دلبستگی شغلی را
پیش بینی کننده ستانده ها و موفقیت هاي سازمان می
دانند ] .[2دلبستگی شغلی عبارت است از تصوري که
شخص نسبت به کارش نشان می دهد و جسم و روحش را
وقف وظایفش می نماید و فرد به شغلش به عنوان مهمترین
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بخش از زندگیش توجه می کند ] .[3دلبستگی شغلی را به
عنوان حالت ذهنی مثبت و مرتبط با شغل که با انرژي،
فداکاري و جذابیت شغلی ،مشخص می شود ،تعریف نموده
اند .کارکنان دلبسته به شغل ،انرژي بسیار زیادي داشته و
براي انجام وظایف شغلی خود ،شور و اشتیاق کافی دارند.
آن ها طوري بر کار خود تمرکز داشته و غوطه ورند که متوجه
گذشت زمان نمی شوند ] .[4دلبستگی شغلی به درجه یا
میزانی اطالق می شود که شخص ،شغلش را معرف خود ،کار
یا عملکردش را موجب سربلندي و کسب حیثیت و اعتبارش
می داند و شغلش را برحسب اجزایی چون تعلق خاطر،
همنوایی ،وفاداري و پذیرش اهداف و تمایل به اعمال تالش
مضاعف جهت تحقق آن ها به انجام می رساند .یا به عبارت
دیگر اینکه فرد تا چه اندازه اي دل به کار می بندد و در واقع
وقت خود را با شغلش سپري می کند ] .[5دلبستگی شغلی
نوعی پیوستگی عاطفی و روانی با شغلی است که در آن فرد،
شغل و اجزاي آن را از خود می داند ،با آن تعیین هویت می
کند ،با اهداف و ارزش هاي سازمان ،همسویی نموده و براي
تحقق آنها از هیچ کوششی دریغ نمی کند و به فکر ترك
سازمان و انتقال به سازمان دیگري نیست ].[6
گرین 1و همکاران ( )1960به منظور اندازه گیري سطح
دلبستگی شغلی افراد ،ابزارهایی را طراحی کرده اند که با
اجراي آن روي آزمودنی ها از آنها خواستند عوامل بیرونی و
درونی مؤثر بر رضایت یا نارضایتی شغل شان را انتخاب و
توصیف کنند .عوامل بیرونی شامل شرایط فیزیکی یا
ساختارهاي مربوط به شغل ،محیط یا سازمان بود و عوامل
درونی هم مفاهیم روانشناختی نظیر احساس ،رشد ،پیشرفت
و عزت نفس را در برداشت .گرین و همکاران ()1960
دریافتند که کارکنان داراي دلبستگی شغلی باال ،بیشتر به
ماده هاي مرتبط به عوامل درونی پاسخ می دهند .درعین
حال کارکنان که ماده هاي مرتبط با عوامل بیرونی را انتخاب
کردند دلبستگی پایینی از شغل شان را نشان می دادند.
دلبستگی شغلی موجب بهبود عملکرد شغلی و موجب
رضایت مشتري ،سودآوري و بهره وري می شود .براي یک
کارمند ،دلبستگی با کار ،قسمت الینفکی از شخصیتش
خواهد بود ].[7
. Green

1

یکی از بحث هاي مهمی که در ادبیات دلبستگی شغلی
مشاهده می شود ،به ریشه آن مربوط می شود .بحث بر سر
این است که آیا دلبستگی شغلی ،داراي ریشه فردي بوده ،یا
اینکه از عوامل موقعیتی نشأت می گیرد؟ در اینجا باید اشاره
کرد که مناقشه منابع دلبستگی شغلی ،به مفهوم سازي
هاي متفاوت آن برمی گردد .یعنی از آنجا که مفهوم
دلبستگی شغلی از چندین رهگذر متفاوت ،مفهوم سازي و
تعریف شده است ،لذا نمی توان عوامل دقیقی را براي آن
برشمرد ،مگر اینکه در مورد تعریف آن ،اجماع حاصل شود.
در میان عوامل متعدد و احتمالی که بعنوان محرك
دلبستگی شغلی ،شناسایی و آزموده شده اند ،می توان به
تاثیر اخالق کاري در محیط سازمانی و ماهیت شغلی خود
فرد اشاره کرد.
وجود نیروي انسانی کارآمد ،متعهد و متخصص در سازمانها
از مزیت هاي رقابتی به شمار می رود .کارکنانی که افزون بر
انجام وظایف کاري خود ،نسبت به امور سازمان احساس
مسئولیت نموده و در مواقع نیاز از یاري رساندن به سازمان
دریغ نورزند .چنین کارکنانی از آرزوها و آرمان هاي هر
سازمانی محسوب می شوند .از شاخص هاي دستیابی به این
نوع کارکنان ،توسل به اخالق فردي و اخالق کاري است
] .[8بررسی کارشناسان و مدیران نشان می دهد که اخالق و
فرهنگ کار در ایران در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته در
سطح پایین تري قرار دارد .پیام هاي رهبران و مدیران
سیاسی و اجتماعی کشور نیز حاکی از وجود این مسئله
است .نتایج سمینارها و همایش ها در خصوص فرهنگ کار و
بهره وري نیز نشان می دهد که اخالق و فرهنگ کار در
ایران ضعیف است و به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شده
است .چرا که "کار شدید و شرافتمندانه" به عنوان یک
قاعده اخالقی و فرهنگی و درونی شده ،کمتر پذیرفته شده
است .به عبارتی جوامع در حال توسعه از جمله ایران ،شدیداً
از میزان پایین اخالق کار و نبود فرهنگ کار مناسب در رنج
است .متاسفانه ضعف اخالق کار یک معضل بزرگ اجتماعی
است که آهنگ توسعه اقتصادي کشور را کند کرده است.
چرا که نتایج تحقیقات کارشناسان نشان می دهد وقتی
فرهنگ کار ضعیف باشد ،ظرفیت کار نیز افت شدید کرده و
حس مسئولیت پذیري و به تبع آن تعهد شغلی و دلبستگی

تاثیر اخالق کاري و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان

شغلی ،کمرنگ خواهد شد .بنابراین الزم است ضعف فرهنگ
و اخالق کار مناسب در جامعه به عنوان یک مسئله اجتماعی
و اقتصادي تلقی گردد و براي شناسایی بهتر وضع موجود از
نظر فرهنگ و اخالق کار و عوامل موثر بر آن ،مطالعه و
بررسی علمی صورت گیرد ].[9
انسانها در بعد فردي و شخصیتی داراي ویژگیهاي خاص
اخالقی هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها را شکل میدهد.
ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست
سازمانی قرار میگیرند عواملی موجب شود که پندار ،گفتار و
رفتار متفاوتی از بعد فردي سر بزند که این ویژگیهاي
انسانی بر روي میزان کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر
بگذارد .از طرفی اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد
میتواند موجب بروز پیامدهاي مثبت یا منفی در سطح
سازمان گردد ].[10
اخالق کاري ،متعهد شدن انرژي ذهنی و روانی و جسمی
فرد یا گروه به نظر جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد
درونی گروه و فرد براي توسعه به هر نحو ] .[11اخالق
کاري ،هنجاري فرهنگی است که ارزش اخالقی مثبتی را
براي اجراي یک شغل مناسب وضع کرده است ].[12
گریگوري سی پتی )1990(1اخالق کاري را در چهار مولفه
می داند شامل :الف) دلبستگی و عالقه به کار :عبارت است
از یک حالت ذهنی یا احساسی که در طی کار به فرد دست
می دهد .ب) پشتکار و جدیت در کار :عبارت است از عزم
واقعی در مواجه با شرایط دشوار کار .ج) روابط انسانی در
کار :یگانه ساختن و تلفیق افراد با کار است به نحوي که این
یگانگی اسباب برانگیختگی آنان را فراهم کرده و موجب می
شود به نحوي بارور ،صرفه جویانه و رضایت روحی و
اجتماعی به کار اشتغال ورزند .د) مشارکت در کار :عبارت
است از شراکت و همکاري در کاري ،امري یا فعالیتی ].[8
از دیگر عوامل احتمالی موثر بر دلبستگی شغلی کارکنان،
ماهیت شغل یا به نوعی ویژگی هاي شغلی افراد است.
میزانی که شاغل یک کار را به طور کامل انجام می دهد.
طرح ،واحد یا بخشی از کار که کامالً مشخص و به خودي
خود داراي هویت خاص است .به عبارت دیگر ،وظایف شغلی
از ابتدا تا انتها به نحوي معین شده اند که فرد تصویر کاملی
.Gregory C. Petty
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از وظایف خود داشته و خود بخش مهمی از کار تلقی می
شود ].[13
2
هاکمن و اولدهام ( )1975ماهیت شغل را مشتمل بر پنج
عنصر تنوع در مهارت ،هویت وظیفه ،اهمیت وظیفه،
استقالل و بازخورد می دانند .الف) تنوع مهارت :تعداد و
گوناگونی مهارت هایی که براي انجام کار الزم است ،هنگامی
که وظیفه اي نیازمند فعالیت هاي تالش برانگیز یا مهارت ها
و استعدادهاي مختلف باشد ،آن وظیفه از سوي هر فردي که
آن را انجام می دهد ،معنی دار تلقی می شود .ب) هویت
وظیفه :درجه اي است که شغل تا آن درجه ،نیاز به تکمیل
به عنوان یک واحد کاري مشخص دارد؛ براي نمونه
سوارکردن قطعات یک دستگاه توسط یک فرد که براي او
هویت بیشتري از جهت تشخیص کار ایجاد می کند تا آن که
فرد یک واحد از کار و یا فقط یک قطعه از کار را انجام دهد؛
به عبارت دیگر وقتی فرد یک واحد کامل کار را انجام می
دهد ،احساس معنی دار بودن بیشتري می کند .ج) اهمیت
وظیفه :میزان اثربخشی که شغل در افراد دیگر یا سازمان
برجاي می گذارد .مانند تأثیر کار پزشکان در مداواي بیماران
و کارکنان شعبه هاي بانکی که با پرداخت و دریافت چک
سروکار دارند با آن که در شغل آن ها تنوع و هویت چندانی
وج ود ندارد ولی به سبب آن که در شغل خود مقدار زیادي
پول را جابه جا می کنند شغل خود را مهم ارزیابی نموده و
معنی دار می یابند] .[14د) استقالل :بیانگر آزادي عمل
کارمند نسبت به اجراي طرح ،رعایت جدول زمان بندي و
استفاده از بصیرت مشخص است .خودمدیریتی ویژگی
اساسی در این مفهوم است .براي نمونه در شرکت زیراکس به
سرپرستان و تعدادي از مدیران اختیار داده شده که از
کارمندان سایر بخش ها استفاده کنند ،ساعات کار خود را
تعیین کنند و چگونگی ارائه خدمات به مشتریان را مشخص
کنند ،در چنین موضعی افراد احساس مسئولیت شخصی
باالیی درباره نتایج کار خود می کنند .ه) بازخورد :میزان
اطالعاتی که افراد شاغل نسبت به اثربخشی و عملکرد کار
خود دریافت می کنند و آگاه می شوند که تا چه اندازه اي
کوشش هاي آن ها در کسب نتایج مؤثر است ].[15

2

.Hackman & Oldham
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از سویی دیگر ،پیامدهاي مثبت دلبستگی شغلی کارکنان در
سازمان ،ضرورت پرداختن به آن را روشن می سازد.
کارکنانی که دلبستگی شغلی دارند ،در کارشان ،توانمندي
بیشتري دارند ،با فعالیت هاي کاري خود ارتباط بهتري
برقرار می کنند و به تقاضاهاي شغلی خود پاسخ بهتري می
دهند .آن ها امیدواري بیشتري به کار خود دارند و به
خستگی روحی یا فیزیکی کمتر دچار می شوند ].[16
سرعت و دقت در دستیابی به اهداف و بهره وري اثربخش هر
سازمانی ،بستگی زیادي به کارکنان وفادار و متعهدي دارد
که بین اهداف خود و اهداف سازمان ،ارتباط نزدیکی احساس
می نمایند و به شغل خود دلبستگی دارند ] .[17از این رو،
شناخت عوامل موثر بر دلبستگی شغلی می تواند هر سازمانی
را در بهبود عملکرد و جذب افراد توانمند یاري برساند.
دلبستگی شغلی از جمله متغیرهایی است که با ایجاد آن در
کارکنان ،می توان شاهد پیامدهاي مثبت براي کارکنان بود.
بنابراین ،از آنجا که دانشگاه نیروي محرکه اي براي توسعه
اقتصادي -اجتماعی به شمار می رود ،کمک به توسعه
سرمایه انسانی ،خلق دانش به واسطه پژوهش ،ظرفیت سازي
به وسیله آموزش و تدریس و ارائه خدمات به گروه ها و
انجمن ها ،از جمله عملکردهاي آموزش عالی است که انتظار
می رود ،در راستاي تقویت توسعه اقتصادي-اجتماعی
صورت پذیرد .با توجه به نقش سنگینی که بر دوش دانشگاه
ها گذاشته شده ،لزوم توجه به عواملی که به بهبود سطح
توان دانشگاه ها براي ارائه بهترین برونداد ممکن به جامعه
منجر شده ،بیش از پیش احساس می شود ] .[18بنابراین
سازمان نیاز به کارکنانی دارد که بین اهداف خود و اهداف
دانشگاه ،ارتباط نزدیکی احساس نموده و به شغل خود
دلبستگی داشته باشند.
در همین راستا طالب پور و امامی ( )1386در پژوهشی
میزان دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه
هاي نواحی هفت گانه مشهد را متوسط ارزیابی نمودند ].[5
بختیار نصرآبادي و همکاران ( )1388نشان دادند که بین
ارزش کار ،خود استقاللی ،فرصت هاي شغلی ،امکانات شغلی
و چالش شغلی با رضایت شغلی چهار گروه کاري رابطه
معنادار و مثبت وجود داشت ] .[19حیدري نژاد و مرادي پور
( )1390نشان دادند میانگین دلبستگی شغلی دبیران مرد و

زن شهر اهواز تقریباً یکسان است .بین دلبستگی شغلی
دبیران تربیت بدنی و جو سازمانی مدارس متوسطه رابطه
مثبت معنی دار وجود دارد ] .[20مقیمی خراسانی ()1393
دریافت دو مؤلفه از اخالق کار شامل عالقه به کار و مشارکت
در کار با خالقیت رابطه معناداري دارد .ولی مؤلفه هاي
پشتکار در کار و روابط انسانی در کار با خالقیت رابطه
معناداري ندارد ] .[8رفیعی و همکاران ( )1394نشان دادند
بین جو سازمانی با انگیزش شغلی و ماهیت شغل با انگیزش
شغلی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ].[21
یارمحمدزاده و فیضی ( )1394نشان دادند که بین هر یک از
مولفه هاي ویژگی هاي شغلی با دلبستگی شغلی کارکنان
رابطه معنادار وجود دارد و دلبستگی شغلی نقش میانجی را
در بین مولفه هاي تنوع وظیفه ،بازخورد ،روابط بین فردي و
روابط دوستانه و تعهد عاطفی و هنجاري ایفا می کند ].[17
آرش و همکاران ( )1396نشان دادند که بین اخالق کار
کارکنان از اخالق حاکم بر کار با رضایت شغلی آنان رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد ،نتایج تحلیل رگرسیونی نشان
داد که سه بعد اخالق کار دلبستگی و عالقه ،پشتکار و
جدیت ،روابط سالم و انسانی در کار ،پیش بینی کننده هاي
معناداري براي رضایت شغلی هستند] .[22عربشاهی و
عرفانی فر ( )1396در بررسی رابطه اخالق کاري و استرس
شغلی در سازمان ها دریافتند بین اخالق کاري و استرس
شغلی ،بین مشارکت در کار و استرس شغلی ،بین عالقه به
کار و استرس شغلی ،بین پشتکار در کار و استرس شغلی و
بین روابط انسانی در کار و استرس شغلی رابطه معناداري
وجود دارد] .[23همچنین عربشاهی و رمضانی ( )1396در
بررسی تاثیر اخالق بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت،
دریافتند بین اخالق سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان
ارتباط مستقیم و معنیداري وجود دارد ] .[24هاکمن و
الولر ( )1971به این نتیجه رسیدند که هر چه کارکنان
ویژگی هایی مانند تنوع مهارت ،ماهیت وظیفه ،استقالل،
بازخورد و سروکار داشتن با دیگران را بیشتر در شغل
احساس کنند ،رضایت خاطر آنان بیشتر و عملکرد و حضور
آنان در محل کار بهتر و زیادتر است .آنها طی پژوهشی
دریافتند هر چه کارکنان از نظر ویژگی هاي شغلی (تنوع
مهارت ،ماهیت شغلی ،اهمیت وظیفه ،آزادي عمل در کار و

تاثیر اخالق کاري و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان

بازخورد) سطح باالیی داشته باشند رضایت شغلی و
عملکردشان افزایش و جابه جایی و غیبت از محیط کار
کاهش می یابد] .[25در تحقیق که به وسیله ساکز 1و
همکارانش ( )1996صورت گرفت یافته ها نشان داد که
اعتقاد قوي تر به اخالق کار به صورت مستقیم با رضایت
شغلی و تعهد سازمانی رابطه دارد و به طور غیرمستقیم با
تمایل کمتر به ترك شغل رابطه دارد] .[26براون)2007( 2
نشان داد که دلبستگی شغلی با ویژگی هاي شغلی نظیر
استقالل ،اهمیت وظیفه ،هویت وظیفه ،بازخورد و رفتارهاي
سرپرستی همچون توجه رهبر ،تصمیم گیري مشارکتی و
میزان ارتباطات رابطه دارد ] .[27پژوهش اکپرا و وین3
( )2008نشان از وجود رابطه معنی دار بین اخالق کار،
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود ] .[28کریسمن)2012(4
در مطالعه خود به این نتیجه رسید که دریافت بازخورد،
باعث بروز نتایج مثبتی چون عملکرد باالي شغلی ،رضایت
شغلی و رفتار شهروندي سازمانی بیشتر و همچنین قصد
ترك خدمت کمتر خواهد شد].[29
دلبستگی شغلی همواره از سوي مدیران و پژوهشگران
سازمانی ،مورد بررسی قرار گرفته است و همواره شناخت
شرایط و پیشایندهاي مرتبط به این متغیر بررسی شده اند.
در بین این پیشایندهاي احتمالی ،متغیر ویژگی هاي شغلی
و اخالق کاري به نسبت سایر پیشایندها ،کمتر مورد توجه
قرار گرفته است و در طراحی شغل بر اساس ویژگی هاي
شغلی نیز ،به تاثیر ماهیت شغلی و اخالق کاري بر دلبستگی
شغلی ،توجهی نشده است .با توجه به اهمیت موضوع و
همچنین عدم پژوهش هاي کافی در این زمینه در سازمان
ها و به ویژه دانشگاه ها ،ضروري است با انجام پژوهش به
تعیین تاثیر اخالق کاري و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی
کارکنان دانشگاه کاشان بپردازیم و در پایان با ارائه
پیشنهادهایی ،به بهبود و افزایش اخالق کاري ،ماهیت شغل
و دلبستگی شغلی کارکنان کمک شود.
روش
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با توجه به اینکه در این پژوهش ،پژوهشگر درصدد بررسی
تاثیر اخالق کاري و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی
کارکنان دانشگاه کاشان است بنابراین نوع پژوهش از نظر
هدف کاربردي و از نظر اجرا توصیفی همبستگی میباشد.
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه
کاشان به تعداد  547نفر بود که از میان آنها تعدادي انتخاب
شد .از آنجایی که در تحقیق حاضر ،واریانس جامعه آماري
نامعلوم بود ،انجام یک مطالعه مقدماتی بر روي گروهی از
افراد جامعه به منظور تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت.
به همین منظور ،یک گروه  30نفري از جامعه آماري به
صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه در بین آنها توزیع و
پس از استخراج دادههاي مربوط به پاسخهاي گروه نمونه
مذکور ،برآورد حجم نمونه جامعه ،توان آزمون و برآورد
واریانس جامعه ،حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه
کوکران و به روش نمونه گیري تصادفی ساده 242 ،نفر به
دست آمد.
جهت گردآوري دادهها در این پژوهش ،از دو روش کتابخانه-
اي و میدانی استفاده شد .بدین ترتیب که به منظور جمع
آوري پیشینه و مبانی نظري پژوهش ،از روش کتابخانهاي با
مراجعه به کتابها ،پایان نامهها ،نشریات و کتابخانه هاي
دانشگاه و مراکز اطالعات رسانی و جهت گردآوري دادههاي
کمی از سه پرسشنامه استفاده شد .الف) اخالق کاري:
پرسشنامه استاندارد اخالق کاري بر اساس مدل گریگوري
سی پتی ( )1990در چهار مولفه (دلبستگی و عالقه به کار،
پشتکار و جدیت در کار ،روابط سالم و انسانی در محل کار،
روح جمعی و مشارکت در کار) در قالب  23سوال بسته
پاسخ است] .[8ب) ماهیت شغل :پرسشنامه استاندارد
ماهیت شغلی واگنر بر اساس پنج مولفه (تنوع در مهارت،
هویت وظیفه ،اهمیت وظیفه ،استقالل و بازخورد) در قالب
 15سوال بسته پاسخ بر حسب طیف هفت درجه اي لیکرت
می باشد] .[25ج) دلبستگی شغلی :پرسشنامه استاندارد
دلبستگی شغلی کانانگو ( )1982در قالب  10سوال بسته
پاسخ بر حسب طیف پنج درجه اي لیکرت می باشد ].[30
روایی محتوایی پرسشنامه توسط  10نفر از متخصصان رشته
هاي مدیریت و روانشناسی تایید گردید .جهت تعیین روایی
سازه از تحلیل عاملی تاییدي استفاده شد .از طریق تحلیل
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عاملی مشخص گردید که در اخالق کاري ،مولفه عالقه به
کار با وزن  0/78و در ماهیت شغلی ،مولفه اهمیت شغل با
وزن  0/88داراي بیشترین بار عاملی بودند .ضریب پایایی
پرسشنامهها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي اخالق
کاري  ،0/73ماهیت شغلی  0/82و دلبستگی شغلی 0/83
برآورد گردید که در سطح آلفاي  0/01معنادار بوده و حاکی
از پایایی باالي ابزار اندازه گیري است.
تجزیه و تحلیل دادههاي این پژوهش با استفاده از نرم افزار
 Spssو آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام
شد .در سطح آماري توصیفی از شاخصهاي آماري نظیر
فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،جداول و نمودارها و
در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها و

همچنین فرضیه هاي پژوهش از آزمون  tتک نمونه اي،
ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و مدل معادالت
ساختاري استفاده شد.
یافته ها
بر اساس یافته ها 63 ،درصد کارکنان گروه نمونه ،مرد و 37
درصد زن بودند 55 .درصد داراي سابقه خدمت زیر  10سال،
 25درصد  11تا  20سال و  20درصد سابقه خدمتی 20
سال به باال داشتند 58 .درصد وضعیت استخدامی قراردادي،
 14درصد پیمانی و  28درصد رسمی بودند 50 .درصد داراي
مدرك انسانی 26 ،درصد مدرك مهندسی 19 ،درصد مدرك
علوم پایه و  5درصد در سایر رشته ها بودند.

.1وضعیت اخالقکاری کارکنان در سطح مطلوب قرار دارد.
جدول ( )1مقایسه میانگین هر یک از مولفه های اخالق کاری با میانگین فرضی ()3
t
df
معناداري
میانگین
تعداد
متغیر
242

اخالق کاري

241

4/0±04/58

28/00

0/001

جدول ( )1نشان داد میانگین اخالق کاري کارکنان باالتر از حد متوسط ( )3است .آزمون تی تک نمونه اي نشان داد میانگین متغیر
اخالق کاري در سطح خطاي  0/05معنادار بوده و فرض ادعاي پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن وضعیت اخالق کاري در بین
کارکنان تایید گردید.
.2دیدگاه کارکنان در مورد ماهیت شغلی خود در سطح مطلوب قرار دارد.
جدول ( )2مقایسه میانگین هر یک از مولفه های ماهیت شغلی با میانگین فرضی ()60
t
df
معناداري
میانگین
تعداد
متغیر
242

ماهیت شغلی

241

64/53±8/11

17/8

0/001

جدول ( )2نشان داد میانگین دیدگاه کارکنان در مورد ماهیت شغلی خود باالتر از حد متوسط ( )60است .آزمون تی تک نمونه اي
نشان داد میانگین متغیر ماهیت شغلی در سطح خطاي  0/05معنادار بوده و فرض ادعاي پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن دیدگاه
کارکنان در مورد وضعیت ماهیت شغلی خود تایید گردید.
.3وضعیت دلبستگی شغلی کارکنان در سطح مطلوب قرار دارد.
جدول ( )3مقایسه میانگین دلبستگی شغلی کارکنان با میانگین فرضی ()3
t
df
معناداري
میانگین
تعداد
متغیر
دلبستگی شغلی

242

241

3/0±60/76

12/28

0/001

جدول ( ) 3نشان داد میانگین دلبستگی شغلی کارکنان باالتر از حد متوسط ( )3است .آزمون تی تک نمونه اي نشان داد میانگین
متغیر دلبستگی شغلی در سطح خطاي  0/05معنادار بوده و فرض ادعاي پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن وضعیت دلبستگی شغلی
در بین کارکنان تایید گردید.
 .4مولفه های اخالقکاری بر دلبستگی شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد.
جدول ( )4ضریب همبستگی بین اخالقکاری و دلبستگی شغلی کارکنان
P
رابطه
متغیر
عالقه به کار و دلبستگی

0/34

0/001
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پشتکار و دلبستگی

0/22

0/001

روابط و دلبستگی

0/26

0/001

روحیه جمعی و دلبستگی

0/31

0/001

اخالق کاري و دلبستگی

0/33

0/001

جدول ( )4نشان داد مولفه هاي اخالقکاري بر دلبستگی شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداري دارند .به عبارتی هر چه اخالق
کاري در کارکنان افزایش یابد به همان میزان بر دلبستگی شغلی آنها نیز افزوده خواهد شد .در بررسی مولفه ها ،بیشترین تاثیر را
عالقه به کار روي دلبستگی شغلی به میزان  0/34داشت.
 .5مولفه های ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد.
جدول ( )5ضریب همبستگی بین ماهیت شغلی با دلبستگی شغلی کارکنان
P
رابطه
متغیر
تنوع مهارت و دلبستگی

0/08

0/24

هویت وظیفه و دلبستگی

0/10

0/05

اهمیت وظیفه و دلبستگی

0/04

0/51

بازخورد و دلبستگی

0/04

0/51

استقالل و دلبستگی

0/038

0/55

ماهیت شغل و دلبستگی

0/032

0/62

جدول ( )5نشان داد مولفه هاي ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان تاثیر مثبت و غیر معناداري دارند .به عبارتی هر چه
اخالق کاري کارکنان افزایش یابد به همان میزان بر دلبستگی شغلی آنها نیز افزوده خواهد شد .در بررسی مولفه ها ،بیشترین تاثیر
را هویت وظیفه روي دلبستگی شغلی به میزان  0/10داشت.
جدول ( )6ضریب رگرسیون تاثیر اخالق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی
متغیر ها

B

خطاي استاندارد

Beta

t

Sig

مقدار ثابت

1/83

0/33

-

5/55

0/000

اخالق کاري

0/44

0/08

0/33

5/41

0/001

ماهیت شغلی

0/003

0/02

0/10

0/16

0/87

ضریب رگرسیون نشان داد فقط اخالق کاري قابلیت تبیین و پیش بینی دلبستگی شغلی کارکنان را دارد و می تواند در مدل
رگرسیونی قرار گیرد.

60

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههاي  39و  ،40بهار و تابستان 1397

شکل ( )1مدل نهایی پژوهش

جدول ( )7تحلیل مسیر تاثیر تاثیر اخالق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی
Df
IFI
CFI
NFI
RMSEA
34
0/94
0/94
0/91
0/068

Chi-square
72/08

نتایج نشانگر برازش مناسب الگو میباشد .شاخص خطاي تقریب ( )RMSEAهر چه به صفر نزدیکتر باشد برازندگی الگو بیشتر
است و در اینجا ( )RMSEA = 0/068که به صفر نزدیک است برازندگی الگو را تأیید میکند .شاخص برازش هنجار شده بنتلر-
بونت ( ،)NFI =0/91شاخص برازش تطبیقی ( )CFI =0/94و شاخص برازش افزایشی ( )IFI =0/94نیز در صورتی که از 0/90
بیشتر باشند نشانگر برازش مناسب الگو هستند .طبق مدل ،اخالق کاري و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی تاثیر مثبت دارند.
طبق یافته ها ،میانگین اخالق کاري کارکنان باالتر از حد
متوسط بود و فرض ادعاي پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن
وضعیت اخالق کاري در بین کارکنان تایید گردید .این نشان
می دهد که کارکنان نسبتاً کارشان را دوست دارند و با عالقه
انجام می دهند ،تا حد زیادي سخت کوش و وظیفه شناسند،
نسبتاً پشتکار دارند ،در انجام کار حوصله به خرج می دهند،
اغلب تا کاري را انجام ندهند دست از کار نمی کشند ،در کار
آدم نسبتاً قدر شناسی هستند ،در کار مراعات دیگران را می
نمایند ،اغلب با همکاران رفتاري دوستانه دارند ،در محیط
کار اغلب آدم خوش برخورد و سازگاري هستند ،در محیط
کار روحیه جمعی دارند ،در کارشان با دیگران مشورت می
نمایند و به مشارکت در امور اعتقاد دارند .در راستاي نتیجه
تحقیق حاضر رحیمی و آقابابایی ( )1392نیز اخالق حرفه
اي در دانشگاه کاشان را باالتر از حد متوسط گزارش

بحث و نتیجه گیری
یکی از مهمترین دغدغه هاي مدیران سازمان ها و از جمله
دانشگاه ها ،تعهد و وفاداري اعضا به سازمان مطبوع خود
است .سرعت و دقت دستیابی به اهداف و کارکرد و بهره وري
موثر دانشگاه ها ،بستگی زیادي به کارکنان متعهد و وفاداري
دارد که بین اهداف دانشگاه و اهداف فردي خویش ،ارتباط
نزدیکی احساس نموده و به شغل خود دلبستگی داشته
باشند .از این رو ،شناخت عوامل موثر بر دلبستگی و تعهد
شغلی ،می تواند هر دانشگاهی را در بهبود عملکرد و جذب
افراد توانمند ،یاري بخشد .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع
و نکات بیان شده ،انجام پژوهش با عنوان تاثیر اخالق کاري
و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه ضرورت
داشت.
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دیگران کار کنند و احتمال دستیابی آنها به نتایجی که مورد
نظر مشتریان و سازمان می باشد ،بیشتر است .در راستاي
نتیجه تحقیق حاضر ،طالب پور و امامی ( )1386میزان
دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه هاي
نواحی هفت گانه مشهد و یویگار و کلیک ( )2009دلبستگی
شغلی کارکنان بهداري کشور ترکیه را باالتر از حد متوسط
ارزیابی نمودند] .[5-34بر خالف نتیجه تحقیق حاضر
ظریفی و همکاران ( )1393دلبستگی شغلی کارشناسان
وزارت ورزش و جوانان و نعمتی و نویدي ( )1395دلبستگی
شغلی در اداره کل بانک کشاورزي همدان را پایین تر از حد
متوسط ارزیابی نمودند].[7-35
یافته ها نشان داد مولفه هاي اخالقکاري بر دلبستگی شغلی
کارکنان تاثیر مثبت و معناداري دارند .به عبارتی هر چه
اخالق کاري کارکنان افزایش یابد به همان میزان بر
دلبستگی شغلی آنها نیز افزوده خواهد شد .همچنین اگر
کارکنان احساس کنند که اخالقیات بر محیط کاري آنان
حاکم است به همان نسبت رضایت و خشنودي بیشتري در
محیط کاري تجربه و احساس می کنند که این می تواند
منجر به دلبستگی و تعهد شغلی گردد .داشتن کارکنان
دلبسته نیازمند جوي اخالقی مبتنی بر اعتماد ،همکاري،
صداقت ،صمیمیت ،تفاهم و عدالت است که همراه با افزایش
و بهبود نگرش هاي کاري افراد می شود و از این طریق
دلبستگی شغلی آنها را افزایش می دهد .همچنین ظریفی و
همکاران ( )1393در تاثیر عدالت سازمانی و تعهد سازمانی
بر دلبستگی شغلی ،یویگار و کلیک ( )2009در تاثیر تعهد
سازمانی بر دلبستگی شغلی ،المبرت ( )2009در تاثیر تعهد
سازمانی بر دلبستگی شغلی ،سلیمانی ( )1390در تاثیر ابعاد
اخالق حاکم بر کار با رضایت شغلی ،اکپارا و وین ()2008
در تاثیر اخالق کاري بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی،
نعمتی و نویدي ( )1395در تاثیر هوش اخالقی بر دلبستگی
شغلی ،آرش و همکاران ( )1396در تاثیر اخالق کار بر
رضایت شغلی و ساکز و همکارانش ( )1996در تاثیر اخالق
کار بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی به نتایج مشابهی با
نتایج تحقیق حاضر دست یافتند]7-34-35-36-28-37-
.[22-26
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نمودند] .[31در تحقیق معیدفر ( )1386نیز میزان اخالق
کاري در ادارات دولتی باالتر از حد متوسط است ] .[12بر
خالف نتیجه تحقیق حاضر ،برهانی ( ،)1390جو اخالقی
حاکم بر بیمارستان هاي آموزشی یزد را پایین ارزیابی نمود
] .[32همچنین کریمی ( )1389رفتار اخالقی کارکنان
دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان را پایین تر از حد
متوسط ارزیابی نمود ].[33
یافته ها نشان داد میانگین دیدگاه کارکنان در مورد ماهیت
شغلی خود باالتر از حد متوسط است و فرض ادعاي
پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن دیدگاه کارکنان در مورد
ماهیت شغلی خود تایید گردید .این یافته بیانگر این است
که از دیدگاه کارکنان ،شغل شان به کارکنانی با مهارت هاي
پیچیده و سطح باال نیازمند است ،شغل شان ساده و تکراري
نمی باشد ،شغل شان فرصت استفاده از خالقیت یا قضاوت
شخصی در انجام کار را می دهد ،به آنها این اجازه را می
دهد که هر قسمی از کار را شروع می کند ،بتواند به طور
کامل آن را به پایان برساند ،شغل شان در انتخاب روش
انجام کار ،به آنها استقالل وآزادي قابل توجهی می دهد،
شغل شان به آنها این اجازه را می دهد تا خودش تصمیم
بگیرد که چه چیزي براي انجام دادن نیاز است ،شغل شان
نیازمند کارکنانی است که کارهاي مختلفی انجام دهد و از
یک مهارت متنوع و استعداد باال برخوردار باشد و بر این
باورند که نتایج حاصل از شغل شان ،اثرات مهمی بر روي
زندگی و رفاه افراد دیگر برجاي می گذارد.
طبق یافته ها میانگین دلبستگی شغلی کارکنان باالتر از حد
متوسط است و فرض ادعاي پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن
وضعیت دلبستگی شغلی در بین کارکنان تایید گردید .از
دیدگاه کارکنان مهم ترین چیز براي آنها ،شغل شان است،
شغل شان بخشی از هویت آنهاست ،وابستگی زیادي به شغل
شان دارند و در همه حال ،به شغل خود می اندیشند ،معموالً
احساس خوبی نسبت به شغل شان دارند ،گسستن از شغل
براي شان ،دشوار است و پیوندشان با شغل ،آن چنان قوي
است که بیشتر اهداف زندگی شخصی شان ،جهت گیري
شغلی دارند .کارکنانی که دلبستگی شغلی دارند در کار خود
بسیار درگیر هستند و با کار خود ،شناخته و برانگیخته می
شوند .آنها تمایل دارند که سخت تر و سودبخش تر از
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هاي رفتاري جاري در جامعه و سازمان بر مدیریت اخالقی
آنان به شدت تاثیر گذار است .در این میان به نظر می رسد
آن بخش از اخالق کار که مبتنی بر مبانی روان شناختی
است ،بیشتر بر زمینه هاي انگیزشی استوار است و چنانچه
در سطح متعالی در محیط کار متجلی شود می تواند
موجبات تقویت نگرش هاي مثبت شغلی را فراهم نماید.
پیشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در زمینه اخالقکاري ،هنجارها و قوانین اخالقی تدوین نموده و تصویب
نمایند .مصوب نمودن این قوانین و سیاست هاي اخالقی و
آگاه نمودن همه کارکنان از وجود این قوانین و تضمین
ضمانت اجرا جهت اجراي این قوانین ،بروز رفتارهاي غیر
اخالقی در سازمان را غیر قابل نموده و پذیرش اینگونه
رفتارها را در جو همکاران ،سخت تر می نماید و از این طریق
جو اخالقی سازمان را می توان افزایش داد .همچنین مستند
و شفاف کردن روش هاي ارتقاي سازمانی کارکنان ،نحوة
پرداخت حقوق و دستمزد ،شرایط پرداخت پاداش و اضافه
کاري و اطالع رسانی به کارکنان در این باب منجر به اخالقی
شدن کار و توسعۀ اخالقیات در سازمان خواهد شد.
همچنین اعضاء موارد زیر را جهت رعایت اخالقیات درمحیط کار به کار برند :اظهارنظرهاي همکاران را بشنوند،
تعامالت نزدیک با دیگر افراد با هدف رشد فضائل اخالقی در
طرفین داشته باشند ،به رفع مشکالت همکاران توجه نمایند
و نگاه یکسان نسبت به همدیگر داشته باشند ،به عهد و
پیمان خویش با دیگر افراد وفادار باشند ،در جهت ارائه
نوآوري ها در انجام امور سازمانی تالش نمایند ،در قبال
همکاران و مشتریان ،مسئولیت پذیر باشند ،در قبال
اشتباههاي فردي پاسخگو باشند و به اهداف و خط مشیهاي
دانشگاه پایبند باشند ،از تفکر انتقادي در دانشگاه استقبال
کنند ،از نظرات همکاران در هنگام تصمیمگیري استقبال
کنند ،بر نظرات غیرکارشناسی خویش اصرار نکنند و در
فراهم سازي محیط آموزشی مناسب براي کلیه دانشجویان،
همکاري کنند ،عملکرد خویش و همکاران را بدون جانبداري
ارزشیابی نمایند ،توجه همه جانبه به نقاط قوت و ضعف
خویشتن در قبول مسئولیتها داشته باشند و انعطافپذیري
در تعامالت با دیگر همکاران داشته باشند.

همچنین یافته ها نشان داد مولفه هاي ماهیت شغلی بر
دلبستگی شغلی کارکنان تاثیر مثبت و غیر معناداري دارند.
به عبارتی هر چه اخالق کاري کارکنان افزایش یابد به همان
میزان بر دلبستگی شغلی آنها نیز افزوده خواهد شد .در
تبیین این یافته می توان گفت که طبق نظر هاکمن و الولر
( ،)2007طراحی شغل بر اساس پنج ویژگی اصلی شغل،
باعث انگیزشی شدن شغل می شود و خاصیت انگیزشی
شغل نیز باعث برخی برون دادها مانند خشنودي شغلی،
تعهد شغلی و دلبستگی شغلی می شود .افراد دلبسته به
شغل ،به دنبال کار با معنا و چالش انگیز هستند ،در تکالیف
پیچیده که مهارت هاي متنوعی را بکار می گیرد کار می
کنند و کار را از ابتدا تا انتها ،خودشان انجام می دهند .آنان
در تعیین استانداردهاي عملکرد ،مشارکت می کنند و روابط
مثبت خود را با سرپرستانی که به آنان بازخورد عملکردي
کافی می دهند ،حفظ می کنند] .[38همچنین نوسو و
همکاران ( )2013در تاثیر ویژگی هاي شغلی و تعهد
سازمانی ،الیدن و همکاران ( )2006در تاثیر ویژگی هاي
شغلی و عملکرد شغلی ،هاکمن و الولر ( )2007در تاثیر
ویژگی هاي شغلی و خشنودي شغلی ،کشتکاران ( )1391در
تاثیر ویژگی هاي شغلی بر دلبستگی هاي شغلی ،عمادزاده
( )1389در تاثیر ویژگی هاي شغلی بر دلبستگی هاي
شغلی ،بختیار نصرآبادي و همکاران ( )1388در تاثیر خود
استقاللی ،فرصت هاي شغلی ،امکانات شغلی و چالش شغلی
بر رضایت شغلی ،رفیعی و همکاران ( )1394در تاثیر ماهیت
شغل بر انگیزش شغلی ،یارمحمدزاده و فیضی ( )1394در
تاثیر ویژگی هاي شغلی بر دلبستگی شغلی و هاکمن و الولر
( )1971در ارتباط دلبستگی شغلی با ویژگی هاي شغلی به
نتایج مشابهی با نتایج تحقیق حاضر دست یافتند]39-40-
. [38-2-41-19-21-17-25
به طور کلی می توان گفت که اخالق کار بر مبانی فلسفی،
اجتماعی ،فرهنگی و روانی استوار است که هر کدام بر
دیدگاه نظري و رفتار فردي ،گروهی و سازمانی کارکنان
استوار است .به لحاظ فلسفی مفروضات ،ارزش ها ،باورها و
تصورات مدیران نسبت به جامعه ،سازمان و کار ،اخالق
نظري و عملی آنان را پایه ریزي می کند .به لحاظ اجتماعی
و فرهنگی نیز چگونگی درك مدیران از قیود ،هنجارها و رویه
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 .8مقیمی خراسانی ،علیه .رابطه اخالق کار و خالقیت کارکنان،
اخالق در علوم و فناوري.1393 ،85-92 ،3 ،10 ،
.9اسدي ،حسین ،راد ،فیروز ،علیزاده اقدم ،محمدباقر .بررسی
اخالق کار با تاکید بر عوامل سازمانی ،مطالعات جامعه شناسی،2 ،
.1388 ،44-29 ،5
.10توالیی ،روح اهلل .عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخالقی کارکنان در
سازمان ،توسعه انسانی پلیس.1388 ،43-48 ،25 ،6 ،
.11طاهري دمنه ،محسن ،زنجیرچی ،سید محمود ،نجاتیان
قاسمیه ،مجید .نقش اخالق کاري در ارتقاي رفتار شهروندي
سازمانی ،اخالق در علوم و فناوري.1390 ،30-39 ،2 ،6 ،
.12معیدفر ،سعید .اخالق کار و عوامل مؤثر بر آن در میان
کارکنان ادارات دولتی ،فصلنامه رفاه اجتماعی،321-341:)23( 6 ،
.1386
.13ابراهیم پور ،حبیب ،خلیلی ،حسن ،حبیبیان ،سجاد،
سعادتمند ،محمد .بررسی رابطه ویژگی هاي شغلی و رفتار
شهروندي سازمانی در مرکز آموزش صدا و سیما ،مدیریت تحول،
.1390 ،124-90 ،5 ،3
14. Hackman, J. R., & Oldham, G. R. Motivation
through the design of work: test of a theory.
Organizational Behavior and Human Performance,
16, 250-279, 1975.

. 15سیدجوادین ،سیدرضا .برنامه ریزي نیروي انسانی ،انتشارات
نگاه دانش.1386 ،
.16میر محمدي ،سید محمد؛ رحیمیان ،محمد؛ جاللی خان
آبادي ،طاهره .رهبري اصیل و دلبستگی شغلی :اعتماد به مثابه
متغیر میانجی ،چشم انداز مدیریت دولتی،15-34 ،12 ،3 ،
.1391
.17یارمحمدزاده ،پیمان ،فیضی ،ایوب .نقش میانجی دلبستگی
شغلی در رابطه بین ویژگی هاي شغلی و تعهد کاري کارکنان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،پژوهش هاي نوین روانشناختی،
.1394 ،225-203 ،38 ،10
 . 18هویدا ،رضا ،مختاري ،حمید ،فروهر ،محمد .رابطه مولفه هاي
سرمایه روان شناختی و مولفه هاي تعهد سازمانی ،پژوهش هاي
علوم شناختی و رفتاري.1391 ،56-43 ،2 ،2 ،
.19بختیار نصرآبادي ،حسنعلی ،رجائی پور ،سعید ،سلیمی،
قربانعلی ،طاهر پور ،فاطمه ،پرتوي ،محمد .بررسی رابطه بین
ماهیت شغل و رضایت شغلی ،مدیریت اجرایی،57-76 ،1 ،9 ،
.1388
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براي افزایش دلبستگی بیشتر کارکنان ،مدیران باید توجهبیشتري به ادراکات کارکنان از ویژگی هاي شغلی شان
داشته باشند و تنوع ،بازخورد و فرصت ایجاد روابط دوستانه
در شغل را براي آنان فراهم آورند .چون متغیرهاي پژوهش
حاضر با برخی رفتارهاي مطلوب کارکنان همچون عملکرد
شغلی ،تعهد شغلی ،ترك شغل و غیبت در ارتباط هستند،
لذا می توان از نتایج این پژوهش در طرحریزي برنامه هاي
استخدام ،آموزش ،ایجاد انگیزش ،طراحی شغل و ساختار
سازمانی ،به منظور افزایش دلبستگی شغلی کارکنان استفاده
کرد.
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خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،الزامات فنی و راهکارهای مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها در دانشگاه میباشد .در این
راستا ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت برق ،نیازهای صنعت برق از دانشگاه شناسایی و الزامات فنی برای پاسخگویی به این
نیازها توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان استخراج شد .سپس از طریق ماتریس  QFDارتباط بین نیازها و الزامات مورد بررسی قرار
گرفت و با مشخص شدن الزاماتی که بیشترین ارتباط را با نیازها دارا می باشند این راهکارها برای هر نیاز بصورت جداگانه با استفاده از
تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبهبندی شدند .نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای صنعت برق عبارت از «نیروی انسانی
متخصص در حوزه صنعت برق» و «در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق » میباشد.
واژههاي كلیدي :ارتباط صنعت و دانشگاه  ،صنعت برق  ،گسترش عملکرد کیفیت  ،تحلیل سلسله مراتبی

 .1مقدمه
امروزه دانشگاه و صنعت به عنوان دو رکن مهم و اساسی توسعه
کشورها و دو منشا پیدایش تکنولوژیها و پیشرفتهای نوین
شناخته میشوند .تحوالت سریع تکنولوژیک و تغییرات در چشم
انداز رقابتهای جهانی ،سازمانها را وادار ساخته است تا در
تالشهایشان برای دستیابی به ایدهها ،نواوری و مزیت رقابتی
بدنبال شرکایی برای خود باشند [ .]1همکاری میان دانشگاه و
صنعت عاملی برای افزایش نوآوری از طریق تبادل دانش
محسوب میشود که از این طریق میتوان توسعه صنعتی و
اقتصادی جامعه را انتظار داشت .زیرا صنعت ،زاده فکر است و
فکر در دانشگاه و جاهای مشابه آن زاده میشود و رشد میکند
[ .]2البته این ارتباط ،یک ارتباط موثر و سودمند برای هر دو
طرف است ،زیرا به شرکتها و دانشگاهها اجازه میدهد تا از
مهارتهای مکمل هم در راستای کاهش هزینهها و افزایش نتایج
پژوهشها بهره ببرند [ .]3دانشگاهها میتوانند از طریق این
ارتباط و با استفاده از منابع مالی و تجهیزات صنایع بهره الزم را
از اکتشافات علمی خود ببرند و شرکتها نیز با ایفای نقش

مکمل در تولید ارزش اقتصادی از این اکتشافات علمی []4
دانشگاهها را در این مسیر یاری دهند و خود نیز از این دانش
تولیدی در دانشگاهها به عنوان یک مزیت رقابتی بهره ببرند [،]5
چرا که دانشگاهها منبع عظیمی از کارکنان ماهر و نخبگانی
هستند که عامل ایجاد مزیت رقابتیاند [.]6
در ایران ارتباط بین صنعت و دانشگاه در سال 1361با تاسیس
دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه در وزارت فرهنگ و آموزش عالی
شکل رسمی به خود گرفت و سال هاست که از طریق برگزاری
همایش ها ،کنگره ها و  ...توجه نسبتا زیادی به این مقوله شده
است ،اما علیرغم این اقدامات ،وضعیت فعلی این رابطه در سطح
مطلوبی نیست و طبق آمار جهانی ،ایران از حیث ارتباط دانشگاه
با صنعت ،در بین  125کشور مورد بررسی ،رتبه  ۸۸را از آن
خود کرده است [ .]7وضعیت ارتباط این دو نهاد در ایران نشان
میدهد که اوال شکلگیری این ارتباط در گذر زمان به صورت
اصولی پیریزی نشده و زیربنای اساسی برای توسعه و دوام آن
فراهم نشده است ،ثانیا محتوا و سمت و سوی این ارتباط به
درستی شکل نگرفته و چندان هدفمند نبوده است [.]۸
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ارتباط بین دانشگاه و صنعت ،تضمین کننده توسعه پایدار
صنعتی و دانشی کشور است و مخصوصا با توجه به شرایط فعلی
کشور ما و محدودیت ها و تحریمهای اعمال شده ،لزوم برقراری
و بهبود این همبستگی و ارتباط بیش از پیش احساس می شود.
در ایران ،دانشگاه ها در عرضه دانش بیشتر در آموزش و
تحقیقات بنیادی محدودند [ ]9که محتوای این آموزش و
پژوهش نیز بازتابی از نیازهای صنعت نیست باید توجه داشت
که در عین آگاهی و دقت در مسایل علمی و عملی روز دنیا باید
به تنگناها و شرایط جامعه امروز ایران و نیازهای مختلف آن از
جمله نیازهای بخش صنعت نیز توجه داشت و با جهت دهی
فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در جهت نیازهای
صنعت ،از هم افزایی بوجود آمده در راستای توسعه و رشد
صنعت و کشور بهره الزم برده شود زیرا صنایع کشور در صورتی
به رشد و توسعه واقعی دست خواهند یافت که از دانشگاهها در
راه تولید صنعتی خود یاری گیرند [.]10
صنعت برق به عنوان صنعتی زیر بنایی و اساسی ،سهم عمده ای
در زمینه سازی بیشتر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد و
توسعه کشور به شدت بدان وابسته است .ارتباط بین صنعت برق
و دانشگاه در ایران از سال  1362و در پی تاسیس مرکز
تحقیقات نیرو و با هدف انجام تحقیقات پایه و کاربردی آغاز شد
[ .]11همکاری مثبت و سازنده بین دانشگاه و صنعت برق ،با
توجه به تخصصی و پیشرفته بودن این صنعت ،مزایای بسیاری
از جمله کاهش چشمگیر هزینهها ،افزایش و توسعه دانش بومی
در این زمینه و کاهش وابستگی تکنولوژیک به خارج از کشور و
توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد گسترش
عملکرد کیفیت 1،گامی در جهت نزدیکتر کردن ارتباط صنعت
برق و دانشگاه ،از طریق آشنایی بیشتر دانشگاه با نیازهای واقعی
صنعت برق ،برداشته شود .روش گسترش عملکرد کیفیت به
عنوان یکی از روشهای نوین مهندسی کیفیت ،نوعی متدلوژی
طراحی محصول و خدمت است که اطالعات ورودی آن نیازهای
مشتری میباشد [ .]12به عبارتی دیگر  QFDروشی برای
طراحی محصوالت و خدمات جدید و یا بهبود محصوالت و
خدمات موجود با هدف براورده ساختن نیازهای مشتریان در
بهترین و بیشترین سطح ممکن میباشد [ .]13در تحقیقات
پیشین در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بیشتر به
بحثهای کلی پیرامون ارتباطات موجود بین صنعت و دانشگاه
و یا شناسایی موانع برقراری ارتباط پرداخته شده است ،لذا در
این پژوهش هدف آن است تا از طریق رویکرد  ،QFDبه عنوان
)Quality function deployment (QFD

1

یکی از روشهای نوین مهندسی کیفیت ،به شناسایی نیازهای
صنعت برق از دانشگاه (به عنوان مشتری خدمات آموزشی و
پژوهشی دانشگاه) و الزامات فنی برای رفع این نیازها در دانشگاه
پرداخته شود و استفاده از تکنیک  QFDجنبه نوآورانه این
پژوهش است که باعث شناسایی نیازها بصورت مستقیم از
خبرگان فعال در صنعت برق و مشخص کردن ارتباط بین نیازها
و الزامات فنی میشود.
 .2ادبیات و پیشینه تحقیق
 .1-2دانشگاه
دانشگاهها به مثابه یکی از مهمترین اجزای نهاد آموزش کشورها،
از مهم ترین عوامل شکلدهی جهان آینده تلقی میشوند .اگر
گفته شود که نهاد بازار محرك توسعه آینده است ،میتوان گفت
این دانشگاهها هستند که (هر چند گاهی به سفارش بازار) ،آینده
را مطابق تصور ،جهت میدهد .دانشگاه در مراحل اولیه خود
برای مدت طوالنی تنها دارای فعالیتهای آموزشی بود و
مأموریت توزیع و اشاعه دانش را دنبال میکرد  .اتزکویتز نشان
داد که براساس دینامیک درونی دانشگاه و اثرات دنیای بیرون
بر ساختارهای سیستم آکادمیک ،دو انقالب آکادمیک درجهان
به وقوع پیوسته است .در انقالب اول که در اواخر قرن  19در
آلمان رخ داد دانشگاه ها عالوه بر فعالیت های آموزشی در
فعالیت های تحقیقاتی نیز فعال شدند و عالوه بر ماموریت توزیع
دانش ،ماموریت تولید دانش را نیز بر عهده گرفتند .در فرایند
انقالب دوم ،دانشگاه ها نه تنها عهده دار ماموریت نواوری
تکنولوژیک و توسعه اقتصادی و اجتماعی شدند بلکه آموزش
فرد به آموزش سازمان و تحقیق فردی به تحقیق گروهی تبدیل
شد [.]14
مدرسان دانشگاه در آینده ،کمتر به تامین اطالعات میپردازند
و بیشتر در نقش مشوقان و مفسرانی ظاهر خواهند شد که
مسئولیتشان توسعه محیط و ایجاد درك عمیق در یک حوزه
علمی است .به عالوه دانشگاهها به لطف توسعه شبکههای
ارتباطی در دسترس ،تعامالت کامال گستردهای با سایر
دانشگاهها از کشورها و قارههای گوناگون برقرار کردهاند [.]15
دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی به عنوان عامل اصلی توسعه
فناوری و صنعت ،از طریق خلق دانش و همچنین تربیت نیروی
انسانی متخصص ،امروزه مورد توجه خاصی قرار دارند [.]16
عملکرد منظم و مسئوالنه دانشگاه عالوه برکمک به توسعه
صنعتی کشور ،امنیت عمومی جامعه را نیز فراهم مینماید .از
وظایف و تعهدات دانشگاه میتوان به توسعه برنامههای جدید و
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کارآمد آموزشی به گونهای که نیازهای جاری و آتی جامعه را با
توجه به افزایش نیازها ،تغییر سطح زندگی و روند افزایشی
توقعات ،پاسخگو باشد ،کمک به آموزش افراد متقاضی در
زمینههای دلخواه ،بهبود کیفیت و ارتقاء استانداردها و شیوههای
آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و نظارت بر همکاری و تفاهم
بین شهروندان و قومیتهای مختلف اشاره نمود [.]14

به این انرژی مهم توجه جدی بشود .با توجه به اهمیت بیشتر
برق در سطح جهان ودر کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای
درحالتوسعه ،پشتیبانی مناسبی از صنعت برق و رفع چالشهای
آن به عمل میآید .به همین منظور مطالعات گستردهای به
منظور تعیین چالشها و چگونگی رفع آنها انجام شده و یا در
حال انجام است .از جملة این مطالعات «آیندهنگری» صنعت
برق است.

در مورد تعریف صنعت اختالف نظرهای زیادی وجود دارد.
صنعت دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی است که براساس قابلیت
جایگزینی محصوالت ،فرآیند تولید و محدودیتهای جغرافیایی
ارائه شدهاند .از نگاه پورتر صنعت عبارت است از گروه
شرکتهایی که محصوالت آنها جایگزین نزدیکی برای هم
هستند .اگر تمام فعالیتهای اقتصادی را که با تولید کاال و
خدمات با استفاده از ماشین آالت و تجهیزات ساخته دست بشر
سر و کار دارد به عنوان یک کل تصور شود هر صنعت زیر
مجموعهای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیتهای مشابه
را شامل میشود [.]17
با توجه به مشابهتهایی که به لحاظ فرآیند تولید ،نحوه
بازاریابی ،نحوه مدیریت ،حجم سرمایه ،نوع ماشینآالت مورد
استفاده ،نوع مواد اولیه مورد نیاز و  ...بین گروههای مختلف
صنعت وجود دارد ،گروههای مختلف صنعت را میتوان از
جنبههای مختلف تقسیمبندی نمود .برخی از این تقسیمبندیها
به قرار زیر میباشند .در یک طبقهبندی ،صنایع به سه گروه
صنایع دستی با فناوری ساده سنتی ،صنایع ماشینی با فناوری
نوین و صنایع پیشرفته با فناوری پیشرفته تقسیم می شوند و
در طبقه بندی دیگری ،صنایع به دو گروه سبک و سنگین
تقسیم شده اند .تولیدات صنایع سبک مستقیما توسط
مصرفکننده نهایی به مصرف می رسد در حالیکه تولیدات
صنایع سنگین (صنایع کلیدی و اساسی) مستقیما قابل مصرف
برای مصرف کننده نهایی نیست و بایستی با استفاده از صنایع
سبک بصورت کاالی نهایی دراید [.]1۸
صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در
توسعة اقتصادی و رفاه جوامع دارد .اهمیت برق از آن جهت
است که به دلیل امکان به کارگیری تکنولوژیهای مدرنتر و
نیز مالحظات زیست محیطی ،در تمامی زمینههای فعالیت
میتواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود .با پیشرفت و
توسعة تکنولوژی ،کوچکسازی و افزایش بهرهوری سیستمها و
تجهیزات ،با برقی شدن تجهیزات همراه است به این معنی که
بسیاری از فناوریهایی که از انرژی دیگری در آنها استفاده
میشده ،برقی میشوند و این خود دلیل محکمی است که باید

 .2-3ارتباط دانشگاه و صنعت

 .2-2صنعت

سازمانها تکنولوژی و دانش خود را اغلب از طریق منابع خارجی
مانند شرکتهای رقیب ،موسسات تحقیقاتی ،منابع دولتی و
مشارکت پژوهشهای صنعت و دانشگاه به دست میآورند .در
این میان دانشگاه نقشی موثر و منحصر به فرد دارد [ .]19ارتباط
صحیح و موثر دانشگاه و صنعت موجب افزایش نوآوری و انتقال
دانش و فناوری میگردد و تنها در صورت تعامل پایدار بین این
دو نهاد ،توسعه صنعتی و متعاقب آن توسعه اقتصادی و اجتماعی
را میتوان انتظار داشت [ .]20توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
به دلیل اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحوالت
فناورانه ،اقتصادی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه
استراتژیستها ،سیاستگذاران و برنامهریزان دانشگاهی و
صنعت قرار داشته و تالشهای فراوانی جهت ایجاد پیوندی
اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته است [.]21
همکاریهای پژوهشی دانشگاه و صنعت شامل مشارکتهای
پژوهشی ،تحقیقات پایهای ،کنسرسیوم تحقیقاتی ،مشاوره و
ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك بوده [ ،]22و حضور دانشگاهها
در حوزههای تحقیقاتی به عنوان کلید پیشرفت یک موسسه
دیده میشود [.]23
مفهوم ارتباط دانشگاه و صنعت شامل تمام فعالیتهای
سیستماتیک در زمینه توسعه علمی و فناوری با ترکیب امکاناتی
از قبیل دانشجویان ،دانشمندان ،جمعآوری دانش و تسهیالت
فنی با هدف توسعه پایدار و کسب مزیت رقابتی میباشد [.]19
صنعت با توسعه نظام های آموزشی و توجه روز افزون به ایجاد
و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی ،انجام دادن بخشی
از وظایف دانشگاه را متقبل می شود [.]24
مطالعات دانشمندان نشان میدهد که در کشورهای توسعهیافته
همکاری بین صنعت و دانشگاه از پشتوانهای قوی برخوردار است.
در این کشورها بیشتر تحوالت صنعتی از دانشگاه و مراکز
تحقیقاتی آغاز شده و دانشگاه ها پیشگام توسعه صنعتی هستند،
در حالی که در کشورهای در حال توسعه این ارتباط ضعیف و
کمرنگ است .هر چه این ارتباط ضعیف باشد توسعه فناوری به
کندی صورت میگیرد و درنهایت موجب پیدایش کاستی در
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صنعت ،وابستگی صنعتی ،اتالف سرمایه های اجتماعی و نظایر
آن خواهد شد .چنین وضعیتی منجر به چالش های اجتماعی و
اقتصادی فراوان از جمله معضل بیکاری خواهد بود اساساً
ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت ناشی از نیازهای متقابل در
نهایت سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه است [.]25
رابطه دوسویه دانشگاه و صنعت میتواند منافع متقابلی برای هر
دو دربر داشته باشد ،از یک سو توان پاسخگویی دانشگاهها را به
نیازهای اقتصادی و گاه اجتماعی جامعه برطرف کرده و از این
راه جامعه را در دستیابی به توسعه اقتصادی یاری میکند و نیز
دانشگاهها از تجربههای صنعت در آموزش های خود بهره
میگیرد و علم و عمل را درهم میآمیزد تا نتیجه بهتری حاصل
آید .صنعت نیز با توجه به ارتباط مستمر با دانشگاه میتواند
نیازهای تخصصی خود را به نحوی مطلوب تأمین کرده و
نیروهای متخصص مورد نیاز خود را به گونهای مناسب به دست
آورده و با انجام طرحهای پژوهشی در قالب همکاری با دانشگاه
قادر شود در به روزآمدکردن علم و فناوری خود کمکی مؤثر
کند [.]20
 .2-4طرحهاي برقراري ارتباط بین دانشگاه و صنعت
چهار طرح معروفی که در دانشگاههای معتبر دنیا در جهت
برقراری ارتباط با صنعت مورد استفاده قرار میگیرد شامل موارد
زیر میباشد [.]14
طرح اینترنشیپ 1که در این طرح به طور کلی یک ارتباط
کوتاه مدت سه جانبه بین دانشجویان ،اعضای هیأت علمی
دانشگاه و متخصصان بخش صنعت برقرار میشود .در این دوره،
دانشجویان در قالب تیمهایی با چند رشته یا گرایش ،پس از
آشنایی با مشکالت واحدهای صنعتی ،نسبت به رفع این
مشکالت اقدام میکنند .طرح اکسترنشیپ 2این طرح به
دانشجویان اجازه میدهد که حرفه های مختلف را از نزدیک
مشاهده و بررسی نمایند تا با دید بازتری به انتخاب شغل آیندة
خویش بپردازند .طول دورة اکسترنشیپ از یک روز تا یک ماه
میتواند متغیر باشد .در این طرح دستمزدی به دانشجویان
پرداخت نمی شود و بعالوه دانشجویان باید هزینههای مربوط
به فعالیتهایشان را نیز خود تأمین کنند .طرح کارآموزی3که
به عنوان بخشی از یک کالس دانشگاهی محسوب میشود که
دانشجو بصورت موقتی در یکی از بخشهای صنعت مرتبط با
1 .Internship

.Externship

2

واحدی که میگذراند و به فعالیت میپردازد .هدف این طرح
این است که دانشجو عمالً مطالبی که در دانشکده ،پیرامون
یک موضوع بیان میگردد را در دنیای کار ببیند تا درك بهتر
و عمیق تری نسبت به تئوریهای گفته شده بیابد .طرح کو
آپ 4این طرح بگونهای برنامهریزی شده است که دانشجو پنج
ترم تحصیلی خویش را به صورت تمام وقت در صنعت به کار
و کسب تجربه بپردازد .این ترم ها به ترم کاری معروفند.
 .2-5الگوهاي ارتباط دانشگاه و صنعت
برکوویتز و فلدمن چارچوبی مفهومی از روابط دانشگاه-صنعت
ارائه نمودند .مؤلفین اظهار میکنند که روابط دانشگاه با صنعت
از طریق مجموعهای از تعامالت متوالی از قبیل تحقیقات مورد
حمایت ،پروانه ها و مجوزها ،شرکتهای مشتق از دانشگاه و
استخدام دانشجویان شکل گرفته است .برخی از محققان
هنگامی که انتقال فناوری را مورد بررسی قرار میدهند ،به
تجزیه و تحلیل ساز و کارهای رسمی از قبیل توافقات تحقیقاتی
مورد حمایت ،پروانهها و مجوزها ،یا مبادالت برابر تمایل دارند.
تعامالت صنعت -شرکت ترکیبی از تعامالت رسمی و غیر رسمی
است و تحت نفوذ راهبرد شرکت و ویژگیهای صنعت،
سیاستهای دانشگاه و نیز ساختار عملیات انتقال فناوری و
پارامترهای تعریف شده از طریق سیاست دولت است .عناصر
هسته ای در ارتباط دانشگاه-صنعت تعامالتی هستند که از
طریق ساز و کارهای پشتیبانی تحقیقات مورد حمایت) شامل
مشارکت و به عهده گیری مراکز تحقیقاتی (توافقات اعطای
مجوز به دارایی فکری دانشگاه ،استخدام دانشجویان پژوهشی،
شرکت های مشتق از دانشگاه ،مشاوره های هیأت علمی خارج
از محدوده انتقال فناوری دانشگاه ،و شرکت های جدید در حال
تکوین رُخ میدهد [.]26
یکی از مدلهای ارتباطی دانشگاه -صنعت-دولت ،مدل«پیچش
سه جانبه »است که مدل سیستم ملی نوآوری را از طریق
شناساندن «حکومت داری» به عنوان یک متغیر بهبود
میبخشد .واضعان این مدل اتزکوویتز و لیدسدورف ،بر روی هم
قرار گرفتن (همپوشانی) شبکه ارتباطات و انتظاراتی متمرکز
هستند که موجب تغییر شکل آمایشهای نهادی میان دانشگاهها،
صنایع ،و دستگاههای دولتی میشوند .در اصل مدل پیچش سه
جانبه به عنوان جایگزینی برای دو نظریه رقیب یعنی:
«سیستمهای ملی نوآوری » و «محصول جدید دانش» تدوین
.Practicum
.Co Operative Education
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شده است [ .]27در نسخه پیچش سه جانبه اول دولت ،دانشگاه
صنعت و رابطه بین آنها را تحت پوشش قرار میدهد .در مدل
«دولت قوی» دولت روابط میان دانشگاه و صنعت را کنترل
میکند .در دومین نسخه از این پیکربندی قلمروهای نهادی
مرکب از دولت ،دانشگاه و صنعت از یکدیگر جدا میشوند و
روابط بسیار محدود و مشخصی میان این شرکاء وجود دارد .اما
دارای کنش متقابل با یکدیگر هستند .در این مدل نهادی دولت،
دانشگاه و صنعت با مرزهای قوی عقالنیت اجتماعی ،فرهنگی و
فنی از یکدیگر جدا میشوند اما دارای کنش متقابل با یکدیگر
هستند .یکی از ویژگی های اساسی این نسخه از الگوی نهادی،
تقسیم کار بین دانشگاه ،بنگاه و دولت است .در مدل «عدم
ال مستقل
مداخله دولت» ،هر یک از سه پیچش به صورتی کام ً
توسعه یافته است و به وسیله مرزهایی روشن از یکدیگر جدا
میشوند .در این الگو ،دانشگاه به آموزش و تحقیق میپردازد و
بنگاه نتایج تحقیقات را به کاال و خدمات جدید تبدیل میکند
و دولت از دانشگاه و بنگاه حمایت میکند و زیرساخت های الزم
و شرایط چارچوب را فراهم میکند.
در مدل پیچش سهجانبه تعامل صنعت و دانشگاه را با بیان
حمایت دولت و همپوشانی هر سه نهاد بهبود میبخشد .صنعت
در مارپیچ سهجانبه به عنوان مرکز تولید عمل میکند ،دولت به
عنوان منبع روابط و قراردادها است که تعامل و تبادالت باثبات
را به عهده میگیرد و دانشگاه به عنوان منبع دانش و فناوری
جدید و برای کمک به اقتصاد دانش بنیان عمل میکند [.]2۸
کارایانیس و کمپبل ،2009 ،با اضافه کردن یک پیچش با عنوان
”جامعه رسانه بنیان و فرهنگ بنیان“ و یا جامعه مدنی به پیچش
سه جانبه دولت ،دانشگاه و صنعت ،پیچش چهار جانبه را ایجاد
نمودند .این پیچش چهارم با فرهنگ ،ارزشها ،سبکهای
زندگی ،صنایع خالق و هنر مشارکت میکند .در این پیچش
رشد اقتصادی از طریق دستهبندی و تمرکز بر روی افراد مستعد
و مولد ایجاد خواهد شد [ .]29آلفونسو ( )2010معتقد است که
نقش جامعه مدنی در ضلع مصرف اقتصاد تعیین شده است،
جایی که خانواده ها نوآوری ،دانش ،فناوری ،محصوالت و
خدمات را در قالب کاالی نهایی و مجموع خروجی اقتصاد
مطالبه نموده و مصرف میکنند [.]30
کارایانیس و کمپبل ،2010 ،پیچش پنج جانبه را با اضافه
نمودن پیچش ”محیط“ (محیط های طبیعی) مفهوم سازی
کرده اند .از این رو ،پیچش پنج جانبه از یک سو ،در جایی که
متصل به دانش و نوآوری هستند و از سوی دیگر ،در جایی که
متصل به محیط هستند ،یک قالب یا چارچوب تحلیلی پیشنهاد
میکند .پیچش پنج جانبه تأکید میکند که محیطهای طبیعی
باید به عنوان محركهایی برای ارتقای تولید دانش و
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سیستمهای نوآوری لحاظ شوند .پیچش پنج جانبه قصد دارد تا
توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی میان مدت و بلندمدت ،و
دموکراسی که برای بوم شناسی اجتماعی ضروری است ایجاد
کرده و مورد حمایت قرار دهد [.]29
 .3پیشینه تحقیق
اسماعیلی و همکاران ( )1390در مقاله خود ارتباط
دانشکدههای فنی مهندسی دانشگاههای تهران با صنعت را از
دیدگاه اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و مدیران صنعت بررسی
کرده و با بهرهگیری از مولفههای نظام ملی نواوری بعنوان
فعالیتهای ارتباطی این دو نهاد به این نتیجه رسیدند که
تحقیق و توسعه ،تسهیل و تامین منابع مالی تحقیق و توسعه،
توسعه منابع انسانی ،انتشار و انتقال فناوری ،ارتقای کارافرینی،
و تولید کاال و خدمات پایین تر از میانگین مورد نظر جامعه است
[ .]31شفیعی و همکاران ( )1391به بررسی موانع و راهکارهای
ارتباط صنعت و دانشگاه در شرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ پرداختند .آنها ابتدا با بیان همکاریهای صنعت و دانشگاه
در کشورهای آمریکا ،سوییس ،ژاپن ،چین ،آلمان و کره جنوبی
 ،به بررسی وضعیت این ارتباط در ایران پرداختند [ .]11ژیان
پور و همکاران ( )1391به بررسی کاربرد  QFDدر تبدیل
خواسته های مشتریان آموزش ضمن خدمت به الزامات آموزشی
در سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پرداختند .در
این مقاله ابتدا خواسته های کلیدی مشتریان آموزش (کارکنان)
با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ ،مصاحبه و روشهای مشاهده
مشارکتی شناسایی و این خواستهها رتبهبندی شدند و سپس با
بکارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و بکار
گرفته شدند [.]32
صمدی میارکالیی ( )1392در پژوهشی دیگر به بررسی نظریه
ها ،الگوها و مدل های موجود ارتباط میان دانشگاه ،صنعت و
سایر نهادهای موثر در اقتصاد دانش بنیان پرداختند .در این
مقاله به بررسی و واکاوی مدلهای پیچش سه جانبه اتزکوویتز
و لیدسدورف ،مدل پیچش چهارجانبه کارایانیس و کمپل ،مدل
پیچش پنج جانبه کارایانیس و کمپبل ،مدل پیچش  5جانبه
بومی صمدی میارکالیی و مدل پیچش  Nتایی لیدسدورف
پرداخته شده است [ .]21یعقوبی و حاتمی ( )1394به شناسایی
و تحلیل موانع ارتباط دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان
دانشگاه پرداختند .آنها مهمترین موانع ارتباط این دو بخش را
در  6دسته از قبیل فراهم نبودن زیرساختهای ارتباطی ،ضعف
مالی و تجهیزاتی در نظام تحقیقاتی کشور و  ...تقسیمبندی
نمودند [.]۸
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میرشکاری و همکاران ( )1395سازکارهای مختلف تعامل
دانشگاه و صنعت در بخش کشاورزی را در قالب پنج سیاست
کلی جمعبندی و سپس ،با توجه به معیارهای مختلف رتبهبندی
نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که بر اساس معیار ترکیبی
پژوهش ،سیاست بازنگری و تحول در محتوا و سازکارهای
آموزشی متناسب با نیازهای صنعت و سیاست انعقاد قراردادهای
مشترك بین دانشگاه و صنعت بیشترین میزان اهمیت را نسبت
به سایر سیاستها دارند [ .]33سعادتنیا و همکاران ()1396
شبکة همکاری و اعتماد میان دانشگاه هرمزگان و صنعت را با
رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی مورد بررسی قرار دادند [.]34
در مطالعهای که توسط روتان ( )2007در بررسی دالیل توسعه
یافتگی ژاپن انجام شده است ،بر این موضوع تأکید شده است
که دانشگاه های ژاپن دروازة ورود علم و فناوری از کشورهای
توسعه یافته هستند و در زمینة تحقیقات مشترك با صنعت
نقش گستردهای را ایفا میکنند [ .]35در پژوهش باثلت و
همکاران ( )2010با بررسی  32شرکت مشخص شد که این
شرکت ها به واسطه قراردادهای همکاری صنعت و دانشگاه و یا
توسط فارغ التحصیالن دانشگاهی ایجاد شده اند و همچنین
وجود برنامه آموزشی عملیات گرا در دانشگاه ها با همکاری
مدیران شرکت ها ،خط مشی فکری دانشگاه در زمینه مالکیت
فکری و تشویق اعضای هیئت علمی دانشگاه به فعالیت های
تجاری سازی با همکاری شرکت های انشعابی از عوامل توسعه
همکاری های دانشگاه و صنعت و موثر بر اقتصاد منطقه بوده
است [ .]36برونیل ( )2010ابتدا انواع متفاوت ارتباط صنعت و
دانشگاه را بررسی کرد و سپس موانع این همکاری را بررسی
کرد .وی در تحقیق خود ماهیت موانع همکاری صنعت و دانشگاه
را بررسی و راهکارهای متفاوتی را برای کاهش این موانع موجود
برسر راه جهت گیری صحیح دانشگاه و رفتار در تعامل با شرکای
تجاری و صنعتی جستجو نمود [.]37
صالح و عمر ( )2013مدلی موفق برای ارتباط دانشگاه و صنعت
با تمرکز بر تعامل بین دانشگاه ،دولت و صنعت در مالزی ارائه
نمودند [ .]3۸سنداگدو و دیکن ( )2013به بررسی سطح
همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت در کنیا پرداختند تا میزان
فراوانی موضوعات مشارکت و مشکالت موجود در این همکاری
مشخص شود [ .]19آنکارا و تابا ( )2015به بررسی سیستماتیک
تعامل بین دانشگاه و صنعت پرداختند .آنها  5اصل کلیدی
پشتیبان این تعامالت را شناسایی نمودند [ .]2هانگ و چن
( )2016نحوه بهبود کارایی نوآوری در تعامل دانشگاه و صنعت
را مورد بررسی قرار دادند [ .]39فیسچر و همکاران ( )201۸در
مقاله خود به ارزیابی تکامل تعامالت دانشگاهها در نظام نوآوری
یک اقتصاد نوظهور از نظر فعالیت ثبت اختراع و ارتباط آن با

صنعت پرداختند .این مطالعه بر اساس اطالعات مربوط به دوازده
دانشگاه برتر برزیل در سال های  2004 ،1994و  2014میباشد
[.]40
در پژوهشهای پیشین بیشتر به مباحث کلی در ارتباط صنعت
و دانشگاه مانند مدل های ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته شده
و کمتر به بررسی راهکارهای عملی در این زمینه بها داده شده
است .جنبه نوآورانه این پژوهش این است که برای نخستین بار
در مبحث ارتباط صنعت و دانشگاه از روش  QFDاستفاده می
شود و استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت باعث شده است
تا نیازهای واقعی صنعت برق کشور از خدمات آموزشی و
پژوهشی دانشگاه بطور مستقیم از خبرگان فعال در این صنعت
استخراج شود و همچنین الزامات فنی که باید در دانشگاه برای
پاسخگویی به این نیازها اجرایی شود ،توسط اساتید دانشگاه که
سابقه فعالیت در صنعت برق را دارا میباشند شناسایی شوند.
همچنین در این پژوهش برای تعیین اهمیت و رتبهبندی نیاز
ها و الزامات از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.
 .4روش تحقیق
تحقیق حاضر  ،از لحاظ هدف تحقیق ،کاربردی و متغیرهای این
تحقیق از نوع کیفی می باشد  .این تحقیق به صورت توصیفی
 پیمایشی و با کمک ابزار پرسشنامه و تکنیک  QFDانجام شدهاست  .الزم به ذکر است که این پژوهش از لحاظ زمان  ،مقطعی
و در نیمه اول سال  94صورت پذیرفته است .تاریخچه ارتباط
صنعت برق و دانشگاه با ساماندهی تحقیقات در صنعت برق از
سال  1362و در پی تاسیس مرکز تحقیقات نیرو با هدف انجام
تحقیقات پایه و کاربردی تاسیس شد .در سال 1369
سازماندهی شورای تحقیقات برق با هدف سیاستگذاری و برنامه
ریزی در حوزه تحقیقات صنعت برق با تصویب وزیر وقت نیرو
انجام گرفت [ .]11جامعه آماری و نمونهگیری این تحقیق دارای
دو بخش میباشد  .برای جمعآوری نظر خبرگان و کارشناسان
واحد  R&Dبا توجه به جامعه آماری که متشکل از خبرگان و
کارشناسان واحد  R&Dشرکت های فعال در صنعت برق می
باشد  ،به دلیل تعداد کم پاسخگویان از روش سرشماری استفاده
شد که  10نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و برای جمع آوری نظر
اساتید دانشگاهی با توجه به جامعه آماری دوم کلیه اساتید
دانشگاهی با سابقه بیش از  5سال و دارای سوابق پژوهشی و یا
اجرایی در صنعت برق برای شناسایی خدمات دانشگاه و
شناسایی الزامات فنی از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند
استفاده شد که  12نفر از اساتید در تکمیل پرسشنامهها
همکاری کردند.
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 .4-1تکنیک توسعه عملکرد كیفیت
مفهوم اساسی  QFDترجمه نیازها و خواسته ها به ویژگی های
خدمت و در نهایت الزامات عملیات مرتبط با ارائه خدمت است.
گسترش عملکرد کیفیت سیستمی است که نیازها و خواسته
های مشتریان را به طراحی محصول و فرآیند تولید ترجمه
میکند QFD .برای اولین بار به عنوان مفهومی برای توسعه
محصوالت جدید براساس کنترل کیفیت جامع به وجود آمد .در
 ،1972روش تکامل یافته توسعه عملکرد کیفی در شرکت
کشتیسازی کوبه توسط آکائو به کار گرفته شد .شرکت فورد در
 19۸6از این روش استفاده کرد و از آن پس ،استفاده از روش
توسعه عملکرد کیفی در آمریکا و اروپا گسترش یافت [ .]41این
رویکرد با لحاظ نمودن خواستههای مشتری در طراحی محصول
و طراحی فرایند باعث افزایش قابلیت رقابتی سازمان ،کاهش
ضایعات و دوبارهکاری ،افزایش سرعت پاسخگویی به نیازهای
بازار و افزایش سودآوری سازمان میشود [ .]42در دهه گذشته،
پژوهشهای مختلفی درباره کمیسازی مباحث مربوط به خانه
کیفیت انجام شده است که بیشتر بر شناسایی نیاز مشتری
متمرکز بودهاند ،از جمله استفاده از نظریه فازی برای رتبهبندی
نیازهای مشتری [ ،]43بهکارگیری نظریه فازی به همراه
تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره [ ،]44بهکارگیری فرایند
تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین اهمیت نسبی خواستههای
مشتری [ ،]45بعضی نیز سعی کردهاند مدل  QFDرا بهبود
بخشند و مثال مدل  3ماتریسی آن را ارائه دهند [.]46
 .4-2تحلیل سلسله

مراتبی1

.فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از ساده و منعطفترینترین
فنون تصمیمگیری چند شاخصه توسط ساعتی در سال 19۸0
معرفی شده است .این روش هنگام تصمیمگیری با چند گزینه
و شاخص تصمیمگیری ،میتواند مفید باشد .شاخصها می
توانند کمی و یا کیفی باشند .اساس این روش بر مبنای
مقایسات زوجی میباشد [ .]47هدف اصلی  AHPتقسیم مشکل
به بخش های جزئی کوچکتر میباشد .یک ابزار قدرتمند برای
تصمیم گرفتن چند متغیره است که مسائل پیچیده را به ساختار
سلسله مراتبی در چند سطح مختلف تبدیل میکند و ارتباطات
میان اهداف اصلی ،معیارها ،زیرمعیارها و راه حلها را نمایش
میدهد .در واقع  AHPیک مسئله چند بعدی را به یک مسئله
یک بعدی تبدیل میکند و تصمیم گیری های پیچیده و تودرتو
را قابل فهم و مقایسه میکند .این روش نه تنها اهمیت ،برتری
و شباهت عوامل را با هم مقایسه میکند بلکه میزان قدرت این
). Analytic hierarchy process (AHP

1

عوامل را نیز به ما نشان میدهد [ .]4۸روال کار مدل  AHPبا
مشخص کردن عناصر تصمیمگیری و اولویت دادن به آنها آغاز
میشود  .مراحل این روش شامل ساختن درخت سلسله مراتبی،
تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها و وزن دادن به
گزینهها ،ترکیب ضریب اهمیت گزینهها ،ترکیب وزنها و
آزمایش سازگاری میباشد.
از آنجاکه ارزیابی ویژگیهای کیفی همیشه ذهنی است AHP
متعارف برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرنده به نظر
ناکافی میباشد به همین دلیل وزندهی گزینهها در سلسله
مراتب و محاسبه نسبت سازگاری برای بررسی صحت دادهها
بسیار مفید است [.]49
انجام مقایسات بین گزینههای مختلف تصمیم با انجام مقایسات
دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص
امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو
عنصر تصمیم است  ،صورت میگیرد  .برای انجام این کار معموال
از مقایسه گزینهها با شاخصهای iام نسبت به گزینهها یا
شاخصهای iام استفاده میشود که در جدول ( )1نحوه
ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم نشان داده شده است.
قدم بعدی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات الزم
برای تعیین اولویت هریک از عناصر تصمیم با استفاده از
اطالعات ماتریسهای مقایسات زوجی است .مجموع اعداد هر
ستون از ماتریس مقایسات زوجی محاسبه ،سپس هر عنصر
ستون بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم میشود .ماتریس
جدیدی که بدین صورت به دست میآید " ماتریس مقایسات
نرمال شده " نامیده میشود.
سپس میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده
محاسبه میشود .این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با
سطرهای ماتریس را ارائه میکند  .به منظور رتبه بندی
گزینههای تصمیم  ،در این مرحله بایستی وزن نسبی هر عنصر
را در وزن عناصر باالتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن به دست آید.
با انجام این مرحله برای هر گزینه ،مقدار وزن نهایی به دست
میآید.
تقریبا تمامی محاسبات مربوط به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
براساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس
مقایسات زوجی ظاهر می شود  ،صورت می پذیرد و هرگونه
خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه ها و
شاخص ها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مخدوش
میسازد .محدوده قابل قبول سازگاری در هر سیستم به
تصمیمگیرنده بستگی دارد اما در حالت کلی ساعتی پیشنهاد
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میکند اگر ناسارگاری تصمیم بیش از  0.1باشد تصمیم گیرنده
در قضاوتهای خود تجدید نظر کند [.]50
جدول ( )1مقیاس نه كمیتی ساعتی براي مقایسه زوجی معیارها
ارزش
ترجیحی

وضعیت مقایسه i

توضیح

نسبت به j

1

اهمیت برابر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند

3

نسبتا مهمتر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است .

5

مهمتر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است .

7

خیلی مهمتر

گزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست

9

کامال مهم

گزینه یا شاخص مطلقا  iاز  jمهمترو قابل مقایسه با  jنیست.
ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان میدهد  .مثال  ۸بیانگر اهمیتی زیادتر
از  7و پایین تر از  9برای  iاست.

2و4و6و
۸

 .5یافتههاي تحقیق
پس از شناسایی خواستهها و نیازمندیهای صنعت برق از
دانشگاه و تعیین الزامات فنی مرتبط با آنها به تشکیل ماتریس
 QFDیا همان خانه کیفیت پرداخته شده و برای اولویتبندی
نیازمندیهای صنعت برق و الزامات فنی و کیفی درخت سلسله
مراتبی تشکیل می شود و محاسبات مربوط به مقایسات زوجی
برای رتبهبندی نیازها و الزامات فنی انجام شده است.

در این تحقیق با توجه به جامعه آماری تعیین شده از طریق
مطالعه مقاالت و تحقیقات پیشین و مصاحبه فرد به فرد با
خبرگان و کارشناسان شرکتهای فعال در صنعت برق ،نیازهای
صنعت برق از دانشگاه شناسایی شد .پس از جمعآوری و
سازماندهی نظرات و فهرست آنها با توجه به نظرات تیم توسعه
عملکرد کیفی برخی از این نظرات اصالح شدند و  12مورد از
مهمترین آنها برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند .اصالح شده
این نظرات در جدول ( )2آورده شده است.

جدول ( )2نیازمندي هاي صنعت برق از خدمات دانشگاه
وزن
ردیف

نیاز هاي صنعت برق

منبع

نهایی

1

نیروی انسانی متخصص در حوزه برق

مصاحبه

0/176

2

در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق
و همچنین تخصصهای مرتبط با صنعت برق موجود در دانشگاه

مصاحبه

0/13۸

3

آشنایی نیروهای کار با شرایط فعلی
و نیازهای موجود صنعت برق

مصاحبه

0/119

4

انجام پژوهش هایی در رابطه با مشکالت موجود در صنعت برق

مصاحبه

0/111

5

تعهد و سرعت در انجام پژوهش توسط دانشگاه

مصاحبه

0/095

6

افزایش کانال های ارتباطی بین صنعت برق و دانشگاه
جهت اشنایی بیشتر با نیازها و توانمندی های دو طرف

مصاحبه

0/079

7

ارتقای باور و اعتماد مدیران صنعت برق به حل مسائل
در صنعت برق از طریق تحقیقات دانشگاهی

مصاحبه

0/063

۸

توسعه سرمایه انسانی از لحاظ کمیت و کیفیت در دانشگاه
متناسب با نیازهای صنعت برق

مصاحبه

0/053

9

آشنایی نیروی کار با دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده
در صنعت برق

مصاحبه

0/051

10

نیروی کار خالق و نواور

مصاحبه

0/046

استفاده از رویکرد QFDدر بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
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11

پژوهش هایی در جهت کاهش هزینه های فعلی صنعت برق

مصاحبه

0/037

12

ارائه جدیدترین و به روز ترین مباحث مرتبط با صنعت برق

مصاحبه

0/031

پس از جمع آوری نیازهای صنعت برق ،طی برگزاری جلسات
متعدد و تبادل نظر با تیم  QFDالزامات فنی و کیفی در جهت
دستیابی به نیازمندیها˓ شناسایی و تعیین گردید .جلسات
اولیه با هدف آشنایی اعضا با موضوع مورد بررسی ،هدف و
اهمیت ،ضرورت تحقیق و نیز تکنیک توسعه عملکرد کیفی
تشکیل شد .پس از آگاهسازی اعضای تیم˓ در جلسات بعدی
نیازمندیهای شناسایی شده صنعت برق به روشنی تعریف و

برای اعضا توضیح کافی داده شد .سپس در جلسات بعدی از
اعضای تیم  QFDخواسته شد تا با توجه به نیازمندیهای
صنعت برق ،الزامات و نکات ویژهای که جهت برآوردهسازی آنها
مورد نیاز است مطرح نمایند .در نهایت با استفاده از الزاماتی که
از ادبیات استخراج شده و الزاماتی که از مصاحبه با خبرگان و
اساتید دانشگاه بدست آمد و با توافق جمعی اعضا˓  23الزام به
صورت جدول ( )3شناسایی و تعریف شد.

جدول ( )3الزامات فنی شناسایی شده براي پاسخگویی به نیازهاي
ردیف

الزامات فنی

منبع

1

ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید در صنعت

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
(موسوی و شفیعی )1392 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

2

ایجاد کار آموزی و کارورزی برای دانشجویان
در صنعت برق

(امیری نیا و بی تعب )13۸7 ،
(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،

3

4

بازنگری درسرفصل های آموزشی دانشگاه
با توجه به نیازهای صنعت

اصالح سیستم ارتقا اعضا هیئت علمی
) مثال تخصیص امتیازاتی برای کار عملی و
انجام پژوهش در صنعت )

(موسوی و شفیعی )1392 ،
( توفیقی داریان )13۸6 ،
( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،
(خط مشی های آموزش عالی در فصل دوم
قانون برنامه پنجم توسعه کشور) (موسوی و
شفیعی )1392 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

5

تشکیل پایگاه های اطالعاتی در دانشگاه
در خصوص اساتید و تخصص ها
و مهارت هایشان در حوزه صنعت

(موسوی و شفیعی )1392 ،
( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،

6

تشکیل پایگاه های اطالعاتی در دانشگاه
در خصوص پروژهای انجام شده
و ایده های دانشجویان و اساتید در حوزه صنعت

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،

7

توسعه انجمن های علمی تخصصی در دانشگاه

(موسوی و شفیعی )1392 ،

۸

استفاده از صنعتگران به عنوان استاد و مهمان
در کالس ها و دوره ها

( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،
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9

رصد اخرین دستاوردها و تحوالت جهانی
در صنعت

(موسوی و شفیعی )1392 ،

10

توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی
متناسب با نیاز صنعت
)از حیث تعداد دانشجوی پذیرفته شده و کیفیت اموزش انها)

(غالمرضایی و همکاران )1392 ،
(خط مشی های آموزش عالی در فصل دوم
قانون برنامه پنجم توسعه کشور) (موسوی و
شفیعی )1392 ،

11

اجباری کردن سابقه فعالیت و کار در صنعت
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

(موسوی و شفیعی )1392 ،

12

برگزاری دوره های مخصوص
برای آموزش افراد شاغل در صنعت

(موسوی و شفیعی )1392 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،

13

تالش برای بومی سازی
تکنولوژی های خارجی

( شفیعی )13۸3 ،

14

افزایش فرهنگ و روحیه کار تیمی و گروهی

مصاحبه

15

تشکیل تیم های تخصصی
متشکل از اساتید و دانشجویان
جهت انجام تحقیقات و پرژه های صنعت

مصاحبه

16

برگزاری همایش و جشنواره های علمی
( جهت ایجاد مجالی برای بروز ایده هاو )...

مصاحبه

17

ایجاد بازدیدهای علمی متناوب از صنعت
برای دانشجویان و اساتید

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

1۸

لزوم تعریف پایان نامه های دانشگاهی
براساس نیازهای صنعت

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

19

تخصیص امتیازات و حمایت های مختلف
از اساتید و دانشجویان
برای پژوهش های کاربردی در صنعت
( مثل تشویق مالی  ،فرصت شغلی و )...

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
(غالمرضایی و همکاران )1392 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،

20

کاهش بروکراسی های مالی و اداری
در دانشگاه در بخش ارتباط با صنعت

مصاحبه

21

ایجاد تیم های تخصصی
برای نظارت دقیق بر روند پروژه ها
و حصول نتایج مطلوب

مصاحبه

22

ایجاد و گسترش رشتههای کاربردی
متناسب با نیازهای مراکز صنعتی در دانشگاه

( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

23

ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك
در زمینه تخصصهای مورد نیاز کشور

پس از تعیین میزان و کیفیت رابطه بین هریک از الزامات و
نیازها در ماتریس  ،QFDالزاماتی را که دارای رابطه قوی با آن

( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(درویشی و همکاران )13۸۸ ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

نیاز بودند شناسایی و با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی
به وسیله نرمافزار  Expert choiceبا رویکرد  AHPرتبهبندی
شدند.

2
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که نتایج دو رتبه بندی الزامات برای دو نیاز با قویترین رابطه
در قالب جداول ( )4و ( )5آورده شده است .برای سایر الزامات
نیز میتوان به همین ترتیب رتبهبندی نمود.
جدول ( )4درجه اهمیت الزامات باتوجه به معیار نیروي انسانی متخصص در حوزه صنعت برق
الزامات

اهمیت نسبی

بازنگری درسرفصل های آموزشی دانشگاه
با توجه به نیازهای صنعت برق

0/0۸3

استفاده از صنعتگران به عنوان استاد و مهمان در کالس ها و دوره ها

0/067

ایجاد کار آموزی و کارورزی برای دانشجویان در صنعت برق

0/064

ایجاد و گسترش رشتههای کاربردی
متناسب با نیازهای مراکز صنعتی در دانشگاه

0/064

ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید در صنعت برق

0/064

توسعه انجمن های علمی تخصصی در دانشگاه

0/061

ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك در زمینه تخصصهای مورد نیاز کشور

0/054

رصد اخرین دستاوردها و تحوالت جهانی در صنعت

0/053

برگزاری دوره های مخصوص برای آموزش افراد شاغل در صنعت

0/04۸

ایجاد بازدیدهای علمی متناوب از صنعت برق برای دانشجویان و اساتید

0/045

توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متناسب با نیاز صنعت
( از حیث تعداد دانشجوی پذیرفته شده و کیفیت اموزش آنها)

0/044

اجباری کردن سابقه فعالیت و کار در صنعت برق
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

0/043

تشکیل تیم های تخصصی متشکل از اساتید و دانشجویان
جهت انجام تحقیقات و پرژه های صنعت

0/042

برگزاری همایش و جشنواره های علمی
( جهت ایجاد مجالی برای بروز ایده هاو )...

0/041

تخصیص امتیازات و حمایت های مختلف از اساتید و دانشجویان
برای پژوهش های کاربردی در حوزه صنعت برق
( مثل تشویق مالی  ،فرصت شغلی و ) ...

0/02۸

لزوم تعریف پایان نامه های دانشگاهی براساس نیازهای صنعت برق

0/025

جدول ( )5درجه اهمیت الزامات باتوجه به معیار در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق و همچنین تخصصهاي مرتبط با
صنعت برق موجود در دانشگاه
الزامات

اهمیت نسبی

تشکیل پایگاه های اطالعاتی در دانشگاه
در خصوص اساتید و و تخصص ها و مهارت هایشان در حوزه صنعت

0/0۸3

تشکیل پایگاه های اطالعاتی در دانشگاه
در خصوص پروژهای انجام شده و ایده های دانشجویان و اساتید درصنعت

0/076

ایجاد کار آموزی و کارورزی برای دانشجویان در صنعت برق

0/073

ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید در صنعت برق

0/071
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ایجاد و گسترش رشتههای علمی-کاربردی
متناسب با نیازهای مراکز صنعتی برق در دانشگاه

0/066

اجباری کردن سابقه فعالیت و کار در صنعت برق
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

0/051

ایجاد بازدیدهای علمی متناوب از صنعت برق برای دانشجویان و اساتید

0/046

لزوم تعریف پایان نامه های دانشگاهی براساس نیازهای صنعت برق

0/042

.6نتایج و پیشنهادات
در این پژوهش با بهرهگیری از ادبیات و با مصاحبه با خبرگان و
کارشناسان فعال در صنعت برق ،مجموعه ای از نیازهای صنعت
برق از دانشگاه گرد اوری شد که پس از بررسی و اصالح نظرات،
 12مورد از مهمترین نیازها شناسایی شد .سپس این نیازها در
قالب مقایسات زوجی توسط خبرگان رتبه بندی شدند .شفیعی
و موسوی ( )1392در پژوهش خود با استفاده از روش تحلیل
محتوای مستندات پانزده کنگره برگزار شده همکاریهای دولت،
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملّی ،به شناسایی و تحلیل موانع،
فرصتها و راهکارهای توسعه همکاریهای ارتباط صنعت و
دانشگاه پرداخته است .وی در این پژوهش ضمن برشماری موانع
و فرصت های شناسایی شده ارتباط صنعت و دانشگاه و درصد
فراوانی هرکدام ،راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه را نیز
برحسب درصد فراوانی بررسی میکند که مهمترین راهکار را
توسعه فرصتهای مطالعاتی برای اساتید و ایجاد دورههای
کارآموزی و کارورزی برای دانشجویان در صنعت بیان میکند
[ ]9و با توجه به اینکه «ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید در
صنعت برق» و «ایجاد کار آموزی و کارورزی برای دانشجویان
در صنعت برق» در پژوهش حاضر جزو مهمترین الزامات
شناخته شدهاند ،میتوان نتیجه گرفت که نتایج این پژوهش با
نتایج تحقیق انجام شده توسط موسوی همراستا میباشد.
با توجه به نیازها و راهکارهای شناسایی شده و رتبهبندیهای
انجام شده میتوان نتیجه گرفت که بعضی از الزامات و راهکارها
نقش بسیار چشمگیرتری در پاسخگویی به نیازها دارند و با بکار
بستن این الزامات همراه با یک برنامهریزی مناسب در دانشگاه
میتوان ارتباط صنعت برق و دانشگاه را تقویت نمود و از این راه
منافع بسیاری را متوجه هم دانشگاه و هم صنعت برق و از همه
مهمتر کشور ساخت .برخی از پیشنهادهای کاربردی به شرح
زیر میباشند:
 .1اصالح سیستم ارتقا اعضا هیئت علمی موضوع مهمی است
که باید دانشگاهها برنامهریزی اساسی برای آن انجام دهند .با
سیستم فعلی تمایل اساتید دانشگاهی بیشتر بر انجام تحقیقات
تئوریک است و پژوهشهای کاربردی که واقعا مورد نیاز صنعت
برق میباشد مغفول ماندهاند .لذا باید با قرار دادن جایگاهی برای

تحقیقات کاربردی مورد نیاز صنعت در ارتقا اعضا هیئت علمی،
این پتانسیل علمی موجود در دانشگاه را به سمت نیاز واقعی
صنعت گسیل داد.
 .2یکی از الزاماتی که در این پژوهش شناسایی شد و از اهمیت
باالیی نیز برخوردار میباشد ،ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید
در صنعت برق میباشد .حضور مستقیم اساتید در صنعت برق
باعث میشود تا با آشنایی کامل اساتید با صنعت برق و وضعیت
موجود این صنعت ،دانش کاربردی و همچنین وضعیت عملی و
واقعی این صنعت به سطح دانشگاه و دانشجویان منتقل شود.
 .3برگزاری دورههای آموزشی برای افراد شاغل در صنعت باعث
میشود تا افراد شاغل در صنعت برق ،آموزشهای علمی را نیز
بخوبی فرا گیرند و با بهرهگیری از این آموزشهای علمی و به
روز در کنار تجربه خویش ،بهرهوری را در کار افزایش دهند .این
آموزشها باعث کاهش اتالف منابع و افزایش سرعت و دقت و
در نتیجه کیفیت کار میشود.
 .4یکی از الزاماتی که ارتباط قوی با اکثر نیازهای شناسایی شده
را دارا میباشد ،ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك در زمینه
تخصصهای مورد نیاز صنعت برق میباشد .در این نوع همکاری
ها تلفیق علم و دانش موجود در دانشگاه با امکانات و تجربه
موجود در صنعت برق باعث همافزایی در حل مشکالت و مسائل
صنعت برق میشود.
همچنین به سایر محققین پیشنهاد میشود پژوهش را برای
بخشهای زیر مجموعه صنعت برق مثل تولید ،انتقال و توزیع
انجام داده و به نیازهای تخصصیتر هر کدام از این بخشها
بپردازند و از روشهای رتبهبندی دیگر در کنار  AHPمانند روش
اراس فازی استفاده نمایند و میزان رضایت صنعت برق از
خدمات دانشگاه مورد بررسی قرار دهند.
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چکیده
امروزه تأثیر نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها بسیار مورد توجه است .بسیاری از کشورهای پیشرو در علم و
فناوری ،کشورهای هستند که سعی کردند نوآوری را در همه سطوح و ابعاد ارکان اکوسیستم نوآوری خود به کار گیرند .یکی از
اصلیترین و حائز اهمیتترین ارکان و مؤلفههای اکوسیستم نوآوری هر کشور دانشگاهها هستند .امروزه دانشگاهها نقش بسزایی
در تولید علم و فناوری دارند .همچنین بسیاری از دانشگاهها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی کردند نوآوری را
در ساختار آموزشی خود به کار برده و تحول آفرین باشند .دانشگاه نوآور مناسبترین بستر برای نائل شدن به این هدف و بسط
و گسترش نوآوری در سطوح مختلف دانشگاهی است .در این راستا تالش شد با روش تحقیق کتابخانهای (مطالعات ثانویه از نوع
فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطالعاتی به بررسی ادبیات موضوعی دانشگاه نوآور پرداخته شود .جامعه مطالعه این تحقیق،
کلیه منابع و مستندات کتابخانه ای بود .پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری ،تبیین مفهوم و ویژگیهای کلیدی و راهبردهای
دستیابی به دانشگاه نوآور میپردازد .هدف از این مقاله بررسی نقش نوآوری و اکوسیستم نوآوری در شکلگیری و توسعه دانشگاه
نوآور ،همچنین بررسی ساختار دانشگاه نوآور است.
واژه های کلیدی :اکوسیستم نوآوری ،سیستم نوآوری ،دانشگاه نوآور ،نوآوری ،علم و فناوری

مقدمه
نوآوری تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی ،فناوری و علمی یک
کشور دارد .به همین جهت اغلب کشورهای توسعهیافته و
در حال توسعه توجه خاصی را نسبت به نوآوری معطوف
کردند و سعی کردند نوآوری را در تمام سطوح اداره کشور
توسعه داده و در بهبود علمی ،تحقیقاتی ،آموزشی ،صنعتی،
فناوری و سایر ،مورد استفاده قرار دهند .با نگاهی به پیشینه
تاریخی کشورهای پیشرفته جهان ،این موضوع همواره

مطرح است که چگونه برخی اقتصادهای دنیا که رشد و
توسعه خود را دیرتر آغاز کردند ،در مدت زمان کوتاهتری
خود را به سطح کشورهای توسعه یافته پیشین رساندند؟
آیا سرعت رشد این کشورها سریعتر شده یا سرعت رشد
کشورهای توسعه یافته قبلی کندتر ...در واقع در سالهای
پایانی قرن بیستم علیرغم سرمایهگذاریهای هنگفت
کشورهای پیشرفته جهان در بخش نوآوری و اختراعات،
تعداد اختراعات ثبت شده آنها در دفتر ثبت اختراعات و
عالئم تجاری ایالت متحده آمریکا( ،)USPTO1بهطور قابل
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توجهای کمتر از کشورهای تازه صنعتی شده بوده است.

پژوهشها و آموزش نیروی کار بهطور پیوسته و مداوم و

پس از جنگ جهانی دوم ،اقتصاد کشورهای نظیر آلمان و

دوم ،ارتباط دادن پژوهشها و آموزشها با بازار و نیازهای

ژاپن کامالً نابود شد؛ ولی پس از جنگ ،در مدت زمان اندکی

جامعه و صنعت( .)1مجموع این عوامل «ظرفیت ملی

این کشورها به سرعت سرمایه انسانی و فیزیکی خود را

نوآوری» را شکل میدهد و موجب جهش و رشد اقتصادی

بازسازی کرده و به اقتصادهای پیشرو تبدیل شدند .در حالی

میگردد9 .فاریمن( ،)2002اختالف رشد میان کشورهای

که کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلیس و آمریکا با وجود اینکه

مختلف را متأثر از ظرفیت ملی نوآوری آنها میداند .هر

صدمات چندانی از جنگ ندیده بودند ،امروزه از لحاظ

کشوری با توجه به ضرورتها ،ساختارهای نهادی ،فرهنگی،

پیشرفت اقتصادی تفاوت زیادی با اقتصادهای ذکر شده

اجتماعی ،سیاسی ،آموزشی ،از سیستم «ظرفیت ملی

ندارند .از طرفی در سالهای پایانی دهه  1980اقتصادهای

نوآوری» متفاوتی با بهرهوری مختلفی برخوردار است؛

نوظهوری شکل گرفتند که از لحاظ میزان نوآوری با

بنابراین بررسی بهرهوری ظرفیت ملی نوآوری میتواند

کشورهای تازه صنعتی شده از جمله سنگاپور ،تایوان،

چشمانداز رشد را ترسیم کند(.)1

فنالند ،ایرلند و چین برابر بودند و حتی پیشرفت بیشتری
در نوآوری نسبت به آنها داشتند .در سالهای پایانی دهه
 1990تفاوت بین آنها شدیدتر شد .ابداعات در کشورهای
پیشرو مانند کشورهای قبالً توسعه یافته از جمله انگلستان
و آمریکا ،متمرکز بر اختراعات و ابداعات در تولید ،فرآوری،
دانش و بهطور عمده تمرکز به جدید بودن آن ابداعات و
اختراعات برای جهانیان است .ولی برای کشورهای تازه
صنعتی شده عمدتا مسئله جهش و سبقت مطرح است و
ابداعات برای این نوع کشورها عبارتست از جدید بودن آن
ابداعات برای کشور ،بنابراین در کشورهای دیر آمده یا به
عبارتی تازه صنعتی شده ،حرکت از تقلید به سمت نوآوری
بهصورت پیوسته و پایدار است .بنا بر اعتقاد
2فاگربرگ(،)2002

3گرلچیز(،)1995

4جونز(،)1995

سرعت باالی نوآوریها و اختراعات باعث رشد سریع
اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده است .به اعتقاد
5شومپر( ،) 1942

6بوش( ،) 1945

7سالو( ،) 1956

8آبرماوتیز()1956؛ عامل محرک رشد و توسعه اقتصادی در
طوالنی مدت به سرمایهگذاری در ابتکارات ،اختراعات و
نوآوریها با جهتگیری خاص بستگی دارد .در واقع دو عمل
اصلی در رشد اقتصادی موثرند؛ اول افزایش ظرفیت
خالقیت ،نوآوری و ابتکارت از طریق سرمایهگذاری در
1- United States Patent and Trademark Office
2-Fagerberg
3-Geriliches
4-Jones
5-Schumpeter
6-Bush

اکوسیستم نوآوری مفهوم جدیدی نیست اما قطعا
بسیاری از ویژگیهای آن جدید هستند(10.)2
جورن بنگ

اندرسن در سیر تکامل اکوسیستم نوآوری به این مفهوم که
کجا و چگونه شرکتها میتوانند به رهبری و توسعه
استراتژیهای توسعه اکوسیستم نوآوری بپردازند ،اشاره
میکند .مفاهیم جدید و کلماتی مانند چرخههای نوآوری
اغلب داللت بر خروج از یک واقعیت قدیمی به جدید و
تغییر اساسی در جریان اصلی تفکر موجود به یک پارادایم
جدید دارد .اگر چه در سال  ،2011بسیاری از چرخههای
نوآوری به نوعی متمرکز در منطقه جغرافیای خاص که
انباشتی از نیروهای متخصص ،کارآفرین ،با استعداد و
دانشگاهی بود ،وجود داشت؛ اما امروز چرخههای نوآوری
صرفنظر از موقعیت جغرافیای میتواند توسط هر فرد کار-
آفرین با یک ایده خوب تبدیل به یک برنامه کسب و کار
شود( .)3در سیر تکامل سیاستگذاری علم ،فناوری و
نوآوری رویکردهای مختلفی تجربه شده است که تکامل
یافتهترین آنها ،نظام ملی نوآوری است .این مفهوم اولین بار
توسط فریمن با تحلیلی تاریخی و با استفاده از تئوریهای
جدید نوآوری در بررسی سیستم نوآوری ژاپن به کار برده
لوندوال12 ،
شد .بعدها نیز بهطور جامعتر توسط 11
نلسون،

7-solow
8Abramowitz
9-Furman
10- Jorn Bang Andersen
11- Lundvall
12-Nelson
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13کوییست،
اد

14
نیوسی،

15
برگک،

16
هکرت و
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همکاران

عملکرد نوآورانه هر کشور تا حد زیادی به چگونگی

توسعه یافت( .)4این نظام در برگیرنده نهادهایی است که

ارتباط نقش آفرینان که اجزای یک سیستم را خلق می-

در یک فرآیندی تعاملی ،عملکرد نوآورانه یک کشور شامل

کنند ،بهکارگیری دانش و به فناوریهای مورد استفاده آنان

تولید ،انتشار و بهرهبرداری از دانش و فناوری را بر عهده

بستگی دارد .متناسب نبودن سطح توسعه اقتصادی و نظام

دارند و در نهایت توسعه نوآوری را در مرزهای ملی یک

ملی نوآوری از جمله عوامل موثر در عدم موفقیت و به ثمر

کشورتعیین و دنبال میکنند(4و .)5مفهوم اکوسیستم

ننشستن عملکردهای نوآورانه در کشورهای توسعه نیافته

نوآوری بیانگر این مطلب است که نوآوری از طریق شبکه-

است(4و .)8توسعه فناوری و نوآوری حاصل فعالیت اجزای

های تعاملی در سطوح مختلف اتفاق میافتد که این شبکه

متعدد است و مستلزم روابط مناسب میان نقشآفرینان

طیف گسترده و پیچیدهای از ذینفعان را در هر دو بخش

سیستم نوآوری در سطح ملی از جمله دولت ،دانشگاه و

دولتی و خصوصی در بر میگیرد( .)6سه رکن اصلی

صنعت است که در قالب بنگاهها ،دانشگاهها و موسسات

اکوسیستم نوآوری شامل سرمایه انسانی ،سرمایه مالی و

تحقیقاتی فعالیت دارند( .)9بنابراین توسعه نظام ملی

سرمایه تکنولوژیک است .نوآوری از طریق سیاستگذاریها

نوآوری کشور در راستای توسعه نوآوری و فناوری امری

و اقدامات هدفمند در راستای توسعه سرمایه انسانی در این

ضروری است که با چالشهایی هم مواجه است .در راستای

اکوسیستم نیازمند توجه قابل مالحظه است .سرمایه انسانی

تبیین نقش بازیگران و کنشگران و حلقه ارتباط درونی آنها

جزء اصلی تغییرات نوآورانه است ،از جمله جمعیت

در نظام ملی نوآوری باید بین مفهوم «محدود» و مفهوم

تحصیلکرده ،متخصص ،زنان و نیروی کار که برای تحقق

«گسترده» از نظام ملی نوآوری تفاوت تحلیلی قائل شد .در

نوآوری بالقوه ضروری هستند .در این راستا تقویت نقش

رویکرد محدود ،نظام ملی نوآوری ،سیستم یکپارچهای از

موسسات آموزشی ،سازمانهای کارآفرینی ،شرکتها و

عامالن اقتصادی و نهادی میباشد که بهطور مستقیم در

رسانهها حائز اهمیت است؛ همچنین ایجاد فرهنگی که

خلق و بهرهبرداری از نوآوری و فناوری و در راستای توسعه

نوآوری را ترویج کند و افراد را تشویق کند فراتر از اصول

ملی ،نقش ایفا میکنند( .)11همانطور که اشاره شد از جمله

موجود حرکت کنند ،در محیطی که توانایی نوآوری را

نقشآفرینان ،خدمات تجاری دانشمحور است که در سال-

توسعه میدهد ضروری است .موانع فرهنگی بر سر راه

های اخیر مورد توجه قرار گرفته است .این سرویسها دانش

نوآوری از جمله شکست و فرار از ریسک کردن میتواند

حیاتی برای فرایندهای نوآورانه را تولید و منتشر میکنند

مشکالت جدی را در این زمینه ایجاد کند .تالش مشارکتی

و نقش موثری در کاهش هزینهها ،دستیابی به دانش جدید

میان مقامات و سازمانهای دولتی ،شرکتهای خصوصی،

و بروز ،تسریع امور و جلوگیری از دوبارهکاریهای علمی و

رسانهها و سازمانهای کارآفرینی این تحول فرهنگی را

فناورانه ،دارند( .)10در رویکرد گسترده ،عالوه بر عناصر

شکل میدهد .سرمایه مالی ،از جمله منابع بخش خصوصی،

درون نظام ملی نوآوری ،نهادهای اقتصادی ،سیاسی و

صندوقهای دولتی ،سرمایهگذاریهای مشترک ،برون-

اجتماعی موثر بر فعالیتهای یادگیری از قبیل سیستم

سپاری و سرمایهگذاری در بنگاههای نوپا ،نقش اساسی در

مالی ،سیستم آموزشی قبل از دانشگاه ،سیاستهای پولی،

توسعه نوآوری و فناوری کشور دارند .از طرفی سرمایه

بازارهای کار و سیاستها و نهادهای تنظیمی را نیز در بر

تکنولوژیک نیز برای توسعه نوآوری ضروری است(.)7

میگیرد .مطابق این رویکرد نقشآفرینان در سه سطح قابل
تشخیص است :سطح اول :اشاره به نقشآفرینان در رویکرد
محدود نظام ملی نوآوری دارد .سطح دوم :محیط نوآوری

13-Edquist
14-Niosi

15-Bergek
16- Hekkert
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در کشور را نشان می دهد .سطح سوم :محیط خارجی(بین-

توسعه دانشگاه حائز توجه است .از این جهت ،هدف از این

المللی) نوآوری که در آنها نظامهای ملی نوآوری فعالیت

تحقیق این است که نقش نوآوری و اکوسیستم نوآوری را

میکنند را نشان میدهد()11

در شکلگیری و توسعه دانشگاه نوآور توضیح داده و ساختار

دانشگاهها نقش مهم و حیاتی را در بسط و گسترش
نوآوری بر عهده دارند .امروزه دانشگاهها در دستیابی به
اهداف اقتصاد دانش محور و نظام نوآوری ،وظیفه تولید،
انتقال و انتشار دانش و آموزش و تربیت نیروی انسانی را بر
عهده دارند و یکی از مهمترین انتظارات از آموزش عالی،
آموزش و انتقال فرهنگ جدید به مشتاقان آن و تحقیق و
نوآوری در عرصههای علمی است( .)12عالوه بر این
موسسات آموزش عالی به منظور ارتقاء ارزش آموزشی برای
دانشجویان و بهبود اثربخشی تمامی فرایندها باید به گونهای
مدیریت و رهبری شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و
بخش طبیعی فعالیتهای روزانه درآمده و به عنوان دانش
افزوده برای همه اعضای هیأت علمی و دانشکده مطرح شود.
سازمانها و از جمله دانشگاهها برای تحقق اهداف بلند مدت
باید دست به نوآوری زده و متغیرهای محیطی و متغیرهایی
که نق ش بسزایی در رشد و پیشرفت سازمان دارند را مد
نظر قرار دهند .رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به
توانمندیهای تکنولوژیکی و نوآوری وابسته میباشد؛ این
امر شامل توسعه محصوالت جدید و دسترسی به بازارهای

دانشگاه نوآور را مورد بررسی قرار دهد.

روش تحقیق
این مقاله بر بررسی ادبیات دانشگاه دانشگاه نوآور متمرکز
است؛ لذا این تحقیق از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای
کاربردی محسوب میشود .همچنین از نظر نحوه گردآوری
دادهها ،از نوع پژوهشهای کیفی و روش تحقیق ،کتابخانه-
ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه
منابع اطالعاتی برخط داخلی همچون بانک جامع مقاالت
کنفرانس و همایشهای سیویلیکا17،مرکز اطالعات علمی
19

برخط جهاد دانشگاهی 18،پایگاه مجالت تخصصی نور،
پایگاه مطبوعات ایران20،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران 21،و بانکهای اطالعاتی برخط خارجی همچون
23،

22،

24

ساینس دایرکت اسپرینگر جان وایلی ،امرالد و گوگل
اسکالر و ....بدون بدون درنظر گرفتن قید زمانی تهیه شده
است .الزم به ذکر است که به علت محدودیت در منابع
داخلی ،تمرکز و توجه بیشتر بر روی منابع خارجی صورت
گرفت.

جدید ،به کار گیری تکنولوژی جدید ،اعمال بهترین

تأثیر نوآوری و اکوسیستم نوآوری بر دانشگاه

طیف وسیعی از نیروی کار میباشد و دانشگاهها در عصر

در حال حاضر کشورهای قدرتمند به لحاظ اقتصادی و

کنونی قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا نمایند.

تکنولوژیکی ،کشورهای هستند که از لحاظ علم و فناوری

بنابراین نقش دانشگاه به عنوان یکی از اجزای اصلی

توسعه پیدا کرده و پیشرفت قابل توجهای در این زمینه

اکوسیستم نوآوری و حلقه ارتباطی بین دولت ،صنعت،

داشتهاند .فناوری و نوآوری موجب قدرت و نفوذ میشود.

جامعه و محیط ،در تولید و انتشار علم و فناوری حائز

در همین راستا کشور ما نیز باید از این موضوع تبعیت کرده

اهمیت و توجه است( .)13با توجه به تأثیری که نوآوری و

و به سمت نوآوری در تولید علم و فناوری حرکت کند.

اکوسیستم نوآوری بر توسعه علم و فناوری در دانشگاه می-

بنابراین کل اجزای اکوسیستم نوآوری ملی با یک نگاه

گذارد و میتواند زمینهساز شکلگیری دانشگاه نوآور باشد.

سیستمی ،استراتژیک و پویا در سطوح کالن ،میانی و خرد

لزوم بررسی بیشتر و عمیقتر در رابطه با نقش نوآوری در

باید در مسیر نوآوری قرار بگیرند .پیش از این نوآوری در

الگوهای مدیریتی در بنگاهها و توسعه سطوح مهارتی در

قالب الگوی دانشگاه و صنعت مورد بررسی قرار میگرفت،
7
8
9
0
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بعدها الگوی نظام ملی نوآوری مطرح شد که سایر نهادهای

ماندهاند .امروزه بحث آموزش آنالین و جهانی شدن آموزش

مؤثر و دخیل در تولید و انتشار علم وفناوری را مورد توجه

عالی ،ثبت نامهای بین المللی و افزایش رقابت در جذب

قرار میداد و در قالب نظام ملی نوآوری بررسی میکرد و

دانشجوی خارجی که یکی از دالیل عمده آن جبران کاهش

بعد از آن ،از آنجایی که هیچ مرزی را برای نوآوری نمیتوان

ثبتنام طی سالیان اخیر است(،چرا که موجب می شود

در نظر گرفت ،نوآوری را در سطحی باالتر از نظام ملی

دانشگاهها بخش قابل توجهای از درآمد خود را از طریق

نوآوری و در قالب نظام جهانی نوآوری تعریف کردند .امروزه

دانشجویان خارجی تامین کنند) از دیگر مسائل قابل توجه

با توجه به تأکیدهای که روی توسعه پایدار و ارگانیک و

دانشگاهها است .همچنین گسترش پردیسهای بین المللی

پویایی اجزاء اکوسیستم نوآوری میشود و با توجه به اینکه

و آموزشهای برخط از طریق اینترنت یا ماهواره در سایر

همه نهادهای اکوسیستم ملی نوآوری کشور در قالب یک

کشورهای در حال توسعه یا دوره های یادگیری دیجیتالی

پیکر ،ملزم به همکاری و هماهنگی در راستای سوق دادن

که امکان یادگیری را در هر زمان و مکان در جهان فراهم

کشور در مسیر نوآوری ،علم و فناوری هستند؛ وجود

می سازند ،بسیار مورد استقبال و توجه دانشگاهها و

دانشگاه نوآور به عنوان یکی از اصلیترین اجزای اکوسیستم

موسسات آموزش عالی قرار گرفته است و سعی در گسترش

ملی نوآوری حائز اهمیت است .با توجه به پیشرفت

و ابداع نوآوریهای بهتر و جدیدتر در این زمینه شده است.

روزافزون تکنولوژی و تغییرات سریع محیطی ،از جمله ورود
فناوریهای مختلف و روزآمد به بازار و شکلگیری رقابت
سخت بین عامالن اقتصادی مختلف ،و در راستای توسعه و
رشد اقتصادی ،سازمانهای مختلف و از جمله دانشگاه ،اگر
بخواهند به رشد و توسعه و حیات خود به عنوان نقشی که
در اکوسیستم نوآوری در راستای توسعه علم و فناوری و
پاسخگویی به نیازمندیهای جامعه دارند ،پاسخ دهند ،ملزم
به انطباق هر چه بیشتر با محیط و تشویق کارکنان خود به
نوآوری و خالقیت و حرکت به سمت تبدیل شدن به یک
سازمان نوآور هستند .با توجه به رشد علم و فناوری و
سرعت سریع تغییرات محیطی ،سازمانها و از جمله نهاد
دانشگاه ،نیاز به انطباق هر چه بیشتر با محیط دارند تا
بتوانند همچنان به حیات خود ادامه دهند؛ وجود افراد
خالق و نوآور برای تداوم این حیات ضروری است .دانشگاهها
وارد عصر آشفتگی شدهاند و درخواست دانشگاهها افزایش
ظرفیتشان برای پاسخگویی است( .)14در حال حاضر تولید
علم فقط در انحصار دانشگاه نیست از طرفی تغییرات
محیطی گسترده و لزوم پاسخگویی مناسب ،دانشگاهها را بر
آن داشته است که از قالب سنتی و مرسوم خود بیرون آمده
و با چابکی ،مسئولیتپذیری بیشتر و منعطفتر در مسیر
تغییر و نوآوری گام بردارند .در طول زمان دانشگاهها نشان
دادند که قادر به سازگار شدن هستند .دقیقا به دلیل این
قابلیت دانشگاهها به عنوان نهادهای دانش و یادگیری باقی

در حال حاضر دانشگاهها دیگر تنها تولیدکنندگان دانش
نیستند .دانش هم اکنون در انواع سازمانها ،دانشگاهها،
شرکتهای تجاری و موسسات بزرگ و کوچک و
آزمایشگاههای دولتی تولید میشود .شرکتهای تجاری در
صنعت دانش از نظر خالقیتی که دانش را شکل میدهد با
یکدیگر رقابت میکنند( .)15در سالهای اخیر با در نظر
گرفتن لزوم شکلگیری دانشگاه نوآور به عنوان رقیب
شرکتهای تجاری و صنایع و با توجه به تغیرات فناوری و
رشد تکنولوژی ،توجه ویژهای به الگوهای ارتباط بین
دانشگاه و صنعت و فرآیند شکلگیری دانشگاه نوآور شده
است .در حال حاضر ،الگوی مشخصی برای دانشگاه نوآور
تدوین نشده است ،به غیر از تعاریف و ویژگیهای پراکنده-
ایی که در ارتباط با خصوصیات دانشگاه نوآور در مقاالت
ملی و بین المللی مختلف ارائه شده است .در این راستا و با
توجه به خالء مطالعاتی موجود ،در این مقاله سعی بر این
است که الگوی مشخصی برای دانشگاه نوآور در ایران با
توجه به اکوسیستم نوآوری ملی و بین المللی ارائه گردد.
سازمانها و از جمله دانشگاهها در صورتی قادر هستند به
عنوان بخشی از یک اکوسیستم نوآور به فعالیت و رقابت
خود در عرصه جهانی که به سرعت در حال تغییر است
پاسخ دهند که از نوآوریهای باز استفاده کنند .در مدل
نوآوری باز سازمانها ایدههای شکل گرفته در داخل و خارج
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از سازمان را با استفاده از مسیرهای درونی و بیرونی منتهی

از قبیل دانشگاه مجازی ،آموزش از راه دور به سرعت زیادی

به بازار ،تجاری سازی میکنند .در نوآوری باز بر خالف

در سطح جوامع گسترش یافتند( ،)1825به همین جهت

مدلهای سنتی نوآوری اصل بر بهرهبرداری از ایده ها(چه

توسعه علمی از وظایف خطیر دانشگاهها به شمار میرود.

در داخل و چه در خارج از سازمان) است و بر خالف رویکرد

توسعه پایدار و همه جانبه جز بر مدار دانشگاه و نظام

سنتی ،نوآوری فقط محدود به واحد تحقیق و توسعه درون

آموزشی پاسخگو و کارآمد ،میسر نخواهد شد .دانشگاه فعال

سازمان نیست(.)16کالرک و گیبون دانشگاهها را نیازمند

و پویا فقط به انتقال و تعلیم دانش روز اکتفا نخواهد کرد،

انطباق با تغییرات سریع محیطی میدانند .کالرک معتقد

بلکه با تاکید بر پژوهش در مرزهای دانش ،به تولید علم

است دانشگاهها وارد عصرآشفتگی شدهاند و درخواست

بومی یا علم فناوری ملی میپردازد( .)19دانشگاهها حداقل

دانشگاهها افزایش ظرفیتشان برای پاسخگویی است(.)14

به سه دلیل مجبور هستند خود را در مسیر نوآوری قرار

در طول زمان دانشگاهها نشان دادند که قادر به سازگار

دهند-1محیط در حال تغییر-2جهانی شدن-3تاثیر

شدن هستند .دقیقا به دلیل این قابلیت دانشگاهها به عنوان

فناوری( .)13قطعا نوآوری یکی از مهمترین خروجیهای

نهادهای دانش و یادگیری باقی ماندهاند .طی این سالیان

دانشگاه است .یک سازمان نوآور ،توانایی پیش بینی تازهها

دانشگاهها با چالشهای مهمی روبرو شدهاند و تنها در

را داشته ،آنها را میپذیرد و میتواند دیدگاههای نو را به

صورت انطباق با این چالشها میتوانند نقش و جایگاهشان

فناوری ،محصوالت و روشهای جدید تبدیل کند .اگر

را در جامعه حفظ کنند .دانش هم اکنون در انواع سازمانها،

سازمانهای آموزشی بخواهند در دورههای بعد ،اثربخش

دانشگاهها ،شرکتهای تجاری و موسسات بزرگ و کوچک

بوده و در تحقق اهداف خود به موفقیت دست یابند باید به

و آزمایشگاههای دولتی تولید میشود .سازمان همکاری

فرآیند نوآوری در سازمان روی آورند( .)13دانشگاه نه تنها

اقتصادی و توسعه( )1998در گزارش خود بیان میکند:

در حوزه علم و فناوری بلکه باید بر نوآوری اقتصادی و

دانش به مهمترین عامل تولید تبدیل شده است .مدعیان

فرهنگی نیز همانگونه که تاثیر میپذیرد ،موثر باشد.

بسیاری در صنعت دانش مراکزی را برای تولید دانش پایه

دانشگاه آموزشمحور به ترویج علم کمک میکند در حالی

یا آموزش و یادگیری سطح باال ایجاد کردهاند .دانشگاهها

که زمانی که از دانشگاه نوآور صحبت میکنیم ،غرض تبدیل

توسط عوامل مختلفی از جمله دانشجویان ،کارفرمایان ،ارائه

دانشجو به کارآفرین است(.)20

دهندگان آموزشهای دیگر و فناوریهای جدید به چالش
کشیده میشوند .دانشگاه نقش بسزایی در تولید علم و
فناوری دارد .در آینده رقابت اقتصادی بسیار سختتر بوده
و کشورهایی که زیرساختهای علمی قویتری دارند،
موفقتر خواهند بود(.)17

دانشگاهها وکالج های دولتی و خصوصی در سراسر دنیا
در حال تالش برای پیاده سازی تغییرات برنامهای ،عملیاتی
و موثر در استفاده از ارزیابی و ارزشیابی برای شناسایی
فرصت های ممکن برای بهبود هر چه بیشتر سیستم
آموزش عالی خود می باشند .از جمله توجه بیشتر به برنامه

دانشگاه به عنوان نهاد آموزشی و پژوهشی ،یکی از مهم-

درسی ،نیازمندی های فارغ التحصیالن ،فضای بیشتر برای

ترین و موثرترین عوامل تاثیر گذار در حرکت از اقتصاد

استفاده از امکانات فیزیکی ،سیاست های کمک مالی و

مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش به شمار

تخصیص هیأت علمی و کارکنان .نوآوری در دانشگاه می

میآید که تاثیر بسزایی در عملکرد نوآورانه هر کشور دارد.

تواند به میزان چشمگیری از طریق ارائه طرح های نوآورانه،

گسترش دانش در اکثر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی که

حمایت و تشویق رئیس دانشگاه شکل بگیرد و تقویت شود.

ناشی از تنوع نیازهای انسان است ،منجر به تحول در روند

مسلما موسسات و مراکز آموزش عالی مختلف اعم از

آموزش شده است .به همین علت ،شیوههای جدید آموزشی

خصوصی و دولتی ممکن است ماموریت های مختلفی را

23-Hirsch & Weber
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دنبال کنند و عالقمند باشند در آن زمینه ها دست به ابتکار

مشارکت عامالن بخش خصوصی و دولتی میتواند باعث

بزنند و احتماال در تعیین طرح های نوآور خود به آن اندازه

منفعت در محیط آموزش شهری شود .نحوه تعامل و

که به طور مثال شرکت زیراکس و سایر کسب و کارها به

همکاری بخش خصوصی و دولتی متأثر از اصول بازار و

دنبال سوددهی بیشتر هستند ،این موسسات فقط هدف

واکنش اکوسیستم نوآوری آموزشی به آن است .چرخههای

کسب درآمد مالی را مدنظر ندارند و اهداف متعالی تری را

نوآوری و استراتژیهای جدیدی در راستای فناوری

دنبال می کنند .همان طور که ممکن است برخی از

آموزشی برای بهبود آموزش و یادگیری پدید آمده است .به

موسسات غیرانتفاعی عالقمند به کاهش هزینه های آموزش

طور مثال ،در مناطقی از کشور که ممکن است فرصت

عالی باشند ،برخی دیگر ممکن است بیشتر عالقمند به

دسترسی به بهترین مدارس و امکانات آموزشی برای

بهبود دسترسی دانشجویان به آموزش عالی بهتر باشند،

پیشرفت تحصیلی و اجتماعی افراد ،کم یا غیر قابل دسترس

برخی نیز عالقمند به نوآوری در راستای پیشبرد اعتبار خود

باشد با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در مناطقی که با

باشند ،مخاطبان دانشگاه نوآور از دید کریستنسن(،)2011

محدودیتهای اقتصادی ،نوآوری و فناوری آموزشی روبرو

شامل :دانشجویان ،والدین ،فارغالتحصیلها ،کارفرمایان،

هستند ،میتوان با افزایش تعامل دانش آموزان و دانشجویان

مالیات دهندگان ،قانونگذاران و سایر سیاستگذاران می

با امکانات آموزشی و در نهایت تأمین باالترین کیفیت

شود .و ی مدعی است که بخصوص مخاطبان ویژه آموزش

آموزشی به آنها کمک کرد .شیوه های جدید فناوری

عالی رهبران فعلی و آینده کالج ها و دانشگاه های آمریکا

آموزشی به طور مثال فرصتهای آموزش الکترونیک

هستند .کارکنان و روسای که با مسائل بیشمار آموزش عالی

(آموزش آنالین) ،برنامههای بدون مدرک ،توسعه محصوالت

آشنا هستند و قادرند به خوبی مسائل مرتبط با پیچیدگی-

نرمافزاری ،می تواند بر سطح و کیفیت یادگیری افرادی که

های نوآوری در آموزش عالی را هضم و درک کنند .برای

در مناطق محروم زندگی میکنند تأثیر بگذارد و دسترسی

مواجه با تغییرات سریع و گسترده محیطی ،دانشگاههای

برابری را در راستای ارائه خدمات آموزشی برای آنها فراهم

سنتی نه تنها نیازمند این هستند که محیط کنونی رقابتی

کند .پایبندی به اصول بازار و ارزشها در فضاهای آموزشی،

خود را حفظ کنند ،بلکه در رفتار خود باید تکامل و

به ویژه در موقعیتهای شهری ،توام با تنوع رو به رشد ارائه

دگرگونی برای رویارویی بهتر با این محیط ناپایدار ایجاد

دهندگان خدمات آموزشی ،افزایش پیدا کرده است ،که این

کنند ،سازمانها و دانشگاهها مانند موجودات زنده تنها به

پایبندی ناشی از افزایش تعامل رو به رشد بین ارائه

دنبال زنده ماندن نیستند بلکه به دنبال رشد و بهبود در

دهندگان خدمات آموزشی و بازیگران و عامالن اصلی زیست

مقیاس ،دامنه و اعتبار هستند .زمانی که سازمانها و از

بوم نوآوری آموزشی است .مفهوم زیست بوم نوآوری

جمله نهاد دانشگاه ،همواره به دنبال رشد و بهبود همیشگی

آموزشی را میتوان به طور عام ،محصول افزایش تاکید بر

خود باشند ،سعی میکنند تا آنجا توان دارند عملکرد وسیع-

بازار ،اصول آن ،نیازمندیها و اقتضای بازار در بخش آموزش

تر و بهتری داشته باشند .آنها به طور مستمر به دنبال

دانست و به طور خاص ،محصول مشترکی که در اثر

افزایش کمیت و کیفیت آنچه انجام میدهند ،هستند ،از

مشارکت و تعامل بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته

جمله دورههای تحصیلی بیشتر و تخصصیتر و اضافه کردن

است( .)22دانشگاههای تحقیقاتی در آمریکا بهترین شرایط

برنامههای مدرک جدید ،همچنین ایجاد ساختمانهای

را برای سرمایهگذارای دارا هستند .این دانشگاهها باالترین

جدید و افزایش دورههای مختص بزرگساالن .دانشگاهها

رتبهبندی جهانی را دارند و از یک فرهنگ پر جنب و جوش

همچنین به دنبال جذب اعضای هیئت علمی بیشتر و واجد

نوآوری برخوردارند .تحقیقات بنیادی ،عامل پیشرفت در

شرایط و ورود به مذاکرات بیشتر ورزشی هستند(.)21

محصوالت تولید شده ،فرآیندها ،کار ،فرصتهای شغلی و
ادامه پیشرفتهای علم و فناوری در آمریکا شده است.
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رسنیک معتقد است که موفقیتهای حال حاضر دانشگاه-

با توجه به سرعت باالی رشد فناوری و پیشرفت علم و دانش

های ایالت متحده مرهون تالش و همکاری سیاستگذاران

بشر ،دانشگاهها همچون سایر نهادها ملزم به انطباق شرایط

آموزش عالی ،رهبران و مدیران ارشد آموزش عالی ،جامعه

خود با محیط ،به جهت ادامه حیات میباشند .نهادی که

علم و فناوری کشور ،موسسات و انجمنهای خیریه است.

نتواند خود را با تغییرات سریع و گسترده محیطی به موقع

دانشگاههای تحقیقاتی آمریکا ،مانند کالجهای هنرهای آزاد

انطباق دهد ،محکوم به فنا است .در این راستا ،لزوم شکل-

و موسسات فنی ،عامالن مهم کمک به رشد و توسعه

گیری دانشگاهی که ساختار ،فرهنگ و خصوصیاتی منطبق

فرهنگ ،اقتصاد ،دانش و نیروی کار هستند .دانشگاههای

با شرایط دگرگون علم و فناوری و نوآوری دارد ،احساس

تحقیقاتی در آمریکا دارای اختراعات ،فرآیندها ،ابزار و

میشود .طی سالیان اخیر دانشگاهها به سمت ساختارهای

نوآوریهای هستند که به نظر بی حد و حصر است.

ارگانیک ،پویا ،تغییرپذیر و تغییر فرهنگ ،خالقیت و نوآوری

دانشگاهها و کالجهای خصوصی و دولتی ،وابستگی عمیقی

پیش میروند و در تالش هستند ،ویژگیها و سبک اداره

به دولت و کمکهای آن در انجام تحقیقات پایه دارند و

نهاد خود را با توجه به نیازهای جامعه و زمان پیش ببرند.

اصوال دولت در این زمینه بسیار سرمایهگذاری میکند.

از این جهت تدوین و اجرای الگوی مناسب برای دانشگاه

دانشگاههای بزرگ وبسایتهای در راستای ارزیابی

نوآور ،میتواند دانشگاهها را به سمت هر چه روزآمدتر شدن

خدمات ارائه شده توسط آنها و دریافت کمکهای مالی از

و رهایی از بند سنتها ،قید و بندها و ساختارهای قدیمی

طریق خیرین ،بنیادها و موسسات خیریه دارند .دانشگاههای

نجات دهد .از آن جهت که دانشگاهها و از جمله دانشگاه

بزرگ حمایت و سرمایهگذاری در شعبات بینالملل خود را

نوآور به عنوان یکی از اجزای اصلی اکوسیستم نوآوری ملی

تشویق کرده و از طرفی ،سایر کشورها نیز تمایل به سرمایه-

هر کشور به حساب میآیند؛ بررسی آنها در قالب اکوسیستم

گذاری در دانشگاههای تحقیقاتی آمریکا و شعبات آن در

نوآوری حائز توجه و اهمیت است.

سرتاسر دنیا دارند؛ از جمله صنعت سایر کشورها که ارتباط
تنگاتنگی با دانشگاههای تحقیقاتی آمریکا دارند .دانشگاهها
و کالجهای آمریکایی به دنبال گسترش و افزایش همکاری
خود با دولت مرکزی هستند و از طریق این پشتیبانی
دانشگاههای تحقیقاتی بزرگ به دستاوردها و توسعه بین
المللی ،نوآوری و پویایی خود ادامه میدهند(.)23

نوآوری تاثیر قابل توجهی در رشد و توسعه جامعه قرن
بیستم داشته است؛ کمااینکه موجب ارتقا در پیشرفت علم
و تکنولوژی ،بهرهوری و رقابت صنعتی شده است و
استاندارد و کیفیت زندگی بشر را بهبود بخشیده است.
مفهوم اکوسیستم نوآوری بیانگر این مطلب است که نوآوری
از طریق شبکههای تعاملی در سطوح مختلف اتفاق میافتد

در ایران نیز تعامل بین عامالن و ذینفعان اکوسیستم

که این شبکه طیف گسترده و پیچیدهای از ذینفعان را در

نوآوری وجود دارد ،که البته نیاز به پویایی و ارتباط هر چه

هر دو بخش دولتی و خصوصی در بر میگیرد .یکی از

بیشتر بین اجزاء آن دارد .در اکوسیستم نوآوری دانشگاه

کارکردهای مهم اکوسیستم نوآوری سازمانهای دولتی

جایگاه ویژهای دارد ،چرا که یکی از عوامل موثر در تولید و

هستند که در فعالیتهای تحقیق و توسعه ،حوزههای مهم

رشد علم و تکنولوژی است .شکلگیری ،توسعه و بالندگی

سیاستی که بر اثربخشی نوآوری تاثیر گذارند ،شرکتهای

دانشگاه نوآور که پیش نیاز توسعه علم ،فناوری و نوآوری

کوچک و بزرگ که تحقیقات و دانش جدید را به بازار تبدیل

در کشور است ،وابسته به حرکت کل اکوسیستم نوآوری

میکنند ،دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و انواع مختلفی از زیر

کشور در راستای زمینه سازی و رشد علم ،فناوری و نوآوری

ساختها همچون حمل و نقل و ارتباطات سرمایهگذاری

است .به همین جهت شناسایی نقش و جایگاه ویژه هر کدام

میکنند .همه ذینفعان به عنوان بخشی از اکوسیستم

از عامالن موثر براکوسیستم نوآوری ،پیش نیازها و الزامات

نوآوری ،به طور پیچیدهای در فرآیند نوآوری با یکدیگر در

آنها و تاثیری که میتوانند بر کل اکوسیستم نوآوری،

ارتباطند؛ در نهایت رفتار آنها کارایی اکوسیستم را بهبود

همچنین توسعه علم و فناوری داشته باشند ،ضروری است.
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میبخشد و این به نوبه خود کارایی فردی را افزایش می-

در سطح بسیار باالتری نسبت به سرمایهگذاری صنعتی ،در

دهد .این ساختار را میتوان تحت عنوان نظام ملی نوآوری

توسعه مستقیم محصوالت جدید قرار دارد .در این بین،

هر کشور بیان کرد ،که این ساختار در حالت کلیتر خود

اصطالحی تحت عنوان دره مرگ وجود دارد که در آن

میتواند اکوسیستم نوآوری منطقهای و در قالب بزرگتر

بسیاری از نوآوریهای بالقوه که پتانسیل تجاریسازی و

اکوسیستم نوآوری جهانی را تشکیل دهد .عملکرد قوی یک

توسعه محصول دارند به دلیل کمبود منابع مورد نیاز موفق

اکوسیستم نوآوری نیازمند کاهش عدم قطعیت در فرآیند

به شناسایی ،سرمایهگذاری و بهرهبرداری توسط صنعت یا

نوآوری است .تغییرات در یک محیط آشفته نه فقط در

سرمایهگذران نمیشوند و اصوال نادیده گرفته شده و به هدر

عملکردهای تکنولوژیکی سبب عدم قطعیت میشود ،بلکه

می روند .عبور از این دره و برقراری ارتباط بین این دو سر

بر پاسخ بازار و توانایی ذینفعان جهت جذب و به کار بردن

پیوستار ،نیازمند بازی پیچیده و هموار طیف نوآوری است؛

تغییرات الزم به طور موثری سبب افزایش عدم قطعیت می-

به طور مثال همکاری و توافقنامهها ،یادداشت تفاهم و

شود .این ارتباط میان تغییر و عدم قطعیت در یک

ایجاد فرصت برای بازیگران نهادهای مختلف از طریق

اکوسیستم نوآوری ،ضرورت واکنش خود به خودی هر یک

برنامههای بازدید دانشمندان یا متخصصان ،فرصتهای

از ذینفعان و هماهنگی شبکه ذینفعان را ایجاب میکند.

مطالعاتی و یا در نظرگرفتن ترتیبات مشاورهایی ،کنفرانس-

این ترکیب از استقالل و هماهنگی ،به اندازه کافی یک

های ملی و منطقهای ،موسسات بینرشتهایی؛ در ایجاد

اکوسیستم نوآوری را در بهبود عملکردش برای بقا در

اکوسیستم نوآوری دخیل بوده و باعث بهبود شانس

شرایط عدم قطعیت جهانی و متعاقبا رسیدن به توسعه

سرمایهگذاری موفق در آن( به عنوان مثال :عبور موفقیت

پایدار توانا میسازد(.)6

آمیز از دره مرگ یا طیف نوآوری) خواهند شد .با همکاری،

نوآوری به طور قابل توجهایی در قالب محصوالت و
خدمات جدید ،فرآیندها ،روشهای سازمانی و روشهای
بازاریابی در شیوههای کسب و کار داخلی طی سالیان اخیر
توسعه یافته است .در واقع اعتقاد بر این است نوآوری به

تشویق و حمایت از محققان دانشگاهی و پشتیبانی مالی
توسط دولت و صنایع با تکنولوژی باال و موسسات
تحقیقاتی ،چرخه نوآوری مسیر هموارتری را در راستای نیل
به اهداف خود طی خواهد کرد ( .)24

عنوان منبع اساسی تولید ثروت ،در اقتصاد مورد توجه است.

نوآوری تغییرات گسترده ای را در شیوههای آموزشی

از ویژگیهای مهم یک اکوسیستم نوآور ،منابع قابل

ایجاده کرده است .امروزه استادان در راستای همگام شدن

دسترس در راستای پژوهش در اقتصاد و اقتصاد بازار و

با چالشهای دانشگاه امروزی ،از بسیاری از انواع روشهای

تمرکز اکوسیستم به لحاظ جغرافیای ،محلی یا استراتژیک

نوآورانه آموزشی استفاده میکنند .نوآوریهای آموزشی یا

بر روی توسعه یک تکنولوژی خاص است .در حال حاضر

به نوعی روشهای خالقانه آموزشی امروزه در پشتیبانی از

اروپاییها در حال توسعه سیستمهای کسب و کار بر اساس

یادگیری بهتر دانشجویان ،کمک به فارغالتحصیالن ،حرفه-

تمرکز بر فناوری اطالعات و ارتباطات هستند .اینها نمونه-

ایها و دسترسی از راه دور به آموزش برای دانشجویان،

هایی از طرحهای نوآوری استراتژیک در سطوح ملی و بین

بسیار کمکرسان هستند .نوآوری آموزشی همچنین موجب

المللی هستند .در حال حاضر نوآوریها به دنبال کشف

تغییر در رفتار و نگرش دانشجویان و اختراع شیوههای

بازیگران تجاری متعدد ،از جمله محققان دانشگاهی ،کسب

جدید تدریس و رضایت خاطر استادان میشود .سطح باالیی

و کارهای کوچک و متوسط ،جامعه سرمایهگذار و تجاری-

از رضایت در ارتباط با تجربه اساتید در استفاده از مزایای

سازی صنعت هستند .در یک سر طیف ،دانشگاهها و حجم

شیوههای نوآور آموزشی وجود دارد( .)22پیشرفت سریع

عظیمی از سرمایهگذاریهای دولتی در ارتباط با تحقیقات

فناوری اطالعات و ارتباطات منجر به تغییرات مختلف در

بنیادی وجود دارد و در طرف دیگر طیف ،بازارهای تجاری

آموزش و ساختار کالجها و دانشگاه شده است و تغییرات
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گستردهای را در جهت مثبت برای سیستمهای آموزشی به

رویکردهای مخرب به موسسه خود بپرسند .قدم دوم ترسیم

ارمغان آورده و کالجها و دانشگاهها را دستخوش تغییرات

یک نقشه راه است که با نگاه کردن به آن بتوان به قضاوت

پویا کرده است .این تغییرات پویا را میتوان از منظر نظریه

در مورد کیفیت و محتوای برنامههای مخرب در یک

نوآوری مخل نیز توضیح داد؛ نوآوری مخل ،نوآوریهایی

موسسه پرداخت .در نهایت مرحله نهایی به مدیران موسسه

است که باعث ایجاد تغییر در وضع نسبتا ثابت بازار شده و

برمیگردد؛ آنها باید تصمیم بگیرند زمانی که فناوری مخرب

صنایع و بازارهای جدید را بنیان مینهند .اساساً نوآوری

شروع به نفوذ در بازار میکند حاضر به جایگزینی برنامههای

مخل باعث میشود سازمانهای موجود در اثر ورود و

خود با برنامهها و نوآوری های مخل هستند و به نوعی قادر

دسترسی صنایع به فناوریها و بازارهای جدید ،توسط این

و حاضر به تطبیق سریع خود با محیط با توجه به ورود رقبا

صنایع و رقبای جدید جایگزین شوند ،چرا که این سازمانها

جدید و فناوریهای جدید و جایگزین به بازار هستند یا

نتوانستند به موقع خود را با شرایط محیطی و رقبا وفق

خیر .در همین راستا نهادهای آموزشی باید به نوآوری و

دهند .به طور مثال هماکنون دورههای آموزشی

رقابت بپردازند .موسسات آموزشی با وجود خطر حذف

 ) MOOCs26به عنوان یک نیروی قوی در فن-
آنالین(

شدن یا تعویض روبرو هستند که به همین جهت نیاز به

آوری مؤثر بر چشمانداز آموزش در نظر گرفته میشود(.)25

چابکی و انطعاف بیشتر در عملکرد و فعالیتهای خود

دورههای  MOOCدر ابتدا به صورت دورههای آموزش

دارند( .)27در کتابی که توسط کریستنسن و ایرینگ در

عمومی اینترنتی شروع به کار کردند یا دوره آزاد انبوه

سال  2011به نام تغییر  DNAدانشگاه از درون به بیرون

برخط(درس باز آنالین بزرگ) ،دوره آنالینی است که از

منتشر شد ،بهطور اخص به تئوری نوآوریهای مخل

طریق وب به طور آزاد به شرکتکنندگانی نامحدود ارائه

پرداخته شده است .او انتشارات خود را در سال  1997تحت

میشود .این دورهها معموالً مشابه دورههای دانشگاهی

عنوان معضل نوآوری شروع کرد .کریستنسن و ایرینگ

هستند .اغلب آنها زمان شروع و پایان مشخصی دارند .در

نظریه مخل را در صنعت آموزش عالی به کار بردند.

حال حاضر آموزش آنالین یا برخط میتواند تهدید جدی

مخاطبان دانشگاه نوآور از دید نویسندگان این کتاب شامل:

برای موسسات آموزش از راه دور محسوب شود .در همین

دانشجویان ،والدین ،فارغ التحصیالن ،کارفرمایان ،مالیات-

راستا موسسات آموزشی باید از هر گونه تهدید مخرب آگاه

دهندگان ،قانونگذاران و سایر سیاستگذاران میشوند.

باشند و باید قادر به پاسخگویی به این تهدیدات به صورت

موسسات آموزش عالی با توجه به رقابت گسترده و تغییرات

موفقیت آمیز باشند .این گونه موسسات باید با در نظر

سرسامآور محیط مجاب شدهاند تا در رویه های کسب و کار

گرفتن استراتژیهای بلند مدت آموزش را به صورت جذاب

خود تجدید نظر کنند که این عملکردها و تغییرات در واقع

ارائه دهند و دورههای گوناگونی را برگزار کنند .به طور مثال

شرایط و زمینه ایده آل را برای استفاده از نوآوری مخل به

آنها میتوانند دورههای آموزشی را برای جذب گروههای

وجود آورد .نظریهای که در آن پیشنهاد تغییر از طریق

محروم و یا آنهایی که ترک تحصیل کردند در مقطع

معرفی یک محصول یا خدمت جدید صورت گرفته و به

دبیرستان(به صورت دورههای آزاد انبوه برخط) برگزار کنند.

طریقی گستردهتر یا بهتر از خدمات گذشته یا موجود و در

دورههای آموزشی آنالین همیشه میتوانند به عنوان

عین حال مقرون به صرفه تر و ساده تر عرضه میشود.

تهدیدی مخرب و جدید در حال شکلگیری باشند .برای

نوآوری مخل میتواند به کمک آموزش و یادگیری بیاید و

انطباق با محیط و مقابله با این تهدیدات بهتر است در درجه

فرایند آموزش و یادگیری را تسهیل کند(.)27

اول موسسات آموزشی از هر گونه تهدید مخرب آگاه بوده
و به ارزیابی این تهدیدات طی سه مرحله بپردازند(27
.)26

قدم اول این است که سئواالتی درست در مورد اهمیت
27- Massive Open Online Courses

سیستم نوآوری میتواند به عنوان سیستمی تلقی شود
که با سایر سیستمها مثل سیستم سیاسی ،سیستم
28-Christensen & Armstrong
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اقتصادی ،سیستم تحقیق و توسعه( ،)R&D28سیستم

ساختار سازمان میسر ساخته و موجب ترغیب و رشد

آموزش یا سیستم آموزش عالی در ارتباط است ( .)28بخش

خالقیت و نوآوری در سازمان میشود .همچنین در این

آموزش عالی (سیستم دانشگاه) نقش مهمی برای اقتصاد

محیط از اندیشهها و ایدههای نو بیشتر استقبال میشود و

دانش و جامعه دانش (همچنین دموکراسی دانش) ایفا می-

بیشتر مورد حمایت قرار میگیرد و نسبت به هرگونه تغییر

کند .اقتصاد دانش و جامعه دانش بسیار به دانش و نیز دانش

و تحولی ،مقاومت و ممانعت صورت نمیگیرد .مهمترین

با کیفیت باال وابستهاند .دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی

عامل در بقای سازمان ایجاد محیط خالق و نوآور برای ارائه

و بخش آموزش عالی بهطور کل دانش کلیدی ایجاد می-

اندیشههای جدید و بکر است .محیط مناسب برای بروز

کنند که سپس در اختیار اقتصاد و جامعه قرار میگیرد.

خالقیت نه فقط انگیزش را در افراد برای ابراز تفکر جدید

آموزش عالی در نسل سوم دانشگاهها ،تحقیق یا توسعه(با

و خالق ترغیب میکند ،بلکه سبب میشود که سازمان

تاکید خاص بر تحقیقات پایه) و عالوه بر اینها فعالیتهای

آسانتر بتواند افرادی را که دارای این ویژگی ارزشمند

که شامل ماموریت سوم دانشگاهها (مثل نوآوری) است؛ ارائه

هستند برای تقویت کادر تخصصی خود انتخاب کند.

میکند (  .)29در این عصر جدال سختی برای احراز

بررسی انجام شده توسط روانشناسان بیانگر این موضوع

برترینهای صنعتی ،علمی و فنی در قرن آینده شروع شده

است که محیط داخلی و خارجی سازمان در ترغیب و

است و کشورهای توسعهیافته ،سازمانها و موسسات

بازداشتن خالقیت موثر است .شرایط داخلی سازمان به

آموزش عالی آیندهنگر برای رویارویی با این تحوالت

خصوصیات شخصی فرد ،مانند ظرفیت حل مسئله ،توانایی

گسترده و فراگیر به جستجوی روشهای نوین پرداختند .به

متمرکز نمودن افکار ،قدرت ابداع و به جلو بردن اندیشه

دلیل افزایش سرعت تغییر و تحوالت ،خالقیت و نوآوری به

بدیع ،و سالمت روان مربوط است( .)30نقش و اهمیت

عنوان اصل اساسی بقای سازمانها ،موسسات و به خصوص

نوآوری در سازمان ،بر اساس دیدگاه خانیان و ربیع(،)1378

شرکتهای جوان پذیرفته شده است .در این راستا

توسعه تولیدات و خدمات سازمان ،عامل افزایش کیفیت ،و

کشورهای پیشرفته بر آموزش خالقیت تاکید بسیار کرده و

تنوع تولیدات و خدمات ،عامل کاهش هزینهها ،جلوگیری

در انتخاب افراد خالق ،نوآور و آیندهنگر ،که رهیافتهای

از ضایعات و اتالف منابع و در نهایت افزایش انگیزه کاری

بدیع و خالق برای مسائل پیچیده ارائه میکنند ،توجه

در کارکنان است.

خاصی مبذول داشتهاند .سازمانهای خالق دارای
خصوصیات ویژهای هستند .از جمله مهمترین خصوصیات
این سازمانها انعطافپذیری آنها در رویارویی با بحرانهای
ناشی از رقابتهای اقتصادی است .این سازمانها به عوامل
محیطی پاسخگو بوده و دارای یک نظام باز در رویارویی با
تغییرات صنعتی ،بازرگانی و اقتصادی هستند و با مسائل و
تنگناها برخورد منطقی و محققانهای داشته و در صورت نیاز
به تغییر و تحول ،با بررسی دقیق و عالمانه ،آن را اعمال
میکنند .اینگونه سازمانها ،به دلیل داشتن ساختار
منعطف ،از روابط منسجم بین واحدها و همکاری و وحدت
باال در اجزای خود برخوردارند؛ این مسئله امکان برقراری
رابطه بهتر ،خصوصا رابطه غیررسمی و انعطافپذیر را در

31-Research & Development

دانشگاه های طی سالیان اخیر با بحران های متعددی
در سرتاسر جهان مواجه بودهاند ،بحث کاهش تامین مالی
دولت و تالش برای افزایش تجاری سازی و درآمد
اختصاصی دانشگاهها ،کاهش شهریه به علت ثبت نام کمتر
و کاهش در آمد اختصاصی و بودجه دریافتی ،همچنین
کاهش سرمایهگذاری ،کاهش هدایای بشردوستانه یا کمک
های مالی فدرال در راستای تحقیق و توسعه و کاهش
کمکهای موسسه ملی بهداشت و بنیاد علوم در آمریکا ،از
جمله این بحرانها هستند ،به خصوص کالجهای خصوصی
در خطر بیشتری قرار دارند؛ به طوری که دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و
همین موضوع لزوم تفکر و تعمق بیشتر در زمینه استفاده

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههای  39و  ،40بهار و تابستان 1397
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از راهحلها و ایدههای نوآورانه را در دانشگاه امری ضروری

سازمانها و از جمله دانشگاهها برای تحقق اهداف بلند مدت

میسازد .در عصر حاضر بنا به ضرورت و اقتضا ،محیط

باید دست به نوآوری زده و متغیرهای محیطی و متغیرهایی

دانشگاهها باید دائما در حال نوآوری باشند ،زیرا اکنون برنده

که نقش بسزایی در رشد و پیشرفت سازمان دارند را مد

این میدان کسی است که بتواند در عرصه رقابت علمی،

نظر قرار دهند .رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به

تکنولوژی جدیدتری به بازار عرضه کند .فراهم بودن زمینه-

توانمندیهای تکنولوژیکی و نوآوری وابسته است؛ این امر

های مناسب برای تعامل افکار و کسب تجربیات نو برای

شامل توسعه محصوالت جدید و دسترسی به بازارهای

دانشجویان ،مهمترین شرط رشد سرمایه دانایی و معرفت

جدید ،به کار گیری تکنولوژی جدید ،اعمال بهترین

در جامعه و دانشگاه است .در حال حاضر از دانشگاهها انتظار

الگوهای مدیریتی در بنگاهها و توسعه سطوح مهارتی در

میرود که از قالب سیستمهای سنتی قدیمی که چندان

طیف وسیعی از نیروی کار است و دانشگاهها در عصر کنونی

مفید و توجیهپذیر نیست ،بیرون آمده و در مسیر حرکت بر

قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا نمایند .فراهم

اساس اصل نوآوری قرار گیرند؛ چرا که محیط دانشگاه لزوما

بودن زمینههای مناسب برای تعامل افکار و کسب تجربیات

باید آزاد باشد تا افراد بتوانند در آن به راحتی فعالیت نموده

نو برای دانشجویان ،مهمترین شرط رشد سرمایه دانایی و

و دست به نوآوری و خالقیت بزنند .نوآوری می تواند یکی

معرفت در جوامع و دانشگاههاست .عمل کردن بر اساس

از کلیدیترین خرویهای دانشگاه در عصر حاضر محسوب

سیستمهای سنتی دیگر مفید و پاسخگو به نیازهای به روز

شود .دانشگاه نوآور ،توانایی پیش بینی تازهها را داشته و

جوامع و پیشرفت علم و تکنولوژی و توجیه پذیر نیست .در

خود را با آن تطبیق داده و میپذیرد و توانایی تبدیل

حال حاضر بر اساس اصل نوآوری دانشگاه باید آزاد باشد تا

دیدگاههای نو را به فناوری ،محصوالت و روشهای جدید

افراد بتوانند در آن به راحتی فعالیت نموده و دست به

دارد .کالرک و گیبون( ،)34استدالل میکنند که جهان به

نوآوری و خالقیت بزنند .قطعا نوآوری یکی از مهمترین

سرعت در حال تغییر است و دانشگاهها نیاز به تالش هر چه

خروجیهای دانشگاه است .یک سازمان نوآور ،توانایی پیش

بیشتر برای انطباق با این تغییرات و باال بردن ظرفیتشان

بینی تازهها را داشته ،آنها را میپذیرد و میتواند دیدگاه-

در پاسخگویی بیرونی دارند .در حال حاضر نیز چالشهای

های نو را به فناوری ،محصوالت و روشهای جدید تبدیل

مهمی پیش روی دانشگاههاست که تنها در صورتی که قادر

کند .اگر سازمانهای آموزشی بخواهند در دورههای بعد،

میتوانند نقش و

اثربخش بوده و در تحقق اهداف خود به موفقیت دست یابند

به انطباق با این چالشها باشند

جایگاهشان را در جامعه حفظ کنند(.)13
دانشگاهها نقش مهم و حیاتی را در بسط و گسترش
نوآوری بر عهده دارند .امروزه دانشگاهها در دستیابی به
اهداف اقتصاد دانش محور و نظام نوآوری ،وظیفه تولید،
انتقال و انتشار دانش و آموزش و تربیت نیروی انسانی را بر
عهده دارند و یکی از مهمترین انتظارات از آموزش عالی،
آموزش و انتقال فرهنگ جدید به مشتاقان آن و تحقیق و
نوآوری در عرصههای علمی است .عالوه بر این موسسات
آموزش عالی به منظور ارتقاء ارزش آموزشی برای
دانشجویان و بهبود اثربخشی تمامی فرایندها باید به گونهای
مدیریت و رهبری شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و
بخش طبیعی فعالیتهای روزانه درآمده و به عنوان دانش
افزوده برای همه اعضای هیأت علمی و دانشکده مطرح شود.

باید به فرآیند نوآوری در سازمان روی آورند .)13(.اگر
دانشگاه را به عنوان یک سازمان در نظر بگیریم که ،نقش
بسزایی در توسعه و نوآوری در جامعه دارد؛ به طور کلی
میتوان ویژگیهایی را از حیث ساختاری ،فرهنگی و منابع
انسانی برای آن برشمرد :در بعد ساختاری دانشگاه باید
دارای ساختار ارگانیک باشد زیرا ساختار ارگانیک به صورتی
مثبت در نوآوری تاثیر گذار است .در بعد فرهنگی دانشگاه-
های نوآور غالبا فرهنگ مشابهای دارند .این دانشگاهها مانند
دیگر سازمانها ،تجربه کردن را تشویق میکنند و هم به
موفقیتها و هم به شکستها پاداش میدهند .در بعد
انسانی ،دانشگاههای نوآور فعاالنه آموزش و توسعه دانش
اعضای خود را آن طور که روزآمد باشد تشویق میکنند.
تولید ،انتقال و گسترش مرزهای علم و دانش و تغییرپذیری
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و انعطاف باال همگام با تغییرات سریع محیطی از خصوصیات

دانشگاه خود باید به عنوان منبع ایجاد تحول و تنوع در

بارز دانشگاه نوآور است .امنیت شغلی را در سطح عالی برای

جامعه ،سالیق دانشجویان را هدایت کند .از دیگر ویژگی-

کارکنان خود فراهم میکنند و به افراد جرأت تغییرپذیری

های دانشگاه نوآور میتوان به ایجاد فضا برای کار گروهی و

میدهند .آنها از کارکنان خود حمایت میکنند و شرایطی

طرح نظرات جدید کارکنان اشاره کرد؛ در این فضا ،بستر

را برای کارکنانشان فراهم میکنند که در رده باالی سلسه

مناسب برای طرح و استقبال از ایدههای جدید وجود دارد.

مراتب نیازهای مازلو قرار گیرند تا بتوانند نیروهای نوآور و

در دانشگاه نوآور تغییر در دانشگاه ارزشی مثبت تلقی می-

خالق خود را بروز دهند .کارکنان از کار خود لذت میبرند

شود و مدیران ،تغییر را به عنوان تنها عامل ثابت و گریز

و آزادانه روی موضوعات مورد عالقه خود کار میکنند .به

ناپذیر تلقی میکنند و به نوعی همیشه پذیرای تغییرات

نیازهای دانشجو توجه میشود و دانشگاه خود باید به عنوان

جدید و به روز هستند .همچنین اهداف این دانشگاه مبتنی

منبع ایجاد تحول و تنوع در جامعه ،سالیق دانشجویان را

بر ارزشهای انسانی است ،به همین دلیل ،کارکنان این

هدایت کند(.)13

دانشگاهها به تربیت فارغ التحصیالن اثر بخش و کارآمد خود
افتخار میکنند و امکان آزاد اندیشی و فضای طرح پیشنهاد
را برای همه اعضای خود به وجود میآورند ،تا افراد فرصت

دانشگاه نوآور
اگر دانشگاه نوآور را به عنوان یک سازمان در نظر بگیریم
که ،نقش بسزایی در توسعه و نوآوری در جامعه دارد؛ به
طور کلی میتوان ویژگیهایی را از حیث ساختاری،
فرهنگی و منابع انسانی برای آن برشمرد :در بعد ساختاری
دانشگاه باید دارای ساختار ارگانیک باشد زیرا ساختار
ارگانیک به صورتی مثبت در نوآوری تاثیر گذار است .در
بعد فرهنگی دانشگاههای نوآور غالبا فرهنگ مشابهای دارند.
این دانشگاهها مانند دیگر سازمانها ،تجربه کردن را تشویق
میکنند و هم به موفقیتها و هم به شکستها پاداش می-
دهند .در بعد انسانی ،دانشگاههای نوآور فعاالنه آموزش و
توسعه دانش اعضای خود را آن طور که روزآمد باشد تشویق
میکنند .تولید ،انتقال و گسترش مرزهای علم و دانش و
تغییرپذیری و انعطاف باال همگام با تغییرات سریع محیطی
از خصوصیات بارز دانشگاه نوآور است .امنیت شغلی را در
سطح عالی برای کارکنان خود فراهم میکنند و به افراد
جرأت تغییرپذیری میدهند .آنها از کارکنان خود حمایت
میکنند و شرایطی را برای کارکنانشان فراهم میکنند که
در رده باالی سلسه مراتب نیازهای مازلو قرار گیرند تا
بتوانند نیروهای نوآور و خالق خود را بروز دهند .کارکنان
از کار خود لذت میبرند و آزادانه روی موضوعات مورد عالقه
خود کار میکنند .به نیازهای دانشجو توجه میشود و

یابند مشکالت و طرحهای سازنده خود را در قالب پیشنهاد
مطرح کنند .نظارت سلسله مراتبی(نظارت از باال و نظارت
بیرونی) ،جای خود را به روابط مناسب و مطلوب بین
همکاران و خود نظارتی میدهد و افراد تعهد و احساس
مسئولیت بیشتری نسبت به کار و وظیفه خود پیدا میکنند.
در دانشگاه نوآور افراد نوآور و خالق بسیار با اهمیت قلمداد
و تشویق میشوند ،زیرا وجود اینگونه افراد برای تدام حیات
دانشگاه الزم و ضروری است .فعالیتهای مداومی برای
بهبود خدمات فعلی و یا خلق و ارائه خدمات جدید اجرا
میشود .عمل پاالیش ،دستهبندی و توزیع اطالعات و دانش
در این دانشگاه به وفور صورت میگیرد .چنین دانشگاهی
خود را اسیر ساختار و روشهای اجرایی موجود نمیکند.
این دانشگاه سطح آموزش و قابلیتهای اعضای خود را به
طور مستمر ارتقا میدهد تا دانش و آگاهی آنان به روز باقی
بماند .از طرفی مجاری ارتباطی دانشگاه ،باز و چند جانبه
است و به نوعی مرزی برای آن نمیتوان قائل شد .در این
دانشگاه سعی میشود از انواع و اقسام قشرها در دانشگاه
استخدام صورت گیرد و جذب نیروهای خالق و نوآور از
اهمیت واالیی برخوردار است .برای تحقیق ،سرمایهگذاری
صورت میپذیرد و برنامهریزیها دراز مدت و انعطافپذیر
است و امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوششهای
نوآورانه فراهم است .ساختار سازمانی دارای پویایی و
انعطاف الزم(ساختار ارگانیک) است و آزادی عمل مطلوبی
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در زمینه انجام فعالیتها و تالشهای نوآورانه وجود دارد.

دارای ساختار مدیریتی منعطف و نفوذپذیر است .بلوغ

به کارگیری نتایج حاصل از فعالیتهای نوآورانه و دادن

گروهای علمی از ارکان دانشگاه نوآور است ،این بلوغ از

پاداش مناسب به افراد نوآور شیوه مرسوم در این نوع

طریق زایش اندیشه و عمل متناسب با آن از طریق گروهها،

دانشگاهها تلقی میگردد؛ سازو کار تشویق و ترغیب

قابل شناسایی است .به معیارهای هیأت علمی ،دانشجو،

کارکنان به یادگیری وجود دارد و به ارتقای سطح کیفی

کارشناسان و مدیران به دقت توجه میشود و در نگهداری

آموزش در دانشگاه توجه ویژهای میشود()13؛ همچنین در

آنها ،پاسخگویی به تمایالت و سیاستهای محرک پویایی

دانشگاه نوآور تاکید بر یادگیری سازمانی است(.)31

علمی ،فردی و سازمانی از اولویت اساسی برخوردار است .به

از طرفی به گفته کالرک دانشگاههای نوآورانه  5ویژگی
اساسی دارند :اولین مورد هسته قوی است؛ دانشگاههایی که
قصد تغییر دارند ،نیاز دارند که سریعتر ،انعطافپذیرتر و
متمرکزتر در واکنش به درخواستهای محیط خود عمل
کنند .مورد دوم توسعه محیط است؛ دانشگاههای که قصد
تغ ییر دارند نیاز دارند با جهان اطراف خود ارتباط برقرار
کرده و فراتر از مرزهای سنتی گام بردارند .مورد سوم وجود
یک پایگاه متنوع بودجه است؛ دانشگاهها برای تغییر نیازمند
منابعی از جمله بودجه اختیاری هستند .مورد چهارم یک
مرکز قوی دانشگاهی است؛ دانشگاهها به قصد تغییر نیاز به
واحد دانشگاهی دارند که فرهنگ کارآفرینی را بپذیرد .این
واحدها تغییر به واکنش مثبت را تحریک میکنند و در
نهایت وجود فرهنگ کارآفرینی یکپارچه است؛ دانشگاه-
هایی که میخواهند تغییر کنند نیاز به فرهنگی دارند که
پذیرای تغییر باشد؛ اخالق کار و مجموعهای از اعتقادات
که در دانشگاه توسعه یافته و اساس هویت موسسه شده
است( .)1429از نظر یمنی دوزی سرخابی ،دانشگاه نوآور
دانشگاهی است که در زمینهسازی برای زایش اندیشه و در
تعامل با عمل اهمیت مییابد و دارای ویژگیهای از جمله
شناخت است .شناخت حاصل از دانشگاه نوآور ثابت نیست،
سیال و تغیرپذیر است .دانشگاه نوآور تئوری و عمل را به-
صورت یک کل در نظر میگیرد ،اگر ابعاد نظری در عمل
تأیید نشوند ،نمیتوانند مدعی برخورداری از جایگاه تئوری
باشند .از طرفی دانشگاه نوآور از توان باالی سازگاری
برخوردار است ،بهطوریکه با درک تغییرات محیطی توان
ایجاد تغییرات مناسب را در خود پیدا میکند و توان جذب
و نگهداری و بالندگی منابع انسانی خود را دارد؛ همچنین
33-Clark

طور کل وی دانشگاه نوآور را منبعی برای تصورات و
نوآوریها در نظر میگیرد( .)32به اعتقاد ون وات دانشگاه
به عنوان عضو مهمی از جامعه نمیتواند لحظهای خود را
جدای از نوآوری و تغییرات رو به رشد تصور کند .وی بیان
میدارد که دانشگاههای نوآور خود را با شرایط محیطزیست
خود انطباق میدهند و در پی پاسخ به این سئوال هستند
که چگونه به شرایط در حال تغییر ،واکنش نشان دهند.
دانشگاه نوآور دانشگاهی است که نشان میدهد چگونه
آموزش عالی میتواند به نیروهای نوآور واکنش نشان داده
و به تجزیه و تحلیل موشکافانه آنها بپردازد و در عین حال
به این نیازها بر اساس تغییر در آینده پاسخگو باشد (.)26
از عوامل کلیدی ایجاد نوآوری در دانشگاه میتوان به
ساختار ،افراد ذینفع ،ارتباطات بیرونی و قوانین و مقررات
اشاره کرد که هر یک از این ابعاد به زیر مقیاسهایی نیز
تقسیم میشوند و شامل :ارتباطات بیرونی(با زیر مقیاس-
هایی چون تبادل اطالعات ،رشد و توسعه کارکنان و ارتباط
افراد ذینفع درونی و بیرونی) ،ساختار(فیزیکی و خدماتی)،
افراد ذینفع(کادر مدیریتی ،اعضای هیأت علمی و
دانشجویان) و قوانین و مقررات(مشارکت در پژوهش ،انتقال
دانش ،تناسب عقالنی و منطقی)میباشد که در نهایت یک
سیستم را ترسیم مینماید .تمامی این عوامل به نظر
کوچکی و محمدی در صورتی که منجر به ایجاد دانشگاهی
گردند که توانایی پاسخگویی و واکنش به نیروهای نوآور را
داشته باشد و فراهم کننده جو رقابتی در جهت مواجهه با
تغییرات دوران معاصر باشد را میتوان نوآور دانست .به این
معنا که دانشگاه نوآور دانشگاهی است که تمامی عوامل
ایجاد کننده آن نوآور بوده و منجر به ایجاد نوآوری میگردد.
زمانی که در یک دانشگاه ،مجموع این عوامل با سطح کمی
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و کیفی باال حضور داشته باشند ،یک نظام نوآور دانشگاهی

در حال حاضر بر اساس اصل نوآوری دانشگاه باید آزاد باشد

ترسیم میگردد(.)33

تا افراد بتوانند در آن به راحتی فعالیت نموده و دست به
نوآوری و خالقیت بزنند .قطعا نوآوری یکی از مهمترین
خروجیهای دانشگاه است .یک سازمان نوآور ،توانایی پیش

بحث و نتیجه گیری
آموزش عالی طی سالهای اخیر متناسب با تغییرات و
تحوالت اجتماعی و اقتصادی محیط پیرامون خود،
دستخوش دگرگونیهای بنیادینی شده است .گر چه هر
یک از این تغییر و تحوالت خواستگاهها و آثار متفاوتی
داشتهاند ،ولی در جمعبندی کلی میتوان گفت دانشگاهها
ضمن حفظ جایگاه و قداست سنتی خود با چالشهای مالی،
ساختاری و مدیریتی بنیادینی رو به رو بودهاند که آنها را به
واکنشهای خواسته و ناخواسته ناگزیر ساخته است .برآیند
کلی این فشارها ،دانشگاهها را به سمت خودگردانی ،نوآوری،
تنوعگرایی ،پاسخگویی ،نتیجهگرایی و ...سوق داده است.
دانشگاه نه فقط در حوزه علم و فناوری ،بلکه باید بر نوآوری
اقتصادی و فرهنگی نیز همانگونه که تاثیر میپذیرد ،موثر
باشد .دانشگاه آموزشمحور به ترویج علم کمک میکند در
حالی که زمانی که از دانشگاه نوآور صحبت میکنیم ،غرض
تبدیل دانشجو به کارآفرین است( .)20دانشگاهها برای
تحقق اهداف بلند مدت باید دست به نوآوری زده و
متغیرهای محیطی و متغیرهایی که نقش بسزایی در رشد
و پیشرفت سازمان دارند را مد نظر قرار دهند .رقابت پذیری
در اقتصاد جهانی به توانمندیهای تکنولوژیکی و نوآوری
وابسته میباشد؛ این امر شامل توسعه محصوالت جدید و
دسترسی به بازارهای جدید ،به کارگیری فناوری جدید،
اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاهها و توسعه سطوح
مهارتی در طیف وسیعی از نیروی کار میباشد و دانشگاهها
در عصر کنونی قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا
نمایند .فراهم بودن زمینههای مناسب برای تعامل افکار و
کسب تجربیات نو برای دانشجویان ،مهمترین شرط رشد
سرمایه دانایی و معرفت در جوامع و دانشگاههاست .عمل
کردن بر اساس سیستمهای سنتی دیگر مفید و پاسخگو به
نیازهای به روز جوامع و پیشرفت علم و تکنولوژی و توجیه
پذیر نیست.

بینی تازهها را داشته ،آنها را میپذیرد و میتواند دیدگاه-
های نو را به فناوری ،محصوالت و روشهای جدید تبدیل
کند .اگر سازمانهای آموزشی بخواهند در دورههای بعد،
اثربخش بوده و در تحقق اهداف خود به موفقیت دست یابند
باید به فرآیند نوآوری در سازمان روی آورند .)13(.با توجه
به عرصه رقابت شدیدی که در بین عناصر تشکیل دهنده
نظام ملی نوآوری در هر کشور وجود دارد ،از جمله صنایع،
شرکتها ،بنگاهها کوچک و متوسط ،دانشگاه ها نیز به
عنوان بخشی از این نظام در جهت توسعه علم و فناوری
باید بهطور موثر نقش خود را ایفا کنند .شرکتها و مراکز
تحقیقات و رشد و پارکهای علم و فناوری جزء رقیبان
استراتژیک دانشگاهها در عصر حاضر محسوب میشوند و
نقش بسزایی همچون دانشگاه ،در تولید علم و فناوری و
توسعه نظام علم و فناوری در هر کشوری بازی میکنند.
تغییرات محیطی گسترده و لزوم پاسخگویی مناسب
دانشگاه ها ،آنها را بر آن داشته است که از قالب سنتی و
مرسوم خود به ساختاری چابکتر ،مسئولتر و منعطفتر
تغییر شکل داده و در مسیر تغییر و نوآوری گام بردارند.
اهمیت این موضوع در کشور نیز احساس میشود .متاسفانه
در دانشگاههای ایران غیر از تعدادی انگشت شمار به نوآوری
و تولید فناوری توجه کمتری پیش از این شده است .با
توجه به اینکه نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت
علم و فناوری در کشور مؤثر است؛ باید به یکی از ارکان
اصلی اکوسیستم نوآوری یعنی دانشگاه بیش از پیش در
رابطه با توسعه نوآوری توجه کرد .رقبای اصلی دانشگاهها
در دنیا شرکتهای بزرگ و صنایع ،در تولید علم و فناوری
هستند .در ایران متاسفانه به ارتباط دانشگاه و صنعت و
تجارسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و تولید انبوه
محصوالت فناورانه حاصل از آن توجه کافی نمیشود .در
واقع پل واسط بین دانشگاه و صنعت هنوز تمام و کمال
شکل نگرفته است و نیازمند اصالحات است.
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از طرفی بزرگترین دانشگاههای نوآور در کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه به ابداع و به کارگیری شیوههای
نوین آموزشی روی آورند که جایگزین شیوههای مرسوم و
سنتی گذشته شده است این شیوههای آموزشی دسترسی
همه را به آموزش راحتتر و یادگیری را تسهیل نموده است.
همانطور که گفته شد دانشگاه نوآور ویژگیهای متعددی
دارد که اصلیترین آن ترغیب و تشویق افراد به نوآوری و
ایجاد محیط نوآور است که در آن افراد به ایدهپردازی و
انجام فعالیتهای نوآورانه ترغیب میشوند .بهتر این است
که دانشگاهها در ایران از قالب سنتی و استادمحور خود
خارج شده و شکل نوآورانهتری به خود بگیرند .استفاده از
راهحلهای نوآورانه بهترین شیوه ممکن است .برای اینکه
دانشگاه بتواند کماکان به حیات خود ادامه داده و از طرفی
به انتظارات و مسئولیتهای که در قبال جامعه دارد بپردازد،
باید در عرصه رقابت با سایر دانشگاههای نوآور و شرکای
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Assessing barriers to university-industry development program goals Sixth using
confirmatory factor analysis
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Abstract
One of the objectives of the sixth research and development of scientific research in order to
reduce economic and social damages, and strategies to solve problems with them . On the
other hand the Ministry of Industry, Mine and Trade is required in order to fulfill the
objectives of the sixth development programs with partner universities in this regard are
factors may prevent communication between university and industry. Based on the aim of the
present study, functional and perform descriptive terms has been supported by extensive
research library. A questionnaire consisting of 33 questions developed and And
between 411faculty members of universities and industrial managers of Birjand who were
randomly selected and selected on the basis of Cochran form were collected and collected..
To analyze data, exploratory factor analysis, verification and system software LISREL
structural equation is used, in order to assess the relationship between variables and ranked
them, the tests Dvjmlh¬Ay, t-Factor and Friedman interest is taken.
Keywords: university, industry, the sixth program development, factor analysis.

Sociological study of the relationship between university and industry
Mohammad ali Amirpoorsaeed*
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Abstract
If we look at the society from a Structural Functionalism point of view, all human societies
have systems and sub-systems that need to work to benefit from these existing sub-systems in
order to grow and advance their level of development. Undoubtedly, a dynamic balance
between these sub-systems can be an effective and vital factor for the development and
growth of any society. Undoubtedly, the institutions of the university and industry are two
very important institutions in the development of new societies. Our country is a developing
society, in the sense of a transition that needs to be balanced and coordinated in order to
achieve its goals, in order to provide a better level of well-being and a better life for its
members. For this reason, different institutions in a society need to have a lot of coordination
and communication so that society can achieve its development goals. The aim of this study
is to study the relationships and interactions between the institutions of the university and the
industry, as well as to find out what factors contribute to this relationship and what factors
can be an obstacle to this interrelationship. In this research, we try to collect information
using library data. Using this method, we try to analyze them with the help of existing data
and resources, as well as researches carried out in this field, and present their results in the
form of a new research.
Keywords: 42/5000 University, Industry, Industry and University Relations, Development

Academic Entrepreneurship: A Stage Based Model
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Abstract
Today, the Entrepreneur University, academic entrepreneurship, and the
commercialization of academic research are somehow attracting attention that has put
pressure on academic institutions to become entrepreneurs. Accordingly, the present study
aims to design and develop a step-by-step model of university entrepreneurship. In this model
there are five stages in the process of university entrepreneurship that are: motivation,
governance, selection, competition, and performance. The process of entrepreneurship
originates from the motivation of faculty members from universities, industries and
government to commercialize science and knowledge from academic research. In this model,
the governance and competitiveness stages associated with the process of commercialization
of academic knowledge make the selection of the method fit and, ultimately, the
implementation of academic entrepreneurship. This research has a descriptive-analytic
dimension and has been done through documentary study. Findings of the research confirm
that the step-by-step model of university entrepreneurship is a structured way to understand
facilitator and mediator relationships that stimulate entrepreneurship mobility.
Keywords: Academic entrepreneurship, stage based model, university knowledge
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Abstract
The purpose of this research was the effect of work ethic and job identity on job
involvement in staffs at University of Kashan. Research type is descriptive
correlative. The statistical population consisted all of staffs' in University of Kashan
(N=547) that by Cochran Formula and simple randomized sampling 242 ones were
chosen as sample. To gathering data’s used from three questionnaire work ethic in
four components with 23 items, job identity in five component with 15 items and job
involvement with 10 items in terms. Questionnaires content & construction validity
confirmed. Through Cronbach alpha coefficient, reliability coefficients were
obtained equal to 0.73 for work ethic, 0.82 for job identity and 0.83 for job
involvement. Data analyses done in two level descriptive & inferential statistics
through Spss & Amos software’s. Finding showed mean of work ethic, job identity
and job involvement were upper than average. Correlation coefficient showed work
ethic components on job involvement have positive & significant effect but job
identity components on job involvement have positive & no significant effect.
Regression coefficient revealed only work ethic could predict job involvement in
staffs.
Keywords: Work Ethic, Job Identity, Job Involvement, Staffs, University
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Abstract
Progress and development of a country requires maximum use of its capabilities and
potentials. The connection between industry and university leads to effective use of scientific
capabilities of university and facilities and experience of industry. This relation is more
effective when industry and university are aware of each other's capabilities and needs in
order to have an effective and goal-oriented cooperation. The aim of this research is to use
educational and research services of university to find necessary solutions and technical
requirements to recognize the needs of electricity industry as one of the most important
infrastructure industries of the country and also the degree of importance and priority of each
necessity be determined. First by interviewing electricity industry elites, needs of electricity
industry were determined and technical requirements for meeting those needs were exploited.
Then the relation between necessities and requirements was determined by the means of QFD
matrix. After that the requirements which had the most relation with necessities were
declared. These solutions were sorted by the Analytic Hierarchy Process technique. The
results showed that the most important needs of the electrical industry are "specialist human
resources in the field of electrical engineering" and "availability of academic staff in the field
of electrical engineering.
Key words: Industry-University Relation, Electricity Industry, Quality Function
Deployment, Analytic Hierarchy Process.
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Abstract
Today, the impact of innovation on economic growth and development and the progress of
countries is very much considered. Many leading science and technology countries are
countries that have tried to innovate at all levels and dimensions of the ecosystem of
innovation. One of the most important and important components of the innovation
ecosystem of each country is universities. Today, universities have a significant role in the
production of science and technology. Also, many universities in developed and developing
countries have tried to innovate in their educational structure and to be transformative.
Innovative University is the most suitable platform for achieving this goal and expanding
innovation at various academic levels. In this regard, we tried to study the literature of the
University of Innovation by using a library research method (secondary studies of the kind of
theater) and based on the study of information sources. The study population of this study
was all sources and library documentation. The present research studies theoretical
foundations, explaining the concept and key features and strategies for achieving the
innovative university. The purpose of this paper is to examine the role of innovation and the
ecosystem of innovation in the formation and development of the innovative university, as
well as the study of the structure of the innovative university.
Key words: Innovation Ecosystem, Innovation System, Innovative University, Innovation,
Science and Technology

