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Abstract

Introduction: Technology and innovation universities of third generation are
universities whose main concern is teaching, learning and entrepreneurship. Regarded
to the role of third generation universities in the commercialization of knowledge and
entrepreneurship, present research aimed to explain challenges of applying the
technology and innovation in higher education system.
Methods: The method of this study was qualitative from type of contractual content
analysis. The research participants were faculty members of University of Social
Welfare and Rehabilitation Sciences of Tehran city in 2018. Based on the theory of
theoretical saturation, 12 members of the community were selected by purposeful
sampling as a sample. Data were collected by semi-structured interview method and
analyzed by Graneheim content analysis.
Results: The results of data analysis included extraction of three main categories and
eight subcategories. The main categories and subcategories were included: 1.
Cultivation (developing entrepreneurial spirit among faculty and students, attention to
community values and beliefs and managers' beliefs to entrepreneurship), 2.
Transformation in education (training of vocational, managerial and educational skills,
changing policies and changing educational styles) and 3. Direct contact with industry
(relationship of universities with businesses and using creative ideas in the industry).
Conclusion: The findings showed that the main and effective factors in the creation and
development of technology and innovation universities include cultivation,
transformation in education and direct contact with industry. Therefore, it planning for
troubleshooting and improving the current status based on these classes for the
infrastructure technology and innovation university is recommended.
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چکیده
مقدمه :دانشگاههای فناور و نوآور نسل سوم دانشگاهها هستند و دغدغه اصلی آنها یاددادن ،یادگرفتن و کارآفرینی است .با توجه به نقش دانشگاههای
نسل سوم در تجاریسازی دانش و کارآفرینی ،پژوهش حاضر با هدف تبیین چالشهای کاربردی کردن دانشگاه فناور و نوآور در نظام آموزش عالی
کشور انجام شد.
روشها :این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوی قراردادی بود .جامعه پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در
سال  1397بودند .تا اشباع داده ها تعداد  8نفر از اعضای جامعه به روش هدفمند بهعنوان مشارکت کننده انتخاب شدند .دادهها با روش مصاحبه
نیمهساختاریافته جمعآوری و با روش تحلیل محتوای گرانهایم تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج آنالیز داده ها شامل ،استخراج سه طبقه اصلی و هشت زیر طبقه بوده است .طبقات اصلی و زیر طبقات استخراج شده شامل
فرهنگسازی(توسعه روحیه کارآفرینی در بین اساتید و دانشجویان ،توجه به ارزشها و باورهای جامعه و اعتقاد مدیران به کارآفرینی) ،تحول در
آموزش(آموزش مهارتهای شغلی ،مدیریتی و آموزشی ،تغییر سیاستگذاریها و تغییر سبکهای آموزشی) و ارتباط مستقیم با صنعت (ارتباط دانشگاهها
با بنگاههای اقتصادی و استفاده از ایدههای خالق در صنعت) می باشد.
نتیجهگیری :یافته ها نشان داد عوامل اصلی و موثر در ایجاد و توسعه دانشگاههای فناور و نوآور شامل فرهنگسازی ،تحول در آموزش و ارتباط
مستقیم با صنعت می باشند .بنابراین برنامهریزی جهت رفع مشکالت و بهبود وضع موجود مبتنی بر این طبقات برای بستر سازی دانشگاه فناور و
نوآور توصیه می شود.
واژگان کلیدی :دانشگاه فناور و نوآور ،نظام آموزشی عالی ،تحلیل محتوا
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اقتصاادی دانشبنیان و پاساخگویی به نیازهای جامعه میتواند به
تامین نیازهای روزافزون مالی دانشاگاهها و ساودرساانی مالی به
دانشاگاهیان در نتیجه کسا درآمد از محل فعالیتهای تجاری و
پیشابرد روند توساعه حرفهای آنان در نتیجه ساهیم شادن در فرایند
کاارآفرینی و تعاامال حرفاهای عمال نماایاد [ .]10علی رغم اهمیات
باتی موضااوع ،پژوهشهایی اندک و پراکندهای درباره دانشااگاه
فناور و نوآور یا کارآفرین انجام شااده اساات .برای مبال برانل و
همکاران ضااامن پژوهشااای مهمترین موانع ارتباط دانشاااگاه و
صانعت را مشاوقها و درگیریها بین دانش عمومی و خصاوصای،
درگیری روی ماالکیات معنوی و مادیریات دانشاااگااه ،تجرباه
همکااری ،وسا اعات کااناالهاای تعاامال ،اعتمااد درونساااازماانی،
جهتگیری دانشااگاه نساابت به علوم خالد ،عدم درک متقابل
انتظاارات و شااایوههاای کاار و درگیریهاای احتماالی صااانعات و
دانشاااگااه در مورد پرداخات حد امتیااز اختراع یاا دیگر حقوق
ماالکیات معنوی معرفی کردناد[ .]11نتاایج بررسااای Wissema
نشاان داد که دانشاگاههای فناور و نوآور دارای ویژگیهای مانند
تمایل به انجام پژوهشهای بنیادی ،انجام بیشاااتر پژوهشها به
صااورت فرارشااتهای و یا میانرشااتهای ،کار در بازار بینالمللی
رقابتی ،فراهم کردن تسهیالت ویژه برای بهترین و درخشانترین
دانشااجویان و دانشااگاهیان و هدف اصاالی آنها بهرهبرداری از
دانش بوده اسااات[ .]12همچنین بهزادی و همکااران ضااامن
پژوهشاای به این نتیجه رساایدند که دانشااگاه کارآفرین از منظر
کارآفرینی سااازمانی شااامل مولفههای کیفیت دانشآموختگان،
انتشاار یافتههای علمی ،جذب منابع مالی ،قراردادهای پژوهشای،
ثبت اختراع ،ایجاد کسا ا وکارهای زایشااای ،ایجاد پارک علم و
فناوری ،فرهنگ ساازمانی کارآفرینانه ،سااختار ساازمانی منعط ،
رویکرد کاارآفرینااناه اسا اتاادان ،مادیریات کالن ،محتوی درو و
ویژگیهاای دانشاااجویاان اسااات[ .]13نتاایج پژوهش صا امادی
میارکالئی و همکاران حاکی از آن بود که شااخدهای دانشاگاه
کارآفرین شااامل چشاامانداز ،ماموریت و اسااتراتژی دانشااگاه،
حاکمیت و اراده دانشاگاه ،سااختار و طرق ساازمانی ،چندرشاتهای و
فرارشا اتاهای ،قادرت نفو و اساااتفااده از مناابع متنوع ،مادیریات
ینفعاان و ارزشهاای جاامعاه ،دانشآموختگاان ،انتقاال ،مرکز
رشاد ،تأمین مالی مخاطرات در شارکتهای مشاتد از دانشاگاه،
بینالمللیسااازی و آموزش کارآفرینانه اساات [ .]14در کشااور ما
توجه مناسابی به دانشاگاههای کارآفرین یا فناور و نوآور نشاده و
این مفهوم برای بسااایااری از دساااتانادرکااران و افراد جاامعاه
ناشا انااختاه اسااات .شااااید به همین دلیال تاکنون برنامهریزی و
بسااترسااازی مناساابی در حوزههای اقتصااادی ،اجتماعی و نظام
آموزشاای برای توسااعه آن بهویژه در دانشااگاهها صااورت نگرفته
اسات .از ساوی دیگر ایران کشاوری در حال توسعه است و فرصت
کارآفرینی در کشااورهای در حال توسااعه بیشااتر از کشااورهای
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مقدمه
امروزه دنیاا باه سااارعات در حاال تغییر و تحول اسااات و
دانشا اگااههاا نیااز دارناد تاا خود را باا این تغییرات منطبد کنناد .باه
طور کلی دانشاگاهها را میتوان بر اساا رویکردها و سااختارهای
اجرایی به سااه نساال تقساایم کرد .دانشااگاههای نساال اول
آموزشمحور ،نسال دوم پژوهشمحور و نسال ساوم فناور ،نوآور یا
کارآفرین هساتند[ .]1دغدغه اصالی دانشاگاههای نسال ساوم عالوه
بر یاددادن و یادگرفتن ،نوآوری است و آنان از طرید آموزشهای
کارآفرینی موتور محرک اقتصاادی کشاورهای پیشارفته و در حال
توسااعه را به حرکت درمیآورند [ .]2دانشااگاه فناور و کارآفرین
دانشاگاهی اسات که نه تنها در پاساخگویی به نیازها و انتظارات
متنوع محیط خود موفد اسااات ،بلکاه برنااماههاا و فراینادهاای
عملیااتی آن برای اشااااعاه فرهناگ کاارآفرینی  ،تربیات و پرورش
کارآفرینان مورد بازنگری و اصااالق قرار گرفته اساات به طوری
کاه باا برنااماهریزی و اجرای برنااماه اهاداف مربوط باه شا انااساااایی
فرصااتهای شااغلی ،راهاندازی کساا وکار محقد میشااود[.]3
کارآفرینی موضااوعی اساات که از اواخر قرن بیسااتم مورد توجه
محافل آموزشای کشاورهای جهان قرار گرفت .زیرا در حال حاضار
افراد خالق و مبتکر بهعنوان کارآفرینان منشاأ تحوتت بزرگی در
زمینه صانعتی ،تربیتی و خدماتی شادند [ .]4ضارورت کارآفرینی
در دانشاااگاهها و مشاااارکت آنها در توساااعه اقتصاااادی جوامع
دانشاگاهها و پژوهشاگران زیادی را به خود مشاغول کرده اسات.
کارآفرینی شکل خاصی از انتقال فناوری است و این پدیده زمانی
رخ میدهد که پژوهشاگران در دانشاگاهها و نهادهای پژوهشای
تصامیم به تجاریساازی فناوری تولیدشاده بگیرند[ .]5دانشاگاه
کاارآفرین مفهومی جاذاب و معرف دانشاااگااههاایی اسااات کاه
فرصتها ،رویهها ،فرهنگها و محیطهای سودمندی را به منظور
تارغای ا و پااذیارش کااارآفاریانای و ناوآوری دانشاااجاویااان و
دانشآموختگان فراهم میآورند [ .]6کارآفرینی فرایندی اسات که
شاامل شاناخت ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصاتها برای معرفی
محصاوتت جدید ،دساترسای به بازارهای جدید اسات .این مفهوم
باهعنوان یاک پادیاده نوین نقش موثری در توسا اعاه و پیشااارفات
اقتصاادی کشاورها دارد به طوری که در اقتصااد رقابتی و مبتنی
بر باازار امروزی دارای نقش کلیادی اسااات[ .]7امروزه کاارآفرینی
موتور رشاد اقتصاادی محساوب میشود و بسیاری از کشورهای در
حال توساعه و توساعه یافته افزایش کارآفرینی را در سایاساتهای
کالن خود گنجاانادناد[ .]8مهمترین ویژگیهاای افراد کاارآفرین
شاامل اعتمادبهنفس ،اساتقالل ریی ،خوشبینی ،نیاز به پیشارفت
و موفقیت ،پشاتکار ،ساختکوشای ،پیشاگامی ،خطرپذیری ،اشاتیاق
باه کاارهاای بزرر ،رفتاار هادایاتگراناه ،انتقاادپاذیری ،ابتکاار و
نوآوری ،انعطافپذیری ،کاردانی و تدبیر ،تغییرپذیری ،دوراندیشای
و قادرت درک باات میبااشاااد[ .]9دانشا اگااه کاارآفرین عالوه بر
فرصاتساازی برای مشاارکت دانشاگاهیان و دانشاگاه در توساعه

روش ها
این مطالعه یاک پاژوهش کیفای از ناوع تحلیال محتاوی
قااراردادی ( )Conventionalبااود .جامعااه پااژوهش اعضااای
هیااأت علماای صاااح نظر در حیطااه فناااوری و نااوآوری در
دانشااگاه علااوم بهزیسااتی و توانبخشاای تهااران در سااال 1397
بودنااد .تااا رساایدن بااه اشااباع داده هااا از میااان افااراد جامعااه
پااژوهش بااا اسااتفاده از اصاال اشااباع نظااری تعااداد  8نفاار بااا
روش نموناااهگیری هدفمناااد باااهعنوان مشاااارکت کنناااده
انتخاب شادند .مالکهاای ورود باه مطالعاه شاامل تمایال باه
شاارکت در پااژوهش ،صاااح نظر بااودن در زمینااه فناااوری و
نااوآوری و مالکهااای خااروج از مطالعااه شااامل انصااراف از
شاارکت در مصاااحبه و یااا نداشااتن تمایاال جهاات اداماااه
مصاحبه و رها کردن مصااحبه باود .روناد اجارای پاژوهش باه
ایان صاورت بااود کاه پاس از کسا مجاوز از کمیتاه اخااالق
دانشااگاه بااا افااراد واجااد شاارایط هماااهنگی بااه عماال آمااد و

یافته ها
ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش
(اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) (جدول
 )1ارائه شده است.
باار اسااا بررساای مصاااحبههای نیمهساااختاریافته تعااداد
 628کااد اولیااه شناسااایی کااه پااس از بااازبینی و ادغااام مااوارد
مشابه و حاذف برخای از آنهاا در نهایات تعاداد  46کاد نهاایی
استخراج شد که این کادها در ساه طبقاه اصالی و هشات زیار
طبقه قرار گرفتند (جدول .)2

جدول  .1فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش
ویژگیها

طبقات

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

مرد

7

87/5

زن

1

12/5

 35-26سال

2

25

بیشتر از  36سال

6

75

کمتر از  5سال

2

25

بیشتر از  5سال

6

75

دامنه سنی
سابقه تدریس

جدول  .2طبقات اصلی ،زیر طبقه ها و کدهای استخراجشده از مصاحبه
طبقات اصلی
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توسعه یافته است .زیرا در این کشورها فرصتهای بیشتری برای
رشاد و پرورش وجود دارد .با توجه به تقسایم دانشاگاهها به ساه
نسااال متفاوت ،دانشاااگاههای امروز باید عالوه بر ماموریتهای
آموزشاای و پژوهشاای ،نقش موثری در نوآوری و توسااعه فناوری
داشاته باشاند ،اما در کشاور ما اغل دانشاگاهها در نسال دوم یعنی
پژوهشمحور قرار دارند و فعالیت چندانی در راستای تجاریسازی
دانش ،تربیت افراد کارآفرین و تبدیل شادن به نسال ساوم ندارند.
همچنین یکی از معضاااالت جاامعاه امروز عادم ارتبااط منطقی و
کارآمد میان مراکز آموزشاای موجود کشااور و بازار کار اساات به
طوری که افراد جامعه بعد از طی دورههای آموزشی در دانشگاهها
زمانی که وارد بازار کار میشااوند عمال با مشااکل مواجه شااده و
قادر نیسااتند به درسااتی از دانشها و مهارتهای جهت کساا
شاغل و ارتقای شاغلی بهره ببرند .با توجه به مطال مطرق شاده،
پژوهش حاضر با هدف تبیین چالشهای کاربردی کردن دانشگاه
فناور و نوآور در نظام آموزش عالی کشور انجام شد.

رضاااایتنامه آگاهاناااه اخاااذ شاااد و سا ا س مصااااحبه باااا
سااوالهایی از قبیاال مااوارد زیاار شااروع شااد" .در مااورد وا ه
فنااااوری و ناااوآوری چاااه میدانیااادا دانشاااگاه فنااااور چاااه
ویژگیهااایی داردا چااه موانااع و مشااکالتی باارای حرکاات بااه
سمت دانشاگاه فنااور وجاود داردا عوامال تساهیلکننده ایجااد
دانشگاه فناور چیستا" تعاداد مصااحبه هاا  8عادد باوده و باه
طااور میااانگین ماادت زمااان هاار مصاااحبه حاادود یااک ساااعت
بااود .دادههااا بااا روش مصاااحبه نیمهساااختاریافته بااه صااورت
انفااارادی جماااعآوری شاااد .در ایااان روش هماااه ساااواتت
مصااااحبه از قبااال مشاااخد و از تماااام پاسااا دهندگان،
پرساااشهای مشاااابهی پرسااایده شاااد و آناااان در نحاااوه
پاسااخگویی آزاد بودنااد .باارای تحلیاال دادههااای جمااعآوری
شااده از طریااد مصاااحبه از روش تحلیاال محتااوای گرانهااایم
اسااتفاده شااد .ایاان روش شااامل پیااادهکردن کلمااه بااه کلمااه
مصاااحبهها و چناادین بااار مطالعااه کااردن آنهااا باارای بدساات
آوردن احسااا کلاای ،تقساایم مااتن بااه واحاادهای معنااایی
خالصهشاااده ،انتااازاع واحااادهای معناااایی خالصهشاااده و
برچساا زدن توسااط کاادها ،تفکیااک کاادها در سااابتتمها،
مقایسه آنهاا بار اساا شاباهتها و تفاوتهاا و تنظایم تمهاا
بهعنوان نشانگر محتوای پنهان متن بود.

تبیین چالشهای کاربردی کردن دانشگاه فناور و نوآور در نظام آموزش عالی کشور

فرهنگسازی

ال ) توسعه روحیه
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تحول در آموزش
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ب) تغییر سیاستگذاریها
ج) تغییر سبکهای
آموزشی
ارتباط مستقیم با
صنعت

ال ) ارتباط دانشگاهها با
بنگاههای اقتصادی
ب) استفاده از ایدههای
خالق در صنعت

 .1توجه به کارآفرینی از خانواده و مدار  .2 ،تغییر فرهنگ جامعه .3 ،تبلیغات مناس جهت محصوتت
دانشبنیان .4 ،فرهنگسازی توسط نهادهای تاثیرگذار .5 ،توجه به آگاهیبخشی به جامعه و  .6توجه به
کارآفرینی از مدار
 .1تاکید مسئولین بر ایجاد دانشگاههای فناور .2 ،ضمانت اجرایی از سوی مدیران .3 ،تقویت ریسکپذیری در
مسئولین و  .4تغییر نگرش مسئولین
 .1آموزش مناس دانشجویان در دانشگاه .2 ،عدم دانش اساتید در مورد مولفههای کارآفرینی .3 ،تربیت
نیروی انسانی کارآفرین .4 ،تاکید بر یادگیری مدیریت کارآفرینی در آموزش .5 ،حمایت آموزشی از کارآفرینان
و  .6تاکید بر یاددهی مهارتها
 .1آموزش بر طبد اصول فناورانه .2 ،عدم تمرکز بر مدرکگرایی .3 ،تاکید مسئولین بر ایجاد دانشگاههای
فناور .4 ،نبود زیرساخت جهت ایجاد دانشگاههای فناور .5 ،توجه به خصوصیات فردی در گزینش دانشجویان،
 .6توجه به ارزشیابی دانشجویان جهت نیل به اهداف کارآفرینی .7 ،ایجاد رشتههای مرتبط با فناوری در
دانشگاه و  .8اصالق برنامهدرسی
 .1عدم تمرکز بر مطال نظری و تئوری .2 ،تقویت مهارت حل مسئله .3 ،ایجاد فاصله بین مقاطع
تحصیالت تکمیلی  .4 ،عدم تمرکز بر مقاتت و  .5توجه به آموزش و رویکردهای نوین آموزشی
 .1ارتباط با صنعت .2 ،ارتباط با جامعه .3 ،تولید دانش بخشهای اقتصادی و عملی .4 ،توسعه صنایع مبتنی
بر نیازسنجی پژوهشی .5 ،کاتیی کردن دانش فنی .6 ،توجه به نیاز بازار .7 ،تقویت ارتباط دانشگاهها با
صنعت و  .8حمایت مالی و آموزشی از کارآفرینان
 .1اخذ گرانت و اختراع به جای مقاله .2 ،حمایت از دانشجویان فناور و کارآفرین .3 ،توسعه شرکتهای
دانشبنیان .4 ،عدم قوانین حمایتی از کارآفرینها و  .5ضمانت اجرایی در واحدهای دانشبنیان

دانشگاه فناور و نوآور با  46کد ،دارای سه طبقه اصلی
فرهنگسازی ،تحول در آموزش و ارتباط مستقیم با صنعت است.
طبقه فرهنگسازی دارای سه زیر طبقه توسعه روحیه کارآفرینی
در بین اساتید و دانشجویان ( 4کد) ،توجه به ارزشها و باورهای
جامعه ( 6کد) و اعتقاد مدیران به کارآفرینی ( 4کد) ،طبقه تحول
در آموزش دارای سه زیر طبقه آموزش مهارتهای شغلی،
مدیریتی و آموزشی ( 6کد) ،تغییر سیاستگذاریها ( 8کد) و تغییر
سبکهای آموزشی ( 5کد) و طبقه ارتباط مستقیم با صنعت دارای
دو زیر طبقه ارتباط دانشگاهها با بنگاههای اقتصادی ( 8کد) و
استفاده از ایدههای خالق در صنعت ( 5کد) میباشد.
طبقه اول فرهنگسازی است که برای حرکت به سوی اهداف
کارآفرینی در مراکز علمی و داشتن دانشگاه فناور و نوآور باید به
مقوله فرهنگسازی توجه جدی شود و تا زمانی که فرهنگ از
سوی اساتید ،دانشجویان و حتی خانوادهها فراگیر نشود ،نمیتوان
به اهداف مورد نظر دست یافت .طبقه فرهنگسازی دارای سه
مولفه توسعه روحیه کارآفرینی در بین اساتید و دانشجویان ،توجه
به ارزشها و باورهای جامعه و اعتقاد مدیران به کارآفرینی بود.
باید دانست که اگر هدف سوق به سوی جامعه ای کارافرین است
این تغییر فرهنگ با شدت بیشتری در جامعه باید شکل گیرد.
"در جامعه اصوت فرهنگ کارافرینی جا نیفتاده است و همه
دنبال مسیرهای سخت نمی رویم .چقدر در مدار ما این فرهنگ
جا افتاده است .توجه به ارزش ها و باورها در جامعه مهم است که
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چقدر جامعه به خودباوری جهت حرکت به سمت فن آوری رسیده
است(".مشارکت کننده شماره )5
یکی دیگر از مشارکت کننده ها نیز به این موضوع اشاره کرد
که نقش خانواده ها بسیار پر رنگ می باشد.
" در خانواده ها باید بچه ها را از سنین کودکی آماده کنند
آموزش هایی که خانواده می تواند در این زمینه دهد بسیار
تاثیرگذار در آماده کردن این افراد برای ورود به جامعه ما می باشد.
وقتی کودک الفبای خالقیت و کارافرینی را از خانه یاد می گیرد
قطعا فرد موفد تری خواهد بود"(مشارکت کننده شماره )4
از دید مشارکت کننده ها باید این فرهنگ در بین اساتید و
دانشجویان ارتقاء یابد .یکی از مصاحبه شونده ها می گوید:
"مهم ترین مسئله این است که مدرک گرایی را از بین ببریم،
هدف این نیست که در این مجموعه وارد بشیم ولیسانس و دکتری
برویم هدف این است که بعد از اینکه فارغ التحصیل میشوید در
دانشگاه فن آور بگن چند تا ثبت اختراع دارید ،به جای اینکه شرط
دفاع مقاله ISIهست بگن شرط دفاع موارد مرتبط با کارافرینی
است .اگر اینجا این اتفاق بیفتد ،دانشجویان از نظر فرهنگی به
این فکر میکنند که من باید چه کار کنم که به این هدف برسم
ولو اینکه به مدرک فکر میکنم مسیر،مسیر مقاله نیست،مسیر ثبت
اختراع هست(مشارکت کننده شماره )1
به اعتقاد برخی مشارکت کننده ها نقش نهاد های موثر در
کارافرینی به خوبی روشن است و این نهاد ها با حمایت از مسولین
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ج) اعتقاد مدیران به
کارآفرینی

 .1توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه .2 ،بهبود فرهنگسازی در بین اساتید و دانشجویان.3 ،
عمیدتر شدن نگرش اساتید به کارآفرینی و  .4تقویت روحیه حرکت به سوی فناوری در دانشجویان
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باتدستی می توانند حرکت به سوی دانشگاه های فناور را تسهیل
کنند:
" باید به زیرساخت اینترنتی و زیرساخت تکنولو ی و آموزش
در حوزه تکنولو یکی  ،تعامل دانشگاه و صنعت توجه شود اگر
بگین دانشگاه،دانشگاه فن آور است و این دانشگاه با چند تا از
صنعت های مرتبط با رشته های تخصصی مرتبط است چند نفر
از روسای صنعت در پرو ه های تحقیقاتی آن دانشگاه مشارکت
دارند ،چندتا از پرو ه های تحقیقاتی آن دانشگاه در صنعت داره
اجرایی می شود چه قدر گرنت توانسته اند برای پاس به نیاز های
صنعت از بخش صنعت دریافت کنند مبال دانشگاههای امیرکبیر
و شری و علم وصنعت در حوزه فناوری هسته ای رشد خوبی
داشته اند که تبلیغات خوبی از صدا و سیما داشته و جامعه آنها را
به خوبی می شناسند(".مشارکت کننده شماره )8
به اعتقاد برخی از مشارکت کنندگان باید حرکت در مسیر
فناوری از سوی مسولین و نهادهای مرتبط تقویت و حمایت شود.
یکی از مشارکت کننده ها می گوید:
" وجود قوانین شفاف در فن آوری وجود ندارد در ابتدا شروع
کار  9ماه طول کشید که آیین نامه ها و استراتژی ها دقید را ما
بخوانیم و نوع و نحوه کارکرد فن آوری از لحاظ مالی و حمایت
مرکز رشد را از دانشجویان به دانشگاه خودمان تفهیم کنیم .با
وجود اینکه ریاست دانشگاه حمایت کافی را انجام می دادند سخت
بود که به قسمت مالی و اداری تفهیم کنیم چون واقعا نمی
دانستند فرایند چی هست"(مشارکت کننده شماره )4
طبقه دوم تحول در آموزش است که میتوان گفت از الزامات
حرکت به سوی دانشگاههای فناور و نسل سوم ،وجود سیستم
آموزشی پویا و به روز بوده که مبتنی بر نیازسنجیهای انجام شده
باشد تا بر اسا آن بتوان بستر دانشگاهها را برای رشد و تعالی
در مسیر فناور شدن پیش برد .طبقه تحول در آموزش دارای سه
مولفه آموزش مهارتهای شغلی ،مدیریتی و آموزشی ،تغییر
سیاستگذاریها و تغییر سبکهای آموزشی بود.
مشارکت کننده ها به آموزش صحیح دانشجویان و توجه به
این مقوله اشاره کرده اند و به عنوان یکی از مولفه اصلی در
رسیدن به دانشگاههای فن آور به آن نگریسته اند .یکی از
مشارکت کننده اشاره می کند که:
" اولین پروسه این است که دانشجو با اصول آن آشنا شود و
اولین قدم را باید آموزش صحیح آنان بدانیم که بتوانیم تغییر
فرهنگی و دید جامعه را نسبت به این مساله فن آوری را تغییر
بدهیم"(مشارکت کننده شماره )4
اگر قرار باشد اساتید ما بستر کارافرین شدن دانشگاه ها را
فراهم کنند ابتدا باید خودشان آموزش درستی از این فرایند را دیده
باشند و در این زمینه صاح نظر باشند .یکی از مشارکت کننده
ها اشاره می کند که:

"اساتید باید خود به لزوم کارافرینی و فن آور شدن معتقد
باشند و دانش آن را نیز داشته باشند تا بتوان دانش جویان را به
آن سمت سوق داد(".مشارکت کننده شماره )4
به عقیده مشارکت کننده ها باید به آموزش مدیریت کارافرینی
توجه خاص شود تا بتوان با تربیت مدیران کارافرین مسیر را جهت
تحقد اهداف هموارتر کرد.
"دانشجویان همزمان با یادگیری دانش ،مدیریت دانش و
مدیریت کارافرینی را نیز یاد بگیرند( ".مشارکت کننده شماره )2
همچنین مشارکت کننده دیگر نیز به این موضوع اشاره کرده
است که:
" باید در جهت فن آور کردن دانشگاه ها واحد ها و دوره
های مدیریت فن آوری را برگزار کرد و این پانل های مدیریتی
می تواند نگاه مدیران را تغییر داده و مسیر را هموارتر کند".
(مشارکت کننده شماره )4
از نظر مشارکت کننده ها باید به یاددهی مهارتها در جهت
تحول در آموزش توجه ویژه شود و این فرایند یکی از عناصر
کمک کننده در جهت حرکت به سمت و سوی دانشگاه فن اور
می باشد.
"دانشجو که تو کنکور رتبه باتیی میاره هیچ ربطی به
کارآفرینی نداره  .دانشجویی برای این کار خوبه که خیلی اهل
فرمول نیست ،اهل حفظیات نیست .یک سری سواتت از فرد
می رسن و بر اسا جواب سواتت اون فرد را تخمین میزنن که
ایا برای کارافرینی مناس است یا خیر .باید مشکل طرف را
بفهمی این یکی از مهم ترین ویژگی های فرد است .این ها را ما
در دانشگاه نداریم .یاددهی مهارتها باید به خوبی انجام شود در
صورتی که در کارآفرینی این شاید مهم ترین توانمندی باشه .مبال
دانشجو پزشکی ،پرستاری و مهندسی باید در کنار اون در این
مهارت ها رو یاد بگیره تا بتونه این دو تا رو با هم ادغام کند".
(مشارکت کننده شماره )5
به نظر یکی از مشارکت کننده ها باید مهارت حل مسله به
یکی از رکن های اساسی در سیستم آموزشی ما تبدیل گردد:
"چقدر در سیستم آموزشی ما به دنبال حل مسله و آموزش
آن به دانشجویان هستیم(".مشارکت کننده شماره )4
طبقه سوم ارتباط مستقیم با صنعت است که در طول زمان
شکل میگیرد و برگرفته از نیازها و ضرورتهالی ملی در دورههای
تاریخی و اهداف مرتبط با آن تعیین میشود .ارتباط مستقیم با
صنعت یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران در تمام جوامعه
محسوب شده و پیوسته تالش میشود تا عوامل موثر بر رشد و
توسعه و راههای رفع موانع آنها شناسایی گردد ،اما در دوران معاصر
رشد اقتصادی نه در برخورداری از منابع مالی فراوان یا منابع
طبیعی خدادادی ،بلکه در گرو داشتن افکاری پویا است .منابع
فیزیکی و داراییهای مشهود که در جایگاه دیروز یک بنگاه نقش
اسا سی داشتند ،جای خود را به نوآوری ،ابداع و خلد محصوتت
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بحث
پژوهش حاضر با هدف تبیین چالشهای کاربردی کردن
دانشگاه فناور و نوآور در نظام آموزش عالی کشور انجام شد .نتایج
نشان داد که یکی از طبقات دانشگاه فناور و نوآور ،فرهنگسازی
بود .این نتیجه همسو بود با نتیجه پژوهش صمدی میارکالئی و
همکاران مبنی بر اینکه شاخدهای دانشگاه کارآفرین شامل
چشمانداز ،ماموریت و استراتژی دانشگاه ،حاکمیت و اراده دانشگاه،
ساختار و طرق سازمانی ،مدیریت ینفعان و ارزشهای جامعه
است [ .]14برای تحقد فرهنگسازی در زمینه کارآفرینی باید در
راه رسیدن به سوی اهداف کارآفرینی در مراکز علمی توجه جدی
شود .برای رسیدن به این اهداف باید فرهنگ نوآوری در بین
مسئوتن ،اساتید و دانشجویان و حتی خانوادههای آنان فراگیر
شود .همچنین روحیه کارآفرینی باید بین اساتید و دانشجویان
گسترش یابد و مسئوتن دانشگاه باید به این نکته توجه کنند که
این فرهنگسازی را در دانشگاه به خوبی انجام دهند و نباید نقش
مهم و سرنوشتساز جامعه را در راه رسیدن به فرایند کارآفرینی
نادیده گرفت .پس باید دانست که اگر هدف سوق به سوی
جامعهای کارآفرین است ،این تغییر فرهنگ با شدت بیشتری
جامعه باید شکل گیرد.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که یکی دیگر از عوامل
زمینه ساز دانشگاه فناور و نوآور ،تحول در آموزش بود .این یافته
با نتایج پژوهشهای مردانشاهی و همکاران [ ]15و تمبورینی و
پوستیگو (  ]16[( Postigo & Tamboriniهمسو بود .نتایج
پژوهش مردانشاهی و همکاران نشان داد که استعداد کارآفرینی
در دانشجویان سال آخر نسبت به سال اول کمتر بوده که این امر
حاکی از کارآمدی برنامههای آموزشی و ضرورت برنامهریزی برای
بهبود این ویژگی است [ .]15در پژوهشی دیگر تمبورینی و
پوستیگو ( ( Postigo & Tamboriniگزارش کردند که
مهمترین دورهها برای آموزش کارآفرینی دوره آموزش خالقیت و
نوآوری است که این امر فقط با آموزش موثر اتفاق میافتد [.]16
بر اسا این نظرات برای ایجاد تحول در آموزش باید از طرید
برنامهریزیهای جامع و کاربردی تغییرات مببتی در مولفههای
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جدید دادند ،لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز بر پایه نوآوری و
خالقیت و استفاده از دانش استوار بوده و بزررترین سرمایههای
یک بنگاه اقتصادی ،منابع انسانی یا نیروهای اهل فکر ،یادگیرنده
و خالق هستند و این نیروها همان کارآفرینان هستند .طبقه ارتباط
مستقیم با صنعت و دانشگاه دارای دو مولفه ارتباط دانشگاهها با
بنگاههای اقتصادی و استفاده از ایدههای خالق در صنعت بود .در
تشریح مولفه ارتباط دانشگاهها با بنگاههای اقتصادی میتوان
گفت که به عقیده شرکتکنندگان یکی از مهمترین عوامل در
حرکت به سمت فناور و نوآور شدن دانشگاهها ،ارتباط با صنعت
است به طوری که یکی از شرکتکنندگان گفت دانشگاه فناور
باید نیاز روز فناوری را بشناسد و با صنعت در ارتباط باشد و
مهمترین ویژگیهای دانشگاه فناور این است که اگر دانشگاه
صنعتی است باید با صنعت روزمره در تما باشد.
به عقیده مشارکت کنندگان در پژوهش یکی از مهمترین
عوامل در حرکت به سمت فن آور و نوآور شدن دانشگاه ها موثر
است ارتباط دانشگاه با صنعت می باشد .یکی از مشارکت کننده
ها چنین بیان می کرد:
" دانشگاه فن آور باید نیاز روز فن آوری را بشناسد و با صنعت
در ارتباط باشد و مهمترین ویژگی دانشگاه فن آ ور این است که
اگر دانشگاه صنعتی است باید با آن صنعت روزمره در تما باشد"
(مشارکت کننده شماره )1
همچنین یکی دیگر از مشارکت کننده گان نیز به موضوع
ارتباط نزدیک دانشگاه و صنعت اشاره کرده است
"اقدامات تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه،ارتباط دو طرفه
است یعنی ما فارغ التحصیالن را به گونه ای تربیت کنیم که در
صنعت به آنها نیاز است و از آن طرف صنعت نیاز هایی که دارد
بتواند در دانشگاه دنبالش بگردد .اتن در جامعه ما این ارتباط
کمرنگ است .توسعه صنایع مبتنی بر نیاز سنجی پژوهشی باشد
که ملزم به ارتباط مستقیم صنعت و دانشگاه ها هست" (مشارکت
کننده شماره )2
به عقیده مشارکت کنندگان در پژوهش یکی دیگر از
مهمترین عوامل در حرکت به سمت فن آور و نوآور شدن دانشگاه
ها موثر است ارتباط دانشگاه با جامعه می باشد .یکی از مشارکت
کننده ها چنین بیان می کرد:
" اگر دانشگاه خدمات بالینی می دهد باید با بالین و جامعه
در تما باشد تا بتواند نیاز های فیلدی که در ان کار میکند
استخراج بکنند" (مشارکت کننده شماره )1
مشارکت کننده دیگری اشاره می کند که " در جامعه اصوت
فرهنگ کارافرینی جا نیفتاده است و همه دنبال مسیرهای سخت
نمی رویم .چقدر در مدار ما این فرهنگ جا افتاده است .توجه
به ارزش ها و باورها در جامعه مهم است که چقدر جامعه به
خودباوری جهت حرکت به سمت فن آوری رسیده است .جامعه

بستر ایجاد و تقویت و ساخت نیروی انسانی فن آور است .باید
ارتباط با جامعه عمید شود" (مشارکت کننده شماره )5
یکی از راه های حرکت به سمت فن آور شدن و توسعه
زیرساخت های آن توجه به نیاز بازار می باشد.
" جوانان با استفاده از علمی که دارند فن آوری و کارآفرینی
هایی بکنند و تولیداتی داشته باشند و به فروش برسانند که بتواند
در خارج از کشور بازار منطقه ای را در نظر بگیریم و قبل از آن
نیز این فرایند منطبد بر نیاز بازار باشد" (مشارکت کننده شماره
)3

نتیجه گیری

مالحظات اخالقی

نتایج پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهشگر مبنی بر تبیین
چالشهای کاربردی کردن دانشگاه فناور و نوآور را این گونه
میتوان جمعبندی کرد که در حرکت به سمت فناور و نوآور شدن
دانشگاهه علوم بهزیستی و توانبخشی ،ارتباط دانشگاه با صنعت و
جامعه از مهمترین عوامل موثر است و باید به تولید دانش منطبد
با بخشهای اقتصادی و عملی و تبدیل علم به عمل توجه خاص
داشت .حمایتهای مالی و آموزشی در فرایند ارتقای دانشگاهها به
سمت فناور شدن نقش تعیینکنندهای ایفا میکند و اگر حمایت
کافی از سوی مسئوتن صورت نگیرد این فرایند ناقد خواهد
ماند .همچنین یکی از اصلیترین ارکان سوق به سوی دانشگاه
فناور توسعه شرکتهای دانشبنیان میباشد که باید برای تحقد

اصااول اخالقاای در پااژوهش شااامل اخااذ رضااایتنامه
شاارکت آگاهانااه در پااژوهش از مشااارکت کنناادگان ،ضاابط
مصاااحبه ضاامن حفااب اصاال بینااامی و رازداری بااود .ایاان
پااژوهش بااا کااد اخااالق IR.USWR.REC.1395.267
توسااط کمیتااه اخااالق دانشااگاه علااوم بهزیسااتی و توانبخشاای
تهران مورد تایید قرار گرفت.

2020, Vol. 13, No.6

Edu Stra Med Sci

سپاسگزاری
این مقاله منتج از طرق پژوهشی مصوب در کمیته تحقیقات
دانشگاه علوم بهزیستی بوده ،ضمن تشکر از مسئولین محترم

682

Downloaded from edcbmj.ir at 12:44 +0430 on Monday June 14th 2021

آموزش مهارتهای شغلی ،مدیریتی و آموزشی ،تغییر
سیاستگذاریها و تغییر سبکهای آموزشی ایجاد کرد.
بعالوه نتایج نشان داد که یکی دیگر از عوامل موثر در ایجاد
دانشگاه فناور و نوآور ،ارتباط مستقیم با صنعت می باشد .این
نتیجه همسو با نتیجه پژوهشهای بهزادی و همکاران [، ]13
حسینی و همکاران [ ]17و کیماز و اریگیت & Kaymaz
)  ]18[ Eryigitبود .نتایج پژوهش بهزادی و همکاران نشان
داد که الگوی دانشگاه کارآفرین از منظر کارآفرینی سازمانی شامل
مولفههای کیفیت جذب منابع مالی ،قراردادهای پژوهشی ،ثبت
اختراع ،ایجاد کس وکارهای زایشی و ایجاد پارک علم و فناوری
است [ .]13حسینی و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که برای تقویت تعامل بین دانشگاه و صنعت ابتدا باید
زیرساختها فرهنگی و زیرساختهای اطالعاتی بازنگری و
اصالق شود [ .]17در پژوهشی دیگر کیماز و اریگیت (
 ) Kaymaz & Eryigitگزارش کردند که برداشتهای منفی
دانشگاهیان در زمینه بوروکراسی ،منافع شخصی ،سیاستهای
دولت ،تبلیغات و عملکرد مراکز مانع از همکاری دانشگاه با صنعت
میشود [ .]18ارتباط دانشگاهها با صنایع مختل و توسعه
شرکتهای دانشبنیان قطعا از اصلیترین ارکان سوق به سوی
دانشگاه فناور شدن است و یکی از حلقههای اصلی در پیشبرد این
هدف میباشد .دانشگاههایی که این مسیر را شروع کردند باید
ضمانت اجرایی برای تحقد اهداف خود داشته باشند وگرنه ممکن
است در نیمه راه به مشکالت اساسی برخورد نمایند .در زمینه
ارتقای دانشگاهها به سمت فناور شدن و برقراری ارتباط با صنایع
مختل  ،حمایتهای مالی و آموزشی نقش تعیینکننده را در این
فرایند ایفا میکند و اگر از سوی مسئوتن باتدستی و
سیاستگذاران حمایت کافی صورت نگیرد این فرایند به صورت
ناقد خواهد بود .همچنین اگر از کارآفرینان در صنعت حمایت
نشود ،قطعا انگیزه در نیروی انسانی کارآمد تحلیل میرود و اهداف
محقد نخواهد شد.

آن ضمانتهای اجرایی لحاظ گردد .با توجه به اینکه سه طبقه
اصلی دانشگاه فناور و نوآور شامل فرهنگسازی ،تحول در آموزش
و ارتباط مستقیم با صنعت است ،لذا در راه رسیدن به دانشگاههای
فناور باید به مواردی از جمله آموزش اساتید و دانشجویان ،عدم
تمرکز بر مدرکگرایی در رسیدن به اهداف کارآفرینی ،توجه به
سیاستگذاریها و زیرساختها در راستای ایجاد مراکز فناوری،
تغییر در سبکهای آموزشی و توجه به رویکردهای نوین آموزشی
توجه کرد .برای تحقد چنین دانشگاههایی فرهنگسازی نقش
کلیدی دارد و باید گسترش فرهنگ نوآوری و روحیه کارآفرینی
در بین مسئوتن ،اساتید و دانشجویان و حتی خانوادهها مورد تاکید
قرار گیرد .بنابراین به منظور حرکت به سمت دانشگاههای فناور و
نوآور یا دانشگاههای نسل سوم عالوه بر پیشبینی زیرساختهای
تزم برای حرکت به سمت آنها ،باید آموزش تزم به اساتید برای
بکارگیری روشهای نوین آموزش صورت پذیرد .عالوه بر آن
ارتباط دانشگاه و صنعت تقویت گردد و روابط ساختاری منسجم و
منظمی بین آنها تعری و جایگاه هر یک در تولید علم و فناوری
تبیین گردد.
از محاادودیتهای پااژوهش حاضاار میتااوان بااه وجااود
تجرباااه انااادک اسااااتید شااارکتکننده در پاااژوهش دربااااره
دانشااگاه فناااور و نااوآور و دشااواری پژوهشااگر در انتخاااب
طبقااات اصاالی و مولفااهها اشاااره کاارد .همچنااین عاادم تمایاال
برخی اسااتید باه شارکت در پاژوهش ،دشاواری تنظایم زماان
و مکااان مناس ا باارای مصاااحبه و دشااواری برقااراری ارتباااط
بااا اساااتید بااه دلیاال مشااغله کاااری از دیگاار محاادودیتهای
پاااژوهش باااود .بناااابراین پیشااانهاد در پژوهشهاااای آتااای
ویژگیهااای اساااتید و دانشااجویان در دانشااگاههای فناااور و
نوآور بررسای شاود ،فرایناد شاکلگیری و شااخدهای کمای
چنااین دانشااگاههایی تبیااین گااردد و پژوهشهااای مشااابهی در
سااایر دانشااگاهها از جملااه دانشااگاههای پزشااکی انجااام و
نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.

تبیین چالشهای کاربردی کردن دانشگاه فناور و نوآور در نظام آموزش عالی کشور

این مقاله هیچ گونه تعاار مناافعی باا فارد یاا ساازمانی
نداشااته و بااین نویسااندگان نیااز هاایچ گونااه تعااار منااافعی
.وجود ندارد

 بدین وسیله از تمامی اساتید شرکتکننده در مطالعه،دانشگاه
.حاضر صمیمانه تشکر و قدردانی میشود
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