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صص4-1 :

چکیده
در چند دهۀ گذشته چالش «ارتباط صنعت و دانشگاه» مهم ترین مسئلۀ جاری کشور بوده است« .استاندارد و نگرش استانداردی»
نوعی تفکّر کاربردی است که از تجمیع تجارب جهانی و دانش همگانی سامان گرفته است .یکی از مهمترین واژگان همۀ
استانداردهای تدوین شده در سطوح بینالمللی ،ملّی و سازمانی کلمۀ «علّت ریشهای» است .ضمانت پویایی و پایایی صنعت،
رعایت همه جانبۀ استانداردهای ضروری است .فرهنگ صنعتی با پذیرش و کاربست استاندارد در ابعاد گوناگون تولید و خدمت،
بالنده میشود و اثرگذاری خود را به زیبایی ابراز میکند .دستاندرکاران حوزۀ تدبیر و اجرا در مسئلۀ ارتباط دانشگاه و صنعت،
بایستی اهتمامی بیش از پیش به رعایت« اخالق حرفهای و مهندسی» است .جان مایۀ این سخن ،تعهّد به صداقت و باورداشتن
اثرگذاری است .شناختن و به کاربردن منشورهای اخالق مهندسی در سطح جهان نه تنها نگاه را ژرفآگین میکند بلکه حوزۀ
تعهّد عمل را نیز گسترش می دهد .اخالق ضرورت پایه برای توسعۀ علمی پایدار است .بازپردازش موضوع تحصیالت و آموزش
در پهنۀ دانشگاه ،یک چالش بسیار مهم است .تحصیالت دانشگاهی نظری است و رویکردی مهارتی یا حرفهای شدن ندارد .هدف
صنعت در منابع انسانی ،پرورش صنعتگر ماهر به قصد انجام کار است .پل ارتباطی دانشگاه و صنعت با هدف کاربست درسهای
آموخته و تجربههای اندوخته قابل اعتماد است.
واژههای کلیدی :ارتباط صنعت و دانشگاه ،استاندارد ،اخالق حرفهای ،تجربههای اندوخته ،آموزش دانشگاهی.

نوع مقاله :ترویجی
در چند دهۀ گذشته چالش «ارتباط صنعت و دانشگاه»
مهمترین مسئلۀ جاری کشور بوده است .در طول این
زمانها از پایهگذاری معاونت علمی و فنّاوری نهاد ریاست
جمهوری تا تأسیس دفتر ارتباط با صنعت در وزارت علوم،
تحقیقات و فنّاوری و به همین سیاق در معاونت پژوهش و
فنّاوری دانشگاهها ،از بنیادگذاری دانشگاه فنّی و حرفهای تا
انتشار نشریّۀ صنعت و دانشگاه غفلت نداشتهایم امّا چرا
اقدامهای انجام شده ،اثرگذار نیست و دستاورد نهایی آن
تغییری شایسته در دانشگاه و صنعت و زندگی مردم جامعه
به وجود نیاورده است؟ پذیرا شویم که معضل ارتباط
دانشگاه و صنعت با گردهمایی و سخنرانی برطرف نمیشود.

«استاندارد و نگرش استانداردی» نوعی تفکّر کاربردی
است که از تجمیع تجارب جهانی و دانش همگانی سامان
گرفته است .سازمان  .[1] ISOیک مرجع جهانی متشکّل
از مراجع ملّی استاندارد است ] .[1یکی از مهمترین واژگان
همۀ استانداردهای تدوین شده در سطوح بینالمللی ،ملّی
و سازمانی کلمۀ «علّت ریشهای» است ] .[1نه تکنولوژی از
فـرهنگ و آمـوزش جـداست و نه سیـاست از اینها استقالل
دارد .جامعۀ خوب ،جامعهای است که در آن ثبات و
هماهنگی و تناسب باشد .استاندارد ،جمع ثبات و تغییر
است ].[2
برای اصالح و حتّی پیشگیری از بروز مغایرت محصول
تولیدی یا خدمت تعهّدشده ،الزام است تا علّت ریشهای
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تبیین و تحلیل شود .ضمانت پویایی و پایایی صنعت ،رعایت
همه جانبۀ استانداردهای ضروری است .فرهنگ صنعتی با
پذیرش و کاربست استاندارد در ابعاد گوناگون تولید و
خدمت ،بالنده میشود و اثرگذاری خود را به زیبایی ابراز
میکند .موضوعی با این درجه از اهمیّت در نظام دانشگاهی
ما جایگاهی ندارد و از این رو ،میان تجربه و تخصّص شکافی
ایجاد میشود که سرانجامش درّۀ بین صنعت و دانشگاه
است .به سیاستگذاران فرهنگ صنعتی کشور در وزارت
خانۀ صنعت ،معدن و تجارت از یک سو ،و به وزارت علوم،
تحقیقات و فنّاوری از سویی دیگر ،توصیه میشود به
ضرورت بازنگری در محتوای دروس صنعتی و مهندسی و
وارد کردن مفاهیم و موضوعات اثرگذار جهانی همانند
«استاندارد و نگرش استانداردی» اهتمام جدّی داشته
باشند .علّت ریشهای ناکارآمدی همایش و نگارش مقاله در
موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت ،از افتراق زاویۀ دانشگاهیان
و صنعتگران نشأت گرفته است .دامنۀ تعریف حلقۀ مفقودۀ
ارتباط دانشگاه و صنعت از بیرغبتی صنعت تا بیتوجهّی
دانشگاه ،از نپرداختن به ساحت ابعاد جامعه شناختی صنعت
تا اقتصادپژوهی دانشگاه مایه گرفته است .بن مایۀ تفکّر «از
ایده تا پدیده» مالزمت تجارت صنعتی و اقتصاد آموزش
مهندسی در کشور است تا محصول و دانش فنّی رشدی
متوازن داشته باشند .استاندارد یعنی کاربست تجربۀ جهانی
برای بهتر شدن تولید و خدمت به جامعۀ انسانی.
بسیار شایسته است که دستاندرکاران حوزۀ تدبیر و اجرا
در مسئلۀ ارتباط دانشگاه و صنعت ،توجّه بنیادی و بیش
از پیش به رعایت «اخالق حرفهای و مهندسی» داشته
باشند .جان مایۀ این سخن ،تعهّد به صداقت و باورداشتن
اثرگذاری است .کیفیّت در یک کالم رعایت حقّالنّاس است.
با انجام کار کیفی میتوان حقوق مردم را پاس داشت.
معنای حقیقی رستگاری ،درستکاری است ] .[3شناختن و
به کاربردن منشورهای اخالق مهندسی در سطح جهان نه
تنها نگاه را ژرفآگین میکند بلکه حوزۀ تعهّد عمل را نیز
گسترش میدهد .اخالق ضرورت پایه برای توسعۀ علمی
پایدار است .بیتوجّهی یا کمتوجّهی به اخالق حرفهای و
مهندسی و پارهای رفتارهای نادرست مهندسی صدمات
جبرانناپذیری را بر روند توسعۀ علمی کشور وارد کرده
است .از این رو ،پرداختن به مبانی و اصول اخالقمدار در
عرصههای همراهی و همکاری دانشگاه و صنعت یک ضرور

جدّی است .برای استعالی مفهوم و موضوع ،بازشناخت
منشورهای اخالقی:
 انجمن ملّی مهندسان حرفهای یا NSPE

 انستیتویِ مهندسان برق و الکترونیک یا IEEE
 انجمن مهندسان مکانیک آمریکا یا ASME
 انجمن مهندسان عمران آمریکا یا ASCE

 انجمن مهندسان شیمی آمریکا یا AIChE
راهگشا هستند .این منشورها به عنوان راهنمایی برای
تصمیمگیری اخالقی در مهندسی هستند .منشورهای
اخالقی ،میزانی برای رفتارهای درست و حرفهای و
مهندسی هستند .اگرچه اصول کلیدی تمام منشورها یکی
است و در تمام نقاط دنیا کاربرد دارند امّا واقعیّت این است
که بومیسازی آنها و واردکردن برخی جزئیات متناسب با
فرهنگ ملّی میتواند در کارآمدی آنها بسیار مؤثّر باشد ].[4
ثروت اجتماعی و سرمایۀ جمعی در سایهسار اخالقمندی و
کار گروهی به دست میآید .برتری دادن منافع ملّی و
مصالح همگانی ،رکن وجودی موضوع است .به یاد داشته
باشیم که اگر برای منافع جمعی کار کنیم جمعی برای
منافع ما کار خواهند کرد.
پلی استوار ،بین دانشگاه و صنعت برقرار کنیم .همواره گفته
میشود برای حلّ مشکل یا راهی وجود دارد یا راهی ساخته
خواهد شد .اساتین پایمندی این پل یکی بازشناخت گسترۀ
«عرضه و تقاضا» در عرصۀ صنعت است و دیگری باز
پردازش موضوع تحصیالت و آموزش در پهنۀ دانشگاه است.
انگیزۀ مهم در ایجاد پل ،ذینفعشدن سهگانۀ صنعت،
دانشگاه و جامعه است .رویکرد امر صنعت به پاسخگویی
تقاضا و اقبال به امر عرضه است .صنعت ،نیاز سنجی و
نیازآفرینی دارد و دانشگاه صنعتی ،بایستی به تحقیق
بنیادی بپردازد .پس از پژوهش و تدوین دانش فنّی و ساخت
نمونۀ نهایی محصول ،این صنعت است که میباید به عرصۀ
تولید انبوه گام بگذارد .صنعت و نیاز اجتماع ،دانشگاه را به
سمت پژوهش سوق میدهد تا زمینههای تولید فعّالتر
شوند .رسالت صنعت ،تولید واقعی و سودآوری اجتماعی بر
بنیاد یک بنگاه اقتصادی است و رسالت دانشگاه ،تدوین
دانش فنّی و تأمین منافع ملّی و مصالح اجتماعی است .برای
تعامل بهتر بین دانشگاه و صنعت ،اهتمام دانشگاه به
روزکردن اطّالعات صنعتگران است و اهتمام صنعتگران
انتقال تجربیّات صنعتی است .یکی از راههای تحقّق این
خواسته ،ایجاد شرکتهای تجاری بر پایۀ اقتصاد صنعتی
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است .تقریب بیش از پیش دانشگاه و صنعت ،منوط به
بازتعریف انگیزههای مالی و ذینفعشدن صنعتگر و استاد و
دانشجو است .اکنون ،فقدان تعریف و تبیین جنبههای
حقوقی کار یکی از کاستیهای مهم اجرایی است.
همپیمانشدن صنعت و دانشگاه بر محرمانهبودن اطّالعات
صنعتی و رعایت امنیّت اطّالعات در جایگاه حقوقی روشن،
راهکار مهم تداوم و تعالی همکاری است.
مطلب مهمّ دیگر ،بازپردازش موضوع تحصیالت و آموزش
در پهنۀ دانشگاه است .تحصیالت دانشگاهی نظری است و
رویکردی مهارتی یا حرفهای شدن ندارد .هدف صنعت در
منابع انسانی ،پرورش صنعتگر ماهر به قصد انجام کار است.
پل ارتباطی دانشگاه و صنعت با هدف کاربست درسهای
آموخته و تجربههای اندوخته قابل اعتماد است .باور کنیم
آموزش رسمی ،شرط الزم است و البتّه کافی و کیفی نیست.
یکی از راههای تحصیل کیفیّت ،انجام مقایسههای تطبیقی
و مقایسهای شیوۀ ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای
پیشرو مانند آلمان و ژاپن و ساختن الگوی بومی آن است.
دو گزارۀ حکمتانگیز و مهم «دانایی ،توانایی است» و «باور
توانایی ،توانایی میآفریند ».راهبرد ملّی و راهکار اجرایی
است .و امّا سخن آخر:
من دانـشآموختۀ مهندسـی برق در دانشـکدۀ پلیتکنیـک
تهران هستم .زنده یاد مهندس حبیب نفیسی «پدرتعلیمات
فنّـی و حـرفـهای ایران» که بنیـانگـذار این دانـشگاه و 3

منابع
 .1سازمان بین المللی استانداردسازی .الزامات سیستم
مدیریّت کیفیّت . ISO 9001:2015 .ویرایش پنجم.
ترجمه :سیّدمحمّد رضا حسینیان .تهران :مرکز آموزش و
تحقیقات صنعتی ایران1394 ،ش.
 .2داوری اردکانی،رضا .کتاب مقاله ها :همایش فرآیند
استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در چرخۀ آموزش
کشور .فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران1393 :ش.
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صنعتی دیگر و  150هنرستان فنّی و حرفهای در ایران
هستند؛ در پاسخ پرسش اعتراضی همسر خویش که می
پرسد چرا به پاس این همه خدمت ،نشان ملّی و لوح سپاس
دریافت نکردهاید؟ جواب میدهد که من برای شهرت و شاه
خدمت نکردهام؛ من برای کشور و جوانان میهنم خدمت
کردهام ].[5
سازندگی ایران و بالندگی دانشگاه و صنعت ایران به دست
جوانان ایرانی است .ایران را ایرانی آباد خواهد کرد .به کشور
خویش مهر بورزیم و دانشگاهی و صنعتگر را ارج بگذاریم.
از برکات این مهر و آن ارجگذاری ،تحقّق اخالقگرایی و
تحصل کار جمعی و در نهایت حصول منافع جمعی و
اجتماع است.
درخواست میکنم سخنرانی ژرف و پرمعنای خانم مرکل،
صدراعظم آلمان را در سال  2019در دانشگاه هاروارد
مطالعه و بررسی کنید .شناخت افقهای بلند تعالی و تداوم
پیشرفت ،به معنای گام نهادن در مسیر بهبود پیوسته است.
راه با گام گذاشتن آغاز میشود.
روزآمدی و اثرگذاری ،خاصیّت همراهی دانشگاه و صنعت
در شناخت نیاز امروز و ساخت فردای روشن زندگی
انسانهاست .جهانیشدن با تمام اقتدارش پیش روی
ماست؛ بر ما وظیفه است که با دانایی و توانایی تمام به
استقبالش برویم.

 .3فنایی؛ محمّدمهدی .سخنرانی در مؤسّسۀ دانشگاهی
جواد االئمه یزد 22 :اردیبهشت 1394ش.
 .4خاکی صدّیق؛ علی .مقدّمه ای بر اخالق پژوهشی و
اخالق مهندسی .ویراست  ،3چاپ اوّل .تهران :دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی1397 ،ش.
 .5حسینی ،سیّدحجّت الحق .مصاحبۀ تاریخ شفاهی با خانم
عظمی عدل؛ خرداد 1398ش.
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نگاهی به ساختار مدیریت پژوهش در آلمان
* گئورک باباملکقرهپتیان
* استاد ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران grptian@aut.ac.ir
تاریخ پذیرش1399/09/15:
تاریخ دریافت1399/02/13:

صص10-5 :

چکیده
در این مقاله ساختار مدیریت پژوهش آلمان مورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا ،تفکیک وظائف در الیههای سیاستگذار،
حامیان مالی و مجریان پژوهش مطرح و سپس رویکرد نهادسازی در پژوهش ارائه شده است .در انتها نحوه تامین منابع مالی
بحث و نحوه برنامهریزی فعالیتهای بینالمللی مطرح شده است .نتیجهگیری مقاله ارائهدهند نکات برجسته و پیشنهاداتی در
رابطه با دیدگاههای ملی بوده است.
واژههای کلیدی :پژوهش ،سیاستگذاری ،ارزیابی ،نهادهای سیاستگذار ،بودجه.

نوع مقاله :ترویجی

 -1مقدمه
این مقاله را میکنیم با سئوالی که همیشه در موارد
پژوهشی با آن درگیر هستیم و این سئوال این است که
چگونه یک تیم پژوهشی درست کنیم و آنرا مدیریت کنیم.
در جهت پاسخ به این سئوال میخواهیم به نمونههای موفق
اشاره کنیم که آن را در کشور آلمان پیدا کردیم .تاریخچه
این بحث برمیگردد به کارگاهی که در شهر برلین در
اردیبهشت  1398توسط وزارت فدرال آموزش و تحقیقات
آلمان برای  20نفر از ایرانیان که از مسئولین وزارت علوم
تحقیقات و فناوری و همچنین از پژوهشگاه نیرو وابسته به
وزارت نیرو بودند ،تشکیل شد .در این کارگاه سه روزه
موضوعاتی مطرح شد که نویسنده در این مقاله سعی دارد
که ماحصل آن را ارائه دهد.
این مقاله به دو بخش اصلی تقسیم شده است .در بخش
اول ساختار مدیریت پژوهش در داخل آلمان بحث خواهد
شد و سپس در بخش دوم ساختار مدیریت پژوهش از
دیدگاه بینالمللی و از دیدگاه آلمان بحث خواهد شد.

بخش اول مقاله را با این سوال شروع میکنیم که ما موقعی
که میخواهیم به هدفمان برسیم چه کارهایی را باید انجام
دهیم .گام اول سیاستگذاری است .گام دوم در رابطه با آن
سیاستگذاری حمایت و پشتیبانی انجام میدهیم و در گام
سوم نظارت و ارزیابی خودمان را ادامه میدهیم .سئوال
بعدی این است که چه نهادهایی این سه گام را انجام
میدهند .در شکل ( )1بحث نهادسازی را در کشور آلمان
نشان میدهد که در سه الیه متفاوت نهادها را
چیدهاند.

-2ساختار مدیریت پژوهش داخل آلمان
-2-1الیههای پژوهش
نویسنده عهدهدار مکاتبات :گئورک باباملک قرهپتیان Grptian@aut.ac.ir

شکل  .1نهادسازی در کشور آلمان

6

نگاهی به ساختار مدیریت پژوهش در آلمان /گئورک قرهپتیان

الیه اول نهاد سیاستگذاری و ارزیابی است که با رنگ آبی
مشخص شده است .بعد نهادهای حامی هستند که فاندها و
حامیان مالی میباشند .نهایتاً الیه سوم نهادهای مجری
هستند .در الیه نهادهای سیاستگذار در باالی شکل دیده
می شود که پارلمان آلمان قرار دارد .همچنین در این الیه
دولت فدرال آلمان ،دولتهای ایالتی آلمان و همچنین
مجموعهای با نام  Wissenschaftsratقراردارند .مورد
آخر را میتوان مشابه شورای عتف ما دانست .در الیه بعد
در نهادهای حامی ،موسسات معروفی مثل  DFGکه بنیاد
تحقیقات آلمان است و  DAADکه همان مرکز تبادالت
دانشگاهی آلمان است و  AvHکه موسسه آلکساندر فون
همبولت است ،قرار دارند .در بحث مجریان در الیه سوم
ترکیب جالبی داریم .در این الیه در شکل دو قاب مستطیل
شکل آبی داریم .یکی تحت عنوان  Universitiesخودش
را مطرح کرده و دیگری که در بیضی قرمز قرار داردNon- ،
 Universityنامیده میشود.
در بخش  Universitiesدو قسمت عمده دیده میشود
یکی دانشگاههای معمولی هستند و دیگری دانشگاههای
علوم کاربردی  Applied Sciencesهستند که مدرکی
که میدهند تا سطح کارشناس ارشد است .در بخش Non-
Universityچهار اسم معروف در سطح دنیا را میبینید
که موسسه  Helmholtz ،Leibniz ،Max Planckو
 Fraunhoferهستند که در مورد این موسسات بیشتر
بحث خواهیم کرد.
در شکل ( ) 2یک مقایسه عددی از لحاظ تعداد بین
 Universitiesو  Non-Universityانجام شده.

در این شکل در سمت راست ،موسسات آموزشعالی
 Universitiesرا میبینید که کالً در آلمان  562مورد
است و در سمت دیگر تعداد موسسات تحقیقاتی Non-
Universityها را میبینید که تعداد آنها  256مورد است.
یعنی میتوان گفت که از لحاظ تعداد ،تعداد موسسات
تحقیقاتی  %45تعداد دانشگاههاست .این نکته جالب نشان
میدهد که کشور آلمان چقدر به مسئله موسسات تحقیقاتی
اهمیت میدهد.
در شکل ( )3سه الیهای که در شکل ( )1مطرح شده بود
با دو نوار زرد تفکیک شدهاند.

شکل  .3بخش دولتی و خصوصی در سه الیه ساختار
پژوهش

در قسمت باالیی این شکل ،نهادهای سیاستگذار هستند.
بین دو نوار زرد الیه حامیان قرار دارند و در پائین شکل
نهادهای مجری قرار گرفتهاند .در همین شکل دو قاب دیده
میشود ،یکی قاب سمت چپ (مشکی) که بخش دولتی را
مشخص میکند و دیگری قاب سمت راست (قرمز) که
بخش خصوصی را مشخص میکند .نکته جالب در این شکل
در این است که بخش خصوصی بطور مشخص در
سیاستگذاری دخالت دارد.
همچنین بخش خصوصی به عنوان حامی در الیه دوم نیز
قرار میگیرد و نهایتا بخش خصوصی در بخش پژوهش به
عنوان مجری نیز نقش بازی میکند.
 -2-1صفحه علم -ثروت

شکل  .2مقایسه تعداد  Universitiesو Non-
University

بعد از بحثی که در مورد الیه سیاست گذار داشتیم
میخواهیم نگاهی دقیقتر به حوزههای عملکرد نهادهای
حامی و مجری پژوهش در آلمان داشته باشیم .این بحث
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در صفحه علم -ثروت ارائه میشود .این صفحه در شکل ()4
ارائه شده است.

شکل  .4صفحه علم -ثروت

در محور  Xمحور ثروت و در محور  Yمحور علم و پژوهش
مطرح شده است .محور -Xها خودش به دو قسمت شده.
سمت چپ محور -Xها مشخصکننده حامیان /صندوقهای
دولتی /عمومی است و سمت راست این محور ،حامیان/
صندوقهای بخش خصوصی را مشخص میکند .در محور
-Yها هم ،بحث علم به دو بحث علوم کاربردی و علوم
بنیادی تقسیم شده است .یعنی در سمت پائین این محور
تحقیقات محض را داریم و در سمت باالی محور ،تحقیقات
کاربردی مطرح است .به این ترتیب این صفحه به چهار ربع
قسمت شده است و هر موسسهای پژوهشی در آلمان
جایگاهش توی این صفحه علم و ثروت مشخص است .مثالً
در میانه صفحه موسسه  Fraunhoferقرار دارد که
مشخص است که حوزه کاری آن بیشتر کاربردیست .چون
اگر تصویر آن را روی محور -Yها پیدا کنید ،میبینید که
در حوزه تحقیقات کاربردی قرار دارد .ولی تصویر آن روی
محور ثروت (-Xها) مشخص میکند که بخش عمده منابع
این موسسه از منابع غیردولتی و بخش خصوصی است .البته
تا حدودی هم منابع اش را توسط دولت تامین میکند.
در این مرحله میتوانیم نتیجه اول را از این بحث داشته
باشیم و آن این است که علم و ثروت در کشور آلمان هدف
نیستند بلکه وسیلهای برای توسعه ملی هستند .اینجا یک
اشارهای بکنیم به موضوع انشائی که همیشه در دوره
دبستان داشتیم و آن این بود که علم بهتر است یا ثروت
بعد میبینیم که آلمانیها در پاسخ به این سئوال پاسخ
میدهند هردو.
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در ادامه متمرکز میشویم به نیم صفحه سمت چپ صفحه
علم -ثروت .اگر دقت کنید در این نیم صفحه تمرکز بیشتر
در سمت گوشه چپ سمت پائین قرار دارد جائی که درواقع
بودجهها و منایع مالی ،بودجههای دولتی است و تحقیقات،
تحقیقات بنیادی است .اسامی معروفی که میشود به آن
اشاره کرد موسسه  Max-Planckو Helmholtzهستند.
درواقع بالفاصله میتوانیم نتیجه دوم این بحث را داشته
باشیم و آن این است که در آلمان تمرکز بودجههای
عمومی/دولتی بر تحقیقات بنیادی و شروع تحقیقات
کاربردی است.
حال میتوان نگاه دقیقتری به این دو موسسهای که اسم
برده شد یعنی موسسه  Helmholtzو Max-Planck
داشت .به خاطر اینکه گفتیم که هردو تحقیقات محض
انجام میدهند ،باید دید که آیا موازی کاری داریم یا آنها با
هم تفاوت عملکرد دارند .در شکل ( )5این موضوع قابل
مشاهد است.

شکل  .5حوزه عملکرد دو موسسه  Helmholtzو Max-
Planck

در شکل ( )5دیده میشود که موسسه Helmholtz
تمرکزش بر روی برنامههاست ،یعنی خوشه پروژهها و
برنامههای بلندمدت تحقیقات محض را دنبال میکند .ولی
موسسه  Max-Planckبا تمرکز برروی افراد و محققین
روی تحقیقات پایه کار میکند .بنابراین تفکیک وظائف
آنها کامال مشخص است .در ضمن این دو موسسه کامال
در سطح آلمان توزیع شده و فعال هستند .در شکل ()6
محل قرارگیری این دو موسسه یعنی دو موسسه
 Helmholtzو  Max-Planckبه ترتیب با رنگهای زرد و

قرمز در سطح آلمان نشان داده شدهاند.
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شکل  .6توزیع دو موسسه  Helmholtzو Max-
 Planckدر آلمان

در اینجا ضروری است که دوباره برگردیم به صفحه علم -ثروت
در شکل ( ،)4ولی اینبار با تمرکز بر روی نیمصفحه راست .اگر
دقت کنید موسساتی که روی در این نیم صفحه قراردارند از
بودجهها و صندوقهای خصوصی غیردولتی استفاده میکنند.
برای مشخص کردن حوزه پژوهشی این موسسات ،تصویر آنها را
روی محور -Yها بررسی میکنیم .مشخص است که تمرکز
عمدهشان روی تحقیقات کاربردی است .البته همانطور که قبال
ذکر شد موسساتی مثل  Fraunhoferوجود دارد که بخشی از
بودجه آنها از سمت دولت تامین میشود .اینجا میتوان نتیجه
سوم و چهارم بحث را مطرح کرد .نتیجه سوم این است که در
آلمان تمرکز بودجه بخش خصوصی بر تحقیقات کاربردیست و
نتیجه چهارم هم این است که بعضی از موسسات پژوهشی آلمان
از هر دو بخش بودجه میگیرند.
در شکل ( )7دو تا موسسه  Fraunhoferبا  Leibnizبا هم
مقایسه شدهاند .همانطور که قبال گفته شد این دو بر روی
تحقیقات کاربردی کار میکنند .ولی این موضوع به معنی
موازیکاری نیست .باید ببینیم تفاوت حوزه عملکرد آنها چیست.

شکل  .7حوزه عملکرد دو موسسه  Fraunhoferبا
Leibniz

همانطور که در شکل مشخص شده در موسسه Leibniz
تحقیقات جنبه راهبردی دارد و آنها بر روی عناوین خاصی
متمرکز هستند .یعنی عنوان پروژه برای ایشان مهم است.
ولی در موسسه  Fraunhoferتحقیقات کاربردی کامالً بر
محصول متمرکز است .یعنی از موسسه Fraunhofer
نتیجه نهایی را که یک محصول است میخواهند .این دو
موسسه نیز در سطح آلمان توزیع شدهاند .در شکل ()6
محل قرارگیری موسسه  Fraunhoferو  Leibnizبه
ترتیب با رنگ سبز و آبی مشخص شدهاند.
با کنارهم قرار دادن این موسسات مهم تحقیقاتی به نتیجه
پنجم این مقاله میرسیم .نتیجهگیری پنجم این است که
در آلمان در جهت تحقق تحقیقات ،چهار عامل را شناسائی
کردهاند .یکی از این عوامل ،خود محققین هستند .دومین

عامل ،موضوعات و یا عناوین پژوهشی هستند.
سومین عامل ،برنامههای پژوهشی و چهارمین مورد،
محصوالت هدف مورد نظر کشور است .همچنین می توان
نتیجه ششم را نیز بدین ترتیب عنوان نمود که در کشور
آلمان برای هرکدام از این عوامل یک نهاد مستقل ایجاد
شده است .برای پژوهشگران  ،Max-Planckبرای
برنامههای پژوهشی بنیادی  ،Helmholtzبرای دنبال
کردن عناوین پژوهشی راهبردی  ،Leibnizو برای تولید
محصوالت فناوری محور  Fraunhoferرا ایجاد
کردهاند.
 -2-2منابع مالی
در این بخش بحث تامین مالی پژوهش مورد توجه قرار
میگیرد .در شکل( )8دیده میشود که در آلمان از دیدگاه
مالی دو منبع تامینکننده برای بخش تحقیقات داریم.

شکل  .8منابع مالی برای بخش تحقیقات در سال 2014
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در این شکل ،نوار باالیی (سبز رنگ) منابع صنعتی
غیردولتی و نوار پایین (طوسی رنگ) بخش دولتی را
مشخص میکند .دیده میشود که در سال  2014بودجهای
که از سمت صنعت برای بخش تحقیق و توسعه تامین شده
 55.6میلیارد یورو بوده است .در همان سال ،در بخش
دولتی (در نوار طوسی)  24.4میلیارد یورو تخصیص بودجه
بوده که بخش عمده آن یعنی  12.1میلیارد به سمت
آموزش عالی رفته است .یعنی بخش دولتی برای دانشگاهها
نصف بودجه پژوهشی خود را صرف کرده است.
دو نتیجه مهم از این بحث میتوان داشت .اول اینکه
مشخص است که بودجه تحقیقات بخش خصوصی در آلمان
حدود دو برابر بودجه بخش دولتی است و نتیجه دیگر این
است که بیشتر بودجه دانشگاهها از بخش دولتی تامین
میشود.
 -3مدیریت پژوهش در همکاریهای بینالمللی
بخش آخر مقاله را با این سئوال شروع میکنیم که آیا
مدیریت پژوهش و نوآوری در کشور آلمان محدود به
ساختار داخلی کشور آلمان است؟ در پاسخ باید بگوئیم خیر.
دولت آلمان برای همکاریهای بینالمللی پژوهشی ،راهبردی
مبتنی بر  5هدف اصلی پایه گذاری کرده است .این پنج
هدف عبارتند از:
 ارتقای کیفیت تحقیقات از طریق همکاری در سراسر
جهان
 توسعه قدرت آلمان در نوآوری در سطح بینالمللی
 آموزش فنی و حرفهای بین المللی
 توسعه همکاری با کشورهای در حال توسعه برای
شکلگیری جامعه جهانی مبتی بر دانش
 غلبه بر چالشهای جهانی به کمک توسعه روابط
بینالمللی
نکته جالب در رویکرد همکاریهای بینالمللی این است که
همیشه شروع کار از سمت پائین به سمت باال است .یعنی
آلمانیها ترجیح میدهند که اول همکاری ها در سمت
پائین شروع شود و بعد آن را به سطوح باالتر گسترش دهند.
این موضوع در شکل ( )9قابل مشاهده است.
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شکل  .9رویکرد همکاریهای بینالمللی پژوهشی

در این شکل دیده میشود که شروع همکاریها در گوشه
سمت چپ پائین با تبادالت علمی است .در جایی که سطح
و عمق همکاری پایین و ارزش افزوده نیز کم است.
همکاریها با تبادل اطالعات شروع میشود .سپس در
مرحله بعد همکاریهای اعضای هیئت علمی و محققین را
داریم .در مرحله بعد پروژههای تحقیقاتی مشترک مطرح
میشود .در این مرحله عمق همکاری ها و ارزش فزوده
متوسط است و خوشههای همکاری علمی شکل میگیرد.
بعد همکاریهای بینالمللی باز گسترش مییابد و
همکاریهای دو موسسه یا دو دانشگاه مطرح میشود .در
نهایت در باالترین سطح ،طرفین به عمق همکاری و ارزش
افزوده بیشینه میرسند .در این مرحله مشارکت راهبردی
محقق شده و اهداف پژوهشی دو طرف یکسو شده.
با توجه به این شکل میتوان گفت که حتی به عنوان یک
کشور پیشرفته ،آلمان برروی همکاریهای بینالمللی
پژوهشی سرمایهگذاری میکنند تا بتواند روند نوآوری را
هدایت کند .دیده شده که سرمایهگذاریهای حمایتی روی
محققین آلمانی است که برنامههای بینالمللی دارند.
-4نتیجهگیری
در انتهای مقاله به بحث نتیجهگیری میپردازیم .با توجه به
مباحثی که مطرح شد میتوان جمعبندی و نتایج زیر را از
دو دیدگاه کلی مقاله و همچنین از دیدگاه ملی برای کشور
خودمان ارائه کرد.
دربحث کلی مقاله موارد زیر مطرح است:
 علم و ثروت هدف نیستند .بلکه وسیله هستند برای
توسعه ملی.

 تمرکز بودجه عمومی بر تحقیقات بنیادی و شروع
تحقیقات کاربردی است.
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 تمرکز بودجه بخش خصوصی بر تحقیقات کاربردی است.
 بعضی از موسسات فناوری از دو بخش بودجه میگیرند.

 در تحقق تحقیقات  4عامل زیر مهماند:
محققینعناوین و موضوعات پژوهشبرنامه های پژوهشی-محصوالت هدف

 برای هر عامل فوق یک سازمان و نهادسازی مستقل
صورت گرفته.

 حتی به عنوان یک کشور پیشرفته باید بر روی
همکاریهای بینالمللی سرمایهگذاری کرد.
با عنایت به مطالعه انجام شده در رابطه با ساختار پژوهش
آلمان ،در مورد کشور خودمان موارد زیر را باید اشاره نمود:
 انتقال علم و فناوری زمانی میتواند منجر به توسعه ملی
شود که به صورت نظاممند صورت گیرد.

منابع
1.https://www.dfg.de/en/
2.https://www.research-in- germany .org /
en/infoservice/publications.html
www.research-in-germany.org/downloads
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 بودجه تحقیقات بخش خصوصی حدود دو برابر بودجه
بخش دولتی است.
 بیشتر بودجه دانشگاهها از بخش عمومی تامین می شود.

 رشد علمی و مشارکت با مراکز علمی جهان از نیازهای
اساسی کشور برای توسعة مرزهای دانش و بکارگیری
دستاوردهای علوم و فنون است.
 بودجههای پژوهشی پراکنده در دست نهادهای اجرایی
است .این سیاستگذاری غلط است چون سیاستگذاری آنها
کامال موضعی است.
 دانشگاه برای نقشآفرینی مثبت در روند توسعة کشور
باید به صورت مستقل از فضای سیاسی کشور اداره شود.
در ساختار کشور آلمان ،دولت فدرال و دولت ایالتی داریم.
ترکیب سیاسی احزاب تشکیلدهنده دولت فدرال میتواند
از ترکیب سیاسی دولت ایالتی متفاوت باشد .ولی ساختاری
را که به صورت نظاممند برای پژوهش گذاشتند مستقل از
این تضادهاست و منجر به توسعه کشورش میشود.

3.https://www.daad.de/en/
4. https://www.humboldt-foundation.de/
5.https://www.fraunhofer.de/en.html

انقالب چهارم صنعتی و رویکردهای الزم برای سیاستگذاران علمی،
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چکیده
بدون شک تحوالت ناشی از فناوری های جدید در سالهای اخیر شیوه نگاهها و تمام ابعاد علمی ،اجتماعی ،اقتصادی و صنعتی
در جهان را تغییر داده است .این تغییرات با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته در حال افزایش است و لذا افراد آگاه در هرجامعه
چه از جایگاه فردی و چه از جایگاه مدیریتی خود را برای این تغییرات مهیا مینمایند و افراد و جوامع مستعضعف (از دیدگاه
فکری ،مدیریتی و برنامهریزی) روزبهروز از قافله رشد و تعالی عقبتر خواهند ماند .بعنوان مثال ،یک نگاه کوتاه و حتی ساده به
آثار فناوریهای اطالعات و ارتباطات در چند دهه گذشته میتواند توجه کافی به تغییرات در تعامالت اجتماعی ،شکل بازارهای
ملی و بینالمللی ،رویکردهای اقتصادی و موضوعات امنیتی کشورها را روشن نماید .موج چهارم صنعتی یا )(Industry 4.0
یکی از این تحوالت فناورانه است که به عنوان یک انقالب و با همان معنی متداول انقالب در حال بوقو پیوستن است .موج
چهارم صنعتی به چهارمین انقالب صنعتی اشاره دارد .این انقالب فرایندهای تولید را تغییر خواهد داد و باعث میشود تا
زنجیرههای عرضه و فرایندهای تولید بیشتر به هم متصل شده ،کارآمد و انعطافپذیر باشند و هم بحث سفارشیسازی و تولید
مجازی گسترش مییابد .هر کس در مورد موج چهارم صنعتی صحبت میکند .اما این معنی دقیقا چیست؟ و قبل از آن چه
بود؟ هدف از این نوشتار بررسی جامعی از تحوالت و فناوریهای آینده و اثرات آنها بر صنایع و سایر ابعاد اجتما است .با درک
تحوالت دیجیتالی پیشرو ،ما باید نتایج تحقیقها و دستورالعملها یا راهحل های ممکن را بررسی کنیم .در این راستا
 .1سیاستها و نقشه راه که همه صنایع مرتبط باید جهت موفقیت در آینده به دنبال باشند،
 .2چالشهای نظری و همچنین عملی و راهحلهای ممکن مرتبط،
 .3تغییر در رویکردهای مدیریتی و آموزشی و محتویات رشتههای علمی ،
مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
واژههای کلیدی :انقالب چهارم صنعتی ،صنعت  ،4سیاستگذاری آینده ،تحوالت فناوری ،مدیران.

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
بدون شک تحوالت ناشی از فناوریهای جدید در سالهای
اخیر شیوه نگاهها و تمام ابعاد علمی ،اجتماعی ،اقتصادی و

صنعتی در جهان را تغییر داده است (لطفا [ ]1را ببینید).
این تغیـیرات با سـرعتی بسـیار بیشـتر از گذشـته در حال

نویسنده عهدهدار مکاتبات :سیدعلی اکبر صفوی Safavi@shirazu.ac.ir
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افزایش است و لذا افراد آگاه در هرجامعه چه از جایگاه
فردی و چه از جایگاه مدیریتی خود را برای این تغییرات
مهیا مینمایند و افراد و جوامع مستعضعف (از دیدگاه
فکری ،مدیریتی و برنامهریزی) روز به روز از قافله رشد و
تعالی عقـبتر خواهند مـاند .بعنوان مثال ،یک نگاه کوتاه و

حتی ساده به آثار فناوریهای اطالعات و ارتباطات در چند
دهه گذشته میتواند توجه کافی به تغییرات در تعامالت
اجتماعی ،شکل بازارهای ملی و بینالمللی ،رویکردهای
اقتصادی و موضوعات امنیتی کشورها را روشن نماید.

شکل  .1انقالبهای صنعتی گذشته تا حال []2

موج چهارم صنعتی یا ) ]2[ (Industry 4.0یکی از
این تحوالت فناورانه است که به عنوان یک انقالب و با
همان معنی متداول انقالب در حال بوقو پیوستن
است .موج چهارم صنعتی به چهارمین انقالب صنعتی
اشاره دارد .این انقالب فرایندهای تولید را تغییر خواهد
داد و باعث میشود تا زنجیرههای عرضه و فرایندهای
تولید بیشتر به هم متصل شده ،کارآمد و انعطافپذیر
باشند و هم بحث سفارشیسازی و تولید مجازی
گسترش مییابد .هر کس در مورد موج چهارم صنعتی
صحبت میکند .اما این معنی دقیقا چیست؟ و قبل از
آن چه بود؟
اصطالح موج چهارم صنعتی از یک پروژه در استراتژی
تکنولوژیهای پیشرفته دولت آلمان آغاز میشود که
باعث ترویج تولید بر مبنای کامپیوتر میشود .این
اصطالح از سال  2011طرح شد و در آوریل  2013در
نمایشگاه هانوفر ،گزارش نهایی کار گروه مربوطه آن
برای اولین بار ارائه

اصطالح از سال  2011طرح شد و در آوریل  2013در
نمایشگاه هانوفر ،گزارش نهایی کار گروه مربوطه آن
برای اولین بار ارائه گردید .در واقع پس از انقالب
صنعتی اول (یا مکانیزاسیون با نگاههای مکانیکی)،
انقالب صنعتی دوم (یا تولید انبوه با کمک الکتریسیته)
و انقالب صنعتی سوم (یا اتوماسیون همراه با
کامپیوترها) ،در حال حاضر "اینترنت اشیاء و خدمات"
بهمراه مفاهیمی چون سیستمهای فیزیکی سایبری،
محاسبات ابری ،و محاسبات شناختی و مواردی از این
قبیل تبدیل به یک بخش جداییناپذیر از تولید و ارائه
خدمات شدهاند و انقالب صنعتی چهارم را رقم
میزنند (شکل  1را ببینید) .فنآوریهای موج چهارم
صنعتی بصورت بالقوه فرصتهای رشد خارقالعاده و
مزایای رقابتی درکسب و کار را ایجاد کرده است.
کارشناسان پیش بینی می کنند که شرکت های
تجاری با استفاده از موج چهارم صنعتی قادر خواهند
بود بهره وری خود را تا حدود  30درصد افزایش دهند
[ .]1این رقم بهبود برای کشوری مثل آلمان پیش بینی
شده است و لذا برای کشورهای در حال توسعه بدون
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در عین حال این انقالب صنعتی جدید در عین ایجاد فرصت
های جدید برای همه جهانیان چالشهای جدیدی را هم
برای همه و خصوصا و بشتر برای کشورهای در حال توسعه
ایجاد مینماید .به همین دلیل تمامی بخشهای جامعه به
موقع و به میزان کافی به این واقعیتها باید توجه نموده و
از هم اکنون تمهیدات الزم برای استفاده از فرصتها و
رویارویی با چالشهای مربوطه را پیشبینی کنند .این
چالشهای همه در ابعاد سیاستهای صنعت و کسب و کار
و هم در ابعاد آموزش نیازمند دقت نظر است .بر همین
اساس دانشگاهها باید همانند گذشته آگاهترین قشر جامعه
در رابطه با این تحوالت بوده و جهتهای تحقیقاتی و
آموزشی خود را با تحوالت همراهتر نموده و ازسوی دیگر
راهبردها و توصیههای کالن خود را جهت سیاستگذاران
مرتبط در جامعه ارائه نمایند .سازمانها و شرکتها نیز
الزم است درک خوبی از تحوالت بدست آورند و بر مبنای
آنها سیاستگذاریها و اقدامات الزم را دنبال نمایند.
 -2ویژگیهای انقالب چهارم صنعتی و چالشهای
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برخی ویژگیهای مهم سیستمها و دستگاهها در موج چهارم
صنعتی بشرح ذیل است:
 قابلیت همکاری :توانایی دستگاهها ،ابزارها ،سنسورها و
افراد برای برقراری اتصال و ارتباطات با یکدیگر از طریق
اینترنت اشیاء ( )IoTیا اینترنت افراد (. )IoP
 شفافیت اطالعات :توانایی سیستمهای اطالعاتی برای
ایجاد یک کپی مجازی از دنیای فیزیکی با غنیسازی
مدلهای سیستمهای دیجیتالی با دادههای سنسورها از
طریق تجمیع دادههای خام سنسورها برای تبدیل به
اطالعات با ارزش باالتر.
 کمکهای فنی :اول ،توانایی سیستمهای یاریرسان
برای حمایت از انسانها توسط تجمیع و مجسم کردن
اطالعات به صورت قابل فهم برای تصمیمگیری آگاهانه و
حل مشکالت فوری در کوتاه مدت .دوم ،توانایی
سیستمهای فیزیکی سایبری برای حمایت از انسانها از
طریق انجام طیف وسیعی از وظایفی که برای همکاران
انسانی آنها ناخوشایند ،خستهکننده و یا ناامن باشد.

کالن مربوطه

 تصمیمات نامتمرکز :توانایی سیستمهای فیزیکی

در ابتدای بحث الزم است شرح مختصری از ابعاد و
ویژگیهای انقالب چهارم صنعتی و چالشهای کالن مربوط
به آن بیان شود تا امکان ورود به سایر بحثهای گزارش
فراهم گردد.
اصول اولیه موج چهارم صنعتی این است که با اتصال
ماشینها ،قطعات و سیستمها ،کسب و کار در حال ایجاد
شبکههای هوشمند در طول کل زنجیره ارزش هستند که
میتوانند به صورت خودمختار یکدیگر را کنترل کنند.
برخی از نمونههایی برای موج چهارم صنعتی عبارتند از
دستگاههایی که میتوانند شکست را پیشبینی کنند و
فرایندهای تعمیر و نگهداری را مستقل یا لجستیک خود
سازماندهی کنند که به تغییرات غیرمنتظره تولید منجر
میشود .پیشبینی میشود که دنیای تولید شبکهای بیشتر
و بیشتر خواهد شد تا همه چیز با هر چیز دیگری مرتبط
باشد .بدون شک اولین نیروی محرک این اتفاقات اینترنت
اشیاء است .پیچیدگی شبکه های تولید و تامینکنندگان به
شدت افزایش خواهد یافت .شبکهها و فرآیندهای تاکنون
محدود به یک کارخانه بوده است .اما در سناریو
 ،Industry 4.0این مرزها از کارخانه های فردی تا
شبکهای متنو خواهد شد.

سایبری برای تصمیمگیری متکی به خود و انجام وظایف
بصورت خودکار تا آنجا که ممکن است و لذا کاهش بارهای
مدیریتی .فقط در موارد استثناء ،تداخلها یا اهداف متضاد،
وظایف به سطح باالترتصمیمگیری ارجا میشود.
تفاوتهایی بین یک کارخانه سنتی و یک کارخانه موج
چهارم صنعتی وجود دارد .در محیط صنعتی فعلی ،ارائه
خدمات با کیفیت باال و یا محصول با کمترین هزینه ،کلید
موفقیت است و کارخانههای صنعتی در حال تالش برای
رسیدن به حداکثر عملکرد ممکن برای افزایش سود خود و
همچنین شهرت خود هستند .به این ترتیب ،منابع دادههای
مختلف برای ارائه اطالعات ارزشمند در مورد جنبههای
مختلف کارخانه در دسترس هستند .در این مرحله ،استفاده
از دادهها برای درک شرایط فعلی عملیات و شناسایی
عیبها و خطاها یک موضو مهم برای تحقیق است .در
مقابل ،در یک کارخانه موج چهارم صنعتی  ،عالوه بر نظارت
بر وضعیت و تشخیص خطا ،اجزای سیستم قادر به دستیابی
به خودآگاهی و خودپیشبینی هستند که مدیریت را با
درک بهتر از وضعیت کارخانه به دست میدهد .عالوه بر
این ،مقایسه و جمعآوری اطالعات همگانی از اطالعات
سالمت اجزای مختلف ،پیشبینی دقیق سالمت در سطح
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اجزای سیستم را اعمال میکند و مدیریت کارخانه را به
منظور هدایت نگهداری مورد نیاز در بهترین زمان ممکن
برای دستیابی به تعمیر و نگهداری آسان در زمان کوتاه به
حداقل رساندن زمان توقف فرآیند راهنمایی میکند.
با توجه به موارد فوقالذکر بطور طبیعی مفاهیم و
اصطالحاتی جدید مطرح خواهند شد .نمونههایی از اینها
عبارتند از:
 ماشینهای اجتماعی ):(Social Machines
دستگاههای هوشمند اطالعات را با یکدیگر به اشتراک می-
گذارند بسیار شبیه به مردم در شبکههای اجتماعی آنالین.
آنها میتوانند خودشان را سازماندهی کنند و با هم کار کنند
تا فرآیندها و مهلتهای زمانی را هماهنگ کنند .این باعث
تولید انعطافپذیر تر و کارآمدتر می شود .عالوه بر این ،این
دستگاهها به طور مستقیم با تمام سیستمهای فناوری
اطالعات در شرکت ارتباط برقرار میکنند .این امر موجب
جریان بیوقفه اطالعات به حوزههایی نظیر فروش یا توسعه
میشود.
 محصوالت هوشمند ) :(Smart Productsهر
محصول هوشمند دارای اطالعات مربوط به شرایط عملیاتی
و وضعیت محصول است .این دادهها بر روی چیزهایی مانند
تراشههای  RFIDکوچک نگهداری میشود و یک نسخه
مجازی از هر محصول هوشمند را فراهم میکند .چنین
اطالعات جمعآوری شده ،در سراسر عمر کاال مورد بررسی
به روز میگردد ،به عنوان مثال :از اولین مرحله تولید به
استفاده مشتری واقعی و تمام راه به بازیافت .حتی قبل از
تولید ،محصول خریدار و اطالعات سفارش ،وضعیت فعلی
آن و مراحل تولید مورد نیاز برای تبدیل به یک محصول
نهایی را میداند .مشتریان میتوانند بخشی از فرایند و
محصوالت بسیار شخصیتر باشند ،در حالی که هزینههای
تولید باقی میماند یا حتی کاهش مییابد.
 تولید مجازی ) :)Virtual Productionکارخانههای
هوشمند عالوه بر عرصه تولید واقعی ،دو قلوی دیجیتال
تمام محصوالت و منابع مربوطه را هم خواهند داشت .این
کپی دیجیتال اجازه میدهد تا شبیهسازی مجازی از تمام
فرایندهای تولید بتواند انجام گیرد .این نمایش تولید
جایگزین و بالقوه برای بهینهسازی خطوط تولید را نشان
میدهد .این سیستم همچنین به مهندسان اجازه میدهد
تا از راه دور کنترل و نظارت بر تولید را در زمان واقعی
کنترل کنند .اگر چه امروز ما نسخههای مجازی از

کارخانههای واقعی را در اختیار داریم ،آنها هنوز هم به
زمان واقعی پیوند ندارند  -یعنی تغییرات در نسخه مجازی
مستقیما به تغییرات در کارخانه واقعی منجر نمیشود و
برعکس.
 خدمات هوشمند ) :(Smart servicesموج چهارم
صنعتی به کارخانه محدود نمیشود .بلکه ،محصوالت
هوشمند وقتی به مشتری تحویل داده میشوند ،آنها به
عنوان یک پلت فرم برای مدلهای کسب و کار جدید
خدمت میکنند .در آینده ،میلیاردها محصول هوشمند که
در طول عمر مفیدشان به اینترنت متصل میشوند ،مقدار
زیادی داده (بزرگ دادهها) را در مورد شرایط عملیاتی و
وضعیت محصوالت خود در ابر ذخیره خواهند کرد .تمام
دادههایی که جمعآوری کردهاند میتوانند برای بهینهسازی
محصوالت استفاده شوند .عالوه بر این ،الگوریتمهای
هوشمند میتوانند دادههای موجود را به اطالعات جدید
(داده هوشمند) بسپارند.
در همین راستا برخی مباحث که تاثیرات جدی خواهند
گرفت عبارتند از:
 خدمات و مدلهای کسب و کار

 قابلیت اطمینان و بهرهوری مداوم
 امنیت فناوری اطالعات
 ایمنی ماشین

 عمر مفید محصول
 زنجیره ارزش صنعت

 آموزش و مهارتهای کارگری
 عوامل اجتماعی-اقتصادی
از سوی دیگر الزم است به چالشهایی که موج چهارم
صنعتی میتواند در جوامع ایجاد کند هم توجه شود.
برخی از این موارد را میتوان چنین برشمرد:
 مسائل مربوط به امنیت فناوری اطالعات
 قابلیت اطمینان و ثبات مورد نیاز برای ارتباطات مهم
 نیاز به حفظ یکپارچگی فرایندهای تولید
 فقدان مهارتهای کافی نیروی انسانی موجود
 عدم تمایل عمومی به تغییر در ذینفعان
 از دست دادن مشاغل زیاد به ویژه برای بخشهای با
تحصیالت پایینتر در جامعه
 وجود مسائل حقوقی مبهم و دادههای ناامن
 مزایای نامشخص اقتصادی ویا سرمایهگذاری بیش از حد
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 فقدان مقررات ،استاندارد و اشکال گواهینامه
در ادامه به ابعاد سیاستگذاریهای مرتبط با تحوالت ناشی
از این انقالب صنعتی اشاراتی میگردد.
 -3سیاستها و چالشهای عمومی
صنایع تولیدی:
در طول چند دهه گذشته شاهد مدلهای مختلفی در حوزه
تولید جهانی بودهایم .یکی از این مدلها تولید کشورهای
صنعتی در کشورهایی است که هزینه تمام شده کمتر
بدلیل ارزانی نیروی انسانی را داشتهاند .با این تحوالت
جدید صنعتی اول ،کارخانههای آنها میتوانند مجدد به
بازارهای داخلی خودشان منتقل شوند (منظور آن
کارخانههایی است که برای ارزانتر شدن هزینه تولید به
نقاط دور دست فرستاده شدند) .در جهان سفارشیسازی،
نزدیکی به مصرفکننده نرمهای جدید در تولید محسوب
میشوند .همچنین کارخانههای کوچکتر و چابکتر خواهند
شد .مقیاس کارخانه مهم نیست اما انعطافپذیری مهم
است .آنها بر اساس تولید محصوالت سفارشی و متنو
طراحی شده و عمل میکنند .تغییرات بسیارشدید خواهد
بود .جهانیشدن به عصر جدیدی وارد میشود .جریانهای
تجارت شرق و غرب با جریانهای تجارت منطقهای
جایگزین خواهند شد ( شرق برای شرق ،غرب برای غرب).
هنگامی که شما در مورد مدلهای تولید قبلی فکر میکنید،
مدل قدیمی بسیار دیوانهکننده بود .ساختن محصوالت در
جایی که تمام دنیا را قبل از رسیدن به مصرفکنندگان
نهایی طی کند .مدل جدید ،تولید فقط در کنار بازار
مصرفکننده است و بسیار هم پاکیزهتر است و لذا برای
محیط زیست هم بسیار بهتر است .در اقتصادهای بزرگی
که به مرحله اشبا رسیده بودند ،دوباره تولید به کشورهای
خانگی برگردد و برای انها این یعنی اشتغال بیشتر،
بهرهوری بیشتر و رشد بیشتر.
اما این تحوالت به طور خودکار نمیآید و اقتصادهای بزرگ
باید آن را بپذیرند .آنها مجبور خواهند شد نیروی کار را
مجددا آموزش دهند .در بیشتر کشورها ،ما به فرزندانمان
گفتهایم که تولید هیچ آیندهای ندارد .ما باید آن را معکوس
کنیم و مجددا در دانشگاه تدریس کنیم .فقط کشورهایی
که به سرعت در حال تغییر متناسب با شرایط جدید هستند
قادر خواهند بود این رشد را به دست بگیرند.
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 -4اقتصادهای در حال توسعه
انقالب چهارم صنعتی ممکن است برای اقتصادهای در حال
ظهور چالش برانگیز باشد ،زیرا خطرات میتوانند به طور
بالقوه بزرگتر از فرصتها باشند .همچنین میتواند فرصتی
برای اقتصادهای در حال توسعه باشد.
در آینده ،چین و سایر اقتصادهای نوظهور دیگر کارخانه
جهان نخواهند بود .در حقیقت ،این روش موجود یک مدل
پایدار بلند مدت نیست ،زیرا این کشورها در حال تبدیل به
ثروتمندتر شدن هستند لذا هزینه تولید همچنان پایین
نمیماند .به تازگی و بعنوان مثال ،تولید در برزیل به همان
اندازه در فرانسه گران است .در پایان سال  2019هزینه
تولید در چین در برابری با ایاالت متحده خواهد بود .انقالب
تولیدی جدید گذار این اقتصادهای نوظهور را به سمت یک
مدل مبتنی بر مصرف داخلی تسریع خواهند بخشید .این
خوب است ،زیرا این جایی است که رشد ایجاد خواهد شد.
این انقالب ساخت و تولید چهارم فرصتی برای همه ما
است .اگر ما این کار را درست انجام دهیم ،رشد پایدار را در
تمامی اقتصادهایمان خواهیم دید .این بدان معنی است که
ثروت بیشتر برای همه ما و آیندهای بهتر برای فرزندان ما
توزیع شده است.
برای اینکه انقالب چهارم صنعتی به موفقیت برسد ،پیش
شرطهای خاصی الزم میباشد:
• یک زیرساخت فنآوری قوی
• نیروی کار با مهارتهای دیجیتالی مورد نیاز،
• سیستمهای کاری با سطح مورد نیاز امنیت،
• ساختارهای حاکمیت کافی
اینها نکات مهمی هستند که باید در هنگام راهاندازی
ابتکارات انقالب چهارم صنعتی مورد توجه سیاستگذاران و
شرکتهای دولتی قرار گیرد]3[ .
 -5زیرساخت در کشورهای در حال توسعه
سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی ،حمل و نقل،
فناوری اطالعات و ارتباطات و آبیاری یک گام مهم در جهت
ایجاد جوامع قدرتمند در هر کشوری است .فقدان
زیرساختهای کافی مانع عمدهای برای توسعه اجتماعی و
اقتصادی است .با توجه به مباحث فوقالذکر از نگاه
زیرساختی به عنوان موانع اصلی برای تحقق کامل انقالب
چهارم صنعتی در کشورهای در حال توسعه میتوان به
مباحث زیر اشاره کرد:
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• یک شبکه برق پایدار و یک شبکه اینترنت و شبکه
ارتباطی مناسب قطعا مورد نیاز است.
•یک خطر دیگر بحث حلقههای تقویتکننده یا
تضعیفکننده انقالب چهارم است .این بدان معنی است که
کشورهای دارای اکو سیستمهای مرتبط با این توسعه
صنعتی هستند قطعا برنامهریزی و اقدامات مناسب برای
تامین نیروی کار مناسب تحصیلی و مهارتی کردهاند و این
خود سرعت حرکت انقالب صنعتی را افزایش میدهد.
برعکس کشورهایی که اکو سیستمهای مناسب آنرا
پیشبینی نکردهاند کندتر در زمینه فناوریهای بنیادین آن
پیش روند و لذا فاصلهها زیادتر شود.
• باز انجاییکه دستگاههای مبتنی بر هوش مصنوعی غالبا
به دستورات با زبان انگلیسی و یا زبانهای برنامهنویسی
پاسخ میدهند ،در جوامعی که سطح تحصیالت پایینتر
باشد مشکالت استفاده این سیستمها زیادتر خواهد بود.
• در کشورهای دارای مدیریت ضعیف در سطح ملی،
چارچوب قانونی یا سازمانهای سیاستگذار که محرک
توسعه انقالب چهارم صنعتی بشوند ممکن است نباشند و
این این یک دایره بسته منفی را ایجاد میکند :چارچوب
قانونی و سازمان سیاستگذار وجود ندارد زیرا فعالیتهای
انقالب چهارم صنعتی وجود ندارد و هیچ فعالیت انقالب
چهارم صنعتی وجود ندارد ،زیرا هیچ چارچوب قانونی و یا
سیاستگذار محرکی وجود ندارد!.
• انقالب چهارم صنعتی میتواند وابستگیهای جدیدی را
برای کشورها ایجاد کند در صورتی که آنها فعالیت خود را
بر اساس محصول خاصی ،که نیاز به واردات دارند ،تعیین
کنند و کشور تولیدکننده ممکن است تصمیم بگیرد که
تکنولوژی موجود را متوقف کند یا دیگر آن را به اشتراک
نگذارد .پس هوشمندی الزم باید در نظر گرفته شود.
پیشرفتهای تکنولوژیکی سریع در انرژیهای تجدیدپذیر،
صرفهجویی در مصرف انرژی و ذخیره انرژی نه تنها سرمایه-
گذاری در این زمینهها را افزایش میدهد و باعث افزایش
رشد تولید ناخالص داخلی میشود ،بلکه موجب کاهش
اثرات تغییرات اقلیمی میشود ،که این خود یکی از
چالشهای مهم جهانی در زمان ما میباشد .در دوران
صنعت  ،4.0کیفیت زیرساختها و تدارکات و دیگر خدمات
پشتیبانی ،الزامات قانونی ،تراکم پایههای عرضهکننده و
جریان اطالعات در مورد بازارها  ،نقش کلیدی برای اتصال
بهتر و کاهش زمان تحویل به بازار و افزایش سرعت پاسخ

به تغییر نیازهای مشتری را دارد .لذا ضرورت سهولت انجام
کسب و کار نیازمند توجه بیشتری برای حمایت از یک مدل
تولید وابسته به وظایف بسیار متفاوت را خواهد داشت.
زیرساخت انرژی
انرژی  ( 4.0به موازات صنعت  )4.0در جهت امکان توسعه
سراسری زیر ساخت انرژی الزم است .انرژیهای تجدیدپذیر
دسترسی غیرمتمرکز به انرژِی را افزایش میدهد و وابستگی
به زیرساختهای شبکه برق را جابجا میکند .میکرو
شبکههای هوشمند توانایی توریع موثر انرژی در خانههای
متعدد را دارند .انرژی  4.0همچنین فرصتهای جدیدی را
برای صنایع با ارزش افزوده و با کارایی باال که امکان افزایش
سطح درآمد را فراهم میکند ،باز میکند .انرژیهای
تجدیدپذیر ،شبکههای هوشمند و یکپارچه کردن منابع
متحرک تامین انرژِی الکتریکی یک میدان بزرگ سبز با
تکنولوژی بالغ شده جهت تولید و توزیع در بین دیگر
فرصتهای سرمایهگذاری بزرگ را تشکیل میدهند.
بنابراین مدرنیزه کردن کسب و کار در کشورهای در حال
توسعه و کمک به مشارکت بیشتر آنها در بازارهای جهانی
ضروری است.
زیرساختهای ICT
در زمان حاضر که بسیاری از ما احساس میکنیم که اتصال
به اینترنت یک کاالی معمول است ،اطمینان از برابری ایجاد
دانش و اطالعات در دسترس ،برای کاهش این شکاف
دیجیتال بسیار مهم است .زیرساختهای دیجیتال ،شامل
شبکههای ارتباطی باند پهن و خدمات منشعب از آنها،
دادهها ،نرمافزار و سختافزار ،پایه و اساس اقتصاد مبتنی بر
دیجیتال است .لذا ضروری است که دولتها سرمایهگذاری
در زیرساختهای دیجیتال و رقابت در ارائه شبکههای با
سرعت باال و خدمات را ترویج دهند ،و این اطمینان حاصل
شود که مولدهای حرکت و توسعه صنعتی مورد نظر در
جای خود تامین شده است .افراد ،کسب و کارها و دولتها
به دسترسی قابل اعتماد و گسترده به شبکههای دیجیتال
و خدمات نیاز دارند تا بتوانند از فرصتهای دیجیتال بهره
ببرند.
شغل ،مهارت و آموزش
انقالب چهارم صنعتی در مراحل اولیه خود است و نه توسط
یک فناوری منحصر به فرد  ،بلکه از اتصال شبکه دنیای
دیجیتال و دنیای مادی از طریق ادغام با سیستمهای
فیزیکی سایبری )Cyber-Physical-Systems (CPS
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مشخص میشود .انتظار میرود که پیشرفتهای صنعتی
عمدهای پیشرو همانند اتفاقاتی که در انقالبهای پیشین
رخ داده است ،به تغییرات قابل توجه و متضاد در تولید،
مصرف و طراحی محصوالت منجر شود .بنابراین ،مدلهای
تجاری و معماری صنعتی که از تولید و مصرف محصوالت
پشتیبانی میکنند ،مجبور به تکامل و انطباق خواهند شد.
اگر چه پیشبینی تاثیر اجتماعی دقیق آن غیرممکن است،
به طور کلی سه نکته مهم وجود دارد :نابرابری ،امنیت و
هویت.
پیشرفت در  AIو روباتیک به سرعت در حال گرفتن برخی
شغلهای موجود و لذا گسترش شکاف اقتصادی نابرابری در
سراسر جهان میباشد .بانک جهانی تخمین میزند که
افزایش اتوماسیون 57 ،درصد از مشاغل موجود در 35
کشور در محدوده سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا
(4[ (OECDو  ]5را در معرض خطر قرار دهد .همچنین
 47درصد از مشاغل ایاالت متحده و  77درصد از مشاغل
در چین نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت .در حالی
که بسیاری از مشاغل موجود حذف و یا تغییر پیدا میکنند
 به ویژه کارهای دستی و معمول که به راحتی خودکارمیشوند  -نو جدیدی از مشاغل که نیاز به مهارتهای
متفاوت دارند ظاهر خواهند شد .بطور تقریبی میتوان گفت
که امروز  65درصد کودکانی که به مدرسه ابتدایی وارد
میشوند ،باید برای گروههای شغلی که هنوز وجود ندارند،
آماده شوند .ترکیب نیروی کار باید تغییر یابد تا با مهارت
های دیجیتالی مورد نیاز برای پشتیبانی از انقالب چهارم
صنعتی مطابقت داشته باشد .تمام صنایع نیاز به تنظیم
مجدد دارند ،به این معنی که بیشتر مشاغل تحت تحول
اساسی قرار میگیرند .بعضی از مشاغل از کار میافتند و
تقاضا برای مشاغل دیگر به سرعت رشد میکند .بسیاری از
مشاغل امروز از طریق تغییر در مهارتهای الزم برای انجام
آنها ادامه خواهند یافت.
با معرفی سنسورهای هوشمند ،دستیار هوشمند و روباتها،
اینترنت صنعتی نیاز به مهارتهای جدیدی را به وجود
میآورد و در نهایت تغییر چشمانداز کار را افزایش میدهد.
ماشین آالت جایگزین شغلهای با مهارت کمتر خواهند شد
و شغلهای جدید و ماهرانهای مانند طراحان رباتهای
پزشکی و مهندسان بهینهسازی شبکه ایجاد خواهند شد .با
توجه به این که این روندها وجود دارند و مهارتهای جدید
الزم است ،مردم به طور فزایندهای به ماشینهای هوشمند
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برای آموزش شغلی و توسعه مهارتها تکیه خواهند کرد
[ .]6وقتی شرکتها از ماشینها و سیستمهای شبکه برای
خودکارسازی وظایف استفاده میکنند و میتوانند با
هزینههای پایینتر و کیفیت باالتر کار انجام دهند ،این امر
انسانها را قادر میسازد تا بر روی وظایفی مانند حل مسئله
خالقانه و روشهای همکارانه کار کنند .سناریوی
خوشبینانه این است که در بلندمدت اینترنت صنعتی
امکان ایجاد یک نیروی تلفیقی را فراهم میکند ،جایی که
دیگر انسانها در مقابل ماشینها نیستند ،بلکه افراد با
ماشینها همکاری میکنند [ .]7دستههای شغلی که
بیشترین رشد و ئتقاضا را جلب میکنند با توجه به تغییرات
آتی بترتیب نزولی عبارتند از :شغلهای محاسبات و ریاضی
(مثال متخصصین داده ،تحلیلگران ،برنامهنویسان) ،معماری
و مهندسی ،مدیریت و فروش .از سوی دیگر ،نصب و
نگهداری ،ساخت و ساز و استخراج ،و تولید و ساخت،
پیشبینی میشود که رشد منفی را تجربه کنند.
تحوالت نیروی کار با تأثیرات جهانیشدن ،فرصتهای
جدیدی شغلی را در برخی مناطق ایجاد میکند ،و از طرفی
جابجایی قابل توجهی از شغلها در جاهای دیگری را موجب
میشود .این امر به هیچ وجه بصورت یکنواخت و یکسان
اتفاق نخواهد افتاد ،زیرا این تحول به صنعت ،منطقه و
مشاغل مربوطه مربوط میشود و نیز به توانایی متفاوت
کارفرمایان برای مدیریت چنین تغییر قابل توجهی بستگی
خواهد داشت .نوآوری مداوم در مدل کسب و کار و تغییرات
مدام در صنعت به یک امر عادی جدید تبدیل میشود ،به
طوری که مهارتهای الزم افراد به طور مداوم تغییر خواهند
کرد .فناوریهای جدیدی که جایگزین وظایف خاص
شغلهای موجود خواهند شد ،به این دسته از کارگران اجازه
میدهد تا بر روی وظایف باالتر و پیچیده تمرکز کنند.
برخی از سطوح پایینتر ،و مشاغل تکراری به طور کامل
آواره خواهند شد .براساس گزارش پیشبینیهای شغلی
مجمع جهانی اقتصاد در سال  ،]8[ 2106چشمانداز نسبتا
مثبتی برای اشتغال در اکثر صنایع وجود دارد ،با رشد شغلی
در چندین بخش صنعت که در عین حال همراه با ضعف
مهارتهای باال در میان تمام دستههای شغلی خواهد بود.
ترکیبی از رشد کمی تعداد شغلها و ضعف مهارتها موجب
خواهد شد که اکثر مشاغل با چالشهای عمده استخدام و
کمبود استعداد مواجه شوند .نیاز به مهارتهای خاص خود
جنبه حفاظتی مهمی را در برابر خطر افزایش سریع
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اتوماسیون به وجود میآورند .در واقع کمتر از  5درصد از
شاغلین با درجه دانشگاهی در معرض خطر جدی از دست
دادن کار خود به دلیل اتوماسیون هستند .در حالیکه در
مقایسه ،حدود  40درصد از شاغلین با درجه تحصلی
پایینتر در معرض این خطر هستند . .در واقع ،با نگاهی به
نو شغلهایی که طی پانزده سال گذشته به دست آمده و
یا از دست رفته است ،بیشترین رشد شغلی در حوزه مهارت
های باالست .این درست در ایاالت متحده ،ژاپن و همچنین
در کل اروپا رخ داده است .به طور مشابه ،مشاغل در وسط
منحنی توزیع مهارت ،بطور متوسط در همه کشورها کاهش
یافته است .مهارتهای "نرم" احتماال در دنیای جدید کار
در درجه اول اهمیت خواهند بود .شواهدی از سوی ایاالت
متحده نشان میدهد که در مرحله بعد ،توانایی کار در تیم،
توانایی حل مسئله و مهارتهای ارتباطی قرار میگیرند [.]9
بطور کلی انقالب چهارم صنعتی مستلزم مهارتهای
جدیدی است .به عنوان مثال میتوان به مکاترونیک،
پزشکی دیجیتال ،کشاورزی دقیق ،طراحی ربات ،و طراحی
شبکههای هوشمند ،و نیز مدیریت اشاره کرد .این مهارتها
را نمیتوان یک شبه ایجاد کرد و نیاز به تغییر در آموزش و
پرورش و آموزش حرفهای و دانشگاهی میباشد.
با استفاده از انقالب چهارم صنعتی برای غلبه بر مشکالت
زیربنایی ،برخی از کشورهای در حال توسعه که دارای
مناطق دور افتاده هستند و یا فاصلههای زیاد بین مراکز
اصلی فعالیت را تجربه میکنند باید به راهکارهای جدید
بیاندیشند .با استفاده از فنآوریهای انقالب صنعتی چهارم،
ساختارهای توزیع شده برای خدماتی که میتوانند بر
محدودیتهای جغرافیایی غلبه کنند ،الزم است توسعه یابد.
مردم میتوانند از طریق تکنولوژیهای جدید ،انرژی
تجدیدپذیری که به صورت محلی تولید میشوند را به جای
برق نیروگاه متمرکز استفاده کنند .چاپ سه بعدی مردم را
قادر میسازد تا در صورت نیاز مقادیر کمتری تولید کنند و
در صورت وجود مواد خام ،درست در کنار جایی که مورد
نیاز هستند .بنابراین بر عدم تمایل توزیعکنندگان
محصوالت برای مناطق دور افتاده غلبه کنند .به همین
علت ،سرمایهگذاری در باند پهن با سرعت باال ،چاپگرهای
سه بعدی و مراکز توزیع برق محلی ،میتواند راهی سریعتر
برای اتصال مردم نسبت به سرمایهگذاری در توسعه جادهها،
حمل و نقل و شبکههای بزرگ برق باشد .تحویل کاال به
کمک هواپیماهای بدون سرنشین هم میتواند فرصتی برای

دسترسی بهتر به منابع حیاتی مانند واکسنها در مناطق
دور افتاده باشد.
با توجه به تکنولوژیهای جدید و تغییر الگوهای
جهانیشدن ،کار ارزان به عنوان یک منبع مزیت رقابتی
بتدریج جای خود را به طور فزایندهای به نیازهای
اکوسیستم مورد نیاز برای رقابت کشورهایی میدهد که در
حال استفاده از فنآوریهای مربوط به صنعت 2.0هستند.
تغییرات فناورانه الزامات آموزش عالی با کیفیت را برای رفع
نیازهای تقاضای مهارتها (تغییر از اپراتورها به مهندسان)
افزایش میدهد .افزون بر این ،افزایش ضرورتهای
خدماتدهی تولیدکنندگان موجب لزوم افزایش
امکانپذیری میشود ،که در نتیجه ،افزایش پاداش و
حقالزحمه برای افزایش بهرهوری در تولید میگردد.
علیرغم همه این تغییرات ،برای کشورهائی که از فنآوری
صنعت  2.0استفاده میکنند ،برای رقابت ،در صورت کاهش
هزینههای انجام کسب و کار ،هنوز فرصتهایی وجود دارد.
به عنوان مثال ،اگر کشورهای آفریقایی در صحرای آفریقا
به طور گستردهای به مجتمعهای کار خود اضافه کنند ،در
حالی که محیط کارشان نیز به طور قابل مالحظهای بهبود
مییابد ،این امر میتواند از سرعت پذیرش فنآوریهای
صرفهجویی در کارگر در کشورهای با درآمد باال بکاهد.
راهکار دیگر استفاده از فناوریهای صنعت  4.0برای تولید
کاالهای سنتی تولید شده قبلی با بهرهوری بیشتر است.
فنآوریهای جدید ،تقاضای باالتری برای دسترس بودن و
قابلیت اطمینان در خدمات  ،ICTاکوسیستم دادهها،
مهارتها و خدمات لجستیک قرار میدهند .به این ترتیب
که آنها خدمات بیشتری را شامل میشوند و ارتباط با این
سرویسها برایشان مهم خواهد بود .عالوه بر این ،اگر مسائل
زمان ارسال به بازار و نیز ارتباط با تامینکنندگان بصورت
یکپارچه مهم باشد ،وابستگی جدی به اکوسیستم و
همچنین نیازهای فنی مربوطه خواهد داشت .لذا این ممکن
است به ویژه برای شرکت های حاضر در کشورهایی با پایه
تولید کمتر زیرساختهای کمتر مشکل شود .لذا آن
کشورها باید برای استفاده از فنآوریهای جدید ،قبال
فرآیندها ،مهارتها و شبکههای خاص ایجاد کرده باشند.
ناتوانی در زمینهسازی مشارکت در استفاده از فنآوریهای
جدید ممکن است باعت دوقطبیشدن بیشتر و شکاف
بیشتر اقتصادی شود.
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 -5پیامدهای قانونی
عالوه بر ارائه طیف وسیعی از فرصتها ،انقالب چهارم
صنعتی میتواند به عنوان یک نگرانی عمومی تلقی شود.
چون بسیاری از تصمیمگیریها توسط رایانهها و نه توسط
انسانها انجام میشود ممکن است خطراتی حاصل شود.
فنآوریهای تحولآفرین انقالب چهارم صنعتی نیاز به
دسترسی زیاد به دادهها دارند .ناکارآمد بودن بسیاری از
قوانین و سیاستهای دولتی موجود کشورها موجب خواهد
شد که نتوان مانع دسترسی گسترده به دادهها شد و لذا
خطرات احتمالی حاصل از آن را کاهش داد .این
فنآوریهای همچنین باعث نگرانیهای اخالقی و حفظ
حریم خصوصی میشوند که اگر اقدام مناسبی نشود موجب
کاهش اعتماد عمومی جامعه خواهند شد .تالش برای
بکارگیری گسترده چیزی با شکل و جزئیات بسیار فنی
صنعت  4چالشهای جدیدی را همراه خواهد داشت .به
عنوان مثال ،بین نیاز به شفافیت در نحوه تصمیمگیری و
چالش عدم امکان تشخیص صحیح نحوه تصمیمگیری در
سیستمهای مبتنی بر  AIبرای کارکنانی که با یک سیستم
هوش مصنوعی همکاری میکنند دغدغههای زیادی
هست AI .ها هر روز پیشرفتهتر میشوند ،و در نتیجه بیشتر
به جعبه سیاه تبدیل میشوند ،جایی که خالق سیستم AI
واقعا نمیداند که مبنای تصمیمگیری  AIچیست! بنابراین،
تضمین پاسخگویی و انطباق در رفتار  AIبسیار دشوار
میشود.
ابعاد گسترده جامعه شناسانه ،اقتصادی ،زیست محیطی و
ژئوپلیتیک صنعت  ،4.0امروزه نیازمندی بحثهای جدی
است تا برای آینده ضمن استفاده از مزایای بسیار آن ،از
خطرات احتمالی حاصل هم جلوگیری شود .با توجه به
وابستگیهای متقابل و عدم اطمینانها  ،تحلیل این
چالشهای بسیاری فراتر از حوزههای تصمیمگیرندگان فقط
این تکنولوژیهاست .آین یک امر مهم است .رگوالتورها با
معضل طراحی سیستمهایی نظارتی مواجه هستند که برای
شرکتها ،سرمایهگذاران و دانشمندان به اندازه کافی قابل
پیشبینی باشد تا بتوانند تصمیمات منطقی بگیرند ،و در
عین حال به اندازه کافی پیچیده باشد تا از به خطر افتادن
منافع و رضایت عمومی بخاطر قدرت گرفتن بیش از حد
بازیگران غیر دولتی جلوگیری کند .سیستمهای نظارتی
مرتبط با این تحول باید به شیوهای انعطافپذیر طراحی
شوند تا برای شرایط اجتماعی-اقتصادی جدید و افق های
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علمی جدید مناسب باشند و در عین حال بتوانند وابستگی
های ناشناخته کشف و در نظر بگیرند .این سیستم های
نظارتی آینده باید بتوانند به طور مناسب بر روی محصوالت،
خدمات و رویکردهای مبتنی بر انقالب چهارم صنعتی
نظارت کرده و خطر ها را کنترل کنند .این خطرات و توانایی
های مدیریت آنها یک چالش برای شرکتهای مربوطه و
رگوالتورهایی است که با محافظت از منافع مصرفکننده و
یکپارچگی نظام قانونی مواجه هستند .رگوالتورها تمایل
دارند که یک رویکرد بیطرفی نسبت به فنآوری را در
راستای تصمیمگیری (حداقل در اروپا) در نظر بگیرند که
عمدتا تمرکز بر فعالیتها و نتایج داشته باشد تا روی نحوه
ارائه خدمات .بنابراین ،در اصل ،روشهای انجام فعالیتهای
موجود و یا دستیابی به نتایج موجود باید به طور منسجم
در چارچوب قانونی موجود قرار گیرد .اگر این رویکرد کار
میکند ،نیازی به قوانین یا مقررات جدید نیست ،فقط درک
مناسب از مدلهای کسب و کار جدید  ،یا مدیریت
ریسکهای جدید باید لحاظ شوند .با این حال ،معرفی
بازیگران غیر انسانی مستقل در فرایندهای تصمیمگیری
انقالب چهارم صنعتی میتواند به سواالت پیچیدهتر در مورد
مسئول بودن و مجازات کردن افرادی که موجب خطرات یا
صدمات شدهاند گردد[.]5
این مسائل هم برای کشورهای توسعهیافته و هم کشورهای
در حال توسعه است .با این وجود ،الزم به ذکر است که در
کشورهای توسعه یافته ،تالشهای زیادی انجام شده است،
اما در کشورهای در حال توسعه نیز چنین برنامهریزی و
اقداماتی جدیتر است و با تاخیر بیشتری قاعدتا رخ خواهد
داد.
 -6خالصهای از نقشه راههای راهبردی اروپا در حوزه
صنعت 4.0
تعداد روزافزون و پیچیدگی تکنولوژیهایی که برای مقابله
با چالشهای اجتماعی قرن بیست و یکم توسعه یافته است،
نیازمند روشهای ساخت یافته برای مدیریت فناوری مورد
استفاده میباشد .برای این منظور ،نقشه راههای فناوری،
چه در سطوح صنعتی ،ملی و حتی در سطح ملی ،برای
حمایت از تعریف برنامههای تحقیقهای استراتژیک تعیین
شدهاند [.]10
در ظهور انقالب چهارم صنعتی ،یعنی صنعت  4.0و توان
بالقوه آن برای از بین بردن کلیه روشهای متداول تولید،
[ ]11کشورهای اروپایی اعالمیه استراتژی صنعت  4.0خود
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را اعالم کردهاند که منجر به توسعه نقشه راههای فناوری
و برنامههای پژوهشی مرتبط شده است .از آنجا که فناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTسیستمهای تولید شبکهای،
سیستمهای همکارانه ،تبادل اطالعات تصمیمگیری و
کنترل و غیر متمرکز [ ]12را تسهیل میکنند ،نیاز به
تالشهای هماهنگ بین صنایع و کشورها مهمتر از همیشه
است .به طور خاص ،انتظار میرود که صنعت  4.0بر روی
پنج زمینه کلیدی تأثیر داشته باشد [ :]3حمل و نقل،
انرژی ،سالمت ،صنعت و زیرساخت.
صنعت  4.0با هدف جمع آوری و کاربرد دادهها و اطالعات
زمان واقعی با استفاده از شبکهسازی تمام عناصر فردی ،به
منظور کاهش پیچیدگی عملیات ،همراه با افزایش بهرهوری
و کارآمدی و هزینه بلند مدت کاهش یافته حرکت میکند.
این حرکت قرار است کشورهای اروپایی را به دوران
جدیدی از تولید مدرن هدایت کند [ .]13صنعت  4.0بر
گسترش تحقیقات در همه کاربردهای فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTمتمرکز است و هدف آن به بهرهبرداری
رساندن نتایج امیدوارکننده در اینترنت اشیاء ( ،)IoTکنترل
غیر متمرکز و توزیع شده ،سیستمهای جاسازی شده،
سیستمهای فیزیکی سایبری ( )CPSو دادههای بزرگ
درراستای تولید است .تنو فناوریها و ادغام آنها متناسب
با ویژگـیهای صنعـت  4.0خـواهد بود .دیجیـتالی کـردن

زنجیره تامین میتواند مزایای مثبتی در فروش و عملیات
جاری برنامهریزی تولیدکنندگان اروپایی را فراهم کند که
از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :کاهش زمان
برای پاسخ به رویدادهای پیشبینی نشده موثر بر سفارشات
(حدود بهبود  ،)٪300تحویل سفارش (در حدود ٪120
بهبود) و زمان به بازار (تقریبا  ٪70بهبود) [.]14
ارائهدهندگان بسترهای دیجیتالی در مدیریت سیستمهای
تولید پیچیده اهمیت فزایندهای دارند و این می تواند مسائل
مربوط به مالکیت داده را به وجود آورد.
این مسائل چالشهای مهمی را برای ساختارهای مدیریتی
شرکتها بوجود خواهد آورد :همکاری مهم خواهد بود ،زیرا
مرزهای شرکتها در شبکههای ارزشمندی مرتبط با
یکدیگر ،به «اکوسیستمهای دیجیتال» تبدیل میشوند
[ .]15دیجیتالی شدن از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش
پتانسیل خوبی برای افزایش سطح بهرهوری دارد ،اما این
نیازمند آنست که شرکتها به صورت افقی و عمودی
یکپارچهسازی شوند تا بتوانند در به اشتراک گذاشتن
اطالعات و عدم تمرکز در تصمیمگیری موفق باشند[.]16
عالوه بر این ،توسعه در روابط متقابل و هماهنگ دربا توجه
به موارد زیر دنبال شود :آموزش مداوم ،استانداردهای
معماری مرجع ،توسعه زیرساختهای جامع پهنای باند
برای صنایع ،مدلهای نوآورانه سازمان کار ،چارچوبهای
قانونی و افزایش سطح امنیت سایبری [.]18 -16

انقالب چهارم صنعتی و رویکردهای الزم برای سیاستگذاران  /...سیدعلی اکبر صفوی

21

شکل  .2نقشه راه صنعت  4با تاکید بر سیستمهای فیزیکی سایبری []19

نمونهای از نقشه راههای استراتژیک اتحادیه اروپا
در شکل شکل  2نشان داده شده است [ .]19این
نقشه بر هشت فناوری کلیدی برای صنعت 4.0
تمرکز میکنند :سیستمهای جاسازی شده،
سیستمهای فیزیکی سایبری ،اینترنت اشیاء،
حسگرها ،محاسبات ابری  /سرویسهای مبتنی بر
ابر ،سیستمهای مبتنی بر عوامل ،رباتیک و تولید
افزودنی .عالوه بر این ،اصول طراحی ارائه شده در
بخش قبلی نیز گنجانده شده است.

تولید افزودنی .عالوه بر این ،اصول طراحی ارائه شده
در بخش قبلی نیز گنجانده شده است.
تجزیه و تحلیل اسنادی تمهای مرتبط را شناسایی کرده
و نیز آنهایی را که با توجه به حرکت صنعت 4.0
بازسازی شدهاند را هم مشخص کرده است ،مانند
سیستمهای جاسازی شده و سیستمهای فیزیکی
سایبری ( .)CPSدر حالی که سیستمهای جاسازی شده
به عنوان محصورسازی فناوری اطالعات در محصوالت
و خدمات دیده میشوند CPS ،یک رویکرد جامع تر را
در نظر می گیرد CPS .به عنوان امتداد سیستم
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و خدمات دیده میشوند CPS ،یک رویکرد جامعتر را در
نظر میگیرد CPS .به عنوان امتداد سیستمهای جاسازی
شده در راستای نزدیک تر شدن دنیای فیزیکی و دیجیتالی
با پردازش اطالعات پیچیده از عناصر فیزیکی چندگانه و
شبکه (افراد ،تجهیزات ،ماشین آالت و غیره) شناخته
میشود ،یک مفهوم که در صنعت  4/0تشدید شده است.
به همین دلیل CPS ،در نقشه راههای اخیر زیاد یافت
میشود و بسیار با فناوریهای رایانش ابری در ارتباط
میباشد.
این مسائل هم برای کشورهای توسعیافته و هم کشورهای
در حال توسعه است .با این وجود ،الزم به ذکر است که در
کشورهای توسعه یافته ،تالشهای زیادی انجام شده است،
اما در کشورهای در حال توسعه نیاز به چنین برنامهریزی و
اقداماتی جدیتر است و با تاخیر بیشتری قاعدتا رخ خواهد
داد.
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چکیده
چالش ارتباط دانشگاهها و صنعت ،موضوعی است که کارشناسان و مسئوالن دانشگاهی و صنعت در سالهای اخیر بیش از پیش
به آن میپردازند و درصدد هستند تا راهکارها و مسیرهای مطمئن و برنامهریزی شدهای را برای تقویت این ارتباط در نظر بگیرند.
چندین دهه است که در کشور از ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت بهمیان میآید و نخستین بیانات مقام معظم رهبری در این
باره مربوط به سال  1369است ،اما آنچه مسلم است تاکنون ارتباط مؤثری بین علم ،دانشگاه و صنعت به وجود نیامده است؛
امروز ساختار علم و فناوری و صنعت کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازبینی مجدد و تعامل هرچه بیشتر است و
دستاندرکاران صنعت باید این واقعیت را قبول کنند که در کنار دانشگاه ،قادر به جذب کامل فناوری خواهند بود .این بخشی
از بیانات معظمله در دیدار جمعی از اساتید ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها است" :ما راجع به «علم نافع» زیاد صحبت کردهایم؛
در دیدارهای مختلف دانشگاهی ،دانشجویی و مانند این_ها بحث کردهایم راجع به آن ،گفتیم "علم نافع" هم یعنی علمی که
مسائل کشور را حل میکند؛ حل مسائل کشور ،علمِ نافع است یعنی با مسائل گوناگونی که در کشور وجود دارد ،مواجههی علمی
بشود".
شاید در نگاه اول بزرگترین مشکل فضای ارتباطی بین صنعت ،جامعه و دانشگاه ،موضوع فنی باشد اما در بدو ورود به این فضا
مشاهده میشود که عمالً اینگونه نیست و به نظر میرسد عدم اطالع ،عدم اعتماد و نداشتن انگیزه سه رکن اصلی این موضوع
باشد؛ در بسیاری از اوقات صنعت و جامعهی ما از ظرفیت و پتانسیل شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای دانشگاهی و اعضای
هیئت علمی اطالعی ندارد .در عصر کنونی دانشگاهها و کارآفرینان ،در قبال توسعه اقتصادی ،بهرهوری در تولید و ایجاد درآمد
پایدار و ارتباط با صنعت و تولید از رسالت و مسئولیت اجتماعی بیشتری برخوردار میباشند .این مشکالت اساسی موجب شد
که پژوهشی در این حیطه ارائه گردد تا بتواند در رفع موانع موجود موثر باشد.
یکی از مهمترین چالشهای ارتباط صنعت با دانشگاه ،سطح علمی دانشگاههای رتبه یک ایران است که در سطح مرزهای دانش
بین المللی است در صورتیکه صنایع ایران در سطح کشورهای در حال توسعه است و این عدم هم سطحی موجب عدم هماهنگی
دانشگاه با صنعت میباشد.
واژههای کلیدی :ارتباط صننننعت و دانشنننگاه ،علم نافع ،عدم اطالع صننننعتگران ،عدم اعتماد صننننعتگران ،نداشنننتن انگیزه
دانشگاهیان.

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
ارتباط دانشگاه و صنعت شکلی از توافقهای رسمی و
غیررسنمی میان این دو نهاد است که با هدف دستیابی به
نویسنده عهدهدار مکاتبات :فتحاهلل امی Fommi@modares.ac.ir

موفقیتهای بیشتر ایجاد میشود .در این ارتباط ،دانشگاه
و صنعت تالش میکنند تا برخی از فعالیتهای علمی خود
را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند .به هر حال،
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همکاریهای دوجانبه این دو نهاد فعالیتهایی را در بر می
گیرد که هر یک از آنها به تنهایی قادر به انجام دادن آنها
نیستند].[1
در دوره اول تأسننیس دانشننگاه تا سننال  1340ارتباط
صنعت و دانشننگاه به طور غیررسننمی بر حسب مورد انجام
میگرفته که این عمل پاسخگوی نیازهای واحدهای صنعتی
نبود .بعضی از سازمانها به منظور تامین نیروی انسانی
دانشگاهی خود اقدام به تأسیس مراکز آموزشننی در جوار
سننازمان خود در سطح عالی مینمودند و ضمن هماهنگی
با مراکز سیاستگذاری از این طریق نیازهای نیروی انسانی
خود را تامین مینمودند .در دوره دوم از سننال  1340تا
حدود سننال  1359مراکز دانشگاهی جدید در تهران و
سایر شهرهای بزرگ یکی بعد از دیگری تاسیس میگردید
و نیاز دانشجویان به کسب اطالعاتی از وضع واحدهای
صنعتی و حتی نیمه صنعتی محسوس بود.
ارتباط صنعت و دانشگاه با اعزام کارآموز معموالً با آخرین
تکنولوژیهای وقت و همچنین ،حل بعضی از مشکالت
صنایع از طریق دانشگاهها صورت میپذیرفت .اعزام
کارآموزان نیز برحسب مورد و توافقهای طرفین بوده و
هیچگونه برنامه مشخصی که برای کلیه دانشگاهها و صنایع
کاربرد داشته باشد ،وجود نداشت.
دوره سننوم از حدود سننال  1359تاکنون است که بعد از
انقالب شننکوهمند اسالمی ایران و شروع جنگ تحمیلی و
بتدریج به منظور ارتباط بین صنعت و دانشننگاه ،دفاتننر
ارتباطی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارتخانههای
صنعتی و همچنین ،در دانشگاههای کشننور تأسیس گردید
که بر همین اسنناس هیأت محترم دولت جمهوری اسالمی
ایران طرح زمینههای ارتباطی بین صنعت و دانشگاه را پی
ریزی نمود که به موجب آن سه نوع دفتر شکل گرفت:
 -1دفتر ارتباط با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی،
 -2دفتر ارتباط با دانشگاه در  10وزارتخانه (نفت ،معادن و
فلزات ،راه ترابری ،پست و تلگراف و تلفن ،کار ،رفاه و امور
اجتماعی ،مسکن و شهرسازی ،برنامه و بودجه ،صنایع
سنگین و نیرو) و
 -3دفاتر ارتباط با صنایع در دانشگاههای کشور.

همکاری صنعت و دان شگاه در دهه  60موجب شکلگیری
جهادسازندگی ،جهاد دانشگاهی و همچنین ،پشتیبانیها و
مش ن نارکت گسترده دانش ن نگاهها در دفاع مقدس بود .در
این دوره زمانی ،سننننگ بنای بسنننیاری از تحقیقات مهم
مورد نیاز کشننور در دانشننگاهها گذاشننته شنند .نیازهای
ضننروری دفاع مقدس باعث شنند که تحوالت اسنناس نی در
روحیه اسنناتید و دانشننجویان و سنناختار دانشننگاه صننورت
گیرد ،تا به تدریج مقدمات همکاریهای گسنننترده فراهم
گردد.
از نظر ش نکلگیری اولیه ارتباط دانشگاه با صنعت میتوان
از تأسیس برخی از دانشگاهها با حمایت مؤسسات صنعتی
اشنناره کرد که از آن جمله میتوان به تأسننیس دانشننگاه
"اوانز" در منچسننتر به سننال  1851و تأسننیس دانشننگاه
"فیرت" منطبق با نیازهای صنننایع شننفیلد انگلسننتان به
سال  18۷3اشاره کرد .در مجموع در کشننورهای اروپایی
و آمریکا ،ارتباط دانشگاه با صنایع نسبتاً به صورت گسترده
شکل گرفته ا ست و در بع ضی دیگر از طریق وا سطههایی
مثل ش ن نورایهای ملی تحقیقاتی یا مراکز ملی تحقیقاتی
ارتباط مسننتقیماً انجام میگیرد .به عنوان مثل در فرانسه
این ارت باط بیشنننتر از طریق مرکز "ملی تحقی قات" ،در
ایتالیا این وظیفه به عهده "شنننورای ملی تحقیقات" ،در
سنننوئیس "بنیاد ملی علوم" ،در دانمارک "شنننورای ملی
شنننش گا نه" ،در مالزی " فدارسنننیون تول یدکن ند گان
مالزیایی" ،در سنگاپور "طرح همکاری تحقیق و توسعه" و
در تایلند "هیأت توسنننعه علوم و فناوری" این وظیفه را
برعهده دارند .تحقیقات نشنننان میدهد که مکانیزم انتقال
تکنولوژی و ارتباط صنننعت و دانشننگاه مورد اسننتفاده در
همکاریهای مراکز تحقیقاتی مورد اشننناره عمدتاً از سنننه
طریق ارائننه خنندمننات فنی-مشنننناوره ای و آموزشنننی،
سرمایهگذاری م شترک (هم با شرکتهای محلی و هم با
شنننر کت های چ ند ملیتی) ،تحقی قات مشنننترک ع مد تاً
کن سر سیوم صنعتی (عمدتاً با شرکتهای چند ملیتی) و
برگزاری کنفرانسها و سمینارها (اغلب به صورت مشترک
با دانشگاههای خارجی) انجام میشود.1
در هزاره سوم با توجه به تحوالت و دگرگونیهای محیطی
سننریع ،برخی وظایف و رسننالتهای دانشننگاه ت ییر کرده

 .1طرح تحول همکارى هاى دانشگاه ها و موسسات پژوهشى وفناورى با
جامعه وصنعت ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناورى
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است .رسالت سوم دانشگاهها که نشر و اشاعه دانش مدنظر
اسننت تا موقعی تداوم دارد که بودجه دانشننگاه را از فروش
نفت (برای دانشنننگاههای دولتی) و گرفتن شنننهریه (برای
دانشگاههای آزاد) تأمین میکنند .مادامی که این روند طی
میشنود ،مشنکل صننعت و دانشنگاه حل نمیشنود .چون
دان شگاه خودش را نیازمند صنعت نمیداند و صنعت نیز
در چنین وضننعیتی راه خودش را طی میکند .مورد دیگر
این که دان شگاه باید به صنعت م شاوره در امر تولید ارایه
بدهد .همچنین نقش اطالع رسننانی دانشننگاهها باید جزو
وظایف آن با شد .یعنی اتفاقاتی که در دان شگاهها میافتد،
تحقیقنناتی کننه صنننورت میگیرد و دورههننای آموزش،
کارگاهها ،سخنرانیها و کنفرانسهائی که برگزار می شود و
به نحو مقتضی به اطالعرسانی ارگآنهای اجرائی برسد که
متأ سفانه تاکنون این کار بهخوبی صورت نگرفته ا ست.2
اگر چه در سالهای اخیر همکاریهای دان شگاه و صنعت
در برخی زمی نه ها نظیر انرژی هسنننتهای و پتروشنننیمی
د ستاوردهای مهمی برای ک شور به ارم ان آورده ا ست ،اما
این همکاری ها و تحقیقات در آموزش عالی کشننور فاصننله
بسیاری با کشورهای پی شرفته دارد .این در حالی است که
در آغاز قرن بی ست و یکم دانش به عنوان منبعی راهبردی
و حتی برتر از منابع طبیعی و اقت صادی قلمداد می شود و
در این م یان پاسنننخگویی به ن یاز های جامعه ،به ویژه در
عرصنننه های فناوری ،از جایگاه ویژهای برخوردار اسنننت.3
هدف از این پژوهش بررسنننی ماه یت ارتباط دانشنننگاه و
صنعت و ارائه پی شنهادهایی برای ر شد و تو سعه آن ا ست.
بهمین منظور میبایسننت صننورت مسننئله شننفاف گردد تا
راهحل ارائه شنننود یکی از مهمترین عوامل ضنننعف ارتباط
صنعت با دانشگاه ،عدم تولید فناوریهای موجود کشور در
دانشننگاه اسننت ،و عموم فناوری در کشننورهای صنننعتی،
زایش اندیشه های دانشگاهی است لذا نگاه صنعت در این
کشورها به دانشگاه ،به پناهگاه نگاه فرزند به مادر است لذا
هرگاه نیاز به پناهگاه داشته باشد به دامان مادر خود یعنی
دانشنننگاه پناه میبرد ولی در کشنننور ما عموما فناوری از
خارج کشور به داخل انتقال یافته و اکثرا در سطح  SKDیا
 CKDمی باشند یعنی انتقال تکنولوژی در سطح چگونگی
( )HNOW HOWنننه چرا یی ( (?)HNOW WHY

 .2ماهنامه نساجی امروز ،علیرضا کاسگری ،هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
قائمشهر
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بنابراین پناهگاه آنها و مادر آنها کشنننورهایی هسنننتند که
انتقال تکنولوژی از آن کشننور انجام شننده از دانشننگاهها(
بهمین علت شنتابدهندهها ،مراکز رشند و پارکهای علم و
ف ناوری که م حل زایش ف ناوری اسننننت میتوان ند در
دانشننگاهها و پژوهشننگاهها زیرسنناخت تولید تکنولوژی در
داخل کشور را فراهم سازند.
 -2بررسی راهکارهای موجود
راهاندازی واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع به منظور
استفاده از همکاری دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در صنعت،
استفاده از توان اعضای هیأت علمی به صورت انفرادی و از
طریق عقد قرارداد مستقیم ،از جمله مواردی است که
بهصورت سراسری در سطح کشور انجام شده است و به رغم
فعالیتهای خوبی که صورت گرفته است به علت نداشتن
یک ساختار مناسب و قانومند و بهدلیل نبود همفکری و
همسوئی الزم در سطح مدیران این اقدامات نتوانستهاند
مشکل ارتباط صنعت و دانشگاه را حل کند و اگر بعضاً
تجربههای موفقی در سطح برخی استانها به دست آمده،
جنبه موردی داشته و قابل تعمیم به کل نمیباشد و حاکی
از یک کار برنامهریزی شده و منسجم و مطمئن نیست .مزایا
و دستاوردهای ارتباط مناسب دانشگاه با صنعت را میتوان
به صورت زیر بیان کرد:
 -1تأثیر در تدوین برنامهریزی استراتژیک و تصمیمگیری
ها ،سیاستگذاریها و برنامهریزیها در سطح ملی و
منطقهای،
 -2افزایش سطح کیفیت تولید و ارائه خدمات در سطح
ملی و منطقهای به همراه ارتقای سالمت و سطح زندگی،
 -3ترویج روح تحقیقات کاربردی در علوم مختلف از طریق
حمایتهای مادی و معنوی و تدوین قوانین الزم،
 -4پاسخگویی به چالشهای فراروی توسعه پایدار از طریق
گسترش و تعمیق ارتباط بین مراکز تولید علم با
مراکزکاربرد علم،
 -5بهبود نگرش جامعه درخصوص توانایی دانشگاههای در
طرحهای اقتصادی و توسعه،
 -6خلق درآمد برای دانشگاه و محققان و استفاده در جهت
بهبود کیفیت فعالیتهای علمی،

3. Hearn & Rodonez, 2004.

28

همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت /فتح اهلل امی و همکاران

 -۷آشنایی دانشگاه با تجارب موجود در عرضه صنعت،
شناخت محدودیتهایی در این عرضه و تلفیق دانش با امور
اجرایی و
 -8سوق دادن مطالعات تحقیقات دانشجویی در جهت
نیازهای دستگاههای اجرایی و صنایع از طریق دورههای
کارآموزی و کارورزی و همچنین بهبود دورنمای ش لی و
استخدام برای دانشجویان.
 -9تاسیس شتابدهنده ،مراکز رشد و پارکهای علم و
فناوری در کنار دانشگاهها و پژوهشگاهها
معتقد] [2و منافی] [3همکاریهای دو نهاد صنعت و
دانشگاه را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور
بیشتر در صنعت ،ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای
هیئت علمی و ایجاد ساز و کاری پویا در دانشگاهها برای
حل مشکالت صنعت میدانند .سایر روشها برای برقراری
ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت در ایران ،ایجاد پارکهای
فناوری در مجاورت دانشگاهها ]4و ،[5ایجاد هستههای
کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاهها ]،[6
کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و
بهرهگیری از متخصصان صنعت در فعالیتهای آموزشی ]،[۷
افزایش کمّی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و
استادان از تأسیسات صنعتی ] ،[8تأثیر قراردادهای صنعتی
منعقد شده میان اعضای هیئت علمی و سازمانها بر ارتقای
آنها ،اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسیارشد و
دکتری با سابقه کار در صنعت ] ،[3تعریف مشکالت صنعت
در قالب پایاننامهها ] ،[9تأسیس آزمایشگاههای تحقیقاتی
با همکاری در دانشگاهها ] ،[10تقویت انجمن
دانشآموختگان ] [11و ایجاد مراکز رشد ] [12ذکر شده
است.
نقش و اهمیت دانشگاه بدین دلیل است که چون دانشگاه
محل تربیت نیروی انسانی متخصصص و ماهر به معنای
واقعی کلمه است و اگر این نیروی متخصص بتواند دانش و
مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار برد ،قطعا
موجب پیشرفت آن خواهد شد .در حال حاضر دانشگاه ما
از سه وظیفه تولید دانش ،انتقال دانش به نسل جدید و
همچنین نشر و اشاعه دانش بهطور عمده بر انتقال دانش
تأکید دارند .البته تولی دانش در دانشگاههای ما در مراحل
اولیه است .مهمترین مشکالت و عوامل موجود ارتباط بین
مراکز علمی و صنعت را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

 -1نبود اسننتمرار تحقیق ،دانشننگاهیان در پی کسننب
امتیاز تحقیق در کوتاهترین زمان و صنایع به دنبال برگشت
سریع سرمایهها،
 -2عدم تجربه و تسلط دانشگاهیان در انجام پروژههای
کاربردی و اجرایی کمبود قوانین حمایتی از محققین و ثمره
تحقیقات آنها،
نبود اسننتراتژهای اصولی در برقراری ارتباط دانشننگاهها با
صنعت و دستگاههای اجرایی در مدیریت کالن،
 -3ضعف دانشگاهها و بخشهای تحقیقاتی در انجام
پروژههای کاربردی و اجرایی و عدم توجه به نیاز صنایع و
دستگاههای اجرایی،
 -4عنندم آگاهننی مدیران دسننتگاههای اجرایننی و
صاحبان صنایع از توانمندیهای دانشگاهیان،
 -5عدم احساس نیاز سننازمانها و صنعت به دانشگاهیان
به دلیل وجود تفکر سنننتی و ت ییر ناپذیری در شیوههای
مدیریتی و فضای رقابتی در عرضه تولید وارائه خدمات،
 -6فقدان نظارت بر کیفیت خدمات و تولید منجر به کاهش
کیفیت تولید و خدمات در جامعه گردیده و لذا مدیران و
صنعتکاران را وادار به همکاری با جامعه علمی و دانشگاهی
نمیکنند،
 -۷عدم وجود اعتماد متقابل دانشننگاهیان با صاحبان
صنعت و یا دسننتگاههای اجرایی .مدیران سنازمانها و
صنعت دانشگاهیان را افراد تئوریک و فاقد کارآمد الزم در
عمل میبینند و دانشگاهها مدیران سازمآنها را افرادی
غیرعلمی و منفعتطلب میپندارند.
 -3بررسییی راه کار های بودود ت عام ص صیین عت و
دانشگاه
مشکالت و محدودیتهای بسیاری از سوی مراکز آموزش
عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان
میتوان به مواردی چون ”آموزش محوری دانشگاهها ،منظور
نکردن فعالیتهای صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی،
منظور کردن حق باالسری زیاد به فعالیتهای صنعتی
اعضای هیئت علمی ،جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه
و صنعت حاکمیت مدیریت دولتی برصنایع بزرگ کشور و
متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع ،نبود محتوای کیفی
و مفید دورههای کارآموزی ] ،[13ارتباط ضعیف میان
برنامههای درسی و نیازهای صنعت ] ،[3نبودن روحیه
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کارگروهی کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی ،4عدم توجه به
بهسازی نیروی انسانی ] [14ضوابط و مقررات دست و پا
گیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایهگذاری در تحقیق و
توسعه ] [15و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از
کشور اشاره کرد].[16
راهکارها:
 -1رصد وضعیت اشت ال فارغالتحصیالن دانشگاهی،
 -2الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی مؤسسات آموزشی،
پژوهشی و فناوری،
 -3هماهنگی و توسعه دورههای فرصت مطالعاتی اعضای
هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و
صنعت،
 -4ارتقای توان مهارتی دانشجویان فارغالتحصیالن
دانشگاهی،
 -5اجراییسازی بند ط تبصره ،9
 -6طرح تخصیص ساز و کار اعتبار پژوهشی (ستاپ)،
 -۷شناسایی و مستندسازی دستاوردهای ویژه و
منحصربهفرد دانشگاهها،
 -8در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه در سال  96و ،9۷
 -9مشارکت وزارت عتف 5در رفع مشکالت و معضالت
کشور،
 -10مراکز رشد و پارکهای فناوری،
 -11استارتآپها به منظور نوآوری،
 -12توسعه ارتباط دانشگاهها با وزارتخانهها و دستگاههای
اجرایی و
 -13برگزاری نمایشگاه تقاضای فناوری.
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دانشگاهها از سال  1392الی  1396در سامانه مپفا وارد
نمودهاند .مسلماً بررسننی این اطالعات میتواند روشهای
مناسننبی برای بهبود ارتباطات موجود در دانشگاهها با
صنایع و دستگاههای اجرایی و شنناخصهایی را جهت
ارزیابی عملکرد دانشننگاهها در این حوزه ارائه نماید .در
ادامه عملکرد دانشننگاهها و پژوهشگاههای کشور در قالب
نمودار نشان داده خواهد شد.

شکل .1تعداد قراردادهای ارتداط با جامعه و صنعت در
حال اجراء

شکل .2مدلغ قراردادهای صنعت در حال اجراء (میلیارد
تومان)

نتیجهگیری و جمعبندی
عملکرد دانشگاهها و پژوهشگاهها در حوزههای مختلف
ارتباط با صنعت را میتوان با بررسی قراردادهای ارتباط با
صنعت و دانشگاه ،اهمیت قابل توجهی در هدفمندسازی
پژوهشها و فعالیتهای دانشگاهی مورد ارزیابی قرار داد.
قابل به ذکر است که افزایش این قراردادها کمک مؤثری به
کشننور در جهت رفع نیازها و حل معضالت اقتصاد در
صنعت کشور دارد.
با توجه به این موارد طی گزارش حاضر سعی شده است
وضعیت این قراردادها در دانشگاههای کشور مورد تجزیه و
تحلیل قرار گیرد .مبنای آمار موجود اطالعاتی است که
 .4بیانیه ششمین سمینار ارتباط دانشگاه و صنعت.1381 ،

شکل .3مدلغ جذب شده (درآمد) قراردادهای ارتداط با
صنعت (میلیارد تومان)

 .5وزارت علوم تحقیقات فناوری

همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت /فتح اهلل امی و همکاران

30

شکل .4تعداد پایاننامههای مورد حمایت

شکل .7نسدت قراردادهای ارتداط با صنعت و جامعه در
حال اجرا به مجریان قراردادهای ارتداط صنعت و جامعه
در حال اجراء

شکل .5نسدت مدلغ قراردادهای جاری در هر سال به
تعداد دانشجویان تحصی ص تکمیلی پذیرش شده
(کارشناسی ارشد و دکتری) (میلیون تومان /نفر)

شکل .8نسدت قراردادهای ارتداط با صنعت و جامعه در
حال اجرا به تعداد کارفرمایان قراردادهای ارتداط با
صنعت و جامعه در حال اجراء

شکل .6نسدت قراردادهای جاری در هر سال به ازای
یکصد دانشجوی تحصی ص تکمیلی در هر سال

منابع
 -1احسانی ،محمدرضا ()1383؛ رئیس دفتر ارتباط
دانشگاه و صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان در مصاحبه با
حمیدرضا آراسته.
 -2معتقد ،علی ()13۷9؛ ”توسعه صادرات کاالهای ساخته
شده ،موتور محرک توسعه کشور و یک پیشنهاد جدید“؛
دومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره سراسری
همکاریهای سهجانبه دولت ،دانشگاه و صنعت ،تهران.
 -3منافی ،علی()13۷۷؛ ”تجربه شرکت توانیر در ارتباط با
همنکاری صنعت و دانشنگاه“؛ چهارمینن کنگره سراسنری

همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعة ملی،
تهران.
 -4کریمیان اقبال ،مصطفی ()1382؛ ”ایجاد پارکهای
فنّاوری در مجاورت دانشگاهها ،فرصتها و چالشها“؛ مجموعه
مقاالت هفتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت،
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ،اصفهان.
 -5صدیق ،محمدجعفر و اردشیری ،محسن ()1382؛
”نقش پارکهای تحقیقاتی در توسعه فنّاوری“؛ مجموعه
مقاالت هفتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت،
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ،اصفهان.
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 -6فهیمی ،مهدی و مداحی ،محسن ()13۷۷؛ ”بررسی
سازوکارها و زمینههای ارتباط مؤسسات تحقیق و توسعه
ملی با دانشگاه“ ؛ چهارمین کنگره سراسری همکاریهای
دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ،تهران.
 -۷کارگر راضی ،مهدی ()13۷۷؛ ” ارزیابی فعالیت و کارایی
واحدهای  R&Dدر صنایع ایران“؛ چهارمین کنگره
سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه
ملی ،تهران.
 -8رضایی ،علی ()13۷۷؛ ”تجربیات حاصله در زمینه
همکاریهای صنعت و دانشگاه :بررسی مشکالت و تنگناها“؛
چهارمین کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و
صنعت برای توسعة ملی ،تهران.
 -9رضوی ،احمد ()13۷۷؛ ”مروری بر زمینههای برقراری
ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ارائه گزارشی از فعالیتهای
انجام شده در وزارت نیرو“؛ چهارمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعة ملی،
تهران.
 -10نقیان فشارکی ،مهدی ()13۷۷؛ ”موانع و عوامل ارتباط
صنعت با دانشگاه“ ؛ چهارمین کنگره سراسری همکاریهای
دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعة ملی ،تهران.
 -11روزی طلب ،محمد ()13۷4؛ ”ارائه روشهای
همسوسازی فعالیتهای صنعت و دانشگاه“؛ کنگره
سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه
ملی ،تهران.
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 -12سلجوقی ،خسرو ()1382؛ ”مراکز رشد علم و فنّاوری
رساله خصوصی دولت برای تعامل دانشگاه و صنعت محور:
نقش و جایگاه موجود دولت ،دانشگاه و صنعت و ترسیم
وضع مطلوب آن برای توسعه ملی“ ؛ مجموعه مقاالت
هفتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و
صنعت برای توسعه ملی ،اصفهان.
 -13فرضیپور ،صائن و حاجحسینی ،حجتاهلل ()13۷۷؛
”عوامل مرتبط با کاربردی نمودن نتایج تحقیقات صنایع
برق و الکترونیک در شهر تهران و شش ماهه دوم سال
 ”13۷5؛ چهارمین کنگره سراسری همکاریهای دولت،
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ،تهران.
 -14موال ،داریوش ()13۷4؛ ”ارائه پیشنهاداتی جهت رفع
مشکالت ارتباط میان صنایع دانشگاهها“؛ کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 -15علیاحمدی ،علیرضا ()13۷۷؛ ”بررسی نقش
آموزشعالی در توسعه بر همکاریهای دولت ،دانشگاه و
صنعت“؛ اولین کنگره بینالمللی و چهارمین کنگره
سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه
ملی ،تهران.
 -16توالیی ،محمود ()13۷9؛ ”نقش صنایع نظامی در
ارتقای دانشهای کشور“؛ دومین سمینار ارتباط صنعت و
دانشگاه.
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تصاویر و طرحهای کالن صنعت آینده کشورهای پیشتاز داللتها،
یافتهها؛ درسها و آموزهها برای دولت ،دانشگاه و صنعت
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* محمدرضا کریمیقهرودی
* عضو هیات علمی مجتمع مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی مالکاشتر ،تهران ،ایران favad10@gmail.com
** استاد تمام دانشگاه امیرکبیر و رییس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه ،تهران ،ایران mshafiee@aut.ac.ir
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تاریخ دریافت1399/04/26 :
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چکیده
نیل به تمدن برتر صنعتی و توسعه صنعت پیشرفته و هوشمند آینده از اهداف کالن و دغدغه جدی بسیاری از کشورهای توسعه
یافته و پیشتاز جهان است .از اینرو این کشورها اقدام به چشمانداز و تصویرسازی صنعت آینده خود و برای تحقق این تصاویر،
طرحها و برنامههای کالن ملی و نقشههای راه متعددی تهیه و سرمایهگذاریهای گسترده و هدفمندی انجام دادهاند ،بهگونهای
که ما امروزه شاهد رقابت چند برنامه عمده در جهان جهت ساخت تمدن صنعتی آینده هستیم .این مقاله یک مطالعه از نوع
کیفی با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی تصاویر ،چشماندازها و طرحهای صنعت آیندهِ کشورهای پیشتاز به
منظور بهینهکاوی و استخراج داللتها ،درسها و آموزهها برای توسعه صنعتی کشور است .در ابتدا به اجمال پارادایم و تمدن
صعتی نوین آینده یعنی انقالب چهارم صنعتی معرفی شده و سپس مهمترین تصاویر و طرحهای کالن صنعت آینده سه کشور
پیشتاز در مواجهه با این انقالب شامل اتحادیه اروپا بویژه کشور آلمان (صنعت نسل چهار و پنج  ،)1چین (ساخت چین  2025و
ابرقدرت برتر تولید در  ،)22049آمریکا (اینترنت اشیا صنعتی ،ساخت پیشرفته و هوشمند )32030به اجمال شناسایی و در
نهایت با بررسی تطبیقی این تصاویر ،مهمترین یافتههای کلیدی ،داللتها ،درسها و آموزهها برای برای دولت ،دانشگاه و صنعت
ارائه شده است .الزم است کشور عزیزمان با فهم عمیق این تصاویر و طرحهای کالن ،مواجهه هوشمندانهای با این تحوالت داشته
باشد تا دچار غافلگیری راهبردی نشود.
واژههای کلیدی :تمدن صنعتی آینده ،صنعت آینده ،طرحهای کالن ،کشورهای پیشتاز

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
طی ساااال یان مت مادی ،تول ید صااانعتی همواره بهعنوان
مو ضوعی بوده ا ست که د ستخوش تغییرات فراوانی شده
اسات .برخای اوقات عماق این تغییارات به حدی وسیع و

گ سترده بوده ا ست که از آن ،به عنوان انقالب صنعتی یاد
شده است .انقالب صنعتی اول که در اواسط قرن هجدهم
از انگلستان آغاز شد شامل تحول از کار و تولید دستی به

1. Industry 4.0
)2. Made in china 2049(MIC 2049
3. IIOT/Advance Manufacturing
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تولید مبتنی بر ماشین و استفاده از نیروی ماشین به جای
نیروی انسانی است .انقالب صنعتی دوم ،شامل ترکیب
مکانیزهسازی گسترده و بهرهگیری از نیروی برق بود و با
تولید انبوه آهن و فوالد ،توسعه خط آهن ،کاربرد گسترده
ماشینآالت در کارخانهها شناخته میشود .انقالب صنعتی
سوم ،مبتنی بر توسعه و گسترش رایانه و اتوماسیون صنعتی
بود و ما اکنون در آغاز انقالب صنعتی چهارم هستیم که
شامل تغییراتی شگرف در حوزه صنعت و معرفی مفهوم
صنعت  4.0است که بر پایه ایده هوشمندسازی محصوالت
و ماشینهای تولید و شبکهسازی آنها با یکدیگر انجام
میگیرد.
توسعه صنعت نسل چهار و دستیابی به قابلیتهای این
تمدن برتر صنعتی از دغدغههای مهم و جدی کشورهای
پیشتاز جهان است و اغلب اقتصادهای پیشرفته در دنیا
مفهوم صنعت  4.0یا فناوریهای مرتبط با آن را در
سیاستها و برنامههای ملی خود لحاظ نمودهاند؛ بهگونهای
که ما امروزه شاهد رقابت چند برنامه عمده در جهان جهت
ساخت تمدن صنعتی آینده هستیم .بررسی محقق نشان
میدهد این کشورها در ابتدا اقدام به تصویرسازی صنعت
آینده خود و سپس برای تحقق این تصاویر ،اقدام به تدوین
برنامههای کالن ملی ،تعریف پروژههای پیشتاز ملی و
ترسیم نقشههای راه و سرمایهگذاریهای هدفمند نمودهاند.
در کشور عزیزمان به دلیل درگیری در یک جنگ همه
جانبه با استکبار جهانی ،مشکالت ناشی از تحریم سنگین و
ضعف و سوء مدیریتها تاکنون فهم عمیقی از این گذار
صنعتی و تمدن نوین آینده شکل نگرفته و عقب
افتادگیهای زیادی در حوزه توسعه صنعت آینده وجود
دارد .گزارش شاخصهای جهانی نظیر رتبهبندی
رقابتپذیری صنعت  4.0و گزارش مطالعات داخلی بیانگر و
موید این فاصله و شکاف آشکار است ،از اینرو رصد و پایش
طرحها و برنامههای صنعت آینده کشورهای پیشتاز ،ضمن
شناخت و آگاهی از جایگاه و وضعیت کشور و جلوگیری از
غافلگیریهای راهبردی میتواند بیانگر درسها و آموزههای
مهمی برای دانشگاه ،صنعت و دولت باشد.
مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی تصاویر ،چشماندازها و
طرحهای صنعت آیندهِ کشورهای پیشتاز به منظور
بهینهکاوی و استخراج داللتها ،درسها و آموزهها برای
4. Industry 4.0, Industry 5.0
)5. Made in china 2049(MIC 2049

توسعه صنعتی کشور و هشداردهی شکاف صنعتی به
متولیان مربوطه است .در ابتدا به اجمال پارادایم و تمدن
صعتی نوین آینده یعنی انقالب چهارم صنعتی معرفی و
سپس مهمترین تصاویر و طرحهای کالن صنعت آینده سه
کشور پیشتاز در مواجهه با این انقالب شامل کشور آلمان
(صنعت نسل چهار و پنج ،)4چین (ساخت چین  2025و
ابرقدرت برتر تولید در  ،)52049آمریکا (اینترنت اشیا
صنعتی ،ساخت پیشرفته و هوشمند )62030به اجمال
شناسایی و سپس با بررسی تطبیقی شش ویژگی اصلی
آنها( شامل -1اهداف کالن  -2حوزههای اصلی تمرکز -3
افق زمانی  - 4مضامین اصلی -5توانمندسازها و زیرساخت
 -6فناوریهای پایه) مهمترین یافتههای کلیدی ،داللتها،
درسها و آموزهها برای برای دولت ،دانشگاه و صنعت ارائه
شده است.
با توجه به مطالب فوق اهداف این تحقیق عبارتند از:
 تبیین پارادیم آینده صنعت و تمدن نوین صنعتی آینده

 بررسی و تبیین تصاویر و طرحهای توسعه صنعت آینده
سه کشور پیشتاز جهانی

 مقایسه تطبیقی در ابعاد اهداف ،مضامین کلیدی ،افق
زمانی ،توانمندسازها وزیرساخت ،حوزههای تمرکز،
فناوریها

 تبیین مهمترین یافتههای کلیدی ،داللتها ،درسها و
آموزهها برای دولت ،دانشگاه و صنعت
الزم است کشور عزیزمان و بویژه متولیان و ذینفعان اصلی
با فهم عمیق این تصاویر و طرحهای کالن ،مواجهه
هوشمندانهای با این تحوالت محیطی داشته و برنامهها و
تدابیر جدی برای ارتقای صنعت آینده اتخاذ نمایند؛ چرا که
سرنوشت کشورهایی که در این زمینه عقب بیافتند ذلت و
استعمارزدگی است.
 -2مبانی نظری و پیشینه
 -1-2اهمیت و لزوم تصویرسازی آینده
چشمانداز و تصویرسازی آینده جدیترین ،مهمترین و
اساسیترین رویکرد آیندهپژوهی و از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است .آیندهپژوهانی مانند جیم دیتور  -که در
آمریکا لقب پدر علم آیندهپژوهی را به او دادهاند -مطالعه
تصاویر آینده را قلب فعالیتهای آیندهپژوهانه میدانند از
6. IIOT/Advance Manufacturing
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آنجاکه انسان و جامعه شکلدهنده و پیشران اصلی آینده
هستند ،تصویرهای مطلوب از آینده میتواند روندها،
رویدادها و اقداماتی را تولید کند که به ساخت آینده مطلوب
یک جامعه منتهی شود و اقدامات و کنشهای ما که آینده
را شکل میدهند ،خود از تصاویر ما نسبت به آینده شکل
گرفتهاند [ .]3از سلیمان نبی(ع) نقل شده است که”جایی
که چشمانداز نیست؛ بشر نابود میشود .همچنین” مقام
معظم رهبری بارها بر ضرورت بحث از آینده بلندمدت نظام
تأکید و اهمیت توجه به  50سال بعد را در کانون توجه قرار
میدهند ،ایشان در دیدار جوانان ،اساتید ،معلمان و
دانشجویان دانشگاههای استان همدان ،در زمینه اهمیت
چشمانداز و تصویرسازی میفرمایند" تا چشمانداز را برای
خود تعریف نکنیم ،هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت،
همهاش روزمرگی است .بعد از آن که تعریف کردیم ،اگر
برنامهریزی نکنیم ،کارِ بیبرنامه به سامان نخواهد رسید.
بعدازآن که برنامهریزی کردیم ،اگر همت نکنیم ،حرکت
نکنیم ،ذهن و عضالت و جسم خود را به تعب نیندازیم و
راه نیفتیم ،به مقصد نخواهیم رسید ،اینها الزم است [.]1
در این زمینه بولدینگ تأکید میکند« :اشخاص یا ملتی
که نه درک روشنی از زمان حال دارند ،نه درک واضحی از
آیندهی پیش رو ،بهاحتمالزیاد در رفتارشان مردد و
نامطمئن خواهند بود و شانس کمی برای بقا خواهند
داشت».
فردریک پوالک پایه نظریه تغییر اجتماعی را بر اساس
تصویرهای آینده قرار میدهد .او  3000سال تاریخ تمدن
بشر را بررسی و دریافت که تصویرهای مثبت منجر به
شکوفایی فرهنگ میشود ،درحالیکه تصویرهای منفی
زوال فرهنگ را به بار میآورد؛ و نتیجهگیری کرد که قدرت
فرهنگ¬ها همبستگی معناداری باقدرت تصویرشان از
آینده دارد .به پندار “سورل” یکی از کاراترین ابزارها برای
نفوذ بر یک اجتماع ،آن است که تصویرهای خالصه شده و
سادهشدهای از یک آینده فرضی یا یک گذشته افسانهای به
آن اجتماع عرضه شود تا احساسات ،جهت بگیرند و آن
جمع ،بهسوی فعالیت رانده شوند [ .]3بدون تصویرسازی
آینده ،ما قادر به اموری چون ،برنامهریزی ،تعیین مقصد و
هدف ،نیت کردن و خلق مفهوم جدید نخواهیم بود [.]6
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 -2-2انقالب چهارم صنعتی پارادیم و عصر نوینی در
توسعه صنعت آینده
بر اساس دیدگاه بسیاری از آیندهپژوهان برجسته وگزارشات
مراکز و موسسات مختلف جهانی بویژه مجمع جهانی
اقتصاد ،ما در قرن حاضر شاهد شکلگیری یک انقالب،
پارادایم و عصر نوینی به نام انقالب چهارم صنعتی هستیم
و جهان در حال گذار به عصر جدیدی از توسعه و تمدن
بشری است .واژة ”انقالب“ به تغییر ناگهانی و ریشهای اشاره
دارد .انقالبها در سراسر تاریخ هنگامی که فناوریهای
نوین و شیوههای بدیع درک جهان ،تغییری ریشهای را در
سامانههای اقتصادی و ساختارهای اجتماعی آغاز میکنند،
روی میدهند [ .]2انقالب صنعتی چهارم؛ انقالبی است که
بر جنبههای دیجیتالی و هوشمند بودن آن و امتزاج
فناوریهای سه حوزه فیزیک ،دیجیتال و بیولوژی تأکید
فراوان شده است .این انقالب صنعتی در هر ذره خود
بهاندازه سه انقالب قبلی ،قدرتمندتر ،تأثیرگذارتر و از نظر
تاریخی بسیار مهمتر خواه بود و به لحاظ مقیاس و دامنه
پیچیدگی بسیار متفاوتتر از آن چیزیاست که بشریت به
واسطه انقالبهای صنعتی پیشین تجربه کرده است .در اثر
این انقالب ،به واسطه تغییرات بنیانکن ،تحوالت عمیقی
در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به وجود خواهد
آمد و فرصتهای بینظیری برای مقابله با چالشهای
جهانی پدیدار میشود که در نهایت با نوعی جابهجایی
تمدنی همراه خواهد بود.
طی 250سال گذشته ،سه انقالب صنعتی شیوه ایجاد ارزش
توسط بشر را متحول کرده و جهان را تغییر داده است .در
هر یک از این انقالبها ،فناوریها ،نظامهای سیاسی و
نهادهای اجتماعی همه با هم متحول شدهاند و نه فقط
صنایع بلکه نحوه نگاه مردم به خود ،ارتباطشان با یکدیگر و
با دنیای طبیعی را تغییر دادهاند [ .]6انقالب صنعتی اول
که در اواسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد شامل تحول
از کار و تولید دستی به تولید مبتنی بر ماشین و استفاده از
نیروی ماشین به جای نیروی انسانی است .انقالب صنعتی
دوم ،شامل ترکیب مکانیزهسازی گسترده و بهرهگیری از
نیروی برق بود و با تولید انبوه آهن و فوالد ،توسعه خط
آهن ،کاربرد گسترده ماشینآالت در کارخانهها شناخته
میشود .انقالب صنعتی سوم ،مبتنی بر توسعه و گسترش
کامپیوتر و اتوماسیون صنعتی بود و به تعبیر کالوس
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شواب ،7بنیانگذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد ،ما
اکنون در آغاز انقالب صنعتی چهارم هستیم .انقالبی مبتنی
بر انقالب دیجیتالی که جوامع ما را عمیقا متحول میکند،
این انقالب تمدنی به گونه است که بشر چیزی شبیه آن را
تاکنون تجربه نکرده است .به گفته شواب در بین
چالشهایی بسیار متنوعی که امروزه با آنها مواجه هستیم،
مهمترین و قویترین آن فهم شکل و ابعاد این انقالب
فناورانه جدید است که چیزی کمتر از گذار بشریت
نیست.شکل یک روند تکاملی انقالب اول تا انقالب چهارم
صنعتی را نشان میدهد.

گفته شواب؛ حداقل به سه دلیل یا ویژگیهای زیر این
انقالب با سه انقالب قبل بسیار متفاوت است:
سرعت :برخالف انقالبهای صنعتی قبلی ،انقالب صنعتی
چهارم به جای سرعت خطی از سرعت نمایی برخوردار
است.این موضوع حاصل جهان چند وجهی و عمیقاً
درهمتنیدهای که ما در آن زندگی میکنیم و این واقعیت
است که فناوریهای نوین موجب تولید فناوریهای جدیدتر
و توانمندتر میشوند .سرعت نوآوری از دید توسعه و انتشار،
از هر زمان دیگر سریعتر است .مدلهای نوین کسب و کاری
امروزی مانند علیبابا ،اوبر و ایربیاندبی که هم اکنون اسامی
آشنایی هستند ،کمتر از دو دهه طول عمر دارند و در چند
سال پیش از این ،ناشناخته بودند.
گستردگی و عمق :انقالب صنعتی چهارم بر انقالب

 :1969اولین کنترلر قابل برنامهریزی
امروز :سامانههای سایبری -فیزیکی
 :1784دستگاه ریسندگی
 :1870اولین خط مونتاژ
و یادگیری رباتها از انسان

دیجیتال مبتنی است و ترکیبی از فناوریهای مختلف ایجاد
میکند که منجر به تغییر الگوهای بیسابقه در بخشهای
اقتصاد ،کسب وکار و جامعه به صورت جداگانه میشود ،این
انقالب نه تنها «چیستی» و «چگونگی» انجام کارها ،بلکه
هویت ما را هم تغییر میدهد.

شکل  .1روند تکاملی انقالب صنعتی تا انقالب چهارم

تأثیر بر نظامهاو سیستمها :این انقالب شامل تحول کلی

صنعتی

نظامات در تمام جوامع ،کشورها ،سازمانها ،شرکتها،
صنایع و کسب و کارها به صورت کلی است [ .]2اگر شهر
دیترویت آمریکا را نماد انقالب صنعتی سوم در نظر بگیریم،
مشاهده میکنیم که سه شرکت بزرگ خودروسازی این
شهر با  1.2میلیون کارمند ،فروشی معادل  250میلیارد
دالر داشتند ،اما اگر سیلیکونولی با شرکتهای مطرحی
همچون مایکروسافت ،اپل ،گوگل و ...نماد انقالب صنعتی
چهارم باشد ،مشاهده میکنیم که سه شرکت بزرگ این
شهر با  137هزار کارمند ،فروشی معادل  247میلیارد دالر
دارند .ارزش فعلی بازار انقالب صنعتی چهارم حدوداً
160بیلیون دالر است و انتظار میرود تا سال  2022تا
15درصد رشد کند [.]19
بر اساس پیشبینی کارشناسان مجمع جهانی اقتصاد،
عالئم این انقالب هماکنون پدیدار شده و در سال  2030به
نقطه اوج خود خواهد رسید و از آنجا که سرعت تحوالت

مطابق این شکل ،اولین انقالب صنعتی (در حدود
سال ،)1780مکانیزاسیون تولید با استفاده از آب و نیروی
بخار و راهاندازی خطوط ریلی بود که مهمترین دستاورد آن
تولید مکانیکی بود .دومین انقالب صنعتی(سال )1900با
اختراع جریان برق و تولید انبوده با کمک نیروی برق که
راهاندازی خطوط مونتاژ را سبب شد و انقالب صنعتی
سوم(دهه  )1970هم انقالب دیجیتالی بود که با توسعه
نیمههادیها ،و رایانههای شخصی و در آن دستگاهها همه
دیجیتالی و الکترونیکی شدند و مفهوم اتوماسیون وارد
صنعت شد .سه انقالب اول صنعتی در نتیجه مکانیزهسازی،
الکتریسیته و فناوری اطالعات ظهور کردند [.]19
ایده این انقالب که ابتدا در کشور آلمان و در حوزه صنعت
مطرح شد ،در ادامه جایگاه خویش را در کل کشورهای
اروپایی یافته و سپس با گسترش دامنه آن به ایاالتمتحده
امریکا و آسیا؛ در عمل تبدیل به جنبش عظیمی شد که
مجمع جهانی اقتصاد به توسعه و بسط آن پرداخته است .به

آن بسیار بیشتر از انقالبهای پیشین است ،رهبری جهان
در آینده متعلق به کشورهایی است که بتوانند از
ظرفیتها و فرصتهای پیش آمده نهایت بهره را

7 .Klaus Schwab
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ببرند .جوامع ،کشورها و سازمانها باید سرعت و دامنه این
انقالب جدید را بهطور کامل درک کنند .یک دوره و پارادایم
انتقالی در چگونگی نحوه کار ،ارتباطات و همچنین شیوه
بیان و تعامل ما جاری است .به طریق مشابه یک تغییر
شکل در حکومتها و نهادها از طریق نظامهای آموزش،
بهداشت و حملونقل در حال انجام است[ .]29به تعبیر
شواب در مقدمه کتاب اخیر خود ،همه نهادها و نظامات
اجتماعی-سیاسی که در پنج دهه گذشته عملکرد خوبی
داشته و توسعه و رفاه را برای جامعه و بشریت به ارمغان
آوردند ،طی دو دهه آینده؛ در خوشبینانهترین حالت دچار
اختالل و در حالت بدبینانه دچار فروپاشی خواهند شد[.]2
این انقالب منشا تحوالت عظیمی خواهد بود و پیامدها و
تاثیرات گوناگونی در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و اخالقی ،امنیت و امنیت ملی و تاثیرات شگرفی
بر جوامع و شیوه حکومتها ،سازمانها ،کسب و کارها،
اقتصاد ،اشتغال فرهنگها ،افراد ،و سبک زندگی آنها و...
خواهد داشت .در ادامه این مقاله ،تاثیرات این انقالب در
حوزه صنعت و ساخت و تولید را بررسی و مهمترین تصاویر
و طرحهای کالن صنعت آینده کشورهای پیشتاز در مواجهه
با این انقالب معرفی خواهیم نمود .در آینده ،ما شاهد تغییر
جهتهای عمیق در تمام صنایع هستیم که با ظهور
مدلهای کسبوکار جدید ،نظامهای تولید ،مصرف،
حملونقل و توزیع آنها تغییر شکل پیدا خواهند گرد.
نوآوریهای فناورانه منجر به تحول در ساخت و تولید
میشود ،هزینههای حملونقل و جابجایی کاهش مییابد،
زنجیره لجستیک و عرضه جهانی پربازدهتر خواهد شد و
هزینه تجارت کم میشود [.]13
 2-2تصاویر ،چشماندازها و طرحهای کالن صنعت
آینده کشورهای پیشتاز
انقالب چهارم صنعتی ،در بخش صنعت و تولید هم تحوالت
گستردهای را رقم خواهد زد و سرشار از فرصتها ،قابلیتها
و تهدیدات زیادی در این بخش و صنعت آینده خواهد بود.
تاثیرات این انقالب در بخش صنعت منجر به ظهور مفاهیم
نوینی نظیر صنعت  ،4.0صنعت نسل پنج ،صنایع متصل،
صنعت پیشتاز ،اینترنت اشیا صنعتی و مفاهیم متشابه شده
است .مفاهیمی که بر پایه ایده هوشمندسازی محصوالت و
ماشینهای تولید و شبکهسازی آنها با یکدیگر شکل
خواهد گرفت .در مواجهه با این انقالب و تحوالت بخش
صنعتی؛ اغلب کشورهای پیشتاز جهانی اقدام به
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تصویرسازی صنعت آینده خود مبتنی بر فرصتها،
ظرفیتها و قابلیتهای خود نموده و برای تحقق آن ،عالوه
بر گفتمانسازی ،اقدام به تهیه برنامههای کالن ملی،
نقشههای راه و سرمایهگذاریهای سنگین و هدفمندی
نمودهاند .کشورهایی مانند سنگاپور ،چین ،ایاالت متحده،
آلمان ،هند ،انگلیس ،کره ،و ژاپن ،برای تقویت تولید،
سرمایه گذاری سنگین ملی را آغاز کردهاند .برای نمونه
برنامه تحقیقاتی  190میلیارد دالری سنگاپور ،یعنی برنامه
نوآوری و سرمایه گذاری ،مشهور به ، RIE2020تاکید
زیادی بر تولید و مهندسی پیشرفته دارد .در بخشهای
بعدی مقاله ،مهمترین تصاویر و طرحهای کالن صنعت
آینده کشورهای پیشتاز شامل صنعت نسل چهار و پنج
آلمان ،ساخت چین  2025و ابرقدرت برتر تولید در ،2049
اینترنت اشیا صنعتی ،ساخت و تولید پیشرفته و هوشمند
آمریکا ،صنایع متصل ژاپن ،صنعت پیشتاز مالزی ،ساخت
در هند و ساخت هند به اجمال معرفی خواهند شد.

شکل  .2مهمترین تمدنهای صنعتی مطرح جهان
)جمعبندی مولفان)

-4-2ت صویر اول -صنعت  4.0و صنعت  5.0آلمان
(تمدن صنعتی آینده اروپا)
آلمان یکی از بزرگترین صنایع تولیدکننده در جهان است
و رهبری جهانی در بخش تجهیزات تولید میباشد .این
کشور از تخصص و مهارت ویژهای در تحقیق ،توسعه و تولید
فناوریهای تولیدی و مدیریت فرآیندهای صنعتی پیچیده،
برخوردار است .صنعت تولید کارخانهای پیشرفته و
قدرتمند ،سطح باالی شایستگیهای فناوری اطالعات و
دانش فنی گسترده این کشور در حوزه سیستمهای تعبیه
شده و مهندسی اتوماسیون ،موقعیت این کشور را بهعنوان
یک کشور پیشگام در صنعت مهندسی تولید تثبیت کرده
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است .اصطالح صنعت  I4.0 ،84.0یا سادهتر  ،I4اولین بار
در سال  2011در پروژه راهبرد فناوریهای پیشرفته 9دولت
آلمان ،که باعث ارتقاء دیجیتالی شدن صنعت و تولید
میشد ،مطرح و در همان سال در نمایشگاه هانوفر بهطور
عمومی معرفی شد .صنعت  4.0محور توسعه صنایع آینده
و به تعبیری همزمان ،چشمانداز و راهبرد کشورها برای ورود
به عرصه رقابتی است و اکنون اتحادیه اروپا و بویژه کشور
آلمان برای تحقق آن برنامهها ،پروژهها و سرمایهگذاری
سنگین و هدفمندی را انجام داده است [.]7
صنعت ( 1.0در حدود سال ،)1780مکانیزاسیون تولید با
استفاده از آب و نیروی بخار بود ،صنعت( 2.0سال)1900
نیز تولید انبوده با کمک نیروی برق را معرفی کرد و
صنعت( 3.0دهه  )1970هم انقالب دیجیتالی بود که در
آن دستگاهها همه دیجیتالی و الکترونیکی شدند و مفهوم
اتوماسیون وارد صنعت شد .انقالب دیجیتال از فناوری
اطالعات و الکترونیک برای مکانیزه کردن تولیدات در
مقیاس کالن استفاده می کرد و حاال صنعت چهار بر پایه
انقالب سوم بنا شده است؛ این صنعت تلفیق فناوریهایی
است که فاصله میان حوزههای فیزیک ،دیجیتال و
زیستشناسی را کمتر از گذشته میکند.ما اکنون در مرحله
آغازین صنعت 4.0هستیم .صنعت  4.0قرار است بر پایه
ایده هوشمندسازی محصوالت و ماشینهای تولید و
شبکهسازی آنها با یکدیگر انجام گیرد .صنعت چهار به
دنبال بازآفرینی صنعت آینده در فضای سایبر و مبتنی بر
سکوی اینترنت آینده شامل اینترنت اشیاء ،اینترنت
خدمات(محاسبات مبتنی بر رایانش ابری) و سامانههای
سایبری-فیزیکی است.
مفهوم صنعت  4.0ابتدا در کشور آلمان مطرح و در کل
کشورهای اروپایی توسعه یافت بهگونهای که این کشورها
برنامهها ،پروژهها و سرمایهگذاریهای سنگینی در این حوزه
انجام دادهاند .تعریف  46پروژه تحقیقاتی به ارزش تقریبی
 100میلیون یورو ،پنج مگاپروژه فرابخشی و  8ابتکار
توسعهپذیر و  33پروژه نمونههایی از این تالشها است.
سپس با گسترش دامنه این مفهوم از اروپا به ایاالتمتحده
امریکا و آسیا در عمل تبدیل به جنبش و گفتمان عظیمی
شد که امروزه به نام انقالب صنعتی چهارم شناخته میشود

8 Industry4.0
9 high-tech strategy

صنعت  4.0یک اصطالح مشترک برای فناوریها و مفاهیم
"سازمان زنجیره ارزشی" است .این صنعت با تکیه بر
مفاهیم فناورانه سیستمهای سایبری فیزیکی ،اینترنت
اشیاء و اینترنت سرویسها ،چشمانداز دستیابی و تحقق
"کارخانه هوشمند" را تسهیل و تسریع میکند .درون
کارخانههای هوشمند صنعت  ،4.0سیستمهای سایبری
فیزیکی بر فرآیندهای فیزیکی نظارت میکنند ،یک
"رونوشت" مجازی از جهان فیزیکی را ایجاد میکنند و به
اتخاذ تصمیمات غیرمتمرکز میپردازند .در بافت اینترنت
اشیاء ،سیستمهای سایبری فیزیکی با یکدیگر و انسانها،
بهصورت بالدرنگ ارتباط برقرار میکنند .به واسطه اینترنت
سرویسها ،هم سرویسهای درونسازمانی و
همسرویسهای بین سازمانی ارائه میشود و توسط
مشارکتکنندگان زنجیره ارزشی مورد استفاده قرار
میگیرد.
صنعت  4.0مفاهیم نوینی و عمیقی در همه حوزهها معرفی
نموده است .مفاهیمی نظیر اینترنت اشیا صنعتی،
سامانههای سایبری فیزیکی ،اینترنت آینده ،نوآوری باز،
نوآوری ابری ،خلق مشترک ،طراحی مشارکتی ،تولید
افزایشی ،صنایع و کارخانجات هوشمند ،سکوی مشترک
سرویس جهانی ،جمعسپاری ،تولید دیجیتال [ .]23فرصت
هایی که میلیونها انسان بهوسیله موبایل باهم در ارتباط
هستند ،همراه با توان پردازش بینظیر ،ظرفیت ذخیره و
دسترسی به اطالعات ،بینهایت میباشد .این فرصتها با
ظهور فناوریهای نوظهور در زمینههایی نظیر هوش
مصنوعی ،رباتیک ،اینترنت اشیا ،خودروی خودران ،پرینتر
سهبعدی ،نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،علم مواد ،ذخایر
انرژی و کوانتوم دوچندان میشود [ .]20هفت فعالساز
فناورانه کلیدی این صنعت عبارتند از موبایل :جهانیسازی
فرآیند خلق ارزش؛ پردازش ابری :قدرت ذخیرهسازی و
پردازش برای تولید پیشرفته دیجیتالی؛ ابزار تجزیه و تحلیل
پیشرفته :تبدیل دریای دادهها به یک توپ کریستالی؛
ارتباطات ماشین به ماشین :کاهش پیچیدگی از طریق
هماهنگسازی ،سکوهای اجتماعی :فعالساز الگوهای
جدید هماهنگی و مشارکت؛ چاپ سهبعدی :تولید در هر
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زمان و هر جا؛ رباتیک پیشرفته :مشارکتکنندههای
پیشرفته دیجیتالی در راستای بهرهوری انسانی [.]11
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل در سال  2017تعداد
نه ویژگی را برای صنعت  4.0درنظرگرفته است .این
ویژگیها عبارتاند از :قابلیت تعاملپذیری و همکاری،10
مجسمسازی ،11نامتمرکز بودن ،12توانایی عملکرد زمان
واقعی ،13جهتگیری مناسب خدمات ،14ماژوالر بودن،15
همگرایی ،16کاهش هزینه و بازدهی 17و در نهایت
سفارشیسازی انبوه .18جوهره چشمانداز صنعت ،4.0
یعنی"اینترنت اشیاء صنعتی" ،در زمینه اتصال مردم ،اشیاء
و ماشینآالت به هم در همهجا است .در این انقالب،
سیستمهای جداگانه در حوزههای مختلف از توانایی
هماهنگی و مشارکت بین یکدیگر برخوردار خواهند شد و
ارزشهای جدیدی در سرتاسر جامعه ایجاد میشود .انتظار
میرود تا تغییرات و تحول در طیف گستردهای از
ساختارهای سنتی همچون مدیریت ،تدارکات ،فروش،
حملونقل ،سالمت و پزشکی ،مالی ،و خدمات دولتی ایجاد
شود ،نحوه کار کردن و زندگی مردم تغییر کند و
پیشرانهایی برای تحقق یک زندگی باکیفیت برای
شهروندان فراهم شود.
به سوی صنعت 5.0
با نگاه به توسعه نظری آینده ،در سالجاری مراکز تحقیقاتی
و دانشگاهی طراحی مفهومی و اندیشه صنعت  5.0را مطرح
و در حال توسعه نظری این مفهوم هستند ،الزم به ذکر
است معرفی صنعت  5.0در امتداد و توسعه صنعت 4.0
بوده و به معنای گذر از پارادایم انقالب چهارم صنعتی نیست
و این مفهوم هم ذیل انقالب چهارم صنعتی مطرح شده
است .صنعت  5.0به جای تمرکز صرف بر فناوری و ارتباط
ماشین با ماشین و اتوماسیون فرایندها به مشارکت انسان
با ماشین و توازن در تعامل و برهمکنش انسان و ماشین
توجه دارد .مهمترین تمایزات صنعت  5.0با صنعت 4.0
مستخرجه از منابع در جدول زیر جمعبندی و ارایه شده
است.
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جدول  .1مقایسه صنعت 4.0و صنعت (5.0منبع،
جمعبندی مولفان)
صنعت 5.0

صنعت 4.0
هدف خودکارسازی فرایندها

توازن تعامل و برهمکنش
انسان و ماشین

فناوری مهمترین موضوع است.

مشارکت انسان با ماشین
مهمترین موضوع است.

محیط کامال مجازی

انتقال به محیط واقعی

کاهش کارکنان با بکارگیری
فناوریهای نوظهور

افزایش شمار کارکنان در
تماس با ماشین االت

ماشنهای هوشمندتر و بهتر
متصل با فضای کار

امتزاج رایانش شناختی با
هوش انسانی

عدم امکان شخصیسازی و
سفارشیسازی

امکانپذیری شخصیسازی
و سفارشیسازی و ساخت
هر محصولی بهتر و مطابق
ترجیحات افراد

تمرکز بر اتصال ماشینها

تمرکز بر تحویل تجارب
مشتری

سفارشی سازی انبوه

سفارشی سازی
20
فوقالعاده

19

محصوالت تعاملی و
مبتنی بر تجارب

محصوالت هوشمند

-5-2تصووویر دوم -سووا ت چین  2025و ابرقدرت
برتر و رهبری تولید 2049
کشور چین تصویر آرمانی ،طرح و برنامه رسیدن به ابرقدرت
صنعتی را تا یکصدمین سالگرد جمهوری خلق چین تحت
عنوان "ابرقدرت برتر و رهبری تولید در  "2049معرفی
نموده است 2049 .صدمین سالگرد جمهوری خلق چین
است .شعار اصلی چین در این طرح؛ اهداف و آرزوهای
جهانی مبتنی بر حفاظت از منابع و پتانسیلهای
دا لی 21است .ژی جین پینگ رئیس جمهور چین سال
 2015این راهبرد صنعتی ملی فراگیر موسوم به ساخت
چین  )MIC2025( 2050را امضا کرد .این تصویر آرمانی
شامل یک طرح جامع به دنبال تبدیل کشور چین به یک

10 .Interoperability
.11 Visualization
.12 Decentralization
.13 Real-time capability
.14 Service orientation

.16 Convergence
.17 Cost reduction and efficiency
.18 Mass customization
19 Mass customization
20. Hyper customization

15 .Modularity

21 .Global Ambitions Built on Local Protections
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کشور پیشتاز و پیشرفته در حوزه تولید و شامل سه برنامه
ده ساله است که برنامه اول آن به ساخت چین 2025
معروف شده است [.]33
در سال  ،2013آکادمی مهندسی چینی ،تحقیقاتی را در
ارتباط با استراتژیهای حوزه تولید در کشور چین شروع
نمود .این آکادمی در قالب یک گروه متشکل از 100
متخصص و  50موسسه این تحقیق را انجام داد .در ماه می
سال  ،2015بهطور رسمی طرح جامع ساخت چین منتشر
شد .کارشناسان آلمانی معتقدند کشور چین در این طرح
به طور قابل توجهی موفقیتهای صنعت  4.0کشور آلمان
را الگو قرار داده است [.]38
آنها دراین طرح سه گام روشن را در پیش رو دارند :تا سال
 ،2025تا سال  2035و تا صد سالگی تشکیل جمهوری
خلق چین یعنی سال  .2049تا سال  ، 2025این کشور در
نظر دارد به یک «قدرت تولیدی بزرگ» تبدیل شود .برای
رسیدن به این هدف چین درنظر دارد که قدرت صنعتی
خود را تحکیم کند ،دیجیتالی کردن تولید را افزایش دهد،
فناوریها را بومیسازی کند و در حوزههایی چون راه آهن
پر سرعت یا حوزههای دیگری که چین همچنان در سطح
جهانی در آنها پیشتاز است ،به جایگاهی رقابتی برسد و در
عین حال کیفیت تولید خود را بهبود بخشد .طی این مدت
سطوح استفاده از انرژی و آلودگیزایی آن نیز به سطوح
کشورهای صنعتی پیشرفته خواهد رسید [.]24
گام دوم تا سال  2035شاهد رسیدن تولید چین به «یک
سطح متوسط در میان قدرتهای تولیدی جهان» است ،به
همراه بهبود شدید قابلیت نوآوری برای ساخت
پیشرفتهای کلیدی و افزایش قابل توجه در رقابتی بودن.
در گام سوم تا صد سالگی تاسیس حکومت در سال 2049
چین انتظار دارد «در میان قدرت های تولیدی جهان
رهبری را در دست بگیرد .ما از توانایی رهبری نوآوری و
برخورداری از مزیتهای رقابتی درحوزه های بزرگ تولیدی
برخوردار خواهیم شد و فناوری پیشرفته و سیستمهای
صنعتی را توسعه خواهیم بخشید.

شکل .3اهداف چین جهت نیل به ابرقدرت برتر و رهبری
تولید جهانی

در واقع دولت چین در قالب برنامه «ساخت چین»2025 -
قصد دارد با تکیه بر توان داخلی به یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان محصوالت صنعتی در دنیا تبدیل شود .این
برنامه با تمرکز بر صنایعی مانند فناوری اطالعات،
هوانوردی ،حملونقل ریلی ،حملونقل با انرژیهای نو و
تجهیزات کشاورزی -که برای رشد و رقابت اقتصادی در
قرن بیست و یکم بسیار ضروری هستند و حدود  40درصد
از کل تولید ارزشافزوده صنعتی کشور چین را شامل
میشود .شکل  -3اهداف کشور چین جهت نیل به ابرقدرت
برتر و رهبری تولیدجهانی تا  2049را نشان میدهد [.]26
چین به دنبال پایان دادن به وابستگی خود به فناوری
بینالمللی و ارتقاء قابلیتهای صنعتی و تولید هوشمندانه
خود با اطمینان از نوآوری ،کیفیت محصول ،کارایی و ادغام
در تولید  10صنعت کلیدی است .این صنایع شامل فناوری
اطالعات پیشرفته؛ ماشینآالت اتوماتیک و روباتیک؛ هوا
فضا و تجهیزات هواپیما؛ تجهیزات مهندسی اقیانوس و
حمل و نقل با تکنولوژی باال؛ تجهیزات حمل و نقل مدرن
ریلی؛ صرفه جویی در انرژی و وسایل نقلیه انرژی جدید؛
تجهیزات برق قدرت؛ مواد جدید؛ پزشکی و تجهیزات
پزشکی؛ و تجهیزات کشاورزی است .کشور چین این مسابقه
جهانی را بهعنوان یک فرصت عالی برای دریافت فناوری و
رشد اقتصاد با کشورهای صنعتی میبیند .هدف این کشور
تبدیلشدن به یک رهبر جهانی در تولید محصوالت
باکیفیت باال و با فناوری باال در نیمه اول قرن  21و
جایگزینی فناوری چینی برای نسخههای خارجی در بازار
داخلی و جهانی است .دستیابی به این هدف به سه عامل
بستگی دارد :توانایی توسعه محصوالت مبتکرانه ،ایجاد
برندهای معروف جهانی و ساخت تجهیزات مدرن تولید.
مسئوالن عالیرتبه چینی میخواهند از مدرنسازی
صنعتی ،بهویژه برای ارتقای رقابت اقتصادی بینالمللی
چین استفاده کند [ .]31اکنون چین نوعی گذر از «ساخت
چین» به «خلق شده در چین» ،از «سرعت چین» به
«کیفیت چین» ،از «محصوالت چینی» به «برندهای
چینی» است [ .]13برنامه ساخت چین 2025 -قصد دارد
با استفاده
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از وضع قوانین و اعمال آنها ،توجه و پشتیبانی بیشتری به
شرکتهای داخلی چینی انجام دهد .البته این توجه بیشتر
در بخشهای هدفگذاری شده انجام میشود [.]40
برنامه ساخت چین ،2025 -نگرانیهای مهمی را نهتنها
برای اقتصاد داخلی چین بلکه برای شرکای اقتصادی این
کشور بهوجود میآورد .هدف این برنامه نفوذ قدرت
منطقهای برای تغییر حالت رقابتی در بازارهای جهانی در
قسمت صنایع اصلی و مهم است تا رقابتپذیری اقتصادی
را افزایش دهد [ .]39توسعه و ساخت ماشینآالت تولیدی
بهمنظور کاهش وابستگی در واردات کاالهای سرمایهای و
افزایش ظرفیت تولید مبتنی بر توان داخلی ،یکی از بخش
های مهم این برنامه محسوب میشودHong Kong, .
) )2016این استراتژی بر واژههایی مانند "نوآوری بومی"
و "خودکفایی" تأکید دارد .همچنین هدف آن افزایش سهم
بازار داخلی تأمینکنندگان چینی برای اجزای اصلی و مواد
اولیه مهم به میزان  70درصد تا سال  2025میباشد [.]25
برای رسیدن به اهداف تعیینشده ،نهادهای دولتی مقادیر
زیادی پول را به صنعت آینده چین تزریق مینمایند.
صندوق توسعه پیشرفته در کشور چین ،بهتازگی به میزان
 2/7میلیارد یورو در این زمینه سرمایهگذاری کرده است.
این سرمایهگذاری در سطح ملی توسط تعدادی زیادی از
عناصر مالی در سطح استانی تأمین میشود .منابع مالی در
مقایسه با فناوری انقالب صنعتی چهارم که در کشور آلمان
موردتحقیق قرار میگیرد و در حدود  200میلیون یورو
هزینه شده است به مقدار زیادی قابل مقایسه است [.]26
رهبر چین یک کمپین پرانرژی را در سال  2014آغاز نمود.
نخستوزیر و معاونین چندین بازدید رسمی از کشور آلمان
پیرامون همکاری در این زمینه انجام دادهاند .این طرح ،یک
استراتژی از باال به پایین است .رهبران چین اولویتهای
سیاسی و دیدگاه راهبردی خود را برای ارتقا صنعتی بر
صنعت تولید تحمیل میکنند .این نقش قوی حاکمیت
بهعنوان محرک توسعه تولید هوشمند در تضاد با نقش
محوری ابتکاری در فرآیند پایین به باال در کشورهای آلمان،
ایاالتمتحده و سایر کشورها میباشد [.]22
طرحهای کالن چین برای رسیدن به تصویر آینده
دولت چین به دنبال همافزایی طرح ساخت چین 2025-با
دستور کار دیجیتالیشدن این کشور است .طرح اینترنت
22 .One Belt One Road
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پالس یک برنامه کامل برای بهبود اقتصاد و جامعه فراتر از
اینترنت فعلی و مرسوم است .مشارکت و همکاری میان
سیاستگذاران ،شرکتهای دولتی و خصوصی و دانشگاهها
برای موفقیت این طرح ضروری است تا به هدفی مشترک
یعنی یک اقتصاد مبتنی بر دانش بهوسیله خدمات بخش
فناوری اطالعات برسند .این طرح به دنبال ایجاد راهحلهای
فناوری اطالعات جدید در حوزههایی مانند بهداشت ،امور
مالی ،آموزش و حملونقل و مسائل مربوط به تولید
هوشمند است .فناوریهایی که اینترنت پالس قصد ترویج
آنها را دارد ،برای تولید صنعتی نیز مناسب خواهند بود.
این موارد شامل محاسبات ابری ،دادههای بزرگ ،اینترنت
اشیاء و تجارت الکترونیک است [.]28
شکل -4برخی طرح های کالن چین برای نیل به ابرقدرت
صااانعتی جهان و ارتباطات آنها را نشاااان می دهد .طرح
زیر ساختی دیگر طرح مو سوم به جاده ابری شم دیجیتال یا
 OBOR22ا ست که در سال  2013تو سط رئیسجمهور
چین «جین پی نگ» باهدف افزایش ارتباط و همکاری بین
ک شورها در امتداد کمربند اقت صادی جاده ابری شم معرفی
شااد .جاده ابریشاام دیجیتال ساارمایه گذاری برای ساااخت
فیبر نوری ،شهرهای هو شمند و مراکز تجاری دیجیتال در
طول جاده ابریشم را پوشش میدهد [.]41

شکل  .4طرحهای کالن چین برای نیل به ابرقدرت

صنعتی جهان[.]41
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-5-2ت صویر سوم -جامعه پنجم و صنعت مت صل
ژاپن
نخساات وزیر ژاپن در مراساام افتتاحیه نمایشااگاه ساابیت
 ، 2017با همراهی صدر اعظم آلمان رسما از تصویر آینده

است .جامعه پنجم تحوالت عمیقی را در گستره وسیعی از
جامعه ژاپن و بخش های صااانعتی مانند تول ید ،تدارکات،
فروش ،حمل و نقل ،مراقبت های پزشاااکی ،امور مالی و
خدمات عمومی ای جاد و ارزش های جد یدی را در جامعه
ایجاد خواهد نمود [.]8

جامعه و صااانعت آینده ژاپن در افق  2030یعنی جامعه
پنجم 23و صنایع مت صل 24رونمایی کرد و اعالم نمود که
این کشور به دنبال تصویرسازی و تحقق جامعه نوین ژاپن
آی نده ت حت عنوان" جامعه فوق العاده هوشوومند" از
طریق تو سعه تو سعه صنعت آینده تحت عنوان " صنایع
مت صل" با همکاری و مشاارکت ساایر کشاورهای جهان
اساات .کشااور ژاپن که به عنوان چهارمین کشااور رباتیک
جهان نیز به شمار میرود 303( ،ربات به ازای هر  10هزار
کارمند و کارگر) برنامهای با عنوان جامعه پنجم را معرفی
نمود که یکی از زیرمجموعههای آن صنایع به هم مت صل
می باشاااد.در ساااال  ،2016با هدف ته یه و ترویج یک
ا ستراتژی ر شد و ت سریع در ا صالحات ساختاری ،ستادی
برای نوسااازی اقتصااادی ژاپن بنام شااورای ساارمایهگذاری
برای آینده 25تأسیس شد و این شورا در ژانویه  2017سند
ساارمایه گذاری ها برای آینده 26به عنوان یک اقدام بنیادی
برای دستیابی به صنایع متصل و جامعه  5.0را به تصویب
دولت ر سانید ،این ک شور به دنبال تحقق جامعه جدید در
سه حوزه با تمرکز بر اصالح و توانمندسازی افراد ،شرکتها
و حل مسائل اجتماع است [.]11
این کشور یک الگوی ایدهآل از جامعه و صنعت آینده خود
را معرفی میکند :یک "جامعه فوق العاده هوشااامند" و "
ان سان محور" که سالمت و رفاه را به مردم هدیه میکند.
جامعه ای اساات که نیازهای مختلف اعضااای آن از طریق
ارائه کاالها و خدمات مربوطه به میزان مورد نیاز ،در زمان
مورد نیاز و به افرادی که به آنها نیاز دارند ،ارایه می شود و
در آن کل مردم می توان ند به خدمات برتر و یک زندگی
راحت فارغ از تفاوت هایی نظیر سااان ،جنسااایت ،ملیت،
مذهب یا زبان بپردازند .در این جامعه ادغام ف ضای مجازی
و فضاااای فیزیکی شاااا هد دیجی تالی کردن صااا نایع و
زیرساااخت های اجتماعی از طریق نوآوری های فنی مانند
اینترنت اشاایا ،داده های بزرگ ،هوش مصاانوعی و رباتیک
23 .Society5.0 & Super Smart Society
24 .Connected Industry

شکل  .5مفهوم و تعریف Connected Industries

ژاپن با معرفی نسل جدید تولید هوشمند و رهبری جهانی
در تولید و رباتیک باور جدی دارد که صنایع متصل،
رقابتپذیری را تقویت و فرصتهای بزرگی در سراسر
زنجیره تولید فراهم و دارای قدرت برای تغییر اساسی
چشمانداز رقابتی تولید در آینده خواهند بود .این کشور
قصد دارد تا در آینده با استفاده از فناوریهای نوآورانه
شامل اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی و کالندادهها که از
انقالب صنعتی چهارم آمده است برای غلبه بر چالشهای
مهم جامعه چهارم و دستیابی به برنامه جامعه پنجم استفاده
کند .برای رسیدن به این برنامه ،صنایع نقش کلیدی را ایفا
میکنند و صنایع متصل مفهومی کلیدی برای سرعت
بخشیدن به اهداف جامعه پنجم است که در آن صنایع
مقادیر و راهکارهای جدیدی به مشکالت گوناگون در جامعه
از طریق اتصال جنبههای مختلف زندگی مدرن ایجاد
میکنند .این اتصال شامل انسانها (به عنوان مصرف کننده
و تامین کننده) ،ماشینآالت ،سیستمها و شرکتها میتواند
صورت گیرد [.]10
ارکان اصلی طرح صنایع متصل عبارتند از:
 تحقق جامعه دیجیتال جدید که در آن انسانها و
ماشینها یا سیستمها مرتبط و با یکدیگر کار کنند
(استفاده از فناوریهای جدید برای افزایش قابلیت انسان).

25 .Council on Investments for the Future
26 .Investment for the Future Strategy 2017

تصاویر و طرحهای کالن صنعت آینده کشورهای پیشتاز داللتها ،یافتهها /...محمدرضا کریمی قهرودی و همکار

 حل چالشها از طریق همکاری متقابل اشخاص،
شرکتها ،صنایع و کشورها در سراسر مناطق ،مرزها و زمان
برای رسیدن به یک هدف.

 توسعه منابع انسانی توانمند که بتوانند توسعه
فناوریهای دیجیتال و دانش و مهارت عصر دیجیتال را به
دنبال داشته باشند.
برای رساایدن به این اهداف ،دولت ژاپن در حال توسااعهی
گونهی وسیعی از سیاستها در همکاری با بخش خصوصی
ا ست .تغییر جهت از سیا ستهای سنتی به سیا ستهای
صنعتی دانش بنیان را میتوان اولین گام ژاپن برای تبدیل
شدن به یکی از قطبهای بزرگ صنعتی یاد کرد؛ تغییر در
برخی از سیا ستها دومین گامی ا ست که این ک شور برای
تبدیل شدن به یکی از غولهای صنعتی در دستور کار قرار
داد و توانساات به یکی از قطبهای صاانعتی در دنیا بدل
شااود« .اصااالح قوانین مختلف ،ترویج ادغام و مالکیت ،از
جمله برای شاارکتهای خارجی ،مقرراتزدایی از بازار کار
برای ان جام ا قدا مات انع طاف پذیر که به شااار کت ها در
اقتصادی کردن هزینههای نیروی کار کمک میکند ،ترویج
عقالنیت و متنوعساااازی فعالیت های صااانعتی و کاهش
مالیات شارکتها» پنج گامی اسات که ژاپن در دوره گذار
از یک ک شور با اقت صاد سنتی در د ستور کار قرار داد و با
اتخاذ سیا ستهای صنعتی جدید ،بر افزایش رقابتپذیری
صنایع تمرکز کرد.
این چشاامانداز پنج موضااوع قابل تمرکز را در اهداف خود
دنبال میکند . 1 :خدمات حمل و نقل و رانندگی خودکار.
 .2تولید /ربات یک .3 .بیوتکنولوژی /مواد .4 .مدیریت امن
زیرساااخت /تاساایسااات .5 .زندگی هوشاامند مرکز انقالب
صااانعتی چهارم که در ژوئیه  2018در ژاپن افتتاح شاااد
نمونهای از همکاریهای بین مجمع جهانی اقت صاد و دولت
ژاپن (وزارت اقت صاد ،تجارت و صنعت) ا ست .در ژاپن سه
سازمان ا صلی شامل ابتکارات انقالب رباتیک و راهکارهای
اینترنت اشیا صنعتی ،27ابتکارات زنجیره ارزش صنعتی 28و
و مجموعه شاااتابدهنده اینترنت اشااایا 29وجود دارد که
توانمندساز فعالیتهای مربوط به صنعت  4.0هستند [.]9

)27. Robot Revolution & Industrial IoT Initiative (RRI
)28. Industrial Value chain Initiative (IVI
)29 .IoT Acceleration Consortium (IAC
30 .Advanced manufacturing
).31 Industrial Internet of Thing (IIOT
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-6-2اینترنت اشیا صنعتی ،سا ت و تولید پیشرفته
و هوشمند ایالت متحده
ایاالت متحده آمریکا با معرفی مفهوم تولید پیشرفته30و
اینترنت اشوویا صوونعتی 31ابتکاراتی تحت عنوان ائتالف
رهبری تولید هوشوومند 32یا کنسوورسوویوم اینترنت
صنعتی 33اقدام به تصااویرسااازی و برنامه ریزی گسااترده
برای توساااعه تمدن صااانعتی آینده و آینده تولید نموده
ا ست .اهداف کلیدی ائتالف رهبری تولید هو شمند در پی
نیل به صنعت تولید با قابلیت نو سازی م ستمر ،نوآوری و
پذیرش رویکردهای بنیانکن و تحولآفرین است [.]42
این کشور در سال  2011از راهاندازی سازمانی با عنوان
سازمان تولیدات پیشرفته خبر داد که در آن راهکارهای
تولید بر مبنای فناوری پیشرفته مورد بررسی قرار میگیرد.
این سازمان در سال  2013شبکهای را راهاندازی کرد که
قانون ساخت ،نوآوری و احیای ساخت در سراسر امریکا را
مورد بررسی و بازنگری قرار داد .ائتالف رهبری تولید
هوشمند یک سازمان غیرانتفاعی و متشکل از
تولیدکنندگان ،تأمینکنندگان ،شرکتهای فناوری،
دانشگاهها ،سازمانهای دولتی و آزمایشگاهها میباشد که
ترویج دهنده مفهوم تولید پیشرفته هستند ،این ائتالف
تولید پیشرفته را به عنوان" توانایی برای حل مشکالت
موجود و آتی از طریق یک سکو و زیرساخت باز تعریف
میکند .همچنین "شبکه ملی برای نوآوری تولید" 34نهادی
دولتی در آمریکا است که مسؤولیت ایجاد یک زیرساخت
تولیدی رقابتی ،مؤثر ،بهینه و پایدار را به عهده دارد .این
نهاد دولتی شامل مراکزی منظقهای است که توسعه و
پذیرش و سازگارپذیری با فناوریهای تولیدی پیشرفته
برای ساخت و تولید محصوالت رقابتی جدید را تسریع و
تسهیل میسازند .این شبکه ملی بههمراه مراکز منطقهای
مسؤولیت پیشبرد اهداف صنعت  4.0را بر عهده دارند.
مؤسسات زیرمجموعه این شبکه ملی شامل "مؤسسه
نوآوری ساخت افزایشی ،مؤسسه نوآوری تولید و طراحی
دیجیتالی ،مؤسسه نوآوری تولیدی مواد خام سبکوزن
)32. Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC
33. Industrial Internet Consortium
34. National Network for Manufacturing Innovation
)(NNMI
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آمریکایی ،مؤسسه نوآوری تولیدی الکترونیکی نسل بعدی،
مؤسسه فوتونیک یکپارچه برای نوآوری تولیدی میباشد
[.]17
تولید پیشرفته مبتنی بر ادغام فناوریهای جدید پیشرفته
نظیر اینترنت اشیا در حوزه تولید ،جهت بهبود فرایندهای
تولید و محصوالت تولیدشده است .مفاهیم تولید پیشرفته
نیز اغلب به عنوان تولید هوشمند یا محصول هوشمند هم
مطرح هستند ،و متمرکز بر محصوالت و اهداف هوشمند در
محیط تولید هستند که از طراحی محصول ،زمانبندی،
تخصیص امکانات و فرایند اجرا در سراسر کارخانجات و
شبکههای تولید جهت افزایش بهرهوری و سفارشیسازی
محصوالت حمایت میکنند .دنیس سوئینک ،35مدیرعامل
کنسرسیوم  SMLCمیگوید" انتظار داریم که برنامه
کاری تولید هوشمند ،نبوغ آمریکایی و نوآوری فنی را آزاد
و چگونگی تولید و تحویل محصوالت و خدمات را تغییر

برنامه ژنتیک مواد خام ،طرح و برنامه نانوفناوری ملی و
طرح و برنامه صادرات ملی.
-6-2تصویر چهارم -صنعت رو به جلو و هوشمند
مالزی
در اکتبر سال  ،2018رییس جمهور مالزی سیاست ملی
صنعت  4.0را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت این کشور
ابالغ نمود .برنامه مرتبط با حوزه صنعت در کشور مالزی
تحت عنوان  Industry4WRDبه معنای حرکت رو به
جلوی صنعت میباشد .این برنامه عمدتاً بر روی بخش تولید
دیجیتال تمرکز میکند .این سیاست ،مالزی را به عنوان
یک شریک استراتژیک برای تولید هوشمند معرفی میکند
که به عنوان یک مقصد اصلی برای صنایع با فناوری باال و
ارائهدهنده راهحلهای کلی برای بخش تولید در منطقه
میباشد [.]49

دهد.اهداف کلیدی ائتالف رهبری تولید هوشمند،
حرکت فراتر از راه حلهای یکباره و ارائه صنعت تولید با
قابلیت نوسازی مستمر ،نوآوری و پذیرش رویکردهای بنیان
کن و تحول آفرینی است که شدیدا با فقدان زیرساخت
محدود شده است [.]22
اینترنت اشیا صنعتی یکی از مهمترین و پرکاربردترین
زمینههای گسترش اینترنت اشیا و به معنی کاربرد این
فناوری در زمینههای صنعتی و استفاده از آن به عنوان یک
شبکه صنعتی هوشمند میباشد .اینترنت صنعتی یک
جهش کوانتومی است که کارکنان ،ماشینآالت و دادهها را
با هم مرتبط کرده و ما را قادر میسازد تا با تبادل موثر
اطالعات ،انجام امور کنترلی و مانیتورینگ،کارآمدی
محصوالت را در طول چرخه حیات بهبود داده و منجر به
ارتقای بهرهوری در طول دوران استفاده از محصول برای
مشتریان میشود .تولید پیشرفته مبتنی بر ادغام
فناوریهای جدید نظیر اینترنت اشیا صنعتی ،جهت بهبود
فرایندهای تولید و محصوالت تولیدی است [.]44
عالوه بر موارد فوق برخی از طرحهای مرتبط با تحقق
صنعت  4.0عبارتند از طرح و برنامه رباتیک ملی ،طرح و

35 Denise Swink
کمکهای مالی و مبتنی بر سود 36 F-
فعالسازی اکوسیستم و زیرساختهای دیجیتالI-
چارچوب نظارتی و پذیرش صنعتR-

شکل  .6لوگوی برنامه صنعت هوشمند مالزی با نام
Industry4WRD

طرح توانمندسازهای کلیدی صنعت  4.0به نام  FIRST36با
سر واژههای( Fحمایتهای مالی و مبتنی بر سود)I ،
(زیرساختهای دیجیتال و فعالسازی اکوسیستم)(R ،چارچوب
نظارتی و پذیرش صنعت)(S ،مهارتها و استعدادهای
درخشان)(T،دسترسی به فناوریهای هوشمند و استانداردها)
تعریف شده است .بخش تولید به عنوان توانمندسازهای اصلی و
حیاتی در اقتصاد مالزی بوده که در پنج سال گذشته حدود 23
درصد به تولید ناخالص داخلی کمک نموده است .دولت مالزی
طی سالهای  2016تا  2020رشد متوسط  5.1درصد در بخش
تولید را در مقایسه با میانگین  4.8درصد در پنج سال پیش از
سال  2016هدف قرار داده است .اهداف سیاست ملی
 Industry4WRDدر صنعت  4.0شامل سه موضوع جذب
سرمایهگذاران و ذی نفعان فناوریهای صنعت  ،4.0ایجاد
اکوسیستم صحیح برای صنعت  4.0جهت پذیرفتن و تنظیم
عوامل محرک ،و تبدیل تواناییها در بخش صنعت و تولید مالزی
میباشد که به اختصار  A.C.T37نامیده میشود [.]51

مهارتها و استعدادهای درخشانS-
دسترسی به فناوریهای هوشمند و استانداردهاT-
37 .Attract, Create, Transform
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این برنامه تاکید ویژهای بر روی شرکتهای (بنگاهها) کوچک و
متوسط 38دارد .این شرکتها در کشور مالزی نزدیک به 98.5
درصد از شرکتهای بخش تولید را تشکیل میدهند و 42
درصد از فرصتهای شغلی در کشور را فراهم میآورند .در
طراحی و اجرای این برنامه وزارتخانههای مرتبط و شرکتهای
کوچک و بزرگ بسیاری در مالزی همکاریهای الزم را انجام
میدهند .فناوریهای فعال ،محرک و مرتبطی که در زمینه
دیجیتالی شدن تولید و صنعت هوشمند مورد نیاز میباشند به
شرح زیر است :تحلیل کالن دادهها ،هوش مصنوعی ،واقعیت
افزوده ،ساخت افزایشی ،اینترنت اشیاء ،یکپارچهسازی سیستم،
محاسبات ابری ،رباتهای خودکار ،شبیهسازی ،امنیت سایبری
و ...
بخشهایی از صنعت که پتانسیل باالتری داشته و به نوعی نقش
کاتالیزوری در صنعت هوشمند ایفا میکنند عبارتند از :برق و
الکترونیک ،تجهیزات و ماشینآالت ،شیمی ،تجهیزات پزشکی،
هوافضا.
با توجه به شکل میتوان به صورت کلی و در یک نگاه چارچوب
 10ساله ( 2016الی  )2025اهداف ،برنامهها ،محرکها و
جزییات برنامه  Industry4WRDرا مشاهده نمود [.]51

تغییر شگرفی از طریق صنعت  4.0در حال حاضر در این کشور
آغاز شده است .تحت ماموریت شهرهای هوشمند دولت هند،
پروژههای ساخت  100شهر هوشمند در سراسر هند به عنوان
پیشگامان صنعت  4.0مورد حمایت قرار میگیرند .عالوه بر این،
انستیتوی علوم هند 41در حال ساخت اولین کارخانه هوشمند
در ایالت بنگلور با بودجه و همکاری شرکت بوئینگ است .شرکت
بوش ،تولیدکننده قطعات اتومبیل آلمانی تا سال  ،2018اجرای
تولید هوشمند را در  15مرکز خود در هند به اتمام رسانید.
شرکت جنرال الکتریک  200میلیون دالر سرمایه در چند
کارخانه در هند سرمایهگذاری کرده است که در آن زنجیره های
تامین ارتباطی دیجیتال ،شبکههای توزیع و واحدهای خدماتی،
بخشی از این اکوسیستم هوشمند را تشکیل میدهند [.]44
برنامه ساخت در هند یک برنامه جامع از سوی دولت هند
میباشد تا شرکتهای چندملیتی را همانند شرکتهای داخلی
مجاب نماید که محصوالت خود را در کشور هند تولید نمایند.
این برنامه توسط نخست وزیر این کشور در تاریخ  25سپتامبر
 2014شروع شد .هند بعد از آغاز به کار این برنامه در سال
 ،2015به عنوان مقصد برتر در سطح جهان برای سرمایهگذاری
مستقیم خارجی فراتر از چین و آمریکا ظهور نمود .طرحهایی
مانند ساخت در هند ،هند دیجیتال ،42هند ماهر 43این پتانسیل
را دارد که نه تنها رشد اقتصادی بلکه توسعه کلی اقتصادی کشور
را به سطح باالتری ارتقا دهد .هدف اصلی در این برنامه جامع
تمرکز بر ایجاد شغل و بهبود مهارت در  25بخش اقتصادی و
همچنین دستیابی به استانداردهای باال و کاهش اثرات آن بر
روی محیط زیست نیز است [.]52
برنامه ساخت درهند یک برنامه جامع از سوی دولت است که
انتظار میرود هند را به عنوان قطب اصلی تولید معرفی کند.
این برنامه در مدت زمان کوتاهی کارکردهای کلیدی را برای
جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ،تقویت نوآوری،
توسعه مهارت و پیشرفت در وضعیت زیرساختهای تولید هنر
شناسایی نموده است .همچنین این برنامه دارای موارد مثبتی
از قبیل پتانسیل ایجاد میلیونها فرصت شغلی برای استقرار
جمعیت عظیم جوان و قراردادن هند در نقشه تولید جهانی
میباشد .از آنجا که این برنامه میلیونها فرصت شغلی برای
جوانان ایجاد میکند ،از اینرو فراهم کردن آموزش مناسب

38. SMEs

42. Digital India
43. Skill India

شکل  .7چارچوب ده ساله برنامه Industry4WRD

-6-2تصویر پنجم -سا ت در هند 39و سا

ت هند40

صنعت  4.0قصد دارد شیوه تولید ،طراحی و نوسازی محصوالت
هند را تغییر دهد .صنعت  4.0با محوریت کالندادهها ،ظرفیت
محاسبات باال ،هوش مصنوعی و آنالیز قصد دارد به طور کامل
دیجیتالی شدن بخش تولید را انجام دهد .طرح ساخت در هند در
تالش برای ایجاد زیرساختهای تولیدی و پذیرش صنعت 4.0
است .صنعت  4.0کلمه جدیدی برای ترکیب صنعت و اینترنت
اشیاء در این کشور میباشد .با توجه به قدرت هند در فناوری
اطالعات و حجم نیروی کار زیاد متخصصان فناوری اطالعات،
39. Make in India
40. Made in India
41. IISc41
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برای ارتقاء مهارتهای آنها و ایجاد رضایت آنها از افزایش
تقاضا برای نیروی کار ماهر ضروری است.
امروزه تالقی فناوریهای دیجیتال و محاسبات شناختی مانند
چاپ سهبعدی ،کالندادهها و اینترنت اشیاء به آرامی موجبات
چهارمین انقالب صنعتی را فراهم نموده است که توسط
کارخانههای هوشمند دیجیتالی تعریف شده است .همچنین
تعامل انسان و ماشین افزایش یافته است و راه هموارتر شده
است .هدف برنامه صنعت هوشمند در کشور هند که با نام
ساخت در هند شناخته میشود تمرکز بر روی ایجاد شغلها و
بهبود حرفهها در  25بخش است .برخی از این بخشها شامل
موارد زیر میشوند :صنعت خودروسازی ،هوانوردی،
بیوتکنولوژی ،شیمی ،تولید دفاعی ،تجهیزات الکتریکی و
الکترونیکی ،معدن ،نفت و گاز ،انرژیهای تجدیدپذیر ،هوافضا
و  ..زیرساختهایی که در کشور هند تدارک آماده سازی آن
دیده شده است عبارتند از شهرهای هوشمند ،صنایع هوشمند،
انرژیهای تجدیدپذیر ،زیرساختهای ریلی قطارهای با سرعت
باال و .]48[ ...
اقتصاد هند در صنعت هوشمند مزایای زیر را به دنبال دارد:
کمک به ادامه تولید در هند ،کمک به شرکتهای کوچک و
متوسط هندی برای رقابت موفقیتآمیز ،پیشتازی در بازارهای
جهانی ،آموزش کارگران ماهر و کمک به کم نمودن بیکاری،
سرعت دادن به فرایند تولید و کاهش پیچیدگی .اما در آن سو،
معایبی را نیز به همراه دارد مانند :نیاز به تعهد بلندمدت ،نیاز
به مهارتهای جدید ،نیاز به یک همکاری همه جانبه در
دستگاههای دولتی و غیردولتی و تاثیرات گسترده و جامعی در
همه ابعاد دارد .یکی از دالیلی که کشور هند میبایست به سمت
صنعت هوشمند پیش برود این است که تجزیه و تحلیل پیشرفته
کمک میکند تا ظرفیت تولید و کیفیت آن را بهبود دهد.
همچنین دیجیتالی شدن فرایندهای اقتصادی مختلف میتواند
منجر به بهبود هزینهها و تجربه بهتر برای مشترکین و کارکنان
شود .اینترنت اشیاء و اتصال ماشینها به یکدیگر میتواند زنجیره
تامین را بهبود داده و سرعت ببخشد .بخشهایی که تحت پوشش
طرح ساخت درهند هستند عبارتند از :صنایع معدن ،نفت و گاز،
داروسازی ،بیوتکنولوژی ،هوانوردی ،دفاعی ،فضانوردی ،انرژیهای
تجدیدپذیر ،راه آهن ،پتروشیمی ،فناوری اطالعات ،سیستمهای
الکترونیکی و .]47[ ...

44. Made in India

طرح مکمل دیگری که دولت هند در حال اجرای آن است طرح
ساخت هند 44است؛ این طرح به محصوالتی که در هند تولید
میشوند هویت بخشید .این برنامه هیچ سرمایهگذار خارجی را به
خود جلب نمیکند .تولید کنندگان داخلی را ترغیب نموده تا با
استفاده از عوامل تولید مانند زمین ،نیروی کار ،سرمایه ،کارآفرینی
و فناوری ،کاالهایی را در این کشور تولید کنند و از این طریق
فرصت های شغلی برای تودههای هندی ایجاد نمایند .اگر این
برنامه به طور موثری ارتقا یابد ،مطمئناً برندهای داخلی هندی را
تشخیص و تایید میکند .این امر تولیدکنندگان داخلی را برای
رقابت با محصوالت خارجی و باالبردن سطح استاندارد محصوالت
خود فراهم میکند [.]52
 -3روش و مراحل انجام تحقیق
تحقیق حاضر یک مطالعه اکتشافی با رویکرد کیفی است که با
روش توصیفی -تحلیلی ،تصاویر ،طرحها و برنامههای توسعه
صنعتی شش کشور پیشتاز نظیر آمریکا ،چین ،ژاپن ،آلمان ،هند
و مالزی را به اجمال مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد ،بدین
ترتیب که ابتدا با روش مطالعه کتابخانهای و با استفاده از منابع،
اسناد و گزارشات مختلف کشورهای مذکور به شناسایی و معرفی
این تصاویر و ابعاد و ویژگیهای آنها میپردازد .سپس با روش
مقایسه طبیقی و تحلیل اسناد این تصاویر و طرحهای کالن از نظر
شش ویژگی مهم شامل  -1اهداف کالن  -2حوزههای اصلی
تمرکز  -3افق زمانی  -4مضامین اصلی  -5توانمندسازها و
زیرساخت  -6فناوریهای پایه با هم مقایسه شدهاند و بارزترین
شباهتها و تفاوتهای آنها شناسایی و در قالب جداول مقایسه-
ای ارائه شده است.
 -4بررسی تطبیقی تصاویر ،طرحها و برنامهها
در این بخش به جمعبندی مطالب ارائه شده در قسمتهای
پیشین و بررسی تطبیقی تصاویر معرفیشده آنها از ابعاد گوناگون
میپردازیم .در این بررسی تصاویر معرفیشده کشورهای پیشتاز
ازنظر شش ویژگی باهم مقایسه شدهاند ،نتایج این بررسی شامل
مهمترین و بارزترین شباهتها و تفاوتها در جداول یک و دو
آمده است .جمعبندی و شرح مختصری از این مطالب در بخش
جمعبندی و نتیجهگیری ارائه شده است.

47

تصاویر و طرحهای کالن صنعت آینده کشورهای پیشتاز داللتها ،یافتهها /...محمدرضا کریمی قهرودی و همکار

جدول  .2مقایسه تطبیقی اهداف و مضامین اصلی(منبع ،جمعبندی مولفان)
ردیف

عنوان تصویر

عنوان التین

کشور

1

صنایع متصل

Connected
Industries

ژاپن

دو ی  -م ایسه
دوره زمانی

بی ی اهدا و م امین ا ی

متولی/متولیان اصلی

 وزارت اقتصاد ،صنعت و
تجارت
-2030

 مرکز  I4.0و شورای STI

2017

 موسساتRRI/IVI/IAC
 بخش خصوصی
 دانشگاهها و پژوهشگاهها

اهداف اصلی

 اهداف جامعه پنجم
 اهداف توسعه پایدار سازمان ملل
 رفع چالشهای اجتماعی
 نوسازی اقتصادی
 برابری و دسترسی همگانی

 وزارت علوم و تحقیقات
آلمان

2

صنعت 4.0

Industry 4.0
Industry 5.0

صنعت رو به جلو

Industry4WR
D

صنعت 5.0

 رشد اقتصادی و بهرهوری

-2030
آلمان-

2011

 رقابت صنعتی و توسعه صنعتی

اروپا

-2050

 وزارت کشور

 حل چالشهای جهانی

2030

 کمیسیون تحقیقات و
نوآوری

 اقتصاد اشتراکی و توزیعشده

3

(پیشرو)

مالزی

-2025
2016

 موسسات دولتی
 بخش خصوصی
 دانشگاهها

 کارخانه الکترونیکی
 اتصال هر چیزی

 صنعت /کارخانجات هوشمند
 تولید افزایشی
 تولید هوشمند
 طراحی مشارکتی ،خلق مشترک،
نوآوری باز
 برنامه افق Horizon 2020
2020

 کمیسیون اتحادیه اروپا

 مشاوران تخصصی
خارجی

 برنامه پنجم علوم و فناوری ژاپن

 صنعت X.0

 گروه کاری I4.0

 وزارتخانه صنعت و
تجارت مالزی

 خلق ارزش
 جامعه فوقالعاده هوشمند

 اینترنت اشیا ،اینترنت خدمات،
اینترنت مردم

 وزارت حمل و نقل و
زیرساخت دیجیتال

 شورای راهبری طرح

 جامعه پنجم

 سامانههای سایبری -فیزیکی

 وزارت اقتصاد و انرژی
 وزارت کار و امور
اجتماعی

مضامین اصلی و مرتبط

 شریک راهبردی تولید هوشمند
در آسیا

 توانمندسازهای F( FI RSTسرمایه،
 مقصد اصلی برای صنایع با فناوری
Iزیرساخت R ،تنظیمگریS ،
باال
مهارت T ،فناوری)
 ارایه راهکارها برای فناوری
 شهر City 5.0 5.0
پیشرفته
 تولید هوشمند
 افزایش سهم تولید در اقتصاد
 جامعه هوشمند 2050
 رشد بهرهوری و نیروی کار
 آموزش عالی  4.0مالزی
 افزایش ظرفیت نوآوری
 مشاغل با مهارت باال
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جدول  .2مقایسه تطبیقی اهداف و مضامین اصلی(منبع ،جمعبندی مولفان)

دو ی  -م ایسه
ردیف

عنوان تصویر

عنوان التین

کشور

دوره زمانی

بی ی اهدا و م امین ا ی

متولی/متولیان اصلی

 اهداف اصلی

 مضامین اصلی و مرتبط

 افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی
 کاهش اطمینان در واردات
 توسعه زیرساخت

ساخت در هند
4

ساخت در هند 2.0
تبدیل هند به هاب
جهانی طراحی و
تولید

 هند دیجیتال digital India
 هند ماهرSkill India

 نخست وزیر
 ارتقای رشد فناوری
 موسااسااه ارتقای صاانعت و  بهبود فرصتهای شغلی
 افزایش رشد بخش تولید به میزان  12تا  ساخت هند
تجارت داخلی

 سیاست سرمایهگذاری آفست

Make in India

هند

اینترنت اشیاء

Industrial
Internet of
)Things (IIOT

آمریکا

قدرت برتر تولید/

World’s
manufacturing
powerhouse
MIC2025-2049

چین

-2025
2014

 دبیر دولت

 14درصد در سال در میان مدت

 هاب جهانی طراحی و تولید

 مشااارکت  4کشااور آمریکا  ،افزایش ساااهم تولید در تولید ناخالص  کریدورهای صنعتی
ژاپن ،امارات ،آلمان
ملی از  16تا  25درصاااد تا ساااال  ساخت در هند 2.0
2022

 ایجاد  100میلیون شغل تا سال 2022
 بهبود رقابتپذیری جهانی در تولید

5

6

صنعتی

ابرقدرت تولید
جهان

2030

2049

 ائتالف رهبری تولید هوشمند
شامل  21شرکت خ صو صی و
ده موسسه نظیر:
شبکه ملی برای نوآوری تولید،
موساااساااه نوآوری سااااخت
افزایشی ،مؤسسه نوآوری تولید
و طراحی دیجیتالی ،مؤسااسااه
نوآوری تو لیاادی مواد خااام
ساابکوزن ،مؤسااسااه نوآوری
تولیاادی الکترونیکی نساااال
ب عدی ،مؤساااساااه فوتون یک
یکپارچه برای نوآوری تولیدی

 رقابتپذیری جهانی

 افزایش بازدهی تولید
 تحول اقتصاد(پویا و مبتنی بر تقاضا)
 رشد بازار صادرات

 نوآوری ،کاهش زمان بازار
 رفع موانع فرایند ساخت با هزینه کم
 اطمینان از امنیت سایبری

 خوشههای صنعتی

 تولید هوشمند ،شبکه هوشمند
 تولید پایدار
 اینترنت صنعتی
 زنجیره تأمین

 زیرساخت بازتولید
 سکوی مشترک هوشمندسازی تولید
 تولید پیشرفته برای امنیت ملی

 ابرقدرت تولید جهان
 معاون نخست وزیر
 وزارت صااانعاات و فناااوری  خودکفایی و قطع وابستگی فناورانه
 افزایش سهم بازار داخلی
اطالعات
 وزارت علوم و فناوری

 تولید پیشرفته

 نوآوری ملی و بومی

 کمیته اصااالحات و توسااعه  جایگزینی واردات
ملی
 ایجاد برندهای معروف جهانی

 کارگاه جهانی

 کارخانه هوشمند /تولید هوشمند
 نوآوری بومی
 اینترنت اشیا صنعتی
 طرح اینترنت پالس

 طرح جاده ابریشم دیجیتالی
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جدول  .2مقایسه تطبیقی اهداف و مضامین اصلی(منبع ،جمعبندی مولفان)
ردیف

عنوان تصویر

دو ی  -م ایسه

سیاست/راهبرد و راهبری

بی ی اهدا و م امین ا ی

توانمندسازها و زیرسا ت

حوزههای تمرکز

فناوریهای پایه

 راهبری توسط نخستوزیر
در راس
 سیاستگذاری توسط
شورای نوآوری،
فناوری و علوم

1

صنایع متصل
کشور ژاپن

 فناوریهای نوظهور
سایبری

 استراتژی از باال به پایین

 سکوی جامعه پنجم

 تقویت روابط میان علم،
فناوری ،نوآوری و
جامعه

 موسساتRRI/IVI/IAC

 اصالح قوانین ،ترویج ادغام
و مالکیت
 مقرراتزدایی از بازار کار

 ارتقای نوآوری باز،
همکاریهای جهانی

 همکاریهای داخلی و
خارجی

 توسعه منابع انسانی عصر
دیجیتال

 تحقیق و توسعه پیشرفته

پنج حوزه تمرکز عبارتند
از:

 خدمات حمل و نقل و
رانندگی خودران
 تولید و رباتیک

 زندگی هوشمند

 زیستفناوری/مواد
 مدیریت امن
زیرساخت/تاسیسات

ر بات یک ،ف ناوری حساااگر ،ف ناوری
زیساااتی ،فناوری واساااط انساااانی
مااواد/فااناااوری نااانااو ،فااناااوری
کوآنتوم،امنیت سایبر،اینترنت ا شیاء
ت ح لیاال داده هااای بزرگ  ،هوش
مصاانوعی ،فناوری شاابکه ،پردازش
لبه هوش مصاانوعی،اینترنت اشاایا،
محاسبات ابری ،کالن دادها

 اتصال همه چیز

 سیاست ملی صنعت 4.0
 ابالغ ریاست جمهوری
صنعت رو به
2

جلو
کشور مالزی

 جذب سرمایهگذاران
صنعت 4.0

 ایجاد زیستبوم صنعت
4.0

3

صنعت 5.0
اروپا -آلمان

 ایجاااد ا کوسااایساااتم و
زیرساااا خت دیجی تال  برق و الکترونیک
 ماشیناالت و تجهیزات
موثر،
 چااارچااوب مااقااررات و  شیمی
تنظیمگری صنعت   4.0تجهیزات پزشکی

 ارتقااای مهااارت موجود و  هوافضا
پرورش استعداد آینده
 تبدیل توانمندیها به تولید
 دسااترساای به فناوریهای
و صنعت
هاااوشاااااماااناااد و
استانداردسازی
 راهبری توسط اتحادیه
اروپا

صنعت 4.0

 سرمایهگذاری و م شوقهای
نتیجه محور،

 برنامههای ششم ،هفتم و
هشتم

 مشارکت بخش خصوصی و
دولتی
 از پایین به باال و باال به
پایین
 توسعه سکوی مشترک
 همکاری جهانی

 ساااکوی ارا ئه سااارویس
جهانی /اینترنت آینده  صنعت و زنجیره تأمین
 اینترنت اشیا

 اینترنت خدمات
 اینترنت دانش
 اینترنت مردم


 حملو نقل
 مدیریت شهری

 بهداشت و درمان
 اقتصاد /کسبوکارها

تحلیل کالن دادهها ،هوش مصنوعی،
واقعیت افزوده ،سااااخت افزایشااای،
اینتر نت اشااا یاء ،یک پار چهساااازی
سی ستم ،محا سبات ابری ،رباتهای
خودکار ،شبیهسازی ،امنیت سایبری

هفت توانمندسااااز فناورانه کلیدی
ع بارت ند از :مو با یل ،پردازش ابری،
ابزار تجز یه و تحل یل پیشااارف ته،
ارت با طات ماشاااین به ماشاااین،
سکوهای اجتماعی ،چاپ سهبعدی،
رباتیک پیشرفته
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جدول  .3مقایسه تطبیقی جهتگیریها،توانمندسازها ،حوزههای تمرکز و فناوریهای پایه (منبع ،جمعبندی مولفان)

ردیف عنوان تصویر

سیاست/راهبرد و راهبری

توانمندسازها و زیرسا ت

حوزههای تمرکز

 سکوی تولید هوشمند
 ائتالف رهبری تولید
هوشمند

4

اینترنت اشیاء  استراتژی ترکیبی شامل:
توسعه نیروی کاری،سکوی
صنعتی/ساخت
تولید هوشمند ،فناوریهای  تجمیع نیازهای کارآفرینان  تولید خودرو
و تولید
توانمندساز ،شیوههای
 تولید فوالد
کوچک ،متوسط و
پیشرفته و
کسبوکار
بزرک
 تولید با فناوری باال
هوشمند
 سرمایهگذاری بخش خصوصی  سرمایهگذاری مشترک
آمریکا
 تشویق سرمایهگذاری SMEها  دسترسی وسیع به
سنسورهای نسل بعدی
 توسعه اینترنت صنعتی
ارزان
 سیاست صنعتی از باال به
پایین
قدرت برتر

5

 پشتیبانی دولتی ،کنترل
دولتی ،بودجه دولتی

 ادغام با طرح دیجیتالی
شدن

 رشد سریع ساخت و تولید
ساخت در هند
افزایشی
هند
 مدلهای خدماتی جدید با
فناوریهای نو

 توسعه طرحهای متمرکز
صنعت هوشمند

 تسهیالت دولتی حمایتی
اینترنت
 حمایت مالی دولت

 نوآوری محصول و خدمات
 فرهنگ سازمانی

 کریدورهای صنعتی

 دادههای بزگ
 محاسبات ابری
 اینترنت اشیا

 ماشینهای هوشمند
 مدلسازی و شبیهسازی

 نرمافزارها و رباتهای صنعتی
 تجهیزات فضایی و هوانوردی

 حمل و نقل پیشرفته ریلی
 تجهیزات حمل و نقل با
انرژیهای نو

 رباتیک
 هوش مصنوعی

 ارتباطات صنعتی
 شبکههای سنسور بیسیم
 سیستمهای MEMS

 تجهیزات الکتریکی ،مخابراتی و
 چاپ سه بعدی
اطالعاتی
 محاسبات ابری
 تجهیزات پزشکی و دارویی با
 دادههای بزرگ
عملکرد باال
 تجهیزات و ماشینآالت
کشاورزی
 مواد جدید

 خودرو و قطعات
 هوانوردی /هواپیمایی

 آموزش مستمر مهارتهای  تولید دفاعی
تخصصی
 هوافضا
 زیرساخت فنی

 رباتیک

 فناوری اطالعات نسل آینده

 سرمایهگذاری در تحقیق و  تجهیزات مهندسی دریانوردی و
زیردریاییها
توسعه

تولید /ابرقدرت  موانع برای رقبای خارجی
 استراتژی و فشار از باال به
تولید جهان  رقابت میان شرکتهای داخلی
پایین
 نوآوری سیاست از طریق
چین
 مالیات و عوارض
آزمون پایلوت
 بودجه وسیع دولتی و
 صندوق و بانک سرمایهگذاری
یارانهها
زیرساخت
 تجربیات و پیشرانهای
محلی قوی
 رقابتپذیری سرمایهگذاران
خارجی

6

 اینترنت پالس

فناوریهای پایه

 قطعات الکترونیک
 انرژی های تجدیدپذیر
 زیستفناوری

 تحلیل کالن دادهها
 اینترنت اشیاء صنعتی
 چاپ سه بعدی

 سنسورهای سه بعدی
 نرمافزارهای اجتماعی
 شبکههای بیسیم

 ماشین به ماشین
 واقعیت افزوده
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 -5جمعبندی و نتیجهگیری
توسعه صنعت نسل چهار و دستیابی به قابلیتهای این
تمدن برتر صنعتی از دغدغههای مهم و جدی کشورهای
پیشتاز جهان است و اغلب اقتصادهای پیشرفته در دنیا
مفهوم صنعت  4.0یا فناوریهای مرتبط با آن را در
سیاستها و برنامههای ملی خود لحاظ نمودهاند؛ بهگونهای
که ما امروزه شاهد رقابت چند برنامه عمده در جهان جهت
ساخت تمدن صنعتی آینده هستیم .بررسی محقق نشان
میدهد این کشورها اقدام به تصویرسازی صنعت آینده و
تدوین برنامههای کالن ملی ،تعریف پروژههای پیشتاز ملی
و ترسیم نقشههای راه و سرمایهگذاریهای هدفمند
نمودهاند.
تصویرسازی آینده بعنوان مهمترین رویکرد آیندهپژوهی و
قلب فعالیتهای آیندهپژوهانه است که به تعبیر پوالک پایه
نظریه تحول اجتماعی و همبستگی معناداری با قدرت و
بقای تمدنها دارد.مقاله حاضر تالش نمود تا به معرفی و
تبیین اجمالی ابعاد و ویژگیهای تصاویر و طرحهای عمده
صنعت آینده شش کشور پیشتاز در مواجهه با این انقالب
شامل اتحادیه اروپا بویژه کشور آلمان(صنعت نسل چهار و
پنج) ،چین(ساخت چین  2025و ابرقدرت برتر تولید در
 ،)2049آمریکا(اینترنت اشیا صنعتی ،ساخت پیشرفته و
هوشمند )2030و ژاپن(جامعه پنجم و صنایع متصل)،
مالزی(صنعت پیشتاز) ،هند(ساخت در هند و ساخت هند)
بپردازد .سپس این تصاویر از نظر شش ویژگی شامل افق
زمانی ،اهداف ،مضامین اصلی ،توانمندسازها و زیرساخت،
حوزههای اصلی تمرکز و فناوریهای پایه باهم مقایسه
شدند و بارزترین شباهتها و تفاوتهای آنها در قالب
جداول مقایسهای ارائه شد.
این بررسی نشان داد که تحوالت آینده حوزه صنعتی بسیار
گسترده خواهد بود و به تعبیر شواب ما در آغاز انقالبی
هستیم که به طور اساسی شیوه زندگی ،کار و ارتباط آنها
را به شکلی تغییر میدهد که بشر قبال چیزی شبیه آن را
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تجربه نکرده است .این انقالب بر خالف انقالبهای قبلی از
لحاظ سرعت با یک حرکت نمایی در حال رشد است و
ماحصل آن جهان چندبعدی و عمیقا بهم پیوسته و مرتبط
است .از لحاظ وسعت و عمق این انقالب با همافزایی و
ترکیب انسان ،فناوری و جامعه منجر به خلق مفاهیم نو و
پارادایمهای جدیدی در اقتصاد ،کسب و کار ،جامعه و افراد
شده و باعث تغییرات اساسی در همه ابعاد جامعه و زندگی
خواهد شد .این انقالب از لحاظ گستره تاثیر و تبعات شامل
گذار از کل سیستمها ،در کلیه کشورها ،کسب و کارها،
شرکتها ،صنایع ،و حکومتها است .فهم عمیق ،دقیق و
هضم این انقالب و شناخت چگونگی مواجهه کشورهای
پیشتاز سبب اجتناب از غافلگیری راهبردی خواهد شد و
ضرورت دارد در کشور تصمیمات راهبردی برای مواجهه
هوشمندانه و فعال با این انقالب اتخاذ شود.
این مطالعه نشان میدهد که کشورهای پیشتاز اقدام
طرحریزی مواجهه خود با انقالب چهارم صنعتی نمودهاند،
محرک اصلی همه این تصاویر توسعه و رشد فاوا ،تحول
دیجیتالی و نفوذ روزافزون فضای سایبر در همه عرصههای
صنعت آینده است .همه این کشورها به دنبال بازآفرینی
کسبوکارها ،سازمانها و جوامع خود مبتنی بر فضای سایبر
و خلق و توسعه مدلهای نوینی برای کسبوکار در این فضا
هستند و برای این کار توسعه پلتفرم(سکوی) سایبری
صنعت آینده را در برنامه خود دارند ،کشور ژاپن سکوی
جامعه پنجم،کشور آمریکا سکوی اینترنت اشیا صنعتی و
اتحادیه اروپا سکوی ارائه سرویس یا اینترنت آینده و کشور
چین اینترنت پالس را بهعنوان سکوی صنعت آینده خود
دنبال میکنند .هر یک از این کشورها براساس ظرفیتها
و قابلیتهای خود بر حوزه یا حوزههای خاص تمرکز
کردهاند.الزم به ذکر است که اغلب فناوریهای پایه
مورداستفاده در سکوی جامعه آینده کشورهای پیشتاز،
مشترک میباشند که اینفناوریها شامل فناوریهای
نوظهور و تحولآفرین شامل محاسبات ابری ،کالندادهها،
هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء میباشند.
این کشورها برای تحقق و عملیاتی نمودن این تصاویر ،عالوه
بر اجتماعیسازی و گفتمانسازی گسترده ،اقدام به معماری
و استخراج برنامههای کالن ملی و تعیین حوزههای تمرکز
و تهیه نقشههای راه و سرمایهگذاریهای گسترده نمودهاند.
برای نیل به اهداف و تحقق این تصاویر ،استراتژیهای
کشورهای پیشتاز متفاوت است ،برای نمونه کشور چین
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استراتژی از باال به پایین را دنبال میکند و محرک اصلی
توسعه در این کشور حمایت سیاسی است و لذا این کشور
با پشتیبانی ،حمایت و کنترل دولتی و نیز استفاده از بودجه
دولتی و ایجاد صندوق  20میلیارد دالری برای توسعه
هوشمند به دنبال نیل به رهبری صنعت جهانی است.
همچنین این کشور ایجاد رقابت بین شرکتهای داخلی و
ایجاد موانع برای رقبای خارجی را در برنامه خود دارد و در
سطح خرد نیز رویکرد اجرای پایلوت و آزمون سیاستها را
دارد .درحالیکه کشورهای آلمان و آمریکا استراتژی از
پایین به باال را دنبال میکنند .کشور آمریکا به دنبال ترکیب
فناوریهای اطالعات ( )ITو فناوریهای عملیات ()OT
است و یک استراتژی ترکیبی برای تحقق تولید هوشمند و
پیشرفته شامل چهار محور شامل توسعه نیروی کار ،توسعه
سکو و پلتفرم تولید هوشمند ،توسعه فناوری توانمندساز و
توسعه شیوههای کسبوکار را دنبال میکند .کشورهای
آلمان و آمریکا به دنبال سرمایهگذاری بخش خصوصی و
تشویق سرمایهگذاریهای شرکتهای کوچک و متوسط
هستند .کشور چین استراتژی توسعه خود را با جایگزینی
واردات و بومیسازی در سطح ملی و حفاظت از قابلیتهای
ملی و خودکفایی دنبال میکند درحالیکه کشورهای
آمریکا و آلمان به توسعه مشارکتها و همکاریهای جهانی
و کرانهسپاری توجه بیشتری دارند ،همچنین هند برای
تبدیل شدن به هاب جهانی طراحی و تولید ،بر رقابتپذیری
سرمایهگذاران خارجی و جذب دانش و سرمایه آنها برای
ساخت و تولید در هند تمرکز نموده است.
این کشورها برای صرفهجویی در سرمایه ملی در توسعه
فناوریهای پایه مشارکت دارند ،برای نمونه کشور ژاپن و
کشور چین با کشور آلمان تفاهمنامه همکاری مشترک
دارند .راهبری و هدایت این طرحها اغلب توسط باالترین
سطح و رهبری جامعه انجام میگیرد برای نمونه کشور چین
یا سیاست ملی صنعت  4.0مالزی و ابالغ آن توسط ریاست
جمهور و سپس در قالب برنامههای کالن ملی و تعیین
مدیران برنامه و ساز وکار مدیریت برنامه و تقسیمکار ملی
دنبال میشود .همچنین طرح های صنعت  4.0و تولید
هوشمند در کشورها به دلیل گستردگی در ابعاد اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و صنعتی در یک کشور با طرحهای
مختلفی در ارتباط خواهد بود .از جمله این طرحها میتوان
به طرح تحول دیجیتالی و امنیت سایبری ،اینترنت اشیاء

صنعتی ،نظام آموزشی ،شبکه و زیرساخت هوشمند و ...
اشاره نمود.

 -5پیشنهادات ،داللتها ،آموزهها و راهکارهای
اجرایی
در این قسمت برخی پیشنهادات ،داللتها ،یافتهها و
راهکارهای اجرایی حاصل از پژوهش به اختصار ذکر
میشود:
 -1بررسی تصاویر و طرحهای کشورها نشان میدهد که
مقدمه الزم برای هرگونه طرحریزی صنعتی آینده؛ فهم
عمیق محیط ،پارادایم و عصر آینده و پاسخ مناسب به آن
است .بزعم بسیاری صاحبنظران پارادایم ،عصر یا موج آینده
جامعه سایبری -فیزیکی است و لذا طرحهای توسعه
صنعتی بایستی متناسب با این عصر و مبتنی بر قابلیتهای
فضای سایبر تدوین شود و به اقتضائات آن عصر پاسخ دهد.
 -2بررسی تصاویرکشورهای منتخب نشان میدهد که
فناوریهای تحولآفرین و بنیانکن پیشران و محرک اصلی
صنعت آینده است ،لذا طرحها و برنامههای توسعه صنعتی
بایستی نسبت خود را با این فناوریها نظیر ساخت افزایشی
و هوشمندسازی و رباتیک و ...تعیین نمایند.
 -3گرچه رصد و دیدهبانی و بهینهکاوی و ترازیابی مستمر
تصاویر ،چشماندازها ،تحوالت،پارادایمها و روندهای تمدن
صنعتی آینده یک ضرورت است که سبب جلوگیری از
غافلگیری راهبردی خواهد شد ،مهمتر از آن فهم عمیق،
دقیق و هضم این تحوالت و استخراج یافتهها ،داللتها،
آموزههاو راهکارها است.
 -4لزوم اتخاذ تصمیمات راهبردی در سطح ملی و پاسخ
مناسب و مواجهه هوشمندانه با انقالب چهارم صنعتی در
کشور؛ این انقالب با همافزایی و ترکیب انسان ،فناوری و
جامعه منجر به خلق مفاهیم نو و پارادایمهای جدیدی در
اقتصاد ،کسبوکار ،جامعه و افراد شده و باعث تغییرات
اساسی در همه ابعاد جامعه و زندگی خواهد شد .ضرورت
دارد در کشورمان فهم عمیق و دقیقی از آن شکلگرفته و
تصمیمات راهبردی برای مواجهه هوشمندانه با آن اتخاذ
شود.

تصاویر و طرحهای کالن صنعت آینده کشورهای پیشتاز داللتها ،یافتهها /...محمدرضا کریمی قهرودی و همکار

 -5لزوم بازآفرینی نظام آموزشی در عصر انقالب چهارم
صعنتی ،این مطالعه نشان داد که نظام آموزشی موجود
پاسخگوی تحوالت عصر انقالب چهارم صنعتی نیست و
اغلب کشورهای پیشتاز اقدام به بازآفرینی نظام آموزشی
خود در مواجهه با این انقالب نمودهاند ،برای نمونه مالزی
نظام آموزش عالی  4.0را طرحریزی نموده است.
 -6در اغلب کشورها ،نظام آموزش عالی پیشران
اندیشهسازی و تدوین طرحهای توسعه ملی و در خدمت
معماری ،مهندسی و تحقق آنها و همسو ،همراستا و
پشتیبان طرحهای کالن تمدن صنعتی آینده است و دارای
نقشهایی نظیر دانشگاه صنعتساز ،دانشگاه جامعهساز،
دانشگاه تمدن ساز و  ...است .برای نمونه کشور کشور ژاپن
و مالزی.
 -7بررسی تجارب کشورها برای نمونه جامعه پنجم ژاپن
نشان داد طرحهای کالن ملی توسعه صنعتی بایستی
تصویری ملموس ،قابل تجسم و قابل ترجمه و نگاشت به
چندین برنامه ملی(تعریف تخصصی برنامه) باشند و در ادامه
این برنامههای ملی ،مدیریت و راهبری شوند.
 -8این بررسی نشان داد که کشورهای پیشتاز ضمن ارایه
تصویر جذاب و ملموس از آینده ،از طریق فیلمها ،کلیپ و
 ...به صورت گسترده اقدام به ترویج و اجتماعیسازی آن
نمودهاند .همچنین هریک از طرحهای بررسی شده ،شعار
چشماندازی یا استعاره برانگیزاننده برای تصویر مطلوب
آینده خود دارند ،به گونهای که ایجاد جاذبه و کشش در
جامعه نماید .توجه به اجتماعیسازی ،گفتمانسازی و
ترویج طرحهای ملی در کشور ضروری است.
 -9ضرورت کسب و توسعه دانش و فناوری راهبردی و
حاکمیتیِ مدیریت برنامه در نظام آموزش عالی کشور و
تربیت مدیران برنامه در سطح ملی برای تحقق و راهبری
طرحهای ملی .مدیریت برنامه یک دانش و فناوری نرم است
که نسبت به دانش مدیریت پروژه که در کشور بهخوبی
توسعه یافته ،مرتبه و اهمیت باالتری دارد و خأل آن در
کشور محسوس است در کشورهای مورد بررسی نظیر ژاپن،
طرحهای آینده به برنامه های ملی ترجمه و پروژهها مبتنی
بر برنامههای کالن تعریف میشوند.
 -10اجتماعیسازی و قاعدهگذاری مناسب جهت
همکاریهای مشترک و جلب مشارکت دانشگاهها ،صنعت،
بخش خصوصی و جامعه جهت تحقق طرحهای برنامههای
ملی و تصویر آینده در کشورها یک ضرورت کلیدی است.
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 -11این بررسی نشان داد که کشورهای منتخب برای
تحقق صنعت آینده ،اغلب تصویر و طرحهای صنعت آینده
خود را در فضای سایبری -فیزیکی تعریف نموده ،و لذا برای
تحقق آن پلت فرم و سکوی مشترک سایبری بعنوان
زیرساخت مشترک صنعت و کسب و کار آینده را تعریف
نمودهاند .برای نمونه کشور ژاپن ،مالزی و اتحادیه اروپا و...
 -12در اغلب کشورها بین ارکان حاکمیت بر الگوی توسعه
صنعتی و تصویر مشترک مفاهمه و اجماع ایجاد شده و همه
ارکان حاکمیت همسو ،همراستا و پشتیبان تحقق صنعت
آینده هستند ،راهبری الگوها توسط باالترین سطح
حاکمیت در کشورها انجام شده و تقسیم کار ملی برای
تحقق آن در کشورها انجام گرفته است .برای نمونه کشور
چین و ژاپن و...
 -13توسعه فناوریهای پایه انقالب چهارم صنعتی و
زیرساختهای صنعت  4.0بسیار پرهزینه و زمانبر است و
از عهده یک کشور به تنهایی خارج است ،لذا اغلب کشورها
برای توسعه فناوریهای پایه با رویکردهای همکاری و
مشارکتی با یکدیگر تفاهم نامه مشترک امضا نمودهاند .برای
نمونه کشور ژاپن و آلمان و کشور چین و آلمان.
پیشنهادات تحقیقات آتی
با توجه به تجارب و یافتههای تحقیق حاضر ،موارد زیر برای
تحقیقات آتی پیشنهاد میشود.
 بررسی مدلها و الگوهای میزان آمادگی و پذیرش صنعت
 4.0در کشور

 بررسی تطببیقی پلتفرمها و سکوهای صنعت آینده
کشورهای پیشتاز
 بررسی طرحها و برنامههای صنعت  4.0کشور سنگاپور

 بررسی پیشرانها و محرکهای اصلی مؤثر بر صنعت
آینده در کشور

 بررسی چگونگی مواجهه نظام آموزشی کشور با انقالب
چهارم صنعتی
 بررسی سازوکار(نهادی و فرایندی) تصویرسازی آینده در
کشورهای پیشتاز

 بررسی تحوالت و پیامدهای انقالب چهارم صنعتی بر
حکمرانی و دولت
 بررسی سازوکار(نهاده و فرایندها) مدیریت کالن
برنامههای ملی در کشورهای پیشتاز
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چکیده
همکاری میان بخشهای صنعتی و دانشگاهها بدون شک یکی از زمینههایی است که در همه کشورها مطرح بوده و میتواند
تأثیری تعیین کننده در اقتصاد و صنعت آن کشور داشته باشد .لذا برقراری ارتباط منسجم و سازمانیافته بین صنایع و دانشگاه
ها یکی از نیازهای اساسی کشورها میباشد .این ارتباط به دانشگاهها کمک میکند تا فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را
همراستا با نیازهای جامعه و صنعت نموده و متخصصان و پژوهشگرانی را پرورش دهند که به معنای واقعی بتوانند نیازهای
صنعت را برآورده کنند .در سالهای اخیر همکاریهای دانشگاه و صنعت در برخی زمینهها دستاوردهای مهمی برای کشور به
ارمغان آورده است ،اما هنوز هم اقدامات بسیار مهمی وجود دارد که انجام آنها میتواند باعث همافزایی و همکاری بیشتر دانشگاه
ها و واحدهای صنعتی شود .خوشبختانه در این راستا دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور نیز اقدامات مناسبی را آغاز و برنامهها و
الگوهای مفیدی در جهت توسعه قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ،بهبود دورههای کارآموزی ،اشتغال فارغ التحصیالن،
کمک به رفع چالشهای ملی و موارد مشابه تعریف و اجرا نمودهاند .آسیبشناسی ارتباط میان دانشگاه و صنعت و به اشتراک
گذاری تجارب موفق مراکز آموزش عالی و دستگاههای اجرایی در تقویت این ارتباط از اهمیت زیادی برخوردار است .بدین منظور
در مقاله حاضر خالصهای از وضعیت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ارائه و برنامههای جدید که میتواند در بهبود شرایط موثر
باشند تشریح گردیدهاند.
واژههای کلیدی :ارتباط با جامعه و صنعت ،اشتغالزایی ،مهارت افزایی ،دانشگاه و صنعت ،همافزای

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه و ضرورت
چالشها و بحرانهای مختلفی در کشور وجود دارد که از
جمله آنها میتوان به رشد بیکاری ،آلودگی محیط زیست،
مصرف نامناسب منابع آب ،مسائل اقتصادی و صندوقهای
بازنشستگی ،بهرهوری و کارایی نامناسب صنعت و
کشاورزی ،سرانه مصرف باالی انرژی و  ...اشاره کرد .از
طرفی فرصتها و امکانات مناسبی در کشور وجود دارد که
با استفاده از آنها میتوان به حل مشکالت و چالشهای
موجود پرداخت .برخی از این امکانات و فرصتها عبارتند

نویسنده عهدهدار مکاتبات :محمدسعید سیف Seif@sharif.edu

از :فارغالتحصیالن و متخصصین دانشگاهی ،رتبه اول
مالکیت نفت و گاز دنیا ،وجود ذخایر معدنی متنوع و
گسترده ،بیش از  5800کیلومتر ساحل و موقعیت
جغرافیایی استراتژیک کشور برای حمل و نقل.
توسعه کشور نیازمند حضور و مشارکت مراکز پژوهشی و
فناوری در تمامی عرصههای اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی و
فرهنگی مورد نیاز است .در چند دهه اخیر رشد کمی و
کیفی بسیار خوبی در تمامی حوزههای علمی کشور صورت
گرفته و زیرساخت دانشی خوبی فراهم گردیده است .از
سوی دیگر به لحاظ شرایط خاص کشور و مسایل مشکالت
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اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی ،نیازهای گستردهای
برای مشارکت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ایجاد شده
است .بر این اساس الزم است طی یک برنامه جامع با لحاظ
نمودن شرایط کشور ،برنامهها و اقدامات مناسبی برای
حضور و مشارکت موثر و مفید دانشگاهها ،پژوهشگاهها و
مراکز فناوری کشور برای توسعه و بهبود شرایط کشور
فرآهم آید.
شکل  1تامین مالی تحقیق و توسعه جهانی در سال 2019
و تجزیه و تحلیل جامعی از وضعیت تحقیق و توسعه در
سراسر جهان را ارائه میدهد .این شکل اطالعاتی در مورد
وضعیت تحقیق و توسعه در  100کشور جهان را نمایش
میدهد .سرمایهگذاری جهانی در تحقیق و توسعه در سال
 2019بالغ بر  2تریلیون دالر بوده است که این رقم نسبت
به سال  3/6 ،2018درصد رشد داشته است .نکته قابل توجه
این است که کشور چین روند صعودی و توقفناپذیر خود
را ادامه میدهد .در حال حاضر  22درصد از تحقیق و توسعه
جهان را چین اجرا میکند که میزان این سرمایهگذاری
 500000میلیون دالر میباشد .میزان  44/2درصد از
تحقیق و توسعه جهانی در آسیا اجرا میشود .این عدد در
مورد آمریکای شمالی  27درصد و در اروپا فقط  20درصد
میباشد [.]1
همانطور که در این شکل مالحظه می شود مقدار سرمایه
گذاری کشور ما در تحقیق و توسعه و همچنین تعداد
محققین در هر یک میلیون جمعیت با کشورهای پیشرفته
فاصله قابل توجهی دارد .بر این اساس میتوان تنها راهحل
برای رقابت با آنها را توجه بیشتر به همافزایی ساختارهای
موجود (دانشگاه و صنعت) و استفاده بسیار بهتر از سرمایهها
و محققین دانست.

شکل  .1بودجه تحقیق وتوسعه در کشورهای جهان []1

 .2وضعیت موجود
خوشبختانه در سالهای اخیر امکانات سختافزاری و
سرمایه انسانی بسیار خوبی در کشور وجود داشته است که
با استفاده از این امکانات میتوان به بهبود شرایط علمی و
پیشرفت در عرصههای مختلف امیدوار بود .در شکل  2تعداد
اعضای هیات علمی تمام وقت کشور در طول چند سال
اخیر نشان داده شده است که با یک شیب مالیم ،یک روند
رو به رشد پیوسته داشته است .در سال  92تعداد 68552
عضو هیات علمی تمام وقت در کشور وجود داشته است که
این عدد در سال  1399به عدد  87275رسیده است .این
شیب مالیم در تعداد اعضای هیات علمی با درجه استادی
و دانشیار نیز دیده میشود [.]2

شکل  .2تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت کشور

قطبهای علمی برای توسعه علمی کشور و رسیدن به
مرجعیت علمی منطقه میتوانند نقشی در خور و شایسته
ایفا کنند .در شکل  3تعداد قطبهای علمی موجود در
کشور از سال  92تا سال  99نشان داده شده است[.]2

شکل  .3تعداد قطبهای علمی کشور

یکی دیگر از شاخصهای مهم نشان دهنده ارتقاء سطح
علمی هر جامعه نسبت تعداد پژوهشگران به جمعیت آن
کشور است که بررسی این شاخص برای کشور ما نشان از
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یک رشد چشمگیر در طول این چند سال داشته است.
شکل  4نسبت تعداد پژوهشگر به جمعیت کشور (نفر در هر
میلیون نفر) را نشان میدهد.

شکل  .6تعداد کل آزمایشگاههای کشور وابسته به
وزارت علوم

شکل  .4نسبت تعداد پژوهشگر به جمعیت کشور (نفردر
هر میلیون نفر)

روند ایجاد انجمنهای علمی نیز در طول سالهای 1392
تا  1399همواره به صورت صعودی بوده است ،به نحوی که
تعداد انجمنهای علمی از  322مورد در سال  1392به
 412مورد در سال  1399مورد افرایش یافته است .شکل 5
تعداد انجمنهای علمی کشور از سال  92تا  99را نشان
میدهد [.]2

شکل  7تعداد پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
واحدهای فناور مستقر در آنها را نشان میدهد .نمودار
نارنجی رنگ مربوط به تعداد پارکهای علم و فناوری
(تجمیعی) و نمودار آبی رنگ مربوط به تعداد مراکز رشد
واحدهای فناور (تجمیعی) میباشد .همانگونه که در شکل
 7مالحظه میگردد تعداد پارکهای علم و فناوری از 33
مورد در سال  1392به  46مورد در سال  1399افرایش
یافته و همچنین تعداد مراکز رشد واحدهای فناور نیز از
 146مرکز در سال  1392به  199مرکز در سال 1399
ارتقاء یافته است[.]2

شکل  .5تعداد انجمنهای علمی کشور

همچنین شکل  6تعداد کل آزمایشگاههای کشور وابسته به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را نشان میدهد .آمار کل
آزمایشگاههای کشور وابسته به وزارت علوم در سال 1392
تنها برابر  3500مورد بوده است ولی این تعداد در سال
 1396و  1399به ترتیب به رقم  13460و  14750مورد
ارتقا پیدا نموده که حکایت از یک رشد تقریباً  321درصدی
در طول این مدت دارد.

شکل  .7تعداد پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
واحدهای فناور مستقر در آنها (تجمیعی)

 -1-2الگوهای مناسب و ترکیبهای ناقص
نیاز بشر به علم و دانش سابقه دیرینه داشته و قدمت مراکز
علمی به دهها قرن برمیگردد .ایران باستان و یونان
نمونههایی از این گونه مراکز علمی را داشتهاند .مسلماً این
سوابق افتخارآمیز است و باید قدر آنها را دانست اما آنچه
باید به آن توجه کرد .این است که طی قرنهای اخیر یک
انفصال و جدایی از سابقه فوق در کشور ما به وجود آمده و
عمالً دانشگاهها و مراکز علمی به جای اینکه در تکامل رشد
دانش و بومی و سوابق قبلی باشند ،الگوبردار نمونههای
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غربی بوده و عمالً طی یک قرن اخیر سعی شده ساختارهای
و روشهای مراکز علمی غربی در کشور توسعه یابد .طبیعتاً
این الگو ها میتوانند نکات مفیدی هم داشته باشند ،اما
آنچه باعث مشکل شده این است که در یک جامعه
ساختارها و ارتباط آنها با هم بسیار حائز اهمیت بوده و
نمیتوان از اجزای منفصل انتظار یک خروجی جامع و کامل
داشت .به عبارت دیگر دانشگاههایی که در غرب و کشورهای
پیشرفته شکل گرفته و درحال فعالیت هستند ،در یک
تعامل سازنده و پویا با مخاطبین ،صنایع و جامعه رشد یافته
و طبیعتاً به تدریج یکدیگر را تکمیل نمودهاند .اما در نمونه
ایرانی آن ،ابتدا دانشگاهها ،صنایع و ساختارها ،از کشورها و
فرهنگهای متفاوت وارد شده اند و سپس تالش شده آن
ها با هم مرتبط شوند .البته چارهای هم نبوده و این مسیر
باید شروع میشد .ولی الزم است اهمیت اینگونه ارتباطات
در نظر گرفته شده و با تمرکز بر چگونگی همافزایی
ساختارهای شکل گرفته در حوزه علم و فناوری و همچنین
ساختارهای اجرایی و صنعتی ،زمینه الزم برای استفاده
بهینه از امکانات کشور را فراهم نمود .این مهم محقق نمی
شود جز با تعامل و درک متقابل بین ساختارهای مختلف
مرتبط در این حوزه .متأسفانه طی سالهای اخیر کمتر
شاهد این موضوع بودهایم و عمال هر وزارتخانه و دستگاه
اجرایی سعی دارد خود تمام امور را مدیریت نموده و بقولی
گلیم خود را از آب بیرون بکشد .در کوتاه مدت ممکن است
این روش مفید پاسخ دهد ،اما در بلند مدت مسلماً مشکل
باقی خواهد ماند و سرمایهگزاریهای موازی روز به روز
افزایش خواهد یافت.
 -2-2اهداف کاذب
تاریخچه شکلگیری و توسعه دانشگاههای کشور حاکی از
تمرکز آنها بر آموزش سپس تالش برای تقویت پژوهش و
طی سالهای اخیر توجه گسترده بر فناوری بوده است .در
این روند تالشها و زحمات فراوانی را دانشگاهها متقبل شده
و خوشبختانه چه درحوزه آموزش و چه در پژوهش ،توسعه
و فناوری دستاوردهای گستردهای حاصل شده است .در
حال حاضر نیز حمایت و پشتیبانی فنی گسترده از فعالیت
های فوق صورت میگیرد و بسیاری از نخبگان کشور در
این عرصهها فعالیت مینمایند .در کنار این روند اما
متاسفانه شاهد بحرانی شدن بسیاری از مشکالت و مسائل
در کشور هستیم .مسائل فرهنگی ،صنعتی ،محیط زیستی،
کمبود در بهرهوری و بسیاری نمونههای دیگر در کشور

وجود دارند و بعضاً شرایط آنها رو به وخامت نیز گذاشته
است .البته همکاریها و تالشها نیز در دانشگاهها برای رفع
مشکالت فوق و کاهش صدمات آنها مشاهده میشود .ولی
باید اذعان نمود که این مسائل دغدغه اصلی نبوده و دانشگاه
بیشتر به سمت عرضه داشتهها و توانمندیها و انتشار آنها
در قالب مقاالت یا ثبت ابداعات و اختراعات تمایل دارند .در
این مسیر مسلماً جذابیت فعالیتهای علمی و اجبارهای
قانونی موجود در آییننامهها باعث میشود اعضای هیئت
علمی رغبت و انگیزه کافی برای پذیرش مسئولیتهای ملی
و مشارکت در رفع مسائل اجتماعی را نداشته باشند .در
شرایط حاضر متأسفانه تکیه بر مقاله و یا ثبت اختراع یا
توسعه فناوری همه میشوند اهدافی که امیدواریم باعث
بهبود شرایط کشور شوند .ولی در عمل چون دغدغه اصلی
و هدف اصلی هیچ جا مورد تاکید و ارزیابی و پیگیری قرار
نمیگیرد این اهداف میانی به نوعی اهداف کاذب شدهاند.
به عبارت دیگر هیچ همبستگی بین آمار مقاالت نیست.
اختراعات و موارد مشابه با حل مسائل کشور ،پیرو وضع
مردم و موارد مشابه وجود ندارد .به نظر میرسد به جای
تأکید بر اهداف کوتاهمدت یا شاخصهای نه چندان با
معنی ،تأکید بر اهداف اصلی مثل مشارکت در بهبود شرایط
کشور و یا اثربخشی و در رفع مسائل و مشکالت کشور بسیار
سودمندتر باشد.
 -3-2ارزیابی بر اساس مقاله
از اواخر دهه  70توجه ویژه به انتشار مقاالت علمی و
پژوهشی در دانشگاهها صورت گرفته است و تاکنون به
عنوان اصلیترین شاخص ارزیابی عملکرد اعضای هیئت
علمی و دانشگاه مورد تاکید بوده است .البته طی سالهای
اخیر نقدهای اساسی بر این موضوع وارد شده و اختالف
نظرات درباره آن در حال بررسی است .در کنار رشد شاخص
فوق ،از اواخر دهه  80موضوع فناوری و ضرورت فعالیت در
این حوزه نیز مطرح شده و در حال پیگیری است .ثبت
اختراعات ،نوآوری و ایجاد شرکتهای فناور ،نمونهای از این
گونه فعالیتها هستند و عمالً در سالهای اخیر توان بسیار
قابل توجهی از دولت ،دانشگاهها و مراکز علمی به این موارد
اختصاص یافته است .ابهام و ایراد اصلی در این روندها،
فراموشی یا کم توجهی ماموریت و هدف اصلی است .مسلماً
انتشار مقاالت ،پذیرش دانشجویان ارشد و دکترا ،ثبت
اختراعات و موارد مشابه از وظایف و فعالیتهای معمول در
دانشگاه امروز دنیا محسوب میشوند ،ولی اصطالحا آنها
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هدف نیستند و ابزاری هستند برای ایفای نقش و اثربخشی
دانشگاهها در توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه خود .به
عبارتی این گونه برنامهها و فعالیتها دارای یک جهتگیری
اساسی هستند و آن جهتگیری مشارکت در بهبود شرایط
جامعه و رفاه عمومی است .اگر این هدف کمرنگ شده و
عمالً در آییننامهها و ارزیابیها به صورت واقعی ارتباط
دانشگاه با جامعه و صنعت بررسی نشود ،مسلماً ابزار فوق
کافی نبوده و بعضاً ممکن است ،باعث فراموشی رسالت
اصلی شده و ابزارها و روشهای گفته شــده جای اهــداف
را بگیرنــد .متأسفانه در چشماندازهای ترسیم شده چه در
سطح ملی و چه در سطح دانشگاهها عمدتاً سعی در افزایش
کمی اینگونه شاخصها باعث شده اهداف اصلی و رسالت
های واقعی رنگ باخته و بعضاً فراموش شوند .مسلماً آنکه
گندم میکارد کاه نیز درو خواهد کرد ولی به دنبال کاه
بودن ،ضامن دستیابی به گندم نیست.

مشکالت و مسائل روزمره صنعتی و اقتصادی کشور می
گردد ،وجود دارد؟
فناوری برای فناوری میشود همان توسعه علم برای علم یا
مقاله برای مقاله .هنر نخبگان و سیاستگذاران این حوزه
نباید در ساختن آکواریوم و ساختاری بینقص و مفید برای
کارها و کسب و کارهای شیک و مورد عالقه خود باشد .هنر
آنها باید در مشارکت با مردم و درک دغدغه آنها و حل
مشکالت ساختاری و قانونی و علمی باشد نه دور زدن آنها
و یا جذب منابع ویژه برای کسب و کارهای خود! مسلماً
توان نخبگان و فناوران یکی از سرمایههای کشور است و
باید خیلی بهتر از گذشته از آن درجهت رفع دغدغههای
ملی و نه صرفاً راهاندازی کسب و کارهای شخصی و خصوصاً
متکی بر حمایتهای ویژه و انحصاری مورد استفاده
قرارگیرد .بقولی ارزش و اهمیت فناوری و فناوران به
اثربخشی آنها در زندگی مردم و نه در کسب درآمد بیشتر
برای خود خواهد بود.

بی شک در سالهای اخیر فناوری یکی از کلمات کلیدی
در کشور بوده و تقویت این حوزه مورد حمایتهای گسترده
و جدی قرار گرفته است .فناوری یا ( )Technologyرا در
فرهنگ انگلیسی آن میتوان دانش چگونگی انجام امور به
روش مناسب و بهینه تعریف کرد .به عبارتی ،امور و دغدغه
هایی در جامعه وجود داشته و دارند که تحت تأثیر پیشرفت
های علمی میتوانند به صورت بهتر و با بهرهوری مناسبتر
از علم و تجربه به اجرا درآیند و این فرهنگ یا این روشها
را در کلمه فناوری میتوان خالصه نمود .به طور خالصه اگر
معضالت و مشکالت مختلف کشور به عنوان مسائل کشور
در نظر گرفته شوند ،کلید حل آنها باید فناوری باشد .این
نگرش در کشور ایران نیز مطرح بوده و بر این اساس از دهه
 70با همین نگرش تالشهای مختلف آغاز گردید .اما
همواره آفت هر حرکتی افراط است و در فناوری نیز
متاسفانه این موضوع به وقوع پیوست .اگرچه انگیزه در
توسعه فناوری و بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی
مدنظر بوده ،ولی به تدریج این موضوع محدود به ایجاد
کسب و کارهای جدید و البته با درآمدی شد که میتوانند
صرفا برای عدهای سودمند بوده باشند .اما چقدر درد کشور
را پاسخ میدهند ،مشخص نیست .در این که کسب و
کارهای جدید و متفاوت هم ارزشمند هستند شکی وجود
ندارد ولی آیا تناسبی میان بخشی از بودجه و امکانات کشور
که صرف اینگونه فناوریها میشود و بخشی که صرف رفع

 -5-2دغدغههای کشور و دغدغههای نخبگان

 -4-2فناوری برای فناوری

نسلهای گذشته هنوز هم خاطرشان هست که سالهای
پس از جنگ تحمیلی یک بحث عمیق مطرح بود و آن اینکه
آیا رزمندهها و روحیه آنها حفظ گردد و با این روش کشور
ساخته شود و یا نه جنگ تمام شده و باید همه دنبال
درآمدزایی بروند و به این روش کشوری ساخته شود .البته
روش دوم حاکم شد .اکنون پس از سه دهه هنوز نمیتوان
قضاوت کرد حتماٌ روش اول نتایج بهتری داشته است ولی
آنچه قطعی است اینکه نباید به صورت حذفی و صفر یا یک
به این موضوع پرداخته میشد .مسلماٌ با کمی مطالعه و
برنامهریزی بهتر امکان استفاده از انگیزهها و دغدغههای
زمان جنگ در کنار تقویت و توسعه انگیزههای شخصی
امکانپذیر بود .در فعالیتها و حوزههای مختلف اجرایی این
موضوع میتواند به نفع کشور باشد .تجربه فوق در عرصه
فعالیتهای علمی و فناوری کشور نیز در سالهای اخیر در
حال تکرار است .روشی که متاسفانه تقریباً به صورت کامل
در حال غلبه میباشد ،انگیزههای مالی بوده و همه مشوق
ها به سمت کسب و کارها و درآمدزایی است و جهتگیری
های خاصی نیز حاکم نیست .هرآنچه بتواند درآمد و
اشتغال داشته باشد مفید است و سرمایهها به سمت آن می
روند .در این مسیر فارغالتحصیالن متخصص هم بعضاٌ سر
از همه کسب و کاری در میآورند جز آنچه تخصصش را
دارند و چه بهتر از این؟! به جای درگیری با مسائل بزرگ و
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ریشهای مثل کمآبی ،مسائل محیط زیستی ،مصرف باالی
انرژی ،مشکالت تولید ،مسائل حقوقی ،کیفیت و رقابت
پذیری و  ...کسب و کاری خصوصی راه میاندازند و سر و
ته آن را چنان طراحی میکنند که تقریبا کاری با مسائل
کشور نداشته باشد!! مسلماٌ نخبگان با این طرز تفکر
پاسخگوی دغدغههای شخصی خود خواهند بود ولی آیا
پاسخگوی دغدغههای مردم نیز خواهند بود؟؟ در شرایط
حاضر حتما میتوان کارهای خدماتی و لوکسی در پایتخت
پایهگذاری کرد و درآمدهای فراوانی از آنها کسب نمود اما
مشکل کشاورزی ،دامپروری ،بیکاری ،بهرهوری پایین نیز از
این مسیر قابل حل خواهد بود؟!
 -6-2نیاز کشور یا عالقه دانشگاه؟!
در کشورهای پیشرفته لزومی ندارد که حتماً دو قطبی
ساخته شود و نیاز کشور در مقابل عالقه دانشگاهیان و مراکز
علمی قرار گیرد .ولی حساسیتها و مشکالت گسترده کشور
پرداختن به این موضوع را ضروری نموده .مسلماً
دانشگاهیان عالقهمند به توسعه علم ،ارائه یافتههای جدید
و کمک به شناخت بهتر از طبیعت و قوانین حاکم بر آن
هستند .حتماً اینگونه جهتگیریها میتواند نتایج و
دستاوردهایی برای بهبود وضع کشورها و بهبود زندگی
مردم نیز به دنبال داشته باشد .اما در شرایط بحرانی
ساختارها و انسانها ،عالیق و امور اجرایی را فراموش کرده
و برحسب اضطرار وارد فعالیتهایی می شوند که بتوانند
بحرانها را سریعتر رفع کنند .اکنون کشور در یک شرایط
عادی به سر نمیبرد و تقریباٌ همه افراد جامعه به نوعی این
شرایط و بحرانها را تایید مینمایند .در چنین شرایطی نه
این که باید کارها و فعالیتهای زیربنایی و بلندمدت را
فراموش کرد ،بلکه باید در یک باز طراحی و برنامهریزی
مجدد سهم منطقی در پرداخت به اینگونه مباحث و
پرداختن به دغدغههای روزمره و کسب و کارهای مردم را
در نظر گرفت .سالهاست در گیالن و مازندران دانشگاه
وجود دارد ،اما آیا آنچنان که باید در کسب و کار مردم
منطقه که برنج است ،اولویتی در دانشگاه داشته و آنچنان
که باید به آنها پرداخته شود؟ آیا به اشتغال مردم در حوزه
فرش ،زعفران ،پسته ،خرما ،برنج ،گندم ،شهرکهای
صنعتی و صنایع کوچک ،کمبود آب ،فرآوری محصوالت
کشاورزی و بسیاری موارد دیگر و اهمیت آنها واقفیم؟! به
نوعی عشق و عالقه و جذابیتهای  High-Techهوش و
حواس دانشگاهیان را به خود مشغول داشته و Low-

 Techها و  Medium-Techها در کشور فراموش شده
اند .عمده اشتغال و کسب و کار مردم در این حوزهها است
و متاسفانه مراکز علمی هر روز فاصلهای بیشتر با آنها می
گیرند و قوانین و آییننامهها نیز به نوعی این جهتگیری را
تقویت میکنند.
 -3بـرنامههـای جـدیـد و کاربردی
 -1-3طرح تحول در همکاری های دانشگاهها
یکی از مشکالت و عدم توفیقهای گذشته ،تالش برای
یافتن یک راه حل و احد و یکسان جهت توسعه ارتباط با
جامعه و صنعت بوده است .لذا باید روی یک مجموعه از
اقدامات فکر نموده و آنها را تدوین و متناسب با نیازها اجرا
نمود.
فعالیتهای ارتباط با جامعه و صنعت در حوزه دانشگاه و
موسسات آموزش عالی تاکنون برنامهای منسجم نداشته و
در قالب یک برنامه یکپارچه ،با رویکردی هم افزا ،موجود
نبوده است .شکل  8روشها و برنامههای بهبود اثربخشی
دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز علمی را در حوزه ارتباط با
جامعه و صنعت نشان میدهد.

شکل  .8روشها و برنامههای بهبود اثربخشی دانشگاهها
و مراکز علمی

در این پازل به عوامل مهمی همچون آییننامه ارتقا،
آموزشهای متناسب با نیازها ،مهارتیافزایی و هدایت
شغلی ،مراکز تحقیق و توسعه مشترک ،کارآموزیها ،پایان
نامهها ،ترویج و فرهنگ عمومی ،سیاستها و برنامههای
کالن صنعت ،شبکهسازی ،تسهیالت و قوانین حمایتی،
ماموریتگرایی و ساماندهی و کنترل قراردادها اشاره شده
است.
طرح تحول همکاریهای دانشگاه و موسسات پژوهشی و
فناوری با جامعه و صنعت شامل  6هدف کالن 8 ،راهبرد
اصلی و  44اقدام اجرایی است که ضمن انسجام بخشیدن
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به اقدامات ،برنامهای جامع برای ارتقاء و توسعه ارتباط
دانشگاهها با صنعت و جامعه است .شکل  9جزئیات طرح
تحول در همکاریهای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و
فناوری با جامعه و صنعت را نشان میدهد .شیوه تهیه این
طرح بدین صورت بوده است که ابتدا به صورت خالصه
شرایط موجود در کشور در پارهای از حوزهها بیان شده و
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس ضرورتهای تدوین
اجرای طرح تحول بیان گردیده است [.]3

شکل  .9جزئیات طرح تحول در همکاریهای دانشگاهها
و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت []3

با توجه به اهمیت این موضوع سعی گردیده ضمن بهره
برداری از اسناد باالدستی و سیاستهای برشمرده در آنها،
خطوط راهنما و خط مشیهای تعیین شده در این مقاله
مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .گستردگی و شرایط
متفاوت طیف دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری
ایجاب میکند که برنامههای فوق بصورت یک راهنمای کلی
مدنظر قرار گیرد و با تکیه بر شرایط منطقهای و تخصصی
هر مؤسسه برنامههای مفید و اختصاصی تدوین و به مورد
اجرا گذاشته شوند .مشارکت و برنامهریزیهای وزارتخانه نیز
بایستی بر این اساس صورت گیرد .در نهایت با تجمیع نتایج
حاصل از مطالعات پشتیبان و نظرات خبرگان ،چشمانداز،
اهداف کالن ،راهبردهای اصلی و اقدامات اجرایی هر راهبرد
احصاء شده است .در شکل  10چشمانداز طرح تحول در
همکاریهای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری با
جامعه و صنعت نشان داده شده است [.]3
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اهداف کالن این طرح عبارتند از:
 همراستایی برنامهها و تصمیمگیریها در وزارت عتف و
مراکز تابعه با نیازها و اولویتهای کشور
 همافزایی کامل مراکز علمی با دستگاههای اجرایی جهت
شناسایی و رفع نیازها و چالشها
 ساماندهی و ایجاد ساختارهای توانمند برای ارتباط عرضه
و تقاضاهای پژوهشی و فناوری
 افزایش متوسط ساالنه  10درصدی حجم قراردادهای
ارتباط با جامعه و صنعت
 مشارکت حداکثری اعضاء هیات علمی در رفع نیازهای
صنعت و جامعه
 اجرای  25درصد پروژههای تحصیالت تکمیلی به صورت
مستقیم به سفارش صنعت و جامعه
همچنین راهبردهای اصلی طرح تحول در همکاریهای
دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت
شامل موارد ذیل است:
 بهبود و اصالح ساختار ،فرآیندها و آئیننامههای اجرایی
 تدوین مشوقهای مناسب برای دانشگاهها و موسسات
پژوهشی ،وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی
 هدفمند نمودن پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در
جهت حل مسائل جامعه و صنعت
 ارتقا مهارتافزایی و توانمندی دانشجویان و
دانشآموختگان متناسب با نیازهای جامعه و صنعت در
راستای توسعه اشتغالپذیری دانشآموختگان دانشگاهها
 سازماندهی جهت حضور موثر دانشآموختگان در
پاسخگویی به نیازهای بازار کار و بهبود بهرهوری
 فرهنگسازی ،شناسایی ،مستندسازی و ترویج
دستاوردها
 شناسایی و بهرهگیری از ظرفیتها ،اختیارات ،امکانات
وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در جهت تسهیل و توسعه
همکاریهای مشترک
 سازماندهی ،پایش و ارزیابی همکاریها با جامعه و
صنعت
 -2-3پایش قراردادها و همکاریهای دانشگاهها و
پژوهشگاههای کشور درحوزه ارتباط با جامعه و

شکل  .10چشمانداز طرح تحول در همکاریهای
دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و
صنعت

صنعت
در موضوع ارتباط میان صنعت و دانشگاه که در سالهای
اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است ،آمارهای موجود در
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خصوص قراردادهای ارتباط صنایع و دستگاههای اجرایی با
دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور خوشبختانه رشد این
آمارها را نشان میدهد .اعضای هیئت علمی به عنوان مجری
اصلی این قراردادها و پروژهها نقش تاثیرگذاری در به
حرکت درآوردن چرخهی ارتباط با جامعه و صنعت و اقتصاد
کشور ایفا کردهاند.
برخی شاخصهای مهم این بخش عبارتند از [:]4
 مبلغ قرادادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا

همانطور که مشاهده میکنید میانگین مبلغ قراردادهای
ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا در سال اخیر نسبت
به سالهای گذشته حدود دو و نیم برابر رشد داشته است.

 تعداد قراردادهاى ارتباط با صنعت خاتمهیافته در سال
اخیر
 تعداد قراردادهاى ارتباط با صنعت در حال اجرا که بیش
از  5سال از شروع آن مى گذرد.
 تعداد قراردادها و گرنت هاى بین المللى جذبشده در
سال اخیر
 تعداد مجریان قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در
حال اجرا
 مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا
 مبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت
در سال اخیر
در شکل  11مجموع تعداد قراردادهای در حال اجرا
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به تفکیک سال ارائه
شده است .همانطور که مشاهده میشود میانگین تعداد
قراردادهای در حال اجرای دانشگاهها و مراکز آموزشی در
سال اخیر نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی
داشته است.

شکل  .12مبلغ قرادادهای ارتباط با صنعت و جامعه در
حال اجرا (میلیارد تومان) []4

شکل  13مجموع تعداد مجریان قراردادهای ارتباط با جامعه
و صنعت در حال اجرا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
به تفکیک هر سال از سال  1392تا سال  1398را نشان
میدهد .تعداد مجریان قراردادهای در حال اجرا ارتباط با
جامعه و صنعت در سال اخیر نسبت به سالهای گذشته
رشد خوبی را داشته است .البته با توجه به تعداد اعضای
هیئت علمی موجود الزم است تالشهای بیشتری برای
فعالیتهای اعضای هیئت علمی در این حوزه صورت گیرد
[.]4

شکل  .13تعداد مجریان قراردادهای ارتباط با صنعت و
جامعه در حال اجرا

شکل  .11تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در
حال اجرا

شکل  12نشاندهنده مجموع مبلغ قراردادهای ارتباط با
جامعه و صنعت در حال اجرای (بر حسب میلیارد تومان)
دانشگاهها و مراکز اموزش عالی به تفکیک هر سال میباشد.

در شکل  14مجموع مبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با
جامعه و صنعت (میلیارد تومان) دانشگاهها و مراکز اموزش
عالی به تفکیک هر سال میباشد .همانطور که مشاهده
میکنید مبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با جامعه و
صنعت در سالهای اخیر شیب فزاینده داشته است [.]4
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شکل  .14مبلغ جذب شده (درآمد) قراردادهای ارتباط با
صنعت (میلیارد تومان) []4

 -3-3پــایش وضــعیت اشــتلال دانــشآموختگــان
دانشگاههـا و مراکز آموزش عالی کشور
بـدون شک منابـع انسانی یکی از مهمترین عوامـل در
تحول و توسعه جوامع بشـری محسوب میشود .هرقدر،
توانمندسازی نیروی انسانی در طول دوران تحصیل افزایش
یابد ،اشتغال و اثربخشی مؤثر نیروی کار نیز افزایش
چشمگیری خواهد داشت .بر همین اساس مباحـث
مربــوط بــه کیفیــت و توانمندی نیروی انسانی همـواره
از مهمترین دغدغههای فکری افراد جامعه و دولتهای آن
ها بــوده است .در حال حاضر و با توجه بــه فضای کسب
و کار ،تحوالت آموزش عالـی و رشد و توسعه کمــی
مؤسسات دانشگاهی در چند دهه اخیر شاهد وجود چالش
های متعددی در زمینه اشتغال نیـروی کار دانشآموخته
هستیم .از یکسو نرخ بـاالی بیکاری در سالهای اخیر،
افزایش نیروهای دانشگاهی بیکار را در برداشته و از سوی
دیگـر معضالت اجتماعی و اقتصادی دیگری را نیـز برای
جامعه به دنبال داشته اسـت .خط مشیها و رویکردهای
حاکم بر نظام آموزش عالـی کشــور و ضرورت توجه بیشتر
مسلما به نیازهــای بـازار کار و توانمندیهای شـغلی دانش
آموختگان نقش مهمی در ایــن موضوع خواهد داشت .بــر
همین اساس پایش وضعیت اشــتغال دانشآموختـگان
یکی از مهمترین نیازهایی است که در برنامهریزیهـای
علمی ،اقتصادی ،اجتماعـی و توسـعه پایـدار کشـور حائـز
اهمیت است و بـه جرات میتوان گفت برنامههای آتـی
بدون توجه به نیازهای اقتصادی و تقاضاهـای اجتماعــی
نمیتواند بهرهوری مناسبی در کشور ایجاد کند.
همچنین با بررسی میزان اشتغال رشتههای مختلف
دانشگاهی ،میتوان اهمیت و توجه هر چه بیشتر دانشــگاه
ها را بــه مسئله اشتغال ،سیاستهای مناسـب مرتبط با
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پذیـرش دانشـجو ،توسعه رشـتههای جدید و همچنین
بهبـود فعالیتهای ارتباط با صنعت و مهارت افزایی را رقم
زد [.]5
بـا استمرار در روند مطالعه آمار اشتغال ،میتوان شاهد
دستاوردهای مفیدی در عرصـه جامعـه دانشـگاهی باشـیم
و بهتدریـج تعـادل مناسـبی بیـن عرضـه و تقاضا و بهبـود
توانمندیهای شغلی در تمامی رشتهها در سطح کشور
برقرار نمـود .عـالوه بر ایـن دستاوردها ،ارتبـاط منسـجم
دانشگاهها با دانشآموختگان خود میتوانـد به انتقال تجارب
آنها منجر شده و نتایج مفیدی در بر خواهد داشت.
همچنین این ارتباطات زمینهساز همافزایـی هـر چه بیشتر
خواهد شد .به عبارت دیگـر ،جامعه دانشآموختگان هر
دانشگاه میتوانند عـالوه بـر کمک در اجـرای مسـئولیت
های اجتماعی دانشـگاهها ،مرجع مناسبی بـرای ارزیابـی و
آسیبشناسی روندها و برنامههای موجود باشند.
برخی از اهداف پایش وضعیت اشتغال دانشآموختگان
دانشگاهی عبارتند از [:]5
 تهیه آمار و اطالعات در خصوص رشتههای آموزشی مورد
نیـاز و مازاد بازار کار و ارائه نتــایج به مـراجع ذیـربط

 شناسایی شکاف دانشی و مهارتی دانشآموختگان
آموزش عالی در بازار کار و تطبیق برنامه و سیاستهای نهاد
آموزش عالی متناسب با آن
 ترسیـم وضعیـت کلی اشتـــغال و بیکاری فارغ
التحصیالن آموزش عالی در رشته ها و مقاطع زمانی
مختـــلف به منــظور آگاهیبخشـــی به متقاضیان
آموزش عالی
 تدوین برنامهها و سیاست های نظام آموزش عالی و سایر
نهادهای ذیربط در جهت افزایش اشتغال بر اساس واقعیــت
های موجــود و چشــم انداز پیش روی جـــامعه
 جهت گیری نظام ارزشیابی آموزش عالی بر اساس
شاخص هایی نظیر میزان اشتغال دانشجویان
 ایجاد ارتباط منسجم بین دانشگاهها و جامعه
فارغالتحصیالن در جهت انتقال تجارب و همافزایی
فعالیتهای دانشگاهها با نیاز های جامعه
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 شناسایی شکاف دانشی و مهارتی دانشآموختگان
آموزش عالی در بازار کار و تطبیق برنامه و سیاستهای نهاد
آموزش عالی متناسب با آن
 ترغیب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در جهت
شناسایی ،تدوین و توسعه دوره های مهارت افزایی مرتبط
با رشته های آموزشی و متناسب با نیاز بازار کار جهت
افزایش اشتغال
بـرای بررسی درصد اشـتغال دانشآموختگان در رشـتههای
مختلـف 14 ،رشته بـه عنوان نمونه انتخـاب و درصد
اشـتغال ایـن رشتهها در مقاطع مختلف در کل کشور با
استفاده از دادههای ثبتشده دانشگاهها ،پژوهشگاهها و
مراکز آمـوزش عالی ترسیم شده است که به ترتیب برای
مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در شکلهای
 16 ،15و  17ارائـه میگردد.
بـر اساس نتایـج طـرح پایش بیشترین میزان اشـتغال
مربوط بـه رشـتههای فنـی و مهندسـی ،علـوم انسانی و
علوم پایه و بیشترین میزان بیکاری مربوط به رشتههای هنر
اسـت .همچنیـن رشتههایی ماننـد مهندسی کامپیوتر،
بـرق و حسابداری در مقطع کارشناسی ،مهندسی مکانیک،
حسابداری و مهندسی بـرق در مقطـع کارشناسی ارشد و
مهندسی عمران ،کامپیوتر و مواد در مقطع دکتری باالترین
میزان اشتغال را بـه خود اختصاص دادهانـد [.]5
با استفاده از آمار اخذ شده از کلیه دانشگاهها ،پژوهشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی که در سالهای  98، 97و  99در
این مطالعه شرکت نمودهاند ،میانگین وزنی درصد اشتغال
کل کشور برحسب مقطع تحصیلی در شکل  18ترسیم
شـده است.
بر اساس شکل  ،18باالترین نرخ بیکاری در مقطع کاردانی
و پایینترین نرخ بیکاری در مقطع دکتری است .این مسئله
نشاندهنده این امر است که با افزایش مدرک تحصیلی در
سطح تحصیالت تکمیلی درصد اشتغال نیز افزایش یافته
است.
اطالعات و آمار در این مقاله ،از تعداد  85دانشگاه،
پژوهشگاه و مرکـز آمـوزش عالی دریافت گردیده است.
شکل  19نسبت دانشآموختگان شاغل به دانشآموختگان
غیرشاغل در طرح پایش سال  99را نشان میدهد.

شکل  .19نسبت دانشآموختگان شاغل به دانش
آموختگان غیرشاغل در طرح پایش سال 99

 -4-3مهـــارتافزایـــی در دانشـــگاههـــا و
مراکز آموزش عالی کشور
یکی از مهمتریـن نهادهــای عصــر حاضــر در جهــت
شــناخت و درک توســعه علمــی و همچنیــن
توانمندسـازی و تربیـت نیـروی کار تخصصـی ماهـر و
متناسـب بـا نیازهـای جامعـه ،نهـاد دانشـگاه اسـت که می
بایسـت بـا توجـه بـه تغییرات جهانی در عرصه گفتمان
علم و فنـاوری و گـذر بـه اقتصاد دانشمحور بیش از پیش
از حمایـت ،برنامهریزی و سیاستگذاری هر چه بیشتر دولت
و صنعـت برخوردار گردد و هماهنگ بـا تغییـر در حوزه
بومی و بینالمللی ،رســالت و اهداف خـود را نیز باز تعریف
نمایــد .در سالهای اخیر نیـز بــا افزایش ظرفیتهای
آموزش عالی کشور و برنامهریزیهـای مناسب از طریق
دانشگاهها و مراکز آمـوزش عالی ،افزایش کیفیت آموزشها
و مهارتهـای دانشآموختگان دانشگاهها و همچنین بهبـود
توانمندیهـای شغلی دانشآموختگان را شاهد بودهایـم.
البته علیرغم چالشهای بسیار ،روندهای موجود حاکی از
آن اسـت کـه شرایط نامناسب بـازار کسب و کار موجب بر
هم زدن توازن بین عرضه نیروهای دانشآموخته و نیاز بازار
کار شده اسـت .لذا بـازار کار توانایی جذب مناسـب دانش
آموختگان دانشگاهی را ندارد .البته بهبـود فضای کسـب و
کار ،اسـتفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور ،مدیریـت
همکاریهای بینالملل و  ...بـرای بهبود وضعیت اشتغال
ضروری بوده ولی در عین حال آمـوزش عالی کشور در کنار
سایر متولیان این عرصه میتواند فعالیتهای مفیدی را
بـرای توانمندسازی مهارتی دانشجویان و بهبود وضعیت
اشتغال انجام دهـد [.]6
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بـر همیـن اساس ساماندهی و توسعه دورههای مهارت
افزایی ،کارآموزی دانشجویان ،پیمایش مستمر اشتغال فار
غالتحصیالن دانشگاهی و ایجاد مراکـز هدایـت شغلی و
کاریابیهای تخصصی در دانشـگاهها میتوانـد گام مؤثری
در جهت کاهش شکاف بین حوزه صنعت و دانشگاه و ایجـاد
زمینه جهت حضور هرچه بیشتر دانشآموختگان آموزش
عالی در محیطهای صنعتی ،تجـاری و بـازار کار باشد.
بـا توجه بـه اطالعات دریافت شـده از  66دانشگاه و مرکز
آموزش عالی شاخصهای مربوط بـه دورههای مهارت
افزایـی در این مقاله مورد بررسی و تحلیـل قـرار گرفته
است کـه در جـدول  1در زیر مشاهده میگردد.
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شکل  .20میانگین دوره های مهارت افزایی برگزار شده
در هر دانشگاه

جدول  .1شاخصهای مربوط به دورههای مهارتافزایی
[]6
ردیف

شاخص

تعداد

1

تعداد دورههای برگزار شده

6086

2

تعداد دورههای تخصصی

3798

3

تعداد دورههای عمومی

2288

4

تعداد دورههای حضوری

4493

5

تعداد دورههای غیر حضوری

1593

6

تعداد شرکت کنندگان

198141

7

تعداد شرکت کنندگان زن

101005

8

تعداد شرکت کنندگان مرد

97136

9

دورههای برگزار شده با
مشارکت واحدهای صنعتی

582

10

تعداد شرکت کنندگان کاردانی

7416

11

تعداد شرکت کنندگان
کارشناسی

9787

12

تعداد شرکت کنندگان
کارشناسی ارشد

29821

13

تعداد شرکت کنندگان دکتری

11962

14

تعداد نفر ساعت دورههای
برگزار شده

150000

شکل  20میانگین دورههای مهارتافزایی برگزار شده در هر
دانشگاه برای سالهای مختلف را نشان میدهد که شاهد
رشد مناسبی در این شاخص هستیم .همچنین شکل 21
میانگین تعداد شرکتکنندگان در هر دانشگاه را نشان می
دهد.

شکل  .21میانگین تعداد شرکتکنندگان در هر دانشگاه
[]6

در شکل  22جزئیاتی از شاخصهای مهم و اصلی دورههای
مهارتافزایی برگزار شده در هر دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی کشور را مشاهده میکنیم.

شکل  .22جزئیاتی از شاخصهای اصلی دورههای
مهارتافزایی

الزم به ذکر است دانشگاهها بـا توجـه به شرایط موجود
نقـش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ،افزایش بهـرهوری
واحدهای صنعتی و تجاری ،ایجاد و توسعه فناوریهای مورد
نیاز ،ارتقـاء مهارتها و آمادگی افراد جامعه ایفـا میکنند.
بـر همین اساس کمک به افزایش و بهبـود مهارتهای
متناسـب با نیاز بازار و جامعه یکی از مهمترین ارکان
پرورش دانشجویان اسـت [.]6
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 -5-3مزیتهای استانی
رشد و توسعه اقتصادی استانهای کشور از مهمترین
مباحث اقتصاد منطقهای در دهههای اخیر محسوب مـی
شـود ،بر این اساس بررسی رشد و توسعه مناطق به عنوان
یکی از اهداف مهم دولت مـورد توجـه قـرار گرفتـه است.
با ارزیابی اقتصاد منطقهای کشور مشخص میشود که برخی
مناطق نسبت به مناطق دیگر عملکرد اقتصادی بهتری دارند
و در مقایسه با میانگین کشور رشد اقتصادی باالتری را دارا
هستند .این رشد فزاینده ناشی از سـاختار اقتصادی
مناسب ،وجود مزیتهای نسبی در فعالیتهای مختلف و
سیاسـتگذاری و برنامـهریـزی منطقـهای صـحیح
است .بیتوجهی به استعدادها ،تواناییها و مزیتهای نسبی
هر منطقه در زمینه فعالیتهای اقتصادی موجب میشـود
تا سرمایهگذاریها متناسب با امکانات و ظرفیتهای بالقوه
مناطق صورت نگیرد و به رغم اجرای برنامههـای متعـدد
توسعه ملی و منطقهای ،همچنان روند توسعه نیافتگی
مناطق ادامه یابد .بنابراین ،در صورتیکه عوامل مـؤثر بـر
رشـد اقتصادی مناطق شناسایی شود و درک درستی از
توانمندیها و تنگناهـای آن منـاطق فـراهم شـود ،مـی
تـوان زمینـه ارتقاء سطح سیاستگذاریهای مرتبط با
مناطق و اتخاذ تصمیمسازی و تصمیمگیری درسـت و
مبتنـی بـر آگـاهی را برای سیاستگذاران ملی و محلی
فراهم کرد .شکل  23جزئیاتی از طرح مزیت استانی را
نمایش میدهد [.]7

شکل  .23جزئیاتی از طرح های مزیت استانی

بـر این اسـاس مـهمترین اهداف در طرح مزیـتهای
استانی عبارتند از [:]7
 استفاده مناسب از توان علمی دانشگاهها و مراکز علمی
در بهبود تولید و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور

 تمرکز دانشگاهها و مراکز علمی بر توسعه مزیتهای
نسبی استان خود و استفاده بهینه از این توانمندیها

 همکاری و همافزایی با نهادها و سازمانهای ذیربط در
جهت حل مشکالت و بهبود فعالیتهای اقتصادی و صنعت
 شکلدهی هستههای پژوهشی و فناورانه مرتبط با مزیت
استانی
 تجهیز و تکمیل امکانات موجود آزمایشگاهی در راستای
مزیت استانی
هدفمند نمودن پایان نامههای موجود در حد امکان و تالش
برای استفاده بهینه از توان پژوهشی دانشجویان


همراستا نمودن فعالیتهای کارآفرینی و رویدادهای
فناورانه استان با مزیت استانی انتخاب شده و تالش
جهت شکلدهی استارتآپها و هستههای پژوهشی
مرتبط



تعریف پروژههای مشخص پژوهشی براساس نیاز
صنایع مرتبط و اجرای پروژهها

 -6-3فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاهها
و موسسات پژوهشی درجامعه و صنعت
فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز
علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتباط بهتر
دانشگاه و صنعت ،گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی
و رفع مشکالت علمی و تخصصی واحدهای عملیاتی فراهم
میسازد.
هیئت
عضو
مطالعاتی،
فرصت
طی
در
غیردولتی
یا
دولتی
علمی در واحد عملیاتی
(شامل بخشهای صنعتی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی،
خدماتی و کشاورزی) حضور مییابد.
شکل  24تعداد دورههای فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه
و صنعت گذراندهشده توسط اعضای هیات علمی از
سالهای  92تا  98را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میکنید در سال اخیر شاهد رشد قابل توجهی هستیم.
هرچند این میزان در مقایسه با تعداد اعضای هیات علمی
عدد کمی میباشد ،اما با توجه به اقداماتی همچون
راهاندازی سامانه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی
دانشگاهها و موسسات پژوهشی درجامعه و صنعت ،توجه به
این موضوع در آییننامه ارتقا اعضای هیات علمی و
تمهیدات مهم دیگر در آینده نه چندان دور شاهد افزایش
چشمگیر آمار در این موضوع خواهیم بود.
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شکل  .24تعداد دورههای فرصت مطالعاتی ارتباط با
جامعه و صنعت گذراندهشده توسط اعضای هیات علمی
[]4

برخی از اهداف طرح فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی
دانشگاهها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت عبارتند
از:
 کمک به افزایش شناخت اعضاء هیات علمی از فضای
تولید و صنعت
 استفاده مفید و موثر از امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات
واحدهای عملیاتی
 شناسایی فناوریهای مورد نیاز و ارائه پیشنهاد جهت
تدوین و یا انتقال فناوری به واحد عملیاتی
 تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه همکاریهای
علمی و پژوهشی بین مراکز آموزشی و واحدهای صنعتی،
اقتصادی یا خدماتی
 جهتدهی به تحقیقات دانشگاهی و توسعه دانشها و
فناوریهای کاربردی و مورد نیاز صنایع ،دستگاههای
اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی
 انتقال و ترویج یافتههای جدید دانش و فناوری مراکز
آموزشی و پژوهشی به واحدهای صنعتی با هدف ارتقاء توان
علمی و فنی واحدهای صنعتی
 مشارکت در جهت سیاستگذاری و تعریف پروژههایی
برای اصالح فرآیندها و محصوالت در جهت توسعه پایدار
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از میان برگزیدگان فوق و مقایسه صورت گرفته ،تعداد
محدودی بعنوان "دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و
صنعت" معرفی میگردند .با اینگونه اقدامات ،دانشگاهها و
اعضای هیات علمی اثربخشی ملموستر و جدیتری در
جامعه داشته و شاهد بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی
کشور خواهیم بود [.]8
شاخص های شناسایی اعضای هیئت علمی برتر در همکاری
با جامعه و صنعت عبارتند از:
 مشارکت در فعالیتها و برنامهریزیهای ملی و منطقهای
 اجرای قراردادهای پژوهشی تقاضا محور

 ارایه دستاوردهای مهم و موثر در رفع مشکالت کشور

 همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهرهوری و
کارآیی
 نقشآفرینی موثر در ایجاد و فعالیت شبکه های علمی و
تشکل های تخصصی اثرگذار در امور اجتماعی ،اقتصادی و
صنعتی

 .8-3امریههای ارتباط با جامعه و صنعت
در راستای تحقق سیاستهای کلی اشتغال ابالغشده از
سوی مقام معظم رهبری و تکالیف وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی ،تفاهم نامه همکاری مشترک با ستاد کل
نیروهای مسلح با اهداف ارتقاء توانمندیهای مهارتهای
شغلی و حرفهای مشمولین دانشآموخته دانشگاهی،
بهرهمندی از دانش آموختگان دارای مهارت به عنوان
کارکنان وظیفه مأمور در مراکز آموزشی ،پژوهشی و فناوری
امضا گردید .جدول  2آمار جذب نیروهای امریه ارتباط با
جامعه و صنعت را ارائه میدهد [.]9
جدول .2آمار جذب امریههای سربازی ارتباط با جامعه و
صنعت در سالهای  1399 ،1398و سه ماه نخست 1400
[]9

 -7-3دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت
طی دهه های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و
فعالیت دانشگاهها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه
بوده است .در راستای تشویق و حمایت از فعالیت اثربخش
اعضای هیات علمی ،در سال  1399نسبت به شناسایی و
معرفی اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و
صنعت از طریق دانشگاهها ،پژوهشگاهها و دستگاههای
اجرایی کشور اقدام شده است.

فرآیند جذب نیروهای امریه به صورت زیر میباشد:
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 فراخوان براساس طرح توزیع نیروی امریه دانشگاه یا
پژوهشگاه
 ثبت درخواست توسط متقاضی در سامانه جذب
مشمولین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 بررسی اولیه رزومههای ارسالی در دبیرخانه وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
 اعالم به دانشگاه یا پژوهشگاه جهت انجام امور مالی
مربوط به مشمولین امریه
 ارسال به ستاد کل نیروهای مسلح
 بررسی رزومههای تایید شده وزارت عتف و انتخاب
براساس ظرفیت دانشگاه و پژوهشگاه
 مراجعه به وزارت پس از اتمام دوره آموزشی جهت
دریافت برگه معرفی به محل خدمت
 حضور در محل و بکارگیری و ادامه خدمت

قسمت دوم فرم که در جدول  4نشان داده شده است ،شامل
اطالعات و شاخصهای نسبی حوزه ارتباط با جامعه و
صنعت میباشد .جمعآوری و تحلیل این اطالعات در کنار
عارضهیابی میتواند در بهبود عملکرد دانشگاهها در این
حوزه موثر باشد [ .]9همانطور که در جدول  4مشاهده می
کنید ،میزان متوسط کشوری و مقدار حداکثر هر شاخص
ارائه شده است .این اطالعات و آمار به دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی کمک میکند تا جایگاه واقعی خود در حوزه
ارتباط با جامعه و صنعت را بشناسند و با شناسایی نقاط
ضعف و قوت خود در جهت بهبود عملکرد خود در این حوزه
گامهایی بردارند.
جدول  .4خالصه فرم یک صفحهای برای حدود 100
دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور به صورت مجزا
شامل اطالعات و شاخصهای نسبی

 -9-3عملکرد ساالنه دانشگاهها در حوزه ارتباط با
جامعه و صنعت
گردآوری گزارش عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و خالصهای از
فعالیتهای آنها در زمینههای قراردادها ،رصد اشتغال،
مزیتهای استانی ،مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی،
طرح تحول و دورههای مهارتافزایی یکی دیگر از راههای
بهبود عملکرد دانشگاهها در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت
است .جداول  3و  4خالصه یک صفحهای برای حدود 100
دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور به صورت مجزا نشان
میدهد .قسمت اول فرم که در جدول  3ارائه شده است،
شامل اطالعات پایه میباشد.
جدول  .3خالصه فرم یک صفحهای برای حدود 100
دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور به صورت مجزا
شامل اطالعات پایه

 -10-3سامـانه ارتباط جـامعه و صنعـت با دانشگـاه
(ساجـد)
نقش پژوهش و فناوری در توسعه جوامع هر روز بیشتر
میشود و با توجه به نقشآفرینی دانشگاهها و صنایع در این
موضوع ،لزوم ارتباط آنها با صنایع و دستگاههای اجرایی
بیش از پیش پر رنگ شده است .لذا در سالهای اخیر
توجهات زیادی به ارتباط مناسب میان صنعت و دانشگاه
شده و گامهای موثری در این زمینه برداشته شده است.
یکی از راههای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه ساماندهی و
سیستماتیک شدن ارتباط بین صنایع و دانشگاهها میباشد
[.]9
در همین راستا سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه
(ساجد) با هدف ساماندهی فعالیتهای مربوط به ارتباط
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دانشگاهها با جامعه و صنعت و تجمیع فعالیتهای ارتباط
دانشگاهها با جامعه و صنعت در یک سامانه جامع به وجود
آمده است .از قابلیتهای این سامانه میتوان به پایش
فعالیتها و عملکردهای مختلف توسط دانشگاهها و
پژوهشگاههای کشور ،امکان دریافت گزارشهای مختلف و
متنوع از فعالیتهای ارتباط با جامعه و صنعت و تسهیل در
فرآیند ارسال گزارشهای عملکرد دانشگاه و پژوهشگاههای
کشور به وزارت عتف اشاره کرد .شکل  25بخشهای
مختلف سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) را
نمایش میدهد.

شکل  .25بخشهای مختلف سامانه ارتباط جامعه و
صنعت با دانشگاه (ساجـــد) []9

در ادامه به برخی از امکانات و قابلیت های سامانه ساجد
اشاره خواهیم کرد:
 ساماندهی فعالیتهای مربوط به ارتباط دانشگاهها با
جامعه و صنعت
 تجمیع فعالیتها ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت
در یک سامانه جامع
 پایش فعالیتها و عملکردهای مختلف توسط دانشگاه
ها و پژوهشگاههای کشور
 امکان دریافت گزارشهای مختلف و متنوع از فعالیت
های ارتباط با جامعه و صنعت
 تسهیل در فرایند ارسال گزارشهای عملکرد دانشگاه و
پژوهشگاههای کشور به وزارت علوم
 طراحی ساختار فرآیندی برای اجرای فعالیتها و تعیین
نقش کاربران هر فرآیند
 امکان برقراری ارتباط با سامانههای دیگر در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری
 امکان اضافه نمودن ماژولهای مورد نیاز هر دانشگاه /
پژوهشگاه به سامانه
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 امکان وارد نمودن اطالعات بخشهای مختلف به سامانه
از طریق فایل اکسل
 .4نتیجهگیری
همکاری صنعت و دانشگاه بدون شک یکی از زمینههایی
است که در همه کشورها مطرح است و میتواند تأثیری
تعیین کننده در رشد اقتصادی و صنعت کشور داشته باشد.
اما این همکاریها و تحقیقات در آموزش عالی کشور فاصله
بسیاری با کشورهای پیشرفته دارد .خوشبختانه برای بهبود
شرایط ،دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور نیز اقدامات
مناسبی را آغاز و برنامهها و الگوهای مفیدی را ارائه
نمودهاند .آنچه میتوان به صورت جمعبندی مشخص عنوان
نمود ،این است که تنوع بسیار زیادی در حوزههای تخصصی
و همچنین در نیازها و مسائل کشور وجود دارد .لذا نمیتوان
به دنبال یک شاه کلید یا نسخه واحد بود .در عین حال
میتوان با تکیه بر شرایط و ویژگیهای هر حوزه تخصصی
و همچنین مسائل اجرایی کشور راهکارها و راهحلهای
متنوع ارائه و از آنها استفاده نمود.
بر این اساس طرح تحول در همکاری دانشگاه با صنعت که
شامل مجموعهای از اقدامات پیشنهادی است ،میتواند
مسیر موثری برای بهبود شرایط ایجاد نموده و در صورت
پایش و پیگیری مناسب ،نتایج مفید و ارزشمندی به دنبال
داشته باشد .تاکید بر این طرح طی چند سال اخیر باعث
شده خوشبختانه معیارها و شاخصهای جدیدی در ارزیابی
عملکرد دانشگاهها و پژوهشگاهها مطرح شده و مواردی
همچون تعداد و مبالغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت،
تعداد فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و
صنعت ،آمار اشتغال دانشآموختگان ،تعداد دورههای
مهارتافزایی ،مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی و
موارد مشابه به صورت جدیتر مورد توجه قرار گیرند.
طبیعتا این روند در برنامهریزی متوازن و همه جانبه
دانشگاهها و پژوهشگاهها که بعضا فقط به توسعه علم بدون
توجه به کاربردها و مسائل کشور متمرکز شده بود ،کمک
خواهد کرد.
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چکیده
تغییر نقش دانشگاه با توجه به تغییر جهتگیریهای اقتصادی -سیاسی در پایان جنگ سرد ،تغییر نگرش به پژوهش در مراکز
دانشگاهی را به دنبال داشت .با توجه به جهت گیری های اقتصادی جدید که نقش مدیریت اقتصاد را از دولت به بازار منتقل
کرده است و به تغییر نگرش به پژوهش در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی انجامیده است ،این تقاضا شکل گرفته است که دانشگاه
باید حداقل منابع عمومی به کار رفته در پژوهش را جبران کند و نقش فعالتری در رشد و توسعه جامعه ایفا کند .همزمان
شکلگیری اقتصاد دانشبنیان ،نقش دانش را بهعنوان عامل برجستهتر در ایجاد ارزش افزوده ،خلق ثروت نسبت به عوامل سنتی
ت ولید در اقتصاد یعنی زمین ،کار و سرمایه مشخص کرده است .دانشگاه عالوه بر پژوهش و آموزش ،نقش سوم دیگری را عهده
دار شده است و آن مشارکت در امر توسعه اقتصادی-اجتماعی جامعه است .این تغییرات در رویکرد تخصیص منابع و نقش دانش
در خلق ثروت و تغییر جهت گیری مدیریت اقتصاد منجر به رشد توجه به رویکرد تجاری سازی نتایج پژوهش ها در دانشگاه ها
و مراکز پژوهشی کشورهای توسعه یافته شده است و در نتیجه آن ،این انتظار از دانشگاه شکل گرفت که نتایج پژوهش ها باید
به شرکت های بخش خصوصی و عمومی فروخته شود تا ضمن اینکه فعالیت های پژوهشی تامین مالی شوند ،منابع درآمدی
دیگری برای این مراکز خلق شود .تجاری سازی به معنای تبدیل نتایج تحقیقات به محصوالت ،خدمات و فرآیندهایی است که
می توانند به فروش برسند .به این ترتیب ،این فرآیند به کاربردی کردن نتایج تحقیق و ایجاد ارزش اقتصادی برای این نتایج
تاکید دارد .در نتیجه ،پرورش ایدههای کارآفرینانه در فرآیند توسعه کسبوکار جهت ثروتزایی ،ارزشزایی ،بهرهگیری از فرصتها
و مزیتهای نسبی و تلفیق نوآوریها و فناوریها در راستای پویایی اقتصادی؛ جهتدهی سرمایههای سرگردان و هدایت
جریانهای سرمایهگذاری در کسبوکارهای مولد و کارآفرین در چارچوب توانمندیهای دانشگاه؛ شرکای اجتماعی و دانشجویان
و مدرسان؛ و جلوگیری از فرسایش کسبوکارهای کارآفرینانه در پرتو تسهیلگریهای مستمر و فرآیندمدار در ابعاد مشاورهای،
مالی ،نهادی و غیره توصیه می شود.
واژههای کلیدی :دانشگاه کارآفرین ،جهتگیریهای اقتصادی-سیاسی ،رویکرد تجاری_سازی ،تلفیق نوآوریها و فناوریها.

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
امروزه تولید دانش در کنار انتشار موفق و کاربرد مﺆثر آن
در تولید به یﻚ هدف جهانی تبدیل شده و بسیاری از
کشـورهای دنیـا بهدنبـال روشهایی برای انتـقال دانش و

فناوری حاصل از تحقیقات دانشگاهی از ﻃریق کانالهای
کارآفرینی هستند ] .[1فرآیندهای اقتصادی در بخشهای
فناورانه برای کشورهای دنیا اهمیت فزاینده پیدا کرده اند.

نویسنده عهدهدار مکاتبات :سیدحیدر میرفخرالدینی Mirfakhr@yazd.ac.ir
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بههمین دلیل بیشتر دولتها عالقمند به تحقیقات
دانشگاهی و بهکارگیری نتایج حاصل از این تحقیقات برای
توسعه صنایع خود هستند ] .[2کارآفرینی دانشگاهی به
معنی مشارکت دانشگاهها در توسعه اقتصادی است و بهﻃور
جامع می توان آن را تنظیم تمام فعالیتهای عملیاتی و
عناصر دانشگاهی اعم از دانشجویان ،استادان ،مسﺌوالن
دانشکده و کارکنان بهنحویکه در ﻃی مراحل نوآوری و
رقابتی شدن اقتصاد محلی در بازارهای ملی و جهانی و
افزایش سرمایه های اجتماعی آن کشور شرکت کنند ][3
دانست  .اغلب کارآفرینی دانشگاهی را درگیری مستقیم
دانشگاهیان در تجاریسازی تحقیقاتشان میدانند ] [٤و
کارآفرینان دانشگاهی را مهمترین بازیگران فرآیند انتقال
فناوری از دانشگاه به صنعت معرفی میکنند که با دانش
تجاریشده وارد بازار شده و کسب وکارهای کارآفرینانه
ایجاد میکنند] . [5بهعقیدهکالرك ،دانشگاههایکارآفرین
سازمان های مترقی و مدرنی هستند که به منظور تﻄبیق
با شرایﻂ پیﭽیده محیﻄی خود را بازنگری و بازتعریﻒ
میکنند تا به عدم تعادل بین خواسته های در حال رشد و
ﻇرفیت پاسخگویی به آنها بر نخورند ] .[6مقوله کارآفرینی
دانشگاهی حوزه وسیعی است و سﻄوح مختلفی اعم از
محیﻂ ،ساختار و چگونگی بهرهگیری از فناوری را شامل
میشود ].[7
نقش دانشگاهها در عصر جهانی شدن ،باتوجه به
مسﺌولیتهای جدیدی که در قبال جامعه و توسعه
اجتماعی و اقتصادی آن و بازار آموزشی دارند ،دگرگون
شده است ] .[8میتوان گفت تحوالت اساسی عصر ما در
عرصه دانشگاهها شکل میگیرد ،این تحوالت ابتدا از
محیﻂ اجتماعی آغاز شده ،سﭙﺲ نظام تولید دانش را
دستخوش تحول کرده و در نهایت ساختار و محتوای
دانشگاهها را متحول میکند .پﺲ از تصویب قانون بایدال
در کنگره آمریکا که بهرهبرداری از حق امتیاز را برای
دانشگاههای دولتی به رسمیت میشناخت ،دانشگاههای
آمریکایی از تولید صرف دانش به سمت کارآفرینی حرکت
کردند ]9و .[10شین این قانون را یکی از بزرگترین
مشوقهای کارآفرینی دانشگاهی در آمریکا میداند .پﺲ از
تصویب این قانون نرخ ثبت اختراعات دانشگاهی از
سال 1969تا  1996در 117رشته کسب و کار از 87
درصد تا  16٤8درصد افزایش یافت و دانشگاهها ترغیب
شدند که روی تحقیقاتی سرمایهگذاری کنند که شانﺲ

بیشتری برای ورود به بازار دارند ] .[2پﺲ از آن سناریوی
اصلی گذار دانشگاهها گیب وهانن نیز مدلهای معمول
در کارآفرینی را برای دستیابی به اهداف دانشگاه کارآفرین
مناسب نمیدانند و بر توسعه آموزشهای کارآفرینی،
توسعه دفاتر کارآفرینی و انتقال فناوری ،حمایت از
فرآیندهای نوآوری ،آموزش مستمر ،تقویت تحقیق و
توسعه دانشگاهی ،حمایت از مالکیت فکری ،درگیر کردن
استادان دانشگاه ،توسعه تیمهایکارآفرین ،تعامل
اجتماعی دانشجویان و استادان و تعامل همه جانبه صنعت
و دانشگاه تاکید کردند ] [11روترمل و ترزبی نیز در
تحقیقی نشان دادند نوعی پشتیبانی از جریان دانش توسﻂ
دانشگاه به بنگاهها وجود دارد و بنگاهها در مراکز رشد باید
ﻇرفیت جذب دانش را در خود را افزایش دهند ،زیرا نقش
مزیت رقابتی را در بنگاهها ایفا مینماید]  [15برنان و
همکاران معتقدند رشته تحصیلی ،توانایی های آکادمیﻚ
در قبال نوآوری را تعیین کرده و شرایﻂ دانشگاهی امکان
استفاده از سرمایههای علمی و انسانی را افزایش میدهد .
در مدل آنها ایجاد یﻚ سازمان جدید ،نوسازی سازمان و
نوآوری سازمانی به عنوان ابعاد اصلی معرفی شده اند ][16
فرانزونی و لیسونی نیز انگیزههای اقتصادی را شکلدهنده
کارآفرینی دانشگاهی میدانند .بهعقیده آنها برخی از
دانشگاهها صرفا به ترویج کارآفرینی آنهم از روشهای
سنتی و غیرعلمی میپردازند تا سرمایهگذاری برای
تجاریسازی نتایج تحقیقات
دانشگاهی  .البته مواردی مانند ایجاد گروههای تحقیقاتی
و حمایت از تحقیقات آزمایشگاهی نیز وجود دارد ][17
کانو ،کربی و اوربانو در بررسی دانشگاههای کارآفرین با
رویکرد سازمانی بیشتر مدلهای مورد استفاده برای
دانشگاه کارآفرین مانند مدل کالرك ] [ 18اتزکویتز و
کربی را بر عوامل رسمی متمرکز و برآیند اقدامات
دانشگاهها جهت کارآفرین شدن را متغیر میدانند اوشی و
آلن نیز با بررسی تجارب دانشگاه  MITاذعان کردند که
 MITبه خوبی از فرهنگ کارآفرینانه و تجاریسازی
تحقیقات دانشگاهی بهره برده و یکی از دالیل موفقیت آن
افزایش کیفیت تحقیقات دانشگاهی بوده است .همﭽنین
ماموریت دانشگاه و نحوه نگرش مدیران در تعامل با بخش
صنعت ،اتخاذ رویکردی عملیاتی در تجاریسازی ،سرمایه
حاصل از فروش نتایج تحقیقات ،مشارکت مالی با سایر
دانشگاهها ،ایجاد فﻀای سیاسی متعادل برای عناصر
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دانشگاهی از عوامل مهم موفقیت  MITبوده است ]. [19
برومرهلم در بررسی دانشگاه
لینکوپینﻚ عنوان میکند نگرشهای متفاوت به بحﺚ
تجاریسازی و کارآفرینی در سوﺋد و وجود خرده فرهنگها
پیامدهای متفاوتی را داشته است .وی یکی از
پیششرطهای الزم برای توسعه کارآفرینی در سوﺋد را
حمایت بیشتر از مالکیت فکری در دانشگاهها میداند ][20
وندر سیدج و همکاران در مدل کارآفرینی دانشگاهی خود
زیرساختها ،محیﻂ و تجاریسازی دانش را گنجاندند که
از تعامل آنها رابﻄه صنعت و دانشگاه ،شرکتهای فناوری
محور ،کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی توسﻂ دانشجویان
دانشگاه حاصل میشود ]. [21گومز و همکاران کارآفرینی
دانشگاهی را در قالب مدل عمومی آن ﻃراحی کردند که
شامل سه حوزه رسالت دانشگاه ،خﻂمشیها و استراتژیها
و انتظارات درونی و بیرونی آکادمیﻚ است ] [22روترمل و
همکاران نیز با بررسی  173مقاله ،حوزههای:
تحقیقاتکارآفرینانه دانشگاهها ،قابلیت انتقال فناوری ،ایجاد
بنگاههای جدید و زمینههای محیﻄی شامل شبکههای
نوآوری را شناسایی کرده اند ] .[15السترا نیز با مصاحبه
از  160کارآفریندانشگاهی نتیجه میگیرد که بسیاری از
کارآفرینان دانشگاهی بخاﻃر هزینههای
سنگین تمایل به تجاریشدن نتایج تحقیقاتشان نداشتند یا
آن را نیمهکاره رها کردند ] .[ ٤یوسﻒ با بررسی  ٤دانشگاه
مالزی یﻚ چارچوب مفهومی شامل مدیریت ،ساختار،
کنترلها ،منابع انسانی ،مدیریت سیستمها و فرهنگ بعنوان
متغیرهای اساسی اراﺋه میکند ] .[23چیه چانگ نیز در
تایوان با  ٤7٤کارآفرین دانشگاهی مصاحبه و نقش عوامل
ساختاری و ضمنی در فرآیند ثبت اختراعات ،اخذ مجوزها،
تامین سرمایه مشارکت شرکتهای فناوری محور دانشگاهی
را بررسی نمود  .وی ایجاد یﻚ ساختار حمایتی در دانشگاهها
برای دستیابی به تجاریسازی بهتر نتایج تحقیقات
دانشگاهی را کمﻚ شایانی میداند ].[1
میتوان جمعبندی کرد که به دلیل نوبودن تحقیقات
کارآفرینی دانشگاهی ،این پژوهشها نامتمرکز بوده و هریﻚ
زمینه خاص خود دارند ،اما علیرغم پراکندگی ،ویژگیهای
مشترك دانشگاه کارآفرین را در نظر میگیرند ]. [2٤
بررسیها نشان میدهد که دگردیسی کارآفرینانه و تالش
برای شناسایی روندهای آتی در تولید دانش در بسیاری از
دانشگاههای دنیا وجود دارد ] . [13در آمریکا یکی از
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بزرگترین مشوقهای کارآفرینی دانشگاهی قانون بایدال
بوده ،همﭽنین تجارب کارآفرینانه قابل توجهی در
کشورهای اروپایی اتفاق افتاده اما در مقایسه با آمریکا
علیرغم تفاوت جنﺲ فعالیتها ،ضعیﻒتر عمل شده است
] . [25بیشتر محققان انگیزههای اقتصادی را شکل دهنده
کارآفرینی دانشگاهی ] [17و فرهنگ دانشگاهی را یکی از
متغیرهای مهم در این زمینه میدانند ] . [26آنها
فعالیتهای مرتبﻂ با کارآفرینی دانشگاهی را صرفا به
ساختار سازمانی مربوط نمیدانند ] [23اما برخی از
محدودیتها به سازمان و سیاست های دانشگاه باز میگردد
] .[٤ایجاد یﻚ ساختار حمایتی در دانشگاهها برای
دستیابی به تجاریسازی بهتر نتایج تحقیقات کمﻚ شایانی
میکند که عوامل کارآمد ضمنی و ساختاری در توسعه
تجاریسازی نتایج تحقیقات حمایت در زمینه اخذ مجوزها،
ثبت اختراعات ،مرحله شروع رشد هستند ] .[1گفتنی است
دانشگاه مانند نهادهای دیگر در محیﻂ گستردهتری قرار
دارند که از آن تاثیر میپذیرند؛ قوانین و سیاستهای اعمال
شده از سوی حکومتها بهویژه در حفاﻇت از داراییهای
فکری در فعالیتهای تجاری دانشگاهها تاثیر میگذارد
].[27
با بررسی تحقیقات پیشین میتوان گفت بیشتر مﻄالعات در
 ٤حوزه تحقیقاتی شامل :تحقیقات کارآفرینانه دانشگاهها،
قابلیت انتقال فناوری ،ایجاد بنگاههای جدید ،و زمینههای
محیﻄی شامل شبکههای نوآوری قرار دارند] .[15اما ازحیﺚ
سنخشناسی میتوان اینمﻄالعات را در سه جریان پژوهشی
دستهبندی کرد :عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی ،عناصر
کارآفرینی دانشگاهی و پیامدهای کارآفرینی دانشگاهی.
دسته اول مﻄالعاتی با سﻄﺢ تحلیل سازمانی هستند که
کارآفرینان دانشگاهی ،ساختار سازمانی و زیرسیستمهای آن،
عوامل فرهنگیاجتماعی و عوامل محیﻄی را بررسی میکنند.
دسته دوم مﻄالعاتی با سﻄﺢ تحلیل اجتماعی و روانشناسانه
هستند که مفهوم ،عناصر و مدلهای کارآفرینی دانشگاهی
را ازحیﺚ تﺌوریﻚ مورد توجه قرار میدهند و متاسفانه نسبت
به سایر جریانها از فقر شدید تﺌوریﻚ رنج میبرند ] [25و
دسته سوم مﻄالعاتی با سﻄﺢ تحلیل اکولوژیکی هستند که
پیامدها ،انگیزهها و فعالیتها اعم از عملکرد شرکتهای
زایشی ،دفاتر انتقال فناوری ،پاركهای علم و فناوری ،نرخ
فعالیتهای آنان و آثار اقتصادی و اجتماعی را بررسی
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میکنند ] .[15البته یﻚ جریان دیگر نیز مﻄالعه دانشگاه
کارآفرین است که چرایی ،چگونگی ،چالشها موانع کارآفرین
شدن دانشگاهها را بررسی میکند .مرور این تحقیقات نشان
می دهد که دانشگاه کارآفرین ،یﻚ دانشگاه موفق تحقیقاتی
است که توانسته به خوبی فرهنگ کارآفرینانه و تالش برای
تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را رواج بخشد ] [19و
البته ،برآیندی که میتواند داشته باشد باتوجه به رسالت و
ماموریت دانشگاهها تغییر میکند ] . [8تحقیقات مربوط به

کارآفرینی دانشگاهی بسیار پراکنده بوده و در کشور ما نیز
علیرغم ﻃرحها و برنامههایمختلفی که برای گسترش و
پشتیبانی از تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی اجرایی شده
] ،[2٤پژوهشهای اندکی وجود دارد .از مهمترین نقاط
ضعﻒ تحقیقات داخلی عدم تفکیﻚ حوزههای کارآفرینی
دانشگاهی ،دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی سازمانی است.
جمع بندی تحقیقات مرور شده در قالب جدول  1اراﺋه
میشود.

ﺟدول  .1نﻈرات برﺧی از مﺤققان در ﺧﺼوص ﻋوامﻞ موﺛر بر توسﻌه کارآفریﻨی دانشگاهی

مﻨﺒﻊ
][6

ﻋوامﻞ موﺛر بر توسﻌه کارآفریﻨی دانشگاهی
منابع مالی متنوع ،توسعه محیﻄی ،هسته هدایت کننده دانشگاه

] [12حمایت از فروش ثبت اختراع ،واگذاری پروانه ،ایجاد شرکت زایشی
][5

توسعه مراکز رشد ،حمایت مالی ،حمایت از مالکیت فکری ،توسعه گروه های تحقیقاتی ،ارتباط صنعت،
دولت و دانشگاه

] [10آموزش کارآفرینی ،رهبری دانشگاه ،استراتژی ،ساختار سازمانی
ترویج فرهنگ کارآفرینانه ،توجه به محتوای تحقیقات دانشگاهی ،تمرکززدایی در حاکمیت ،دفاتر انتقال
] [13فناوری ،مراکز رشد ،حمایت از مالکیت فکری ،تشویق وانگیزش عناصر دانشگاهی
][2

شرکتهای زایشی ،حمایتهای مالی ،حمایت از مالکیت فکری

] [1٤توسعه مراکز تحقیقاتی ،استراتژیهای انتقال فناوری ،شرکتهای زایشی
آموزش کارآفرینی ،دفاتر انتقال فناوری ،تقویت نظام تحقیق و توسعه ،حمایت از مالکیت فکری ،توسعه
] [11تیمهای کارآفرین،
درگیری اجتماعی دانشجویان و اساتید ،تعامل همه جانبه صنعت و دانشگاه
][8

ساختار سازمانی ،روشهای آموزشی و سیستمهای پاداش ،حمایت از مرحله شروع ،مراکز رشد

] [17انگیزههای اقتصادی ،حمایت از مالکیت فکری ،سرمایهگذاری روی تحقیقات ،آموزش و ترویج کارآفرینی
] [22رسالت دانشگاه ،خﻂ مشی و استراتژیهای و انتظارات درونی و بیرونی آکادمیﻚ
] [19منابع و تجهیزات الزم ،مشارکت مالی با سایر دانشگاهها ،ترویج فرهنگ کارآفرینانه ،آموزش کارآفرینی
زیرساختهای دانشگاهی ،توسعه محیﻄی ،ترویج کارآفرینی ،تعامل شایسته دانشگاه با صنعت ،شرکتهای
] [21زایشی
و مولفههای کارآفرینی سازمانی
] [23ساختار ،مدیریت ،منابع انسانی و مدیریت سیستم دانشگاهی ،توسعه محیﻄی
][1

ساختار حمایتی ،حمایت در زمینه اخذ مجوزها ،ثبت اختراعات ،و مرحله شروع شرکتهای زایشی

همﭽنین جمع بندی تحقیقات مرور شده در مورد عوامل
ساختاری دانشگاه های کارآفرین در شکل زیر نمایش داده شده
است

ساختاری دانشگاه های کارآفرین در شکل زیر نمایش داده شده است
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مجمع جهانی اقتصاد در گزارشهای رقابت پذیری خود،
نظامهای اقتصادی دنیا را به پنج گروه اقتصادهای مبتنی
بر منابع ،اقتصادهای مبتنی بر کارایی ،اقتصادهای مبتنی بر
نوآوری ،اقتصادهای در حال گذار از مرحله اول به مرحله
دوم و اقتصادهای در حال گذار از مرحله دوم به مرحله سوم
دسته بندی کرده است ] .[29اقتصادهای پیشرفته جهان
به مرحله سوم توسعه رسیده و به اقتصاد مبتنی بر نوآوری
تبدیل شده اند.
اقتصاد ایران با کسب رتبه  7٤رقابت پذیری جهانی در سال
 Forum Economic World 2017در حال انتقال از
مرحله اول به مرحله دوم است .همﭽنانکه روشن است،
شکاف توسعه اقتصاد ایران در حال انتقال از مرحله اول به
مرحله دوم است .همﭽنانکه روشن است ،شکاف توسعه
اقتصاد ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار باالست.
دلیل این امر ضعﻒ در بهره برداری از دانش و فناوری جدید
و تزریق آنها در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی و ایجاد ارزش
اقتصادی است .دانش و فناوری جدید عمدتاً از ﻃریق
یادگیری ،نوآوری و کارآفرینی نوآورانه بهره برداری میشوند،
انتشار مییابند و در فعالیتهای اقتصادی نفوذ میکنند .از
ﻃرف دیگر ،گزارشهای رقابت پذیری ،نوآوری و کارآفرینی
در اقتصادهای جهانی (جدول  )1نشان میدهند که ایران
جایگاه شایستهای در نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان ندارد
و این مسﺌله برای مدت ﻃوالنی پایدار بوده است
ﺟدول  . 1وضﻌیت نوآوری و کارآفریﻨی ایران در مقایسه
کشورهای ﺟهان

منااااااا  :رگرفتااااااا از گااااااا ا

هااااااا ی «

WEF_GlobalCompetitivenessReport »; «The
; »global innovation index
« Global
»Entrepreneurship and Development Index
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بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که عوامل متنوعی بر
شکل گیری و موفقیت کارآفرینی دانش بنیان مﺆثرند .برخی
از ادبیات مربوط به عوامل مﺆثر بر شکل گیری ،موفقیت و
توسعه کارآفرینی دانش بنیان در جدول  2خالصه شده است.
تحقیقات در این زمینه را به سه گروه میتوان تقسیم کرد1 :
.مﻄالعاتی که صرفاً بر تأثیر عوامل فردی بر شکل گیری و
موفقیت کارآفرینی دانش بنیان متمرکزند؛ . 2مﻄالعاتی که
اثر عوامل محیﻄی بر شکل گیری ،عملکرد و موفقیت
کارآفرینی را تحلیل کردند؛ . 3مﻄالعاتی که در آنها عالوه بر
تأثیر عوامل فردی و محیﻄی ،نقش عوامل زمینهای و تعامل
زیستی ذینفعان در توسعه کارآفرینی دانش بنیان نیز بررسی
شده است .در مﻄالعات گروه سوم ،شکل گیری ،جریان و
موفقیت فرایند کارآفرینی دانش بنیان تحت تأثیر عوامل
گوناگون فردی ،سازمانی ،محیﻄی و زمینهای (اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی) است.
ﺟدول  . 2ﻋوامﻞ فردی و مﺤیطی مؤﺛر بر توسﻌه
کارآفریﻨی
منابع
Omerzel & Irena,
& 2013; Salaran
Maritz,
;2009
Scheiner,
;2009
Petrakis,
;2005
Brockhaus
&
Nord,1979; Bowen
&
;Hisrich,1986
& Hornaday
Bunker,1970
Zhilong & Yiyuan ,
2007

اجزا
حساسیت
آموزش جامعه
تمایل به خﻄرپذیری
مکان جهتیابی کنترل
نیاز به موفقیت
رهبری

ﻇرفیتهای کارآفرینی
مفهوم و مهارتهای
کارآفرینی

Zhilong & Yiyuan ,
2007

فرصتهای کارآفرینانه
درك فرصتها

Yiyuan & Zhilong,
;2007
& Becker-Blease
Sohl,
;2007
Georgea
&
Prabhub,
;2003
Grilo
& Thurik,
& 2006; Kortum
;Lerner,2000
Lynskey,
;2004
Roper & Scott,
& 2009; Omerzel
Irena,
;2013
Sánchez et al.,
2014

پشتیبانی مالی سرمایه
گذاری ،منابع جایگزین
تامین مالی ،وامهای کم
هزینه
تمایل مﺆسسات مالی
برای همکاری و
تأمین مالی کارآفرینان
کوچﻚ
برنامه های تﻀمین
اعتباری برای راه اندازی
تشکیالت رقابت در
میان مﺆسسات مالی
منابع خودتأمین مالی،
یارانه های مومی،

عوامل
رفتار کارآفرینانه
میل به استقالل
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سرمایه -گذاران
خصوصی ،اراﺋه حقوق
صاحبان سهام
سیاستهای دولت
سیاستهای مالیاتی
دولت

حمایت از تحقیق و
توسعه
حمایت از مناﻃق
خودمختار
سادهسازی شروع کسب
و کارهای دانش بنیان

برنامه های دولتی
پشتیبانی از پارکهای
علمی و مراکز رشد
تعداد مناسب برنامه ها
پرورش افراد حرفه ای
شایسته و کارآمد
تنظیم نیازهای برنامه
های دولت
بهبود اثربخشی برنامه
های دولت

آموزش و پرورش یا سرمایه
انسانی

آموزش فنی و حرفه ای
آموزش کسب و کار
برنامه های آموزشی
کارآفرینی
برنامه های آموزشی فنی
و حرفهای
در دسترس بودن
اﻃالعات
توسعه سرمایه انسانی
نوآورانه
توسعه مهارت اشتغال
پذیری

منابع
et
Sánchez et
;al., 2014
& Omerzel
;Irena, 2013
Yiyuan
&
Zhilong,
;2007
Hirschsohn,
;2008
Lundstrom
&
Stevenson,
2001, 2002
Sánchez et
;al., 2014
Yiyuan Mai
Zhilong
)Gan, (2007
Hirschsohn,
;2008
Lundstrom
&
Stevenson,
;2001
Stephen,
& Urbano
van
Hemmen,
;2005, 2009
van
Stel,
Storey
&
Thurik,
2007
Koellinger,
Minniti
&
Schade,
;2007
McQuaid,
;2002
Minniti
&
Nardone,
;2007
Olsson,
;2000
& Arenius
Minniti,
;2005
& Chrisman
McMullan,
;2000
Sánchez et
;al., 2014
Yiyuan
&
Zhilong,
;2007
& Omerzel
;Irena, 2013
Haber
&
Reichel,
2007

اجزا

Sánchez

تأمین کنندگان،

دسترسی به

;al., 2014

مشاوران و پیمانکاران

زیرساختهای تجاری

Yiyuan

فرعی در حد کفایت

و حرفه ای

&

;Zhilong, 2007
&

عوامل

Omerzel
Irena, 2013

موجود است
کسب و کارهای
جدید میتواند هزینه
ها را به عهده بگیرند
کسب و کارهای
جدید برای شخص
ثالﺚ دارای دسترسی
آسان است
کسب و کارهای
جدید به خدمات
مشاورهای دسترسی
خوبی دارند
کسب و کارهای
جدید به خدمات
دسترسی خوبی دارند

& Rocha

دسترسی به

Sternberg,

زیرساخت

;2005

فیزیکی

& Omerzel
Irena, 2013
Koellinger et

باورها

استانداردهای

;al., 2007

ارزشها

اجتماعی و فرهنگی

;Levie, 2007

نگرش

Begley & Tan,

گرایشهای کارآفرینی

2001; Minniti

گرایشهای نوآوری

& Nardone,
2007; Mueller
&
Thomas,
2001; Thomas
&
;Mueller, 2000
& Uhlaner
;Thurik, 2007
Sánchez et
;al., 2014
& Omerzel
;Irena, 2013
& Yiyuan
;Zhilong, 2007
Alvarez,
Urbano,
& Corduras
Ruiz
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Navarro, 2011
Sánchez et

باز بودن بازار داخلی

;al., 2014

و رقابت

van Stel et al.,
;2005
& Omerzel
Irena, 2013
Sánchez et

انتقال تحقیق و

;al., 2014

توسعه کارایی

& Yiyuan

دانشگاهها در ایجاد

;Zhilong, 2007

کسب و کار دسترسی

Acs & Varga,
2005; Olsson
& Frey, 2002
Shane, 2001,

یکسان به پژوهش و
کسب و کار
دسترسی به علم و

;2000

فناوری

Wennekers,

حمایت اقتصادی

Wennekers,

برای مهندسان و

& Thurik

دانشمندان

Reynolds,
2005
& Salaran

تعامالت اجتماعی و

Maritz, 2009

وجود ارتباﻃات

سرمایه اجتماعی

شبکه ای
اعتماد بین اشخاص و
نظام سیاسی
اهداف و ارزش
مشترك در یﻚ واحد
اجتماعی
Bowen and

قانون و حقوق

De Clercq,

مالکیت

2008; Alvarez

معنوی

et al., 2011

 -2موانﻊ توسﻌه ی کارآفریﻨی
همواره برخی موانع بر مسیر بهره برداری صحیﺢ از
داراییهای فکری تولید شده در دانشگاهها در جهت توسعه
تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی وجود دارد
که شناسایی و رفع آنها اجتناب ناپذیر است از آنجا که
فعالیتهای کارآفرینی میتواند بر فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی دانشگاه تاثیر گذار باشند امکان بروز تعارض و
مقاومت در برابر آنها وجود دارد بنابراین در بسیاری از
موارد تالش برای کارآفرینی از اثربخشی و کارآیی الزم
برخوردار نبوده است  .بنابراین دانشگاه ها هم باید به رفع
نیازها و پوشاندن شکاف مالی مربوط به فعالیت های
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کارآفرینی مبادرت کرده و هم به ایجاد وتوسعه قابلیت ها
و مهارت های کسب و کار مورد نیاز برای فعالیت های
انتقال فناوری توجه داشته باشند این امر ممکن است
سبب افزایش کارایی و کاهش هزینه های مالی دانشگاه
شود .
موانع محیﻄی شامل چند متغیر است که یکی از آن ها
فقدان رقابت میباشد اگر از ﻃرف رقبا به سازمانها فشار
وارد نیاید سبب می شود که سازمان کمتر نگران موقعیت
و جایگاه خود بوده و برای کاهش هزینهها و افزایش
کارایی و اثربخشی تالشی نمیکند .تعیین ماموریت
خارج سازمان نیز یکی دیگر از متغیرهای موانع محیﻄی
به حساب می آید وقتی که ماموریت در خارج از سازمان
تنظیم شده و آن را به سازمان تحمیل کنند در واقع شیوه
ی مدیریت نیز تحمیل شده است چون گروههای مختلفی
در تنظیم ماموریت نقش دارند غالباً توصیﻒها و
تعریﻒهای مختلفی از نیازها و توقعات عموم مردم داده
می شود و لذا ماموریت و فلسفه وجودی سازمان دچار
ابهام و چندگانگی گشته و در این شرایﻂ اتخاذ راهبرد
کارآفرینانه مشکل می شود متغیر دیگر در بررسی موانع
محیﻄی وجود گروههای ذینفع است معموال سازمان
مجبور است گروه های زیادی از جمله مشتریان ،افراد
جامعه ،نمایندگان مردم و دولتمردان سازمان ها و غیره
را راضی کنند چنانﭽه رضایت همه گروه ها مد نظر نباشد
خﻄرپذیری و اجرای اندیشه های جدید دچار مشکل
میشود و گروه ها ممکن است که به سازمان فشار آورند
(مدهوشی و بخشی.)1382 ،
موانع داخلی که بیشتر اشاره به ساختارها و مقررات دارد
که شامل ساختار بروکراسی ،انعﻄاف ناپذیری سازمان،
ساختار سلسله مراتبی ،مقررات و قوانین دست و پا گیر،
عدم تفویض اختیار کافی از مدیران به زیردستان ،دوگانگی
در اهداف ،تصمیمات نامناسب مدیریت عالی در انتخاب ها
و انتصاب ها می باشد (موسوی و همکاران. )1398 ،
موانع فرهنگی-اجتماعی :نگاه مثبت فرهنگی به خود
اشتغالی استقالل نوآور بودن و تالش فردی به
رضایتمندی فردی منجر می شود و فعالیتهای کارآفرینی
را در پی دارد از ﻃرف دیگر نگاه منفی فرهنگی به
کارآفرینی به عنوان یکی از موانع فعالیت های کارآفرینانه
در کشورهای متعددی مانند ژاپن و روسیه مﻄالعه شده
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است .
موانع آموزشی کمبود آموزش های کارآفرینی که به
صورت وجود نداشتن آموزش یا ناکافی بودن آموزش های
اراﺋه شده در زمینه کسب و کار روش های غلﻂ آموزش
نبود مدرسان آموزش دیده و متخصص و نیز متناسب
نبودن تناسب آموزشها با کسب و کار ﻇاهر میشود از
دیگر موانع مهم کارآفرینی است این آموزش ها برای
کمﻚ به جوانان به منظور توسعه مهارت ها نگرش ها و
رفتارهای کارآفرینانه و نیز آشنایی با روند تأسیﺲ بنگاه
کسب و کار کامالً ضروری است آموزش های کارآفرینی
نه تنها وسیله ای برای پرورش و پیشبرد کار آفرینی
جوانان و خود اشتغالی است بلکه در عین حال جوانان را
با نگرش هایی همﭽون مسﺌولیت پذیری بیشتر و مهارت
هایی از قبیل انعﻄاف پذیری و خالقیت که برای مواجهه
با مسیرهای نامﻄمﺌن شغلی در جوامع امروزی ضروری
است تجهیز می کند .
موانع فردی موانعی هستند که مربوط به ویژگی های
درونی فرد هستند که از این میان می توان به بی اعتقادی
به موثر بودن و مفید بودن خویشتن بی تفاوتی به محیﻂ
پیرامون ناتوانی در اراﺋه راه حل های سازنده و مفید
موافقت بی قید شرط با افکار و عقاید دیگران بدبینی و
منفی نگری میزان کمی تحمل در برابر مشکالت نداشتن
اعتماد به نفﺲ نداشتن اهداف و بینش روشن و احسا س
ناتوانی در گسترش استعدادها اشاره کرد .
موانع اقتصادی کمبود منابع مالی یا دسترسی نداشتن به آن
یکی از موانع مهم کارآفرینی است که در پژوهش های
متعددی بر آن تاکید شده است بر ﻃبق مﻄالعات یورو و
بارومتر حدود  78درصد از پاسخگویان  15تا  2٤ساله با این
گزاره" نبود بودجه مانع جدی تری نسبت به رویه های اداری
یا فﻀای نامﻄلوب اقتصادی برای راه اندازی بنگاه تلقی می
شود "موافق هستند .مهمترین مانع برای تاسیﺲ کسب و
کار از نظر جوانان نبود سرمایه و بودجه مورد نیاز است که
به صورت کمبود منابع مالی و پﺲ اندازهای شخصی ،نبود
ضمانت های الزم برای اخذ وام ،نداشتن تجربه و مهارت برای
اخذ وام ،دوره های انتظار ﻃوالنی برای دریافت وام ،ناآشنایی
با روش های ممکن برای تامین اعتبار برای تاسیﺲ بنگاه و
نبود مراکز وام دهی بروز می کند.
با توجه به مبانی و پیشینه پژوهش مهمترین موانع
توسعهی کارآفرینی موارد ذیل می باشد:
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با توجه به نظرات مشارکت کنندگان در پژوهشی نشان داد
که عوامل موثر بر کارآفرینی آموزشی در دانشگاه های دولتی
در شش عامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،محیﻂ
بیرونی و فردی قابلیت ﻃبقه بندی دارد به شرح زیر
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نتیجه گیری
با توجه به مرور پژوهشها ،شکلگیری و توسعه ا
کوسیستمهای دانشگاه بنیان در ایران نیازمند اقدامات
حکومت ،دولت و دانشگاه ها به شرح زیر است:
الف .اقدامات الزم از طرف حکومت
. 1پیاده سازی اصول حکومتداری خوب و پیروی از آنها؛
. 2باز ،آزادسازی و رقابتی سازی نظام اقتصادی؛
. 3باز و آزادسازی جامعه از نظر فرهنگی و مذهبی؛
. ٤ترویج و اشاعه فرهنگ دانش بنیان در جامعه.
ب .اقدامات الزم از طرف دولت
. 1ایجاد شهرکهای صنعتی دانش بنیان در هر استان با
همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت مسکن و
شهرسازی؛
.2تکمیل و گسترش پارکهای علم و فناوری با همکاری
معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم؛
. 3ایجاد زیرساختهای الزم توسﻂ وزارت راه و مسکن و
شهرسازی؛
. ٤توسعه زیرساختهای فناوری اﻃالعات توسﻂ وزارت
فناوری اﻃالعات و ارتباﻃات.
ج .اقدامات الزم توسط دانشگاهها
. 1تشویق اعﻀای هیﺌت علمی و دانشجویان به تحقیقات
فناورانه و تولید دانش جدید فناورانه .البته ،تولید دانش
جدید فناورانه دشوارترین مرحله برای افزایش توانایی
کارآفرینی دانشگاه ها است .تولید دانش فناورانه عالوه بر
تالش و کوشش محققان ،به خالقیت آنها نیاز دارد .خالقیت
محصول مشترك فﻀا و شرایﻂ مساعد اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی است؛
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. 2تشویق دانشجویان ،دانش آموختگان و اعﻀای هیﺌت
علمی به تجاری سازی دانش فناورانه .تجاری سازی دانش
فناورانه پدیدهای پیﭽیده است و در عین حال ،به دلیل فقر
دانش مدیریت این پدیده (همﭽون دانش مدیریت
شرکتهای تجاری ،دانش قراردادهای صدور مجوز و فروش
فناوری ،قیمت گذاری دانش ضمنی و تحقیقات ،بازاریابی
اعﻀای هیﺌت علمی و نبود ساختار سازمانی مناسب) و
شکست در هر یﻚ از این تالشهای معدود ،میتواند انگیزه
الزم را در کلیت تجاری سازی دستاوردهای دانشگاهی از
بین ببرد .لذا،
انتخاب رویکرد تجاری سازی «باال به پایین» که همراه با
حمایتهای مجموعه مدیریت دانشگاه است ،در ابتدای
کسب تجربه در این مسیر توصیه میشود.
. 3تأسیﺲ بنگاه زایشی :تأسیﺲ شرکتهای دانشگاهی
مصداق دانشگاه کارآفرینی و مهمترین روش تجاری سازی
است و مدیران دانشگاهی الزم است درك کنند که ایجاد
شرکتهای زایشی توسﻂ دانشگاه فقﻂ از جنبه درآمدزایی
حایز اهمیت نیست .این شرکتها مانند آزمایشگاه یادگیری
دانشجویان و یادگیری تعاملی عمل میکنند .در حقیقت،
کارآفرینی دانشگاهی به توسعه اهداف تحقیقاتی و آموزشی
دانشگاه کمﻚ می کند.
. ٤ارتقای سرمایه انسانی کارآفرینی :کارآفرینی دانش بنیان
نیازمند نوع و ترکیب خاصی از دانش ،بینش ،نگرش،
گرایش ،ارزش و توانش اعﻀای هیﺌت علمی ،دانشجویان و
دانش آموختگان است .دانشگاهی که میخواهد کارآفرین
باشد و توانایی کارآفرینی خود را ارتقا دهد ،باید این
قابلیتها را در اعﻀای هیﺌت علمی و دانشجویان خود ایجاد
کند .برای این منظور الزم است که ساختار و برنامههای
مراکز کارآفرینی دانشگاه اصالح شود.
. 5ارتقای توان رهبری اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه:
رهبری اکوسیستم کارآفرینی بسیار مهم است و بنابراین،
الزم است رهبران دانشگاه اهمیت مأموریت کارآفرینی
دانشگاه را درك و به تعالی آن کمﻚ کنند و سﭙﺲ،
قابلیتهای الزم برای رهبری زیست بوم کارآفرینی را کسب
کنند.
. 6نوآوری در برنامههای درسی دانشگاه :توسعه سرمایه
انسانی کارآفرینی ،توسعه سرمایه انسانی نوآورانه ،افزایش
توان رهبری زیستبوم کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاهها،
تغییـر محیـﻂ مـلی ،منﻄـقهای و محـلی و توسعـه دیـگر
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 آنها مهارت.بیشتر در زمینههای تدریﺲ و تحقیق است
 کارآفرینی توسﻂ.زیادی در خصوص کارآفرینی ندارند
اعﻀای هیﺌت علمی نیازمند کسب مهارتها و قابلیتهای
 آموزش:کارآفرینی است و از دو ﻃریق قابل کسب هستند
مستقیم از ﻃریق کارگاهها و یادگیری از ﻃریق دوره های
مﻄالعاتی در صنایع داخلی و خارجی

قابلیتهای زندگی در عصر جدید نیازمند نوآوری در برنامه
 این امر نیازمند پیروی از رویکرد.های درسی است
،چندوجهی و سیال در توسعه برنامه های درسی دانشگاهی
ادغام مهارتهای اشتغال پذیری نوآوری و کارآفرینی در
.آنهاست
 اعﻀای هیﺌت علمی:توسعه مهارت اعﻀای هیﺌت علمی. 7
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چکیده
اقتصاد امروز اقتصاد دانشی بوده و در این میان نقش شرکتهای دانش بنیان در توسعه و کاربردی ساختن علم و در رشد و توسعه
اقتصادی جوامع حاضر به عنوان یک نقش برجسته از اهمیت وِیژه ای برخوردار است  .در این راستا دانشگاهها به عنوان مهمترین
محمل تولید علم به دلیل دارا بودن شرایط و ویژگیه ای خاص آن از جمله الگو و سرآمد بودن برای سایر نهادها و سازمانها در
تالش هستند تا همگام با تولید علم و دانش در کاربردی ساختن آن از طریق ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان بکوشند اما
همانند سایر فعالیتها و اقدامات در این خصوص همچنان موانعی دیده میشود که علیرغم تالش این دسته از ارگانها نتیجه
مطلوبی و موفقیت آمیزی تاکنون حاصل نگردیده است  ،لذا این تحقیق با رویکرد شناسایی این دسته از موانع سعی دارد تا
گامی در مسیر رفع آنها و تسهیل کاربردی سازی دانش از طریق دانشگاهها بردارد .این تحقیق از نظر هدف در زمره پژوهشهای
کاربردی طبقهبندی گردیده و از روش توصیفی پیمایشی جهت گرد آوری داده های تحقیق استفادهشدهاست .ابزار جمعآوری
دادهها ،پرسشنامه بوده که در مرحله اول شناسایی موانع در بین  80نفر و در مرحله دوم اولویت بندی این موانع در بین خبرگان
شامل  12نفر از اعضا هیئت عل می در رشته های مختلف دانشگاه ازاد واحد هادیشهر توزیع گردیده است .در این تحقیق از
روش تحلیل عاملی جهت شناسایی موانع در مرحله اول استفاده کردید که نتایج منجر به شناسایی سه دسته از موانع محیطی
،سازمانی و فردی در ایجاد شرکتهای زایشی گردیدند .نتایج اولویت بندی موانع با بهره گیری از روش  AHPگروهی نشان داد
موانع سازمانی به ترتیب در رتبه اول ،موانع محیطی در رتبه دوم و موانع فردی در رتبه سوم موانع ایجاد شرکتهای زایشی
دانش بنیان دانشگاهی قرار گرفتهاند.
واژههای کلیدی :شرکتهای زایشی ،دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شرکت دانشبنیان

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
دانشگاهها را میتوان ،بر اساس رویکردها و ساختارهای
اجرائی با یکی از سه ویژگی نسل اول (آموزش محور ) نسل
دوم (پژوهش محور ) و نسل سوم یا پیشرو (نوآور ،فناور و

کارآفرین) توصیف کرد .دگردیسی نظام مند نهاد دانشگاه از
نسل اول به نسلهای باالتر ،فرایندی حلزونی بوده و
برخورداری ازقابلیت های جدید نه تنها موجب بروز کاستی
در تاکید کمی و بویژه کیفی در سلسله مراتب آموزش و

نویسنده عهدهدار مکاتبات :حکیمه نیکی اسفهالن Hakimehn@yahoo.com

88

شناسایی موانع ایجاد شهرکهای زایشی دانشبنیان در دانشگاه  /....حکیمه نیکی اسفهالن و همکاران

پژوهش نمیشود ،بلکه به عنوان یک ضرورت موکد و در
یک روند پویا و هدفمند ،ترغیب و تقویت می شود .به
عبارت دیگر ،پژوهش و تولید دانش رکن اساسی تحقق
دانشگاه نسل سوم است .در دانشگاههای پیشرو ،از رهگذر
بستر سازیهای سازمانی هدفمند و در یک رقابت تنگاتنگ
در عرصههای ملی ،منطقهای و بینالمللی ،رویکرد جذب
کیفیت مدار بهترین دانشگاهیان و دانشجویان به عنوان
سرمایههای اصلی و هویت بخش نهاد دانشگاه پیگیری
میشود چرا که افراد مستعد ،ماهر و خالق عناصر کلیدی
موفقیت اقتصاد ملی هستند و در رشد و پیشرفت جوامع،
نقش افراد ،کلیدی تر از فناوری ها ،موسسات و ....
است.بدین ترتیب حمایت از تحقیقات بنیادی به عنوان
هسته زایش دانش و ایجاد مفاهیم علمی ،جایگاه محوری
خود را در دانشگاه پیشرو حفظ میکند .این دانشگاهها با
فراهم آوردن شرایط و ملزومات همکاریهای ساختارمند و
پایدار با صنعت و بویژه واحدهای تحقیق و توسعه صنایع
ضمن اینکه در جذب قرارداد های صنعتی عملکرد موفقی
دارند بلکه با تکیه بر خالقیت و نوآوری به عنوان نیروی
محرکه بهرهبرداری از یافتههای اصیل ،دگردیسی دانش به
فناوری ،تجاریسازی فناوری ،تاسیس و راهاندازی
شرکتهای زایشی در عرصههای توسعه کارآفرینی و تولید
ثروت اقدام مینمایند .با توجه به ویژگیهای ضروری
دانشگاههای نسل سوم در شرایط کنونی و ضرورت کاربردی
ساختن دانشهای تولید شده دانشگاهها ،برایجاد
شرکتهای زایشی که هم بتواند در خدمت اهداف دانشگاه
در جهت کسب در آمد و هزینه کرد آن در بخشهای
آموزش باشد و هم نقشی در توسعه و کاربردی ساختن علم
و دانش ایفا کند  ،تاکید میگردد فلیکن تحقق این امر به
صورت بهینه در گرو شناسایی همه عوامل تسهیلکننده و
تصعید کننده در این راستا میباشد که این تحقیق سعی بر
شناسایی عوامل تصعید کننده (موانع) دارد.
 -1-1بیان مساله تحقیق
ظهور اقتصادنوین در دههی  ،1990روابط بین علم ،فناوری،
نوآوری و عملکرد اقتصادی را دگرگون کرده ،به طوری که
در اقتصادهای دانش بنیان و یادگیرنده ،چنین تعامل هایی
بین عملگرهای گوناگون در عرصهی نوآوری برای تولید،
انباشت و توزیع دانش به منظور افزایش
رقابتگری از طریق تغییها و نوآوریهای مبتنی بر فناوری،
ضروری است از این رو دانشگاهها به مثابهی نهادهای

عمدهی تولید دانش به دلیل تغییر در ماهیت تولید علم و
تولید اقتصادی ،افزون بر پژوهش و آموزش ،نقش جدیدی
در توسعهی اقتصادی و منطقهای یافتهاند[ .]2از سوی دیگر
با توجه به شرایط کنونی جهان و روندها و تغییرهای ایجاد
شده در طول دهه های اخیر ،ایجاد تحول ها و اصالح های
اساسی در رسالت ،ساختار ،فراگرد و فرهنگ حاکم بر
دانشگاهها به نظر امری اجتنابناپذیر است  .ضمن این که
با کاهش بودجه های عمومی پژوهشی که در امریکا و به
دنبال آن در کشورهای اروپایی ایجاد شده است ،دانشگاهها
نیز برای تامین بودجه های مورد نیاز خود شروع به فعالیت
هایی در حوزه های تجاری و کسب وکار کردند.
شکل گیری انتظار ها درباره ی مشارکت مستقیم نهادهای
دانشگاهی در رشد اقتصادی،مجاز شدن دانشگاهها به
واگذاری حق اختراعها و ایجاد واحدهای جدید سازمانی
برای انتقال فناوری ،از جمله آثار جدید اصالح ها در روند
تجاری سازی بودند .دانشگاهها در برنامهریزیها ،تدوین
راهبردها و سیاستها و سازماندهی فعالیتها و روابط
جدید خود با سایر نهادهای جامعه ،باید توجه به مدیریت
دانش ،فناوری و داراییهای فکری را به منظور بهرهبرداری
بهینه از آنها برای تحقق اهداف ،ماموریتها و چشماندازها در
راس مالحظههای خود قرار دهند .دانشگاههای گوناگون به
تدریج ،هریک به گونهای با این تغییرها و تحولها مواجه
شده و نسبت به آن ها واکنش نشان میدهند .گویا هر یک
درصد د آن هستند که با انجام اصالح های ضروری و اتخاذ
بهترین سیاستها ،راهبردها ،الگوها ،و رویهها،
ضرورتهای بقا و رشد و اقتدار خود را در رقابت با سایرین
تضمین کنند [.]8
در دانشگاه های نسل سوم ،دفاتر انتقال فناوری مستقر در
واحد های آموزشی -پژوهشی دانشگاه ،به عنوان نهاد های
سازماندهی ،شبکه سازی و ترویج فرهنگ نوآوری و نیز
کاربست تجارب افراد صاحب تجربه در ارائه مشاوره های
الزم در عرصه های کسب و کار دانش بنیان ،فعالیت می
نمایند .اقدامات دفاتر مزبور منجر به شناسایی و تسهیل
ورود یافته های پژوهشی و دستاوردهای فناوری واحدهای
مزبور به مسیر راه ندازی تسهیل شده شرکت های زایشی
دانشگاهی در مراکز رشد واحد های فناوری دانشگاه می
شود واز این رو در دانشگاه پیشرو ،ثروت حاصل ازفعالیت
شرکتهای زایشی دانشگاه می تواند در قالب یک فرایند هم
افزا در خدمت تامین منابع مالی الزم برای حمایت بیش از
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پیش از پژوهش و تولید دانشگاه قرار گیرد .امروزه نقش
تعیین کننده دانشگاههای نسل سوم و ارتباط تنگاتنگ ان
با توسعه اقتصادی و همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاهها
در جهت خلق و،جذب ،اشاعه و استفاده از فناوری به یک
باور عمومی مبدل شده است .به همین لحاظ در اکثریت
کشورها دولتها به هدفگذاری ،سیاستگذاری و
اولویتبندی در این زمینه اهتمام میورزند  .در سند چشم
انداز بیست ساله کشورمان نیز شش محور شایسته توجه
ویژه قلمداد شده است [:]20
-1هدایت و رهبری
-2انجام تحقیق و توسعه
-3تامین بودجه تحقیق و توسعه
-4توسعه نیروی انسانی
-5انتشار فناوری
-6ارتقا کارآفرینی فناورانه
دیدگا هها ی جدید در سیاست گذاری های توسعه پژوهش
و فناور ی ،که اکنون اغلب تحت عنوان کلی تر سیاستهای
توسعه نوآوری قرار میگیرند ،براثربخشی ملموستر
اقتصاد-اجتماعی این فعالیتها تأکید زیادی دارند .یکی از
مهم ترین جنبه ها ی این سیاست ها توجه به تجاری سازی
دستاوردهای پژوهشی وتوسعه فناور یها ی نوین است .
جنبههای دیگر این سیاستها همکاری و ارتباط تنگاتنگ با
صنایع و کمک به حل مشکالت مبتال به جامعه می باشد.
ایجاد شرکتها ی زایشی دانشبنیان از مهم ترین روشهای
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی است ،زیرا از سویی به
صورت ملموس نشانگر آثار اقتصاد –اجتماعی فعالیت های
پژوهش و فناوری است و از سویی برای دانشگاه ها و
مؤسسات پژوهشی درآمدهای دائمی ایجاد کرده و بستری
برای توسعه فعالیت ها نیز محسوب میشود  .همچنین برای
نیروی انسانی آنها چشم اندازهای جدید شغلی ایجاد
میکند.سهم شرکتها ی زایشی به طور کلی ازکل شرکت ها
ی جدید در اروپا و آمریکا حدود 13درصد است  .در مورد
آمار شرکتهای زایشی دانش بنیان هنوز یک روش
استانداردجمع آوری و انتشار وجود ندارد .اما حداقل در
مورد آمریکا سهم این نوع شرکت ها از کل شرکت ها ی
جدید حدود  2درصد است(.یعنی حدود 17درصد کل
شرکتهای زایشی)گرچه این اعداد چندان بزرگ نیستند
امامطالعات نشان میدهند تعداد این شرکت ها با سرعت
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زیادی در حال رشد است .مثالً در اروپا در دهة نود رشد
ساالنه آنها حدود  15درصد بوده است .
در ایران رشد تعداد مؤسسات آموزشی وپژوهشی و تعداد
دانشجویان و فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی،
سیاستها و برنامههای فعلی در بخش پژوهش و فناوری
شرایط مناسبی را برای توسعه شرکتهای زایشی دانش
بنیان فراهم کرده است اما مطالعات نشان میدهند که این
روش تجاریسازی کمتر در دانشگاهها بکار گرفته میشود.
وجود موانع مختلف در هر یک از فرایندهای ایجاد چنین
شرکتهایی میتواند از ایجاد موفقیت آمیز این نوع شرکت
هاجلوگیری نماید لذا سئوالی که مطرح است این میباشد
که چه موانعی در مراحل فرایند ایجاد شرکتهای زایشی
دانشبنیان در دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان دانشگاهی با
شعبات وسیع و سراسری و پردامنه در امر آموزش وجود
دارند که در نیل به موفقیت در این راستا تاثیرگذار می
باشند؟ لذا هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی موانع ایجاد
شرکتهای زایشی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسالمی می
باشد جهت تحقق این هدف موانع در سه بخش به شرح زیر
مورد بررسی قرار خواهد گرفت از این رو اهداف تحقیق
عبارتنداز :
شنناسنایی موانع مربوط به ویژگیهای فردی /شنخصنیتی
نیروی انسننانی در ایجاد شننرکتهای زایشننی دانش بنیان
دانشگاهی
شنا سایی موانع سازمانی دان شگاهی در ایجاد شرکتهای
زایشی دانش بنیان دانشگاهی
شناسایی موانع محیطی و برون دانشگاهی در ایجاد
شرکتهای زایشی دانش بنیان دانشگاهی
ارایه استراتژیهای درست جهت رفع موانع موجود به
منظور تحقق هدف ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان
دانشگاهی
مفهوم و ویژگیهای شرکتهای زایشی دانشگاهی
شرکتهای زایشی که به آنها شرکتهای انشعابی نیز گفته
میشود معادل انگلیسی  spin-offهست که متاسفانه
تاکنون معادل دقیق فارسی برای آن ذکر نشده و هر محققی
بنا به فراخور سلیقه خود آن را ترجمه نموده است ،به لحاظ
ماهیت بر مبنای فناوری ایجاد شده در بخش صنعت یا
بخش دانشگاهی و با هدف تجاری سازی ان فناوری متولد
شده و شکل می گیرند .همچنین  spin-offمتولد شدن
را نیزدر بر میگیرد از این رو عموما از آن به عنوان شرکتهای
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زایشی یاد می شود.در برخی از متون به شرکتهای زایشی
با تعاریف جدید ان تی بی اف 1اطالق گردیده است یعنی
شرکتهای تازه تاسیس مبتنی بر تکنولوژی.شرکت زایشی
،شرکت تازه تأسیس تکنولوژی محور ،کسب وکاری
شخصی و مستقل با سنی کمتر از  25سال است که بر
پایة بهره گیری از یک اختراع یا نوآوری تکنولوژیکی بنا
شده است که ریسک تکنولوژیکی شایان توجهی دارد .آن
دسته از شرکتهای زایشی را شرکتهای زایشی دانشگاهی
میگوییم که به منظور بهره برداری تجاری از تکنولوژیهای
دانشمحور یا نتایج تحقیقات دانشگاهی شکل گرفتند  .به
طور کلی ،شرکتهای زایشی معموال جزء شرکتهای دانش
بنیان یا به واقع فناوری بنیان محسوب میشوند و به عنوان
سازوکاری برای تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی،
کارآفرینی دانشگاهی و انتقال فناوری مورد توجهاند .در
این بین ،شرکت های زایشی معموال در محدودة دانشگاه
راه اندازی می شود ،از فناوریها و نتایج تحقیقات و
داراییهای فکری دانشگاه استفاده میکند ،توسط دانشگاه
)به صورت جزئی یا کامل( تأمین مالی می شود و
راهاندازی و مدیریت آن بر عهدة دانشگاهیان کارکنان،
دانشجویان و هیئت علمی است.
تعاریف مختلف دیگری از شرکتهای زایشی که بدانها
شرکتهای انشعابی نیز گفته میشود ارایه شده است  .در
همه تعاریف ارایه شده این توافق وجود دارد که بر آمد
فرایند زایش ،تشکیل شرکتی است که قبال وجود نداشته
است .این بدان معنی است که هویت جدید به صورت رسمی
و قانونی به عنوان یک شرکت به ثبت میرسد [ .]5این نوع
از شرکتها میتوانند در زمینههای گوناگونی از جمله انجام
پژوهشهای کاربردی و توسعهای  ،ارائه خدمات تخصصی و
مشاورهای (خدمات علمی ،تحقیقاتی و فنی) ،تولید
محصوالت با فنّاوری نوین (توسعه فنّاوری) ،انجام خدمات
نظارتی بر پروژههای پژوهشی ،اجرائی و مشاورهای ،ارایه
خدمات توسعه کارآفرینی ،ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد
و توسعه کسب و کار ،ارایه خدمات توسعه محصول جدید،
ارایه خدمات ایجاد و توسعه خوشههای کسب و کار،
تشخیص فرصتهای کارآفرینی ،انجام خدمات توسعه
فنّاوری ،انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بینالملل
و جهانی کردن آنها ،برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعه
New technology based firms-1

کارآفرینی در سطوح ملی ،منطقه ای و محلی فعالیت
کنند[.]22
یک شرکت تولیدی یا صنعتی برای حفظ بازار ،میبایستی
از نتایج دستاوردهای پژوهشی و فناورانه خود حفاظت
کرده و آنها را به عنوان سرمایه در داخل شرکت خود حفظ
کند ،در مقابل ،رویکرد غالب در دانشگاه انتقال نتایج
تحقیقات به خارج از دانشگاه و استفاده از شرکتهای تجاری
وسایر سازمانهاست به عالوه رویکرد فناورانه شرکتهای
زایشی دانشگاهی که به طور مستقیم توسط اساتید و یا
نخبگان دانشگاهی یا توسط دستاوردهای آنها شکل می
گیرند در بسیاری از موارد بیش از آنکه در حوزه رقابت
،تولید و توزیع و یا مصرف باشد متوجه حوزه های فناوری
پیشرفته است و از این راه میتواند فرصتهای فناورانه
نوظهور را برای جامعه به ارمغان بیاورد.حمایت از راهبرد
مزبور از اهمیت چشمگیری برخوردار است و دانشگاههای
نسل سوم در این میان از اهمیت وِزه ای برخوردارند [.]20
با مرور تعریف انجام شده در مورد شرکتهای انشعابی
دانشگاهی در طی بیش از دو دهه اخیر که بعضی از آنها
مورد اشاره قرار گرفت .چند عنصر اساسی در این تعاریف
به شرح زیر قابل تشخیص هستند.
 -1شرکتها انشعابی دانشگاهی شرکتهای تازه تاسیس
هستند.
 -2این شرکتها بر مبنای دانش ،نتایج تحقیقات یا فناوری
توسعه یافته در محیط دانشگاهی و جهت تجاری سازی آنها
تاسیس میشوند.
 -3در تشکیل این شرکتها از اعضای دانشگاه که در توسعه
دانش یا فناوری مربوطه دخالت داشتهاند ،شرکت دارند.
دانشگاه والد ممکن است در این شرکتها با سهم مشارکت
دارایی فکری یا سهم از سرمایه گذاری دخالت فعال داشته
باشد.
انواع شرکتهای زایشی دانش بنیان
همچنان که تعاریف ارائه شده برای شرکتهای انشعابی
دانشگاهی نشان میدهد .این شرکتها در ضمن حفظ
ویژگی اساسی خود یعنی نشات گرفتن از دانشگاه میتوانند
ویژگیهای مختلفی را نیز دارا باشند که آنها را در نوع خود
از هم متمایز میسازد .مانند شرکتهای انشعابی که توسط
اعضای علمی دانشگاه تاسیس میشوند و شرکتهایی که
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توسط دانشجویان مقاطع مختلف با استفاده از کارآفرین
جانشین تشکیل میشوند.
مطالعات محققان در مورد شرکتهای انشعابی تشکیل شده
در دانشگاههای کشورهای مختلف نیز حاکی از تنوع این
شرکتها است.
در ادبیات مربوط به شرکتهای انشعابی دانشگاهی و از
طرف محققان مختلف تالشهای قابل توجهی جهت
شناخت بیشتر از تفاوتهای این شرکتها و دسته بندی
انواع آنها به عمل آمده است که بعضی از این نوع شناسیها
ساده و بعضی دیگر از وسعت و پیچیدگی بیشتری
برخوردارند.
در واقع شناخت بیشتر انواع شرکتهای انشعابی جهت
طراحی سیاستها و راهبردهای گسترش این شرکتها و
رفع چالشهای مختلف پیش روی آنها اهمیت مییابد.
با مرور ادبیات شرکتهای انشعابی کاملترین نوع شناسی
که از این شرکتها میتوان سراغ گرفت مربوط به تحقیق
 18ماهه انجام شده در پروژه  REBASPINOFFاز
شبکه  primeاتحادیه اروپا توسط نه نفر از محققانی است
که بیشتر آنها سوابق قبلی معتبری در تحقیقات این زمینه
داشتهاند میباشد و نتایج کار آنها در سال  2006به چاپ
رسیده است .این گروه با هدف شناخت عمیقتر از
شرکتهای انشعابی دانشگاهی و تفاوتهای آنها تمامی
مقاالت ذیربط موضوعات شرکتهای انشعابی دانشگاهی و
شرکتهای تازه تاسیس مبتنی بر فناوری را در  50مجله
علمی از سال  1990تا سال  2005مورد مطالعه و بررسی
قرار دادهاند و تصویری را برای نوع شناسی شرکتهای
انشعابی دانشگاهی ارائه کردهاند که بسیار جامعتر از کارهای
انجام شده قبلی است و با توجه به این ویژگی در این مقاله
از آن استفاده میشود.براساس نتایج مطالعات این گروه،
شرکتهای دانشگاهی و کال شرکتهای جدید مبتنی بر
فناوری از سه دیدگاه قابل بررسی هستند:
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تفاوت بخشهای صنعتی آنها و مواردی از این قبیل وجه
تمایز آنها از هم میباشند.
-3دیدگاه نهادی
در تاسیس شرکتهای انشعابی ،فرهنگ ،سیستمهای
تشویقی ،قوانین و روشهای مورد استفاده دانشگاهها در نوع
شرکتهای تشگیل شده تاثیرگذار هستند .در واقع این
دیدگاه چگونگی تاثیرگذاری شرایط زمینهای دانشگاه در
نحوه شکل گیری اولیه این شرکتها و توسعههای بعدی
آنها مطرح است .نوع ارتباط با وسسه والد و اثرات
انتخابهای راهبردی انجام شده توسط موسسه والد بر
شکل گیری آغازین شرکتها و رشد بعدی آنها مورد توجه
این دیدگاه میباشد.
عوامل موثر در موفقیت شرکتهای زایشی دانش
بنیان
از زمان پیدایش مفهوم شرکتهای زایشی دانشگاهی و به
تبع آن شرکتهای دانش بنیان ،این مفاهیم توجه ویژه ای
را به خود جلب نموده و مطالعات متعددی در راستای اجرای
بهینه فرایندهای ایجاد شرکتهای زایشی و دانشبنیان
صورت گرفته است .برخی از مطالعات تمرکز خود را بر روی
شایستگیهای ویژه موسسات مادر در این راستا معطوف
نموده اند .در این میان مطالعاتی که از دیدگاه منبع محور
برای مطالعه شرکت زایشی بهره گرفتهاند ،بر نقش
شایستگی های فناوری و بازار در قالب دانشی که در افراد
و گروه های افراد نهفته در شکل گیری شرکت زایشی
تاکید کردهاند [.]23

 -1دیدگاه مبتنی بر منابع
در این دیدگاه ،منابع شرکتها وجه تمایز آنها از هم و پیش
بینی کننده مزیت رقابتی آنها میباشد .بر این اساس در این
دیدگاه منابع مالی ،انسانی ،اجتماعی و فناورانه شرکتهای
انشعابی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
 -2دیدگاه مدل کسب و کار
در این دیدگاه جهت گیری فعالیتهای شرکتها ،مدل
کسب و کار استفاده شده توسیط آنها ،رژیمهای فناورانه،

شکل  .1شایستگیهای موثر در شکلگیری شرکتهای

زایشی []23
با توجه به فرایندها و بخشها و نهادهای تاثیرگذار در
فرایند تجاریسازی ایدههای دانشگاهی و ایجاد شرکتهای
زایشی دانشبنیان بسیاری از تحقیقات به مطالعه بر روی
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عوامل تاثیرگذار بر موفقیت این دسته از شرکتها با نگاه بر
محیط اجمالی درگیر در این فرایند پرداختهاند .برخی از
مطالعات نیز به صورت خاص بر روی بررسی فرآیند ایجاد
و شکل گیری اینگونه شرکتها متمرکز شده اند .گوبلی و
دلورکس تالش کرده اند تا فرآیند شکل گیری یک شرکت
زایشی دانشگاهی را ترسیم نمایند  .هدف آنها تعیین
ویژگیهای شرکتهایی بود که طی این فرآیند شکل گرفته
اند آنها شبکه ارتباطات بین این شرکتها و دانشگاههای
والد و محیط بیرونی را در طول این فرآیند بررسی نمودند
و به این نتیجه رسیدند که نقش دانشگاهها به ویژه در
مراحل ابتدایی رشد شرکتها بسیار پررنگ است و این نوع
همکاریها میتواند موجب شکلگیری صالحیتهای
ویژهای برای شرکتها باشد  .در عین حال دانشگاهها در
مرحله پیدایش ایده کسب وکار میتوانند با تدارک دیدن
زیرساختهای حمایتی و ارائه مشاورههای تخصصی به
کارآفرینان نقش یک کاتالیزور را در تأسیس شرکتها بازی
میکنند .در تحقیقی مشابه نیز اندونزائو و همکارانش
مدلی چهار مرحلهای برای رشد شرکتهای دانشگاهی
پیشنهاد نمودهاند .آنها در مدل خود به دنبال تعریف،
درک و تشخیص موضوعات اصلی بودند که در فرآیند ایجاد
شرکتهای زایشی دانشگاهی مؤثر هستند .بخش دیگری
از پیشینه موضوع تمرکز خود را بر روی شرکتها و
فرآیندهای شکلگیری آنها بنا نهاده و به عناصر و عوامل
مؤثر بر نرخ رشد شرکتها توجهی نداشتهاند  .به همین
دلیل گونه سومی از تحقیقات شکل گرفتهاند که به منظور
پرکردن این شکاف تنها بر روی مسائل ،مشکالت و
نیازهای شرکتها در مراحل مختلف عمر بر اساس
مدلهای رشد پیش فرض متمرکز شده اند .برای مثال
کایروان و همکارانش در جریان مطالعات خود بیست و دو
شرکت زایشی دانشمحور را از بین شش دانشگاه اروپایی
انتخاب کرده و ضمن بررسی آنها به این نتیجه رسیدند
که این نیازها را میتوان در قالب پنج حوزه
وظیفهای دستهبندی نمود  .در ادامه زیرمجموعههای هر
یک از این نیازها را به چهار نوع سرمایه اجتماعی ،مالی،
راهبردی وفرهنگی تخصیص داده و مشخص کردهاند که
در مرحله قبل و بعد از تأسیس شرکت چه نوع
سرمایههایی مورد نیاز بوده و فقدان کدام یک از این چهار
نوع سرمایه بیشتر احساس شده است .فرایند ایجاد یک
شرکت زایشی پژوهشی دارای دو بعد اصلی دانشی و مالی

است .بعد دانشی این فرایند تحوالت در دانشها و
مهارتها را در طول مراحل تبدیل یک ایده پژوهشی به
محصولی بازارپسند در قالب یک شرکت جدید مدنظر قرار
میدهد .بعد مالی به جریان نقدی ،منابع و مصارف آن در
طول این مراحل میپردازد .دیگر ابعاد این فرایند مانند
نحوه انتقال مالکیتها و افراد ،تحول در مدیریت و
جنبههای حقوقی تا حدود زیادی در دل این دو جنبه
قابل توضیح هستند اما این به معنی کم اهمیتی آنها
نیست .یک نکته مهم این که منابع ،سازمانها و افرادی
که در طول مراحل فوق باید بکار گرفته شوند دارای
همکارانش در جریان ارزیابی نیازهای این نوع شرکتها
ضمن تأکید بر نقش مهم شرکتهای زایشی فناوری
محور در ایجاد و تجاری سازی فناوریهای جدید و بهبود
اقتصاد ملی به تجزیه و تحلیل نیازهای اینگونه شرکتها
در مرحله اول زندگی یعنی تشخیص فرصت پرداختهاند.
مسلماً موفقیت در ایجاد شرکتهای زایشی دانشبنیان
منوط به در دسترس بودن منابع مورد نیاز است .مراحل
مختلف و پیچیدة ایجاد این شرکتها نشاندهندة تعدد
منابع است که در این فرایند مورد نیاز هستند که هر کدام
از این منابع نیز باید تنوع قابل توجهی داشته باشند.
مطالعات متعددی عوامل موفقیت را در ایجاد شرکتهای
زایشی پژوهشی بررسی نمودهاند .عدهای از محققان تاکید
کردهاند که تغییر سیاستها و افزایش منابع در یک
مؤسسة پژوهشی ،تأثیرات زیادی برروی افزایش تعداد،
بزرگی و کاهش مدت زمان رسیدن به مرحلة رشد با دوام
شرکتزایشی دارد .دگروف در مطالعهای که در سال
 2004بر روی رابطه سیاستهای حمایتی و انتخاب گری
در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی در اروپا و مقایسه
آن با آمریکا انجام داد نشان داد که تفاوتها در شرایط
محیطی و حمایتهای سازمان مادر باعث شده تعداد،
بزرگی و نیز سرعت رشد شرکتهای زایشی دانشگاهی در
اروپا کمتر از آمریکا باشد [ .]1همین صاحبنظر در سال
 2010تأثیر سیاستهای توسعه اقتصادی محلی را برروی
رسالت دانشگاهها و نیز شرکتهای زایشی پژوهشی انجام
داد.هلم و مارونر در در یکی از نتایجی که از جمع بندی
از  21مطالعة انجام شده از سال  1980تا  ، 2006اعالم
کردند که از جمله عواملی که تأثیرگذاری آنها بر موفقیت
شرکتهای زایشی کامالً مورد تأیید است ،حمایتها و
مشخصات انکوباتوری سازمان مادر است در حالیکه تأثیر
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عوامل دیگری مانند نوع صنعت و بازار تا حدی مورد
تأیید قرار گرفت.
برای موفقیت در ایجاد شرکتهای زایشی در چهار بعد
فنی ،مالی ،نیروی انسانی و اجتماعی در طول فرایند منابع
متعدد و متنوعی باید مورد استفاده قرار گیرند  .دسترسی
و یا داشتن توان پژوهشی و نیز وجود بودجههای اولیه
پژوهشی در واقع تنها نقطه شروع هستند  .اما موفقیت
در تبدیل ایده به یک کسب وکار نیازمند منابعی برای
توسعة ایده ،توسعة محصول ،بازاریابی و توسعة کسب وکار
است  .بنابراین سیاستگذاریها در این زمینه و بخصوص
در سازما نهای مادر و سازوکارهای حمایتی مانند پارکها
و مراکز علمی و فناوری و مراکز رشد باید بتوانند تیم
کاری را در دسترسی به این منابع و مشاورههای الزم
کمک کنند .
عوامل مؤثر بر توسعة شرکتهای زایشی از دیدگاه
تاجالدین و همکاران وی را میتوان در دو بخش کلی
محیطی و ساختاری تقسیم کرد  .به طور دقیقتر ،میتوان
شخص کارآفرین دانشگاهی ،دانشگاه ،سرمایه ،مشاوران و
دولت را فاکتورهای اصلی شکلگیری و توسعة شرکتهای
زایشی دانشگاهی درنظر گرفت .عوامل محیطی شامل
دولت ،قوانین و مقررات ،دانشگاه مادر ،سرمایهگذاران و
شرایط و موقعیت فیزیکی است که شرکت در آن شکل
میگیرد و عوامل ساختاری شامل خصوصیات شرکت است
که به سه بخش مؤلفههای انگیزشی ،مهارتی ارتباطی و
اطمینان سرمایهگذار– دسته بندی میشوند [.]18
موفق یا موفق نبودن شرکتی زایشی به موقعیت ،انگیزة
نیروی انسانی ،اهداف سرمایهگذار و تفسیر ذینفعان و افراد
از موفقیت بستگی دارد  .چندین معیار عملکرد موفقیت
برای فعالیتهای کارآفرینانه بیان میکند :بقا ،رشد،
سوددهی و عرضة سهام .موفقیت و عملکرد شرکتهای
زایشی با معیارهای دیگری مانند تعداد کسب وکارهای
منشعب) زایش شده ( از شرکت زایشی ،توسعة
فناوریهای نوین ،میزان نوآوری و ثبت پتنت و میزان
ارزشآفرینی اقتصادی و اجتماعی شرکت بیان میشود.
گلسینگ و همکاران وی در  2010پس از مطالعات بسیار
در زمینة موفقیت شرکتهای زایشی ،چهار الیة نهادی را
که در موفقیت شرکتهای زایشی مؤثرند به صورت شکل
زیر بیان میکنند:
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شکل شماره  .2چهار الیه نهادی موفقیت شرکتهای

زایشی []4
علی اصغر پور عزت و همکارنش در  1389در مطالعه خود
با عنوان شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار در تجاری
سازی دانش در دانشگاهها (براساس مقایسهی روشهای
پنج دانشگاه معتبر جهان) به بررسی روشها و الگوهای
انتقال تجاری دانش در پنج دانشگاه معتبر جهان برمبنای
رتبهبندی سال ( 2007مؤسسه آموزشعالی تایمز
هاروارد ،ییل ،آکسفورد ،کمبریج ،کالج سلطنتی لندن) به
طراحی الگویی به گزین شده پرداخته و با نظرسنجی از
خبرگان ،عوامل استخراج شده از این الگو اولویت بندی
نمودند  .طبق نتایج به دست آمده از نظرسنجی به عمل
آمده از خبرگان" انتخاب سیاست های انگیزاننده برای
استادان در توزیع درآمد" دارای باالترین اهمیت برای
تشویق تجاری سازی دانش در دانشگاهها و کارآفرینی
دانشگاهی بوده و ضرورتهای" شبکه سازی"،
"حمایتهای مالی" "،ایجاد ساختارهای الزم" و" آزادیعمل
استادان " به ترتیب اولویتهای بعدی را تشکیل داده و
"حمایتهای فیزیکی "کمترین اهمیت را نسبت به سایر
ضرورتها دارد.
حسن پور گل افشانی در  1389در بررسی خود با موضوع
بررسی عوامل موثر و ارتباط بین آنها بر موفقیت تجاری
سازی تکنولوژی در دانشگاه آزاد اسالمی بدین نتیجه
رسیدند کلیه عوامل مورد بررسی ایشان هم به صورت
مستقیم و هم غیرمستقیم بر تجاریسازی تکنولوژی در
دانشگاه آزاد علی آباد کتول تاثیرگذارند  .عوامل مربوط
به شرایط محیطی بیشترین تاثیر را بر موفقیت تجاری
سازی تکنولوژی دانشگاه مورد مطالعه داشته و پس از آن
به ترتیب عوامل مربوط به صنعت ،روش های انتقال
تکنولوی و دانشگاه بر موفقیت تجاریسازی تاثیر گذارند
[.]21
موانع شرکتهای زایشی دانشبنیان
هر چند که عوامل موفقیت و موانع دو روی یک سکه
هستند یعنی چنانچه عامل تسهیلکننده درست عمل نکند
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میتواند خود به عامل بازدارنده تبدیل شود لیکن در
مطالعات اندی موانع به عنوان بازدارندههای ایجاد و موفقیت
چنین شرکتهایی مورد بررسی قرار گرفته است .در
مطالعهای که توسط ونگینهایزن و سوئتانتو صورت گرفته
ایشان موانع و مشکالت پیش روی رشد شرکتها را در
سنین مختلف عمر آنها بررسی و مشخص کردهاند که بر
اساس سن تقویمی شرکتهای زایشی دانشگاهی و
غیردانشگاهی ،کدام موانع در چه سنینی از حیات شرکت
خود را بیشتر نشان دادهاند [.]19
در مطالعه دیگری که توسط گلدستون و همکارانش در
 2013صورت گرفته ایشان برخی از موانع را در موفقیت
شرکتهای زایشی دانشگاهی عنوان نمودهاند که از این موانع
عبارت بودند از موانع فردی مربوط به دانشکدهها و
رشتههای خاص آنها ،موانع مربوط به سیاستگذاری و
استراتژیهای دانشگاه و موانع خارج از دانشگاه در این میان
فقدان مهارتهای کارآفرینی را از مهمترین موانع در این
زمینه بر شمردهاند.
فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمدهی اثرگذار بر
عملکرد آن است؛ از این رو برای توسعهی شرکتهای
زایشی دانش بنیان دانشگاهی ،باید فرهنگ متناسب با
این رویکرد را در دانشگاه ایجاد و تقو یت کرد .تحقیقهای
انجام شده در این زمینه ،بر ضرورت ایجاد اصالحهای
زیرساختی و نوآوریهای نهادی برای ایجاد و ارتقای
فرهنگ حمایتی و کارآفرینانه در نهاد دانشگاه ،تاکید دارند.
وجود ساختارهای سازمانی گوناگون در دانشگاهها ،منجر
به توسعهی گرایشهای متنوع نسبت به فعالیتهای
تجاری در آنها میشود؛ برای مثال ،ساختار بوروکراسی
حرفهای ،با مرزهای سنتی سازمانی آن امکان دارد منجر
به کاهش گرایشهای تجاری دانشگاههایی که به سمت
کارآفرینانه شدن پیش میروند ،به منظور افزایش کارآیی،
اثربخشی و رقابتپذیری خود ،مجبور به تجدید نظر در
شکل و اندازهی ساختارهای خود هستند با ایجاد پیوندهای
نزدیک بین نوآوری و پژوهش ،مرزهای سنتی بین دانشگاه
و صنعت در حال کم رنگ و افزایش توجه و تاکید بر
ضرورت انتقال دانش و فناوری میان دانشگاه و صنعت،
منجر به ایجاد و به کارگیری سازوکارهای گوناگون این
سازوکارها شامل توسعه معطوف به انتقال ،شده است
[.]17

به هر شکل در جریان مطالعه این نوع تحقیقات همواره
باید به این نکته توجه داشت که پدیده شرکتهای زایشی
در بطن هر اجتماع و در چارچوب موضوعات سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی هر جامعه و کشور به شکلی خاص
تبلور پیدا خواهد کرد و مسلما بخش عمدهای از مشکالت،
نیازها و حمایتها مختص به شرایط همان کشور است .
بنابراین برای اتخاذ یک رویکرد مناسب باید تفاوتهای
بین جوامع در حال توسعه ای چون ایران را با سایر
کشورهای توسعه یافته مد نظر قرار داد.
جعفر نژاد و همکارنش در  1391در بررسی خود با عنوان
شناسایی چالشهای شرکتهای تازه تأسیس فناوری
محور دانشگاهی در مسیر رشد به بررسی عمیق وضعیت
شرکتهای تازه تأسیس فناوری محور دانشگاهی ،به مدلی
برای شناخت بهتر فرآیند رشد این نوع شرکتها و
پاسخگویی به سه سوال اساسی پرداختند -1 :چگونه
میتوان این نوع شرکتها را با رویکردی تجاری
دستهبندی نمود -2این نوع شرکتها برای رسیدن به
موقعیتی پایدار چه مراحلی را طی میکنند و  -3در
هریک از این مراحل با چه عواملی روبرو هستند  .بر اساس
مدل ارائه شده در این مقاله شرکتهای تازه تأسیس
فناوری محور دانشگاهی ضمن گذر از هفت مرحله کلیدی
به یک شرکت بالغ تبدیل میشوند  .نکته حائز اهمیت در
بررسی مدل رشد شرکتها این است که برخی چالشهای
متداول در هر مرحله مشکالتی را برای شرکتها پدید
میآورد که ناتوانی شرکتها در حل این معضالت اثر خود
را به شکل تغییر ایده محوری شرکت ،انحالل شرکت یا
اخراج از مرکز رشد نشان میدهد .برخالف چالشهای
متداول که امکان وقوع آنها برای هر دو گروه شرکت وجود
دارد ،تفاوتهایی نیز در مدل رشد شرکتهای مشتری
محور و مصرف کننده محور مشاهده میشود .شرکتهای
مشتری محور نسبت به گروه دوم ،حمایتهای مستقیم و
غیرمستقیم بیشتری از سوی مراکز رشد دانشگاهی و
نهادهای ذیربط دریافت میکنند  .ارائه برخی از
حمایتهای مستقیم به دلیل گرایش بیشتر دانشگاهها به
حوزههای فناوری برتر است و به دلیل اشتغال شرکتهای
مشتنریمحور در این ننوع صننایع حنماینتهای بینشتری
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شکل شماره  .3مدل مفهومی تحقیق

شامل حال آنها خواهد شد .از سویی دیگر استفاده از نام
و اعتبار دانشگاهها برای فروش محصوالت با فناوری برتر
به عنوان مزیتی غیرقابل انکار مطرح است  .در حالیکه
شرکتهای مصرفکننده محور به دلیل مواجه بودن با
مشتریان غیرتخصصی ،امکان بهره برداری تجاری از برند
دانشگاه را کمتر خواهند داشت .در عین حال برد تبلیغاتی
فناوریهای برتر نیز موضوعی است که به اعتبار علمی
دانشگاهها کمک به سزایی خواهد کرد.
در مجموع در بررسی تحقیقات مختلف چهار عامل موثر به
چشم میخورد  :عوامل محیطی،سازمانی و فردی  .بر اساس
مطالعات نظری و تحقیقات صورت گرفته میتوان مدل
مفهومی اولیه تحقیق را به شکل زیر ترسیم کرد:

-2-1

فرضیهها  /پرسشهای تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق ما نوعا تحقیق اکتشافی بوده و در
پی شناسایی موانع فرار وری ایجاد شرکتهای زایشی
میباشیم و این موانع به دلیل عدم انجام تحقیقات قبلی
کافی در حوزه دانشگاه و قلمرو ویژه آن به درستی روشن
نمیباشند لذا فرضیه نداشته و سئوال خواهیم داشت .از این
رو هدف تحقیق پاسخگویی به سئواالت ذیل خواهد بود.
سئواالت تحقیق :
 -1کدام عوامل مربوط به ویژگیهای فردی /شخصیتی
نیروی انسانی مانع ایجاد شرکتهای زایشی دانشبنیان در
دانشگاه آزاد اسالمی میباشند؟
 -2کدام عوامل سازمانی مانع ایجاد شرکتهای دانشبنیان
در دانشگاه آزاد اسالمی می باشند؟
-3کدام عوامل محیطی برون دانشگاهی مانع ایجاد
شرکتهای دانشبنیان در دانشگاه ازاد اسالمی میباشند؟
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روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق اکتشافی بوده است ،از
نظر زمانی یک بررسی مقطعی و از نظر روش پیمایشی
است .به منظور گردآوری دادهها از مصاحبه با خبرگان در
مرحله اول استفاده گردید که منجر به شناسایی موانع شد
و و در مرحله دوم جهت اولویتبندی موانع شناسایی شده
از پرسشنامه استفاده گردید. .جامعه آماری این تحقیق کلیه
اعضا هیئت علمی تمام وقت (19نفر) و اساتید حق التدریس
( 67نفر ) و نیز کلیه کارکنان ( 20نفر) دانشگاه آزاد اسالمی
واحد هادیشهر میباشد .در مرحله اول تحقیق که به
شناسایی موانع پرداخته شده است با استفاده از جدول
کرجسی مورگان تعداد  80نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند
و در مرحله دوم که از نظر خبرگان موانع رتبهبندی شدهاند
از  12هیئت علمی به عنوان خبره بهره گرفتهایم.
جهت سنجش موانع و رتبهبندی آنها از پرسشنمه استفاده
گردید .جدول زیر منابع متخذه هر یک از سازههای
سنجشگر متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .1نحوه سنجش متغیرهای تحقیق
متغیرها

شاخصها

سئواالت

متخذ از تحقیقات

عوامل
محیطی

عوامل اقتصادی
دولت

9-1

محقق ساخته
جعفرنژاد 1391
کاظمی و همکاران
1394
گل افشان 1389

عوامل
فردی

مهارتها
تخصص
ویژگیهای
شخصیتی
کارآفرینانه

18-10

کاظمی 1394

عوامل
سازمانی

ساختار سازمانی
مدیریت
فرهنگ
سازمانی

29-19

موغلی 1389

جهت بررسی روائی پرسشنامه ،نظرتعدادی از اساتید
مدیریت و حوزه کارآفرینی جویا و روائی صوری و محتوایی
پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز با
استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.
نتایج حاصل از بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ که در جدول ( )1-3نشان داده شده است حاکی

از ان است که با توجه به باال بودن ضریب آلفای کرونباخ از
 0/7در کل پرسشنامه و در هر یک از متغیرها ،پرسشنامه
مورد استفاده از پایایی تحقیق مناسبی برخوردار میباشد.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که سئوالهای پرسشنامه
مورد استفاده از همسانی درونی خوبی برخوردار هستند.
جدول  .02نتایج آزمون اعتبار بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ
متغیرها
عوامل

تعداد سئواالت

سئواالت

ضریب آلفای کرونباخ

9-1

9

0/73

محیطی
عوامل فردی

18-10

9

0/85

عوامل

29-19

11

0/72

سازمانی

 -3-1روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات
برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق حاضر از فنون آمار
توصیفی و استنباطی استفاده گردید .با استفاده از نرمافزار
آماری  ،spssاطالعات بدست آمده به صورت توصیفی و
تحیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آورده شده
است .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از
پرسشنامههای جمعآوری شده ،با توجه به اینکه مدل
اولیهای بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانهای ایجاد
میگردد و الزم است از این مسأله اطمینان حاصل شود
که آیا مﻰتوان دادههاﻯ موجود را برای تحقیق مورد استفاده
قرار داد؟ بدین منظور از تحلیل عاملی اکتشافی جهت
شناسایی موانع در مرحله اول استفاده گردید .پس از
اطمینان از تائید دادههای مدل نسبت به توزیع پرسشنامه
دوم جهت محاسبه ضریب ناسازگاری و اولویتبندی موانع
شرکتهای زایشی دانشبنیان و ارزیابی شاخصها از جداول
مقایسات زوجی و از روش  AHPگروهی اقدام گردید .از
آنجاییکه در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  AHPبه جای
یک تصمیم گیرنده ،از نظرات چند تصمیمگیرنده استفاده
نمودیم لذا از مدل  AHPگروهی استفاده نمودیم .الزم است
قبل از بکارگیری متغیرها در تحلیلها ،نرمال بودن توزیع
آنها مورد آزمون قرار گیرد .با توجه به اینکه روش اول برای
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده از چولگی و
کشیدگی است از این روش جهت بررسی نرمال بودن توزیع
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دادهها و متغیرهای تحقیق استفاده نمودیم .بررسی دادهها
نشان داد که دادهها بر اساس کشیدگی و چولگی در بازه
-2و  +2قرار گرفتهاند .جهت بررسی ادعای نرمال بودن بار
دیگر آنها را با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
بررسی نمودیم اگر قدر مطلق  zکولموگروف اسمیرنوف از
 1/96کمتر باشد و نیز اگر «سطح معنیداری» بیشتر از
 0/05باشد ادعای نرمال بودن متغیر انتخابی تأیید میگردد.
خروجی نرمافزار  Spssنشان میدهند که متغیرها در داخل
سطح مورد پذیرش قرار دارد از این رو جهت بررسی
فرضیات مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق باید از
آزمونهای ناپارامتریک استفاده نمود.
 -4-1تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج موانع
در انجام تحقیق حاضر ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی به
منظور شناسایی موانع استفاده شد .از آنجایی که در
تحلیلعاملﻰ ،ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود
که آیا مﻰتوان دادههاﻯ موجود را برای تحلیل مورد استفاده
قرار داد؟ ،بهعبارت دیگر ،آیا تعداد دادههاﻯ مورد نظر براﻯ
تحلیل عاملﻰ مناسب میباشند و یا خیر؟؛ بدین منظور از
شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده میشود .مقدار
شاخص  KMOبایستی حداقل برابر  ،0/5سطح معنیداری
آزمون بارتلت کوچکتر از  0/05و بار عاملی مربوطه باالتر از
 0/5باشد .جدول زیر نتایج این تحلیل را برای استخراج
موانع نشان میدهد.
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نشان میدهد که مجموعاً سه عامل از مجموع موانع
شناسایی و استخراج شده است که این سه مانع مجموعاً
 62/843درصد واریانس موانع شرکتهای زایشی را
تبیین میکنند؛ بر همین اساس نیز با توجه به انجام تحلیل
عاملی و نتایج مندرج در جدول بر روی  29مانع نهایتاً
سه مولفه اصلی مشخص شدند که این سه مولفه با توجه
به پرسشنامه طراحی شده و ادبیات تحقیق به صورت زیر
نامگذاری شدهاند:
 -1موانع فردی
 -2موانع محیطی
 -3موانع سازمانی
به منظور اولویتبندی عوامل موثر از روش  گروهی
استفاده شده است .بر همین اساس نیز با توجه به اینکه
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سه مولفه اصلی
به عنوان موانع ایجاد وجود دارد که هر کدام نیز دارای
زیرمعیارهایی میباشند ،بدین منظور جهت اولویتبندی
آن موانع از روش  AHPاستفاده شده است .بر همین اساس
ابتدا مولفههای اصلی به صورت زوجی مقایسه زوجی شده
و سپس معیارهای مربوط یه هر یک از مولفههای اصلی
مورد مقایسه زوجی قرار گرفته است .نتایج در ادامه نشان
داده شده است.
جدول  .4ماتریس مقایسات زوجی
سازمانی

فردی

محیطی

0.364

3.6

1

محیطی

0.865

1

0.27

فردی

1

1.156

2.74

سازمانی

2.229

5.756

4.01

جمع

جدول  .3نتایج آزمون  KMOو بارتلت برای بررسی
موانع
.767

شاخص KMO

611.165

مقدار کایدو

.000

سطح معنیداری))sig

آزمون بارتلت

 مرحله دوم :تشکیل ماتریس به هنجار شده مقایساتاز آنجایی که مقدار شاخص 0/767 ،KMOمحاسبه شده
است بزرگتر از  ،)0/5تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی
میباشد .همچنین مقدار سطحمعنیداری) )sigآزمون
بارتلت ،کوچکتر از 5درصد است که نشان میدهد تحلیل
عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی ،مناسب بوده و
فرض شناخته بودن ماتریسج همبستگی رد میشود .نتایچ

زوجی؛ برای این منظور ابتدا میبایست هر مقدار ماتریس
را بر جمع ستون مربوط تقسیم نماییم؛ نتایج در جدول
نشان داده شده است.
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جدول .5ماتریس بهنجار شده

بحث و نتیجهگیری

سازمانی

فردی

محیطی

0/163

0/625

0/249

محیطی

0/388

0/174

0/067

فردی

0/449

0/201

0/683

سازمانی

 مرحله سوم :محاسبه وزن نسبی موانع؛ برای اینمنظور ،میانگین حسابی هر سطر ماتریس نرمال شده
مقایسات زوجی را محاسبه میکنیم.
جدول .6وزنهای نسبی موانع
0/346

محیطی

0/210

فردی

0/444

سازمانی

1

جمع

 مرحلههه چهههارم :محاسههبه نههرخ ناسههازگاری
ماتریس مقایسات زوجی
جدول .7محاسبات مربوط به نرخ ناسازگاری مقایسات
زوجی مولفههای اصلی

IR

II

λmax

CV

0.099
115

0.08
920
4

4.267
612

3/6
5

1/26

3/2
7

0/69

3/6
8

1/63

WSV

شاخص
موانع
محیطی
موانع
فردی
موانع
سازمانی

همانگونه که در جدول نشان داده شده است ،نرخ
ناسازگاری محاسبه شده برای ماتریس مقایسات زوجی،
کوچکتر از  0/1میباشد ،بر همین اساس نیز میتوان گفت
بین مقایسات زوجی گروهی انجام گرفته برای مولفههای
اصلی ،سازگاری وجود دارد

نتایج حاصله نشان داد که به ترتیب موانع سازمانی با وزن
 0/444در رتبه اول ،موانع محیطی با وزن  0/346در رتبه
دوم ،و موانع فردی با وزن  0/210در رتبه سوم از نظر
موانع موثر بر ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان
دانشگاهی قرار میگیرند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که در ایجاد شرکتهای زایشی
هر سه دسته از عوامل نقش دارند و در این میان نقش
عوامل سازمانی پررنگ تر است .هنگامی که عوامل سازمانی
منطبق و درارستای فعالیت کارآفرینانه دانشگاه حرکت کند
بیشک شاهد ایجاد شرکتهای زایشی دانشگاهی در سطح
خوبی خواهیم بود .این یافته با یافته های تحقیق هم راستا
با نتایج تحقیق اتکویتز در  2000و موغلی در  1389می
باشد.ایجاد یک محیط داخلی برای دانشگاه کاری بسیار
پیچیده میباشد و نیازمند تالش بسیاری از افراد دلسوز و
متعهد دارد .در راستای خلق ارزش و تجاریسازی
ایدهها ،احیای محدد فرایندها ترکیبی از فعالیتهای علمی،
انگیزشی و تحقیقاتی بسیاری از افراد نیاز هست و تحقیقات
منظم و حساب شدهای را میطلبد .انگیزش ،حمایت و
تشویق از درون دانشگاه میتواند از طریق بهبود سیستم-
های نظارتی ،ساختارها و فعالیتهای منابع انسانی و
فرهنگ صورت گیرد .رهبران دانشگاهی نیازمند تفکر
کارآفرینانه میباشند تا بتوانند کارآفرینی و ایجاد شرکت-
های
دانشبینان جدید را تحریک و تحرک ببخشند .از این رو
انتخاب مدیران و رهبرانی که با تفکر کارافرینانه باشند و
هود نیز ذاتا کارآفرین باشند باید یکی از مالکهای اصلی
بکارگیری آنها در پستهای مدیریتی باشد تا به راستی
بتوانند انگیزه زایش و کارآفرینی را تحرک ببخشند.
از سوی دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن میباشد که موانع
محیطی خود در جایگاه دوم در ایجاد شرکتهای زایشی
قرار گرفته اند .بیشک در جاییکه صدور هر گونه مجوز و یا
راهاندازی هر نوع شرکتی که نیازمند تامین مالی با کمترین
هزینه بهره بوده و نهایتا توسل به منابع دلتی را میطلبد
میتواند موانع محیطی از جمله نقش دولتها و قوانین و
مقررات آنها را پررنگتر کند .هر چند دولت در سالیان اخیر
در قالب اقدامات مختلفی از جمله حمایت از شرکتهای
دانشبنیان از طرق مختلف اعتباری از جمله صندوق
نوآوری و شکوفایی اقدام به این امر نموده است اما بایستی
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در نظر گرفت که بزرگترین مشکل همواره آن چیزی نیست
که در ظاهر خود را نشان میدهد .لذا تامین مالی تنها
مشکل ظاهری است با این وجود مسایل و مشکالت
نهفتهای در دولت از جمله فساد شدید اداری در مراحل
مختلف اعطا مجوز ،عدم نظارت بر مالکیت معنوی که گاه
موجب دلسردی کارآفرینان میگردد مانع ایجاد و راه اندازی
شرکتهای زایشی میگردند .در این میان اقتصاد تورمی
نیز مشکل مضاعفی گردیده که پیشبینی کارافرینان را با
عدم قطعیت باالیی مواجه میسازد .در خصوص تاثیر عوامل
محیطی نتایج تحقیق با یافتههای ذالفقاری و همکاران در
 1390و کاظمی و همکاران وی در  1394هم راستا است.
بدیهی است ایجاد شرکتهای زایشی در وهله اول نیازمند
افرادی است که ریسکپذیر ،پرتوان ،دارای روحیه کار
جمعی ،پیگیر و مترصد فرصتها ،حساس به موقعیتها
میباشد .همانگونه که در نوشتههای محققان کارآفرینی نیز
اشاره شده است ویژگیهای شخصیتی کارافرینان با لحاظ
سایر عوامل میتواند نقش به سزایی در ایجاد و موفقیت
شرکتهای دانشبنیان داشته باشد .علیرغم این موضوع
عوامل فردی در رتبه سوم از نظر موانع قرار گرفته است.
شاید بتوان علت این موضوع را در کیفیت نیروی انسانی
دانشگاه که اهل فن بوده و تالش در جهت مهارت و
دانشاندوزی داشته و خود آموزگار کار جمعی از طریق
نمایش و ارایه آموزههای کالسی هستند دانست و این مانع
در محیطهای دیگر شاید به عنوان اولین مانع ذکر میگردد.
به هر حال ویژگیهای شخصیتی تنها بخشی از عوامل
فردی را تشکیل میدهد که آن نیز با آموزش تا حد زیادی
قابل تغییر است و سایر عوامل موجود در بین عوامل فردی
از جمله مهارتها و تخصصها کامال آموزشپذیر میباشند.
لذا ضروری است سازمانها از جمله دانشگاهها بستری
فراهم آورند تا مهارتها و تخصص افرادی که در آن وارد
شدهاند از طریق فعالیتهای عملیتر تقویت شود .این
موضوع نیازمند اجرایی کردن ضوابط و بخشنامههای مربوط
به ارتباط صنعت با دانشگاه میباشد .در جاییکه بیشتر
مشاورین و متخصصان تنها در سایه ارتباط جذب واحدهای
تولیدی و صنعتی شده و نه بر پایه تخصص جایی برای
اهالی تخصص جهت محک زدن تخصصهای خود و تجربه-
اندوزی

99

و نهایتا شروع کسب و کار و ایدهپروری و تجاریسازی
ایدهها باقی نمیماند .تاثیر ویژگیهای فردی نیز با کاظمی
 1394همراستا است.
پیشنهادات کاربردی تحقیق
با عنایت به بحثهای باال پیشنهاداتی برای دستاندرکان در
حوزه دولت و دانشگاه جهت تحرک بخشی به جریان
شرکتهای دانشبنیان ارایه میگردد.
-1ایجاد صندوقهای حمایت از سرمایهگذاری مخاطرهآمیز
به منظور تامین مالی در مراحل اولیه ایجاد شرکتهای
دانشبنیان
-2فراهمسازی زیر ساختهای الزم در ایجاد چنین
شرکتهای از جمله در حوزههای مختلف دانش و فناوری
و قوانین کار و بیمه از سوی دولت محترم.
-3نظارت کافی بر قوانین مالکیت معنوی به منظور دلگرمی
و تشویق ایدهپردازان و ایجادکنندگان شرکتهای جدید
دانشبنیان
-4الگوبرداری از دانشگاههای موفق جهان در حوزه ایجاد
شرکتهای زایشی دانشبنیان و در صورت لزوم همکاری با
آنها
-5همافزایی واحدهای دانشگاهی خرد و جزیره ای عمل
ننمودن انها .به جای اینکه هر یک کاری بسیار کوچک را
انجام دهند کاری را در مقیاس بزرگ با حرکتهای
هم افزایی کوچک انها صورت گیرد از این رو الزم است
طرحهای دانشبنیان استانی بوده و نه در سطح واحد مطرح
شوند.
-6تشویق به نوآوری و ایدهپردازی در مراحل اولیه از سوی
دانشگاه جهت خلق ایدههای پربار به منظور ایجاد این دسته
از شرکتها
-7تقویت واحد ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور شناسایی
نیازهای حوزه صنعت و تولید و ایدهسازی به منظور ایجاد
شرکتهای زایشی.
-8راهاندازی آموزشهای تخصصی حوزه کسب و کار از
جمله تهیه طرح کسب و کار ،بازارشناسی ،روشهای تامین
مالی ،آشنایی با ارگانهای دولتی متولی و حمایتهای آنان
جهت اعضا دانشگاه
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چکیده
هدف این مقاله تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو می باشد .روش پژوهش آمیخته از
نوع اکتشافی بود .جامعه آماری در بخش کیفی شامل سه  20نفر از سه گروه  )1خبرگان صنعتی؛ بهعنوان نمایندۀ بخش
صنعت؛  )2مدیران و کارشناسان وزارت صنعت ،بهعنوان نمایندۀ بخش دولتی و سیاستگذاری؛  )3روسای دانشگاهها و معاونین
واحدهای دانشگاهی و اعضای شورای برنامهریزی دانشگاه های آزاد ،اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی که دارای تجارب و
اطالعات غنیتری در زمینۀ ارتباط دانشگاه با صنعت هستند .رویکرد نمونهگیری ،هدفمند و روش نمونهگیری صاحبنظران
کلیدی بود .ابزار پژوهش ،مصاحبه عمیق نیمه ساختمند بود .دربخش کیفی و در قسمت اول ،استخراج دادهها و مولفهها با
روش کد گذاری وروش دادهبنیاد میباشد سپس جهت ساخت مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده
است .الگوی مستخرج از تجزیه وتحلیل یافتههای پژوهش در قالب هفت بعد اصلی و سی پنج معیار طراحی شد .هفت بعد
اصلی عبارتاند از« :عوامل داخل و درون دانشگاهی » « عوامل خارج و برون دانشگاهی» «سیاست گذاری وطراحی مجدد»
«ارتقاء آکادمیک» «بسترهای قانونی» «تحوالت اساسی» «نهادینه کردن »در بخش کمی روش تحقیق توصیفی  -پیمایشی بودو
جامعه آماری شامل 31نفر شامل اساتید دانشگاه آزاد ،روسای دانشگاه آزاد و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و مسائل جذب
دانشجوکه طبق احکام کارگزینی رسمی آزمایشی ،قراردادی ،رسمی قطعی در بخشهای مختلف این سازمان در سال تحصیلی
 1398-1399اشتغال داشتهاندکه برای اعتباریابی الگو ،با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش صاحبنظران کلیدی،
انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در بخش کمی ،پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود.
واژههای کلیدی :سیاستهای جذب دانشجو ،دانشگاه ،صنعت

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
دانشگاه زیرمجموعهای از نظام آموزشعالی است و به عنوان
یک سازمان آموزش عالی دارای وظایف و کارکردهایی است

که در رسالتها و مأموریتهای آموزش عالی برای آن تعیین
شده است .این کارکردها ،به اجمال ،شامل آموزش ،پژوهش

نویسنده عهدهدار مکاتبات :مهدی بهاردوست Bahardoostmahdi@yahoo.com
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و خدمات است .یونسکو سه کارکرد اصلی تولید،انتقال و
توزیع دانش را از وظایف دانشگاهها برمیشمارد .اگر این سه
کارکرد در حوزههای تخصص خود بررسی شود میتوان
چنین استنباط کرد که ،برای رسیدن به دانشگاهی که
هدف آن ارتقای توان صنعتی و اقتصادی کشور است،
کارکردهای فوق باید تخصصی ترمد نظر قرار گیرد .ازاین
رو ،باید تالش کرد رویکرد غالب دانشگاهها در حوزههای
آموزش ،پژوهش و فناوری از عرضه محوری به تقاضا
محوری وتأکید بر نیازهای جامعه و صنعت دگردیسی یابد.
یکی از نقصهای موجود در هم راستایی اقدامات دانشگاه با
نیازهای بخش صنعت درکیفیت کارکرد پژوهشی آن نهفته
است .انتشار و اشاعه دانش از راهکارهای توسعه ارتباط
دانشگاه و صنعت است .در کشورهای پیشرفته یا کشورهایی
که دارای موفقیت هاو پیشرفت های بزرگ صنعتی در جهان
هستند همکاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه
وصنعت ساختار و نظام قانونمند و رسمی دارد [.]3
در دنیای امروز ،رابطهای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و
پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر
کشور برقرار است .به طوری که میتوان گفت تکنولوژی
عامل اساسی برای ایجاد ثروت ،دانایی و توانایی کشورها
بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار میآید.
تکنولوژی طبق تعریف اسکاپ ،چهار رکن اساسی دارد :
انسان  ،ماشین  ،سازمان و اطالعات که تعامل اینها با
یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی میشوند [.]6
از میان چهار رکن تکنولوژی ،انسان نقش محوری و بنیادی
دارد  .استفاده از بهترین و مدرن ترین ماشین آالت بدون
نیروی انسانی متخصص و ماهر ممکن نیست .اینجاست که
اهمیت دانشگاه بیش از پیش روشن می شود .چرا؟ چون
دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است
و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت
خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد ،موجب پیشرفت
خواهد شد.
معموال در راستای این تعامل وظیفه عمده دانشگاهها عبارت
است از:
 )1آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کردن آنان
برای حضور در بازار کار
 )2شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش
صنعت و به روز نگهداشتن آن
از سوی دیگر بخش صنعت هم وظایفی دارد:

 )3نتایجی را که به کمک تحقیقات از حوزه فناوری به
دست آمده در عملیات تولید محصول خود دخالت دهد.
 )4فراهم آوردن بازار کار و اشتغال زایی مفید برای جوانان
و افرادی که آموزشهای مرتبط را در دانشگاهها گذراندهاند
[.]5
شرایط رقابتی جهان امروز همه کشورها به ویژه کشورهای
در حال توسعه را وادار میکند که برای بقای خود و
نقشآفرینی پویا و موثر در عرصه جهانی اقدام به تدوین
سیاستهایی نمایند که به صورتی فعال و موثر در صحنه
رقابتی جهان عرض اندام کرده تا از حاشیه و انزوا خارج
گردند .حصول این هدف متعالی نیازمند پرورش منابع
انسانی توانمند و شایسته ایست که به ارتقاء علمی و
تکنولوژیکی کشور همت گمارند .دستیابی به این آرمان
متعالی منوط به «گزینش ،سنجش و جذب» بهینه انسان
هایی است که در نظام آموزش عالی خود را برای طی این
مسیر طوالنی مهیا نموده اند .انتخاب صحیح «راه گزینش»
با توجه به نیازها همراه با بررسی و اصالح مداوم با توجه به
شرایط متغیر و پرچالش دهه های اخیر همراه با توسعه
حیرت انگیز علوم از رسالت های «مرکز آزمون» است [.]4
دانشگاه نهادی است که در راس نهادهای علمی قرار دارد
.عملکرد صحیح دانشگاه از یک سو ،توسعه و پیشرفت را
برای جامعه به ارمغان می آورد.و از سوی دیگر،توسعه جامعه
به عنوان بازخورد مثبت ،دانشگاه را به مکان رفیعتر و
مسئول تری انتقال میدهد .دانشگاهها و موسسههای
آموزش عالی ازجمله نهادهای هستند که زمینههای تحقق
سیاستهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هرکشور
را فراهم میسازد .تربیت نیروی انسانی متخصص ،تولید
دانش پژوهشی و اجرای پژوهشهای بنیادین ،کاربردی،
توسعهای واشاعه یافتههای آنها از اهداف اصلی دانشگاهها و
موسسههای آموزش عالی است.
دغدغه پژوهشگر نسبت به موضوع مورد تحقیق با توجه به
کمبود دانشجو وعدم استقبال نیروی جوان به تحصیالت
آکادمیک بعضا تعطیلی بعضی از واحدهای دانشگاهی
دانشگاه آزاد وهمچنین عدم تمایل فعالیت کاری فارغ-
التحیالن در رشته مورد تحصیل خود با توجه به نبود کار
در آن رشته یا دریافت حقوق نامناسب توسط کارفرمایان ،و
همچنین بیکاری افراد جوان تحصیل کرده با توجه به عدم
انطباق رشته تحصیلی با عالئق آنان و نیاز جامعه را دالیل
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عدم تمایل به ورود به دانشگاه و کمبود نیروی متخصص
مورد نیاز صنعت می داند.
مبانی نظری:مهمترین دالیل همکاری میان دانشگاه و صنعت کاهش
حمایتهای مالی دولتها از فعالیتهای پژوهشی در
دانشگاههاست که این امر دانشگاه را بر آن داشته که به
دنبال منابع جدیدی برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی
در دانشگاه باشد و؛ افزایش هزینه اجرای پژوهشها و
آسیبپذیری آنها ،نیز سبب شده که صنعت برای اجرای
پژوهشها و ارتقاء فناوریها از دانشگاه کمک بگیرد و از دو
باره کاری پرهیز شود.
ظهور فناوریهای زیستی ،فناوری اطالعات ،مواد و
محیطهای جدید موجبات تعامل بیشتر میان کاربردها و
دستاوردها و فناوریهای جدید ،در نتیجه لزوم ایجاد ارتباط
میان دانشگاه و صنعت را فراهم کرده است؛ این نوع
همکاریها و ضرورت همکاری بین رشتهای هم اکنون به
عنوان روشهایی برای یافتن راه حلهای پایدار صورت
میگیرد؛ تالش برای طراحی ساختارهای عملیاتی و
شبکههای جدید نیز می باشد.
به طور کلی ،امروزه دانشگاه و صنعت در زمینه خلق و
توسعه دانش و تکنولوژی ،در ضمن حفظ استقالل خویش،
وارد قلمروهای یکدیگر شده و میان آن دو همپوشانی و
مأموریتها و کارکردها بوجود آمده و مرزهای سنتی این
نهادها در هم آمیخته است .دانشگاهها عالوه بر کارکردهای
آموزش و پژوهش ،کارآفرینی و نوآوری تکنولوژیک را نیز
در رأس مأموریتهای خویش قرار داده اند.
در همین زمینه از یک سو گسترش فعالیتهای توسعه دانش
مبتنی بر دانش و جهانی شدن فراگیر ،در تعامل با یکدیگر
موجب تغییر پارادایمهای اقتصادی و اجتماعی و ظهور فاز
جدیدی از توسعه و تولید شده واز سوی دیگررابطه بین
دانشگاه و صنعت با بهبود سیاستهای جذب دانشجو و
شناسایی عوامل موثر بر سیاستهای جذب دانشجو و تاکید
بر رابطه بین دانشگاه و صنعت و تعیین وضعیت عوامل
شناسایی شده موثر بر سیاستهای جذب دانشجو با توجه
به رابطه بین دانشگاه و صنعت و همچنین ارائه مدل
مفهومی عوامل شناسایی شده با تاکید بر رابطه بین دانشگاه
و صنعت مورد برسی قرار داده تا با توجه به نیاز صنعت
نیروی متخصص تربیت نماید.
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در دنیای امروز ،رابطهای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و
پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر
کشور برقرار است .به طوری که میتوان گفت تکنولوژی
عامل اساسی برای ایجاد ثروت ،دانایی و توانایی کشورها
بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار میآید.
کشورهای صنعتی سابق بیش از کشورهای دیگر در حال
تحکیم پایههای خود به عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش در
این فاز توسعه هستند .طبق تعریف ،اقتصاد مبتنی بر دانش
به سیستم اقتصادی اطالق میشود که ساختار و کارکردش
به طور مستقیم برتولید ،توزیع ،ترویج و بهرهبرداری از دانش
جدید متکی است[ .]11در اقتصاد جهانی دانش ،شرط
حیات و بالندگی یک سیستم اقتصادی تبدیل شدن به
اقتصاد مبتنی بر دانش است .این در حالی است که به نظر
میرسد در ایران تنها در چند سال اخیر به تکنولوژیهای
کلیدی جدید توجه شده است .کشور ما تنها نظارهگر جهانی
شدن است و برای ادغام در اقتصاد جهانی تالش فوقالعاده-
ای انجام نداده است؛ فعالیتهای توسعه دانش جدید
(تولید ،توزیع ،تبدیل و ترویج دانش) نیز از بهرهوری
(مجموعه کارایی و اثربخشی) مناسب میباشد.
پیشینه تحقیق:
ابتدای پیدایش دانشگاه به عنوان یک فعالیت ضروری جهت
بهره وری دانش در دانشگاههای کشورهای پیشرفته غربی
به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم برمیگردد .اما فرایند
اداری آن در دهه  1960برای پاسخ گویی به برخی
خواستهها و نیازهای دولتها در بخش صنعت از وضعیت
دانشگاهها شکل گرفت .از آن زمان به بعد دانشگاه کم کم
رشد کرد و شروع به پیگیری اهداف و مأموریتهای متنوع
و جدیدی شد .در درجه اول نیازها و خواستههای مسئوالن
دانشگاهها در رابطه با برنامهریزی ،سیاستگذاری و تصمیم-
گیری را شامل میشد.
در درجه دوم ماموریتی بود که صنعت بر دوش دانشگاه
نهاده بود .بررسی پیشینه موضوع نشان میدهد که اینگونه
تحقیقات در دورههای رکود مالی ،فشارهای اجتماعی و
سیاسی ،دانشگاهها را نجات داده و در این رونق مالی و
گشایش اجتماعی و سیاسی ،آنها را به سوی مأموریتهای
جدید و توسعه حوزههای جدید دانش هدایت کرده است و
همینطور در جهت اهداف و پیشرفت صنعت گام موثری
برداشته است .به طور کلی ،علیرغم وجود تحقیقات متعدد
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در حوزه و سطوح بینالمللی ،در دانشگاههای کشور بسیار
اندکی از این تحقیقات یافت شده است اولسن2000
در سطح بین المللی ،واحد دانشگاه را به منزله منبع
«تولید داده» و ارتباطدهنده داده با زمینههای درونی و
بیرونی دانشگاه و تبدیلشان به اطالعات معنیدار جهت
برنامهریزی و مدیریت راهبردی دانشگاه با رویکرد سیستمی
صنعت در نظر میگیرد که از این طریق دانشگاهها بتوانند
خود را به صورت فراکنشی با محیط متغیر همراه سازد و
آینده را شکل دهد و با توجه به سفارش توسط صنعت
نیروی متخصص مورد نیاز را آموزش و تربیت نماید.
وظایف دانشگاه شامل مجموعه فعالیتهای علمی وپژوهشی
میباشد که این مجموعه اطالعات را به منظور حمایت از
فرآیندهای سیاستگذاری ،برنامهریزی و تصمیمگیری در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به نیاز صنعت
فراهم میکند که این امر تقویتکننده همکاریهای
دانشگاه و صنعت و همچنین درآمدزایی دانشگاه و به روز
نگاه داشتن بخش صنعت با توجه به تعامل این دو بخش
میباشد .ترنزینی1999
-1-1تاریخچه صنعت ودانشگاه
ارتباط بین دانشگاه و صنعت از ضروریترین مناسبات هر
جامعه است و درجه باالیی از نوآوری و رشد اقتصادی را
برای کشورها به ارمغان میآورد.
این ارتباط را میتوان به معنای جاری شدن علم دانشگاهها
در شاهرگهای جامعه و استفاده عملی ازدانش دانست.
روند توسعه دانشگاهها نشان میدهد که دانشگاهها ،از بدو
پیدایش ،سه نسل مختلف را داشتهاند .دانشگاههای نسل
اول ،عموماً ،آموزشی و مبتنی بر فعالیتهای تعلیمی بودند؛
دانشگاههای نسل دوم بر فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی
تمرکز داشتند؛ و در دانشگاه های نسل سوم؛ کارآفرینی و
حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظام یافته مدنظر قرار
دارد .دانشگاهها ،خواه ناخواه ،با مطالبات تولید ارزش افزوده
برای جامعه روبه رو هستند وتولید ثروت از علم پارادایمی
جدید در آموزش عالی است .به طورکلی ،دانشگاهها برای
ایفای نقش مؤثر خود در دوران جدید ،نمیتوانند در عین
وفاداری به سازوکارهای سنتی خود ،پرچمدار و طالیهدار
روزهای بهتر خود باشند .ازاین رو ،برنامهریزی نوین و
طراحی مجدد فعالیتها و نقشها ضرورتی اجتنابناپذیر
خواهد بود [.]2

-1-2ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت
موضوع مشارکت دانشگاه صنعت و دولت برای توسعه
فناوری ،پدیده جدیدی تلقی میگردد گذشته در کشورهای
در حال رشد فزونی گرفته است .فشارهای مختلف تحت
فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در قلمرو و گستره
سطح و میزان ساختاری و نهادی ،از مکانیزمهای پیوند را
در بر میگیرد که اتفاق نظر خبرگان و آگاهان اقتصاد مبتنی
بر دانش ،بر همکاری سه رکن اساسی (دانشگاهها و
سازمانهای تحقیق و توسعه صنعت و دولت) به منظور
توسعه فناوریهای کشور تاکید نموده و طراحی و
پیادهسازی سازگارهای پیوندی و اصالح ساختاری و اجرای
این سه رکن را توصیه مینماید.
سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را میتوان به سه
دوره تقسیم نمود .اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم بر
میگردد که آموزش وپژوهش به عنوان اصلی مهم در کنار
آموزش قرار گرفت .دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم
و اوایل دهه  19۷0برمیگردد .از میان دهه  1940و در
طول دهه  ،1950ارتباط میان دانشگاه و صنعت ،با توجه به
نیازهای بازسازی خرابیهای جنگ و بهبود قدرت نظامی،
عالوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرار گرفت.
فناوریهای جدید ،نیازمندیهای صنعت را به نیروهای
متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهشهای بنیادی و
کاربردی افزایش داد .سومین دوره همکاری دانشگاه و
صنعت از اوایل دهه  1980آغاز شده است.
یک طرح پژوهشی تحت عنوان «تحلیل تعامل علم و صنعت
از چشمانداز اقتصاد مبتنی بر دانش» در چارچوب بررسی
توصیفی و تحلیل آماری ،الگوهای نظام ملی توسعه دانش
را به عنوان مدل مطلوب تعامل دانشگاه و بنگاه از طریق
سه سازو کار فرابازار ،بازار دانش و فناوری و کارآفرینی
معرفی میکند .نتایج نشان داد که تعامل علم و صنعت از
طریق سازوکار فرا بازار ضعیف بوده و عمدتاً از طریق انتشار
آزاد مقاله در مجالت ،روزنامهها و اینترنت ،مشارکت
آموزشی و تحقیقاتی حمایت مالی ،کارورزی ،تدریس
پارهوقت ،صورت میپذیرد .در مقابل ،تعامل دو نهاد از طریق
سازوکار بازار را نیز بسیار ناچیز ارزیابی کرده و در حد
مشاوره دانشگاهیان برای صنعت و اجرای طرحهای
تحقیقاتی مشترک توسط دانشگاهیان میداند .همچنین از
طریق سازوکار کارآفرینی توسط دانشگاه تعاملی بین این
دو وجود ندارد.
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انتقال دانش :شامل فعالیتهای تعاملی است که تعامالت
رسمی و غیررسمی ،همکاری آموزشی و توسعه برنامههای
آموزشی را در بر میگیرد .مکانیزم انتقال دانش شامل
استخدام فارغالتحصیالن دانشگاهی و کارآفرینان و
همکاریهای پژوهشی میان دانشگاه و صنعت میباشد.
انتقال فناوری :این رابطه نیز شامل فعالیتهای تعاملیاست .در مقایسه با انتقال دانش ،تمرکز انتقال فناوری روی
مسائل ضروری و خاص صنعت است .در این روش ،تحقیقات
دانشگاهی و تخصص صنعت ،در تجاریسازی فناوری و
تأمین نیاز بازار ،مکمل یکدیگر هستند.

10۷

گرایش ،پس از آشنایی با مشکالت واحدهای صنعتی،
نسبت به رفع این مشکالت اقدام میکنند.
-2طرح اکسترن شیپ:2این طرح به دانشجویان اجازه
میدهد که حرفههای مختلف را از نزدیک مشاهده و بررسی
نمایند تا با دید بازتری به انتخاب شغل آینده خویش
بپردازند .طول دوره اکسترن شیپ از یک روز تا یک ماه
میتواند متغیر باشد .در این طرح دستمزدی به دانشجویان
پرداخت نمیشود و بعالوه دانشجویان باید هزینههای
مربوط به فعالیتهایشان را نیزخودتامین کنند.
-3طرح کاراموزی :3که بعنوان بخشی از یک کالس

-1-3مهمترین دالیل همکاری میان دانشگاه و

دانشگاهی محسوب میشود که دانشجو بصورت موقتی در
یکی از بخشهای صنعت مرتبط باواحدی که میگذراند ،به
فعالیت می پردازد .هدف این طرح اینست که دانشجو عمالً
مطالبی که در دانشکده ،پیرامون یک موضوع بیان میگردد
را در دنیای کار ببیند تا درک بهتر و عمیقتری نسبت به
تئوریهای گفته شده بیابد.

-افزایش هزینه اجرای پژوهشها و آسیبپذیری آنها ،این

-4طرح کو-آپ(:4)co-op

موضوع سبب شده که صنعت برای اجرای پژوهشها و ارتقاء
فناوریها از دانشگاه کمک بگیرد و از دوبارهکاری پرهیز
شود؛
ظهور فناوریهای زیستی ،فناوری اطالعات ،مواد ومحیطهای جدید موجبات تعامل بیشتر میان کاربردها و
دستاوردهای فناوریهای جدید و در نتیجه لزوم ایجاد
ارتباط میان دانشگاه و صنعت را فراهم کرده است؛

برنامهریزی شده است که دانشجو پنج ترم تحصیلی خویش
را به صورت تمام وقت در صنعت به کار و کسب تجربه
بپردازد .این ترمها به ترم کاری 5معروفند.

صنعت عبارتند از:
کاهش حمایتهای مالی دولتها از فعالیتهای پژوهشی دردانشگاهها ،این امر دانشگاه را بر آن داشته که به دنبال منابع
جدیدی برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه
باشند؛

ضرورت همکاری بینرشتهای بینالمللی ،این نوعهمکاریها هماکنون به عنوان روشهایی برای یافتن راه
حلهای پایدار صورت میگیرد؛
تالش برای طراحی ساختارهای عملیاتی و شبکههایجدید[.]3
چهار طرح معروفی که در دانشگاههای معتبر دنیا در جهت
برقراری ارتباط با صنعت مورداستفاده قرار میگیرد عبارتند
از:
-1طرح اینترن شیپ :1که دراین طرح ،به طورکلی یک
ارتباط کوتاه مدت سه جانبه بین دانشجویان ،اعضای هیات
علمی دانشگاه و متخصصان بخش صنعت برقرار میشود در
این دوره ،دانشجویان در قالب تیمهایی باچند رشته یا
1 . Internship
2 . Externship
3 . Practicum

این

طرح

بگونهای

-3روش پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر تدوین مدل راهبردی جهت رابطه
بین دانشگاه وصنعت با توجه به جذب دانشجو میباشد،
روش پژوهش از حیث محیط کتابخانهای -میدانی ،از نظر
هدف کاربردی ،از نظر زمان ،گردآوری داده مقطعی و از نظر
روش اجرای پژوهش ،توصیفی -پیمایشی بود .پژوهش بر
مبنای ماهیت دادهها نیز به دو دسته  ،کیفی و کمی
(آمیخته) تقسیم میشوند .در این پژوهش با توجه به هدف
و ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیبی یا آمیخته از
طریق تلفیق روشهای کیفی وکمّی استفاده شده است .به
منظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع ،عالوه بر
مبانی نظری از مصاحبه برای درک بیشتر استفاده شده
است ،سپس از رویکردهای کیفی برای تأیید نتایج کمی
بهره برده میشود .مطالعه به روشهای آمیخته ،مستلزم
گردآوری و تحلیل دادههای کیفی و کمّی است که در آن
دادهها بهصورت همزمان یا متوالیگردآوری میشوند .نظر
4 . Co Operative Education
5 . Work Term

تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و صنعت با  /...مهدی بهاردوست و همکاران

108

به لزوم انجام پژوهش به روش کیفی قبل از روش کمّی ،در
این پژوهش از ،روش تحلیل محتوا کیفی و کد گذاری
وبررسی موردی بهعنوان یکی از راهبردهای پژوهش در
روشهای آمیخته استفاده شده است.
مراحل انجام پژوهش با این طرح برگرفته از دیدگاه کرسول
و پالنوکالرک ( ،)2011در سه مرحله ،بررسیادبیات،
مطالعه کیفی و مطالعه کمّی انجام گرفته است که در ادامه
مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل  .1فرآیند تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع
ابزارسازی []10

 -3-1-1روششناسی بخش کیفی
روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی کیفی است و
مشارکتکنندگان پژوهش از اساتید دانشگاه ،روسای
دانشگاه و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و مسائل جذب
دانشجو درشهر تهران هستند با بهرهگیری از روش
نمونهگیری هدفمند (شامل  20نفر از اساتید دانشگاه،
روسای دانشگاه و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و مسائل
جذب دانشجو) برای شناسایی عوامل مؤثر در تعیین
سیاستهای جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و
صنعت انتخاب شدهاند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است
ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مؤثر در
سیاستهای جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و
صنعت و ارائه و تدوین الگوی بومی سیاستهای جذب
دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت مصاحبه
نیمه ساختمند و مطالعه اسناد بوده است .برای اعتباریابی
نتایج بخش کیفی از دو تکنیک کدگذاری و روش داده بنیاد
بهرهگیری شده که به این منظور روش همسوسازی دادهها
(بررسی میزان تناسب اطالعات مستخرج از .1مبانی نظری
و اصول زیر بنایی مربوط به سیاستهای جذب دانشجو با
تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت و .2پژوهشهای انجام
شده در حوزه سیاستهای جذب دانشجو با تاکید بر رابطه
بین دانشگاه و صنعت با .3مضامین مستخرج از مصاحبه با
افراد و به عبارت دیگر آگاهیدهندگان کلیدی) به کار رفته
است .تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از

مصاحبههای انجام شده ،با روش کدگذاری انجام گرفته
است.
روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی کیفی است و
مشارکتکنندگان پژوهش از اساتید دانشگاه ،روسای
دانشگاه و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و مسائل جذب
دانشجو درشهر تهران و ساخت پرسشنامه برای بخش کمّی
بود؛ بنابراین دراین مرحله به دنبال دستیابی به توصیف
عمیق و غنی از تجارب و ادراک شرکتکنندگان نسبت به
عوامل در تعیین سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر
رابطه بین دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت .براین
اساس برای شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر سیاستهای
جذب دانشجو در وضعیت حاضر ،از طریق مصاحبههای
عمیق و اکتشافی بهصورت انفرادی با خبرگان علمی که
بهصورت هدفمند انتخاب شده بودند ،دادههای کیفی الزم
جمعآوری و با استفاده از روش کدگذاری ،مقولهها وعوامل
اصلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت .این
مفاهیم ،عوامل و مقولهها ،مبنای تدوین ابزار (پرسشنامه)
برای دستیابی به عوامل مؤثر و شناخت ابعاد و مؤلفههای
تعیین سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین
دانشگاه و صنعت گردید.
 -2-1-3جامعه آماری در بخش کیفی
جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل سه  20نفر از سه گروه
 )1خبرگان صنعتی؛ بهعنوان نمایندۀ بخش صنعت ]مدیر
کارخانجات وشرکت های صنعتی[  )2مدیران و کارشناسان
وزارت صنعت [بهعنوان نمایندۀ بخش دولتی و
سیاستگذاری[  )3خبرگان دانشگاهی ]روسای دانشگاهها
و معاونین واحدهای دانشگاهی و اعضای شورای برنامهریزی
دانشگاههای آزاد ،اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی که
دارای تجارب و اطالعات غنی در زمینۀ ارتباط دانشگاه با
صنعت هستند[ .خبرگان پژوهش که به تأیید اساتید راهنما
و مشاور رسیدهبود ،افرادی بودند که ازنظر آگاهی و اطالعات
در زمینه سیاستهای جذب دانشجو ،دانشگاه و صنعت
برجسته و صاحب نظر بوده و این که بتوانند با ارائه اطالعات
دقیق نمادی از جامعه باشند.
-5-3حجم نمونه و روش نمونهگیری در بخش کیفی
با توجه به اینکه در این مطالعه مبنای تحقیق براساس
روش کیفی بوده وبه طور خاص از روش نمونهگیری گلوله
برفی هدفمند استفاده شده ،نمونهگیری نیز تابع قواعد
همین روش بوده است .رویکرد گلوله برفی هدفمند به دنبال
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یافتن با کیفیتترین دادههای ممکن پیرامون موضوع
تحقیق میباشد .نمونهگیری و نظری استفاده گلوله برفی
هدفمند ،نوعی از نمونهگیری است که سعی دارد به سراغ
نمونههایی برود که بتواند بیشترین کمک را به تبیین
موضوع و سوال تحقیق بنماید .در واقع نمونهها به طور
ارادی و هدفمند و نه بهصورت تصادفی از میان جامعه مورد
مطالعه و با وسواس کامل انتخاب میشوند .نمونهها با توجه
به یافتهها تحقیق در مسیر مطالعه و به منظورتکمیل
وتوسعه دادهها انتخاب میشوند .نمونهگیری در روش گلوله
برفی هدفمند ،نمونهگیری نظری و انتخابی است .برای این
کار سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین
دانشگاه و صنعت مورد بررسی قرار گرفت و مربوط ترین
فرد در مراکز مزبور به لحاظ اطالع و آگاهی از نظامهای
دانشگاه و صنعت به لحاظ پست مشخص گردید .پس از
شناسایی ،خواسته شد که با برگزاری مصاحبهای عمیق
موافقت نمایند .پس از اخذ موافقت و تنظیم زمان و مکان،
مصاحبهها به ترتیب زمان موافقت ،انجام شد .پنج مصاحبه
اول ،به روش نتبرداری و خالصهبرداری انجام شد اما از
مصاحبه پنجم به بعد تمام مصاحبهها ضبط شدهاند .خالصه
اطالعات مصاحبه شوندگان به شرح جدول  1است.
جدول  .1ویژگی جمعیت شناختی نمونه
پست در
دانشکده

تعداد

تخصص خبرگان

فنی و حرفهای

میانگین
سابقه کاری

خبرگان صنعتی

4

مدیر کارخانجات
وشرکت های صنعتی

20

مدیران و
کارشناسان وزارت
صنعت

6

نمایندگان بخش
دولتی و سیاستگذاری

15

خبرگان دانشگاهی

10

روسای دانشگاهها و
معاونین واحدهای
دانشگاهی و اعضای
شورای برنامهریزی
دانشگاههای آزاد،اعضای
شورای عالی انقالب
فرهنگی که دارای
تجارب و اطالعات غنی
در زمینۀ ارتباط
دانشگاه با صنعت
هستند

18

جمع

20
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 -6-3ابزارگردآوری داده در بخش کیفی
در مصاحبههای انفرادی با مصاحبهشوندگان ،برای بررسی
مقدماتی شش سؤال مصاحبه استفاده شد.
ضمن این که سؤالهای فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال
برای درک تجارب شرکتکنندگان در حین مصاحبه مطرح
میشد .در حین انجام مصاحبه پژوهشگر با پرسش
سؤالهای راهنما ،صحت برداشت خود را از گفتههای
مصاحبهشوندگان کنترل کرده است .پژوهشگر در فرایند
نمونهگیری از شرکتکنندگان دادهها را مورد تحلیل قرار
داد تا مواردی که ناقص بوده با دریافت اطالعات جدید از
شرکتکننده جدید کامل گردد .بعد از انجام  20مصاحبه،
عوامل اصلی و فرعی در مصاحبههای قبلی تکرار میشد و
پژوهشگر به اشباع رسید .از آنجا که به موازاتی که پژوهشگر
دادههای مشابه را بارها و بارها مشاهده کند ،از لحاظ تجربی
اطمینان حاصل میکند که یک مقوله به کفایت رسیده
است (دانایی فرد و امامی ) 1386 ،و به عبارتی اشباع حاصل
شده است .در حین مصاحبه به جمعآوری نظرات در مورد
شاخصهای مناسب برای تعیین عوامل مؤثر برمدل
مدیریت ریسک مبتنی بر سطوح بلوغ قابلیتهای انسانی و
کیفیت آموزش پرداخته و عوامل اصلی و فرعی مورد نظر
بررسی و نهایی شد .مدت زمان انجام مصاحبه بین 40تا 60
دقیقه بود.
-7-3روایی ابزار اندازهگیری در بخش کیفی
برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به
منظور اطمینان خاطر از دقیقبودن یافتهها از
دیدگاه پژوهشگر ،از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این
حوزه و متخصصان این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده
شد .همچنین به طور همزمان از مشارکت کنندگان در
تحلیل و تفسیرداده ها کمک گرفته شد .
-8-3پایایی
پایایی به سازگاری یافتههای تحقیق اطالق میگردد.
پایاییدرمصاحبه ،در مراحلی چون موقعیت مصاحبه،نسخه
برداری و تحلیل مطرح میگردد .همچنین در پایایی
مصاحبه شونده ،به چگونگی هدایت سؤاالت اشاره میشود.
در پایایی نسخه برداری نیز باید به پایاییدرونموضوعی
نسخه نویسیهای انجام شده حین تایپ متون توسط دو
فرد توجه نمود .در طول طبقه بندی مصاحبهها نیز توجه
به درصدهای گزارش داده شده توسط دو نفر کدگذار،
روشی برای تعیین پایایی است .میزان (درصد) توافق درون

موضوعی دو کدگذار (که باید  60درصد یا بیشتر باشد) در
مورد یک مصاحبه (کنترل تحلیل) نیز روشی برای پایایی
تحلیل است .در تحقیق کنونی از پایایی باز آزمون و روش
توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبههای
انجامگرفته استفاده شده است .
برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبههای انجام
گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدهوهرکداماز
آنها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بارکُدگذاری
شده است.سپس کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی
برای هر کدام از مصاحبهها با هم مقایسه میشوند .روش
بازآزمایی برای ارزیابیثبات کدگذاری پژوهشگر به کار می
رود .در هر کدام از مصاحبهها ،کدهایی که در دو فاصله
زمانی با هم مشابه هستند با عنوان"توافق" و کدهای غیر
مشابه با عنوان"عدم توافق" مشخص میشوند یافتهها نشان
داد پایایی بازآزمون  0.۷0درصد است که بیانگر پایایی
مناسب است.
- 9-3روش تجزیه و تحلیل دادهها در بخش کیفی
برای تحلیل دادههای کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا
استقرایی استفاده شد .در این طرح مراحل تحلیل دادههای
کیفی گردآوری شده ،از طریق کدگذاری باز و کدگذاری
محوری وکد گذاری گزینشی انجام شده است .کدگذاری
بازگام اول :کدگذاری بازعبارت است از فرایندی تحلیلی که
از طریق آن مفاهیم مشخص شده و ویژگیها و ابعاد آنها از
درون کشف میشوند .در مرحلۀ کدگذاری باز پژوهشگر
مفاهیم را شناسایی و بر حسب خصوصیات و ابعادشان بسط
میدهد .در این مرحله پژوهشگر از دل داده های خام اوّلیه،
مقولههای مقدماتی را در ارتباط با پدیدۀ مورد بررسی از
طریق جزء جزء کردن اطالعات ،به شکلبندی مقولههای
اطالعات درباره پدیدۀ مورد مطالعه ،سؤال کردن دربارۀ
دادهها ،مقایسۀ موارد ،رویدادها و دیگر حاالت پدیدهها برای
کسب شباهتها و تفاوتها میپردازد .در گام دوم ،کدگذاری
محوری ،پژوهشگر یکی از مقولهها را محور فرآیند در حال
بررسی واکتشاف قرار میدهد (بعد اصلی) و سپس
مقولههای دیگر را (مؤلفه ها) به آن ارتباط میدهد .در این
ارتباط در این پژوهش شناسایی ابعاد اصلی و مؤلفههای
مرتبط مورد نظر بوده است؛ در گام سوم کدگذاری گزینشی
بنابراین در مرحلۀ اول ابعاد اصلی و مؤلفهها بر اساس فرآیند
کدگذاری باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبههای
عمیق و اکتشافی انجام عمل پاالیش ،کدهای مفهومی ارائه

شد و اولویت هر یک از عوامل بر اساس فراوانی مفاهیم ذکر
شده در مصاحبه ها مشخص گردید .کدگذاری
گزینشی بر

اساس

نتایج کدگذاری

باز و کدگذاری

محوری ،مرحله اصلی نظریه پردازی است .به این ترتیب که
مقوله محوری را به شکل نظاممند به دیگر مقولهها ربط
داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و
مقولههایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند،
اصالح میکند مفاهیم ،واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری
باز و محوری وگزینشی بودند .هنگام تجزیه وتحلیل دقیق
دادهها ،مفاهیم از طریق کدگذاری ،به طور مستقیم از
رونوشت مصاحبۀ شرکتکنندگان و یا با توجه به موارد
مشترک کاربرد آنها ایجاد شدند .رونوشت مصاحبهها برای
یافتن مقولههای اصلی و فرعی و میزان اهمیت و الویت این
مقولهها به طور منظم مورد بررسی قرار گرفتند .دادهها در
سطح جمله و عبارت برای هر یک از مصاحبهها مورد بررسی
قرار گرفت و کدهای مفهومی از رونوشت مصاحبهها
استخراج شدند.گاهی اوقات یک جمله به بیش از یک
مفهوم مربوط میشد .با استخراج کدهای مفهومی مشترک
و با پاالیش و حذف موارد تکراری ،با بهرهگیری از مبانی
نظری و تطبیق برخی از کدهای مفهومی ،مفاهیم شناسایی
و مشخص و با انجام پاالیش و عمل کاهش این مفاهیم در
قالب مقولههای فرعی (مؤلفهها) سازماندهی شدند.
جدول  .2تحلیل مضامین سیاستهای جذب دانشجو با
تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت
ابعاد

ردیف

محورها

مفاهیم

کد

شهرت دانشگاه

A1

سهولت پذیرش

A1

کیفیت آموزش

A1

شهریه و امکانات
دانشگاهی

A1

قوانین و بخش نامه ها

A1

ظرفیت سنجی

A1

سیاست گذاری ها

B1

رشته های دانشگاهی
در ارتباط با صنعت

B1

نظام های تشویقی
پژوهشی

B1

10

طرح های پژوهشی

B1

11

برنامه ریزی و تناسب
آن با طرح ها

B1

1
عووواموول
داخوول و
درون
دانشوووگاه
ی

2
3
4
5
6
۷
8
9

سیاست جدب دانشجو
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عووواموول
خووارج و
بووووورون
دانشوووگاه
ی
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13

مهارت بازاریابی و
بازارسازی

C1

شناسایی نیازها

C1

15

فرهنگ کارآفرینی

C1

نهادینه کردن

16

ارزشی نگاه کردن و
ایجاد انگیزه

C1

1۷

تخصیص صحیح منابع

C2

نهادینه
کردن

14

سیاست جذب دانشجو

بسترهای قانونی

ارتقاء آکادمیک

رابطه بین دانشگاه و صنعت

سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر
رابطه بین دانشگاه و صنعت

12

آگاهی بخشی

B2

عوامل داخل و درون
دانشگاهی
عوامل خارج و برون
دانشگاهی

کاهش بودجه های
تئوری

C2

19

اقتصاد دانش بنیان

C2

سیاستگذاری و طراحی
مجدد

20

آیین نامه ها و شیوه
نامه ها

D1

تحوالت اساسی

سهم عادالنه اساتید و
دانشجویان در صنعت

D1

نظارت بر طرح های
تجاری انجام شده

D1

نظام ارزشیابی صحیح

D1

رعایت مالکیت معنوی

D1

25

مقررات ساماندهی
شده دانشگاهی

D1

26

تدوین استراتژی

D2

مدیریت دانش

D2

تشکیل تیم و مطالعات
بین رشته ای

D2

29

تامین مالی ایده ها

D2

 -11-3حجم نمونه و روش نمونه گیری در بخش کمّی

30

آموزش مبتنی بر عمل

E1

31

کاربردی کردن آموزش

E1

هم راستاسازی آموزش
و پژوهش

E1

33

منابع اطالعاتی و
امکانات

E1

34

هدفمندی پژوهش

E1

35

نظارت بر تحقیقات

E1

در این پژوهش برای انتخاب نمونههای آماری از روش
نمونهگیری خوشه ای یا طبقهای انتخاب شدند ولذا تمام
31نفر جامعه آماری به عنوان حجم نمونه در نظرگرفته شد.
مقیاس تدوین شده ،ابزار به دست آمده از بخش تحلیل
دادههای کیفی بود که در اختیار 31نفر از خبرگان
وکارشناسان ارسال شد.
جامعه آماری از ابعاد جنسیت ،سطح تحصیالت ،رشته
تحصیلی و سابقه کاری افراد پرداخته شده است.

تحوالت
اساسی

18

21

23
24

2۷
28

32

رابطه دانشگاه و صنعت

22

بسترهای
قانونی

سیاست-
گذاری و
طراحی
مجدد

ارتقاء
آکادمیک

پس از استخراج مقوله ها وزیر مقولههای مدل سیاستهای
جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت ارتباط
بین آنها در تحلیل محتوای کیفی به صورت یک الگو ارائه
شده است .این ارتباط در الگوی مفهومی شکل ارائه شده
است.

شکل  .4-2مدل مفهومی سیاستهای جذب دانشجو با
تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت

بخش کمی
-10-3جامعه آماری در بخش کمّی
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل اساتید دانشگاه آزاد،
روسای دانشگاه آزاد و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و
مسائل جذب دانشجو که طبق احکام کارگزینی رسمی
آزمایشی ،قراردادی ،رسمی قطعی در بخشهای مختلف این
سازمان در سال تحصیلی  1399-1398اشتغال داشتهاند و
حجم نمونه مجموعاً  31نفر میباشد.
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جدول  .3متغیرهای جمعیت شناختی بخش کمی
متغیرهای جمعیت شناختی

تعداد (نفر)

درصد

جنسیت

قسمت شامل پنج سؤال است و مواردی مانند جنسیت،
سن ،تحصیالت ،رشته تحصیلی و سابقه کار مطرح شده اند.
ب) گویه های خصوصی شامل دو بخش -1پرسشنامه

مرد

21

%65

سیاست جذب دانشجو :پرسشنامه سیاست جذب دانشجو

زن

10

%35

دارای  11گویه میباشد .در حقیقت ،تعداد کل سئواالت
پرسشنامه  35میباشند .در گروه عوامل داخل و درون
دانشگاهی(6گویه) ،عوامل بیرون و برون دانشگاهی(5گویه)،
می باشد .و مجموع نمراتی است که آزمودنی از پاسخ به
سؤالهای  1-11پرسشنامه محقق ساخته کسب میکند.

تحصیالت
کارشناسی

3

%15

کارشناسی ارشد

10

%35

دکتری

18

50%

رشته تحصیلی

-2پرسشنامه رابطه دانشگاه و صنعت :پرسشنامه رابطه

مدیریت

۷

%20

HSE

13

%45

فنی و مهندسی

11

%35

سابقه کار
 3تا  5سال

6

%20

 5تا  10سال

12

%35

باالتر از  10سال

13

%45

-12-3گردآوری داده در بخش کمّی
در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها از روشهای زیر
استفاده شد :
-1روش کتابخانهای :به منظور شناخت و توسعه مدل
مفهومی پژوهش ،متون موجود در زمینه
و نیز بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه از روش
کتابخانهای (شامل کتابها ،پایگاههای معتبر علمی و پایان
نامههای دانشگاهی) استفاده شده است.
-2پرسشنامه :به منظورگردآوری دادههای مورد نیاز

دانشگاه و صنعت دارای  24گویه میباشد . .در حقیقت،
تعداد کل سئواالت پرسشنامه  35میباشند .درگروه نهادینه
کردن (5گویه) ،تحوالت اساسی (3گویه) ،بسترهای قانونی
(6گویه) ،سیاستگذاری و طراحی مجدد(4گویه) ،ارتقاء
آکادمیک(6گویه)می باشد .و مجموع نمراتی است که
آزمودنی از پاسخ به سؤالهای  11-35پرسشنامه محقق
ساخته کسب میکند.
در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سئواالت
پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد .برای طراحی این
بخش از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده گردیده است
که یکی از رایجترین مقایسهای اندازهگیری به شمار میرود.
شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئواالت مثبت
بهصورت ذیل میباشد.
نمرهگذاری پرسشنامه مقیاس درجهبندی سوالهای
پرسشنامه
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

5

4

3

2

1

پژوهش وتعیین صحت و سقم آنها در بخش کمی،
پرسشنامهای محقق ساخته برگرفته از کدهای حاصل از
مصاحبه تنظیم شد .اینپرسشنامه شامل سؤاالت بسته
پاسخ با طیف لیکرت پنجگانه در خصوص شناسایی
مؤلفههای روایی پرسشنامه شامل روایی صوری ،محتوی و
روایی سازه است و اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ و
ضریب پایاییاندازه گیری شد.
گویههای پرسشنامههای این پژوهش شامل دو قسمت
است :

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار
اندازهگیری تا چه حد چیزی را اندازه میگیرد که ما فکر
میکنیم .در پژوهش روایی پرسشنامه توسط اساتید و
متخصصان این حوزه تأیید شده است.

الف)گویههای عمومی :در سؤالهای عمومی هدف کسب

پایایی ابزار جمعآوری داده

اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخگویان است .این

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات
آن در اندازهگیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار

-13-3تعیین میزان روایی و پایایی پرسش نامه
روایی ابزار جمعآوری داده
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اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به
دست میدهد .در پژوهش پایایی پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ  0/۷99به دست آمده است.
جدول  .4میزان پایایی مؤلفههای شناساییشده
ردیف

مؤلفه شناساییشده

میزان آلفای
کرونباخ

وضعیت پایایی

1

عوامل داخل و درون دانشگاهی

0/85

پایایی باال

2

عوامل خارج و برون دانشگاهی

0/۷5

پایایی باال

3

ارتقاء آکادمیک

0/81

پایایی باال

4

سیاست گذاری و طراحی مجدد

0/۷6

پایایی باال

5

بسترهای قانونی

0/۷۷

پایایی باال

6

تحوالت اساسی

0/۷8

پایایی باال

۷

نهادینه کردن

0/۷6

پایایی باال

8

سیاست جذب دانشگاه (کل)

0/۷6

پایایی باال

9

رابطه دانشگاه وصنعت(کل)

0/۷5

پایایی باال

میزان است  ،با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها و مقیاس
فاصلهای متغیرها از آزمون  tاستفاده شد.
در این قسمت با توجه به اینکه مقیاس  5درجه ای است،
ارزش عددی برای مقایسه با آمار  tرا عدد  3در نظر
گرفتیم .در ادامه فرض صفر و پژوهش برای این سوال آورده
شده است :
H:µ≠3
H:µ=3
جدول  .5آزمون tتک نمونه ای به منظور بررسی وضعیت
متغیر

سیاستج
دب
دانشجو

آمار توصیفی و استنباطی
برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی که دادههای آن
از پرسشنامه به دست آمد از درصد ،فراوانی ،استفاده شد
ودرآمار استنباطی از تحلیل عاملی وآزمون tو بررسی
موردی انجام شد.
 -15-3مراحل اجرای پژوهش
مراحل انجام پژوهش حاضر به این گونه است که در مرحله
نخست با روش مطالعه کتابخانهای-میدانی مبانینظری و
پیشینه پژوهش در مطالعات داخلی و خارجی مورد بررسی
قرار گرفت و ابعاد ومؤلفههای اولیه به دست آمد .سپس با
استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته با افراد صاحبنظر،
ابعاد و مؤلفههای شناسایی شده تعیین شدند .در ادامه ،ابزار
اندازهگیری برای بخش کمی بر اساس ابزارهای موجود و
تعدیالت بخشکیفی پژوهش مدون شد.
-2-3مراحل اجرای پژوهش
وضعیت عوامل موثرشناسایی شده بر سیاستهای جذب
دانشجو در رابطه بین صنعت و دانشگاه چگونه است؟
برای اینکه بدانیم وضعیت عوامل شناسایی شده موثر بر
سیاستهای جذب دانشجو در صنعت و دانشگاه به چه

مولفه

عوامل
داخل
و درون
دانشگ
اهی
عوامل
داخل
و درون
دانشگ
اهی

-14-3روش تجزیه و تحلیل دادهها
در بخش کمّی با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
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ارزش آزمون=3
مقدا
رt

درج
ه
آزاد
ی

سطح
معنادا
ری

/28
16

30

/000
0

/41
2۷

30

/000
0

اختل
اف
میان
گین

حدپ
ایین

حدبا
ال

3/9

3/39

/41
40

5/3

بازه اطمینان

4/89

/۷0
5

سیاستجدب دانشجو

/22
39

30

/000
0

5/15

4/8۷

/42
5

ارتقاء
آکادم
یک

/42
33

30

/000
0

5/2

4/8۷

/52
5

سیاس
ت
گذاری
و
طراحی
مجدد

/19
20

30

/000
0

5/2

4/66

/۷3
5

بسترها
ی
قانونی

/۷6
50

30

/000
0

5/4

5/1۷

/62
5

تحول
ات
اساسی

/55
44

30

/000
0

5/4

5/21

/۷3
5

نهادینه
کردن

/02
20

30

/000
0

5/1

4/69

/55
5

/29
42

30

/000
0

5/3۷

/100
5

/64
5

رابطه
دانشگاه
وصنعت

رابطه دانشگاه
وصنعت

همانطورکه در جدول فوق مشاهده گردید ،سطح معناداری
در هربعد کمتراز پنج صدم میباشد و بنابراین فرض صفر با
 95درصد اطمینان رد و فرض پژوهش تائید میشود .به
عبارت دیگر ،با توجه به مثبت بودن اختالف میانگین
(نشاندهنده این است که میانگین بیشتراز  3میباشد)
میتوان چنین نتیجه گرفت که وضعیت عوامل شناسایی
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شده موثر بر سیاستهای جذب دانشجو در صنعت و
دانشگاه در حالت باالتر از میانگین قرار دارد.
چه مدلی برای سیاستهای جذب دانشجویان با تاکید بر
رابطه بین دانشگاه و صنعت مناسب است ؟
برای پاسخ به سوال فوق پژوهش و به منظور تعیین الگوی
مناسب برای سیاستهای جذب دانشجویان با تاکید بر
رابطه بین دانشگاه و صنعت از مدل تحلیل عاملی تائیدی
استفاده گردیده است  .تحلیل عاملی تائیدی زمانی استفاده
میشود که پژوهشگر دانش زیادی از سازه مکنون زیر بنایی
دارد .پژوهشگر براساس دانش نظری ،تحقیق تجربی و
مطالعات قبلی ،فرض میکند بین متغیرهای مشاهده شده
و عاملهای بنیادی رابطه وجود دارد و سپس به آزمون این
فرض میپردازد .در تحلیل عاملی تائیدی ،پژوهشگر به
دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی را
بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک ،توصیف یا تبیین میکند.
این مدل نیز مبتنی بر اطالعات پیش تجربی درباره ساختار
دادههاست .مدل مورد نظر میتواند براساس  )1:یک تئوری
یا فرضیه  )2،یک طرح طبقهبندی معین برای گویهها یا
پاره تستها )3،شرایط معلوم تجربی و یا  )4دانش حاصل
از مطالعات قبلی در باره دادههای وسیع باشد
(هومن .)138۷،تحلیل عاملی تائیدی بعداز مشخص کردن
عاملها پیش تجربی ،از طریق تعیین برازندگی مدل عاملی
تعیین شده ،تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده شده
و نظری را برای مجموعه دادهها آزمون میکند
(هومن. )138۷،
در جدول زیر که به جدول مدلهای اندازهگیری معروف
است بارهای عاملی هریک از مولفهها و شاخصها آورده
شده است.
جدول  .6میزان تأثیر و معناداری روابط بین مؤلفهها
ضریب

ردیف

روابط بین متغیرها

1

عوامل داخل و درون
دانشگاهی >--
سیاست جذب دانشجو

0/52

2

عوامل خارج و برون
دانشگاهی >--
سیاست جذب دانشجو

0/69

3

ارتقاء آکادمیک>--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/8۷

4

سیاست گذاری و
طراحی مجدد >--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/66

مسیر

مقدار
t

تائید /رد
رابطه
تائید

3/90
تائید
5/30

4.98

تائید
تائید

5/20

5

بسترهای قانونی>--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/89

6

تحوالت اساسی >--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/64

۷

نهادینه کردن >--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/61

5/40
5/48
5/13

تائید
تائید
تائید

مدل در حالت برآورد استاندارد بارهای عاملی و ضرایب
معناداری هریک از مولفههای متغیرها را نشان میدهد.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود ،بار عاملی تمام
مولفهها بیشتراز  0/5و در حد قابل قبولی قرار دارد.
همچنین با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره  tمسیرها
بزرگتر از  2/58هستند ،بنابراین ارتباط معناداری بین هر
مولفه با هر متغیر وجود دارد.
همانطور که در شکلهای باال نشان داده شده است،کلیه
مقادیر پارامترهای مربوط به مدل به همراه بارهای عاملی و
ضرایب مسیر نشان داده شده است که در جدول ذیل به
صورت خالصه آورده شده است.
جدول  .7برآوردهای مربوط به مدل
ضریب
مسیر

مقدارt

وضعیت

سیاست
جذب
دانشجو

0/65

5/15

پذیرفته
شد

رابطه
دانشگاه
وصنعت

0/91

5/38

پذیرفته
شد

مسیر
سیاست
جذب
دانشجو
باتاکید
رابطه
دانشگاه
وصنعت

مدل در حالت برآورد استاندارد ضرایب مسیر و ضرایب
معناداری هریک از متغیرها را نشان میدهد .همانطور که
در نمودار باال مشاهده میشود ،ضرایب مسیر تمام متغیرها
بیشتراز  0/4و در حد قابل قبولی قرار دارد.
همچنین با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره tمسیرها
بزرگتر از  2/58هستند .بنابراین ارتباط معناداری بین هر
متغیر با مدل سیاست جذب دانشجو وجود دارد.
درجه تناسب مدل ارایه شده تا چه اندازه است؟
شکلهای  4-5و  4-4نمودار مسیر برازش شده به دادهها
را نشان میدهد .همانگونه که شاخصهای خی دو و
 RMSEAنشان میدهند مدل برازش مناسبتری را به
دادهها ارائه میکند .خروجیهای مدل در خصوص سایر
شاخصهای برازش مدل در جدول زیر مورد بررسی قرار
گرفته است.
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جدول  .8شاخصهای برازش تحلیل مسیر مدل
شاخص های برازش

نام شاخص

مقدار

حدمجاز

( CHI-SQUARE/DFمجذور
کای)

2/29

کمتراز 3

میانگین

0/243

کمتراز 0/1

( GFIبرازندگی تعدیل یافته )

0/94

باالتراز 0/9

( Rmseaریشه
خطای براورد)

( NFIبرازندگی نرم شده )

0/93

باالتراز 0/9

( GFIنیکویی برازش)

0/84

باالتر از 0/8

( AGFIنیکویی برازش تعدیل
شده)

0/82

باالتر از 0/8

با عنایت به خی دو بدست امده ( )39/9و میزان درجه ازادی
29میزان نسبت X2/dfبرابر عدد 2/29میباشد که این
مقدار بنا برعقیده کالین و موشبرگر ( )۷6:2005اگربین
0تا 3باشد قابل قبول است و هرچه این نسبت کوچکتر باشد
برازش مدل بهتر است .همچنین مقدار ریشه میانگین
خطای براورده شده به مقدار0/243براورد گردید که مقدار
این شاخص که در واقع همان آزمون انحراف هر درجه
آزادی است .برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته
باشند کمتراز  0/05است .مقادیر باالتر از ان تا 0/08
نشاندهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است و
مدلهایی با اعداد  0/1یا بیشتر برازش ضعیفی دارند.
همانگونه که مشاهده میشود در سایر شاخصهای برازش
مدل نیز ،مدل تهیه شده در وضعیت مطلوبی قرار گرفته
است.

شکل  .4-8مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین
ضرایب استاندارد

شکل  .4-9مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری
ضرایب

شکل .4-10مدل سیاست جذب دانشجو باتاکیدرابطه
دانشگاه وصنعت

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر ،با تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه
و"صنعت" با هدف جذب دانشجو میباشد و با استفاده از روش
تحقیق آمیخته (کیفی و کمی )،صورت گرفته است .الگوی
مستخرج از تجزیه وتحلیل یافتههای پژوهش در قالب هفت بعد
اصلی و سی پنج معیار طراحی شد .هفت بعد اصلی عبارت اند
از « :عوامل داخل و درون دانشگاهی»« ،عوامل خارج و برون
دانشگاهی»« ،سیاست گذاری وطراحی مجدد»« ،نهادینهکردن
سازی»« ،تحوالت اساسی»« ،بسترهای اساسی»« ،ازتقاء
آکادمیک » استخراج شدند و در چارچوب ابعاد مذکور
درخصوص یافتههای پژوهش بحث شد و در خالل آن،
پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت فعلی ارائه شد.
برقراری ارتباط موثر دانشگاه و صنعت ،تعامالت و فعالیتهای
مشترک میان این دونهاد را بهبود بخشیده که این امر منجربه
افزایش شناخت دانشگاه از نیازهای صنعت خواهد شد .از این
طریق ،کیفیت وتناسب دورههای آموزشی آکادمیک در دانشگاه
با نیازهای صنعت و به تبع آن قابلیتهای علمی و عملی
دانشجویان ،افزایش یافته و بسترهای نوآوری و پیشرفت در
سازمانها و جامعه ارتقاء مییابد .بنابراین اگر این ارتباط برپایه
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روابط نادرست شکل گیرد و یا موانع و مشکالت شناسایی شده
در برقراری ارتباط موثر بین این دو نهاد مرتفع نگردد ،جامعه
نخواهد توانست به خواستهای خود در جهت توسعه و پیشرفت
دست پیدا کند.
6
دادههای حاصل با نتایج پژوهشهای پارشاکو و همکاران
( ،)2018کریسیلی ۷و همکاران ( ،)2018لیال فیلهو 8و همکاران
( ، )210۷موسکیو 9و همکاران ( ،)2014ویت و نایت10
( )1995در خصوص نتایج تحلیل تماتیک مورد همپوشانی قرار
گرفت و مفاهیم نزدیک به آن حاصل گردیده است.
سیاستگذاری و طراحی مجدد ساختار ،ارتقاء آکادمیک علوم
انسانی به همراه نهادینهسازی رویکرد تجاری سازی تحقیقات به
عنوان شرایط زمینهای که بستری و محیط را برای تجاری سازی
تحقیقات علوم انسانی و روی آوردن پژوهشگران به این رویکرد
فراهم میکنند .در این بین تدوین آییننامهها و ایجاد بسترهای
قانونی برای تجاریسازی تحقیقات به عنوان شرایط مداخلهگری
که باعث گسترش رویکرد تجاریسازی و افزایش ترغیب
پژوهشگران و در نهایت ارتباط صنعت و دانشگاه عمل میکند.
برآیند این شرایط سه گانه باعث فرایند /تعامالتی به صورت
شبکهسازی در بعد درونی و بیرونی در جهت گسترش
تجاریسازی تحقیقات میشود که نتیجه و پیامد آن دستیابی
دانشگاهها و مراکز تحقیقی به مزیت رقابتی در قالب تولید علم
و ایفاء نقش در رشد و توسعه کشور میباشد .تأثیر بسیار مهمی
دیگری که پیامدهای تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی بر
جای میگذارد بازخورد این پیامدها در جهت ارتقاء آکادمیک
میباشد .بدین معنی که گسترش رویکرد تجاریسازی و روی
آوری اساتید و پژوهشگران ،باعث افزایش تولیدات علمی و ارتقاء
سطح کیفی تحقیقات در این رشتههای میشود .که بر آینده آن
ارتقاء آکادمیک رشته در چارچوب نظام آموزشی و تحقیقاتی و
ارتباط با صنعت است .

دانشجویان در نظر و دانشگاه فیلترگذار متخصصان فنی از
دانشگاه به صنعت میباشد.
 بر اساس یافتههای تحقیق در بعد سوم ارتقاء آکادمیکآموزش مبتنی بر عمل و کاربردی کردن آموزش و شرکت
اساتید دانشگاه در کنفرانسها و ایجاد ارتباط با اساتید
دانشگاههای دیگر در پیشبرد سطح آکادمیک و هدفمندی
پژوهش تاثیرگذار باشند.
 بر اساس یافته های تحقیق در بعد هفتم نهادینه کردن وآگاهیبخشی وکسب مهارت بازارسازی و بازاریابی وشناسایی نیازها
فرهنگ کار آفرینی و صنعتیشدن دانشگاه
بر اساس یافتههای مربوطه در بعدششم سیاستگذاریوتدوین استراتژی و مدیریت دانش میتواند در بحث دانش توام
با صنعت طراحی مجددی صورت پذیرد.
فعالترکردن دفاتر"ارتباط با صنعت دانشگاهها"در جذباعتبارات دستگاههای اجرایی به منظور ایفای نقش اصلی در
کنترل و هدایت دانشجویان در انجام کارآموزی.
جهت دادن تحقیقات دانشگاهی به سوی جنبههای تجاریوپاسخگویی به نیازهای اقتصادی اجتماعی کشور
ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع وهمچنین جامعه و به منظور نیل به خودکفایی
تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه نیازهای صنعت وجامعه
ترویج و تسهیل ارتباط بین اساتید و دانشجویان با صنایع وسازمانها
ایجاد مشوقهایی در جهت ترغیب دانشگاهیان به همکاری باصنایع و سازمانها
معرفی تواناییها و پتانسیلهای دانشگاه با صنایع و سازمانهادر برطرف نمودن مشکالت آنها
 حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائهطرح های تحقیقاتی منتخب دانشگاه
انجام تحقیقات مشترک در جهت شناسایی موانع و تعیینراهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه
برگزاری جلسات توجیهی پیش از برگزاری دورههایکارآموزی جهت آشنایی بیشتر با محیط
صنعت.

6 - Parshakov et al., 2018
7 - Cricelli et al., 2018
8 - Leal Filho et al., 2017

9 - Muscio et al., 2014
10 .Wit & Knight

 -6-5پیشنهادهای برگرفته از یافتههای پژوهشی
(کاربردی)
براساس یافتههای به دست آمده پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه
مینماید و با توجه به یافتهها ومحدودیتها و مشکالتهای
پژوهش ،پشنهادهای زیر ارائه میگردد:
بر اساس یافتههای مربوطه در بعد پنجم بسترهای قانونیدانشگاه میبایست از صنعت عادالنهای را برای اساتید و
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چکیده
هدف اصلی این مقاله ،طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها است.
این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و کمی انجام شده است؛ به همین منظور در مرحله کیفی ،تعداد  14نفر از خبرگان در
حوزه کیفیت پژوهش دانشگاهی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونهگیری نظری انتخاب شده و به صورت نیمه ساختار یافته
مورد مصاحبه قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد .پس از پیادهسازی محتوای مصاحبهها
و تحلیل مقدماتی آنها ،کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی و به منظور دستیابی به مقولههای اصلی کدهای مشابه در طبقههایی
خاص قرار گرفتند .در نها یت برای هر یک از طبقات عنوانی که دربرگیرنده کل کدهای آن طبقه باشد ،انتخاب گردید .در نتیجه
این مطالعه الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها مشخص گردید که به اعتقاد خبرگان
پژوهش دانشگاهی ،شامل ابعاد بسترسازی ،سیاستها و مأموریتها ،برنامهریزی ،نظامهای حمایتی /تشویقی و بُعد ارزیابی و
نظارت است هر یک از این ابعاد خود شامل مؤلفه های هستند که مجموع آنها در الگو  25مولفه است .نتایج حاصل از تحلیل
دادههای کمی نشان داد که افراد نمونه تحقیق ،الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها را
در سطح مطلوب ارزیابی نموده و وجود این ابعاد و مؤلفههای مربوط به آن ها مهم و حائز اهمیت تشخیص داده اند .اعتبار یابی
مدل طراحی شده در نمونه تحقیق نشان داد که تمامی متغیرهای مشاهدهپذیر دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر مکنون خود
هستند و با توجه به شاخصهای  PLSاز مطلوبیت الزم برای سنجش متغیر مکنون متناظر خود برخوردار هستند .همچنین،
یافتههای حاصل از آزمون نیکویی برازش و سایر شاخصهای کیفیت مدل نشان دادند که مدل پیشنهادی الگوی مدیریتِ کیفیت
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها از کیفیت و برازش الزم برخوردار هست.
واژههای کلیدی :دانشگاه ،اعضای هیئت علمی ،پژوهش ،مدیریت کیفیت ،الگو

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
براون لی 1معتقد است" یکی از پرارزشترین منابعی که
جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد ،دانشگاه
است[ :]22به عبارتدیگـر دانشـگاهها و مؤسـسات آموزش

عالی یکی از مهمترین نهادها در جهت آموزش ،توسعه و
تامین منابع انسانی و رکن اصلی در پیشرفت و توسعه
همهجانبه هر کشوری میباشند و همواره بهعنوان باالترین

1.Brawnlee
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مرکز اندیشه و تولید علم محسوب میشوند و با حضور و
فعالیت اندیشمندانه متفکران ،دانشپژوهان و دانشجویان
در اعتالی علمی و جهت بخشیدن به حرکت فکری،
اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه نقش اساسی دارند
[ :]17دستیابی به اهداف بلندمدت چشمانداز جمهوری
اسالمی ایران در افق  1404و نیز اهداف برنامه ششم
توسعه ،جز با داشتن نظام آموزش عالی با کیفیت و کارآمد
میسر نیست.
دانشگاه بهعنوان یک سازمان پیچیده ،فرهنگی و یک کانون
هنجار مدار به انتظام بخشی اخالقی و اجتماعی جامعه
کمک کرده و مسئولیتهایی برای خود ،در جهت بهبود
کیفیت زندگی و حفظ پویایی و نشاط در جامعه قائل است.
این نهاد بزرگ اجتماعی همچنین بهعنوان هسته پیشتاز
تحوالت عمل نموده ،از طریق رصد کردن تغییرات اجتماعی
و فرهنگی بهویژه در عرصه علم و فناوری ،جامعه را برای
تسلط بر رویدادهای مبهم آینده توانمند و مهیا میکند
[ .]13بر این اساس در ادبیات آموزش عالی ،برای
دانشگاهها ،نقشها و کارکردهایی برشمرده میشود؛
ازجمله :نقد و پرسشگری ،نهادسازی ،بازشناسی سنت و
مواریث فرهنگی و هنری ملتها ،نوگرایی و رویارویی فعال
با تحوالت جهانی و . ..؛ نقشهایی که مستمراً کیفیت و
کمیت تعامل این نهاد را با جامعه ارتقاء داده است[.]13
در کنار نقشها و کارکردهای ذکرشده ،دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی مانند دیگر نظامهای اجتماعی بر اساس سطح
پیشرفت و نیازهای جامعه ،مأموریتهای 2مختلفی بر
عهدهدارند که میتوان آنها را در پنج مأموریت یا وظیفه
ترسیم کرد که عبارتاند از -1 :آموزش -2پژوهش-3
خدمات -4تولید و نشر علم و  -5رشد حرفهای؛ هر یک از
این مأموریتهای از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بی
توجهی به هر یک از آنها ممکن است زیانهای
جبرانناپذیری برای جامعه به دنبال داشته باشد[]33؛ از
سه مأموریت یا کارکرد ذکرشده؛ مأموریت یا کارکرد
پژوهش ،بهطور خاص ،مسئلهای است که همواره برای
دانشگاهها مطرح هست [ .]5پژوهش فرایندی است که از
طریق آن میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و
نسبت به آنها شناخت الزم را کسب کرد.

تحقق مأموریتهای نظام آموزش عالی متأثر از عوامل زیاد
و متنوعی است؛ از بین این عوامل بیشمار و متنوع؛ عامل
آموزشگر(هیئتعلمی) ،مهمترین آنها بوده تا حدی که
برخی اعضای هیئتعلمی یک دانشگاه را قلب آن دانشگاه
یا موسسه آموزش عالی میدانند و یک دانشگاه یا دانشکده
را دقیقاً به دلیل نوع اعضای هیئتعلمی آن ،خوب یا بد و
اثربخش یا غیر اثربخش به شمار میآورند؛ بنابراین ماهیت
و کیفیت یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در گرو
کیفیت و توان علمی اعضای هیئتعلمی آن است[،]39
چراکه اعضای هیئتعلمی قادرند عملکرد و موقعیت سایر
موقعیتها را تحت شعاع خود قرار دهند؛ بنابراین دانشگاهها
برای اینکه بتوانند در حوزههای عملکردی(مأموریتها) خود
موفق باشند باید به کیفیت عملکردی اعضای هیئتعلمی
بهخصوص در فعالیتهای کلیدی مثل پژوهش ،که
مسئولیت اصلی آن بر عهده اعضای هیئتعلمی است ،توجه
داشته باشند[.]39
در واقع اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی ،مهمترین مؤلفهها در نظام آموزش عالی ،بوده و محور
اصلی آموزش ،پژوهش و اعتالی فرهنگی دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی هست ،بهطوری که کارایی و موفقیت
دانشگاهها و مراکز علمی آموزشی و پژوهشی وابسته به
کیفیت کار نیروی انسانی آن و بهخصوص اعضای
هیئتعلمی آن است به باور بالدین )1985(3اعضای
هیئتعلمی سرمایه حیاتی و رکن اساسی هر مجموعه
دانشگاهی به شمار میروند .در همین راستا میلر و
ویلسون )1963(4بیان داشتهاند که قلب هر دانشگاه یا
موسسه آموزش عالی اعضای هیئتعلمی آن است و عملکرد
هر دانشگاه یا دانشکده درگرو نوع فعالیتهای اعضای
هیئتعلمی آن است که خوب یا بد ،اثربخش یا غیر
اثربخش است .بنابراین ،ماهیت و کیفیت یک دانشگاه و
موسسه آموزش عالی درگرو کیفیت اعضای هیئت علمی آن
میباشد و برای یک موسسه آموزش عالی غیر ممکن است
که بدون هیئت علمی مجهز به دانش ،قابلیت حرفه ای،
تعهد و انگیزه واقعی آموزش و پژوهش با کیفیت ارائه
نماید[ .]26اعضای هیئت علمی ،هر چه بیشتر بتوانند
خدمات خود را با کیفیت بهتری ارایه دهند توسعه و
پیشرفت آن کشور با شتاب بیشتری رخ میدهد .

2.Missions
3.Baldwin

4.Miller and Wilson
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کسب نتایج دقیق و قابل اعتماد از عملکرد پژوهشی اعضای
هیئت علمی نیز مستلزم مدیریت و هدایت مستمر
فرایندیهای عملکردی آنها است .بر این اساس طراحی
و تدوین الگوی مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای پژوهشی
اعضای هیئت علمی ،نیازی است مشهود؛ چرا که اقدامات
صورت گرفته در این زمینه پراکنده و"سطحی بوده و
کارایی و اثربخشی الزم را ندارند"[]11؛ مدیریت کیفیت
فرایندی سه مرحله ای تعریف شده که از طریق
سازوکارهای برنامه ریزی ،تضمین و بهبود کیفیت به اجرا
در میآید[.]10
بسیاری از مطالعات اثرات مثبت مدیریت کیفیت را بر
متغیرهای مختلفی مانند رضایت شغلی( 5کاریا و همکاران،6
 ،)2006مزیت رقابتی( 7الشوانی و همکاران2007 ،8؛ پاول،9
 ،،)1995رضایت مشتری( 10راد2006 ،11؛ سان،12
2000؛ تانین و همکاران )2010 ،13رضایت شغلی
کارکنان( 14کاریا و همکاران2006،؛ اوی و همکاران،15
)2006؛ مشارکت شغلی(16کاریا و همکاران ،)2006 ،عدالت
سازمانی( 17محمد ،)2014 ،تعهد سازمانی (کاریا و
همکاران)2006 ،؛ بهره وری (رادوویلسکی و همکاران،18
1996؛ تانین و همکاران ،)2010 ،سودآوری(رادوویلسکی و
همکاران1996 ،19؛ تانین و همکاران ،)2010 ،عملکرد
تحقیق و توسعه (پراجوگو و هنگ )2008 ،20و عملکرد
سازمانی( راد 2006؛ سادیکوگلو و اولکای2014 ،21؛ سان،
 )2000به نقل از اریلماز 22و همکاران)2016 ،؛ گزارش
کرده اند؛
بر این اساس طراحی الگویی که با آن بتوان ابعاد مختلف
مدیریت کیفیت را پیاده کرد؛ میتواند در بهبود کیفیت
فعالیتها مثمر ثمر باشد .تالشهای انجام شده در آموزش
عالی ایران نشان دهنده این است که کشور ما هم اکنون
سه مرحله اولیه را پشت سر گذاشته است؛ در مرحله اول
اندیشیدن درباره کیفیت آموزش عالی انجام پذیرفته و در
مراحل دوم و سوم نیز کسب تجربه اولیه و سپس الگو
5.Career Satisfaction
6.Karia et al
7.Competitive Advantage
8.El Shewany et al
9.Powell
10.Customer Satisfaction
11.Rad
12.Sun
13.Tanninen et al
14.Employee’s job Satisfaction
15.Ooi et al
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پردازی درباره سنجش کیفیت و بومی کردن فرایند ارزیابی
کیفیت به عمل آمده است[.]36
هر چند تالشهایی برای مدیریت کیفیت در سطوح
مختلف ،در کارکردهای مختلف و ازجمله درزمینه آموزش
و پژوهش و در گروههای مختلف و ازجمله اعضای
هیئتعلمی؛ صورت گرفته ،اما تالشهای انجامگرفته
درزمینه استقرار نظام مدیریت کیفیت تنها بهصورت نمادین
و روبنایی و با تالش و حمایت عده معدودی به حیات خود
ادامه میدهد و کارکنان آن در همه سطوح بهجای انجام
وظایف خود به روشهای مطلوب و کیفی ،مطابق عرف و
عادات بهجای مانده از سنوات قبل وظایف خود را انجام
میدهند[.]25
بر این اساس نیاز است مدیریت کیفیت فعالیتهای
پژوهشی اعضای هیئتعلمی ،بهصورت سازمانیافتهتر
طراحی و برنامهریزی شود در این زمینه باید ضمن مطالعه
و بررسی الگوهای موجود ،مؤلفهها و ابعاد مختلف پژوهش،
مورد توجه قرار گیرد؛ نگاه عمیق و بلندمدت به موضوع،
جایگزین نگاه سطحی و مقطعی شود؛ نهاد(های) متولی و
درگیر در این زمینه تقویت و تحریک شود ،سازوکارها و
اقدامات بهبود بخشی و ارتقاء کیفیت فعالیتهای پژوهشی
اندیشیده و پیاده شود ،تا ضمن تضمین کیفیت فعالیتهای
پژوهشی  ،منجر به بهبود مستمر اقدامات و فعالیتها شود؛
هم ابعاد مختلف موضوع مدنظر قرار بگیرد و هم اطالعات
درست و هم از نظر افراد صاحب صالحیت و هم از روشهای
درست تهیه شود و هم این اطالعات در راستای بهبود و
اصالح و مطابق اصول و منطق درست برای اصالح و بهبود
و ارتقاء کیفیت استفاده شود؛ همه این موارد ،نشانگر این
موضوع است که باید مدیریت کیفیت فعالیتهای پژوهشی
از حالت مبهم بودن خارج شود و در قالب چارچوب و الگوی
مشخص و مناسبی دنبال گردد؛ چرا که مدیریت کیفیت،
بهعنوان روشی برای بهبود فعالیتها و عملکردهای دانشگاه
محسوب میگردد(پاول )1995 ،23و امروزه حتی
16.job involvement
17.organizational justice
18.Radovilsky et al
19.Radovilsky et al
20.Prajogo and Hong
21.Sadikoglu and Olcay
22.Eryılmaz et al
23.Powell
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کوچکترین شرکتهای صنعتی و خدماتی به مقوله
مدیریت کیفیت توجه خاصی دارند؛ [ .]38این موضوع
مستلزم این است که ادبیات موضوع در ابعاد داخلی و
خارجی آن ،مورد بررسی دقیق قرارگرفته و در جهت بومی
و متناسبسازی الگوی طراحی شده ،دیدگاه صاحبنظران
هم در تدوین الگو نهایی مدنظر قرار بگیرد.
هر چند در سالهای گذشته در ایران تالشهایی برای
مدیریت و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی صورت
گرفته ،اما همانگونه که ویدویچ 24و پرتر در بررسی خود از
زمینه های فرهنگی و اجتماعی مختلف کشورها بهعنوان تم
غالب 25در آنها ،به این نتیجه رسیدهاند که کیفیت بسیار
مرتبط با زمینه است و باید بهصورت محلی و با در نظر
گرفتن فرهنگ و زمینه و شرایط خاص تعریف شود[ ]10و
طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در صورتی
که مبتنی بر شرایط خاص سازمانها باشد میتواند سبب
بهبود عملکرد سازمان شود[.]30
در این تحقیق به طراحی الگوی مناسب برای مدیریتِ
کیفیتِ فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی در
دانشگاهها؛ پرداخته میشود.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق؛ در این تحقیق ابعاد و
مؤلفههای مؤثر در مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای پژوهشی
اعضای هیئتعلمی شناسایی و الگوی مناسب برای مدیریت
کیفیت فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها در دانشگاه شاهد
طراحی و مورد اعتبار یابی قرار میگیرد.

امروزه مأموریتها و کارکردهای آموزش عالی هم گسترش
پیدا نموده؛ در ابتدا تدریس و خدمات دو مأموریت اصلی
دانشگاهها بودند و پژوهش جزو این مأموریتها به شمار نمی
رفت []43؛ اما از زمانی که دانشگاهها از پژوهش برای
هدایت دانشگاهیان و اساتید در زمینههای علمیشان
استفاده کردند ،تأکید مضاعفی بر امر پژوهش در سطح
دانشگاهی و اعضای هیئتعلمی به وجود آمد.
پژوهش کنشی عقالنی و فرایندی خردمندانه و منظم است
که به بازنگری ،نقد و پاالیش و یا تولید و خلق اندیشه منجر
میشود .این فرایند معموالً با پرسش یا پرسشهایی آغاز و
با پاسخ یا پاسخهایی نسبتاً قانعکننده به آن پرسش یا
پرسشها به فرجام میرسد .البته این فرجام نسبی است و
خود درواقع آغاز دیگری است و معموالً به طرح پرسش یا
پرسشهایی جدیدتر و ارائه پاسخ یا پاسخهایی پیچیدهتر و
حرکت از سطح به عمق و از دانی به عالی منجر میشود
[ .]23در فرایند چنین حرکتی است که تولید ،تبادل و
ذخیره اطالعات یعنی توسعه و تکامل فرهنگی و بهتبع آن،
توسعه جامعه و همه وجوه و ابعاد اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی آن تحقق میپذیرد .بهطوریکه میتوان گفت
پژوهش یکی از اصلیترین و مستمرترین عوامل و
شاخصهای توسعه هر جامعه به شمار میرود [،]23
اهمیت پژوهش بهاندازهای است که آمار تولید علم در دنیا
نیز نشان میدهد هفتکشور اول تولید علم ،همان
هفتکشور اول جهان ازنظر امکانات هستند و تفاوت بین
کشورهای پیش رفته و عقبمانده ،با امکانات ،شرایط و
بسترهای پژوهشی آنها مرتبط است [.]21
دانشگاه بهعنوان یک موسسه آموزش عالی رسالتی خاص
در امر پژوهش بر عهده دارد .در مورد پژوهش در دانشگاه
سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول :رسالت دانشگاهها انجام پژوهش بهمنظور
دستیابی به راهکارهای نیل به اهداف توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نیست ،بلکه تنها انجام پژوهشهایی
بهمنظور بسط و توسعه دانش در قلمروهای گوناگون به
معرفت بشری است .بر اساس این دیدگاه ،دانشگاهها باید از
انجام پژوهشهای کاربردی متناسب با نیاز بخشهای
مختلف اقتصادی معاف شوند و اینگونه پژوهشها را در

24.Vidovich

25.Overarching Theme

 -2رسالتها و مأموریتپژوهشی آموزش عالی
آموزش عالی مقوله نوینی در جامعه بشری نیست اما امروزه
به دلیل تأثیر عمیق و همهجانبهای که بر تمامی ابعاد
جوامع بشری بهویژه رشد و توسعه جوامع دارد موردتوجه
زیادی واقعشده و بهعنوان نیروی محرکه توسعه پایدار و
حرکت بهسوی جامعه معرفتی ،دارای نقشی راهبردی است
و در رقابت کشورها در سطح منطقهای و بینالمللی نقش
تعیینکنندهای ایفا میکند [ ]50درواقع مراکز آموزش
عالی از گرانبهاترین ذخایری میباشند که هر جامعهای
برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد .امروزه این مراکز به
لحاظ دارا بودن دانش و فن در باالترین سطح تخصصی از
اعتبار زیادی برخوردارند و از عوامل عمده دگرگونی
اجتماعی محسوب میشوند.
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مؤسسات پژوهشی کاربردی که در صنعت یا دستگاههای
مختلف اجرایی تأسیس میشوند ،متمرکز ساخت.
دیدگاه دوم :در تقابل با دیدگاه اول ،دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی را بیش از هر چیز از جنبه میزان پاسخگویی
به نیازهای گوناگون جامعه ،ارزیابی میکنند و ازجمله،
فعالیتهای پژوهشی را نیز چنین معیاری مورد قضاوت قرار
میدهند.
دیدگاه سوم :این دیدگاه در جستجوی نوعی تعادل و توازن
در تبیین رسالت پژوهشهای دانشگاهی است ،بدین معنا
که متخصصان دانشگاهی و بهطورکلی نظام آموزش عالی
در هر کشور عالوه بر آنکه بخشی از قوای خود را از طریق
انجام پژوهشهای پایه ،متوجه توسعه مرزهای دانش نمایند
درعینحال میتواند بخشی دیگر از توان خود را مصروف
کاوش درزمینه مسائل گوناگون جامعه و تشریکمساعی در
دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کند .به نظر میرسد گرایش انحصاری نظامهای آموزش
عالی به سمت هر یک از این دو واقعیت و غفلت از دیگری
موجب کاسته شدن از درجه بهرهوری این نظامها میگردد
و درمجموع جامعه را یا در کوتاهمدت و یا در بلندمدت،
دچار خسران مینماید [.]35
اهمیت پژوهشهای دانشگاهی و باور سیاستگذاران
بهضرورت این پژوهشها بر کسی پوشیده نیست .در
دانشگاههای کشورهای صنعتی ،پژوهش جایگاهی بسیار
مهم داشته است .این دانشگاهها سعی میکردند که بین
آموزش و پژوهش ارتباط متقابلی ایجاد کنند .آموزش از
نتایج پژوهشهای تغذیه میکرد و بحثها و پرسشهای
کالسی ،پژوهشگران را به تفکری دوباره در خصوص
پرسشها و فرضیههای مطروحه وا میداشت [.]40
دانشگاه باید به تحقیقات علمی توجه و عنایت زیادی داشته
باشد و موارد زیر را در خطمشی خود موردتوجه قرار دهد:
- 1دانشگاه باید در پشتیبانی و اهمیت قائل شدن برای
تحقیقاتی که جنبه عملی بیشتری دارند توازن و تعادل
برقرار کند و از توسعه و حمایت بیشازحد یکی و محدود
کردن دیگری اجتناب کند
- 2دانشگاه باید نتیجه تحقیقات خود را در زمینه های
مختلف بهطور منظم به چاپ رسانده و در اختیار
دستاندرکاران و سازمانهای دولتی و غیردولتی که امکان
استفاده از آن نتایج را دارد قرار دهد و فقط به انجام تحقیق
و سپس بایگانی آنها اقدام نکند.
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-3دانشگاه باید در تنظیم برنامههای تحقیقاتی خود به
نیازمندیهای جامعه توجه کند تا از نتایج آن استفاده به
عمل آید.
در کشورهای پیشرفته اصوالً دانشگاه را نهادی اجتماعی می
دانند که مهمترین شاخص آن پژوهش میباشد ،ولی تجربه
کشورهای درحالتوسعه در زمینه های پژوهش دانشگاهی
یکسان نیست .در بسیاری از این کشورها و ازجمله کشور
خودمان ،دانشگاهها نتوانستهاند موفقیت چندانی در
برقراری یک نظام پژوهشی موفق داشته باشند.
خدمات دانشگاهی در کشورهای درحالتوسعه دچار کمبود
منابع است و معموالً بودجه کافی در اختیار نیست.
متقاضیان دانشگاه فاقد توانایی مالی هستند و سازمان
هدایتکننده با توانایی مالی اندك است .درنتیجه امکان
رقابت برای تأمین مالی هیئتعلمی وجود ندارد .فرار مغزها
از نمودهای رایج در این کشورهاست و موجب افت کیفیت
و کیفیت علمی نظام دانشگاهی میشود و توسعهنیافتگی
تشدید میشود ،چراکه بیشتر درآمد دانشگاهها در این
کشورها از منابع عمومی تأمین میشود .به دلیل کمبود
منابع عمومی ،نوعی از برنامهریزی مرکزی در این کشورها
رواج دارد ،حمایت دولتی با کنترل دولتی همراه است.
وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر موجب مدیریت غیر
منعطف دانشگاهی میشود [ .]15دانشگاهها هدف اصلی
خود را تربیت دانشجو میدانند و در کنار اهداف آموزشی،
اهداف پژوهشی نیز گنجاندهشده است که متأسفانه به
دالیل مختلفی در مقایسه با فعالیتهای آموزشی دانشگاهها
ضعفهای اساسی مشاهده میگردد .محصوالت دانشگاه
علیرغم کیفیت باالی آنها متأسفانه خریدار چندانی ندارد،
پژوهشهای دانشگاهی نتوانسته است در جهت رفع
معضالت صنعتی کشور گام عمدهای بردارد .
انجام پژوهشهای علمی در محیطهای دانشگاهی ،موجب
بارور ساختن روح تحقیق در جامعه خواهد شد ،زیرا از این
راه میتوان تفکر و اندیشه تحقیق را بهواسطه قشر دانشجو
از محیط به خارج از آن انتقال داد .نقش آموزش عالی
بهعنوان یک نظام پویا ،هوشمند ؛ تربیت نیروی انسانی
متخصص و ماهر موردنیاز جامعه ،ترویج و ارتقاء دانش،
گسترش دامن تحقیق و پژوهش و زمینه سازی برای توسعه
و پیشرفت کشور است که تحقق این اهداف توجه بیشتری
را ازنظر علمی و پژوهشی طلب میکند .دانشگاهها بهعنوان
پایگاه پژوهشی کشور سهم عمدهای در رفع تنگناهای
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موجود در سر راه ارتقاء دانش و گسترش تحقیق بر
عهدهدارند[.]29
یکی از دالیل تأکید بر موضوع پژوهش در دانشگاه ها را
چیتام( )2007به این خاطر میداند که پژوهش اساس
چگونگی کارکرد یک دانشگاه است و حیات فکری کارکنان
تا حد زیادی مرهون پژوهش است .نکته دیگر این است که
در ساختارهای جدید آموزش عالی ،دوگانگیهای سنتی و
مرسوم میان دو مقوله اصلی آموزش عالی ،یعنی آموزش و
پژوهش از بین رفته است آموزش کارا و اثربخش به پژوهش
بهرهور بستگی دارد.
دلیل دیگر افزایش تأکید بر پژوهش در دانشگاهها ،افزایش
تقاضای بهرهوری پژوهش در دانشگاههای سراسر جهان
جهت پاسخگویی به نیازهای چندگانه تأمینکنندگان مالی،
ذینفعان ،رقابتهای بینالمللی شامل ردهبندی جهانی و
وضعیت دانشگاهها است[ .]47شرکتها و کمپانیهای
مختلف مایل به همکاری با دانشگاههای پژوهش محور
هستند و سعی میکنند که روابط خویش را با آنها بهبود
بخشند .این تمایل دالیل آشکاری دارد .شرکتها می
خواهند به دانشجویان آموزشدیده دسترسی داشته باشند،
اساتید دانشگاه را در سرمایهگذاریها شریک کنند و
دانشگاهها را برای آشناییشان با تجهیزات تهییج نمایند.
[.]42
اعضای هیئتعلمی همواره نقش اصلی را در دانشگاهها بر
عهده داشتهاند ،بهطوریکه اعتبار دانشگاهها عمدتاً بر
اساس کمیت و کیفیت استادان آنها ارزیابی میشود در
واقع اعضای هیئتعلمی و حیات دانشگاهها مفهوم بسیار
نزدیکی دارند و کیفیت هر یک بر دیگری تأثیر قطعی دارد.
این که چگونه یک عضو هیئتعلمی برای شغل آماده و

26.Tien

هدایت میشود ،پیشرفت میکند و کیفیت سطح علمی
خود را باال نگاه میدارد رابطه بسیار نزدیک و مشخص با
موفقیت یا عدم موفقیت یک موسسه آموزشی یا دانشگاه
دارد[ .]23تغییر موقعیت اعضای هیئتعلمی بهواسطه
توسعه علمی میتواند اثرات چشمگیری بر ساختار مراکز
آموزش عالی داشته باشد .آنها نه تنها در انجام وظایف و
مسئولیت علمی که بر کیفیت دانشگاه تأثیر میگذارد
مسئول هستند ،بلکه وظیفهدارند با پیشرفت در مسیر
شغلی عاملی در جهت توسعه کیفیت آموزش عالی باشند
.این افراد بهعنوان نیروهای اصلی ایفای تعهدات آموزش
عالی در مورد مشارکت در توسعه ونیز بهعنوان مسئوالن
گسترش دانش و فناوری و همچنین مربیان تربیت و
آموزش نیروهای متخصص جامعه و بهطورکلی جهت-
دهندگان توسعه در ابعاد آن دارای نقش ویژهای هستند.
تین )2004( 26عنوان میکند که پژوهش یکی از کارکردها
و وظایف مهم دانشگاهها در سرتاسر دنیاست و اعضای
هیئتعلمی بهعنوان عمدهترین محققان نقش حیاتی در
تولید علم و دانش دارند .درواقع پژوهش یا تولید دانش
مهمترین کارکرد زیرمجموعه آموزش عالی است و مراکز
این تولی ،دانشگاهها و متولیهای آن اعضای هیئتعلمی
هستند.
از طرف دیگر پژوهش در زمره حوزههایی است که همواره
با مسائل ،چالشها و نقدهای فراوان مواجه بوده و از
منظرهای مختلفی نظیر تعیین ،توزیع و تخصیص بودجه
پژوهشی ،میزان انطباق موضوعات پژوهشی با نیازها و
مشکالت جامعه و صنعت و همچنین عزم و اراده مدیران و
پیگیری محققان بهمنظور کاربست نتایج پژوهشهای
صورت گرفته و ، ..قابلبحث و بررسی است.
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 -3پیشینه تجربی تحقیق
جدول .1خالصه پژوهشهای انجام شده درزمینه موضوع
نویسندگان

خالصه و نتیجه

[]31

عوامل فرهنگی و اجتماعی ما نند ارزش گذاری و بها دادن به محققان و ارتقاء فرهنگ تحقیق و عوامل اقتصادی مانند
حمایت مالی و در نظر گرفتن تسهیالت و اعتبار الزم در افزایش انگیزش و عالیق پژوهشی در بین اسـتادان موثر است
به روز بودن در زمینه تخصصی ،فعالیت با مؤسسات پژوهشی ،سابقه تدریس و خدمات ،توانمندی در انجام پژوهش ،میانگین
ساعات اختصاصی به تحقیق ،ماهیت جذاب فعالیت های پژوهشی ،مشارکت در تصمیمات گروه ،دسترسی بهتر به امکانات
پژوهشی ،منابع مالی و منابع علمی و داشتن پشتکار و نظم و اعتماد به نفس در انجام کار از مؤلفه های مرتبط با بهرهوری
پژوهشی اعضای هیئت علمی میباشند
مؤلفههای مدیریت کیفیت (تعهد مدیران ،بهبود مستمر فرایندها ،مشتری محوری ،منابع انسانی ،مدیریت اطالعات،
زیرساختهای کیفیت ،استفاده از نتایج ،انعطافپذیری ،مشارکت در فعالیتهای پژوهشی ،ایجاد فرهنگ کیفیت و تناسب
ساختارهای سازمانی) بر اساس مطالعه استانداردهای بینالملل ی مدیریت کیفیت و پیشینه نظری مدیریت کیفیت تدوین
شد
عوامل فردی(سن و مرتبه علمی) عوامل روان شناختی(خالقیت ،اعتماد به نفس و عادات کار) عوامل سازمانی(اهداف روشن،
سیستم مشاوره ،مدیریت مشارکتی ،فرصتهای پژوهشی ،س یستم پاداش ،برقراری و ارتباط با همکاران) از عوامـل مرتبط
بـا بهرهوری پژوهشی اعضای هیئت علمی هستند.
آشنایی بیشتر اعضای هیئت علمی با مهارت های پژوهشی مانند روش تحقیق و آمار ،کاهش ساعات تدریس و افزایش
ارتباط با پژوهشگران و کاهش فعالیتهای کاری غیر پژوهش ی اعضای هیئت علمی و قرار گرفتن اعضای هیئت علمی در
فضای پژوهشی از عوامل موثر بر افزایش فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی میباشند
عوامل تسهیل کننده انجام پژوهش اعضای هیئت علمی به شرح زیر هستند :عوامل شخصی تسهیل کننده انجام پژوهش:
تشویق اعضای هیئت علمی به کار گروهی پژوهشی ،کار بست یافته های پژوهشی  ،رفع مشکالت مربوط به زندگی اعضای
هیئت علمی ،آموزش زبان انگلیسی برای استفاده از منابع خارجی ،کاهش تدریس(کسر موظفی تدریس) ،استخدام هیئت
علمی با توجه به توان پژوهشی آنها ،عوامل اجتماعی تسهیل کننده انجام پژوهش :احترام به جایگاه تحقیق و محقق در
نظام ارزشی جامعه ،حمایت و مشوق های معنوی مناسب از محقق ،ایجاد زمینه فرهنگی برای فعالیتهای علمی در جامعه،
جلوگیری از ورود تنش های سیاسی به محیط دانشگاه ،اهمیت دادن به محققان برجسته و تقدیر از آنها ،اهمیت به جایگاه
پژوهش در بین مسئولین دانشگاه ،رفع محدودیت های اجتماعی و قانونی پژوهش ،عوامل اقتصادی تسهیل کننده انجام
پژوهش :حمایت مالی از فعالیت های پژوهشی ،حمایت مالی از تحقیقات دانشگاهی ،تخصیص به موقع اعتبارات پژوهش،
معافیت مالیات از قراردادهای پژوهشی ،کاهش هزینه تألیفات و نتایج پژوهشی ،اختصاص بودجه جداگانه به پژوهش ،
افزایش حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی  ،عوامل تسهیل کننده تسهیالت پژوهشی  :تأمین امکانات مورد نیاز پژوهش
،تهیه رایانه ،تأمین منابع علمی(مجالت تخصصی ،اسناد و مدارك) ،افزایش سرعت و پهنای اینترنت ،تدارك بانکهای اطالع
رسانی داخلی ،عوامل تسهیل کننده توانمندی پژوهشی  :برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای تحقیق ،برگزاری
کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیک های آماری ،برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای پژوهشی،برگزاری کارگاه های آشنایی
با تایپ و نگارش پژوهش ،برگزاری کارگاه های آشنایی با اصول مقاله نویسی ،برگزاری کارگاه های آشنایی جستجوی منابع
 ،ضوابط اداری و مالی تسهیل کننده پژوهش :تسریع گردش مالی فعالیتهای پژوهشی ،تسریع مراحل اداری تصویب طرح
در دانشگاه،تسریع مراحل پذیرش مقاله برای چاپ،تسریع مراحل پذیرش کتاب برای چاپ،رفع موانع شرکت در سمینارها
و همایش های علمی ،رفع مشکالت استفاده از فرصت های مطالعاتی ،شفافیت در شرایط جذب و نگهداری پژوهشگران و
عوامل تسهیل کننده سیاست گذاری پژوهشی :توزیع مناسب بودجه و امکانات پژوهشی ،تخصیص بودجه پژوهشی ،ارتباط
میان دانشگاه با مراکز تحقیقاتی داخ لی ،ارتباط میان دانشگاه با مراکز تحقیقاتی خارجی ،آشنایی با دستاوردهای نوین
علمی ،اطالع رسانی اولویتهای پژوهشی  ،تشویق و حمایت تحقیقات از سوی مدیریت دانشگاه ،شفافیت در سیاستگذاری
پژوهشی دانشگاهی
ساختار اداری دانشگاهها ،مدیریت و سیاست گذاری پژوهشها ،مسائل مالی ،امکانات و تسهیالت پژوهشی ،زمینه های
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی و جنبه های شخصی و حرفه ای استادان در تقویت عملکرد پژوهشی اساتید حوزه علوم انسانی
مؤثر است
سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی دارای  3بعد(عامل) اصلی(  -1کیفیت بروندادهای پژوهشی -2 ،اثر
دستاوردهای پژوهشی -3 ،محیط پژوهش)  15مالك میباشد .نتایج بخش کمی پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه
اعضای هیئتعلمی ،بعد محیط پژوهش دارای میانگین  4.17و بعد کیفیت بروندادهای پژوهش دارای میانگین  4.023و
اثر دستاوردهای پژوهش دارای میانگین  3.79به ترتیب اهمیت قرار دارد.
عوامل مؤثر بر پژوهش اعضای هیئت علمی طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم میشوند -1 :عوامل فردی مانند سن،
جنس و ویژگیهای شخصیتی  -2عوامل علمی مانند مرتبه ،سمت و تجربه  -3عوامل مربوط به سازمانی مانند پاداشها،
رشته علمی ،همکاران و مدیریت دانشکده یا بخش
نتایج پژوهش نشان داد که تحقیقات آموزش عالی ،بیجان ،کسل کننده ،درون نگر و تنگ نظر شده است .گویی که
محصول خط تولید پژوهش ،یافته های جدید اندك با چالشهای فکری کمی را ایجاد کرده است .کنراد دلیل آن را ناشی
از ساختار اداری سازمانهای تحقیقاتی میداند
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نیازسنجی و تحلیل نیازهای پژوهشی اعضای هیئت علمی از راهبردهای پیشبرد مشارکت در تحقیقات میباشد.
از جمله مهمترین عوامل موثر در مشارکت افراد در فعالیتهای پژوهشی دسترسی به منابع اطالعاتی و اطالع رسانی
میباشد
از جمله موانع بکارگیری موثر نتایج پژوهشها نبود ساختار توسعه یافته در دانشگاهها برای مدیریت اداره نتایج پژوهشها،
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نیازسنجی و تحلیل نیازهای پژوهشی اعضای هیئت علمی از راهبردهای پیشبرد مشارکت در تحقیقات میباشد.
از جمله مهمترین عوامل موثر در مشارکت افراد در فعالیتهای پژوهشی دسترسی به منابع اطالعاتی و اطالع
رسانی میباشد
از جمله موانع بکارگیری موثر نتایج پژوهشها نبود ساختار توسعه یافته در دانشگاهها برای مدیریت اداره نتایج
پژوهشها ،بیاعتمادی بسیاری از محققان به مورد استفاده قرار دادن نتایج تحقیقات و پژوهشها و ناآشنایی
بسیاری از کارکنان دانشگاه با واقعیتهای اقتصادی تحقیق و پژوهش میباشد
دانشگاههای پژوهشی ،نیروی حیاتی در گسترش شرکتها در چین هستند که به شکل سیستمهای نوآوری
ملی عمل میکنند .به عالوه سیاستهای محلی و نوآوریهای محیطی نیز تأثیر بسزایی داشتهاند .دولت مرکزی
نیز سیاستگذاری در چارچوب تحقیق و توسعه ملی ،اولویت سرمایه در مؤسسات آموزش عالی و تشویق تجاری
سازی نتایج تحقیقات را به طور وسیعی گسترش داده است
از جمله فاکتورهای مهم و ضروری و موثر در بهبود فرهنگ پژوهش در 14دانشگاه فیلیپین از دیدگاه اعضای
هیئت علمی عبارتند از :زمان ،اعتقاد به تالشهای سخت برای انجام پژوهش ،جو گروهی مثبت ،شرایط کاری
و روابط سازمانی ،میزان اشتغال و درگیریها در دانشکده
برخالف بیشتر کشورهای دیگر در چین بین دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی با صنعت ارتباط مهم و نزدیکی
وجود دارد که پایه بسیاری از پیشرفتهای تکنولوژیکی بوده است
خود ارزیابی عملکرد پژوهشی ،انگیزه برای عملکرد پژوهشی ،حمایتهای مالی و بازخوردهای ارائه شده به اعضا
برای عملکرد علمی پژوهشی موثر است.
آمادگی مجریان و هماهنگکنندگان دانشجویان فلوریدای مرکزی را برای بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر و
بررسی موانع و مشکالت احتمالی بر سر راه اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در آن دانشگاه را سنجیده و موانع
زیر را در سر اجرای کیفیت فراگیر یافت .مقاومت استادان ،تعهد مدیریت ارشد ،فقدان مدلی خاص برای اجرای
مدیریت کیفیت فراگیر و کمبود تجربه میان مدیران ارشد و کارمندان دانشگاه
به بررسی دیدگاه رهبری و مدیریت آموزش عالی نسبت به مدیریت کیفیت فراگیر پرداخت .هدف مطالعه این
بود که تعیین کند آیا ابزار و تکنیکهای مدیریت کیفیت فراگیر میتواند آموزش عالی را همانگونه که توانست
صنعت آمریکا را توانمند کند ،توانمند سازد؟ نتایج نشان داد که مدیریت کیفیت فراگیر در صورتی آموزش عالی
را متحول میکند که منابع مناسب تخصیص داده شده به آموزش عالی ،اندازهگیری و سنجش دقیق برای تعیین
پیشرفت استفاده شود تا مدیریت کیفیت فراگیر بتواند برای آموزش عالی ،اثربخش و کارا باشد
او دو سؤال اصلی را بررسی نمود1- :مزایای بکارگیری فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی چیست؟
2دانشکدهها و دانشگاههای مختلف چگونه برنامه های کیفیت را دنبال میکنند و به چه نتایجی دست یافتهاند؟ او نتیجه گرفت که اگرچه اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانهای بازرگانی ،صنعتی و درمانی با موفقیت
زیادی همراه بوده است ،اما دانشگاهها در این زمینه موفقیت کمتری داشتند .مطالعه 23دانشکده در ایالت
ویرجینیا نشان داد که تنها یک دانشکده در برنامه های مدیریت کیفیت پیشرفت قابل قبولی داشته است
انتخاب مشتری در آموزش عالی سختتر از صنعت است و نیز سودآوری آن در آموزش عالی نسبت به صنعت
متفاوت است
او مدل خود را بر شش محور زیر ارائه داد -1رهبری و فرهنگ کیفیت  -2پیشرفت و نوآوری مستمر در
فرایندهای آموزشی  -3مشارکت و بهسازی کارکنان  -4پاسخگویی سریع و مدیریت اطالعات  -5کیفیت مشتری
محور -6توسعه همکاری بین عوامل درونی و بیرونی دانشگاه
دانشگاههای رومانیایی دریافتهاند دانشگاههایی که در رقابتهای بینالمللی برای تحقیقات علمی حرفی برای
گفتن دارند و دارایقابلیتهای متعدد بوده و در خدمت جامعه میباشند از مدتها پیش به ایجاد مکانیسمهایی
درونی به منظور بهبود ارزیابی و ارتقای کیفیت اندیشیدهاند بر این اساس با توجه به اهمیت کیفیت و مدیریت
کیفی در مؤسسات آموزش عالی به طراحی مدلی بر اساس مدل تعالی EFQMبرای دانشگاهها پرداختند مدل
آنها بر گرفته از مدل پیشنهادی EFQMکاربردی برای مؤسسات آموزش عالی میباشد ،همچنین توسعه
آموزش افراد درگیر با کیفیت و تطابق آموزش با الزامات بازار و  ..را از جمله استراتژیهای پیشنهادی جهت
موفقیت هر چه بیشتر دانشگاهها در مسیر تعالی میدانند
کیفیت در هر جامعه به افراد اجازه میدهد تا مهارتهای خود را کشف ،بهبود و استفاده کنند .بدون دسترسی
به آموزش ،مطلب قبلی فاقد معناست .به منظور عملکرد مناسب ،کل سیستم آموزش ،باید بر اساس سطح بسیار
باالیی از کیفیت عمل کند .سیستم کیفیت ،ترکیبی از ساختارهای سازمانی ،مسئولیتها ،رویهها و مدیریت
است .اجرای مناسب مدیریت کیفیت جامع ،روشی است که میتواند به مدرسان کمک کند تا با تغییرات محیطی
سازگار شوند.
رشد دانشجویان باید شاخص اصلی کیفیت در آموزش عالی باشد .اندازه گیری کیفیت آموزشی با وجودی که
ضروری و مهم است اما دشوار است .اغلب شرکت کنندگان از شاخصهایی که در حال حاضر برای اندازه گیری
کیفیت استفاده میشود ابراز نارضایتی میکنند .برای سؤال سوم تحقیق ،شرکت کنندگان  24مانع مشخصی
که اعتقاد داشتند مانع پیش برد معنی دار فعالیتهای مدیریت کیفیت اعضای هیئتعلمی میشود را مشخص
کردند .همچنین شرکت کنندگان  24استراتژی اجرای ویژه را در مورد چگونگی مدیریت کیفیت فعالیتهای
اعضای هیئتعلمی برای اینکه اثربخش باشند را مشخص کردند
ادبیات گسترده ای در مورد پیامدهای مثبت  /منفی مدیریت کیفیت در سازمانهای تولیدی وجود دارد .با این
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رشد دانشجویان باید شاخص اصلی کیفیت در آموزش عالی باشد .اندازه گیری کیفیت آموزشی با وجودی که ضروری
و مهم است اما دشوار است .اغلب شرکت کنندگان از شاخصهایی که در حال حاضر برای اندازه گیری کیفیت
استفاده میشود ابراز نارضایتی میکنند .برای سؤال سوم تحقیق ،شرکت کنندگان  24مانع مشخصی که اعتقاد
داشتند مانع پیش برد معنی دار فعالیتهای مدیریت کیفیت اعضای هیئتعلمی میشود را مشخص کردند .همچنین
شرکت کنندگان  24استراتژی اجرای ویژه را در مورد چگونگی مدیریت کیفیت فعالیتهای اعضای هیئتعلمی برای
اینکه اثربخش باشند را مشخص کردند
ادبیات گسترده ای در مورد پیامدهای مثبت  /منفی مدیریت کیفیت در سازمانهای تولیدی وجود دارد .با این حال،
مطالعاتی که بر مدیریت کیفیت در مؤسسات آموزش عالی متمرکز باشند ،ناکافی هستند .عالوه بر این ،این مطالعات
معموالً در کشورهای توسعه یافته و در نمونه های کوچک انجام شده است .این مطالعه وضعیت مدیریت کیفیت را
در مؤسسات آموزش عالی کشور ترکیه را با مجموعه داده ای نسبتاً بزرگ ( 241دانشکده و موسسه) بررسی میکند.
یافتهها نشان میدهد که هرچند مؤسسات آموزش عالی ترکیه در سالهای اخیر در کوششهای کیفی خود پیشرفت
کردهاند ،اما هنوز راه طوالنی در پیش دارند.
این مقاله ،یک مدل کیفیت در چرخه توسعه خدمات دانشگاهی ارائه میدهد نتایج نشان داده شده که رقابت پذیری
دانشگاهها در شرایط جهانی سازی و درجه بندی آنها بیشتر و بیشتر به کیفیت مدیریت دانشگاهی بستگی دارد.
( به سرعت در تدریس و یادگیری آموزش عالی سرایت کرده و در سراسر جهان گسترش یافته
مدیریت کیفیت)
است و تقریباً در همه جا به بخشی جدایی ناپذیر از اصالحات آموزش عالی تبدیلشده است در حالی که تحقیقات
موجود در مورد مدیریت کیفیت عمدتاً از منظر کالن و متمرکز در سطح ملی است ،معرفی مدیریت کیفیت در سطح
نهادی فقط به ندرت اتفاق افتاده است .مقاله حاضر به این شکاف تحقیقاتی پرداخته است .از آنجا که مدیریت کیفیت
میتواند فرایندی برای تغییر سازمانی تلقی شود ،این مقاله به مفهوم اصلی کرت لوین در مورد "انجماد زدایی" به
عنوان یک نقطه شروع نظری اشاره دارد .این مقاله از نظر روش شناختی ،از روش ترکیبی با ترکیب داده های کیفی
حاصل از مصاحبه( با مدیران کیفیت سازمانی) و داده های کمی (که از یک نظرسنجی در سطح کشور جمع آوری
شده است) استفاده کرد .نتایج نشان داد که مدیریت کیفیت توسط فرآیندهای داخلی یا خارجی آغاز میشود .عالوه
بر این ،برخی از مؤسسات از رویکرد انجماد زدایی نسبتاً داوطلبانه پیروی میکنند ،در حالی که برخی دیگر حالتهای
انجماد زدایی اجباری را نشان میدهند .در نتیجه ،نحوه معرفی مدیریت کیفیت ،پیامدهای مهمی در اجرای آن دارد.

 -4اهداف تحقیق

 شناسایی ابعاد و مؤلفههای مدیریتِ کیفیتِ
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی در
دانشگاهها؛

 طراحی الگوی مناسب و مطلوب مدیریتِ کیفیتِ
فعالیت پژوهشی اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها
 اعتبارسنجی الگوی مدیریت کیفیت فعالیت
پژوهشی اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ازنوع پژوهشهای
کاربردی و همچنین از نظر اجرا و گردآوری دادهها
روش پژوهش در این مطالعه آمیخته اکتشافی
است ،به این معنا که از ترکیب روشهای کیفی و
کمی (طرح اکتشافی متوالی) برای گرداوری دادهها
استفاده شده است .در این طرح ،ابتدا از روش کیفی
مناسب ازجمله مصاحبه اکتشافی جهت استخراج
مؤلفهها و همچنین سنجههای پژوهش استفاده
شده و از روشهای کمی برای اعتباریابی الگوی
شناسایی شده در بخش کیفی استفاده شده است.
بنابراین از آنجایی که در این پژوهش ابتدا محقق
قصد دارد به واسطه مصاحبه با خبرگان پژوهش
دانشگاهی ،ابعاد و مولفه های مدیریتِ کیفیت

شده و از روشهای کمی برای اعتباریابی الگوی
شناسایی شده در بخش کیفی استفاده شده است.
بنابراین از آنجایی که در این پژوهش ابتدا محقق
قصد دارد به واسطه مصاحبه با خبرگان پژوهش
دانشگاهی ،ابعاد و مولفه های مدیریتِ کیفیت
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها
را شناسایی و کشف نماید ،لذا استفاده از رویکرد کیفی
قابل توجیه است .در تحقیق حاضر ،جهت شناسایی
ابعاد و مولفه های مدیریتِ کیفیت فعالیتهای
پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه ،از
مصاحبههای نیمه ساختارمند با خبرگان پژوهش
دانشگاهی استفاده شده است .دلیل استفاده از
مصاحبه نیمه ساختار یافته این است که عالوه بر آنکه
امکان تبادل نظرات وجود دارد ،میتوان بحث و
موضوع مصاحبه را در جهت دستیابی به اهداف
پژوهش هدایت نمود.
قلمرو تحقیق در بخش کیفی این پژوهش شامل
تمامی خبرگان پژوهش دانشگاهی است که با
استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی و هدفمند
افرادی که آگاهی و دانش بیشتری نسبت به موضوع
پژوهش داشتهاند ،شناسایی و انتخاب گردیدهاند.
معیار و
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تمامی خبرگان پژوهش دانشگاهی است که با استفاده از
روش نمونهگیری غیر احتمالی و هدفمند افرادی که آگاهی
و دانش بیشتری نسبت به موضوع پژوهش داشتهاند،
شناسایی و انتخاب گردیدهاند .معیار و شاخصهای انتخاب
خبرگان پژوهش دانشگاهی شامل اعضای هیئتعلمی که
سابقه انتخاب بهعنوان برگزیده هفته پژوهش ،اعضای
هیئتعلمی که مسئولیت معاونت پژوهشی(دانشکده) را
داشته اند ،اعضای هیئتعلمی که در این راستا
پایاننامه هایی را راهنمایی یا دارای مقاالت دراین راستا
می باشند بوده است .در جهت رسیدن به سطح اشباع یافتهها
در این پژوهش ،با  14نفر از خبرگان پژوهش دانشگاهی
مصاحبههای عمیق به عمل آمد و تا رسیدن به این درك که
نتایج مصاحبهها تکراری و فاقد اطالعات جدید است ،فرایند
گردآوری دادهها به وسیله مصاحبه دنبال شد .برای اطمینان
از روایی پژوهش ،از بررسی توسط اعضاء (مصاحبه) و روش
چندسویه نگری منابع دادهها (اعضای هیئت علمی) استفاده
و برای محاسبه پایایی کدگذاریهای انجام شده ،از روشهای
پایایی توافق درون موضوعی (توافق بین دو کد گذار) و با
استفاده از فرمول توافق کندال محاسبه شد و نتیجۀ آن
 0.91بدست آمد که در حد مطلوب است.
در گام دوم و مرحله کمی و جهت اعتباریابی الگوی نظری
طراحی شده و یا بهعبارتدیگر آزمون تجربی الگو،
پرسشنامه طراحی شده توزیع و گردآوری شد .با توجه به
اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد به عنوان مورد در
این پژوهش بررسی میشود ،جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد هستند .بدین
منظور در جهت اعتبارسنجی الگوی به دستآمده در بخش
کیفی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای از
بین جامعه آماری موردنظر نمونهای بهصورت تصادفی
انتخاب گردید .به این صورت که پس از تعیین تعداد
دانشکـدههای مـوجود در دانشـگاه شـاهد و تعـداد نمـونه

موردنظر بهصورت تصادفی از اعضای هیئتعلمی آن
دانشکدهها انتخاب شد .به منظور تحلیل دادههای کمی،
ازآنجاییکه به دنبال اعتبارسنجی الگوی به دست آمده
بودیم از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده
است .دلیل استفاده از این روش غلبه بر محدودیتهای
روشهای پیشین مانند روشهای رگرسیونی (تحلیل صرفاً
یک سطح از رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بهصورت
همزمان) ،و مزیتها و ویژگیهای خاص این روش (امکان
مدلیابی ارتباط میان چندین سازه مستقل و وابسته و
همچنین امکان تعیین نقش واسط یک یا چند متغیر بین
متغیرهای دیگر) [ ]16بوده است.
 -5یافتههای پژوهش
ابعاد و مؤلفههای مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای
پژوهشی اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها؛ کدامند؟
به منظور پاسخدهی به سؤال مطرح شده در خصوص شناسایی
ابعاد و مولفه های مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و تحلیل دادههای کیفی
(متون مصاحبه) ،محقق از تکنیک تحلیل موضوعی (تم)
استفاده کرد؛ به این صورت که پس از گردآوری دادههای کیفی
و پیادهسازی محتوای مصاحبهها ،به منظور سازماندهی و
دستیابی به ابعاد و مولفه های مدیریتِ کیفیت فعالیتهای
پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها  ،به صورت کدگذاری
باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفته است .در راستای اکتشاف
سازوکارهای مورد نظر ،ابتدا کدها شناسایی و سپس کدهای
مشابه در یک طبقه قرار داده شده است ،در نهایت برای هر
طبقه عنوانی که نمایانگر کل کدهای همان طبقه باشد ،انتخاب
گردید .در جدول  2با توجه به اهمیت فرایند دستیابی به ابعاد
و مولفه های مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای
هیئتعلمی دانشگاهها  ،گزارههای کالمی ،کدها (مفاهیم)
اولیه و مقوالت شناسایی شده ،آمده است؛
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جدول  .2مقولههای اصلی و زیر مقولههای مرتبط با مدیریت کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی

مقولههای
فرعی
فرهنگی/ارزشی
ارتباطاتی /اطالعاتی
قوانین و مقررات
تجهیزات و زیر
ساخت
رفع موانع و
محدودیت ها
منابع مالی
تخصص گرایی
سیاست ها و ا هداف

سیاست ها و مام

م  ،1م  ، 2م  ، 3م  ، 4م  ، 6م  ، 7م ، 8
14

هدایت هزینه ها و منابع صرف شده در پژوهش برای حل و فصل مشکالت جامعه ؛بستر سازی و فراهم کردن زمینه های انجام پژوهش از
نظر حمایت های مالی ؛بررسی میزان تامین و توزیع مناسب منابع و بودجه پژوهشی ؛گره زدن پژوهش ها به بدنه های تامین مالی به
کیفیت پژوهش ها کمک می کند؛حذف مالیات ها بر طرح ها و قرارداده های پژوهشی ؛جذب حمایت مالی جذب برای پژوهش ها ؛ فراهم
شدن اع تبارات پژوهش؛ فراهم شدن بسترهای الزم مثل منابع مالی ؛دانشگاه پشتیبانی و حمایت مالی از انجام پژوهش ها داشته باشد؛حمایت
ها و پشتوانه های مالی به شیوه مطلوب انجام شود ؛ اثر حمایت ها و کمک های مالی تحقیقات در افزایش انگیزه اساتید برای انجام تحقیقات
؛حمایت ها و کمک های مالی؛حمایت مالی؛اثر حمایت ها و کمک های مالی تحقیقات در درآمد زایی برای دانشگاه ؛
انجام کارها توسط متخصصین موضوع ؛اساتید تمرکز بر تخصص اصلی شان باشد پراکنده کاری کم کنند ؛قرار دادن پروژه ها در اختیار
افراد متخصص که اشتهار علمی و توانم ندی باالیی دارند ؛توجه به سطح توانمندی ،ظرفیت تخصصی و پتانسیل اساتید برای فعالیت
پژوهشی؛ اصلی ترین عامل مؤثر در مدیریت کیفیت پژوهشی خود استاد و صالحیت تخصصی او است ؛اساتید باید جهت دار فعالیت پژوهشی
انجام دهند این شاخه آن شاخه نباشد؛ ؛ خارج شدن تحقیقات از حالت پراکند کاری که بیشتر سطحی و تکبعدی است انجام کارهای
عمیق و جامع؛
سیاست های پژوهشی دانشگاه ها بر مبنای خواست و نیاز جامعه و سازمآن ها و نهادهای مختلف باشد ؛داشتن نقشه راه پژوهش ها ؛هدایت
پژوهش ها به سمت مسائل جامعه؛ نقش و وظیفه سیاستگداری و برنامهریزی فعالیتهای پژوهشی توسط ساختار(گروه دانشکده و دانشگاه
وحتی وزارتخانه) انگیزه مند کردن سیاست های تشویقی ؛جهت دهی اعضای هیئتعلمی به سمت تحقیق و پژوهش کاربردی ؛نیاز دانشگاه
به یک مغز متفکر که عملکرد اعضا هیئتعلمی گروه ها و دانشکده ها را دائم تحلیل کند فاصله از اهداف را شناسایی کند و آسیب ها را
شناسایی کند و بازخورد سریع بازخورد بدهد که بقیه تالش کنند خودشان را هماهنگ کنند .؛ پژوهش های استادان را به سمت مسائل
ملی هدایت کنیم ؛برقراری ارتباط مثبتی بین مقاالت چاپ شده در  JCRو امثالهم با افزایش نسبت رشد تکنولوژِی ،افزایش توانمندی
های اقتصادی و ایجاد تحول درزمینه های مختلف زندگی احاد مردم کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم کشور؛هدایت طرح های پژوهشی
به سمت اولویت های کشور در جهت خودکفایی؛ هدایت پژوهش های اعضای هیئتعلمی در راستای اسناد باالدستی و نیز حل و فصل
مسائل و دغدغه های کشور ؛سیاستگذاری پژوهشی توسط دانشکده و دانشگاه و وزارتخانه ؛مهم بودن نوع نگاه و سیاست دانشگاه درزمینه
کیفیت پژوهش اعضای هیئت علمی؛جهت گیری سیاست ها به سمت کیفیت به جای کمیت ؛جهت دهی پژوهش ها و تحقیقات اعضای

مقوله اصلی

رفع محدودیت های پیش روی اساتید ؛ رفع به موق ع موانع تولید پژوهشی ؛ شناخت و رفع محدودیت ها و موانع ،رصد و رفع چالش ها و
تهدیداتی که در مسیر انجام پژوهش های اساتید هست ؛دانشگاه تسهیل و رفع موانع پژوهشی داشته باشند؛جایگزین شدن دغدغه علمی
به جای دغدغه های دیگر ؛رفع چالش ها و دغدغه ها اعضای هیئتعلمی فراهم کردن شرایطی در آن اعضای هیئتعلمی بدون دغدغه و با
آرامش فعالیت های پژوهشی داشته باشند ؛رفع موانع در گروه برای انجام پژوهش های خوب

بستر سازی

فراهم کردن زمینه های انجام پژوهش از نظر زیر ساختها؛تجهیز کردن آزمایشگاه کارگاه ها ،کتابخانه و مجالت و .. .تمام لوازم وامکانات
پژوهشی ؛زیرساخت الکترونیک و itو  ictو ...؛ بررسی و پیش بینی امکانات و تجهیزات فراهم کردن کتابخانه ،تجهیزات و امکانات آزمایشگاه
مواد و ابزار را برای کارهای پژوهشی اعضا توسط گروه ؛فراهم شدن زیر ساخت ها ،امکانات و تجهیزات؛دانشگاه پشتیبانی و حمایت تجهیزاتی
از انجام پژوهش ها داشته باشد ،؛فراهم شدن تجهیرات و آزمایشگاه

م  ،1م ،2م  ،3م  ،4م  ،5م  ،6م  ،7م  ،8م  ،9م  ،10م  ،11م  ،12م  ،13م 14

بستر سازی الزم در زمنیه اهمیت و ضرورت پژوهش؛توجه به قانون نانوشته (جو و فرهنگ حاک م) که به کار پژوهشی بها بدهند یا نه؟ ؛توجه
به اینکه فرهنگ یا بستر در گروه آموزش را تشویق می کند یا پژوهش را؟ ؛ فراهم شدن بستر فرهنگی پژوهش ؛جو و فضای حاکم در
دانشگاه به پژوهش ؛وقتی دانشگاه منفعالنه تنها تعداد مقاالت و پژوهش ها را ثبت میکند و به دنبال افزایش کمیت است و روند حرکت
علم و رفع معضالت و مسائل جامعه در پژوهش های اعضای هیئت علمی و دانشجوان محلی از اعراب ندارد نشان نگاه حداقلی دانشگاه به
پژوهش است تبیین بعد فرهنگی و ارزشی و اهمیت و جایگاه تحقیق و اثرات تحقیقات اعضای هیئتعلمی؛ فراهم کردن شرایط مناسب در
بعد فرهنگی و ازشمندی تحقیق؛ زمینه ی تولید پژوهش را فراهم کردن؛ دادن سیگنالی به اساتید گروه که چقدر برای پژوهش وقت
بگذارند؟ چقدر پژوهشگر موفق مورد توجه است؟ چقدر پژوهشگر موفق شناسایی و معرفی میشود ؛ بسترسازی فرهنگی و ارزشی تحقیق
ارتباط دادن دانشگاه و اعضای هیئتعلمی آن با جامعه ؛ هماهنگی و ارتباط سازمانها و نهادها با دانشگاهها و اساتید ؛برقراری ارتباط اساتید
و فراهم کردن فرصت که جامعه با تخصص اعضای هیئتعلمی در آشنا باشد راه اندازی سامانه ای برای اطالعرسانی در زمنیه فعالیت ها و
توانمندی های پژوهشی اعضای هیئتعلمی و اطالع رسانی به نهادهای مختلف و مرتبط؛انعکاس پتانسیل ها و قابلیت های دانشگاه و اعضای
هیئتعلمی در صنعت و سازمانها؛گسترش دامنه ارتباطات در شکل ها و سطوح مختلف؛ اعضای یک گروه ،گروههای نزدیک به هم ،دانشکده
ها ،دانشگاهها و حتی می توانیم دامنه آن را به اساتید خارجی ؛شکل گیری همکاری ها در سطح داخل و در سطح گسترده تر بین المللی و
بصورت شبکه ای ؛با اساتید برتر رشته علمی چه داخل و چه خارج ارتباط بگیرند ؛ا ستفاده از دانش هم ناشی از همکاری ها و ارتباطات
؛شکل گیری شبکه ارتباطی و پیش بینی و اجرای کارگاه ها سمینارها و دوره ها ارتباط دانشگاه و اعضای هیئتعلمی آن با سازمآنهای
بیرونی ؛قابلیت ها و توانمندی های اعضای هیئتعلمی دانشگاه به اطالع سازمانها رسیده شود ؛ اطالعرسانی به موقع دانشکده در مورد
قوانین و مقررات پژوهشی،
حذف رابطه ها و واسطه ها در انجام پژوهش ،؛ پی گیری و تنظیم قوانین و راهکارها در سطح گروه و دانشکده پی گیری و تنظیم قواعدی
که بر اساس آن استادان ترفیع سالیانه و ارتقاء مرتبه می گیرند ؛ تسهیل اداری فرایند پژوهشی ؛روند پژوهشی اعضای هیئتعلمی متاثر از
بستر سازی آئین نامه ارتقاء مشخص شدن رویه ،ساختار و مقررات بصورت روشن و علنا توسط آئین نامه ها ؛بازنگری در تأکید به چاپ
مقاالت  isi؛ اهمیت آیین نامه ارتقاء نقش ریل گذاری برای انجام کارهای پژوهشی ؛ در آیین نامه ارتقا نمره اصلی به جای درج مقاالت در
مجالت دارای نمایه معتبر به سمت مقاالتی که جنبه کاربردی دارند و جنبه پاسخدهی به مسائل محلی و ملی داده شود؛ ؛روان و تسهیل
کننده بودن قوانین و مقررات پژوهش ها ؛فراهم شدن بسترهای الزم برای پژوهش م ثل قانون گذاری ؛آیین نامه ها مفید و مؤثر برای حل
فصل مشکالت کشور باشد و منجر به فعالیت های پژوهشی اثربخش شود ؛دانشگاه پشتیبانی و حمایت قانونی از انجام پژوهش ها داشته
باشد ،؛ تصحیح و تدوین آیین نامه ها به شیوه مطلوب انجام شود ؛تسهیل بخشی مقرراتی؛؛ تأثیر بیشتر داشتن پژوهش های کاربردی در
مقایسه با پژوهش های مقاله محور در ارتقا ؛ اصالح روند اداری پژوهش ها در دانشگاه ها ؛ایجاد انگیزه و مشوق های الزم در آیین نامه ها
بخصوص در جهت توجه به مسائل جامعه ؛بازنگری در آیین نامه ها در تأکید بر چاپ مقاالت ISI

صاحبنظران

کدها(مفاهیم شناسایی شده)
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سیاست ها و ا هداف
ماموریت
شناسایی مسائل و نیازها و اولویت ها
هدف گذاری
جهت آن
برنامه

حرکت در
عملیاتی شدن

مش

فعالیت ها

نقش همکاران در گروه ( پژوهش ها ،مقاالت همکاران و ..را بخواند و نظرات خود را ارائه دهند ) ؛ حمایت از کارهای پژوهشی مشترك
باالبردن ظرفیت انجام کارهای مشترك در بین اعضای هیئتعلمی ؛گروه از فعالیتهای مشترك بین اعضاء و گروههای آموزشی حمایت

تدوین برنامه و

امکان سنجی اجرای برنامه پژوهشی؛ تمهید مقدمات اجرایی پژوهش از قبیل بودجه ،منابع انسانی ،تجهیزات و .. .؛ مشخص بودن کارها ،واحدهای متولی،
زمان ،هزینه ،مسئول اجراء و ...دسترسی اساتید به منابع و تجهیزات تحقیقاتی ؛ فراهم کردن منابع ،کتابخانه ،تجهیزات و امکانات آزمایشگاه مواد و ابزار
را برای کارهای پژوهشی اعضا توسط گروه ،سازوکارهای الزم برای تحقیق بدون دغدغه در اساتید فراهم کنیم

تمهید

برنامه استراتژیک پژوهشی داشتن هر دانشگاهی متناسب با شرایط آن دانشگاه ؛نیاز به برنامهریزی برای فعالیتهای پژوهشی اساتید ؛
حرکت اعضای هیئتعلمی در چارچوب ترسیم شده ؛فرایندها و برنامه ریزی هایی که برای تحقق آن اهداف باید انجام شود نیاز به داشتن
برنامه برای پژوهش اعضای هیئتعلمی ؛ فعالیتهای پژوهشی اساتید باید در قالب برنامههای توسعه گروه تعریف شود؛

سیاست ها و ماموریت ها

انجام پژوهش بنیادی در جهت تولید دانش جدید ،تغییر مرزهای دانش و مورد استناد قرار گرفتن ؛ تمرکز و اولویت دادن به پژوهش
کاربردی ؛هدایت کارهای پژوهشی برای بهبود کیفیت زندگی مردم ؛کیفیت فعالیتهای پژوهشی از هدفگذاری دانشگاهها شروع میشود؛.
مهمترین نقش مدیران دانشگاه ها تعیین اهداف پژوهشی دانشگاه ،توزیع آن در دانشکده ها و سر شکن کردن در گروههای آموزشی و در
بین اعضای هیئتعلمی گروههای آموزشی ؛ حرکت اعضای هیئت علمی در راستای اهداف دانشگاه اهداف پژوهشی نقطه شروع پژوهش
استروشن و شفاف بودن اهداف پژوهش؛ تعریف بازه های کوتاه و بلند مدت اهداف پژوهش ؛پی گیری و تنظیم سیاست ها و اهداف در
سطح دانشگاهها؛ هدف گذاری در جهت توجه به کیفیت پژوهش ؛تأکید روی طرح های کاربردی و میان رشته ای ؛هدف گذاری پژوهش
در برنامه ها و اهداف گروه( توجه پژوهش ،دادن جایگاه به آن ،اختصاص بودجه گروه به پژوهش و )...هدایت پژوهش ها به سمت طرح های
کاربردی ؛ اساتید باید جهت دار فعالیت پژوهشی انجام دهند ؛نقش دانشگاه در راستای هدفگذاری و جهت دهی فعالیتهای پژوهشی
اساتید؛روشن و شفاف بودن اهداف و سیاست ها و برنامههای دانشگاه درزمینه پژوهش اعضای هیئتعلمی؛ فعالیتهای پژوهشی اساتید
باید در قالب اهداف گروه تعریف شود ؛ گروه باید خط مشی پژوهشی خاصی برای خود تعریف کند گروه باید چشم انداز پژوهشی داشته
باشد ؛دانشگاه باید نگاه راهبردی به پژوهش داشته باشدهدایت اعضای هیئتعلمی به سمت تحقیقات کاربردی؛انجام پژوهش های غیر
کاربردی در تراز جهانی به نحوی که استنادات باالیی داشته باشند؛

برنامهریزی

شناسایی مسئله ؛ ؛ دانشگاههای دیگر استقالل ندارند که هر کاری که دلشان خواست انجام دهند ،دانشگاهها به این سمت کشیده میشوند
که کشور چه می خواهد؟ صنعت چه می خواهد؟ و ..تا انجام دهیم؟ آگاهی ایجاد شده که اعضای هیئتعلمی ترجیح می دهند در پژوهش،
ببینند کشور ،استان ،شهر ،بازار چه نیازی دارد؟ ؛هدایت تحقیقات اعضای هیئتعلمی به سمت مسائل و نیازهای جامعه؛ هماهنگ نمودن
پژوهش ها با مسائل و نیازهای جامعه ،بررسی در اولویت بودن فعالیتهای پژوهشی ؛فراهم کردن فرصت های پژوهشی ؛ترتیب دادن
جلساتی توسط مدیر گروه و احصاء اولویت ها پژوهشی سازمانها و در اختیار اساتید گروه قرار دادن آنها؛ تأکید پژوهش های که مشتری و
نیاز اون هست ؛پروژه ها تقاضا محور و سفارش محور باشند(کارفرما داشته باشند) ؛ ؛فعالیتهای پژوهش اعضای هیئتعلمی در جهت رفع
نیازهای جامعه و پیشبرد دانش؛ توجه به نیازهای پژوهشی جامعه ؛دانشگاه موضوعات و اولویت های سازمانها را به را بهعنوان یک سازمان
حقوقی بگیرد ؛دانشگاه باید نیازهای جامعه را بشناسد ؛ارتباط دانشگاه و اعضای هیئتعلمی آن با سازمآنهای بیرونی تالش دانشگاه برای
اینکه اعضای هیئت علمی کارهای پژوهشی خود و دانشجویان را به سمت نیازهای جامعه ببرند ؛انجام کارهای مفید و در جهت حل مسائل
و معضالت ؛پاسخگویی به نیازهای جامعه در تحقیقات کاربردی ؛ هدایت پژوهش ها به سمت تقاضا و سفارش محوری و جامعه محوری
؛طرح نیازمندیهای سازمآنها در تحقیقات اعضای هیئتعلمی و دانشجویان؛ تناسب تحقیقات با فضای ملی و مسائل و حل مشکالت جامعه
مسئله و نیاز محوری تحقیقات ؛شروع پژوهش ها از مسائلی که از طرف کارفرما ارائه می شود پژوهش برای رفع نیاز های جامعه ارتباط
پژوهش با جامعه ؛تأکید روی ماده سه(آیین نامه ارتقاء آیین نامه ارتقاء) از منظر اینکه کار پژوهشی به نوعی پاسخگوی نیازهای جامعه باشد
ملموس و در سطح جامعه مشخص بودن نتایج پژوهش ها با پرداختن به تقاضاهای اجتماعی پی گیری جذب طرح های پژوهشی؛

م  ،1م ،2م  ،3م  ،4م  ،6م  ،7م  ،8م  ،9م  ،10م  ،12م  ،13م 14

هدایت اساتید در راستای اهداف و سیاست های پژوهشی دانشگاه ها ؛دانشگاهها به سمت مأموریت گرایی و هدفمندی می روند ؛ ؛ماموریت
مدار بودن دانشگاه و بررسی نحوه محقق شدن آن ؛

م  ،3م  ،4م  ،5م  ،6م  ،7م  ،9م  ،10م  ،11م  ،12م 13

سیاست های پژوهشی دانشگاه ها بر مبنای خواست و نیاز جامعه و سازمآن ها و نهادهای مختلف باشد ؛داشتن نقشه راه پژوهش ها ؛هدایت
پژوهش ها به سمت مسائل جامعه؛ نقش و وظیفه سیاستگداری و برنامهریزی فعالیتهای پژوهشی توسط ساختار(گروه دانشکده و دانشگاه
وحتی وزارتخانه) انگیزه مند کردن سیاست های تشویقی ؛جهت دهی اعضای هیئتعلمی به سمت تحقیق و پژوهش کاربردی ؛نیاز دانشگاه
به یک مغز متفکر که عملکرد اعضا هیئت علمی گروه ها و دانشکده ها را دائم تحلیل کند فاصله از اهداف را شناسایی کند و آسیب ها را
شناسایی کند و بازخورد سریع بازخورد بدهد که بقیه تالش کنند خودشان را هماهنگ کنند .؛ پژوهش های استادان را به سمت مسائل
ملی هدایت کنیم ؛برقراری ارتباط مثبتی بین مقاالت چاپ شده در  JCRو امثالهم با افزایش نسبت رشد تکنولوژِی ،افزایش توانمندی
های اقتصادی و ایجاد تحول درزمینه های مختلف زندگی احاد مردم کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم کشور؛هدایت طرح های پژوهشی
به سمت اولویت های کشور در جهت خودکفایی؛ هدایت پژوهش های اعضای هیئتعلمی در راستای اسناد باالدستی و نیز حل و فصل
مسائل و دغدغه های کشور ؛سیاستگذاری پژوهشی توسط دانشکده و دانشگاه و وزارتخانه ؛مهم بودن نوع نگاه و سیاست دانشگاه درزمینه
کیفیت پژوهش اعضای هیئتعلمی؛جهت گیری سیاست ها به سمت کیفیت به جای کمیت ؛جهت دهی پژوهش ها و تحقیقات اعضای
هیئت علمی در راستای کیفیت مثل استنادات؛ سیاستگذاری برای اینکه تحقیقات به سمت مسائل مورد نیاز جامعه ؛ نمود مدیریت کیفیت
پژوهشی در فرایند تدوین سیاست های پژوهشی ،آیین نامه ها به عنوان یک ابزار سیاسی ؛تدوین آیین نامه های پژوهشی بر اساس اهداف
و سیاست های پژوهشی دانشگاه
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فعالیت ها و
همکاری
مشترك
تعیین تکالیف
و وظایف

تحریک انگیزه برای انجام پژوهش ؛با انگیزه بودن اعضای هیئتعلمی ؛ایجاد انگیزه در اعضای هیئتعلمی از نظر روحی و روانی بخاطر مفید
بودن و مؤثر بودن نتایج تحقیقاتش ؛آیین نامه ها به عنوان یک ابزار تشویقی؛ایجاد عالقه و انگیزه برای انجام پژوهش در اساتید ؛تزریق حس
مؤثر و مفید بودن ؛تشویق و تسهیل مشارکت اعضای هیئتعلمی برای ارائه یافته های تحقیقاتش در جشنواره ها و همایش ها توسط
گروه؛مشوق ها و حمایت ها از اعضای هیئتعلمی برای انجام تحقیق باید فراهم شود ؛اثر حمایت ها و کمک های مالی تحقیقات در افزایش
انگیزه اساتید برای انجام تحقیقات آیین نامه ها جهت دهنده ،برانگیزنده و مفید و مؤثر برای حل فصل مشکالت کشور باشد و منجر به
فعالیتهای پژوهشی اثربخش شود ؛بر ای تشویق و ایجاد انگیزه باید اقدامات انجام شده در زمنیه مسائل جامعه هم باید در چاپ مقاالت در
اولویت قرار بگیرد تشویق به افرادی که سراغ موضوعات مورد نیاز جامعه می روند ؛فعالیتهای پژوهشی به خود استاد و انگیزه او بر میگردد،
توجه به رابطه مداری در مواجهه با اساتید برای جلب همکاری؛

ایجاد مشوق و انگیزه

راهنمایی برای چاپ مقاالت در مجالت معتبر ؛ سیستم های مشاوره پژوهشی فعال شود راهنمایی اساتید که مقاالت خود را در مجالت
معتبر چاپ کند ؛

راهنما
یی و
مشاوره

کاهش
درگیری
های
آموزشی و
اجرایی

اشتغاالت و درگیری های اساتید را کم شود و سازوکارهای الزم برای تحقیق بدون دغدغه در اساتید فراهم کنیم ؛اساتید همش به آموزش
نپردازد؛
توانمند بودن اعضای هیئتعلمی دادن آموزش های پژوهشگری درزمینه روش های تحقیق ؛آموزش پژوهشگری توانمند کردن اساتید
درزمینه تحقیق و پژوهش ؛ توانمندی های الزم در اساتید مورد توجه قرار گیرد ؛جذب استاد توانمند درزمینه فعالیتهای پژوهشی ؛آموزش
و به روز رسانی دانش اساتید در زمنیه روش های جدید تحقیق ،نرم افزارها و غیره ؛ آموزش و توانمند سازی اساتید درزمینه پژوهش جذب
اساتید مستعد پژوهشی (رزومه بهتری و توانمندی بیشتری درزمینه پژوهش دارند) برگزاری دوره ها و کارگاه هایی درزمینه تحقیق و
پژوهش ،روش ها و نرم افزارهای جدید و ...برای توانمند سازی اساتید ؛ اساتید منابع علمی و مجالت را در رشته خود بشناسد اساتید باید
زبان علمی و فنی رشته خود را بداند ،اساتید روش تحقیق بدانندو ...اساتید برای تحقیق وقت بگذارد ؛ توانمند سازی ؛ارتباط فعالیتهای
پژوهشی به توانمندی

توانمند سازی و توانمند
یابی

رعایت اخالق در پژوهش؛پیششگیری و مقابله با سرقت علمی؛ رعایت اخالق درزمینه پژوهش و حذف سرقت علمی ،مشارکت اسمی و ...در
پژوهش ها؛

اخالق
گرایی

نظام های حمایتی /تشویقی

آگاهی اعضای هیئتعلمی از تکالیفی که برعهده دارد آگاهی اعضای هیئتعلمی از تکالیفی که دانشگاه برایش ترسیم کرده ؛ آگاهی بخشی
و اطالعرسانی اولویت های پژوهشی و منابع پژوهشی ؛

تصحیح
شاخص ها و
فرایندهای
ارزیابی
پژوهشی
نظارت بر فرایند
پژوهشی

بر اساس یافتههای جدول  2مهمترین ابعاد مدیریت کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی شامل ابعاد بستر سازی،

بازخورد دهی

تنظیم و اجرای نظام نامه تشویق و تنبیه بر اساس شاخص ها و نتایج عملکرد ،؛عملکرد پژوهشی را با ارزیابی درست و بازخورد آن به اساتید،
اصالح یا تغییر الزم برای بهبود مستمرا فرایند ،داده شود .؛ ارزیابی سیاست ها و برنامههای پژوهشی و ارائه بازخورد به پژوهشگر و مدیریت
؛

توجه به
کاربست
پژوهش ها

ارزیابی از اجرای آن{کاربست نتایج پژوهش} ،؛توجه به کاربست پژوهش ه؛

شناسایی و
تحلیل
اثربخشی
پژوهش ها

بررسی اثربخشی پژوهش ها ؛دانشگاه باید به شکل صحیح آسیب های کار را شناسایی کند شناسایی و تحلیل میزان فاصله عملکرد با اهداف
برگشت به چرخه با بازخورد ؛عملکرد پژوهشی را با ارزیابی درست و بازخورد آن به اساتید ،اصالح یا تغییر الزم برای بهبود مستمرا فرایند،
داده شود .؛بررسی کیفیت و اثربخشی پژوهش ها ارزیابی ضرورت و مفید بودن پژوهش ها بررسی اینکه پژوهش به درد جامعه می خورد و
اثربخشی الزم را دارد

ارزیابی و نظارت

نظارت بر انعقاد قرارداد و واگذاری پژوهش ها ؛ دانشگاه باید دائماً تحقق اهداف خود در حوزه پژوهش را با شاخص ها رصد کند بررسی
میزان رعایت معیارهای پژوهش توسط اساتید ؛مهم بودن نقش ناظران در ارزیابی ؛کارفرما در ارزیابی و نظارت پژوهش ها نقش داشته
باشند؛وجود کارفرما ،ناظر و داور به بهبود کار کمک میکند؛ارزیابی و رصد روند پژوهشی اعضای هیئتعلمی با شاخص ها رصد روند ضریب
تأثیر(التین) اعضای هیئتعلمی رصد روند اچ ایندکس اعضای هیئت علمی ؛اساتید از همان ابتدای انتخاب منابع ،یک ارزیابی از کارش
داشته باشد کدام مجله برای چاپ مقاله بهتر است از کدام روش بهتر داده ها جمع آوری میشودو ..نظارت بر پژوهش ها ؛

م  ،1م ،2م  ،3م  ،4م  ،5م  ،6م  ،7م  ،8م  ،9م  ،10م  ،11م  ،12م  ،13م 14

 .استفاده از متخصصین بیرون دانشگاه برای ارزیابی کارهای پژوهشی چون بازخورد این ها در بهبود کارها میتواند موثرتر باشد نیاز است
شاخص ها و فرایندهای ارزیابی و نظارت بر تحقیقات هم تقویت و هم توانمند باشد تا تأثیر مثبت خودش را بگذارد .؛ نظام ارزیابی پژوهش
ها منطقی تر و هدفمند تر به سمت تحقیقات کاربردی و مورد نیاز جامعه باشد .؛

م  ،3م  ،4م  ،5م  ،6م  ،8م  ،10م  ،11م 13

نقش همکاران در گروه ( پژوهش ها ،مقاالت همکاران و ..را بخواند و نظرات خود را ارائه دهند ) ؛ حمایت از کارهای پژوهشی مشترك
باالبردن ظرفیت انجام کارهای مشترك در بین اعضای هیئتعلمی ؛گروه از فعالیتهای مشترك بین اعضاء و گروههای آموزشی حمایت
کند؛ اساتید ما باید کارهای پژوهشی مشترك با اساتید دیگر گروه داشته باشند؛همکاری و مشارکت های اعضای هیئتعلمی با هم درزمینه
تحقیقات و پژوهش ها و انجام تحقیقات مشترك ؛هم افزایی ناشی از همکاری ها ؛استفاده از دانش هم ؛فعالیتهای گروهی و جمعی و
مشترك اعضای هیئتعلمی در گروههای آموزشی ؛ تجارب اساتید برای ورود به جامعه در اختیار اساتید دیگر قرار گیرد ؛
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بر اساس یافتههای جدول  2مهمترین ابعاد مدیریت کیفیت
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی شامل ابعاد بستر سازی،
سیاست ها و ماموریت ها ،برنامهریزی و نظارت و ارزیابی به دست
آمد .الزم ذکر است بعد بستر سازی شامل مؤلفههای؛
فرهنگی/ارزشیف ارتباطاتی /اطالعاتی ،قوانین و مقررات ،تجهیزات و
زیر ساخت ،رفع موانع و محدودیت ،منابع مالی و تخصص گراییبعد،
سیاست ها و ماموریت ها شامل مؤلفههای؛ سیاست ها و اهداف و
ماموریت؛ ،بعد برنامهریزی شامل مؤلفههای؛ شناسایی مسائل و
نیازها و اولویتها ،هدفگذاری ،تدوین برنامه و حرکت در جهت آن،
تمهید عملیاتی شدن برنامه ،فعالیت ها و همکاری مشترك ،تعیین
تکالیف و وظایف ،ایجاد مشوق و انگیزه ،راهنمایی و مشاوره ،کاهش
درگیری های آموزشی و اجرایی ،توانمند سازی و توانمند یابی و
اخالق گرایی؛ و بعد نظارت و ارزیابی شامل مؤلفههای؛ تصحیح
شاخصها و فرایندهای پژوهشی ،نظارت بر فرایند پژوهشی،
شناسایی و تحلیل اثربخشی پژوهشها ،توجه به کاربست پژوهشها
و بازخورددهی میباشد.
 -6الگوی مناسب و مطلوب مدیریتِ کیفیتِ فعالیت
پژوهشی اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها چگونه است؟
بر اساس یافتههای کیفی به دست آمده از تحلیل تم مصاحبه با
صاحبنظران ،خبرگان و مطلعین کلیدی که در جدول باال گزارش
گردیده است ،الگوی پیشنهادی مدیریتِ کیفیتِ فعالیت پژوهشی
در شکل زیر بهصورت شماتیک ارائه شده است.

 -7الگوی مدیریت کیفیت فعالیت پژوهشی اعضای
هیئتعلمی تا چه اندازه دارای اعتبار است؟
طبق گفته محققان قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و
متغیر قابل مشاهده به وسیله بار عاملی نشان داده میشود.
بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر
از  0/4باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن
صرفنظر میشود .بار عاملی بین  0/4تا  0/6قابل قبول است
و اگر بزرگتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است[ .]16برخی
از صاحبنظران پیشنهاد حذف متغیرهای مشاهدهپذیری را
از مدل میدهند که بار عاملی آنها زیر  0/4باشد.
نمودارهای  1و  2به ترتیب بارهای عاملی و نمرات تی
مربوط به مدل اندازهگیری مدیریت کیفیتِ پژوهشی اعضای
هیات علمی را نشان میدهد.
به منظور تحلیل الگوی مدیریت کیفیتِ فعالیت پژوهشی
اعضای هیات علمی از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده
گردید .همانطور که مشاهده میشود در نمودارهای 1
و2خروجی  Smart – PlSبارهای عاملی و مقادیر t
مدلهای اندازهگیری سازه مدیریت کیفیتِ پژوهش اعضای

هیئتعلمی را نشان میدهد.
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مدل اندازهگیری مدیریت کیفیتِ پژوهش اعضای
هیئتعلمی از نوع مرتبه دوم هست .در تحلیل عاملی
تأییدی مرتبه دوم عالوه بر بررسی رابطه متغیرهای
مشاهدهپذیر با متغیرهای پنهان ،رابطه متغیرهای پنهان با
سازه اصلی خود نیز بررسی میشود .به این صورت که در
مرتبه اول از ترکیب  25مؤلفه فرهنگی/ارزشی(،)CUV27
ارتباطاتی /اطالعاتی( ،)COI28قوانین و مقررات(،)RUR29
تجهیزات و زیر ساخت( ،)EQI30رفع موانع و محدودیت
ها( )RBR31منابع مالی( )FIR32تخصص گرای()SPE33
سیاست ها و اهداف( )PAG34ماموریت( ،)MIS35شناسایی
مسائل و نیازها و اولویت ها( )IIN36هدف گذاری(،)SAG37
تدوین برنامه و حرکت در جهت آن( )PMT38تمهید
عملیاتی شدن برنامه( )POP39فعالیت ها و همکاری
مشترك( )JAC40تعیین تکالیف و وظایف( )AST41ایجاد
مشوق و انگیزه( ،)CRI42راهنمایی و مشاوره()CON43
کاهش درگیری های آموزشی و اجرایی ()RCE44
توانمندسازی و توانمندیابی ( )EEA45اخالقگرای ()ETH46

27. Cultural / Value
28 .Communication / Information
29 .Rules And Regulations
30 .Equipment And Infrastructure
31 .Removing Barriers And Restrictions
32 .Financial Resources
33. Specialization
34 .Policies And Goals
35 .Mission
36 .Identifying Issues And Needs And Priorities
37 .Setting A Goal
38. Planning And Move Towards It
39 .Provision Of Operational Programs
40. Joint activities And Cooperation
41 .Assign Tasks
42 .Create Incentives
43 .Consultation

تصحیح مالك ها و فرایندهای ارزیابی پژوهشی ()CRE47
نظارت بر فرایند پژوهشی ( )MRP48شناسایی و تحلیل
اثربخشی پژوهشها ( )IAR49شناسایی و تحلیل اثربخشی
پژوهشها ( )IARتوجه به کاربست پژوهشها ()PAA50
بازخورددهی( 5 )FEE51بعد با عنوانهای بستر سازی،
سیاست ها و ماموریت ها ،برنامهریزی ،نظام های حمایتی
/تشویقی و ارزیابی و نظارت حاصل شده که این  5بعد
عاملهای مرتبه اول میباشند .از ترکیب این  5بعد ،یک
سازه به نام مدیریت کیفیتِ فعالیت پژوهشی اعضای هیات
علمی حاصل میشود ،که عامل مرتبه دوم نامیده میشود.
 -8تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول
در تحلیل عاملی مرتبه اول هر چه میزان بار عاملی به عدد
یک نزدیکتر باشد ،در واقع نشان دهنده این مسئله است
که گویه های پرسشنامه ارتباط قوی تری با متغیرهای
مکنون دارد .در جدول زیر مقادیر بار عاملی و آماره تی برای
نشانگرهای هر سازه گزارش گردیده است.

44. .Reduce Conflict And Executive Training
45 .Empowering And Enabling Access
46. Ethics
47 .Correction Of Research Evaluation Indicators And
Processes
48 .Monitoring The Research Process
49 .Identification And Analysis Of Research
Effectiveness
50 .Paying Attention To The Application Of Research
51 .Feedback
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جدول  .3مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر عامل در قالب مدل مدیریت کیفیتِ فعالیت پژوهشی
مؤلفهها

ابعاد

بستر سازی

سیاست ها و
ماموریت()MIS
ها

فرهنگی/ارزشی()CUV

0.747875

19.991428

./01

ارتباطاتی /اطالعاتی()COI

0.820794

31.227445

./01

تائید نشانگر

قوانین و مقررات()RUR

0.875625

54.023216

./01

تائید نشانگر

تجهیزات و زیر ساخت()EQI

0.826591

26.861258

./01

تائید نشانگر

رفع موانع و محدودیت ها()RBR

0.887902

52.709020

./01

تائید نشانگر

منابع مالی()FIR

0.907009

60.428434

./01

تائید نشانگر

تخصص گرای()SPE

0.846698

38.505539

./01

تائید نشانگر

سیاست ها و اهداف()PAG

0.978887

329.050654

./01

تائید نشانگر

ماموریت()MIS

0.975048

216.933433

./01

تائید نشانگر

شناسایی مسائل و نیازها و اولویت ها()IIN

0.940040

97.642966

./01

تائید نشانگر

هدف گذاری()SAG

0.938877

86.982355

./01

تائید نشانگر

0.963710

139.025091

./01

تائید نشانگر

تمهید عملیاتی شدن برنامه()POP

0.912109

54.103287

./01

تائید نشانگر

فعالیت ها و همکاری مشترك()JAC

0.918577

42.023505

./01

تائید نشانگر

تعیین تکالیف و وظایف()AST

0.878921

43.171013

./01

تائید نشانگر

ایجاد مشوق و انگیزه()CRI

0.851162

32.248956

./01

تائید نشانگر

راهنمایی و مشاوره()CON

0.863635

42.843805

./01

تائید نشانگر

نظام

0.831680

30.423751

./01

تائید نشانگر

توانمند سازی و توانمند یابی()EEA

0.817643

22.997651

./01

تائید نشانگر

اخالق گرای()ETH

0.681912

11.954319

./01

تائید نشانگر

0.904209

65.688806

./01

تائید نشانگر

0.857427

35.245233

./01

تائید نشانگر

0.954274

120.084120

./01

تائید نشانگر

توجه به کاربست پژوهش ها()PAA

0.911329

54.878654

./01

تائید نشانگر

بازخورد دهی()FEE

0.906224

60.558683

./01

تائید نشانگر

آن()PMT

های

حمایتی

کاهش درگیری های آموزشی و

/تشویقی

اجرایی()RCE

تصحیح مالك ها و فرایندهای ارزیابی
پژوهشی()CRE
ارزیابی
نظارت

و

معنیداری

تائید نشانگر

تدوین برنامه و حرکت در جهت
برنامهریزی

بار عاملی

آماره تی

سطح

نتیجه

نظارت بر فرایند پژوهشی()MRP
شناسایی و تحلیل اثربخشی پژوهش
ها()IAR
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 -11روایی همگرا
همانطور که در شکل باال مشخص است نتایج حاصل از
تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد که تمامی گویه های سازه
مدیریت کیفیتِ فعالیت پژوهشی دارای بار عاملی مناسبی
باالتر از  ./07بر متغیر مکنون مربوط به خود هستند که با
در نظر گرفتن مقدار  tمتناظر با هر بار عاملی در سطح ./01
معنیدار میباشند .در نتیجه ،میتوان گفت این نشانگرها از
دقت الزم برای اندازهگیری سازههای مربوط به خود
برخوردار هستند.
-9آزمون پایایی
در این پژوهش ،برای بررسی پایایی مدل مدیریت کیفی ِ
ت
فعالیت پژوهشی اعضای هیات علمی از دو معیار پایایی
ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است .همانطور که
از جدول  4مشخص است ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
تمامی متغیرهای مربوط به سازه مدیریت کیفیتِ فعالیت
پژوهشی باالتر از  0/70است لذا ،پایایی مدل اندازهگیری
مورد تائید قرار میگیرد.
جدول  .4پایایی مدل اندازهگیری سازه مدیریت کیفیتِ
پژوهش
مدلهای

برای بررسی روایی همگرا از شاخص میانگین واریانس
استخراج شده ( )AVEاستفاده گردیده است .با توجه به
جدول  5شاخص  AVEدر مورد همه متغیرها از میزان
 0/50بیشتر است که خود دلیل بر روایی همگرای مناسب
مدل اندازهگیری سازه مدیریت کیفیتِ پژوهش است.
جدول  .5شاخص روایی همگرا مدلهای اندازهگیری
سازه مدیریت کیفیتِ پژوهش
مدلهای اندازهگیری

شاخص AVE

بستر سازی

0.715846

سیاست ها و
ماموریت( )MISها

0.954470

برنامهریزی

0.857022

نظام های حمایتی /تشویقی

0.659115

ارزیابی و نظارت

0.823036

 -12روایی واگرا یا تشخیصی
به منظور بررسی روایی تشخیصی یا واگرای مدل
اندازهگیری از دو معیار آزمون بار عرضی و آزمون فورنل-
الرکر استفاده شده است که نتایج این دو آزمون در جداول

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

بستر سازی

0.946164

0.933128

زیر ارائه گردیده است.

سیاست ها و
ماموریت

0.976704

0.952379

الف) شاخص بار عرضی یا مقطعی

برنامهریزی

0.972925

0.966455

اندازهگیری

نظام
حمایتی
/تشویقی

های
0.905702

0.868728

ارزیابی و نظارت 0.958725

0.945956

-10آزمون روایی
برای بررسی روایی مدل اندازهگیری از روایی همگرا و روایی
واگرا استفاده گردید.

جدول  6شاخص بار عرضی سازه مدیریت کیفیتِ پژوهش
اعضای هیئتعلمی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ،تمام متغیرهای مشاهدهپذیر بار عاملی بیشتری
روی متغیر مکنون مربوط به خود را دارند .لذا با توجه به
یافتههای به دست آمده از این آزمون میتوان گفت این
مدل اندازهگیری از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است.
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جدول  .6نتایج شاخص بار عرضی برای آزمون روایی تشخیصی مدل اندازهگیری سازه مدیریت کیفیتِ پژوهش

ارزیابی و نظارت

نظام های حمایتی
/تشویقی

برنامهریزی

سیاست ها و
ماموریت()MIS

بستر سازی

0.600547

0.512466

0.592100

0.645446

0.747875

فرهنگی/ارزشی()CUV

0.770218

0.751455

0.781699

0.783624

0.820794

ارتباطاتی /اطالعاتی()COI

0.718111

0.726234

0.694154

0.721291

0.875625

قوانین و مقررات()RUR

0.662876

0.718787

0.670848

0.698718

0.826591

تجهیزات و زیر ساخت()EQI

0.695264

0.783183

0.683640

0.696450

0.887902

رفع موانع و محدودیت ها()RBR

0.696434

0.800697

0.758612

0.811475

0.907009

منابع مالی()FIR

0.691409

0.692734

0.764587

0.796795

0.846698

تخصص گرای()SPE

0.841742

0.889317

0.900423

0.978887

0.915846

سیاست ها و اهداف()PAG

0.789249

0.794009

0.877579

0.975048

0.784145

ماموریت()MIS

0.862115

0.862803

0.940040

0.908755

0.764152

شناسایی مسائل و نیازها و اولویت ها()IIN

0.852787

0.819039

0.938877

0.867977

0.764044

هدف گذاری()SAG

0.886718

0.851590

0.963710

0.899382

0.834783

تدوین برنامه و حرکت در جهت آن()PMT

0.799227

0.770226

0.912109

0.797102

0.765433

تمهید عملیاتی شدن برنامه()POP

0.810136

0.801388

0.918577

0.818467

0.759196

فعالیت ها و همکاری مشترك()JAC

0.801288

0.743618

0.878921

0.756653

0.766860

تعیین تکالیف و وظایف()AST

0.800276

0.851162

0.856464

0.777896

0.742864

ایجاد مشوق و انگیزه()CRI

0.725728

0.863635

0.682294

0.693412

0.664236

راهنمایی و مشاوره()CON

0.677181

0.831680

0.716551

0.752429

0.716418

0.682885

0.817643

0.688534

0.694078

0.738583

توانمند سازی و توانمند یابی()EEA

0.635292

0.681912

0.574786

0.566244

0.556613

اخالق گرای()ETH

0.904209

0.863284

0.870785

0.812724

0.748759

0.857427

0.671476

0.740725

0.695203

0.639983

نظارت بر فرایند پژوهشی()MRP

0.954274

0.815747

0.877092

0.801804

0.770971

شناسایی و تحلیل اثربخشی پژوهش ها()IAR

0.911329

0.797281

0.825464

0.767127

0.741710

توجه به کاربست پژوهش ها()PAA

0.906224

0.787924

0.773936

0.707487

0.803222

بازخورد دهی()FEE

کاهش درگیری های آموزشی و
اجرایی()RCE

تصحیح مالك ها و فرایندهای ارزیابی
پژوهشی()CRE
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ب) شاخص فورنل

الرکر52

جدول  .8شاخص اشتراک با روایی متقاطع برای سازه
مدیریت کیفیتِ پژوهش

مطابق با این معیار به منظور برخورداری از روایی تشخیصی،
یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان باید
پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده پذیرهای خودش
داشته باشد .بهعبارتدیگر ،جذر میانگین واریانس استخراج
شده AVEهر متغیر پنهان باید بیشتر از حداکثر
همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد.
همانطور که در جدول  7مشخص است جذر میانگین
واریانس استخراج شده هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر
همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد،
که این خود بیان کننده روایی تشخیصی مناسب مدل

اندازهگیری مورد بررسی هست.
جدول  .7نتایج شاخص فورنل الرکر برای آزمون روایی
تشخیصی مدل اندازهگیری سازه مدیریت کیفیتِ
پژوهش
سیاست ها
نظام های
و
برنامهری
حمایتی
ماموریت(
زی
/تشویقی
)MIS

بستر
سازی

ارزیابی و
نظارت

0.84607
7
0.818 0.90721
3
528

0.925
755

بستر
سازی
ارزیابی و
نظارت

0.835
0.97697
762

سیاست ها
و
0.872
ماموریت(
745
)MIS

0.863 0.81185
9
448

0.870
290

0.846
677

نظام های
حمایتی
/تشویقی

0.910
368

0.903
128

 0.838برنامهریزی
229

0.873
949

 -13آزمون کیفیت مدل اندازهگیری
همانطور که از جدول  8مشخص است ،در مدل
اندازهگیری مورد بررسی ،مقادیر شاخص اشتراك با روایی
متقاطع مثبت و باال هست ،که این خود کیفیت مدل
اندازهگیری را تائید مینماید.

52.Fornell larcker

شاخص اشتراک با روایی
 CV Comمتقاطع
بستر سازی
سیاست ها و
ماموریت( )MISها
برنامهریزی
نظام های حمایتی /تشویقی
ارزیابی و نظارت

0.643937
0.703315
0.755603
0.504954
0.685137

 -14تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
همانطور که مشاهده میشود یافتههای به دست آمده در
جدول  9نشان دهنده این است که مقادیر بار عاملی در
سطح  0/01معنی دار است .بهعبارتیدیگر ،مقدار  tمتناظر
با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن( )2/58در سطح
 0/01است .همچنین ،مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ
به ترتیب برابر با  0/927و  0/894میباشد که خود بیانگر
همسانی درونی باالی متغیرها میباشد .همچنین مقدار
 AVEبرابر با  0/761گزارش شده که از میزان  0/50بیشتر
بوده و در نتیجه روایی همگرای مدل نیز تائید میشود.
ضریب تعیین  R2ارتباط بین واریانس تبیین شده یک
متغیر مکنون را با مقدار کل واریانس آن نشان میدهد که
همانطور که در جدول پایین مشاهده میشود R2 ،تمامی
مدلهای اندازهگیری موردنظر مناسب و قابل توجه میباشد
جدول  .9نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
برای سازه مدیریت کیفیتِ فعالیت پژوهشی
سطح
سازه

بار عاملی

مقدار t

معنیدار

R2

ی
88.1387
91

بستر
سازی

0.936515

سیاست ها
و
ماموریت(
 )MISها

0.941023

99.8423
03

برنامهریزی

0.959801

155.472
551

نظام های
حمایتی
/تشویقی

0.934961

93.4765
95

ارزیابی و
نظارت

0.937994

85.8030
52

./01

0.877
061

./01
0.885
524
./01
./01

./01

0.921
218
0.874
152
0.879
832
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سطح
سازه

مقدار t

بار عاملی

معنیدار

R2

ی
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در جدول  ،11مقادیر اشتراکی مربوط به عوامل اصلی مدل
آورده شده است.
جدول  :11مقادیر اشتراکی مربوط به عوامل اصلی مدل

AVE

0.7038

cρ

0.952

بستر سازی

α

0.932

سیاست ها و ماموریت

عوامل اصلی مدل

مقادیر اشتراکی
0.715846
0.954470

ها

در ادامه ،شاخص اشتراك با روایی متقاطع()CV Com
برای کل مدل محاسبه گردید که میزان این شاخص برابر
با  0/557گزارش شد که نشان از کیفیت مطلوب مدل دارد.
در واقع ،میتوان گفت مدل مسیر توانایی پیش بینی
متغیرهای مشاهدهپذیر(در اینجا متغیرهای مکنون سطح
اول) از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان را دارد .نتایج
حاصل از آزمون کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص
افزونگی با روایی متقاطع ( )CV Redدر جدول  10گزارش
گردیده است .همانطور که مشاهده میشود مدل
اندازهگیری موردنظر از کیفیت مناسبی برخوردار است

برنامهریزی

0.857022

نظام های حمایتی

0.659115

/تشویقی
ارزیابی و نظارت

0.823036

با توجه به جدول  11متوسط مقادیر اشتراکی برابر است با،
= 0.801

0.715+0.954+0.857+0.659+0.823
5

در جدول  12مقادیر

 R2مدل

= 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶

آورده شده است.

2

جدول  .12مقادیر  Rمربوط به سازه مدیریت کیفیتِ
فعالیت پژوهشی

جدول  .10شاخص افزونگی با روایی متقاطع برای سازه

متغیرهای درون زا

R2

مدیریت کیفیتِ پژوهش

بستر سازی

0.877061

سیاست ها و ماموریت()MIS
ها

0.885524

عوامل اصلی مدل

شاخص افزونگی با روایی
 CV Redمتقاطع

برنامهریزی

0.921218

نظام های حمایتی /تشویقی

0.874152

ارزیابی و نظارت

0.879832

بستر سازی

0.616147

سیاست ها و ماموریت ها

0.833423

برنامهریزی

0.778576

نظام های حمایتی /تشویقی

0.565380

0.877 + 0.885 + .921 + 0.874 + 0.879
5
= 0.887

ارزیابی و نظارت

0.714306

لذا ،با توجه به آنچه گفته شد شاخص نیکویی براز مدل به
شکل زیر محاسبه میگردد،

 -15شاخصی نیکویی برازش ()GOF
به منظور بررسی شاخص نیکویی برازش مدل مدیریت
کیفیتِ فعالیت پژوهشی اعضای هیات علمی از فرمول زیر
استفاده شده است .همانطور که مشاهده میشود نیکویی
برازش مدل از حاصلضرب متوسط مقادیر اشتراکی و
میانگین  R2محاسبه میگردد.

با توجه به جدول  12متوسط  R2برابر است با،

= 𝑅2

𝐺𝑂𝐹 = √0.801 ∗ 0.887 = √0.701 = 0.837

همانطور که مشخص است مقدار  GOFبرابر با  0/837به
دست آمده است که این میزان از  0/36بیشتر بوده لذا
عملکرد کلی مدل مدیریت کیفیتِ فعالیت پژوهشی اعضای
هیات علمی در حد قوی ارزیابی میشود.
 -16بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر با هدف ارائه الگویی برای مدیریتِ کیفیت
برای فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها
شکل گرفت .به همین منظور در گام اول ،محقق به مطالعه
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نظاممند ادبیات مرتبط با موضوع پرداخت و پس از بررسی
و تحلیل مبانی نظری و تجربی پژوهش ،چارچوب الگو
طراحی و تدوین گردید .بر این اساس  ،ابعاد مدیریت
کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی شامل

حاکم باشد )عبدالسالم .)2008 ،53تاکنون بررسیهای
متعددی در رابطه با این موضوع صورت گرفته است .در این
بررسیها به موضوعاتی از قبیل ایجاد فرهنگ پژوهش در
دانشگاه)جنکس2009 ،54؛ جوتان و جی2003 ،55؛ روی 56و
های،57

شامل ابعاد بسترسازی ،سیاستها و مأموریتها،

همکاران2012 ،؛ هیل و

برنامهریزی ،نظامهای حمایتی /تشویقی و بُعد ارزیابی و

توسعه و رشد فرهنگ پژوهش در دانشگاهها و محیطهای
فرهنگی) آزاد فر و حضرتی1389 ،؛ ایبوت2002 ،59؛ ایوانز،

اعضای هیئتعلمی از این ابعاد عبور میکند .هر یک از این

2007؛ پرت و همکاران1999 ،؛ چیتام2007 ،؛ ساالزر و

نظارت هست و مسیر بهبود مستمر فعالیتهای پژوهشی

2011؛

وورال58

فرگوسن،60

)2004 ،

ابعاد خود شامل مؤلفههایی هستند.

آلمونته2007 ،؛ طایفی1378 ،؛

ابعاد اول مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی بُعد

 )2002بازنگری اصطالح فرهنگ پژوهش) هیل)1999 ،

بسترسازی است و به مجموعه فعالیتها و شرایط الزم از

بررسی فرهنگ پژوهش در دانشگاه )نااورین و ادیب2014 ،

قبیل فرهنگی/ارزشی ،ارتباطاتی /اطالعاتی ،قوانین و

) موانع تحقیق و فرهنگ پژوهش در نظام آموزش عالی []23
پرداخته شده است.
یکی دیگر از مولفه های بعد بستر سازی  ،مولفه ارتباطاتی/
اطالعاتی است تحقیقات محققان مختلف از جمله تحقیق
نوروزی ،ابوالقاسمی و قهرمانی( )1394به ارتباط منسجم و
سازمان یافته بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی و رفع موانع
ارتباطی؛ تحقیق شریعتمداری)  )1390در زمینه اطالع
رسانی در زمینه تحقیقات؛ تحقیق(طاها )1395 ،در زمینه
فراهم کردن جلسات بحث و گفت و گو میان پژوهشگران،
مدیران و سایر دست اندر کاران (منصوری)1383 ،؛ کیانی
هرچگانی و یارمحمدیان ( )1378در زمینه استفاده از
سیستمهای اطالع رسانی ،تحقیق مظلومیان و
همکاران( )1389در زمینه دسترسی به پایگاهها و منابع
اطالعاتی حسین پور ( )1390ارتباط میان دانشگاه با مراکز
تحقیقاتی داخلی ،ارتباط میان دانشگاه با مراکز تحقیقاتی
خارجی ،تحقیق کوترلیک و همکاران )2002(61در زمینه
دسترسی به منابع اطالعاتی ،تحقیق ابودوله و ویر)2007(62
در زمینه اهمیت دادن به برقراری ارتباط درون و برون
سازمانی .لذا با توجه بیشتر و تمهید بستر ارتباطاتی /اطالعاتی
به عنوان راهکاری دیگر در زمینه پژوهش باید مورد توجه قرار
گیرد.
دیگر مولفه بعد بستر سازی ،مولفه قوانین و مقررات است؛
قوانین و مقررات نقش ریل گذاری برای انجام کارهای
پژوهشی را دارند ،کم و کیف قوانین و مقررات مسیر حرکت

مقررات ،تجهیزات و زیر ساخت ،رفع موانع و محدودیتها،
منابع مالی و تخصص گرایی اشاره دارد که در زمینه
مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی باید به آن توجه شود
و به زعم خبرگان شرکت کننده در پژوهش از جمله ابعاد
در خور توجه مدیریتِ کیفیت برای فعالیتهای پژوهشی
اعضای هیئتعلمی محسوب میشوند ،به عبارتی دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی برای مدیریتِ کیفیت فعالیتهای
پژوهشی در وهله اول باید بسترسازی الزم در این زمینه را
فراهم کنند؛
مؤلفه اول این بُعد مولفه فرهنگی/ارزشی است و یکی از
زیر مولفه های آن ،نهادینه کردن فرهنگ پژوهش است؛ با
نظر به این که فرهنگ پژوهش در دانشگاهها و سایر مراکز
آموزشی از کشوری به کشور دیگر و حتی در میان
دانشگاه های یک کشور میتواند متفاوت باشد( علیزاده
برجی ،)1395 ،الزم است بستر های فرهنگی شناسایی و
در جهت تقویت ارزشها و هنجارهایی که پژوهش را تقویت
و حمایت میکند اقدام کرد .واقعیت موضوع این است که
فرهنگ حاکم بر فعالیت پژوهشی در دانشگاهها حاکی از
این است که فرهنگ حاکم نه تنها قوام و دوام ارزشمندی
تحقیق و پژوهش را تضمین نکرده بلکه تا حد ملموسی
گرایش به فرهنگ بازاری دارد؛ درحالیکه در وضع مطلوب،
باید فرهنگ تحقیقاتی و فرهنگ کارآفرینی در دانشگاهها
53.Abdosalam
54.Jenks
55.Jootun & Ghee
56.Roy
57.Hill & Haigh

1999؛ هیل،

58.Worrall
59.Ebutt
60.Ferguson
61.Abdosalam
62.Abu- Doleh& Weir
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محققان را مشخص میکند .آنچه امروز توجه بسیاری را به
خود جلب کرده است رشد قارچ وار مقالههاست .افزایش
تعداد مقاالت علمی در ایران ،رابطه نزدیکی با سیاستهای
وزارت علوم در این رابطه دارد .به طوری که ،وزارت علوم طی
سالهای اخیر ،با تنظیم سیاستهای تشویقی برای چاپ
مقاالت علمی ،خواسته و یا ناخواسته به عطش موجود برای
چاپ مقاله  ISIدامن زده است [ .]23نوروزی ،ابوالقاسمی و
قهرمانی( )1394نیز غلبه دید کمیت گرا و عدم توجه کافی
به کیفیت فعالیتهای پژوهشی[ ،]23کوتاه کردن پروسه
بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی ]9[،تسریع مراحل اداری
تصویب طرح در دانشگاه ،تسریع مراحل پذیرش مقاله برای
چاپ ،تسریع مراحل پذیرش کتاب برای چاپ ،شفافیت در
شرایط جذب و نگهداری پژوهشگران را در این زمینه موثر
میدانند .نیز در این زمینه مدیران و شیوه های مدیریتی
آنها را به عنوان یک عامل تأثیرگذار برای انجام کارهای
پژوهشی معرفی میکند. .بنابراین تحول اساسی در مقررات
پژوهشی بر نظام آموزش عالی در جهت تسهیل و انعطاف
پذیری مقررات؛ تعیین سیستمی علمی برای انتخاب مدیران
کاردان ،کاهش مقررات دست و پاگیر اداری ،اصالح ساختار
و تشکیالت ،ایجاد ثبات در مدیریت جهت تقویت مدیریت
پژوهشی ضرورت دارد [.]34
مولفه بعدی بعد بستر سازی تجهیزات و زیر ساخت است؛
شمس و همکاران( )1387دسترسی بهتر به امکانات
پژوهشی ]9[ ،تأمین امکانات مورد نیاز پژوهش ،تهیه رایانه،
تأمین منابع علمی(مجالت تخصصی ،اسناد و مدارك)،
افزایش سرعت و پهنای اینترنت ،تدارك بانکهای اطالع
رسانی داخلی ،توزیع مناسب امکانات پژوهشی را در این
زمینه موثر میدانند؛ نتایج تحقیق [ ]32و [ ]8نشان داد در
پژوهش امکانات و تجهیزات از عوامل موثر در تولیدات
علمی است؛ در پژوهش اسالمی( )1396اشاره شد که
محیط پژوهشی باید از منابع مالی و کالبدی و زیر
ساختهای پژوهشی مناسب برخوردار باشد ،بلند و
رافن( )1992در تحقیق خود دریافتند که منابع و امکانات
در دسترس در افزایش بهرهوری پژوهش موثر است[.]2
مؤلفه پنجم بُعد بستر سازی " رفع موانع و محدودیتها "
میباشد؛ در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام شده و
مواردی مثل رفع ضوابط دست و پا گیر اداری و اجرایی [.]3
63.Cohen & Jenning
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اشاره شده است.نتایج پژوهش کوهن و جنینگ)2002(63
داللت بر آن دارد که درصد قابل توجهی از وقت هیئت علمی
صرف آموزش میشود و به همین دلیل ،اکثر اعضای هیئت
علمی در کشورهای ،وقت کافی برای انجام امور پژوهشی
ندارند .از نظر کیم )2005( 64هم از با اهمیتترین این موانع
انجام تحقیق ،کمبود وقت است[ ]23اگر از میزان ساعات
تدریس استادان کاسته شود و بخشی از آن به صورت
موظف به پژوهش اختصاص یابد ،شاهد نتایج پربار و ارزنده
ای در نظام آموزش عالی خواهیم بود .پژوهش[ ]9رفع
مشکالت مربوط به زندگی اعضای هیئتعلمی ،کاهش
تدریس(کسر موظفی تدریس) ،جلوگیری از ورود تنشهای
سیاسی به محیط دانشگاه ،کم کردن بار کاری و
مسئولیتهای اعضای هیئتعلمی ابراهیم زاده(

)

اعطای امتیازات ویژه جهت تقویت انگیزه در این زمینه موثر
میدانند.
مؤلفه ششم بُعد بسترسازی " منابع مالی " میباشد؛ تحقیق
اسالمی ( )1396نشان داد که" منابع مالی و کالبدی"
بیشترین نقش را در تبیین کیفیت محیط پژوهشی و "
درآمدزایی " بیشترین نقش را در تبیین کیفیت
دستاوردهای پژوهشی دارد ،نتایج تحقیق [ ]32و [ ]8نیز
نشان داد در پژوهش بودجه از عوامل موثر در تولیدات علمی
است ]46[ ،نیز برای بهرهوری پژوهشی اعضای هیئت
علمی ،مؤلفه بودجه پژوهشی را شناسایی کردند[ .]2بستر
تمهیدات منابع و حمایت مالی در تحقیقات محققان مختلف
بررسیشده از جمله [ ]31عوامل اقتصادی مانند حمایت
مالی و در نظر گرفتن تسهیالت و اعتبار الزم ]3[ ،اعتبارات
مکفی فراهم کردن شرایط مالی ،مناسب [ ]9[ ،]19حمایت
مالی از فعالیتهای پژوهشی ،حمایت مالی از تحقیقات
دانشگاهی ،تخصیص به موقع اعتبارات پژوهش ،معافیت
مالیات از قراردادهای پژوهشی ،کاهش هزینه تألیفات و
نتایج پژوهشی ،اختصاص بودجه جداگانه به پژوهش،
افزایش حقوق و مزایای اعضای هیئتعلمی ،دسترسی به
تسهیالت پژوهشی ،وضعیت منابع مالی[ ،]1رفع موانع مالی
[ ،]37تأثیر وضعیت اقتصادی  ]23[ ،مورد بررسی قرار
گرفته است.
مؤلفه هفتم بُعد بسترسازی " تخصص گرایی" میباشد؛
باید گفت که احتماالً یکی از پیچیدهترین و ظریفترین
64.Kim
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وظایف هیئتعلمی در دانشگاهها نقش پژوهشی آنهاست.
در این رابطه استادان نقشهای متعددی را ایفا میکنند.
مهمترین این نقشها عبارت اند از :کارگردان ،تسهیل
کننده ،مشاور ،مدرس ،هدایت کننده ،نقدکننده ،حامی،
دوست ،مدیر و داور [ .]5بحث توانمندسازی اعضای هیئت
علمی در زمینه پژوهش نیز در تحقیقات مختلف از جمله
توانمندسازی اعضای هیئت علمی [ ،]3تقویت بنیه های
حرفه ای اساتید در زمینه پژوهش ،و در قالب شرکت اعضای
هیئت علمی در سمینارهای داخلی و بینالمللی ،ترجمه و
تألیف کتاب و مقاالت ،شرکت در کارگاههای آموزشی ،انجام
طرحهای تحقیقاتی و مطالعه منابع جدید [ ،]1برگزاری
کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای تحقیق ،برگزاری
کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیکهای آماری ،برگزاری
کارگاه آشنایی با نرم افزارهای پژوهشی ،برگزاری کارگاه
های آشنایی با تایپ و نگارش پژوهش ،برگزاری کارگاه های
آشنایی با اصول مقاله نویسی ،برگزاری کارگاه های آشنایی
جستجوی منابع ،آموزش زبان انگلیسی برای استفاده از
منابع خارجی ،استخدام هیئتعلمی با توجه به توان
پژوهشی آنها [ ،]9تقویت و رشد شایستگیهای
محققان[ ]43مورد تاکید قرار گرفته است .
بُعد دوم مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی بُعد
سیاستها و مأموریتها است و به مجموعه فعالیتها و
شرایط الزم از قبیل سیاستها و اهداف و مأموریت اشاره
دارد که در زمینه مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی
باید به آن توجه شود و به زعم خبرگان شرکت کننده در
پژوهش از جمله ابعاد در خور توجه مدیریتِ کیفیت برای
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی محسوب
میشوند ،به عبارتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای
مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی باید سیاستها و
مأموریتها در این زمینه توجه کنند؛
در زمینه سیاستها و اهداف باید برای پژوهش نقشه را
داشت و این نقشه راه بر مبنای خواست و نیاز جامعه و
سازمانها و نهادهای مختلف باشد ،باید با توجه به شرایط،
سیاستهای پژوهشی دانشگاهها به سمت مسائل جامعه و
به سمت تحقیق و پژوهش کاربردی هدایت شود،
پژوهشهای استادان را به سمت مسائل ملی هدایت کنیم،
طرحهای پژوهشی به سمت اولویتهای کشور در جهت
خودکفایی طرحهای پژوهشی به سمت اولویتهای کشور
در جهت خودکفایی هدایت شود ،پژوهشهای اعضای

هیئتعلمی در راستای اسناد باالدستی و نیز حل و فصل
مسائل و دغدغههای کشور باشد ،بنابراین
سیاستگذاریها به شکلی باشد تا تحقیقات به سمت
مسائل مورد نیاز جامعه برود .در زمینه مولفه مأموریت
نیزدانشگاهها باید به سمت مأموریت گرایی و هدفمندی
بروند و هر دانشگاهی مأموریت خاصی داشته باشد و نحوه
محقق شدن آن تعیین و مشخص شود و هدایت اساتید
در راستای اهداف و سیاستهای پژوهشی دانشگاهها انجام
شود
بُعد سوم مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی بُعد
برنامهریزی است و به مجموعه فعالیتها و شرایط الزم از
قبیل شناسایی مسائل و نیازها و اولویتها ،هدف گذاری،
تدوین برنامه و حرکت در جهت آن ،تمهید عملیاتی شدن
برنامه ،فعالیتها و همکاری مشترك ،تعیین تکالیف و
وظایف اشاره دارد که در زمینه مدیریتِ کیفیت
فعالیتهای پژوهشی باید به آن توجه شود و به زعم
خبرگان شرکت کننده در پژوهش از جمله ابعاد در خور
توجه مدیریتِ کیفیت برای فعالیتهای پژوهشی اعضای
هیئتعلمی محسوب میشوند ،به عبارتی دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی برای مدیریتِ کیفیت فعالیتهای
پژوهشی باید برنامهریزی داشته باشند؛ در مؤلفه "
شناسایی مسائل و نیازها و اولویتها " شناسایی مسائل و
نیازها و اولویتها مهم است ،دانشگاهها به این سمت
کشیده میشوند که کشور چه میخواهد؟ صنعت چه
میخواهد؟ و ..تا انجام دهیم؟اعضای هیئتعلمی ترجیح
میدهند در پژوهش ،ببینند کشور ،استان ،شهر ،بازار چه
نیازی دارد؟ یعنی مسئله و نیاز محوری تحقیقات باید
مورد توجه باشد .در مؤلفه " هدف گذاری " الزم است
اهداف پژوهشی نقطه شروع پژوهش است ،اهداف و
سیاستها و برنامه های دانشگاه در زمینه پژوهش باید
روشن و شفاف باشد و کیفیت فعالیتهای پژوهشی از
هدف گذاری مناسب شروع میشود؛ دانشگاه باید نگاه
راهبردی به پژوهش داشته باشد و مهمترین نقش مدیران
دانشگاهها تعیین اهداف پژوهشی باشد ،اهداف پژوهشی
باید در راستای انجام پژوهش بنیادی ،تولید دانش جدید،
تغییر مرزهای دانش و مورد استناد قرار گرفتن ،بهبود
کیفیت زندگی مردم ،باشد .در عین حال باید پژوهشهای
در تراز جهانی به نحوی که استنادات باالیی داشته باشند
مورد تاکید باشند .در مؤلفه" تدوین برنامه و حرکت در
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جهت آن " الزم است هر دانشگاهی متناسب با شرایط
خود باید برنامه استراتژیک پژوهشی داشته باشد و
فرایندها و برنامهریزیهایی که برای تحقق این برنامه
استراتژیک باید تدوین شود و اعضای هیئتعلمی در
چارچوب و برنامه ترسیم شده حرکت کنند و همچنین
باید فعالیتهای پژوهشی اساتید در قالب برنامه های
توسعه گروه تعریف و پی گیری شود .در مؤلفه " تمهید
عملیاتی شدن برنامه " الزم است امکان سنجی و تمهید
عملیاتی و اجرایی شدن فعالیت پژوهشی یکی از مراحل
فرایند کیفیت فعالیتهای پژوهشی است؛ این مقدمات
شامل مشخص بودن فرایند کارها ،واحدهای متولی ،زمان،
بودجه ،تجهیزات و امکانات آزمایشگاه مواد و ابزار ،مسئول
اجرا ،منابع انسانی ... ،است؛ در واقع سازوکارهای الزم در
ابعاد مختلف آن برای عملیاتی شدن و تحقق بدون دغدغه
یافته های تحقیق فراهم شود .در مؤلفه "فعالیتها و
همکاری مشترك" الزم است همکاری و مشارکتهای
اعضای هیئتعلمی با هم در زمینه تحقیقات و پژوهشها
و انجام تحقیقات مشترك باید تقویت شود ،و ظرفیت
انجام کارهای مشترك در بین اعضای هیئتعلمی باال برود
و از کارهای پژوهشی مشترك حمایت شود ،اساتید ما باید
کارهای پژوهشی مشترك با اساتید دیگر داشته باشند و
از دانش هم استفاده کنند و تجارب اساتید برای ورود به
جامعه در اختیار اساتید دیگر قرار گیرد و هم افزایی ناشی
از این موضوع در عملکرد پژوهشی اعضای هیئتعلمی
نقش دارد .در مؤلفه "تعیین تکالیف و وظایف" الزم است
تکالیف و وظایف پژوهشی اعضای هیئتعلمی باید تعیین
و مشخص شود و اعضای هیئتعلمی از تکالیف پژوهشی
که بر عهده دارد و دانشگاه برایش ترسیم کرده آگاه باشند؛
ضمن اینکه آگاهی بخشی و اطالع رسانی اولویتهای
پژوهشی و منابع پژوهشی به اعضای هیئتعلمی باید
انجام شود،
بُعد چهارم مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی بُعد
نظامهای حمایتی /تشویقی است و به مجموعه فعالیتها
و شرایط الزم از قبیل ایجاد مشوق و انگیزه ،راهنمایی و
مشاوره ،کاهش درگیریهای آموزشی و اجرایی ،توانمند
سازی و توانمند یابی و اخالق گرایی اشاره دارد که در
زمینه مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی باید به آن
توجه شود و به زعم خبرگان شرکت کننده در پژوهش از
جمله ابعاد در خور توجه مدیریتِ کیفیت برای فعالیتهای
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پژوهشی اعضای هیئتعلمی محسوب میشوند ،به عبارتی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای مدیریتِ کیفیت
فعالیتهای پژوهشی باید نظامهای حمایتی /تشویقی در
این زمینه داشته باشند؛ در مؤلفه " ایجاد مشوق و انگیزه
" باید گفت که فعالیتهای پژوهشی ،به استاد و انگیزه او
بر میگردد برای انجام پژوهش ،باید انگیزه آنها تحریک
گردد ،با تزریق حس موثر و مفید بودن تحقیقات ،میتوان
در اعضای هیئتعلمی از نظر روحی و روانی بخاطر مفید
بودن و موثر بودن نتایج تحقیقاتش ایجاد انگیزه کرد؛ اثر
حمایتها و کمکهای مالی تحقیقات در افزایش انگیزه
اساتید برای انجام تحقیقات هم مهم است ،همچنین
تشویق و تسهیل و حمایت از اعضای هیئتعلمی برای
ارائه یافته های تحقیقات در جشنوارهها و همایشها و..
هم در ایجاد مشوق و انگیزه موثر است؛ آیین نامهها به
عنوان یک ابزار تشویقی هم میتوانند موثر باشند؛ این
آیین نامهها میتوانند جهت دهنده ،برانگیزنده و مفید و
موثر برای حل فصل مشکالت کشور باشند و منجر به
فعالیتهای پژوهشی اثر بخش شوند ،باید افرادی که سراغ
موضوعات مورد نیاز جامعه میروند تشویق شوند و
اقدامات انجام شده در زمینه مسائل جامعه باید در چاپ
مقاالت در اولویت قرار بگیرد ،همچنین توجه به رابطه
مداری در مواجهه با اساتید برای جلب همکاری پژوهشی
آنها مهم است؛ [ ]6نشان داد که" مکانیزم تشویقی"
بیشترین نقش را در تبیین کیفیت محیط پژوهشی دارد؛
[ ]7در تحقیق خود دریافتند که پاداشهای مناسب در
افزایش بهرهوری پژوهش موثر است []1؛ [ ]5برای
بهرهوری پژوهشی اعضای هیئت علمی ،مؤلفه سیستم
تشویق را شناسایی کردند .در مؤلفه " راهنمایی و مشاوره
" الزم است سیستمهای مشاوره پژوهشی در دانشگاه باید
فعال باشد و راهنماییهای الزم به اساتید برای انجام
پژوهش و چاپ مقاالت در مجالت معتبر ارائه گردد؛ در
مؤلفه " کاهش درگیریهای آموزشی و اجرایی " الزم
است درگیریهای آموزشی و اجرایی اعضای هیئتعلمی
کاسته شود ،اساتید همش به آموزش نپردازد؛و
سازوکارهای الزم برای تحقیق بدون دغدغه در اساتید
فراهم شود ،درمؤلفه "توانمند سازی و توانمند یابی" و از
آنجا که فعالیتهای پژوهشی به توانمندی اساتید ارتباط
دارد ضمن اینکه اساتید مستعد پژوهشی (رزومه بهتری و
توانمندی بیشتری در زمینه پژوهش دارند) باید جذب
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میکند ناظر میتواند در همان قدم اول خود استاد باشد،

شوند ،آموزش و توانمند سازی و به روز رسانی اساتید در
زمینه پژوهش هم باید مورد توجه قرار گیرد؛ آموزش و به
روز رسانی دانش اساتید در زمینه روشهای جدید تحقیق،
زبان علمی و فنی رشته خود ،آشنایی با منابع علمی و
مجالت در رشته خود ،نرم افزارها و غیره ؛ با برگزاری
دورهها و کارگاههایی باید پی گیری شود؛ در مؤلفه"
اخالق گرایی "رعایت اخالق و انصاف در زمینه پژوهش
در کیفیت پژوهش نقش دارد ،باید در زمینه حذف سرقت
علمی ،مشارکت اسمی و ...در پژوهشها پیش گیری و
مقابله علمی و قاطع صورت گیرد ؛ در تحقیق []1
بیشترین تاکید روی مؤلفه اخالق در پژوهش است،
واقعیت این است که مالك اخالق در پژوهش در شرایط
کنونی جامعه ایران وضعیت بحرانی را دارد و این مطالبه
جدی از سوی کنش گران معیار مدار دانشگاهی
میباشد[.]1
بُعد پنجم مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی بُعد

بخشی پژوهشها یکی از مؤلفه های کلیدی در مدیریت

ارزیابی و نظارت است و به مجموعه فعالیتها و شرایط

کیفیت پژوهش است؛ ارزیابی ضرورت و مفید بودن

الزم از قبیل تصحیح شاخصها و فرایندهای پژوهشی،

پژوهشها ،اینکه پژوهش به درد جامعه می خورد و اثر

نظارت بر فرایند پژوهشی ،شناسایی و تحلیل اثر بخشی

بخشی الزم را دارد یا نه؟ دانشگاه باید به شکل صحیح

پژوهشها ،توجه به کاربست پژوهشها و بازخورد دهی

آسیبهای کار را شناسایی کند و میزان فاصله عملکرد با

اشاره دارد که در زمینه مدیریتِ کیفیت فعالیتهای

اهداف را بررسی کند؛ [ ]1اشاره میکند که کنش گران

پژوهشی باید به آن توجه شود و به زعم خبرگان شرکت

این عرصه ،از دانشگاه های نسل دوم عبور کردهاند و به

کننده در پژوهش از جمله ابعاد در خور توجه مدیریتِ

این باور رسیدهاند که پژوهش را انجام نمیدهند که فقط

کیفیت برای فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی

پژوهشی انجام داده باشند ،بلکه آثار آن پژوهش و

محسوب میشوند ،به عبارتی دانشگاهها و مراکز آموزش

پیامدهای آن بسیار مهمتر از امتیازات ظاهری علمی آن

عالی برای مدیریتِ کیفیت فعالیتهای پژوهشی باید به

است .از نظر [ ]1اثر پژوهش یک تغییر یا منفعت است که

ارزیابی و نظارت فعالیتهای پژوهشی توجه داشته باشند؛

در خارج از دانشگاه رخ میدهد؛ شورای پژوهشی انگلستان

در مؤلفه " تصحیح شاخصها و فرایندهای پژوهشی" نیاز

تعریف اثر را سهم اثبات شده ای میداند که تحقیقات

است شاخصها و فرایندهای ارزیابی و نظارت بر تحقیقات

اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و اقتصاد ایجاد می

هم تقویت و هم توانمند شود تا تأثیر مثبت خودش را

کن[ .]39درمؤلفه "توجه به کاربست پژوهشها" توجه به

بگذارد ،نظام ارزیابی پژوهشها باید منطقیتر و هدفمند

کاربست یافته های پژوهش و ارزیابی از اجرای

تر و به سمت تحقیقات کاربردی و مورد نیاز جامعه هدایت

آن{کاربست نتایج پژوهش} میتواند زمینه ساز بهبود

شود .استفاده از متخصصین بیرون دانشگاه برای ارزیابی

مستمر کیفیت باشد؛ [ ]5نشان داد.

کارهای پژوهشی هم موثر است چون بازخورد آنها در
بهبود کارها میتواند موثر تر باشد؛ در مؤلفه " نظارت بر
فرایند پژوهشی" فرایند پژوهشی باید تحت نظارت مستمر
باشد ،وجود کارفرما ،ناظر و داور و ...به بهبود کار کمک

و اساتید از همان ابتدا ،یک ارزیابی از کارش داشته باشد
کدام مجله برای چاپ مقاله ،بهتر است ،از کدام روش بهتر
دادهها جمع آوری می شود و..در مراحل دیگر افراد دیگر
میتوانند نقش ناظر داشته باشند بررسی میزان رعایت
معیارهای پژوهش توسط اساتید ،ارزیابی و رصد روند
پژوهشی اعضای هیئتعلمی با شاخصهای درست ،رصد
روند ضریب تأثیر(التین) اعضای هیئتعلمی ،رصد روند
اچ ایندکس اعضای هیئتعلمی ،نظارت بر انعقاد قرارداد
و واگذاری پژوهشها ،نقش کارفرما در ارزیابی و نظارت
پژوهشها ،و ..در مجموع دانشگاه باید دائماً تحقق اهداف
خود در حوزه پژوهش را با شاخصها رصد کند و نقش
ناظران مختلف در اینجا مهم است ،در مؤلفه "شناسایی و
تحلیل اثر بخشی پژوهشها " شناسایی و تحلیل اثر

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت کیفیت فعالیتهای پژوهشی  /...مجید دارابی

145

منابع
 .1آهنی ،زهرا ( .)1396تحلیل عملکرد پژوهشی اعضای
هیئتعلمی گروه علوم انسانی دانشگاه و شناسایی مداخالت
اثربخش جهت بهبود(مطالعه موردی :دانشگاه فردوسی
مشهد)پایاننامه جهت دریافت مدرك کارشناسی ارشد
رشتهی تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد.
 .2اسالمی ،زهرا( .)1396طراحی الگویی برای سنجش
بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشکدههای علوم
اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه تهران .رساله برای دریافت
درجه دکتری تخصصی در رشته سنجش آموزش دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 .3باقری مجد ،ر؛ قالوندی ،ح؛ میرآقایی ،ع؛ صدقی بوکانی،
ن؛ باقری مجد ،ا ( )1393تحلیل شکاف پژوهشهای علوم
انسانی در آموزش عالی .پژوهشهای نوین در یادگیری
آموزشاهی (.90-79 ،1)3
 .4ختیاری ،صادق( .)1376جایگاه پژوهش در آموزش عالی
و نقش آن در توسعه اقتصادی -اجتماعی ،مجموعه مقاالت
نخستین سمینار آموزش عالی در ایران ،تهران :دانشگاه
عالمه طباطبایی.
 .5جباری ،لطفعلی ( .)1393طراحی الگوی ممیزی
فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه شاهد ،پایاننامه
دکتری تخصصی دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی .گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی.
 .6جعفری کاکلکی ،معصومه ( .)1389بررسی مقیاسهای
میزان کاربرد عاملهای تأثیرگذار بر کیفیت تدریس اعضای
داد که" اشاعه و کاربست" بیشترین نقش را در تبیین
کیفیت دستاوردهای پژوهشی دارد (اسالمی .)1396 ،در
مؤلفه " بازخورد دهی " ارزیابی سیاستها و برنامه های
پژوهشی و ارائه بازخورد به پژوهشگر و مدیریت میتواند
در زمینه بهبود کیفیت پژوهشها موثر باشد؛ عملکرد
پژوهشی را باید با ارزیابی درست و دادن بازخورد آن به
اساتید ،اصالح و بهبود بخشید؛ تنظیم و اجرای نظام نامه
تشویق و تنبیه بر اساس شاخصها و نتایج عملکرد در این
زمینه موثر است در عملکرد پژوهشی با ارزیابی درست و
بازخورد آن با اساتید داده شود شاید نیاز با اصالح یا
تغییری الزم باشد تا فرایند مستمراً و در آینده بهتر دنبال
شود.

هیئتعلمی دانشگاههای اصفهان و شهرکرد سال
تحصیلی .88-89پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
برنامهریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
 .7جمشیدی کوهساری ،محبوبه( .)1388بررسی الزامات
استقرار نظام مدیریت کیفیت در حوزه پژوهشی دانشگاه
اصفهان پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان.
.8حجازی ،یوسف ،بهروان ،ژاله(.) 1388بررسی رابطـه
بـین عوامـل فـردی و سـازمانی بـا بهـره وری پژوهشی
اعضای هیأت علمی کشاورزی .مجله علوم و ترویج
کشاورزی ایرانجلد شـماره 1
.9حسین پور ،محمد( .)1390بررسی عوامل بازدارنده و
تسهیلکننده انجام پژوهش و رابطه آن با عملکرد پژوهشی
اعضای هیئتعلمی رشتههای علوم انسانی دانشگاههای
شهر اهواز .پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش
تحقیقات آموزشی .دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی
.10حسینی ،معصومه( .)1392طراحی الگوی تضمین
کیفیت آموزش تربیتبدنی در نظام آموزش از راه دور.
پایاننامه دکتری تخصصی رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی.
مدیریت ورزشی) .دانشگاه پیام نور مرکز ،دانشکده علوم
انسانی و تربیتبدنی
.11خدیوی ،اسداهلل؛ الهوردی خان وزیری ،آیدا(.)1394
طراحی و تدوین الگویی برای ارزشیابی اثربخشی و عملکرد
اعضای هیئتعلمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی .مدیریت بهرهوری .سال نهم شماره 34
پاییز  1394صص 161-174
.12درخشانی ،مریم( .)1392بررسی رابطه بین عملکرد
پژوهشی و آموزشی اعضای هیئتعلمی (مطالعه موردی:
دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان) .پایاننامه جهت دریافت
درجه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی.
گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی .دانشکده
کشاورزی دانشگاه زنجان
.13ذاکر صالحی ،غالمرضا( .)1383دانشگاههای آینده
بررسی ابعاد تحول در آموزش عالی .مجموعه مقاالت
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همایش آموزش عالی و توسعه پایدار ،موسسه پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی
.14رضائیان ،محسن؛ هادوی ،مریم ،اسدپور،
محمد( .)1392بررسی عوامل بازدارنده انجام پژوهش از
دیدگاه اعضای هیئتعلمی و ارایه طرحی برای مقابله با این
عوامل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .نشریه تحقیقات
نظام سالمت ،خرداد  1392شماره3
.15رمضانی ،رضا( .)1381مشکالت کنونی دانشگاهها و
نظام توسعه علمی کشور ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در
آموزش عالی ،سال هشتم ،شماره سوم.
.16رومیانی ،یونس( .)1398طراحی الگوی استعدادیابی و
استعدادگزینی اعضای هیات علمی در دانشگاههای جامع با
تراز عملکرد منطقهای (مورد :دانشگاه لرستان)؛ رساله
دکتری دانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
.17شورای عالی انقالب فرهنگی( )1397؛ قابلدستیابی در
آدرس:
http://www.
iranculture.
org/fa/simpleView. aspx?provID=540
.18شمس ،علی ،ایروانی هوشنگ ،رضوانفر احمد،
کالنتری خلیل ،یزدانی سعید( .)1387شناسایی و تبیین
مؤلفههای مرتبط با بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی
دانشکدههای کشاورزی دولتی ایران .دوره  ،39-2شماره 1
ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی
 .19شهبازی ،شهرام؛ شاه طالبی ،بدری؛ مهدیان ،محمد
جعفر ( )1388بررسی میزان استفاده اعضای هیات علمی
از بانکهای اطالعاتی الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی
و پژوهشی مطالعه موردی دانشگاه اصفهان مجله علوم
تربیتی (55-83 ،2)8
 .20صادقی ،عباس( .)1370بررسی مشکالت تحقیق در
رشتههای علوم انسانی از دیدگاه اساتید دانشکدههای علوم
انسانی دانشگاه اصفهان ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه
اصفهان.
 .21صبوری ،علیاکبر( )1386تولید علم در ایران در سال
 ،2007رهیافت ،شماره  ،141پاییز و زمستان 1
 .22طالبی پور ،سعید( .)1384زمینه یابی پذیرش مدیریت
کیفیت فراگیر در بین اعضای هیات علمی دانشگاه
تربیتمعلم تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته
تحقیقات آموزشی دانشگاه تربیتمعلم تهران ،دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی

 .23طاها ،فاطمه( )1395تبیین جایگاه پژوهشهای
چاپشده اعضای هیئتعلمی در توسعه پایدار .پایاننامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)
 .24طبیبی ،سید جمال( .)1373نقش دانشگاه و پژوهش
در توسعه ملی ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی آموزش
عالی ،سال سوم ،شماره 4
 .25ظاهری ،فایق و ماهری ،مازیار( .)1388طرح ریزی
مدل سنجش میزان بلوغ نظام مدیریت کیفیت در سازمان.
فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سنندج سال چهارم شماره 10
 .26فطرت ،محمدعلی ،خراسانی ،اباصلت؛ ابوالقاسمی،
محمود و قهرمانی ،محمد( .)1394طراحی مدل مدیریت
عملکرد اعضای هیئتعلمی دانشگاه کابل .فصلنامه انجمن
آموزش عالی ایران .سال هفتم شماره چهارم پاییز 1394
 .27کیانی هرچگانی ،فاطمه ،یارمحمدیان ،محمدحسین
( .)1378بررسی عوامل مؤثر در توجه به پژوهش در میان
محققان ،چکیده تازههای تحقیق در دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی ایران ،دوره 7 ،شماره 4 ،تهران :مرکز اطالعات و
مدارك علمی ایران
 .28کاظمی ،یحیی ،روشن ،علیقلی ،بنی اسدی،
ندا()1389عوامل موثر بر افزایش فعالیت های پژوهشی
اعضای هیات علمی :مورد دانشگاه سیستان و بلوچستان و
شهید باهنر کرمان .مجله آموزش عالی ،سال سوم شماره 3
(پیاپی  ،11زمستان .)1389
 .29گوروئی پور ،آمنه( .)1390بررسی رابطه بین
بروندادهای علمی و کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی.
پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
 .30محقر علی ،معین؛ نجف آبادی ،فقیه ،بیاضی طه را
بند ،علی( .)1389بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت کیفیت
بر عملکرد سازمانها .نشریه :پژوهش های مدیریت در
ایران؛ زمستان  ،1389دوره  ،14شماره 4پیاپی  69؛
 .31محمدیان ساروی ،محسن ( .)1385راههای تقویت
انگیزش و عالیق پژوهشی در بین اسـتادان دانشگاه آزاد
اسـالمی ،فصلنامه علمی ترویجی مدیریت دانشگاه آزاد
اسـالمی فیروزکـوه ،سـال سوم
 .32مظلومیان ،سعید؛ زندی مهر ،هوشنگ؛ رستگار،
احمد( .)1389بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فعالیتهای
پژوهشی اعضای هیئتعلمی علوم پایه و علوم انسانی
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دانشگاه پیام نور استان فارس .نامۀ آموزش عالی .سال سوم،
شماره دوازدهم
 .33معروفی ،یحیی( .)1386تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت
آموزش در دانشگاهها و طراحی الگوی مناسب برای
ارزشیابی آن .پایاننامه دکتری تخصصی در رشته علوم
تربیتی -برنامهریزی درسی؛ دانشگاه تربیتمعلم  -تهران،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 .34منصوری ،رضا( )1383توسعه علمی ایران ،تهران
انتشارات یونسکو
 .35مهرمحمدی ،محمود( .)1376برداشتی از سطوح و
گستره تحقیقات آموزشی و تربیتی ،فصلنامه علمی و
پژوهشی مدرس ،دوره دوم ،شماره سوم.
 .36میرزایی ،اردوان( .)1391طراحی مدل سنجش کیفیت
نظام آموزش از دور در ایران .پایاننامه دکتری تخصصی در
رشته علوم تربیتی  -برنامهریزی آموزش از راه دور؛ دانشگاه
پیام نور مرکز ،دانشکده علوم تربیتی
 .37نژاد قربان ،زینب( .)1394بررسی و مقایسه تطبیقی
مؤلفههای مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیئتعلمی
دانشگاههای علم و فرهنگ و سوره تهران .پایاننامه جهت
دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامهریزی
آموزش عالی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ
نوروزی ،عباسعلی؛ ابوالقاسمی ،محمود ،قهرمانی ،محمد
( )1394بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای
هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی .رهیافتی نو در مدیریت،
77-107)2(6
 .38نوری ،ایرج؛ چارستاد ،پروانه( .)1388بررسی ارتباط
عوامل مدیریت کیفیت و انتقال دانش .مجله مدیریت
صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سنندج سال چهارم شماره 8
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چکیده
دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق میشوند ،این مرکز از افراد کارآفرین حمایت میکند .این حمایت
شامل حمایت آموزشی ،مالی و بازاریابی است .در چنین دانشگاهایی برای سرمایهگذاران امکاناتی فراهم میشود تا مشکالت آنها
پیشبینی شده و از فرصتهای بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ارزشمندی در حیطه مالی و بازاریابی است .مشاغلی
که از این دانشگاهها بهرهمند میشوند مسلماً در توسعه فناوری جدید پیشرو خواهند بود .این فناوری در تولید کاالها به کار رفته
و منجر به باال رفتن سطح استاندارد زندگی خواهد شد .در این بین هدف از تحقیق حاضر تبیین وضعیت حاکم بر دانشگاه
کارآفرین در دانشگاههای هزارة سوم با طرح پژوهشی تجربی از طریق سیستم استنتاج فازی است .روش این پژوهش از نظر
نحوهی گردآوری دادهها ،روش پیمایشی و از نظر مقاصد پژوهش ،کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق اساتید ،خبرگان و
مسئولین دانشگاه صنعتی بابل میباشند .یافتهها نشان داد که از میان شاخصهای مورد بررسی فقط شاخصهای چندرشتهای
فرارشتهای؛ چشمانداز و ماموریت دانشگاه؛ انتقال دانش و مؤلفة مرکز رُشد ،تأمین مالی مخاطرات در شرکتهای مشتق از دانشگاه
در سطح مطلوبی بوده است ،ولی سایر شاخصها در وضعیت نامناسبی قرار دارند .باتوجه به یافتههای توصیفی و تحلیلی پژوهش
حاضر باید اشاره کرد که ظهور دانشگاه کارآفرین در واقع پاسخی به اهمیت روزافزون دانش در نظام ملی و منطقهای نوآوری و
ادراك جدید از دانشگاه است.
واژههای كلیدی :کارآفرینی دانشگاهی ،دانشگاه کارآفرین ،نوآوری ،فناوری.

نوع مقاله :ترويجی
 -1مقدمه
کارآفرینی فرآیندی ا ست که طی آن فرد کارآفرین با ارائه
ایده و فکر جدید نسببببت به ایجاد کسببب وکار همراه با
مخاطره و تحمل ری سک اقدام نموده و مح صول و خدمتی
جدید را ارائه مینماید .در حال حاضبببر سبببیر تحوالت
ج هانی ،کارآفری نان را در خط م قدم توسببب عه ف ناوری و
توسعه اقتصادی قرار داده است .تجربه موفقیت آمیز اغل
کشبببورهای پیشبببرفته و نیز برخی از کشبببورهای درحال
توسبعه در عبور از بحرانهای اقتصبادی بهواسبطه توسبعه
کارآفرینی در آن کشورها ،موج شده تا سایر کشورها هم

به کارآفرینی ،کارآفرینان و شبببکلگیری کسببب وکارهای
نوآورانه اهمیت بیشبببتری قائل گردند .در واقع کارآفرینی
عالوهبر ایجاد ثروت و ا شتغال زائی در این جوامع ،توان سته
به توسعه فناوریهای نو ،ترغی و گسترش سرمایهگذاری
و افزایش سببطح رفاه عمومی کمک شببایانی نماید .بر این
ا ساس تو سعه کارآفرینی از جنبههای گوناگون مدنظر قرار
گرفته است [.]1
از طرفی بدیهی ا ست که دان شگاهها و نظام آموز شی عالی
بهمنظور همسببویی هرچه بیشببتر با فرآیند توسببعه بومی،
منطقهای و بینالمللی به تغییر نقش سنتی خود که صرفاً
تولید دانش میبا شد ،به سوی دان شگاه کارآفرین که افزون
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بر تول ید دانش و خلق ایده ها ،آن ها را به عمل هم تبدیل
میکنند ،حرکت کنند .در واقع ایده توسببعه دانش محور و
برنامههای توسببعهای کشببورها ،ماموریت کارآفرینی را به
دانشببگاهها تحمیل کرده اسببت .این روند را در کشببورهای
توسبببعه یافته از اواخر دهه  1980میتوان مشببباهده کرد
[ .]2معموالً نقش سنتی دان شگاه ،م شارکت در دو فعالیت
عمده است :آموزش و پژوهش .دانش از طریق دانشجویانی
که بهتازگی وارد بازار کار شدهاند ،و از طریق انت شارات در
مجالت علمی که دورة ز مانی قا بلتوجهی را به خود
اخت صاص میدهند ،انتقال مییابد .دان شگاههای کارآفرین،
نقشهای سببنتی یک دانشببگاه در جامعه را به عنوان یک
تولیدکنندة دانش ،از طریق تحقیقات بنیادی و کاربردی،
فناوری و عامل انتقال دانش ،نوآوری و حمایت از توسبببعة
اقتصادی مورد تعریف مجدد قرار میدهند [4و.]3
در واقع کارآفرینی دانشگاهی به معنی مشارکت دانشگاهها
در توسعه جوامع است و بهطور جامع میتوان آن را تنظیم
تمام فعالیت های عملیاتی و عناصبببر دانشبببگاهی اعم از
دانشببجویان ،اسببتادان ،مسببئوالن دانشببکده و کارکنان
بهنحوی که در طی مراحل نوآوری و رقابتی شدن اقت صاد
محلی در بازارهای ملی و جهانی و افزایش سبببرمایه های
اجتماعی آن ک شور شرکت کنند دان ست .اغل کارآفرینی
دانشگاهی را درگیری مستقیم دانشگاهیان در تجاریسازی
تحقی قاتشببببان میدان ند ،ولی در واقع مقو له کارآفرینی
دانشببگاهی حوزه وسببیعی اسببت و سببطوح مختلفی اعم از
محیط ،سببباختار ،فرهن و چگونگی بهرهگیری از فناوری
را شامل می شود [ .]5در حال حا ضر طرحها و برنامههای
متفاوتی برای پ شتیبانی از تو سعه کارآفرینیدان شگاهی و
تجاری سازی تحقیقات ،در داخل کشور اجرایی شده است،
اما نتایج مطالعات اخیر بیانگر نامناسب ب بودن وضبببعیت
کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاههای کشور است [7و ،]6و
این امر ضببرورت مطالعات عمیقتر در این زمینه را نشببان
میدهد.
با توجه به اهمیت موضبببوژ پژوهش ،باید اشببباره کرد که
بهرغم ان جام پژوهش های بسببب یار در حوزه کارآفرینی
[10و9و ،]8تاکنون پژوهشهای اندکی به تبیین وضببعیت
حاکم بر دانشبببگاه کارآفرین ،در دانشبببگاه های کشبببور

به مع نای متع هد
واژه کارآفرینی از کل مهای
شدن گرفته شده ا ست ،طبق تعریف واژهنامه دان شگاهی
وبستر ،2کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطرات
یک فعالیت اقتصبببادی را سبببازماندهی و مدیریت کند .در
واقع کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از طریق
تشبببکیل مجموعه منحصبببر به فردی از منابع ،به منظور
بهرهگیری از فرصببتها .اسببتیون  ،3کارآفرینی را فرآیند
خلق ارزش ،همراه با م نابعی منحصبببر به فرد بهمنظور
بهرهبرداری از یک فرصت میداند [ .]11باید اشاره کرد که
از زمان آدام اسمیت و کتاب وی تحت عنوان "ثروت ملل"
در سبببال  ،1776تقری باً ه مه اقتصببباددا نان برجسببب ته
کارآفرینان را به عنوان پیشبرندگان جامعه سبببرمایهداری
توجه نمودهاند و با رواج تعاریف و نوژ شنا سیهای مختلف
از اصبببطالح کببارآفرینی ،تبباثیرات انواژ کببارآفرینی بر
کارکردهای اقتصببباد ،مورد تئوریپردازیهای مختلف قرار
گرفته اسبببت .با پیوسبببتن فالسبببفه ،جامعهشبببناسبببان و
روان شنا سان و سایر حوزههای علمی به این جریان ،دانش
نظری قابل توجهی از جنبه های مختلف درباره کارآفرینان
تولید شد .در واقع کارآفرینی بهعنوان یک پدیده اقتصادی،
واژهای اسبببت که بهطور عمومی زیاد مورد اسبببتفاده قرار
میگیرد ،ولی تعاریف متفاوتی دارد [.]12
به زعم پویرلی و سبببان  ،)2012( 4کارآفرینی عبارت
است از تالشهایی که از طریق اقدامات یک فرد یا گروهی
از افراد ،مو ج ای جاد محیط های اقتصبببادی ،اجت ماعی،
نهادی ،و فرهنگی جدید می شود [ .]13آئودریچ،)2002( 5
در برر سی جامعی که در مورد کارآفرینی انجام داد ،نتیجه
میگیرد که توافق کمی در مورد آنچه که در واقع به منزله
فعالیت های کارآفرینی اسبببت ،وجود دارد [ .]14از طرفی
میلر ،) 1983( 6معت قد اسبببت که کارآفرینی با ایده های

1. Entreprendre

4. Peverelli & Song

2. Webster's Collegiate Dictionary

5. Audretsch
6. Miller

3. Stivens

پرداخ تها ند ،از اینرو این پژوهش سبببعی دارد با در نظر
گرفتن نتایج سببایر پژوهشها ،به تبیین وضببعیت حاکم بر
دانشبببگاه کارآفرین در دانشبببگاه صبببنعتی بابل به عنوان
شاهدی تجربی از دانشگاههای نسل سوم که تعامل پویایی
با صنعت و جامعه دارد ،بپردازد.
 -2پیشینه نظری پژوهش
كارآفرينی و اهمیت آن
فرانسبببوی1

در مسیر دانشگاه کارآفرین؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل /حسین صمدی میارکالئی و همکار

کسبب و کار جدید مرتبط اسببت و ممکن اسببت موج
تغییراتی در ماهیت بازار شود [ .]15کارآفرینی ج ستجوی
فر صتها و توانایی شنا سایی شکافهای موجود در بازار
اسبببت .رویکرد کارآفرین محوری رویکردی اسبببت که بر
نوآوری بازار و محصول ،و پروژههای خطرپذیر تأکید داشته
و با تمایل به پی شگامی در نوآوری ،به دنبال ک س برتری
بر رقباست [.]16
کارآفرینی به سه شکل ارائه میشود .1 :کارآفرینی مستقل
(فردی) :یعنی فردی که مسبببؤل یت اول یه وی جمعآوری
منابع الزم برای شروژ کس و کار است ،یا کسی که منابع
الزم برای شروژ یا ر شد ک س و کاری را ب سیج میکند و
تمرکز او برای نوآوری و توسعه فرآیند ،محصول یا خدمات
جدید است .2 .کارآفرینی اجتماعی :زمینه نو ظهوری است
که بویژه در میان سببازمانهای غیر انتفاعی رایج گردیده و
فعالیتهای اجتماعی مخاطره آمیز ،کسببب و کار با هدف
اجتماعی و فعالیت مخاطره آمیز در زمینه توسعه اجتماعی
را شامل می شود .3 .کارآفرینی سازمانی :ک سی که تحت
حمایت یک شرکت؛ محصوالت ،فعالیتها و تکنولوژیهای
جدید را کشف و به بهرهبرداری میرساند [.]17
 -3دانشگاه كارآفرين
امروزه دانشببگاه هایی که دارای مأموریت سببوم باشببند و
گروههای تحقیقاتی که به عنوان شبه بنگاه عمل میکنند،
دانشبگاه های کارآفرین نامیده می شبوند .در واقع دانشبگاه
کارآفرین مکانی اسبببت که مشببباغل جدید در آن خلق
میشببوند ،این مرکز از افراد کارآفرین حمایت میکند .این
حمایت شامل حمایت آموز شی ،مالی و بازاریابی ا ست .در
نتیجه کارآفرینان ام کان دسبببترسبببی به کتاب خانه ها و
آزمایشگاهها و ...را پیدا میکند .در چنین دانشگاهایی برای
سببرمایهگذاران امکاناتی فراهم میشببود تا مشببکالت آنها
پیشبینی شده و از فرصتهای بدست آمده استفاده کنند
که خود تجربه ارزشمندی در حیطه مالی و بازاریابی است.
م شاغلی که از این دان شگاهها بهرهمند می شوند م سلماً در
توسببعه فناوری جدید پیشببرو خواهند بود .این فناوری در
تول ید کاال ها به کار رف ته و منجر به باال رفتن سبببطح
استاندارد زندگی خواهد شد [.]18
بر ا ساس مالحظات تئوریکی در رابطه با «مأموریت سوم»
دانشگاهها و بحث در مورد ماهیت روابط دانشگاه -صنعت،
7. Guenther & Wagner
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گانتِر و واگنِر )2008( 7معتقدند که «دانشبببگاه کارآفرین
نهاد متنوژ و مُتِکثری با روشهای مسببتقیم انتقال فناوری
از دانشگاه به صنعت و نیز ارتباطات غیرمستقیم با صنعت
از طریق آموزش و پرورش کارآفرینی ا ست» .یک دان شگاه
کارآفرین مرک از مکانیزمهای مسببتقیم و غیرمسببتقیمی
برای ایجاد پیوند دانشبببگاه با فعالیت های تجاری اسبببت
[20و .]19در اقتصبباد دانایی محور ،موفقیت دانشببگاهها به
توانایی آن ها در ایجاد ارزش (ثروت) و مدیریت بر آن ها
در قال داراییهای مشهود و نامشهود بستگی دارد.
همانگونه که ا شاره شد از دان شگاه کارآفرین تعاریف
زیادی به عمل آمده ا ست .ولی در مجموژ این ا صطالح به
مفهوم کنش کارآفرینانه در سببباختارها و دیدگاههای یک
دانشگاه است .اگرچه نمیتوان گفت یک دانشگاه کارآفرین
همیشه و بهطور خالص در جهت سودجویی است ،با اینکه
یک دانشگاه سنتی هیچ وقت سودجویی نمیکند ،ولی باید
گفت که ویژگی اسببباسبببی دانشبببگاه کارآفرین جنبههای
اقتصبببادی ،کارآئی و رقابت پذیری آن نسببببت به سبببایر
مدلهای دانشببگاهی اسببت .در واقع دانشببگاه کارآفرین در
مورد نیازهای اقتصببادی -اجتماعی پاسببخگوتر از دانشببگاه
سنتی است ،و نقش آن ایجاد ثروت در جامعه است (ثروت
اقتصادی ،ثروت سیاسی ،ثروت اجتماعی و ثروت فرهنگی).
در جوامع دانشبنیان انتظار میرود دانشبببگاه ها در جهت
ایفای نقش اصلیتر در پیشرفت اجتماعی ،نسبت به سابق
انعطاف بیشتر و سریعتری داشته باشند و در جهت افزایش
رفاه و رقابتپذیری اقتصادی و اجتماعی به تعامل بیشتر با
جام عه ،نوآوری ،انت قال دانش و بهرهبرداری از تحقی قات
علمی بپردازند [.]12
یک دانشببگاه کارآفرین ،تنها دانشببگاهی با فعالیتهای
کارآفرینی صنعتی نیست .از نظر ژائو و اتزکووایتز ،دانشگاه
کببارآفرین مفهوم و ویژگیهببای خود را دارد .1 :آموزش
کارآفرینی ،برای سازماندهی آموزش در مواجهه با نیازهای
صنعت ،تشویق دانشجویان به تشکیل شرکتهای در حال
تکوین ،به آن ها بگوئید چگونه این کار را انجام دهند؛ .2
مشببباوره برای صبببنعت؛  .3انتقال فناوری از دانشبببگاه به
صنعت؛ و  .4شرکتهای مشتق از دانشگاه :احداث شرکت
[.]21
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هنری اِتزکوویتز ) 2004( 8پنج گزاره در ببباب مفهوم
دانشببگاه کارآفرین بیان میکند .1 :سببرمایهسببازی دانش:
دانش را به سببرمایه تبدیل میکنند (سببرمایه اقتصببادی،
سرمایه سیا سی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی)؛ .2
همب ستگی یا واب ستگی متقابل :مدیریت نمودن واب ستگی
متقابل به صنعت و دولت (وابستگی متقابل و همبستگی با
صببنعت و دولت را مدیریت میکنند)؛  .3اسببتقالل :با این
وجود ،مسببتقل از هر محدودة منحصببر بهفرد هسببتند و
اسببتقالل دارند (با وجود این وابسببتگی متقابل ،مسببتقل
هستند)؛  .4هیبریداسیون :در مدیریتِ تنش میان استقالل
و وابسبببتگی متقابل ،پیوندی یا چندجانبه هسبببتند ،و .5
بازتابپذیری یا جسببمیت بخشببی بازتابی :از قبیل تجدید
مسببتمر سبباختارهای داخلی (در واکنش نسبببت به محیط
خارجی ،ساختارهای داخلی م ستمراً تجدید نظر می شود)
[.]4
برتون کالرك ( 1998و  )2001نیز پنج مؤلفة یک دانشگاه
کارآفرین را اینگونه بیان میکند [25و24و23و22و:]21
 .1هستة رهرری ووی :دانشببگاههایی که خواهان تغییر
هسببتند ،نمیتوانند وابسببته به کنترل یا رهبری (ضببعیف)
سبببنتی باشبببند .آنها نیاز دارند تا در واکنش به نیازهای
محیطی سببریعتر ،منعطفتر ،و متمرکزتر شببوند؛ توسببعة
ظرف یت یک رهبری قوی که اسبببات ید و ادارهکن ند گان
دانشببگاه را یکپارچه میکند .دانشببگاهها عمدتاً موقعیت
یک رهبر را تقو یت میکن ند و رئی یا حوزة ر یاسبببت
دانشبببگاه برخی از مسبببئولین را در مسبببئولیتهایی قرار
میدهد .مؤسساتی که مرکز مدیریتی قوی دارند ،استقالل
باالیی دارند و میتوانند متمرکز شوند؛
 .2محیط توستت های :دانشبببگاه هایی که خواهان تغییر
هسبببتند ،نیازمند مکانیزمهای هسبببتند تا با دنیای خارج
ارت باط برقرار ن مای ند .آن ها ن یازم ند عبور از مرز های
سنتی شان ه ستند ،و نیازمند برپایی واحدهای سازمانی
ویژهای هسبببتند؛ دانشبببگاه ها عمدتاً مراکز و برنامه های
تحقیقات میانرشببتهای را پایهریزی میکنند که سبباختار
سبببنتی بخش های نظم بنیان را تکمیل میکنند .محیط
توسببعهای مشببخصببة مؤسببسبباتی اسببت که فعالیتهای
مشببتاقانة اضببافی متجاوز از مرزهای سببنتی میان زمینة
دانشبگاهی و صببنعتی با هدف روابط سببودمند برای هر دو
8. Etzkowitz

طرف دارد .نتیجة این مشبببارکت ها تنوژ گسبببتردهای از
کارکردها از قبیل انتقال دانش ،قراردادهای صنعتی ،توسعة
دارائی فکری ،آموزش مستمر و فعالیتهای افزایش حمایت
برای دانشآموختگان را ایجاد میکند؛
 .3تنوع در مرنای تأمین مالی :دانشگاههایی که خواهان
تغییر هسببتند ،برای کار کردن به منابع نیازمندند .کالرك
به سه جریان یا منبع درآمدی ا شاره میکند :حمایتهای
نهادی عمده از سوی وزارتخانههای دولتی ،تأمین مالی از
طرف شبببوراهای تحقیقاتی دولتی ،و همة منابع مجتمع با
هم به عنوان «جر یان سبببوم درآ مدی» .تنوژ در م نابع
درآمدی برای شببخصببیت کارآفرینی دانشببگاهها ضببروری
است .دانشگاهها باید منابع درآمدی گوناگونی را برای خود
ای جاد ن مای ند تا هنگامی که یکی از م نابع کاهش یافت،
موجودیتشبببان به خطر نیافتد .همچنین آن ها نیازمند
گسببترش پایة مالیشببان هسببتند (و نیاز کمتری به منابع
دولتی پیدا میکنند)؛ کالرك سبببه جریان فرعی مبتنی بر
انواژ کلی منابع را نیز بیان میکند .1 :سببایر منابع دولتی؛
 .2منابع سببازمانیافته خصببوصببی ،و  .3درآمد تولیدشببده
دانشگاه؛
 .4مركز علمی ووی :دانشببب گاه هایی که خوا هان تغییر
هسببتند ،نیازمند واحدهای بنیانی علمی هسببتند که یک
فره ن کارآفری نا نه را می پذیر ند .هن گامی که فره ن
گسبببترش یابد ،کارآفرینیگرائی به عنوان پدیدة گروهها و
نیز افراد درك میشبببود .کالرك آن را کارآفرینیگرائی
دانشکدهای مینامد؛ و
 . 5فرهنگ كارآفرينان يکپارچه :دانشبببگاه هایی که
خواهان تغییر هسببتند ،به فرهنگی نیاز دارند «که پذیرای
تغییر است»؛ اخالق کاری و مجموعهای از اعتقادات که در
دان شگاه گ سترده ا ست و هویت ب سیار بنیادی بنگاه ا ست.
چهار عنصبببر مذکور فوق قصبببد دارند تا فرهنگی را ایجاد
نمایند که تغییر در ارزشهای بنیادی مؤسببسببات علمی را
ترغ ی نموده و مورد ح ما یت قرار مید هد .اگر روح یة
نوآوری و کارآفرینی وجود دا شته با شد ،اجرای چ شمانداز
کارآفری نا نة موجود در یک بخش خاص و یا در کل یک
مؤسسه ،توسعة فرهنگی را تسهیل خواهد کرد که پذیرای
ایدهها در سطح مؤسسه است.
 -4كارآفرينی دانشگاهی
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امروزه تولید دانش در کنار انتشببار موفق و کاربرد مؤثر آن
در تولید به یک هدف جهانی تبدیل شبببده و بسبببیاری از
کشبببور های دن یا بهدن بال روش های برای انت قال دانش و
فناوری حا صل از تحقیقات دان شگاهی از طریق کانالهای
کارآفرینی هسببتند .فرآیندهای کسبب سببرمایه (سببرمایه
اقت صادی ،سرمایه سیا سی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه
فرهنگی) در بخش های ف ناورا نه برای کشبببور های دن یا
اهم یت فزآی نده پ یدا کردها ند ،به همین دل یل بیشبببتر
دولت ها عالقهمند به تحقیقات دانشبببگاهی و بکارگیری
نتایج حا صل از این تحقیقات برای تو سعه صنایع و جوامع
خود هستند [.]5
مقوله کارآفرینی دانشببگاهی حوزههای گسببترده و سببطوح
مختلف ،ازجم له محیط دانشببب گاه ،سببباخ تار و چگونگی
بهرهگیری از دانش و فناوری را برای تجاریسبببازی در بر
میگیرد و میتواند از جنبه های مختلف ،مانند :کارآفرینی
سبببازمانی ،کارآفرینی شبببرکتی ،شبببرکتهای مشبببتقه
دانشببگاهی ،مورد بررسببی قرار گیرد .آنچه مسببلم اسببت
کارآفرینی دان شگاهی یکی از حوزههای ا ست که به کمک
سبببایر حوزه ها برای م ثال اع طای مجوز ها ،بود جه های
تحقیقاتی ،دانش ناب و تحرك نیروی کار ،نتایج مطالعات
دانشگاهی را به کاال و خدمات تجاری تبدیل میکند .آنچه
که از این امر مسببتفاد میشببود این اسببت که کارآفرینی
دانشگاهی بهمنزله تالشی است برای افزایش منافع ،نفوذ و
اعت بار فردی یا ن هادی که با ید با توسببب عه و بازار یابی
ایددههای پژوهشببی یا بهصببورت یکپارچهسببازی نقشها و
منابع جدید در بسببتر سببازمانی موجود و ایجاد مدلهای
جدید برای مطالعات پژوهشگران انجام شود [26و.]2
رویکرد به کارآفرینی دانشبببگاهی عالوه بر ایجاد فرصبببت
مشبببارکت در توسبببعه برای دانشبببگاهها ،تحت تاثیر نیاز
روزافزون مالی آن ها و امکان کسببب درآمدهای بالقوه از
فعالیت های کارآفرینانه ،نظیر لیسبببان دهی فناوری یا
ت شکیل شرکتهای ان شعابی نیز قرار دارد .به عبارت دیگر،
گرایش بخش دانشببگاهی به کارآفرینی تحت تاثیر محرك
درونی ان و نیز انتظارات اجتماعی ناشبببی از ظهور نوآوری
مبتنی بر دانش اسبببت و فعالیت های کارآفرینی با هدف
بهبود عملکرد اقتصاد ملی و ناحیهای بههمراه کس منافع
مالی برای اساتید و دانشگاهها صورت میگیرد [ .]12بنگاه
دانشگاهی بعضی اوقات پیشتر از تحول و گاهی پ از آن
بهسبببوی اقتصببباد دانشبنیان در تغییر اسبببت .با توجه به
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اینکه اقت صاد بی شتر به عنوان یک منبع دانشبنیان عمل
می ک ند ،تول ید دانش علمی مان ند یک بن گاه رسبببا نهای،
اقتصببادی شببده اسببت .دانش یک موتور جایگزین رشببد
اقتصادی برای سه منبع سنتی :زمین ،نیروی کار و سرمایه
پدیدار شببده اسببت .در بیشببتر بخشها ،رشببد فناوریهای
مرتبط با علم ،خارج از چارچوب مدلهای اقتصبببادی باقی
مانده است .حتی به عنوان محدودهی نهادی علم و اقتصاد،
دان شگاه و صنعت ،که تاکنون ن سبتاً مجزا و متمایز بودند،
اغل از طریق ابتکارات دولتی به صبببورت منسبببجم بههم
پیچیده شببدهاند و بیشببتر انتظار میرود که بازیگران کلید
اقت صاد ،شرکتهای با شند که حداقل همکار نزدیک یک
دانشگاه یا سایر موسسات تولید دانش باشند [.]27
برنان و مکگوان ( ،)2006در پژوهش خود مدلی را برای
کارآفرینی دانشگاهی ارائه کردند .این مدل برای شناسایی
عناصببر اصببلی کارآفرینی دانشببگاهی بر حس ب روشهای
مختلف تولید دانش و فرآیند خلق ارزش است که منجر به
مزیت رقابتی در سبببازمان میشبببود [26و .]28کارآفرینی
دانشببگاهی بر حسب دو روش تولید علم ایجاد میشببود و
کارآفرینان دانشببگاهی با اسببتفاده از سببه فرآیند فرصببت
جویی ،مز یت جویی و نوجویی ،بین این دو روش تول ید
دانش اتصال ایجاد میکنند .اولین فرآیند پیرامون رشتهای
اسببببت که ابزار ها و روش های آن در اخت یار کارآفرین
دان شگاهی قرار دارد .این فرآیند م شخص کنندة و ضعیت
عمومی ا ست و کمابیش در تمام دان شگاههای که پژوهش
را جزء وظایف اصبببلی خود ن هادی نه کردهاند ،وجود دارد.
دومین فرآی ند حول ت عامالت بین رشببب تهای و کار با
دان شگاههای دیگر با ر شته متفاوت یا افراد و سازمانهای
غیر دان شگاهی قرار دارد .هردو روش در محیط گ ستردهای
به نام سیستم کارآفرینی دانشگاهی انجام میپذیرد.
در این مدل کارآفرینی دانشگاهی بهعنوان ایجاد ارزش
از طریق اعمالی چون احیای سبببازمانی ،تجدید حیات ،یا
نوآوری تعریف میشببود ،که این فعالیت میتواند هم درون
دانشببب گاه و هم بیرون دانشببب گاه ات فاق اف تد و منجر به
ت جاریسبببازی تحقی قات و انت قال ف ناوری گردد .این نوژ
کارآفرینی میتواند در سبببطح فرد یا گروهی افراد ،بهطور
مجزا یا به عنوان بخ شی از سی ستم دان شگاهی باعث ایجاد
سبباختار جدید ،نوآوری در سبباختار و یا تجدید حیات در
دانشگاه شده و یا منجر به ایجاد ساختار و نوآوری جدیدی
در بیرون از دانشبگاه همانند شبکلگیری مراکز تحقیقاتی،
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آزمایشبببگاههای کاربردی ،پژوهشبببکدهها ،یا پارك علم و
فناوری گردد.
براساس مدل برنان و مکگوان ( ،)2006فرض اساسی این
اسببت که خلق دانش به واسببطهی نوآوری مداوم به مزیت
رقابتی رهنمون میگردد .پژوهش تجربی مطالعهی مذکور
با اسببتفاده از یک رویکرد کارآفرینی شببرکتی ،دو بینش را
ایجاد میکند .نخسبببتین بینش ،کارآفرینان دانشبببگاهی
ه ستند که به دو طریق در خلق دانش م شارکت میکنند:
روش  1و روش  2خلق دانش .شببواهد نشببان میدهد که
تغییر در م یان این روش ها با اسبببت فاده از سبببه فرآی ند
فرصبببتجویی ،نوجویی ،و مزیتجویی انجام میگیرد .به
نظر می رسبببد که یک یک کارآفرینان دانشبببگاهی دارای
اولو یت ها و ترجی حات ویژهای برای فرآی ند هسبببت ند که
معموالً مورد استفاده قرار میدهند.
فرآیندهای فرصبببتجویی ،نوجویی ،و مزیتجویی ،دومین
نوژ بینش اسبببت ،که روش های سبببودمندی برای تبیین
نوآوری در دانشبببگاه هسبببتند .ارتباط میان یک پژوهش
دانشبببگاهی ،رشبببتهی دانشبببگاهی ،و یک قلمرو علمی از
اهمیت ویژهای برخوردار اسبببت .نویسبببندگان پیشبببنهاد
میکنند که هر دو بینش میتوانند به فهم پر سش سومی
و ن هایی نو نا کا و تاکئوچی ( )1995ک مک کن ند :مز یت
رقابتی چگونه با کارآفرینی دانشبببگاهی در ارتباط اسبببت
یافتههای ادبیات مرورشبببده و پژوهش تجربی انجامشبببده
نشبببان میدهد که ارزیابی ظرفیت کارآفرینی دانشبببگاهی
یکی از روش های فهم مز یت ر قابتی در یک دانشببب گاه
بخصببوص اسببت [ .]28عالوه بر این ،برای یک دانشببگاه،
مزیت رقابتی با شبببناخت نشبببان تجاری (بررند) در ارتباط
است ،که خود این نام و نشان تجاری مبتنی بر شبکهای از
بررندهای فرعی ا ست که مبتنی بر مکات دان شگاهی و یک
یک دانشببگاهیان اسببت .به طور متناقال ،تالشهایی برای
همسوسازی ارتباط میان این بررندها انجام شده است.
از نظر یک کارآفرین دان شگاهی ،آزادی در تغییر روشهای
مختلف تول ید دانش ،با اسبببت فاده از فرآی ند های مختلف
فرصبببتجویی ،نوجویی ،و مزیتجویی ضبببروری اسبببت.
تالش های خلق دانش مدیر یت بر هدف های شبببر کت
میتوانند زیانبار باشببد ،اگر مزاحم تلقی شببود .در این جا،
مسئلهی این است که مالکیت سرمایهی معنوی دانشگاهی
از آن کیسببت (آیا فرد دانشببگاهی مالک اسببت ،جامعهی
عملی است ،مکت دانشگاهی است ،دانشگاه است ،آنهایی

هسبببتند که منابع مالی دانشبببگاه را تأمین میکنند ،یا
دانشگاهیان بینالمللی ).
نمودار ( )1تالشی است برای پاسخ به سئواالت مطرح شده
از جان نوناکا و تاکئوچی ( )1995است که پژوهش جاری
را هدایت میکند .ترکی روش یک (خلق دانش) و روش
دو (نوآوری) نشاندهندهی اجزای ضروری و پویاییشناسی
کارآفرینی دانشگاهی است.
مدلی که از منظر یک فرد کارآفرین دانشگاهی تبیین شده
اسببببت به صبببورت ذ یل اسببببت :مث لث درونی روابط
نشبباندهندهی روش و حالت ( )1تولید دانش اسببت .یک
فرد دانشگاهی یکی از اعضای یک رشتهی دانشگاهی است
که عالقهمند به م سائل ،مو ضوعات ،روشها ،و رویکردهای
مرتبط با یک قلمرو خاص اسبببت ( مان ند علم ،فنآوری،
بهداشت) .برای اینکه یک فرد دانشگاهی در رشتهی مورد
نظر پذیرفته شبببود ،نیازمند نوآوری اسبببت .مجموژ این
نوآوریها سهم رشته در آن قلمرو است .در عین حال ،فرد
کارآفرین دانشگاهی قلمرو را به عنوان یک فرصت میبیند.
این فرصببتجویی به شببناسببایی مرزها و سببرحدات قلمرو
کمک میکند و از اینرو ،در چرخهی مؤثر توسعهی شهرت
و اعتبار علمی -دانشگاهی مشارکت میکند.
چر خهی بیرونی که در روش و حا لت ( )2تول ید دانش
ن شان داده شده ا ست ،میکو شد تا ایدهای را ایجاد نماید
که هر رشببتهی دانشببگاهی و قلمرو علمی یکی از چندین
قلمرو موجود در جامعه ا ست .فرد کارآفرین دان شگاهی نیز
با رشببتههای مختلف و قلمروهای علمی مختلف در تعامل
اسببت .این تعامل میتواند در خارج مثلث روابط رشببتهای
انجام گیرد .مؤلفین پیشبببنهاد میکنند که شبببدتت تغییر
میان دو روش و حالت تولید دانش ا ست که میتواند برای
توصببیف یک دانشببگاه به عنوان یک کارآفرین دانشببگاهی
مورد ا ستفاده قرار گیرد .رو شی که در آن ،تغییر میتوانند
مشبببت مل بر هیچ یا ه مه ی فرآی ند های کارآفری نا نهی
فرصتجویی ،نوجویی ،یا مزیتجویی باشد [.]28
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شکل  .1مدل پويای كارآفرينی دانشگاهی برنان و
مکگوان ()2006

دان شگاهها برای د ستیابی و تو سعة یک محیط نوآورانه و
کارآفرینی دانشببگاهی ،باید جوت عمومی کارآفرینی را ایجاد
نموده و پرورش دهند ،مانند .1 :برپائی شرکتهای م شتق
از دانشگاهها؛  .2به عهده گرفتن نوآوریهای سهجانبه برای
تو سعة اقت صادی مبتنی بر دانش ،پاركهای علم و فناوری
و مراکز رُشببد (انکوباتورها) کس ب وکار؛  .3ایجاد اتحادهای
اسببتراتژیک میان شببرکتها (بزرگ و کوچک ،عملیاتی در
زمی نه های مت فاوت و با سبببطوح مت فاوتی از ف ناوری)؛ .4
ایجاد مؤسببسببات پیوندی ،که به عنوان یک میانجی ،و نه
برای سود فعالیت میکنند ،و  .5امضای قراردادهای R&D
با آزمایشببگاههای دولت و گروههای تحقیقاتی دانشببگاهی
[.]29
با آنچه بیان شد میتوان عمدتاً کانالهای تعامل دان شگاه-
صبببن عت را در چ هار طب قه تعریف نمود .1 :ح ما یت از
تحقیقببات؛  .2انتقببال فن باوری؛  .3انتقببال دانش ،و .4
تحقیقات مشببترك ( .)30مووری و س بپمپات ( )2005بیان
میکنند که در تعامالت دانشببگاه -صببنعت ،کانالهای باز
علم ،از قبیل انتشبببارات ،ارائه ها در کنفران ها ،تعامالت
رسببمی میان اعضببای هیأت علمی و محققین صببنعتی ،یا
مشاورة اعضای هیأت علمی به صنعت نقش بسیار مهمتری
نسببت به کانالهای رسبمی پروانهدهی حق ثبت اختراژ و
ایجاد شبببرکت های مشبببتق از دانشبببگاه ایفاء میکنند
[32و.]31
همانگونه که قبالً هم اشاره شد ،در مسیر کارآفرینی
دانشگاهی و کارآفرین نمودن دانشگاهها ،دانشگاهها باید
روابط خود با صنعت را مورد بازبینی و توجه قرار دهند.
برکوویتز و فِلدمپن ( )2006چهارچوبی مفهومی از روابط
دانشگاه -صنعت ارائه نمودند .آنها بیان میکنند که روابط
دانشگاه با صنعت از طریق مجموعهای از تعامالت متوالی از
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قبیل تحقیقات مورد حمایت ،پروانهها و مجوزها،
شرکتهای مشتق از دانشگاه و استخدام دانشجویان شکل
گرفته است (شکل شماره  .)2برخی از محققین هنگامیکه
انتقال فناوری را مورد بررسی قرار میدهند ،به تجزیه و
تحلیل مکانیزمهای 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 استراتژی شرکت و ویژگیهای
صنعت ،سیاستهای دانشگاه و نیز ساختار عملیات انتقال
فناوری و پارامترهای تعریفشدة از طریق سیاست دولت
است .عناصر هستهای در ارتباط دانشگاه -صنعت تعامالتی
هستند که از طریق مکانیزمهای پشتیبانی تحقیقات مورد
حمایت (شامل مشارکت و بهعهدهگیری مراکز تحقیقاتی)،
توافقات اعطای مجوز به دارائی فکری دانشگاه ،استخدام
دانشجویان پژوهشی ،شرکتهای مشتق از دانشگاه،
مشاورههای هیأت علمی خارج از محدودة انتقال فناوری
دانشگاه ،و شرکتهای جدید در حال تکوین رُخ میدهد
[.]33

شکل شماره  .2الگوی تکاملی روابط دانشگاه -صن ت
بِركوويةز و فِلدمَن ()2006

همکاریهای دان شگاه -صنعت به عنوان ابزاری برای ایجاد
پُل روی شببکاف ادراكشببدة میان بخشهای علم بنیان و
تولید بنیان ت صور می شود ،که اجازه میدهد دانش جدید
به سرعت تبدیل به نوآوری شود .به منظور مناس تر شدن
تح صیالت عالیه برای ا ستخدام و به منظور ورود آ سان به
بازار کار ،همکاریهای دان شگاه -صنعت به عنوان یک ابزار
مهم دیده می شوند .بنابراین همکاریهای دانشگاه -صنعت
مکرراً به عنوان ابزاری مهم برای توسببب عة اقتصبببادی و
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اجتماعی ملی و منطقهای ،بهرهوری و ایجاد شغل از سوی
سیاستگذاران مشاهده میشود [35و.]34
در نهایت باید اشببباره کرد که مدل مورد اسبببتفاده در این
تحقیق ،مدل آالن گی ( )2012اسبببت .او در این مقاله
زمینههای اصلی توسعة دانشگاه کارآفرین را فهرست نموده
است که عبارتند از .1 :چشمانداز ،مأموریت و استراتژی؛ .2
حاکمیت و ادارة دان شگاه؛  .3ساختار و طرح سازمانی؛ .4
سببازماندهی دانش (چند رشببتهای ،میان رشببتهای و فرا
رشتهای)؛  .5قدرت نفوذ و استفاده از منابع مالی عمومی و
خصبببوصبببی؛  .6مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه؛ .7
دانشآموخت گان؛  .8انت قال ،ت بادل و ح ما یت از دانش؛ .9
مرکز رُشببد ،تأمین مالی سببرمایهگذاریها در شببرکتهای
مشببتق از دانشببگاه؛  .10بینالمللیسببازی آموزش عالی ،و
 .11آموزش کارآفرینانه و آموزش سبببرمایه گذاری .که در
ذیل به تفصیل بدان پرداخته میشود:
 -1چشبببم ا نداز ،مأمور یت و اسبببتراتژی :ب یان یه های
مأموریت و اسببتراتژیهای رایج انتشببار یافتة بسببیاری از
دانشببب گاه ها در سبببراسبببر دن یا در بر گیر ندة واژه های
«سبببرمایهگذاری »9یا «کارآفرینی »10اسبببت .نگرانیها و
توجهات دان شگاه ه ستند :تبادل و انتقال دانش؛ حمایت و
پشتیبانی از توسعة تحقیقات؛ سطح و ماهیت کس و کار
و تعهد و مشبببارکت با جامعه؛ نیاز به ر قابت به صبببورت
بینالمللی؛ توسعة سرمایهگذاری دانشجویان در برنامههای
اشببتغال؛ و افزایش دارائی /درآمد از منابع غیر دولتی .یکی
از عوامل اصبلی و کلیدی میزانی اسبت که اندیشبه و تفکر
سببرمایهگذاری به صببورت رسببمی و غیر رسببمی به عنوان
بخ شی از ایده و مق صود دان شگاه پذیرفته شده ا ست و با
دیدگاههای استقالل دانشگاه بیگانه نیست.
 -2حاکم یت و ادارة دانشبببگاه :به اعت قاد پیتر دراکر
(« )1985فنآوری فقط علوم الکترونیک یا ژنتیک یا مواد
جد ید نیسبببت« .فنآوری جد ید» مدیر یت کارآفری نا نه
اسبببت» .موری و پاول 11اهمیت مدیریت در کارآفرینی
سازمانی را برح سته کرده و آن را به عنوان تمایل مدیریت
ار شد سازمان یا شرکت در پذیرش مخاطره ،نوآور بودن و
فعال و کن شگرا بودن تعریف میکنند .مدیریت کارآفرینانه
 :‘Enterprise’ .9به معنای سرمایهگذاری است و عبارت است از
خطرپذیری و انجام اقدامات تهورآمیز و جسورانه برای ایجاد یک بنگاه یا
تشکیالت اقتصادی و به طور کل ،کسب و کار.

از طریق ای جاد یک فره ن کارآفری نا نه ،سببباز مان ها و
مؤسببسببات را قادر میسببازند تا افراد را توسببعه داده و با
استقالل کارآفرینانه تفکر کنند و اقدام نمایند.
 -3ساختار و طرح سازمانی :سازمانها میتوانند به شکلی
طراحی شبببوند که مانع رفتار سبببرمایهگذاری /کارآفرینی
شببوند یا به شببکلی طراحی شببوند که تسببهیلکنندة آن
با شند .عوامل کلیدی و ا صلی که میتوانند ت سهیلکنندة
رف تار سبببر ما یه گذاری /کارآفرینی شبببو ند ،ع بارت ند از:
تمرکززدائی از سبببطوح تصبببمیمگیری و مسبببئولیببت
اسببتراتژیها و نیز عملیاتها؛ انعطاف در یکپارچهسببازی
اسبببتراتژی ها و اقدامات؛ توانمندسبببازی افراد به منظور
نوآوری و ابتکار؛ حمایت از اسببتقالل و پذیرش مسببئولیت؛
حمایت از پذیرش مخاطره و تسببهیم مسببئولیت برای آن
مخاطره به وسبببیلة مدیران گروههای علمی و آموزشبببی و
رؤسببای دانشببکدهها؛ تشببویق ارائة پاداش به کارکنان به
واسببب طة رف تار های نوآورا نه و ابت کاری آن ها؛ ح ما یت و
پشتیبانی عملیاتی و استراتژیکی برای تحقیقات ،آموزش و
تو سعة چند بخ شی و فرا ر شتهای؛ و ان سجام دان شگاه از
طریق یک فرهن کارآفرینانه.
 -4سازماندهی دانش :چند ر شتهای ،میان ر شتهای و فرا
رشببتهای :سببازماندهی دانش پتانسببیلی برای گرایش به
سببب مت کارآفرینی اسبببت .میتوان ت مایزی م یان چ ند
ر شتهای ،میان ر شتهای و فرا ر شتهای 12قائل شد .اولین
مفهوم ،به مجاورت و در کنار هم قرار گرفتن رشتهها اشاره
می کند ،دومین مفهوم ،به تعامل میان رشبببته ها اشببباره
می کند ،و سبببومین مفهوم ،به ایجاد مجموعة جدیدی از
ا صول برای سنجش ،برر سی و ت شریح یک پدیده ا شاره
میکند .بهعنوان مثال ،دان شگاه ایالتی آریزونا ،13خود را به
طور کامل پیرامون مراکز فرا رشببتهای سببازماندهی کرده
است.
 -5قدرت نفوذ و اسبببت فاده از م نابع مالی عمومی و
خ صو صی :در سرا سر دنیای غرب و به طور کل در جامعة
اروپائی ،پیشبینی میشبببود که در اثر افزایش نرخ تورم،
دانشببگاهها با فشببارهای هزینهای رو به ترقی مسببتمری
مواجه شوند .به احتمال ب سیار زیاد هزینهها از م سیرهای
’10 .‘Entrepreneurship
11 .Morris and Paul
12 .multi-disciplinarity, inter-disciplinarity and
trasdisciplinarity
13 .Arizona State University
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بالقوة افزایش در درآمد پیشببی میگیرند ،بدون اینکه این
نقص از طریق درآ مد های دولتی جبران شبببود .ب نابراین،
عالوه بر استفاده از درآمدهای دولتی (تأمین مالی از سوی
دولت) ،دان شگاهها باید نیمنگاهی به درآمدهای خ صو صی
خود داشببته باشببند و در طول زمان ،این نگاه را گسببترش
دهند.
 -6مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه :این سبببیاسبببت
مؤلفههای متعددی را تحت پو شش قرار میدهد :ارتباط با
مناطق و شبببهرها؛ مشبببارکت با کسببب و کار؛ ارتباط با
سرمایهگذاریهای اجتماعی؛ ارتباط با هیأتهای حرفهای؛
و اتصبببال و ارتباط با کارآفرینان .همانگونه که در مقدمه
نیز به آن اشاره شد ،در طول دهههای گذشته ،تأکید رو به
ر شدی بر سیا ست آموزش عالی در سرا سر دنیا به نقش
دان شگاهها در تو سعة محلی و منطقهای ،و گ سترش نقش
دانشببگاهها در تجاریسببازی تحقیقات شببده اسببت .نقش
کارآفرینانة دانشببگاهها در نوآوری و کمک به ایجاد بنگاهها
و تشببکیالت اقتصببادی ،ابزاری اسببت که به واسببطة آن در
تو سعة اجتماعی ،سیا سی ،فرهنگی ،و اقت صادی محلی و
منطقهای جامعهای که در آن قرار دارند ،مشارکت میکنند.
 -7دانشآموخت گان :تقری باً ه مة دانشببب گاه ها متع هد به
مشارکت با دانشآموختگانشان هستند.
 -8انتقال ،تبادل و حمایت از دانش :طی دو دهة گذشته،
خطمشبببی های عمومی قا بل توجهی وجود دار ند که بر
فرآیندهای انتقال دانش دانشببگاهها در کشببورهای در حال
تو سعه و نیر ک شورهای تو سعهیافته تأکید میکنند .انتقال
دانش میتوا ند به عنوان انت قال رسبببمی و غیر رسبببمی
اکت شافات و نوآوریهای جدید برآمده از تحقیقات (معموالً
علمی) انجام شده در دان شگاهها به بخش تجاری و تجاری
برای ا ستفاده و بهرهمندی جامعه تعریف شود .مو ضوعات
اصبلی و مهم در این زمینه عبارتند از :صبراحت سبیاسبت
دارائی فکری دانشبببگاه؛ وجود مدخل های رسبببمی برای
د ستیابی به زمینههای تخ ص صی دان شگاه؛ قدرت و میزان
گرایش به کارآفرینی فردی در د فاتر انت قال فنآوری؛
سطوح و شیوههای دخالت و م شارکت دان شجویان دکتری
در مسببائل جامعه؛ میزان مسببئولیت پذیرفته شببده برای
انتقال /تبادل دانش در دان شکدهها و گروههای آموز شی ،و
. ...
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 -9مرکز رُشد ،تأمین مالی سرمایهگذاریها در شرکتهای
مشببتق از دانشببگاه :یکی از موضببوعات مرتبط با انتقال و
تبادل دانش ،سیا ستهای مربوط به مالکیت دارائی فکری
است .اکثر دانشگاهها ،نه همة آنها ،سیاستهای مرتبط با
مالک یت دارائی فکری ،نوآوری ها و مقررات ف عال یت مجوز
اجازه از فنآوری را در اختیار دارند .یکی دیگر از برنامههای
انتقال و تبادل دانش ،شبببرکتهای مشبببتق از دانشبببگاه
( سرمایهگذاریهای جدید مرتبط با دان شگاه) ه ستند .این
شببرکتها یک شببکل مسببتقیم از انتقال و حرکت دانش از
دارائی فکری را به سمت سازمانهای جدید ارائه میکنند.
یکی دیگر از روشهای انتقال و تبادل دانش ،مراکز رشبببد
(انکوباتورها) ه ستند که هدف آنها فراهم نمودن محیطی
حمایتی برای سببرمایهگذاری و اقدامات مخاطرهآمیز جدید
تجاری /سبببازمانی اسبببت .دو نوژ مرکز رشبببد وجود دارد:
فیزیکی و م جازی .مراکز رشبببد (انکو باتور های) فیزیکی
دارای یک ف ضای اداری م شترك ،خدمات تجاری م شترك
(دفتر ،من شی ،ح سابدار ،دورنگار ،تلفن و چاپ) ،پ شتیبانی
حرفهای تجاری (مربیگری) ،حمایت از شبببکهسببازیها ،و
د ستر سی به منابع مالی ویژه ه ستند .مراکز ر شد مجازی
عمدتاً متمرکز بر ارائة ک س و کار برخط و حمایت تو سعة
شبکه هستند .یکی دیگر از ابزارهای انتقال و تبادل دانش،
پاركهای علم و فنآوری ه ستند که وجود آنها ن شانهای
از تعهد دانشگاه به مشارکت و مسئولیت کارآفرینانه است.
یکی از هدف های اصبببلی پارك ها ارزشافزایی از طریق
ارتقای انتقال فنآوری دانشبببگاه ،جذب مؤسبببسبببات و
شرکتهای به هدایت و ادارة فنآوریهای در شرُف توسعه
و پرورش شبکهها و ارتباطات ا ست .یکی از موانعی که در
م سیر موفقیت شرکتهای م شتق از دان شگاه وجود دارد،
فقدان سرمایة الزم برای سرمایهگذاری است .جریان منفی
نقدینگی در سبببرمایه گذاری های تجاری فنآوری -بنیان
دسبببتِ کم میتواند سبببال ها به طول بیانجا مد .بنابراین،
دانشگاهها باید نظر شرکتهای خصوصی را به سمت خود
جل کنند ،و از منابع خودشببان به طور مناس ب اسببتفاده
کنند.
 -10بینالمللیسببازی :بخش اصببلی سببناریوی دانشببگاه
کببارآفرین ،بینالمللیسببببازی آموزش عببالی اسببببت.
بینالمللیسبببازی آموزش عالی میتواند به عنوان «فرآیند
ادغام و یک پارچه کردن یک بُعد بینالمللی ،بین فرهنگی
یا جهانی با هدف ،کارکردها یا ارائة آموزش» تعریف شببود.
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این فرآی ند عدم قطع یت و پیچ یدگی و فرصببببت ها و
تهدیدهایی را به همراه دارد.
 -11آموزش کارآفرینانه و آموزش سبببرمایهگذاری :امروزه
آموزش کارآفرینی به یکی از مهم ترین و گسبببترده ترین
فعالیتهای دانشگاهها تبدیل شده است .اولین بار دانشگاه
هبباروارد ( )1947دوره ای مو فق در خصبببوص آ موزش
کارآفرینی برگزار نمود.
 -4پیشینه تجربی پژوهش
در این بخش محققان به مرور کوتاهی از برخی مطالعات
داخلی و خارجی ان جام گرف ته در مورد موضبببوژ پژوهش
یعنی دانشگاه کارآفرین پرداختهاند.
کِتیکیدی و دیگران ،)2012( 14پژوهشببی را با موضببوژ
«یک مدل کارآفرینی دانشگاهی برای مؤسسات بینالمللی
آموزش عالی :مطالعهای در دانشبببکده بینالملل دانشبببگاه
شببفیلد» ،به ثمر رسبباندند ،مدل نهایی حاصببل از تحقیق،
شببامل چهار مفهوم با عنوان سبباختار اثربخش مدیریت و
عملیات ،ارائه آموزش های توزیع شبببده ،کارآفرینی و روح
نوآورانه ،و در نهایت بینالمللی سازی بهعنوان روح و هسته
استراتژیک ،بوده است .همچنین آنها دریافتند که ساختار
سببازمانی دانشببگاه و فرهن کارآفرینی در سببراسببر آن،
تسبببهیل کننده تحولهای راهبردی کارآفرینی در آموزش
عالی میباشند [.]36
بر نان و مکگوان ( ،)2006تحقیقی با عنوان کارآفرینی
دانشببگاهی :مورد مطالعه اکتشببافی ،و با هدف بررسببی و
توصببیف اینکه چه پروسببهای در محل کار ،کارآفرینی را
میان دانشبببگاهیان تسبببهیل میکند ،به انجام رسببباندند.
یافتهها حاکی از توسعه یک چارچوب آزمایشی برای پدیده
کارآفرینی دانشگاهی و ارائه یک مدلی از آن بود .که در آن
تالش برای شنا سایی عنا صر کلیدی کارآفرینی دان شگاهی
به صبببورت حالتهای مختلف از تولید دانش و فرآیندهای
ایجاد ارزش بوده اسبت .آنها معتقد بودند که بررسبی این
پدیده در دان شگاهها بهطور فزایندهای برای سیا ستگذران
و مدیران دانشگاه با اهمیت است [.]28
الزارتی و تاوولتی ( ،)2005با هدف بررسبببی نقش آموزش
عالی در توسببعه و تعالی اقتصبباد محلی در دانشببگاه توئنته
هلند به عنوان شببباهدی تجربی ،دریافتند که وجود یک
چ شمانداز قوی کارآفرینی و تدوین مفاهیم مختلف دانش،
14. Ketikidis et al.,

کلیدی برای توسبببعه اقتصببباد محلی و تعالی بینالمللی
دان شگاه ا ست [ .]37یداللهی فار سی و دیگران ،)2012( 15
نیز در مطالعهای تحت عنوان مفهوم دانشبببگاه کارآفرین:
مورد مطالعه ک شورهای در حال تو سعه ،دریافتند که چهار
عن صر در پی شبرد و مفهوم دان شگاه کارآفرین وجود دارد:
منابع ،امکانات ،ماموریت و عناصر مانع [.]38
مزده و دیگران ( ،)1392در پژوهشببی به بررسببی و تعیین
شببباخص های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشبببگاههای
دولتی ایران و رتبهبندی دان شگاهها از این منظر پرداختند،
یافتهها نشان داد که شاخصها عبارتند از :ارتباط با صنعت
و نهادهای تجاری و مدیریتی ،نشریات مرتبط با کارآفرینی،
امکببانببات و تجهیزات ،همببایشهببای علمی و ترویجی
کارآفرینی ،آشبببنایی اعضبببای هیئت علمی با کارآفرینی،
ف عال یت جام عه دانشآموخت گان ،دوره های آموزشبببی،
فعالیتهای صنفی ،ا ستراتژی دان شگاه ،و محتوای دروس
دان شگاهی بوده ا ست .از میان دان شگاههای مورد مطالعه،
دان شگاه فردو سی م شهد بهترین و دان شگاه مالیر کمترین
رتبه را به خود اختصاص دادهاند [.]11
قناتی و دیگران ( ،)1389در بررسبببی وضبببعیت فرهن
کارآفری نا نه در دانشببب گاه تهران ،با قرار دادن مدیران و
کار شنا سان دان شکدههای دان شگاه تهران به عنوان جامعه،
دریافتند که فرهن کارآفرینانه در دانشبببگاه تهران در
وضعیت نامناسبی قرار دارد .همچنین تنها دو بُعد تفریح و
سرگرمی ،و ارزشمندی کار در وضعیت مطلوب بوده و سایر
ابعاد فرهن کارآفرینانه شببامل :جسببارت ،تحمل انحراف
خالق ،آی ندهنگر ی جسبببورا نه ،خطر پذیری ،ارت باط باز،
همکاری و تشبببریک مسببباعی ،نوآوری پیشبببگام و تحمل
شببنیدن اظهارات مخالف در وضببعیت نامطلوب هسببتند
[.]39
 -5سؤاالت پژوهش
برای تحقیق حا ضر ،چارچوب تئوریکی بر ا ساس مطالعات
گی ( )2012ارائه شده ا ست .گی برای تبیین و ضعیت
شاخصهای دان شگاه کارآفرین ،یازده بُعد یا مؤلفه را مورد
برر سی و مطالعه قرار داد .بنابراین در این تحقیق و ضعیت
کارآفرینی دان شگاهی و مؤلفههای آن در دان شگاه صنعتی
بابل بررسببی شببده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .با

15. Yadollahi Farsi et al.,
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توجه به اهداف ،پیشبببینه نظری و تجربی اشببباره شبببده،
سؤاالت تحقیق اینگونه بیان میشوند:
 .1سؤال ا صلی :کارآفرینی دان شگاهی در دان شگاه صنعتی
بابل در چه وضعیتی قرار دارد
 .2.1سببؤاالت فرعی :مؤلفههای چشببمانداز و اسببتراتژی؛
حاکمیت و ادارة دانشبببگاه؛ سببباختار و طرح سبببازمانی؛
چندرشبببتهای فرارشبببتهای بودن؛ قدرت نفوذ؛ مدیریت
ذینف عان و ارزش های جام عه؛ دانش آموخت گان؛ انت قال
دانش؛ مراکز رُشببد ،تأمین مالی مخاطرات در شببرکتهای
مشبببتق از دانشبببگاه؛ بینالمللیسبببازی؛ و مؤلفه آموزش
کارآفرینانه سرمایهگذاری ،در دان شگاه صنعتی بابل در چه
وضعیتی قرار دارند
 .6روششناسی پژوهش
پژوهش حاضبببر و شبببیوه گردآوری داده های آن از نوژ
پیمای شی و از لحاظ هدف در زمرة تحقیقات کاربردی قرار
دارد .از طرفی برای برر سی و ضعیت متغیرها میتوان از دو
روش آماری و روش های ریاضبببی اسبببتفاده کرد ،ازجمله
روشهای مهم آماری میتوان به روشهای آزمون میانگین،
تیاسبببتیودنت ،تحل یل واریان و ...؛ و از روش های مهم
ریاضببی نیز میتوان به روش آزمایشببگاه ارزیابی و آزمون
فازی اشببباره کرد .مبنای روش های آماری را میتوان به
ق ضاوت جمعی پیرامون یک مو ضوژ و یا یک متغیر ن سبت
داد .در روشهای آماری چنانچه بخواهیم حجم و سیعی از
متغیرها را بررسبببی کنیم باید پرسبببشبببنامههای با تعدد
سؤاالت و حجم نمونه بسیار باال استفاده کنیم ،ولی در این
روش (اسبببتنتاج فازی) تحقیق ،با توجه به در نظر گرفتن
ت عداد ز یادی از متغیر ها و لزوم تلفیق قضببباوت پیرامون
متغیرهای ذکر شده ،روش ریا ضی بر مبنای سنجش نظر
خبرگان است.
دانشببگاه صببنعتی بابل در این تحقیق به عنوان نمونهای از
دانشبببگاه های کارآفرین انتخاب شبببد .از دالیل انتخاب
دانشببگاه صببنعتی بابل به عنوان نمونه ،باید اشبباره کرد که
برا ساس شواهد مورد م شاهده و نظر سنجی م سئوالن و
خبرگان کارآفرینی در اسببتان مازندران ،دانشببگاه صببنعتی
بابل با ماهیت صببنعتی خود به عنوان یک دانشببگاه که با
صنعت در ارتباط ا ست شناخته شده و تا حدی پی شرو در
این زمینه است.
از طرفی ،آنچه م سلم ا ست کارآفرین بودن یک دان شگاه بر
روی یک پیوستار سنجیده می شود .براین اساس در جامعه
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تجربی مورد مطالعه و با توجه به معیارهای طراحی شببده،
دانشببگاه صببنعتی نوشببیروانی بابل واجد برخی ویژگیهای
یک دانشببگاه کارآفرین بوده اسببت .اسببتناد دادههای اخذ
شببده از دانشببگاه صببنعتی نوشببیروانی بابل ،دفتر ارتباط با
صنعت معاونت پژوهشی دانشگاه بوده است.
جامعه آماری این تحقیق عبارت ا ست از خبرگان و ا ساتید
دانشببگاه صببنعتی بابل در امر کارآفرینی ،که از معیارهای
ا صلی انتخاب این خبرگان میتوان به دا شتن تجربهکاری
بیش از پنج سال در دان شگاه ،قرار دا شتن در پ ستهای
مدیریتی ،دا شتن تح صیالت در ارتباط با مدیریت ،صنعت
و ت جاریسببببازی دسببب تاورد های آن ،و در ن ها یت ابراز
عالقهمندیشبببان به در اختیار قرار دادن این اطالعات نام
برد.
در این پژوهش با توجه به اسببتفاده از پرسببشببنامه و روش
فازی و ن یاز به بهرهگیری از نظرات  12نفر از خبر گان و
ا ساتید دان شگاه مورد مطالعه به روش هدفمند ق ضاوتی به
عنوان نمونه انتخاب شببدند که آشببنایی باالیی با مسببائل
مربوطه داشتند.
یکی از روشهببای پرکبباربرد برای تعیین اعتبببار ،اعتبببار
محتوائی اسبببت [ .]40روائی محتوا اطمینان میدهد که
ابزار مورد نظر به اندازه کافی پرسبببشهای مناسب ب برای
اندازهگیری مفهوم مورد سبببنجش را دربر دارد .برای تائید
روایی در این پژوهش ،این ابزار در اختیار تعدادی از اساتید
دان شگاه که با مباحث مورد ا شاره (کارآفرینی دان شگاهی و
تجاری سازی د ستآوردهای آن) ،آ شنایی کافی دارند قرار
گرفت و روائی این ابزار بعد از تعدیل مواردی مورد تائید
قرار گر فت .همچنین بهمنظور تعیین قابل یت اعت ماد ابزار
اندازه گیری ،از روش آلفای کرونباخ اسببتفاده شببد .در واقع
آل فای کرون باخ یکی از رایجترین ابزار سبببنجش قابل یت
اطمینان ا ست [ ،]41و آ ستانه قابل قبول عمومی برای آن
بیش  0.70اسببت ،اما باید اشبباره کرد که قایلیت اطمینان
باالی  0.50نیز مورد تائید میباشببد [ .]42در این تحقیق
میزان گزارش شببببده آ ماره آل فای کرون باخ ،برای کل
پرسببشببنامه ( )0.95و برای تک تک متغیرها نیز بیش از
( )0.70بدست آمده است.
تئوری مجمو عه های فازی که نخسبببتین بار پرفسبببور
لطفی زاده آن را ارائه کرد ،در حل مسبببائلی که نمیتوان
پارامترها و کمیت ها را بطور دقیق بیان کرد ،بکار میرود.
فببازی بودن بببه انواژ مختلف ابهببام و عببدم اطمینببان و
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بخصوص به ابهامات مربوط به بیان زبانی و طرز فکر بشری
بسببتگی دارد و عدم اطمینانی که بوسببیله نظریه احتمال
بیان میشبببود ،فرق دارد [ .]43مجموعه فازی مجموعهای
است که قطعیت عضویت اعضا در آن رد شده و هرکدام از
اعضبببا با درجه عضبببویت مخصبببوص به خود ( )µبه آن
مجموعه تعلق دارد.
اولین مرحله در فرایند تصببمیمگیری فازی ،فازی سببازی
متغیرهای قطعی است .در این مرحله ،متغیرهای قطعی به
متغیرهای زبانی تبدیل میگردند .در مرحله دوم (ا ستنتاج
فازی) ،با اسبببتفاده از مجموعهای از قواعد "اگر ،آنگاه"
رفتار سببیسببتم تعریف میگردد .نتیجه این اسببتنتاج ،یک
ارزش ز بانی برای متغیر ز بانی مربو طه خوا هد بود .در
مرحله سوم یعنی قطعی سازی ،ارزشهای زبانی به اعداد
قطعی تبدیل میگردند تا تصبببمیمگیری صبببورت گیرد.
فرایند تصبببمیمگیری در محیط فازی را میتوان مشبببابه
ت صمیمگیری در مغز ان سان دان ست ،چرا که روزانه انبوهی
از اطال عات فازی را ا خذ نموده ،تجز یه و تحل یل کرده و
تصمیمگیری مینماید[.]44
 -7يافةههای پژوهش
در این تحقیق نیز برای پا سخ دادن به فر ضیات ،از آزمون
فرضببیه فازی برای بررسببی هر یک از شبباخصها اسببتفاده
می شود .با توجه به طیفی از اعداد ریاضی که برای عبارات
کالمی تعریف شده در تحقیق ا ستفاده شده ا ست و این
میزان از مقدار یک ( )1که پایینترین سبببطح تاثیرگذاری
یعنی خیلی کم تا م قدار نه ( )9برای حد باالی باالترین
میزان تبباثیر گببذاری ،یعنی عبببارت کالمی خیلی زیبباد
می باشبببد؛ لذا آزمون فرضببب یه فازی به منظور ام کان
تاثیرگذاری یک شبباخص را میتوان با نزدیک شببدن عدد
تصببمیم به  9تعریف کرد .برای فازی نمودن پرسببشببنامه
ابتدا دادههای جمعآوری شده به اعداد فازی مثلثی تبدیل
میشوند [.]45
بعد از فازی نمودن اعداد باید اعداد فازی شده را با استفاده
از جمع فازی جمع نماییم .برای جمع فازی از آنجایی که
اهمیت نظرات متخصبببصبببان و خبرگان با توجه به میزان
تحصبببیالت و تجربه آنها (همگن بودن) یکسبببان در نظر
گرفته شده ا ست ،این مقادیر برای هر شاخص با توجه به
اعداد فازی مثلثی تعریف شبببده ) 𝑖𝑐𝑋 ̃𝑖 = (𝑋𝑎𝑖 , 𝑋𝑏𝑖 ,
𝑋 برای
عبارات کالمی به صورت زیر محاسبه میشوند:

𝑛

𝑛

𝑛

𝑎̅𝑋 ; ) 𝑐𝑖𝑋 ∑ 𝑋̃ = (∑ 𝑋𝑖𝑎 , ∑ 𝑋𝑖𝑏 ,
𝑖=1

𝑖=1

𝑢𝑎̅𝑋 ;}𝑎 ≥ )𝑥( ̅𝑋𝜇 = {𝑥 ∈ 𝑅:
}𝑎 ≥ )𝑥( ̅𝑋𝜇 = 𝑆𝑢𝑝 {𝑥 ∈ :

𝑖=1

بعد از انجام جمع فازی ،اعداد فازی بصببورت زیر بدسببت
میآید.

) 𝑐𝑖𝑋 𝑋̃𝑖 = (𝑋𝑖𝑎 , 𝑋𝑖𝑏 ,

محاسبببه میانگین و انحراف معیار فازی :میانگین فازی هر
کدام از اعداد سهگانه مثلثی مربوط به دادههای جمعآوری
شده حا صل از پر س شنامه ،و انحرافمعیار فازی مربوط به
هریک از متغیرهای تحقیق با استفاده از روابط زیر محاسبه
شدهاند [.]46
𝑐𝑖𝑋 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖𝑎 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖𝑏 ∑𝑛𝑖=1
,
,
̃𝑆 ; )
𝑛
𝑛
𝑛

(𝑋𝑖𝑎 − 𝑋̅𝑖𝑎 ) 2 + (𝑋𝑖𝑏 − 𝑋̅𝑖𝑏 ) 2 + (𝑋𝑖𝑐 − 𝑋̅𝑖𝑐 ) 2
]
3
𝑛−1

( = ̃𝑋

[ ∑𝑛𝑖=1

√

=

تعیین حد پایین پذیرش فر ضیه :برآورد فا صلهای میانگین
فازی هر کدام از متغیرهای تحقیق و نیز حد پایین پذیرش
یک فرضیه ،با استفاده از روابط زیر محاسبه شدهاند:

̃
̃
𝑋̅ ̅𝑙 ,
𝑐 ̃̅𝑥( ̅̅𝑢̅) = [(𝑥̅̃ 𝑎 − (𝑥̅̃ 𝑏 − 𝑥̅̃ 𝑎 )𝛼),
𝑋(
𝛼 ])𝛼) 𝑏 ̃̅𝑥 − (𝑥̅̃ 𝑐 −

̃𝑆
̃
̅̅𝑢̅ + 𝑍𝑎 ( ) & 𝑍0.95
𝑋̅ ;)∈ (0,1
𝑛√
= 1.64

تعیین حداقل معیار عددی پذیرش فر ضیه :با توجه به
طیف ( )1-9مورد اسبببتفاده در تحقیق حاضبببر ،بمنظور
ت بد یل اظ هارنظر های کالمی طیف لیکرت به ا عداد فازی
مثلثی ،حداقل میانگین فازی مشببباهده شبببده قابل قبول
برای پذیرش فرضببیات  0.70مقیاس ،در نظر گرفته شببده
اسبببت .علیرغم این که برای این امر م قادیر  0.60و حتی
 0.55نیز قابل قبول و پذیرش اسببت [ .]47بر این اسبباس
در تحقیق حاضبببر عدد  5.5بعنوان حداقل معیار پذیرش
فرضیات فازی در نظر گرفته شده است.
تعیین درجه عضویت فرضیه :با توجه به محاسبات دو مورد
اخیر ،درجه عضببویت ( )αپذیرش و رد فرضببیه تحقیق از
رابطه زیر محاسبه شده است.

̃𝑆
̃
𝑋̅
̅̅𝑢̅ + 𝑍𝑎 ( ) = 5.5
𝑛√
)𝛼) 𝑏 ̃̅𝑥 ⟹ (𝑥̅̃ 𝑐 − (𝑥̅̃ 𝑐 −
̃𝑆
) ( 𝑎𝑍 +
𝑛√

در مسیر دانشگاه کارآفرین؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل /حسین صمدی میارکالئی و همکار

تحلیل درجه ع ضویت پذیرش فر ضیه :جدول زیر چگونگی
تحلیل در مورد درجه عضببویت پذیرش یک فرضببیه را در
محیط فازی نشببان میدهد .درجه عضببویت باالتر نشببان
می دهد که فرضبببیه مورد آزمون ،با اطمینان بیشبببتر و
قویتری مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول شماره  .1تحلیل درجه عضويت پذيرش و رد فرضیه در
محیط فازی

درجه عضویت

اظهار نظر در مورد پذیرش فرضیه

1.0

پذیرش قطعی فرضیه
امکان و اطمینان خیلی باال برای پذیرش فرضیه
امکان باال برای پذیرش فرضیه
امکان متوسط برای پذیرش فرضیه
امکان ضعیف برای پذیرش فرضیه
رد فرضیه

0.9 – 1
0.7 – 0.9
0.5 – 0.7
0.0 – 0.5
0.0

پ از توضبببیح مراحل در منطق فازی برای این پژوهش،
نتایج بدسببت برای آزمون سببواالت به صببورت ذیل ارائه
میشود:
جدول شماره  .3نةايج آزمون فرضیه فازی برای
شاخصهای دانشگاه كارآفرين

نظر در
دانشگاه

مطلوبیت وضع
چشمانداز و
ماموریت
مطلوبیت وضع
حاکمیت و اداره
مطلوبیت وضع
ساختار و طرح-
سازمانی
مطلوبیت وضع
چندرشتهای
فرارشتهای
مطلوبیت وضع
قدرت نفوذ
مطلوبیت وضع
مدیریت ذینفعان

امکان متوسط
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان باال برای
پذیرش فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه

رد فرضیه
درجه عضویت پذیرش فرضیه

فرضیات تحقیق

مؤلفه يا
شاخص مورد

درجهعضویت

مطلوبیت

انحراف معیار فازی اعداد

فرض

/35
0

0/98

/68
0

1/36

0/10

/90
0

0/77

0/72

/28
0

0/90

0/12

/88
0

1/21

0/22

/78
0

0/90

0/65

0/32

مطلوبیت وضع
مرکز رُشد ،تأمین
مالی

امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان متوسط
برای پذیرش
فرضیه
امکان متوسط
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه

مطلوبیت وضع
کارآفرینی
دانشگاهی

امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه

مطلوبیت وضع
دانشآموختهگان
مطلوبیت وضع
انتقال دانش

مطلوبیت وضع
بین المللی سازی
مطلوبیت وضع
آموزش
کارآفرینانه
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0/12

/88
0

1/21

0/55

/45
0

1/25

0/58

/42
0

1/02

0/21

/79
0

0/90

/69
0

0/98

0/31

0/41

/59
0

1/02

جدول فوق که نتایج حا صل از آزمون فر ضیه فازی را برای
فر ضیات پژوهش ن شان میدهد ،حاکی از آن ا ست که از
میان ابعاد و شاخصهای مورد نظر کارآفرینی دان شگاهی،
فقط مؤلفه چندرشبببتهای فرارشبببتهای در دانشبببگاه مورد
مطالعه با امکان باال برای پذیرش فرضبببیه روبرو اسبببت و
شاخص چ شمانداز و ماموریت دان شگاه؛ و ضع انتقال دانش
و وضببع مرکز رشببد ،تامین مالی با امکان متوسببط برای
پذیرش فرضیه روبرو بوده و سایر شاخصها نیز در وضعیت
نامطلوب یا همان امکان ضببعیف برای پذیرش فرضببیه قرار
دارند.
 .8بحث و نةیجهگیری
در پژوهش حاضببر وضببعیت حاکم بر دانشببگاه کارآفرین و
شاخصهای آن در دان شگاه صنعتی بابل به عنوان یکی از
دان شگاههای پی شرو در زمینه کارآفرینی دان شگاهی مورد
برر سی و آزمون ا ستنتاج فازی قرار گرفت .باید ا شاره کرد
که تاکنون محققان مدلها و شببباخصهای زیادی را برای
تبیین وضعیت کارآفرینی دانشگاهی چه در داخل و چه در
خارج از کشبببور ارا ئه کردها ند ،ولی در پژوهش حاضبببر
محققین ب عد از م طال عات فراوان در مورد این مدل ها و
شاخصها ،از مدل دان شگاه کارآفرین گی ( ،)2012که به
نوبه خود از جدیدترین مدلهای ارائه شده میبا شد ،برای
بررسبببی وضبببعیت میزان کارآفرین بودن دانشبببگاه مورد
مطالعه استفاده نمودهاند.
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در تحقیق حاضبببر ابتدا مدل مفهومی بومی شبببده برای
اندازهگیری و تبیین کارآفرینی دانشببگاهی و شبباخصهای
دانشبببگاه کارآفرین در قال یک کلیت یکپارچه ارائه ،و
دریافت شببده اسببت که وضببعیت کارآفرینی دانشببگاهی و
متغیرهای یازده گانه در دانشبببگاه مورد مطالعه جز چند
مورد (شبباخص) ،بیشببتر فرضببیهها با امکان ضببعیف برای
پذیرش فر ضیه روبهرو می شوند .در واقع شناخت و ضعیت
فعلی دانشبببگاه به مدیران دانشبببگاه کمک خواهد کرد تا
هرگونه تغییر و بهبود در فرآیند کارآفرینیدانشببگاهی را از
طریق متغیرهای یازدهگانه مورد مطالعه را بصورت مشخص
پیگیری نمایند .در ذیل نتایج بهتف سیر به بوته برر سی قرار
گرفته است.
یاف ته ها این پژوهش نشببببان داد که از م یان اب عاد و
شاخصهای مورد نظر ،فقط مؤلفه چندرشتهای فرارشتهای
در دان شگاه مورد مطالعه با امکان باال برای پذیرش فر ضیه
روبرو است و شاخص چشمانداز و ماموریت دانشگاه؛ وضع
انتقال دانش و وضبببع مرکز رشبببد ،تامین مالی با امکان
متو سط برای پذیرش فر ضیه روبرو بوده و سایر شاخصها
نیز در وضبببعیت نامطلوب یا همان امکان ضبببعیف برای
پذیرش فر ضیه قرار دارند ،در واقع این نتایج بی شتر حاکی
از نامناسببب بودن وضبببعیت متغیرهای پژوهش یا همان
شاخصهای دانشگاه کارآفرین است.
باید اشبباره کرد که همراسببتا با تحقیقات کالرك (،)1998
کالرك ( ،)2001مزده و دیگران ( ،)1392قناتی و دیگران
( ،)1389مطالعه حاضر هم به تبیین و بررسی شاخصهای
دان شگاه کارآفرین در آموزش عالی پرداخته ا ست .برخی از
شبببباخص های دانشببب گاه کارآفرین تحقی قات فوق با
شاخصهای مورد مطالعه در تحقیق حا ضر همرا ستا ست.
یعنی ارت باط یاف ته های این تحقیق با تحقی قات باال و
م طال عات الزارتی و تاوولتی ( ،)2005یداللهی فارسبببی و
دیگران ( ،)2012کِتیک یدی و دیگران ( ،)2012از این
جهت بوده اسببت که آنها نیز در مدلهای مورد بررسببی،
شببباخصهایی چون :چشبببمانداز قوی کارآفرینی ،مفاهیم
مختلف دانش ،منابع ،امکانات ،ماموریت و سبببیسبببتمهای
مدیریت منابع انسببانی ،سببیسببتمهای کنترل ،سبباختار
اثربخش مدیریت و عمل یات ،بینالمللیسبببازی و رهبری
دان شکدهها را مد نظر قرار دادهاند .همچنین تحقیق حا ضر
نشبببان داد که شببباخصهای دانشبببگاه کارآفرین در مورد
مطالعه حاضر و جز شاخصهای (چندرشتهای فرارشتهای،

شاخص چ شمانداز و ماموریت دان شگاه؛ و ضع انتقال دانش
و وضببع مرکز رشببد ،تامین مالی) بیشببتر شبباخصها از
وضعیت مطلوب فاصله دارد.
می توان در یا فت که ج هت بهبود وضبببع یت کارآفرینی
دانشببب گاهی ،دانشببب گاه های کشبببور با ید از تجرب یات و
سیا ستهای حمایتی که در ک شورها و دان شگاههای برتر
دنیا ا ستفاده می شود ،سود جوید .بدین منظور بعد از ارائه
تجربه موفق از دانشببگاه کارآفرین ،پیشببنهاداتی در جهت
بهبود وضعیت کارآفرینی دانشگاهی ارائه میشود:
یکی از مهمترین دانشبببگاه هایی که در زمینه کارآفرینی
دانشگاهی مقدم بوده و در ایجاد ارتباط تنگاتن با صنعت
پیشبببرو و در نوآوری ،ت جاریسبببازی تحقی قات و ای جاد
شرکتهای مشتق شده (شرکتهای زایشی) پیشگام است،
مؤسسه فنی ماساچوست ( )MITاست [ .]48در دهة نود
میالدی حدود  150شببرکت مشببتق از این دانشببگاه وجود
داشببت که بیش از یک میلیون نفر در آن شبباغل بودند و
ساالنه  232میلیون دالر در سرتاسر جهان فروش داشتند،
اما برخی دیگر از دانشگاهها در ایالت متحده نقش اساسی
در ایجاد شرکتهای مبتنی بر دانش دارند که از جمله آن
میتوان به دانشبببگاه اسبببتانفورد در کالیفرنیای شبببمالی،
دان شگاه تگزاس در آ ستین و دان شگاه کمبریج ا شاره کرد
[ . ]27در واقع عوا مل مت عددی وجود دار ند که موفق یت
 MITرا موج شبدهاند .1 :آموزش و پرورش؛  .2تحقیقات
کاربردی؛  .3شبکههای ارتباطی دان شگاه ،دولت و صنعت؛
 .4دفاتر صببدور مجوز و امتیاز بهرهبرداری و انتقال فناوری
و برنامههای کارآفرینی؛  .5شببرکتهای دانشببگاه بنیان؛ .6
فرهن ؛  .7تجاریسازی فناوری؛ و  .8تأمین مالی [.]48
دان شگاه ا ستانفورد نیز از لحاظ تولید نوآوریهای که منجر
به شکلگیری بنگاههای تکنولوژی -محور جدید می شود،
به عنوان یک مدل و الگوی نمو نه در م یان دانشببب گاه ها
شببب ناخ ته میشبببود و در واقع ف عال یت های کارآفری نا نه
اسببتانفورد اغل مترادف با پیدایش درهی سببیلیکون تلقی
می شود .در حالیکه ا ستانفورد نقش مهمی در شکلدهی
اقتصاد صنعتی منطقه ایفا کرده است.
در  25اگوسبببت  1997مجله  Business Weekمقالهای
منتشببر کرد که فعالیتهای راهاندازی و برزائی از دانشببگاه
استانفورد را نشان داد .در میان این شرکتها موارد مؤفقی
از قبیببل ( Hewlett Packard, Silicon Graphics, Sun
 )Microsystems, Cisco Systemsبه چشبببم میخورد.
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مردان هیولیت پکارد ،شببرکت اپل،
(کامپک) و ( Rolmزیمن ) را تاسبببی کردند و یکی از
مؤسسین سیلیکون گرافیک  ،مؤس  Netscapeنیز بوده
است.
بررسبببی فعالیتهای کارآفرینی در دانشبببگاه اسبببتانفورد
نشببانگر این بود که آموزش و تحقیقات کارآفرینی بهطور
خاص در اشکال و قال های مختلفی انجام میشود [:]49
 .1دورههای آموزشی /بهطور کامل یا سمینار /در موضوعات
متنوژ شبببا مل  ،VCمدیر یت تکنولوژی -نوآوری ،ای جاد
فعالیت های اقتصبببادی جدید و بازاریابی کارآفرینانه.2 .
کارآموزی :شبببامل کارآموزی مسبببتقل و نیز کارآموزی به
صورت کار /مطالعه که با یک دوره  dآموز شی تلفیق شده
با شد .3 .برگزاری م سابقات (همراه با برگزاری کارگاهها) با
موضبببوعات کسببب وکارهای جدید انتفاعی ،غیرانتفاعی و
نوآوری تکنولوژیکی محال .4 .تحقیقات کاربردی توسبببط
هیأت علمی و دان شجویان دکتری .5 .کانونها ،انجمنها و
تشکلهای دانشجویی .6 .برگزاری کنفران برای محققین
و صنعتگران.
باید اشببباره کرد که در دانشبببگاه اسبببتانفورد عالوهبر این
آموزش های نظری و تجربی کارآفرینی ،نهادهایی از قبیل
دفتر صببدور حق امتیاز تکنولوژی ( )OTLبا تاکید ویژهای
بر تجاریسببازی نوآوریها و انتقال تکنولوژیهای توسببعه
یافته ،ایجاد شده است.
در نهایت هم در پی شنهادات ذیل نیز برای بهبود و ضعیت
کارآفرینی دانشگاهی ارائه میگردد:
در رابطه با مرکز ر شد و تأمین مالی شرکتهای م شتق از
دان شگاه ،دان شگاه باید سیا ست دارائی فکری ،صدور مجوز
اسبببتفاده از فنآوری و ارائهی حق امتیازها به کارکنان و
دانشببجویان را بسببط و گسببترش دهد؛ دانشببجویان را در
فرآی ند های انت قال و ت بادل دانش مشببببار کت داده و
پاداش های متناسببب با عملکرد را به آن ها ارائه نمایند؛
تعداد شبببرکتهای مشبببتق از دانشبببگاه را افزایش داده و
حمایت های الزم را انجام دهند؛ هدف ها و شببباخص های
عملکرد مرکز رشبببد را به وضبببوح تعیین و به خد مات
م شاورهای و حمایتی آن تمرکزی ویژهای دا شته با شند؛ از
طریق انتقال فنآوری دانشبببگاه ،به ارزشافزایی که هدف
اصببلی پاركهای علمی اسببت ،کمک کند؛ یکی از موانعی
که در م سیر موفقیت شرکتهای م شتق از دان شگاه وجود
دارد ،فقدان سببرمایهی الزم برای سببرمایهگذاری اسببت.
Tandem Computers
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جریان منفی نقدینگی در سرمایهگذاریهای تجاری مبتنی
بر فنآوری ،دسببتِ کم میتواند سببالها به طول بیانجامد.
بنابراین ،دان شگاه باید مؤ س سات و شرکتهای ایجاد شده
به وسببیلهی دانشببجویان و اعضببای یأت علمی را به لحاظ
مالی تأمین نموده ،وامهای ویژه و مناسبی را به آنها اعطاء
کند ،و نیز در حلّ چالش های ملّی و سبببایر فعالیت های
حیاتی همت گمارد.
باید درك و فهم ریاست و مدیران اجرائی دانشگاه در رابطه
با پشبببتیبانی و حمایت از سبببرمایه گذاری و کارآفرینی،
برنامههای کارآفرینانه ارتقاء یابد ،عضبببویت افراد کارآفرین
رد هیأت مدیرهی دان شگاه ،م شارکت کارکنان دان شگاه در
توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محلی و منطقهای،
و روابط و همافزایی های کاری موجود میان افرادی که در
اشببتغال ،توسببعهی کسب و کار ،تبادل دانش و توسببعهی
محلی و منطقهای مشبببارکت میکنند ،تقویت شبببود ،و
برنامههای سبببرمایهگذاری و کارآفرینی به صبببورتی فعال
هدایت و رهبری گردد.
همان گونه که در قسبببمت الگوهای موفق اشببباره شبببد
(استانفورد و  ،)MITیکی از مهمترین مشخصهای دانشگاه
کارآفرین ،آموزشدهی افراد در محیط های دانشبببگاهی و
اضافه شدن مهارتهای آنان است .در گذشته این ویژگیها
(کارآفرینی) از خصوصیات فردی و ذاتی تلقی می شد ،ولی
امروزه نقش آموزش که سبببردمدار آن در جوامع مختلف
دانشببگاهها و موسببسببات آموزشعالی اسببت کتمانناپذیر
میباشببد .تعلیم و تربیت کارآفرینان و در دسببترس بودن
این بر نا مه ها برای ه مة کارک نان و دانشبببجو یان؛ ای جاد
برنامههای ا شتغال ،کارآفرینی و خود ا شتغالی؛ بهرهمندی
از مشببارکتهای بیرونی برای سببرمایهگذاری از این قبیل
فعالیتها میتواند باشد.
به دانشگاه پیشنهاد می شود که ساختار و طرح سازمانی را
ا صالح نمایند ،یعنی باید ت سهیلکننده و حامی رفتارهای
نوآورا نه و کارآفری نا نه باشبببد و به آن ها پاداش بد هد،
ت صمیمگیری ناتمرکز شود .غیر متمرکز بودن ،غیر ر سمی
بودن ،عمودی و افقی بودن ،ارتباطات در انحصبببار نبودن
اطالعات ،گروهی بودن کارها ،منعطف بودن ،برخورداری از
ساختار سازمانی که مانع ایجاد ایدههای نو نبا شد ،کنترل
سبببهلگیر و غیررسبببمی ،داشبببتن کارکنان توانمند ،از
ویژگیهای سبباختاری دانشببگاههای کارآفرین اسببت که
می توا ند کارآفرینی را ترغ ی نموده و توسببب عه ده ند.
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گروههای بحث و گفتگوی غیررسببمی را برای دانشببجویان
اعضای هیأت علمی ایجاد کرد.
تشبببویق و حمایت اسببباتید باتجربه ،که خود در ایجاد و
مدیریت ک س وکار نقش دا شته و با تکیه به ا صول علمی
به موفقیتهای هم دسببت یافتهاند ،و اسببتفاده از آنان به
عنوان مدرسبببان آموزش های کارآفرینی کسببب وکار هم
میتواند منجر به توسبببعه کارآفرینی دانشبببگاهی شبببود؛
همچنین تشبببویق دانشبببجویان ج هت شبببرکت در این
دورههای آموزشبی با اسبتفاده از الگوهای موفق کارآفرینی
بسیار پراهمیت است.
اعضببای هیئت علمی دانشببگاه با ورود به بازار صببنعت و
کسببب و کار ،از طریق یادگیری فنون جد ید میتوان ند
پی شرفت و کاربردی شدن تحقیقات خود را تو سعه دهند.
آنها میتوانند با تاسبببی شبببرکتهای دانشبنیان و با
ا ستفاده از اطالعات نو ،د ستبه تولیداتی زنند که حداکثر
بهرهوری و بهرهبرداری تجاری را برایشان داشته باشد.
از مهبمترین وظایبف مدیران دانشبگاهها توسبعه و بهببود

را افزایش ،و ح ما یت های الزم را ان جام ده ند؛ هدف ها و
شبباخصهای عملکرد مرکز رشببد را به وضببوح تعیین و به
خدمات مشبباورهای و حمایتی آن تمرکزی ویژهای داشببته
با شند؛ از طریق انتقال فناوری دان شگاه ،به ارزشافزایی که
هدف اصبببلی پاركهای علمی اسبببت ،کمک کند؛ یکی از
موانعی که در مسیر موفقیت شرکتهای مشتق از دانشگاه
وجود دارد ،فقدان سرمایة الزم برای سرمایهگذاری است.
در پایان باید اشببباره کرد که هنوز باید دربارة موضبببوژ
دانشگاه کارآفرین تحقیقات وسیعی انجام گیرد .با توجه به
نتایج پژوهش حا ضر ،موارد زیر به عنوان پی شنهاداتی برای
تحقیقات آینده ارائه میگردد:
 .1انجام تحقیق م شابه ولی با ا ستفاده از روش شنا سی و
ابزار تحلیل متفاوت .2 .آزمون تجربی و بررسبببی راه های
عملی جهت افزایش میزان ظرفیتهای کارآفرینی دانشگاه،
و همچنین تغییر د ید گاه دانشببب گاه مدیران در ای جاد
سببباختاری مناسببب جهت بهبود ظرفیتهای کارآفرینی
دانشگاه.

منابع
 .1مزده ،محمد مهدی؛ بانک ،مائده؛ زاهدی ،محمد رضا و
پورمسگری ،مجید .)1392( .تعیین شاخصهای تأثیرگذار
در کارآفرین بودن دانشبببگاههای دولتی ایران و رتبهبندی
دان شگاهها از این منظر ،ف صلنامه سیا ست علم و فناوری،
(.81-98 ،1)6
2. Etzkowitz, H. (2003). Research groups
as ‘quasi-firms’: the invention of the
entrepreneurial
university.
Research
Policy, 32. 109–121.
3. Gibb, A. (2012). Exploring the
Synergistic Potential in Entrepreneurial
University Development: Towards the
Building of a Strategic Framework. Annals
of Innovation & Entrepreneurship, 3, 1-21.
4. Arnaut, D. (2010). Towards an
Entrepreneurial University,
International
Journal of Management System, 3(1), 136-152.
فرآیندها است ،یعنی دانشگاه میتواند صدور مجوز استفاده
از فناوری و ارائة حق امتیازها به کارکنان و دانشببجویان را
ب سط و گ سترش دهد؛ دان شجویان را در فرآیندهای انتقال
و تبادل دانش م شارکت ،و پاداشهای متنا س با عملکرد
را به آنها ارائه نمایند؛ تعداد شرکتهای مشتق از دانشگاه

 .5یداللهیفار سی ،جهانگیر؛ زالی ،محمدر ضا و باقری فرد،
سیدمرت ضی ،)1390( .شنا سایی عوامل مؤثر بر تو سعه
کارآفرینی دانشبببگاهی (مطالعه موردی دانشبببگاه جامع
علمی -کاربردی) .سیاست علم و فنّاوری.17-32 ،4)1( ،
 .6فکور ،بهمن و حاجی حسبببینی ،ح جتا،)1387( . ..
کارآفرینی دانشببگاهی و تجاریسببازی نتایج تحقیقات در
دانشگاههای ایران (مطالعه موردی  7دانشگاه مهم کشور)،
سیاست علم و فنّاوری.59-70 ،1)2( ،
 .7صمدی میارکالئی ،ح سین ،آقاجانی ،ح سنعلی ،صمدی
میارکالئی ،حمزه .)1393( .ارزیابی شبباخصهای دانشببگاه
دانشببگاه کارآفرین در دانشببگاه مازندران بر اسبباس روش
فازی .فصلنامه علمی و پژوهشی توسعه کارآفرینی دانشگاه
تهران.369-388 .7)2( .
8.sources of entrepreneurship: Firm
formation by academic, user and employee
innovators. Research policy, 43(7). 11091133.
9.Åstebro, T., Bazzazian, N., & Braguinsky,
S. (2012). Startups by recent university
graduates and their faculty: Implications for
university
entrepreneurship
policy.
Research policy, 41(4). 663-677.

165

 حسین صمدی میارکالئی و همکار/در مسیر دانشگاه کارآفرین؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل

.111-132
21. Zhou, C., & Etzkowitz, H. (2008).
Emergence
of
the
Entrepreneurial
University and the Future of Higher
Education in China. Ethiopia Triple Helix
Conference. 355-370.
22. Shattock, M. (2005). European
Universities for Entrepreneurship: Their
Role in the Europe of Knowledge The
Theoretical Context. In OECD. (2005).
Higher Education Management and Policy.
Special Issue: Entrepreneurship, 17(3). 1326.
23. Van Vught, F. (1998). Innovative
Universities: Challenges and Perspectives.
University of Twente, The Netherlands.
24. Clark,
B.
(1998).
Creating
entrepreneurial universities: Organizational
pathways of transformation. Oxford:
Elsevier.
25. Clark, B. (2001). The Entrepreneurial
University:
New
Foundations
for
Collegiality, Autonomy, and Achievement.
In OECD. (2001). Higher Education
Management: Education and Skills. Journal
of the Programme on Institutional
Management in Higher Education, 13(2). 924.
. ناحید، مصطفی و محمدزاده، محمدرضا؛ رضوی، زالی.26
 تبیین نقش فره ن کارآفرینی سبببباز مانی بر،)1392(
 ف صلنامه مدیریت.کارآفرینی دان شگاهی در دان شگاه تهران
.89-114 ،5)2( ،بازرگانی
 آموزش،)1387(  محمدرضبببا، کامبیز و یکتا، طالبی.27
کارآفرینی دانشبببگاهی و نقش آن در ایجاد و توسبببعهی
،) دانش بنیانSMEs( شبببرکتهای کوچک و متوسبببط
.11-131 ،1)1( ،نشریه توسعه کارآفرینی
28. Brennan, M.C., & McGowan, P.
(2006). Academic entrepreneurship: an
exploratory
case
study.
Int.
J.
Entrepreneurial Behaviour & Research,
12(3), 144-164.
29. Marques, J.P.C.; Caraca, J.M.G., &
Diz, H. (2006). How can university–
industry–government interactions change
the innovation scenario in Portugal?—the
case of the University of Coimbra,
Technovation, 26, 534–542.

10. Audretsch, D. B. (2014). From the
entrepreneurial university to the university
for the entrepreneurial society. The Journal
of Technology Transfer, 39(3). 313-321.
 حسبببنعلی؛، حسبببین؛ آقاجانی، صبببمدی میارکالئی.11
 تبیین شاخصهای دان شگاه،)1393( . مو سی،م شازمینی
:کارآفرین در آموزش عالی از طریق سیستم استنتاج فازی
 ن شریه.مطالعهای در دان شگاه آزاد ا سالمی واحد قائم شهر
.9)3( .علمی و پژوهشببی اندیشببههای تازه در علوم تربیتی
.96-114
، کارآفرینی دانشببگاهی (مفهوم،)1388( . بهمن، فکور.12
 فصببلنامه رشببد و،)زمینههای پیدایش و نحوه دسببت یابی
.35-42 ،فناوری
13. Peverelli, P.J., & Song, J. (2012).
Chinese Entrepreneurship: A Social Capital
Approach.
Springer-Verlag, Berlin,
Heidelberg. ISBN: 378-3-642-28205-8.
14. Audretsch,
D
B.
(2002).
Entrepreneurship: A Survey of the
Literature, European Commission.
15. Miller, D. (1983). The Correlates of
Entrepreneurship in Three Types of Firms,
Management science. 770-791.
 حسببین و، حسببنعلی؛ صببمدی میارکالئی، آقاجانی.16
 بررسببی رابطه میان،)1394( . حمزه،صببمدی میارکالئی
.کارآفرینی سبببازمانی و ویژگی های سبببازمان یادگیرنده
فصببلنامه علمی و پژوهشببی فراسببوی مدیریت (مدیریت
.39-64 .9)35( .)بهرهوری
 ابوالقاسببم و، محسببن؛ عربیون، مهال؛ رضببایی، زارژ.17
 کارآفرینی سازمانی (مدیران،)1389( . سید مهدی،اکبری
 ابتکار و خالقیت. راهبردها و مدلها، مفاهیم،)نسببل سببوم
.75-84 .1)1( .در علوم انسانی
، تو سعه کارآفرینی،)1387( . علی اکبر، امین بیدختی.18
.66-72 ،104 ،فصلنامه کار و جامعه
19. Guenther, J., & Wagner, K. (2008).
Getting out of the Ivory Tower – New
Perspectives on the Entrepreneurial
University.
European
Journal
of
International Management. 2(4), 400-417.
20.  حسنعلی و، حسین؛ آقاجانی،صمدی میارکالئی
 بررسی و تبیین ظرفیت،)1394( . حمزه،صمدی میارکالئی
 نشریه.کارآفرینانه دانشگاههای منتخ استان مازندران
.7)1( .علمی و پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 حسین صمدی میارکالئی و همکار/در مسیر دانشگاه کارآفرین؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل

38. Yadollahi Farsi, J.; Imanipour, N., &
Salamzadeh, A. (2012). Entrepreneurial
University Conceptualization: Case of
Developing Countries, Global Business and
Management Research: An International
Journal, 4(2). 193-204.
. حمیدر ضا، و یزدانی.... ا سدا، سمیرا؛ کردنائیج، قناتی.39
 برر سی و ضعیت فرهن سازمانی کارآفرینانه در،)1389(
-133 ،3)10( . نشببریه توسببعه کارآفرینی.دانشببگاه تهران
.115
40.
Hult, G.M.T., & Ferrell, O.C.
(1997). Global learning organization
structure
and
market
information
processing, Journal of business research,
40. 155–166.
41.
Fornell, C., & Larcker, DG. (1981).
Evaluating structural equation models with
unobservable variables and measurement
error. Journal of Marketing Research, 18,
39–50.
42. Bollen, KA. (1989). Structural
Equations with Latent Variables. Wiley:
New York.
43. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets.
Information and Control. 8, 338-353.
 علم مدیر یت،)1387( . ح جت، عادل و فرجی، آذر.44
. مهربان نشر: تهران.فازی
45. Saremi, M.; Mousavi, S.F., & Sansyei,
A. (2009). TQM consultant selection in
SMEs with TOPSIS under fuzzy
environment, Expert systems with
Application. 2742-2749.
46. Chen, C.T. (2000). Extensions of the
TOPSIS for group decision-making under
fuzzy environment. Fuzzy Sets and
Systems, 114, 1-9.
47. Van de ven, A., & Ferry, D. (1979).
Measuring and assessing organizations.
John Wiley, New York.
48. O’Shea, R.; Allen, T., & Morse, K.
(2005). Creating the Entrepreneurial
university: The Case of MIT. Presented at
Academy of Management Conference,
Hawaii, 2005.
 بررسی دانشگاههای.)1385( ، دانشگاه صنعتی شریف.49
 گزارش تحقی قاتی دانشببب گاه.دن یا در زمی نه کارآفرینی
.صنعتی شریف

166

30. Dooley, L., & Kirk, D. (2007).
University-industry collaboration: Grafting
the entrepreneurial
paradigm
onto
academic structures, European Journal of
Innovation Management, 10(3), 316-332.
31. Mowery, D.C., & Sampat, B.N. (2005).
Universities in National Innovation
systems, in Fagenberg J, Mowery DC,
Nelson RR, (eds.) Oxford Handbook of
Innovation, Oxford University Press.
32. Novotny, Á. (2008). Academic
entrepreneurship in Hungary: Can the
Bayh-Dole model of university technology
transfer work in an Eastern European
context?, Social and Management Sciences,
16(2), 71–80.
33. Bercovitz, J., & Feldmann, M. (2006).
Entrepreneurial
Universities
and
Technology Transfer: A Conceptual
Framework for Understanding KnowledgeBased Economic Development, Journal of
Technology Transfer, 31, 175–188.
، حمزه و صببب مدی م یارکالئی، صببب مدی م یارکالئی.34
 نظر یه ها و الگو های ارت باط م یان،)1392( .حسبببین
 فصلنامه علمی.دانشگاهها و صنعت در اقتصاد دانش بنیان
.59-70 .9)35( .و ترویجی پاركها و مراکز رشد
35. Martin, M. (2011). The Triple Helix in
the making? Conceptual foundations and
focus of this study, In M. Martin, (eds). In
search of the Triple Helix: Academiaindustry-government interaction in China,
Poland, and the Republic of Korea, 15-32.
UNESCO, International Institute for
Education Planning: Paris.
36. Ketikidis, P. H.; Ververidis, Y., &
Kefalas, P. (2012). An Entrepreneurial
Model For Internationalization of Higher
Education: The Caceof City College, An
International Faculty of The University of
Sheffield.
The
11th
International
Conference
on
Science-to-Business
Marketing and Successful Research
Commercialization, 90-102.
37. Lazzeretti, L., & Tavoletti, E. (2005).
Higher Education Excellence and Local
Economic Development: The Case of the
Entrepreneurial University of Twente.
European Planning Studies, 13(3): 475493.

بررسی و ارزیابی قطعنامههای بیست و یک دوره کنگره سراسری در
راستای همکاری سهجانبه دولت ،دانشگاه و صنعت
* مسعود شفیعی

** محمدرضا صالحی

* استاد ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران mshafiee@aut.ac.ir
** استاد دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ،دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز ،ایران salehi@sutech.ac.ir
تاریخ پذیرش1399/11/16 :

تاریخ دریافت1399/02/23 :

صص174-167 :

چکیده
کنگره سراسری دولت ،دانشگاه و صنعت جهت توسعه ملی در سالهای گذشته با همکاری نخبگان و صاحبنظران مراکز علمی
و پژوهشی و صنایع توانسته پیوسته به فراخور زمان راه حلهای مفیدی را ارایه نماید .پیشنهاداتی از قبیل" :ایجاد نظام اطالعاتی
و علمی صنعتی یکپارچه در صنعت کشور جهت دسترسی صنعت و دانشگاه به اطالعات بهنگام ،ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای
ملی تخصصی در جهت خدمتدهی بهینه به دانشگاه و صنعت ،تدوین استراتژی ملی تحقیقات و تعیین اولویتها و بهبود
مدیریت تحقیقاتی کشور ،اصالح و بازنگری برنامهها و سر فصلهای آموزشی دانشگاهها ،متناسب با فنآوریهای روز ،همیاری
دولت و سازمان های اجرایی ،دانشگاه و مؤسسات پژوهشی و صنعت جهت ترسیم و تدوین نظام ملی نوآوری کشور ،گسترش
ارتباط و همکاری علمی ،فنی و پژوهشی با مؤسسات ذیصالح بینالمللی با محوریت نظاممند نیروهای کارآمد داخلی و بررسی
توسعهی تکنولوژی ،شبکهسازی همگن واحدهای صنعتی و پژوهشی ،ایجاد زیرساختهای نرمافزاری و مغزافزاری ارتباط دولت،
دانشگاه و صنعت در کلیه مراکز استان ها ،استفاده از تجربیات سایر کشورها و مراکز دانشگاهی در ارتباط صنعت و دانشگاه
خصوصاً کشورهای صنعتی و پیشرفته ،راهاندازی کلینیک صنعت و کسب و کار دراستانها با همکاری دانشگاهها و صنایع به
عنوان یکی از مدلهای همکاری دانشگاه و صنعت ،تقویت نقش نهادهای بخش خصوصی در چرخه علم و صنعت و فعالیتهای
پژوهشی و فناوری" ،و موارد متعدد دیگر که بی شک میتوانست و همچنان می تواند در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه راهگشا
باشد.
واژههای کلیدی :همکاری دولت ،دانشگاه و صنعت ،قطعنامه کنگره سراسری همکاری سهجانبه دولت ،دانشگاه و صنعت،
نسلهای دانشگاهی.
نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه:
ارتباط دانشگاه ها و صنایع :ارتباط صنایع و دانشگاهها،
سالها مورد بحث و بررسیهای متعدد بودهاست ،ولی
هیچگاه این مباحث بهطور خاص راهگشا نبوده است .بدون
تردید یکی از شناخته شده ترین عوامل موﺛر در دستیابی
به توسـعه اقتـصادی و اجتمـاعی در جوامع امروزی ارتباط

بین دانشگاهها و صنایع به صورت چند جانبه میباشد به
گونهای که بدون پیوند صحیﺢ میان این نهادها ،توسعه
مطلوب یک جامعه به دور از تصور خواهد بود .به بیان دیگر
حرکت در مسیر توسعه ملی ،توجه به همبستگی بخش
صـنایع و دانشـگاهها را ایـجاب مـیکند .مـحسنی()1390
تاکید میکند که ضرورت این همسبتگی برآمده از نیازهای
دوسویه صنعت و دانشگاه بوده و سرعت بخشی به فرایند

نویسنده عهدهدار مکاتبات :محمدرضا صالحی Salehi@sutech.ac.ir
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توسعه میباشد .دستیابی به چنـین اهـدافی ،برقـراری
ارتباط منسجم بین واحدهای علمی و صنعتی در کشورها
را طلب میکند .همچنین ارتباط صنایع با صنایع و دانشگاه
با دانشگاه نیز در برقراری و گسترش ارتباط علمی بسیار
موﺛر است.
بنابراین ،بدون مقایسه با معیارهای جهانی و تعیین میزان
فاصله و علل عدم ارتباط علمی الزم نمیتوان راهحلهای
علمی مفیدی را ارائه نمود .از این رو ،اول ،تعیین وضع
موجود همکاری علمی دانشگاهها و صنایع و دوم ،مقایسه
وضعیت موجود با وضعیت استاندارد همکاریهای علمی در
مقیاس جهانی بایستی صورت پذیرد.
در مراحل اولیه شکلگیری دانشگاهها که هشت قرن پیش
بر میگردد فعالیت هر دانشگاه صرفا به موارد آموزشی
محدود میگردید .در طی این دوران ،ارتباط دانشگاه با
صنعت و یا دولت بر مبنای آموزش نیروی انسـانی مـورد
نیاز دولتهای ملی بود تا اینکه پﺲ از شروع اولین انقالب
و تحـوالت علمـی که در اواخـر قرن نوزدهم میالدی به
ویژه در آلمان ،دانشگاهها عـالوه بـر ماموریـت خود در امر
آموزش و تـدریﺲ ،انجام تحقیﻖ و پژوهشی را نیز به عنوان
ماموریتی دیگر برعهده گرفتند .در این دوران که همزمان
با آزادسازی اقتصادی در کشورهای پیشرو بود ،به تدریﺞ
بودجـههای دولتــی دانشــگاهها رو به کاهش گذاشت و
دانشگاهها ضــمن برقــراری ارتبــاط اقتصادی با صنعت،
انجـام فعالیتهای مشـترك تحقیﻖ و توسـعه و برون
سپاری پـژوهش از صنعت گستردهتر شـد .چنین مقدماتی
موجب شد تا دانشــگاهها بــرای کــاهش وابســتگی
دانشـگاهها ،خود بــه بودجــه دولتــی برنامهریزیهای
گستردهای انجام دهند .در اواخر قرن بیسـتم طی انقالب
علمـی دوم عـالوه بـر دو ماموریت پیشین ،عهدهدار
ماموریت جدیـدی بـا عنـوان ورود به عرصه نـوآوری شدند
که از آن به عنـوان ماموریـت سـوم نیز تعبیـر میگردد.
ایـن انقالب همزمان با شکلگیری دانشگاه کارآفرین اتفاق
میافتد (شیری.)1394،
 -2ﭘیشینه تﺤقیﻖ:
ارتباط دانشگاه و صنعت دارای سابقهای برابر با سابقه
تاسیﺲ نخستین واحد های دانشگاهی ،حدودا به هفتاد
سال پیش بر میگردد .نگاهی گذرا به تاریخچه و وضعیت
ارتباط بین این دو نهاد در ایران نشان میدهد که اوال
شکلگیری این ارتباط در طول زمان به صورت اصولی

پایهریزی نشده و و زیربنای اساسی نیز برای دوام و توسعه
آن فراهم نگریده است .ﺛانیا محتوا و سمت و سوی این
تعامل به طور صحیحی شکل نگرفته به طوری که میتوان
اذعان کرد که هدفمندی خاصی نیز در این ارتباط و تعامل
دیده نمیشود .این در حالی است که در تجربه کشورهای
پیشرو نشان میدهد که شالوده ارتباط دانشگاه و صنعت از
ابتدا به درستی و محکم پایهریزی شده و مسیر آن نیز در
طی سالیان سال به شکل درستی پیش رفته است (یعقوبی
فرانی و حاتمی کیا .)1394 ،گرچه امروز ورود دانشگاهها به
عرصه صنعت و تجارت دانش صرفا مزیت نبوده و به یک
امر ضروری تبدیل شده است با این وجود مطالعات موجود
نشان میدهد که دانشگاههای ما نتوانستهاند به نحوی موﺛر
یافتههایعلمی خود را وارد صنعت کرده و تعاملی موﺛر بین
این دو نهاد را برقرار سازند (پور عزت و حیدری.)1390،
 -3نسلهای دانشگاهی و ارتباط صنعت و دانشگاه:
در خصوص ارتباط علمی دانشگاهها تاکنون کار خاص و
منسجمی در کشور انجام نشده است لذا بایستی با اجرای
طرحی عملیاتی و کاربردی این ارتباطات و نقاط ضعﻒ و
قوت آن مشخص گردد و از طرفی با ارائه یک نقشه میزان
ارتباط تعیین و رتبهبندی دانشگاهها را بر این اساس
ساماندهی شود .همچنین در خصوص ارتباطات بین صنایع
نیز تاکنون بطور ویژه و تخصصی کار خاصی ارائه نشده است
و ضروری است میزان این ارتباط و نقاط ضعﻒ و قدرت را
با دید کاربردی و بر اساس معیارها و استانداردها و وزندهی
الزم به شاخصها مشخص گردد .در مورد ارتباط صنایع و
دانشگاهها سالها بحث و بررسیهای متعدد انجام شده ولی
هیچگاه راهگشا نبوده است و بایستی با مقایسه با معیارهای
جهانی میزان فاصله و علل عدم ارتباط علمی الزم و راه
حلهای علمی الزم تعیین گردد .آنچه بسیار مهم است
مشخص نمودن همکاریهای علمی بین دانشگاهها،
همکاریهای مشترك صنایع ،همکاریهای دانشگاه و
صنایع است که تاکنون به این سه مورد بصورت علمی
پرداخته نشده است .ایجاد یک نقشه که بتواند میزان این
همکاریها را نشان دهد الزم و ضروری بوده و در
هدفمندسازی و نتیجه بخشی کارهای علمی بسیار موﺛر
خواهد بود.
در این راستا ،یافتن ارتباط هر یک از نسلهای دانشگاهی
با صنعت ،بسیار بااهمیت جلوه میکند .نسل اول دانشگاهها،
نسلی آموزشمحور بود ،نسل دوم پژوهشمحور ،نسل سوم
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کارآفرین و نسل چهارم جامعهمحور که بیشتر تمرکز خود
را بر روی همکاری در طرحهای ملی ،منطقهای و بینالمللی
گذاشته است .در واقع در نسل های سوم و چهارم
دانشگاهی ارتباط علمی و پژوهشی دانشگاهها و صنایع
شکل میگیرد .اما در این میان ،مشکالتی نیز پیش روی
دانشگاهها در رسیدن به این اهداف وجود دارد که شامل
عدم وجود امکانات مالی مناسب دانشگاهها جهت گسترش
و بهبود وضعیت فعلی ،عدم وجود امکانات چندرسانهای و
کمکآموزشی و آموزشی مناسب ،وجود امکانات فرسوده و
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آوردن نتایﺞ آزمایشگاهی برای فعالیتهای پژوهشی ،عدم
وجود فضای فیزیکی استاندارد کافی ،گسترش بیرویه
مراکز آموزش عالی با وجود عدم امکانات و عدم وجود
حداقلهای الزم ،استفاده از نیروهای ناکارآمد در بدنه هیات
علمی و مدیریتی در بعضی از مراکز آموزش عالی می باشد.
الزم بذکر است که نسلهای مختلﻒ دانشگاهی نقشهای
متفاوتی در ارتباط بین صنعت و دانشگاه دارند در زیر هرم
سلسله مراتب نسلهای دانشگاهی ارایه شده است.

شکل  .1اهرم سلسله مراتب نسل های دانشگاهی

همانطور که در این شکل مشاهده میشود نسل اول
کارشناس پژوهشی به صنایع تحویل میدهد .نشل
دوم نیروی متخصص صنایع را تامین مینماید .نسل
سوم قابلیت اجرای همکاریهای علمی پژوهشی را
فراهم مینماید .و نشل چهارم توانایی همکاریهای
علمی پژوهشی در سطﺢ ملی منطقهای و بینالمللی
را ایجاد مینماید .بنابراین براساس خواسته مورد نظر
بایستی دانشگاه مربوطه ابتدا طراحی و ایجاد شود.

همچنین بایستی بعضی از مشکالت پیش روی
دانشگاهها در رسیدن به نسلهای مختلﻒ دانشگاهی
را مد نظر قرارداد که تعدادی در زیر ارایه شده است:
 -1عدم وجود امکانات مالی مناسب دانشگاهها جهت
گسترش و بهبود وضعیت فعلی.
 -2عدم وجود امکانات مالتی مدیا و کمک آموزشی و
آموزشی مناسب .
 -3وجود امکانات فرسوده و بروز نشده .

بهروزنشده ،عدم وجود آزمایشگاههای درسی مناسب
مخصوصاً در مقاطع تحصیالت تکمیلی ،عدم وجود امکانات
آزمایشگاهی-تحقیقاتی مناسب و بهروز جهت به دست

 -4عدم وجود آزمایشگاههای درسی مناسب مخصوصاً در
مقاطع تحصیالت تکمیلی.
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 -5عدم وجود امکانات آزمایشگاهی-تحقیقاتی مناسب و
بروز جهت به دست آوردن نتایﺞ آزمایشگاهی برای
فعالیتهای پژوهشی .
 -6عدم وجود فضای فیزیکی استاندارد کافی.
-7گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی با وجود امکانات و
عدم وجود حداقلهای الزم .
 -8استفاده از نیروهای ناکارآمد در بدنه هیات علمی و
مدیریتی در بعضی از مراکز آموزش عالی.
 -4اهم موارد قطعنامههای بیست و یک دوره کنگره
سراسری همکاری دولت ،دانشگاه و صنعت برای
توسعه ملی:
در این بخش به موارد مهم قطعنامههای بیست و یک دوره
گذشته کنگره پرداخته شده و بعضی موارد که به نتیجه
رسیده نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1در تحقﻖ اهداف گسترش ارتباطات تقویت دفاتر ارتباط
با صنعت دانشگاهها و تبدیل آنها به دفاتر ارتباطات پژوهشی
با تفویض اختیارات الزم جهت عقد قراردادهای مختلﻒ
مورد تأکید بوده و چون انجام این مهم نیاز به هماهنگی در
سطﺢ کشور نیز دارد درخواست میگردد که دفتر ارتباط با
صنعت ،وزارتخانه با نظارت عالیه جنبه هماهنگی را پیگیری
کرده و در عین حال دبیرخانه ادامه کنگره را به منظور
استمرار این نوع گردهماییها ،تأسیﺲ کند ،عالوه بر کنگرة
ساالنه ،برگزاری سمینارهای ناحیهای و تخصصی به منظور
شناسایی تواناییهای دانشگاهها نیز توصیه میشود.
 -2دانشگاهها از نظر ساختاری و برنامهریزی آموزشی و
پژوهشی به صورت غیر متمرکز اداره شوند و برنامه و
فعالیتهای خود را براساس نیازهای جامعه طراحی و اجرا
نمایند.
 -3مراکز انتقال تکنولوژی و توسعه و تحقیﻖ مورد حمایت
دولت قرار گیرد و به عنوان حلقة اتصال بین صنعت و
آموزش تلقی شود.
 -4حمایت دولت از صنعت در ایجاد مراکز پژوهشی
کاربردی هدایت شده
 -5ایجاد نظام اطالعاتی و علمی صنعتی یکپارچه در صنعت
کشور جهت دسترسی صنعت و دانشگاه به اطالعات بهنگام
 -6ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای ملی تخصصی در جهت
خدمتدهی بهینه به دانشگاه و صنعت

 -7شورای پژوهشهای علمی کشور ،نسبت به تدوین
استراتژی ملی تحقیقات و تعیین اولویتها و بهبود مدیریت
تحقیقاتی کشور اقدام نماید
 -8ضمن استقبال از تشکیل "شورای عالی اطالعرسانی
شایسته است نظام ملی اطالع رسانی و مشاورة علمی –
فنآورانه ،برای افزایش اﺛربخشی و کارآیی نظام علمی –
صنعتی ،طراحی و پیاده گردد
 -9صنعت در فراهم آوردن تسهیالت الزم برای حضور
اساتید و محققان برجسته در همایشهای بینالمللی
مشارکت ورزد
 -10اعتبارات واقعی تحقیقاتی کشور در برنامه سوم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تا حد  %2/5تولید ناخالص
ملی جهتگیری و تضمین گردد
 -11برنامهها و سرفصلهای آموزشی دانشگاهها ،متناسب
با فنآوریهای روز بازنگری و اصالح شود
 -12نظام آموزشی و اجرایی کارآموزی دانشجویان در
صنایع و نیز بازآموزی صنعتگران و فارغالتحصیالن ،در
سطﺢ کشور مورد بازنگری قرار گیرد
 -13شورای تحقیﻖ و فنآوری استانها ،با حضور صنعتگران،
دانشگاهیان و مسئولین ذیربط ،با هدف تنظیم استراتژی
صنعتی ،آموزشی و پژوهشی منطقه در قالب استراتژی ملی
صنعتی ،فعال گردد
 -14کادر علمی دانشگاهها ،در ارائه راه حل علمی برای رفع
مشکالت و تنگناهای اساسی کشور مشارکت جدی ورزند
 -15به منظور حفظ اعتبار دانشگاه های کشور و در جهت
رفع نیازهای صنعت ،مقتضی است امکانات آزمایشگاهی و
کارگاهی دانشگاهها ،متناسب با پیشرفتهای فنآوری،
توسعه یابد .در این رابطه بر همکاری و حمایت موﺛر صنعت
تأکید می شود
 -16الزم است برنامه ها و شیوه های تدریﺲ و سرفصل
های آموزشی دانشگاه ها ،متناسب با فن آوریهای روز
بازنگری و اصالح شود
 -17همیاری دولت (سازمانهای اجرایی) ،دانشگاه
(مؤسسات پژوهشی) و صنعت (در بخشهای متنوع) جهت
ترسیم و تدوین نظام ملی نوآوری کشور
 -18گسترش ارتباط و همکاری علمی ،فنی و پژوهشی با
مؤسسات ذیصالح بین المللی با محوریت نظام مند نیروهای
کارآمد داخلی و بررسی توسعه ی تکنولوژی
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 -19شبکه سازی همگن واحدهای صنعتی و پژوهشی و
شکلگیری این شبکهها در مجموعههای غیر دولتی
( )NGOو پیشبینی بهرهگیری از این شبکهها در تقویت
واحدهای کوچک نقش مؤﺛری در ارتباط صنعت و دانشگاه
دارد .لذا الزم است برنامه ریزی مناسب برای شکل گیری
این شبکه ها بعمل آید
 -20فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنایع
داخلی و دستگاه های دولتی و همچنین محققین صنعتی
در دانشگاهها ،با وجود مقررات مرتبط در دانشگاهها و
صنایع ،تا کنون جامع عمل نپوشیده است .از کلیه
دانشگاهیان و صنایع تقاضا دارد در جهت توسعه تعداد این
فرصتهای مطالعاتی اقدامات الزم را معمول دارند
 -21فضای عمومی کشور برای تشویﻖ علم ،تحقیقات و
نوآوریهای فناورانه آماده گردد
 -22مقولهی ارتباط دولت ،دانشگاه و صنعت در چارچوب
نظام ملی نوآوری مورد عنایت قرارگیرد
 -23رویکرد آموزشی مبتنی بر پژوهش و خالقیت،
جایگزین رویکرد آموزشی مبتنی بر محفوظات گردد
 -24سازمانهای واسطهای توسعه ی تکنولوژی که نتایﺞ
تحقیقات دانشگاهی را به صنعت و بازار منتقل می نمایند،
ایجاد گردد
 -25نگرش سیستمی و دیدگاه استراتژیک به تعامل این
سه نهاد در راستای چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه
پنﺞ ساله چهارم کشور
 -26اهتمام به تقویت و ایجاد پاركهای فناوری و مراکز
رشد در کنار دانشگاههای کشور و حمایت دولت از آنها با
یاری صنایع کشور در جهت اﺛربخش نمودن تحقیﻖ و
پژوهش کاربردی
 -27اختصاص سهم متناسبی از بودجه تحقیقاتی
موسسات دولتی برای برنامهریزی و گسترش همکاریهای
دانشگاه و صنایع برای فراهم نمودن شرایط الزم برای تولید
و توسعه داخلی فناوری مورد نیاز کشور
 -28تخصیص درصدی از بودجه پژوهشی دستگاههای
اجرائی به توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
 -29هدایت پروژههای دوره دکتری به سمت نیازهای
صنعت و حمایت از آنها
 -30استفاده از فرصت خدمت وظیفه برای کار در صنایع
 -31تعریﻒ پایاننامه روی فرصت ها و چالش های صنایع
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 -32استفاده از تجارب موفﻖ کشورهای مختلﻒ و
سازمانهای بینالمللی تخصصی در توسعه روابط دانشگاه و
صنعت
 -33آسیبشناسی و تحلیل عملکرد ارتباط دولت،
دانشگاه و صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری بمنظور
ارائه پیشنهادات برای تدوین در برنامه ششم توسعه
 -34ایجاد زیرساختهای نرمافزاری و مغزافزاری ارتباط
دویت ،دانشگاه و صنعت در کلیه مراکز استانها
 -35استفاده از تجربیات سایر کشورها و مراکز دانشگاهی
در ارتباط صنعت و دانشگاه خصوصاً کشورهای صنعتی و
پیشرفته
 -36راهاندازی کلینیک صنعت و کسب و کار دراستانها
با همکاری دانشگاهها و صنایع به عنوان یکی از مدلهای
همکاری دانشگاه و صنعت
 -37فراهم شدن توجه به تقویت نقش نهادهای بخش
خصوصی در چرخه علم و صنعت و فعالیتهای پژوهشی و
فناوری
 -38تدوین سند راهبردی ایجاد و انتقال فناوری از
دانشگاه و اجرای آن توسط یک نهاد و حذف نهادهای
موازی
 -39توسعه همکاریهای علمی بینالمللی نظیر استفاده از
اعضای هیات علمی فناور و کارآفرین دانشگاههای معتبر
بینالمللی در دانشگاههای کشور
از بندهای مختلﻒ قطعنامههای  21دوره کنگره سراسری
تعدادی در کشور عملیاتی شده و تعدادی نیز در دست
برنامهریزی برای اجرا میباشد .که در ادامه به بعضی از آنها
اشاره شده است.
هیات امنایی شدن دانشگاهها در سطﺢ کشور و داشتن
اختیارات الزم در راستای بند  2و تاکیدات مربوطه بوده هر
چند از قبل نیز تعدادی از دانشگاهها اختیارات ویژه
داشتهاند ولی به این گستردگی نبوده است.
ایجاد آزمایشگاههای ملی و علمی کشور در راستای بنده 6
بوده است .شبکه ملی آزمایشگاهی (شاعا) و سامانه شاعا
به منظور شناسایی ،شبکهسازی و بهاشتراكگذاری
تجهیزات وتوانمندیهای آزمایشگاههای علمی کل کشور
طراحی شده است .با استفاده از این سامانه تمامی
پژوهشگران قادر خواهند بود تا در کوتاهترین زمان ممکن
به تجهیزات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
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همچنین این سامانه بستری مناسب به منظور محقﻖ سازی
اهداف ذیل ایجاد کرده است.
 تهیه شناسنامه و ایجاد بانک اطالعاتی آزمایشگاهها و
فضاهای کالبدی آنها (اعم از نیروی انسانی متخصص،
امکانات ،تجهیزات و)...
 بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها ،منابع و توانمندیهای

آزمایشگاهی و بهرهبرداری بهینه اقتصادی از آنها.
 فراهم آوردن امکان ارزیابی آزمایشگاههای شبکه و
رتبهبندی آنها (رتبهبندی درونشبکهای) به منظور توسعه
متوازن.
 تالش برای استاندارد نمودن فعالیتهای آزمایشگاهی در
سطﺢ ملی و بینالمللی و همکاری با دستگاههای
استانداردسازی ملی و بین المللی.
 تجهیز و تکمیل آزمایشگاههای موجود و زنجیرههای
ناقص آزمایشگاهی.
 شناسایی و رتبهبندی شرکتهای وارد کننده و تولید
کننده تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی.
 ساماندهی تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی در قالب
آزمایشگاههای مرکزی.
 برقراری نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات تحقیقاتی و
آزمایشگاهی مراکز آموزش عالی.
 تشویﻖ اعضای شبکه جهت تدوین نظام ارائه خدمات به

مراکز تحقیقاتی و محققان و متخصصان.
ایجاد فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنایع در
راستای بندهای  9و  20بوده است که از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
نظام ملی نوآوری و ایجاد پارك های علم و فناوری در
راستای بند های  22 ، 17و  26میباشد .سیستم ملی
نوآوری ( National System of Innovation -
)NSIیا نظام ملی نوآوری ،یک سیستم مدیریت
نوآوری فرا سازمانی و در مقیاس کالن و کشوری است
منابع
 .1کرامت فر ،عبدالصمد :نور محمدی ،حمزه علی و رفیعی
خشنود. )1394( ،نشریه صنعت و دانشگاه27(8 ،و،)28
. 70-86محسنی ،ر .ع،)1390( .همکاریهای دانشگاه و

صنعت .اطالعات سیاسی اقتصادی-304 ،)285( ،

که به نقش مجموعه سازمانها مانند دانشگاهها ،موسسات
پژوهشی ،پاركهای فناوری ،مراکز تحقیﻖ و توسعه ،مراکز
صنعتی و غیره در فرایندهای نوآوری و رابطه تعاملی آنها
در این خصوص میپردازد .نظام ملی نوآوری زیر نظامهای
متعددی مانند نظام ملی پژوهش ،نظام ملی خالقیت ،نظام
ملی مالکیت فکری ،نظام ملی مدیریت فناوری و همچنین
نظامهای محلی یا منظقهای نوآوری را شامل میگردد .در
همین راستا ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری بنا بر ضرورت و با هدف ارتقای اقتدار ملی ،تولید
ﺛروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریﻖ افزایش
توانمندیهای فناوری و نوآوری در کشور و ارتقای «نظام
ملی نوآوری» و تکمیل مؤلفهها و حلقههای آن را می توان
ذکر نمود .از جمله اهداف این معاونت توسعه «اقتصاد
دانشبنیان» از طریﻖ هماهنگی و همافزایی بینبخشی و
بیندستگاهی ،ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و
«جامعه» ،تسهیل تبادالت بین بخشهای عرضه و تقاضای
فناوری و نوآوری و تجاریسازی دستاوردهای فناوری و
نوآوری و توسعه شرکتهای دانشبنیان می باشد .همچنین
اعتالی ارتباطات بینالمللی علمی ،فناوری و نوآوری و
توسعه دیپلماسی علمی و فناوری از دیگر اهداف این
معاونت است
نتیجه گیری :ارتباط سه جانبه دولت ،دانشگاه وصنعت
برای توسعه ملی از اهمیت ویژه برخوارد می باشد .و کنگره
سراسری در طول سالهای متمادی با برگزاری نشستها
علمی و دعوت از افراد برجسته و بحث و بررسی های
مختلﻒ توانسته راهکارهای متعددی برای گسترش این
همکاریها در جهت توسعه کشور ارایه نماید .که تعدادی از
این پیشنهادات در قطعنامه های دوره های مختلﻒ کنگره
و نیز این مقاله ارایه شده است .بی تردید عملیاتی شدن
این موارد در گذشته و حال و اینده میتواند ﺛمر بخش بوده
و مسیر توسعه را هموار نماید.

.317 .2حامد شیری ( )1394بررسی رابطه دانشگاه با صنعت و
چالشهای آن :پژوهشی کیفی در بین دانشجویان دانشگاه
تهران ،نشریه صنعت و دانشگاه ،سال هشتم ،شمارة 29و
 ،33پاییز و زمستان . 10-1رازقی ،جمال (.)1396
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چالشهای ارتباط صنعت و دانشگاه  .بازیابی شده در تاریخ
 27اردیبهشت  1397از .https://www.donya-e-
eqtesad.com/fa/tiny/news-1102113
 .3یعقوبی فرانی ،احمد و حاتمی کیا ،نازنین ( .) 1394موانع
همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان
دانشگاههای بوعلی سینا و صنعتی همدان ،نامه آموزش
عالی.31-51، 32 )8 (،
 .4پور عزت ،علی اصغر ،و حیدری ،الهام ( . )1390شناسایی
و دسـتهبندی چالـشهـا و موانـع تجـاریسـازی دانـش با
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استفاده از روش کیو ،فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست
علم و فناوری.49-62 ،)1(4 ،
 .5قطعنامه های  21دوره کنگره سراسری همکاری دولت،
دانشگاه و صنعت جهت توسعه ملی.
6. Salmi, J. (2000). Tertiary education in the
00st century: challenges and opportunities.
Higher education management, 13 (2).
7. Nagy, J., & Robb, A. (2008). Can
?universities be good corporate citizens
Critical Perspectives on Accounting, 19 (8),
1414- 1430
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راهنمای نگارش مقاله
 .1مجله صنعت و دانشگاه به صورت فصلنامه منتشر میشود .این فصلنامه

میتواند شطططامل روش تحقیق ،مدت ز مان اجرا ،م کان اجرای پژوهد،
جامعه مورد مطالعه ،رعایت موازین ا القی در پژوهد ،نحوهی جمعآوری
اطالعات ،ابنارهای اندازهگیری و آزمونهای آماری باشد.

 مقاالت مروری که معموالً توسططس سططردبیر از صططاحبنرران در واسططت

 یافته ها :در این بخد باید یافته های به د ست آمده از تحقیق بدون

میشود.

بحث بیان گردد و نباید داده های جدول ها ،شکل ها و نمودارها مجدداً
در این ق سمت تکرار شوند .شماره ی جدول ها ،ت صاویر و نمودار ها باید
با دقت در متن آورده شوند و هر کداذ در صدحات جداگانه ای آورده و
شماره گ اری شوند.

حاوی مقاالتی در زمینههای گوناگون میباشد.
 .2نوع مطالبی که در فصلنامه چاپ میشود عبارتند از:

 مقاالت تحقیقاتی
 مقاالت کوتاه
 .3مقاله باید در مجالت دیگر به چاپ نرسطططیده و همنمان برای چاپ به
نشریهی دیگری ارسال نشده باشد.
 .4مسطططیولیططت صطططحططت مطططال ط

منططدرد در مقططال طه بططه عهططدهی

نویسنده(ها) است.
 .5مقالهی ار سال شده ،تو سس هیأت تحریریه مورد برر سی قرار واهد
گرفت و فصطططلنامه در ویراید ادبی و محتوایی و در صطططورت لنوذ ح
بخد یا بخدهایی از مقاله مجاز است.
 .6زبان فصلنامه فارسی است ،ل ا حتماً بایستی یک چکیده انگلیسی هم
داشططته باشططد و حتی المقدور از واژههای فارسططی برای بیان مطال علمی
اسططتداده شططود .الزذ اسططت مقاله فاقد اشططکاالت امالیی یا نکات دسططتوری
باشد.
 .7ت مامی م طا ل

متن و م نابع با ید با فاصططط له یک س در م یان

با نرذ افنار  wordتایپ شده و دارای حا شیهی  2سانتیمتر از هر طر
باشد .قلم بهکار رفته نازنین و اندازه آن  12باشد.
 .8تمامی مقاالت باید مشتمل بر بخدهای زیر باشد:
 عنوان مقاله :عنوان مقاله با قلم سیاه تایپ شود ،آنگاه ناذ نویسنده
یا نوی سندگان ،رتبه ی علمی ،ن شانی( شامل ناذ دان شگاه یا دان شکده،
مؤسسه و واحد تحقیقاتی مرتبس و  )...قید شود.

 بحث و نتیجهگیری :در این بخد نویسططنده (ها) تدسططیری منطقی از
یافتههای به دسطت آمده اراهه نموده و هم چنین یافتههای به دسطت آمده
را با مطالعات انجاذ شطططده مقایسطططه مینمایند .محدودیتهای مطالعه و
همچنین پیشطططنهاد ها برای مطالعات آینده از قسطططمت های مهم بحث و
نتیجهگیری میباشد.
 سپا سگزاری :از منابع کمکهای مالی ،افراد یا سازمانهای همکار در
انجاذ این پژوهد
 منابع :منابع به ترتی حرو الدبا شططمارهگ اری شططده (منابع فارسططی
ابططتططدا و بططعططد مططنططابططع انططگططلططیسططططی) و بططه صططططورت زیططرآورده
میشوند.
منابع فارسی:
م قا له :ناذ انوادگی نویسططط نده( ها) ،ناذ کو چک نویسططط نده( ها)،
عنوان مقاله ،ناذ کامل مجله ،شمارهی جلد ،شمارهی صدحه ،محل برگناری،
شهر ،ماه ،سال.
مثال :شدیعی ،مسعود ،ارتباط دانشگاه و صنعت :موانع اساسی و
راهکارهای توسعهای ،مجموعه مقاالت هشتمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی،
صدحات  ،41-50دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،آذر.1383 ،

 چکیدهی مقاله :چکیدهی فارسططی سططا تارمند باید پس از مقدمهای

ك تاب :ناذ انوادگی نویسططط نده( ها) ،ناذ کو چک نویسططط نده( ها)،
ناذ کتاب ،شماره چاپ ،ناذ ناشر ،محل انتشار ،سال انتشار.

ا تصطططار بیان نماید (حداقل  150کلمه و حداکثر  250کلمه) .این نکته
برای چکیدهی مقاله به زبان انگلیسططی نین صططادت اسططت .در پایان چکیده

مثال :شدیعی ،مسعود ،ارتباط صنعت و دانشگاه :آیندهای تابناک،
پیشینه ای تاریک ،چاپ هشتم ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران،
.1386

کلمه) ،در چکیدهی فارسی به زبان فارسی و در چکیدهی انگلیسی به زبان

منابع انگلیسی:

انگلیسی ،باشد.

م قا له :ناذ انوادگی نویسط ط نده ( ها) ،ناذ کو چک نویسط ط نده ( ها)،
عنوان مقاله ،ناذ کامل مجله ،شمارهی جلد ،شماره صدحه ،سال انتشار.

کو تاه هد از تحقیق ،روش تحقیق ،یاف ته ها و نتی جهگیری را به طور

مقاله ،کلیدواژه باید شطططامل تعدادی کلمات کلیدی(حداقل  3و حداکثر 5

 مقدمه :مقدمه باید ضططمن بیان هد و مسططألهی مورد تحقیق ،حاوی
الصططه ای از مطالعات و مشططاهدات مرتبس با تحقیق مورد نرر(دا لی و
ارجی) در چند سططال ا یر همراه با یادآوری منابع آنها باشططد .الزذ به
یادآوری ا ست که نباید در این ق سمت دادهها و یا نتیجهگیری کار گنارش
شود.
 روش برر سی :به نحوی باید نوشططته شططود که هر وانندهای بتواند با
اسطططتدططاده از آن ،تجربططه ی نویسطططنططده مقططالططه را تکرار نمططایططد و

مثال:
Antonelli, C, “The evolution of the Industrial organization of
the production of Knowledge”. Cambridge Journal of
Economics, 1999, 23, pp.243-260, 1999.

كتاب :ناذ انوادگی نویسنده(ها) ،ناذ کوچک نویسنده(ها) ،ناذ کتاب،
شماره چاپ ،ناذ ناشر ،محل انتشار کتاب ،سال انتشار.

مثال:
Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.”Universities in the Global
Economy: A triple Helix of university-industry-government
relations, Cassell Academic , London, 1997.

آوردن اسامی تمامی نویسندگان کتابها یا مقاالت النامی است.
 .9شمارهگذاری بخشها :تمامی بخدهای مقاله،
بخدهای ستاره ورده باال به صورت نمونه شمارهگ اری شود.
 .2مبانی نرری مرتبس با کیدیت در آموزش عالی
 1.2جایگاه و نقد آموزش عالی در نراذ نوآوری ملی
 1.1.2سیرتکاملی الگوهای نوآوری

به غیر از

 . نگاره ها ،نمودارها و جدول ها :نسخه ی اصلی نگاره ها ،نمودارها و
جدول ها هر کداذ در صدحات جداگانه و در کاغ ( A4حتی االمکان

گال سه) ار سال گردد .آوردن شماره ی هر کداذ ،ناذ نوی سنده ی اول و
جهت درد ت صویر ،در پ شت هر صدحه ضروری ا ست .الزذ ا ست تعداد
نگاره ها ،نمودارها و جدول ها با حجم کلی مق اله متناسططط باشطططد و
عکس ها به صورت سیاه و سدید تهیه شده باشند.
 .11زیرنویس شککک ها و نمودارها :در این بخد زیرنویس شطططکلها و
نمودارها در صططدحهای جداگانه با آوردن شططمارهی آنها به دقت شططرد داده
میشططود .الزذ اسططت ا تصططارات موجود در نگارهها در زیرنویس فارسططی
توضیح داده شود.
 .12ار سال مقاله :نوی سندهی م سیول باید یک ن سخه از مقاله کامل را ،به
آدرس دفتر مجله و یا به صورت فایل ضمیمه با پست الکترونیکی به آدرس
پست الکترونیکی مجله ارسال نماید.

معرفی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
اهداف
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه درسال  1383با اهدا زیر تشکیل شد:
 کمک به پیشبرد برنامههای توسعه صنعتی کشور از طریق ارتباط دانشگاهها و مراکن تحقیقاتی با صنعت.
 حمایت از گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه صنعتی در بخدهای دولتی و صوصی.
 مشارکت در برنامههای توسعهی ملی از طریق بازنگری مساهل ،طرد موانع و اراههی راهبردها و راهکارها

وظایف
 ایجاد و تقویت زمینههای همکاری بین مراکن علمی تحقیقاتی و صنایع کشور
 ارایه دمات آموزشی ،پژوهشی ،علمی و مشاورهای به بخدهای مختلف صنعتی
 تشکیل هستههای تخصصی برای بررسی نیازهای صنایع مسیلهیابی و تالش در جهت رفع آنها با کمک دانشگاهها و مراکن تحقیقاتی
 اجرای بازدیدهای علمی و صنعتی در جهت همکاریهای متقابل
 برگناری همایدهای علمی از جمله کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
 تالش در جهت انطبات برنامههای آموزشی دانشگاهها با نیازهای واقعی صنعت
 تالش در جهت ایحاد تسهیالت کارآموزی دانشجویان و کارورزی داندآمو تگان در بخدهای اقتصادی و صنعتی و فرصتهای
مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها در صنایع
 تالش در جهت ایجاد زمینههای مناس ج ب داندآمو تگان دانشگاهها در صنایع
 همکاری مؤثر با دیگر حلقههای واسس بین دانشگاه و صنعت نریر شهرکهای علمی تحقیقاتی ،مراکن رشد فناوری ،واحدهای
تحقیق و توسعه ،صندوتهای مالی توسعه فناوری و مراکن تجاریسازی فناوری
 همکاری با نهادهای سیاستگ اری ،برنامهرینی و اجرایی کشور در جهت حمایتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها از جمعیت
و برنامههای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
 حمایت از انتخاب و اجرای پایاننامههای دورههای تحصیالت تکمیلی در جهت مساهل و مشکالت مبتال به صنعت
 ایجاد ارتباط مؤثر با انجمنها ،تشکلها و سازمانهای ملی ،منطقهای و بینالمللی مشابه
 انجاذ مطالعات امکانسنجی در اجرای پروژههای مشترک در حوزههای مرتبس با فعالیتهای جمعیت از جنبههای گوناگون اقتصادی،
اجتماعی ،علمی و فرهنگی
 انتشار فصلنامه و برنامه و اشاعه اطالعات مرتبس در حوزههای علمی تحقیقاتی و صنعتی و به ویژه عرضه و تقاضای فناوری

برنامهها
جمعیت بهمنرور تحقق اهدا

ود ،برنامههای زیر را در اولویت فعالیتهاید قرار داده است:

 ترویج و توسعه فرهنگ پژوهد و فرهنگ صنعتی در کشور
 افناید کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چر ه برنامههای تولیدی و صنعتی کشور
 کمک به ایجا د فضایی مناس برای بروز ابتکارات ،نوآوری و پیشرفت فناوری از طریق تقویت عالیق بین دولت ،دانشگاه و صنعت و
تأمیم آن به جامعهی تجاری و عامه مردذ
 سازگارسازی آموزشها و پنوهدهای دانشگاهی با نیازهای صنعت ملی و نین همگامی با برنامهها و سیاستهای توسعه صنعتی کشور
آ شنا سازی صنعت و دان شگاه با نیازها و تواناییهای یکدیگر و ایجاد ف ضای منا س گدتو شنود و تبادل نرر بین متخ ص صین
صنعت و دانشگاه در جهت رفع موانع و تنگناها موجود

كمیتههای اجرایی جمعیت
 کمیته مالی و پشتیبانی
 کمیته عضویت و اطالعرسانی
 کمیته آموزش و پژوهد
 کمیته ارتباط با دانشگاه
 کمیته ارتباط با صنعت
 کمیته ارتباط با دولت و مجلس
از كلیه اندیشمندان ،اساتید دانشگاه ،پژوهشگران ،كارشناسان ،دانشجویان و نهادهای دولتی و خصوصی دعوت می-
شود با عضویت در جمعیت ،ما را درتحقق اهداف واالی آن یاری نمایند.

نشانی دبیر انه:
تهران -یابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیرکبیر -سا تمان ابوریحان -طبقه ششم -اتات .612
تلدن ، 021-66485856 :تلدکس021-66495433 :

هزینه اشتراک:
هنینه اشتراک یکساله:
هنینه اشتراک دوساله:

پست پیشتاز 16.000 :تومان
پست پیشتاز 28.000 :تومان

پست عادی 12.000 :تومان
پست عادی 20.000 :تومان

اطالعات متقاضی:
 عضویت حقیقی:
سمت:
ناذ محل تحصیل........................................................................................................................ :

ناذ و ناذ انوادگی:
رشته و مقطع تحصیلی......................................................................................... :

...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................

 عضویت حقوقی:
ناذ متقاضی......................................................................................................................................... :
ناذ شرکت /سازمان.................................................................................................... :
سمت................................................................................................................................................ :
تعداد نسخه در واستی از هرشماره............................................................................................. :
نسخة شروع اشتراک از شماره:

اشتراک جدید 

.....................................................................................

تمدید اشتراک 

(شماره اشتراک قبلی ).........................................................
نشانی:

آدرس:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

استان:
تلدن:

...........................................................................

.............................................................................

شهر:

.............................................................................

کدپستی:

همراه:

.........................................................................

پست الکترونیک:

...................................................................................................

...........................................................................

ازعالقهمندان به اشططتراک فصططلنامهی « صنعت و دان شگاه» در واسططت مینماییم برگ اشططتراک را به دقت و با س وانا تکمیل نموده و وجه
اشتراک را براساس تعرفه ،به حساب جاری شماره  56762418نند بانک تجارت ،شعبه کارگر شمالی ،به ناذ جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت
و دانشگاه وارین کرده و اصل فید بانکی و فرذ اشتراک را به یکی از دو شیوهی زیر برای ما ارسال نمایند.
 .1ازطریق دورنگار با شماره 021 -66495433
 .2ازطریق پست به آدرس :تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،سا تمان ابوریحان ،طبقه ششم ،اتات 612
 اعضای جمعیت از  20درصد تخدیف بر وردار میشوند.
 واهشمند است ،مشترکان محترذ درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطلع فرمایند.
 باتوجه به اینکه تنها عدذ وصول مجالتی که به صورت پیشتاز ارسال می شوند قابل پیگیری ا ست ل ا توصیه می شود از دمات پست پیشتاز
استداده شود.

فرم سفارش آگهی
گرامی ارجمند
احتراماً به استحضار میرساند مجله علمی – ترویجی «صنعت و دانشگاه» توسس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت فصلنامه و
با تیراژ یک هنار نسخه انتشار مییابد.
انترار میرود با سدارش چاپ آگهی ضمن معرفی توانمندیهای آن سازمان به برگان صنعت ،نخبگان ،دانشگاهها و نین
مدیران اجراهی باعث پیشبرد اهدا این جمعیت گردد.

ناذ سدارش دهنده:

سمت:

شرکت:

شماره تماس:

نشانی کامل:

ضمن قبول شرایس مندرد در این فرذ تقاضای قرار گرفتن در نوبت آگهی بهشرد ذیل میباشم:
تعرفه چاپ رنگی

تعرفه چاپ سیاه و سفید

ابعاد
پشت جلد
دا ل جلد

همت عالی
(ریال)
2500000

(ریال)
-

یک صدحه کامل

1500000

1000000

نیم صدحه

1000000

500000

یکچهارذ صدحه

500000

250000

-

100000

کادر راهنما ( 6×4حداقل برای سهماه)
شماره در واستی:

نوع سفارش

دفعات چاپ:

شرایس:






طرد آگهی بر عهده سدارش دهنده میباشد و میبایست همراه فرذ ارسال گردد.
 20%تخدیف برای شرکتهای حقوقی عضو جمعیت.
 10%تخدیف برای  4شماره چاپ متوالی.
 20%تخدیف برای  8شماره چاپ متوالی.
جهت تخصیص کادر سدارش حداقل چهار شماره متوالی الزذ می باشد.

لطداً جهت هماهنگی بیشتر و رزرو با شماره تلدن  66485856تماس حاصل فرمایید و پس از تکمیل فرذ آنرا به شماره  66495433فاکس نمایید.

مهر و امضاء

«فرم درخواست عضویت حقیقی»
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره عضویت:
 -1مشخصات فردی:
نام خانوادگی:

نام:

نام خانوادگی (به انگلیسی):

نام (به انگلیسی):

روز

ماه

سال

جنس :مرد  زن  تاریخ تولد:

شماره شناسنامه ................................................................. :محل تولد:

شماره ملی:

..........................................................................................................

سمت .................................................................. :سابقه كار:

..........................................................................................................

 -2سوابق تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی .............................................................................................................................................................................................. :تاریخ فارغالتحصیلی:
رشته تحصیلی .......................................................................................................................... :دانشگاه.................................................................. :كشور:
 -3نشانی محل کار (تحصیل):

..................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تلفن ثابت:

..............................................................................................................

پست الکترونیکی:

تلفن همراه ................................................................................................................... :نمابر:

.........................................................................................................................................................................

وب سایت:

.............................................................................

.........................................................................................................................................

 -4نوع عضویت:
پیوسته  وابسته  دانشجویی 
حق عضویت ساالنه
نوع عضویت

پیوسته

وابسته

دانشجویی

مبلغ

 100.000ریال

 100.000ریال

 50,000ریال

شماره حساب :حساب جاری  266111444بانک تجارت ،شعبه امیراكرم،باجه دانشگاه امیركبیر
بنام جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

لطفاً فرم تکمیل شده را با فیش واریزی به همراه یک قطعه عکس رنگی  3×4برای دبیرخانه جمعیت ارسال نمایید.
امضا:
تاریخ:
عضویت پیوسته :مؤسسان جمعیت و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجة كارشناسی ارشد دریکی از رشتههای دانشگاهی باشند.
تبصره :افراد دارای درجه كارشناسی با سابقه درخشان مدیریتی (حداقل  5سال) میتوانند با تصویب هیآت مدیره به عضویت پیوسته جمعیت درآیند.
عضویت وابسته :اشخاصی كه دارای درجة كارشناسی باشند.
عضویت دانشجویی :كلیه افرادیکه كه در یکی از رشتههای دانشگاهی به تحصیل اشتغال دارند.

نشانی دبیرخانه :تهران -خیابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیركبیر -ساختمان ابوریحان -طبقه ششم -اتاق  .612تلفن 021 - 66485856 :تلفکس021 -66495433 :

«فرم درخواست عضویت حقوقی»
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره عضویت:
«جمعیت ایرانی پی شبرد ارتباط صنعت و دان شگاه» در ادامه یک دهه فعالیتهای كمیته دائمی «کنگره سرا سری همكاریهای دولت ،دان شگاه و صنعت برای
توسعه ملی» و بهمنظور ارتقاء سطح همکاریهای فیمابین صنعت و دانشگاه در سال  1383تأسیس شدهاست.
 -1مشخصات مؤسسه:
نام دانشگاه /شركت /سازمان:
نوع فعالیت:
نشانی:

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

تعداد كاركنان:
سال تأسیس:

...........................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تلفن ثابت:

..........................................................................................................................................................................................

پست الکترونیکی:

.........................................................................................................................................................................

دورنگار:

............................................................................................................................................................................

وب سایت:

............................................................................................................................................................................

 -2مشخصات رییس/مدیر:
نام خانوادگی ........................................................................................................................................................................................................................................................... :نام:

.............................................................................................................................

آخرین مدرک تحصیلی ................................................................................................................................ :دانشگاه ......................................................................... :كشور:

...................................................................................................................

رشته تحصیلی ...................................................................................................................................................... :تاریخ فارغالتحصیلی ....................................... :سابقه كار:

.......................................................................................................

 -3مشخصات فرد رابطِ مؤسسه با جمعیت:
نام خانوادگی ........................................................................................................................ :نام ..................................................................................... :سمت:

...................................................................................................................................................

تلفن ثابت ............................................................................................................................... :تلفن همراه .............................................................. :پست الکترونیکی:
نشانی:

....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -4حق عضویت:
حق ع ضویت ساالنه برای ع ضویت حقوقی حداقل دو میلیون ریال میبا شد .مؤ س سات دارای امکانات مالی منا سب میتوانند مبلغ بی شتری جهت تو سعه جمعیت
پرداخت نمایند شماره حساب 266111444:بانک تجارت ،شعبه امیراكرم،باجه دانشگاه امیركبیر
مبلغ پپیشنهادی:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*مؤسسات میتوانند با تکمیل این فرم و پرداخت حق عضویت ،درخواست عضویت حقوقی خود را اعالم نمایند.
مضاء و مهر مدیر مؤسسه:
تاریخ:

نشانی دبیرخانه :تهران -خیابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیركبیر -ساختمان ابوریحان -طبقه ششم -اتاق  .612تلفن ، 021 - 66485856 :تلفکس021 - 66495433 :

Industry-university relationship: lessons learned and experiences gained
MohammadMahdi Fanaei
m.fanaei@electrokavir.com

Abstract
In the last few decades, the challenge of "industry-university relationship" has been the most
important current issue in the country. "Standard and standard attitude" is a kind of practical
thinking that is organized from the integration of global experiences and public knowledge.
One of the most important words in all standards developed at the international, national and
organizational levels is the word "root cause". Ensuring the dynamism and reliability of the
industry is the full observance of the necessary standards. Industrial culture grows by accepting
and applying the standard in various dimensions of production and service, and expresses its
impact beautifully. Those involved in the field of planning and implementation in the issue of
the relationship between university and industry, should pay more attention to the observance
of "professional and engineering ethics".At the heart of this is a commitment to honesty and
belief in effectiveness. Knowing and applying engineering ethics charters around the world not
only deepens the perspective but also expands the scope of action commitment. Ethics is a
basic necessity for sustainable scientific development. Reproducing the issue of education and
training at the university level is a very important challenge. University education is theoretical
and does not have a skill or professional approach. The goal of the human resources industry
is to train skilled craftsmen to do the job. The bridge between the university and industry is
reliable with the aim of applying the lessons learned and the experiences gained.
Key words: Industry-university relationship, standard, professional ethics, accumulated
experiences, university education Community Verified icon.

A look at the structure of research management in Germany
Gevork Grptian
grptian@aut.ac.ir

Abstract
This paper examines the structure of German research management. In this regard, segregation
of duties in the policy-making layers, sponsors and implementers of research is proposed and
then the institutionalization approach in research is presented. Finally, how to finance and
discuss how to plan international activities is discussed. Conclusion The article provided
highlights and suggestions on national perspectives.
Key words: Research, policy-making, evaluation, policy-making institutions, budget.

The Fourth Industrial Revolution and the Necessary Approaches for
Scientific, Economic and Industrial Policymakers
AliAkbar Safavi
safavi@shirazu.ac.ir

Abstract
Undoubtedly, the developments resulting from new technologies in recent years have changed
the way views and all scientific, social, economic and industrial dimensions in the world. These
changes are increasing much faster than before, and therefore aware people in any society, both
from an individual and managerial position, prepare for these changes, and vulnerable
individuals and communities (from an intellectual, managerial, and program perspective). They
will lag behind the caravan of growth and excellence day by day. For example, a brief and even
simple look at the effects of information and communication technologies over the past few
decades can shed light on changes in social interactions, the shape of national and international
markets, economic approaches, and security issues. The fourth wave of industry or (Industry
4.0) is one of these technological developments that is taking place as a revolution and with
the same common meaning of revolution. The fourth industrial wave refers to the fourth
industrial revolution. This revolution will change production processes, make supply chains
and production processes more interconnected, efficient and flexible, and expand the
discussion of customization and virtual production.Everyone is talking about the fourth wave
of industry. But what exactly does this mean? And what was it before that? The purpose of this
article is a comprehensive review of future developments and technologies and their effects on
industry and other dimensions of society. Understanding the emerging digital developments,
we need to review the results of research and possible guidelines or solutions. In this way
1. Policies and roadmaps that all related industries should pursue to succeed in the future;
2. Theoretical as well as practical challenges and possible related solutions,
3. Changes in managerial and educational approaches and the contents of scientific disciplines,
Will be mentioned..
Key words: The Fourth Industrial Revolution, Production Processes, Major Challenges,
Technology, Infrastructure.

Government, university and industry collaborations
Fatollah Ommi, MohammadReza Salimi
fommi@modares.ac.ir

mohammadsalimi@ari.ac.ir

Abstract
The challenge of the relationship between academia and industry is an issue that experts and
academics and industry officials have been addressing more and more in recent years and are
looking for safe and planned solutions and ways to strengthen this relationship. The
relationship between industry and academia has been discussed in the country for several
decades, and the first statements of the Supreme Leader in this regard date back to 1990, but
what is certain is that there has been no effective relationship between science, academia and
industry; Today, more than ever, the structure of science, technology and industry in the
country needs to be reviewed and interacted as much as possible, and industry stakeholders
must accept the fact that, along with the university, they will be able to fully absorb
technology.This is part of His Holiness's statement in a group meeting of university professors,
elites and researchers: "We have talked a lot about 'beneficial science'; "That is, the science
that solves the problems of the country; the solution of the problems of the country is a
beneficial science, that is, it is a scientific confrontation with the various problems that exist in
the country."
At first glance, perhaps the biggest problem in the communication space between industry,
society and academia is the technical issue, but upon entering this space, it is seen that this is
not the case in practice, and it seems that lack of information, lack of trust and lack of
motivation are the three main pillars. ; Too often, our industry and society are unaware of the
capacity and potential of knowledge-based companies, academic companies, and faculty
members.In the current era, universities and entrepreneurs have a greater mission and social
responsibility in the face of economic development, productivity in production and the creation
of sustainable income, and a connection with industry and production. These basic problems
led to the presentation of research in this area to be able to be effective in removing existing
barriers.
One of the most important challenges in the relationship between industry and the university
is the academic level of Iran's first-ranked universities, which is at the level of international
knowledge, while Iran's industry is at the level of developing countries.
Key words: Industry-university relationship, beneficial science, lack of knowledge of
craftsmen, lack of trust of craftsmen, lack of motivation of academics.

Images and macro-plans of the future industry of leading countries
Implications, findings; Lessons for government, academia and industry
Mohammad Reza Karimi Ghohroudi, Masoud Shafiee
favad10@gmail.com

mshafiee@aut.ac.ir

Abstract
Achieving a superior industrial civilization and the development of advanced and intelligent
industry in the future is one of the major goals and serious concerns of many developed and
leading countries in the world. Therefore, these countries have taken action to visualize and
visualize their future industry, and in order to realize these images, they have prepared various
national plans and roadmaps and made extensive and targeted investments. As we see today,
several major programs in the world are competing to build a future industrial civilization. This
article is a qualitative study with a descriptive-analytical approach with the aim of comparative
study of images, perspectives and future industry plans of leading countries in order to optimize
and extract implications, lessons
First, the new future paradigm and civilization, ie the fourth industrial revolution, is briefly
introduced, and then the most important images and macro-plans of the future industry of the
three leading countries in the face of this revolution, including the European Union, especially
Germany (fourth and fifth generation industry), China. (Made in China 2025 and the
superpower of production in 2049), the United States (IoT, advanced and intelligent
manufacturing 2030) briefly identifies and finally comparatively examines these images, the
most important key findings, implications, lessons and teachings Provided for government,
academia and industry. It is necessary for our dear country, with a deep understanding of these
images and grand plans, to have an intelligent confrontation with these developments so that it
does not suffer from strategic surprises.and teachings for development. Is the country's
industry.
Key words: Future industrial civilization, future industry, macro-plans, leading countries.

Necessity and methods of developing interaction and cooperation between
university and industry
Mohammad Saeid Seif, Saeid Jahanjiri
seif@sharif.edu

ma.jahangiri@znu.ac.ir

Abstract
Cooperation between the industrial sector and universities is undoubtedly one of the areas that
is discussed in all countries and can have a decisive impact on the economy and industry of
that country. Therefore, establishing a coherent and organized relationship between industries
and universities is one of the basic needs of countries. This connection helps universities to
align their educational and research activities with the needs of society and industry, and to
develop specialists and researchers who can truly meet the needs of industry. In recent years,
the cooperation between academia and industry in some areas has brought important
achievements to the country, but there are still very important measures that can be taken to
increase synergy and cooperation between universities and industrial units.Fortunately, in this
regard, the country's universities and research institutes have started appropriate measures and
have defined and implemented useful programs and models to develop community and industry
relations contracts, improve internships, graduate employment, help solve national challenges
and similar cases. The pathology of the relationship between academia and industry and the
sharing of successful experiences of higher education institutions and executive bodies are very
important in strengthening this relationship. For this purpose, in this article, a summary of the
situation of the country's universities and research institutes is presented and new programs
that can be effective in improving the situation are described.
Key words: Communication with society and industry, job creation, skills building, university
and industry, synergy

Entrepreneurial University, Requirements and Musts
Heydar Mirfakhreddin
mirfakhr@yazd.ac.ir

Abstract
The change in the role of the university due to the change in economic-political orientations at
the end of the Cold War, led to a change in attitudes toward research in academic centers. Given
the new economic orientations that have shifted the role of economic management from
government to market and have led to a change in attitudes toward research in universities and
research centers, the demand has emerged that universities should minimize the public
resources used in research. To compensate and play a more active role in the growth and
development of society.At the same time, the formation of the knowledge-based economy has
highlighted the role of knowledge as a more prominent factor in creating added value, wealth
creation than the traditional factors of production in the economy, namely land, labor and
capital. In addition to research and education, the university has another third role, which is to
participate in the socio-economic development of society.These changes in the approach to
resource allocation and the role of knowledge in wealth creation and the change in the direction
of economic management have led to growing attention to the commercialization approach to
research results in universities and research centers in developed countries. He concluded that
research results should be sold to private and public sector companies in order to create other
sources of revenue for these centers while funding research activities.Commercialization
means turning research results into products, services, and processes that can be sold. Thus,
this process emphasizes the application of research results and the creation of economic value
for these results.As a result, fostering entrepreneurial ideas in the process of business
development for wealth creation, value creation, taking advantage of comparative opportunities
and advantages, and combining innovations and technologies in the direction of economic
dynamism; Directing stray capital and directing investment flows in productive and
entrepreneurial businesses within the university's capabilities;Social partners and students and
teachers; It is recommended to prevent the erosion of entrepreneurial businesses in the light of
continuous and process-oriented facilitations in the dimensions of consulting, financial,
institutional, etc..
Key words: Entrepreneurial University, Economic-Political Orientations, Commercialization
Approach, Integration of Innovations and Technologies.

Identifying the obstcales of knowledge based spinoff companies in Islamic
Azad University
Hakimeh Niky esfahlan, MohammadrReza Hallaj Yousefy, Heidar Mortezapour
hakimehn@yahoo.com

hallaj50@hotmail.com

mortezapour_holagh30@yahoo.com

Abstract
Today's economy is a knowledge economy, and among them, the role of knowledge-based
companies in the development and application of science and in the economic growth and
development of present societies as a prominent role is of particular importance. In this regard,
universities as the most important vehicle for the production of science due to its special
conditions and characteristics, including model and excellence for other institutions and
organizations are trying to keep up with the production of science and knowledge in its
application through the creation of knowledge based spinn-off companies. But like other
activities in this regard, there are still obstacles that despite the efforts of this group of organs
has not achieved a good and successful result so far, so this study with the approach of
identifying these obstacles tries to take a step towards removing these obstcales and to facilitate
the application of knowledge through universities. This research is classified as applied
research in terms of purpose and descriptive survey method has been used to collect research
data. The data collection tool was a questionnaire that in the first stage of identifying barriers
were distributed among 80 people and in the second stage of prioritizing these barriers among
experts including 12 faculty members in different fields of Hadishahr Branch of Azad
University. In this study, we used factor analysis method to identify barriers in the first stage,
which resulted in identifying three categories of environmental, organizational and individual
barriers in creating rspin-off companies in university . The results of prioritizing barriers using
group AHP method showed organizational barriers is placed in the first place, respectively,
environmental barriers are in the second place and individual barriers are in the third place to
the establishment of university knowledge-based spin-off companies.
Key words: spin-offs entreprenur university,Islamic Azad university, knowledge based
company

Develop a strategic model for the relationship between the university and
"industry" with the aim of attracting students
Mahdi Bahardoost, Fariba Hanifi, Hassan Shahrakipor
bahardoostmahdi@yahoo.com

fariba_hanifi@yahoo.com

hsharakipour44@gmail.com

Abstract
The purpose of this article is to develop a strategic model for the relationship between
university and "industry" with the aim of attracting students.The research method was heuristic.
The statistical population in the qualitative section includes three20people from three groups1)
industrial experts; As a representative of the industry sector;2)Managers and experts of the
Ministry of Industry, as representatives of the public sector and policy-making;3)Heads of
universities and vice chancellors and members of the Planning Council of Free Universities,
members of the Supreme Council of the Cultural Revolution who have richer experiences and
information in the field of university-industry relations.The sampling approach was purposeful
and the sampling method was key experts.The research tool was a semi-structured in-depth
interview.In the qualitative part and in the first part,the extraction of data and components is
based on the coding method and data method of the foundation.Then,interviews with experts
and a questionnaire have been used to construct the research model.The model extracted from
the analysis of research findings was designed in the form of seven main dimensions,and thirtyfive criteria.The seven main dimensions are:"internal and external factors","external and
external
factors","policy-making
and
redesign","academic
promotion","legal
contexts","fundamental changes","institutionalization"in the quantitative part of the
descriptive research method-Budo survey The statistical population includes31people
including Azad University professors,Azad University presidents and activists in the field of
industry,management and student recruitment issues who have been employed in different
parts of the organization in the academic year 1398-1399 in accordance with the rules of
formal,contract,and formal recruitment.The model was selected using purposive sampling
approach and the method of key experts.The instrument used in the quantitative section was a
researcher-made questionnaire based on the qualitative section content network.
Key words: Student recruitment policies, University, Industry.

Designing and validating the quality management model of research
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Abstract
The main purpose of this article is to design and validate a model for managing the quality of
research activities of university faculty members. This research has been done in the framework
of a qualitative and quantitative approach; For this purpose, in the qualitative stage, 14 experts
in the field of academic research quality were purposefully selected with a theoretical sampling
strategy and interviewed in a semi-structured manner. Thematic analysis technique (theme)
was used to analyze the data. After implementing the content of the interviews and their
preliminary analysis, the codes or basic concepts were identified and in order to achieve the
main categories, similar codes were placed in special categories. Finally, for each category, a
title was selected that includes all the codes of that category. As a result of this study, the model
of quality management of research activities of university faculty members was identified,
which according to academic research experts, includes the dimensions of bedrock, policies
and missions, planning, support / incentive systems, and the dimension of evaluation and
monitoring. Are that the sum of them in the pattern is 25 components. The results of
quantitative data analysis showed that the research sample evaluated the quality management
model of research activities of university faculty members at the desired level and recognized
the existence of these dimensions and their related components as important and important.
Validation of the model designed in the research sample showed that all observable variables
have a suitable factor load on their latent variable and according to PLS indicators have the
necessary desirability to measure their corresponding latent variable. Also, the findings of the
goodness of fit test and other quality indicators of the model showed that the proposed model
of quality management model of research activities of faculty members of universities has the
necessary quality and fit.
Key words: University, faculty members, research, quality management, template.
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Abstract
Entrepreneurial university is a place in where the new jobs are created, this center supports
entrepreneurial people. This support includes training, finance and marketing supports. These
universities provide the facilities for investors to anticipate their problems, and take advantage
of the gained opportunities that is a valuable experience in the areas of finance and marketing.
The jobs that benefit the university course will be leading the development of new technology.
This technology used in the production and so will be lead to the higher living standards. The
aim of the present study is the verification of the dominant situation on entrepreneurial
university in the universities of third millennium with presentation of empirical study through
fuzzy inference system. In terms of data collection, the method used in this study is survey
method and in terms of research purposes, it is an applied research. Statistical population of
present study includes professors, specialists and administrators in Babol University of
Technology. Results showed that among the examined indicators, only multidiscipline
transdiscipline; mission strategy; knowledge transfer and incubation, cross all departmental
spin offs venture funding indicators are in a desirable level, but other indicators are in a bad
situation. According to the findings of descriptive and analytical study, it should be noted that
indeed, the appearance of entrepreneurial university is a response to increasingly important of
knowledge in local and national innovation system and new perception of university.
Key words: Academic Entrepreneurship, Entrepreneurial University, Innovation, Technology.
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Abstract
The National Congress of Government, University and Industry for National Development in
recent years, with the cooperation of elites and experts from scientific, research and industrial
centers, has been able to continuously provide useful solutions over time. Suggestions such as:
"Creating an integrated industrial information and scientific system in the country's industry
for access to timely information of industry and academia, creating and equipping laboratories
Specialized national in order to provide optimal services to universities and industry, formulate
a national research strategy and set priorities and improve the country's research management,
modify and review the programs and educational chapters of universities, in accordance with
modern technologies , Cooperation of government and executive organizations, universities
and research institutes and industry to draw and formulate the national innovation system of
the country, expansion of communication and scientific, technical and research cooperation
with competent international institutions with systematic focus on efficient domestic forces and
review Development of technology, homogeneous networking of industrial and research units,
creation of software and brain infrastructure of government, university and industry
communication in all provincial centers, using the experiences of other countries and university
centers in the relationship between industry and university, especially Industrial and developed
countries, setting up industry and business clinics in the provinces in cooperation with
universities and industries to "One of the models of university-industry cooperation,
strengthening the role of private sector institutions in the cycle of science and industry and
research and technology activities", and many other things that could undoubtedly and can
continue to be in the relationship between industry and academia Be path-breaking.
Key words: Government, University and Industry Cooperation, Resolution of the National
Congress on Tripartite Cooperation between Government, University and Industry, Academic
Generations..
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