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پژوهانه در سیاستگذاري دانشگاههاي صنعتی مبتنی بر رویکرد آینده

  پویش محیطی روندهاي جهانی آموزش عالی

 

   و3مریم صنیع اجالل، 2محمد حسینی مقدم ،1حسن بشیري

  4 نژادمهدي ایران

  

 دلیله اجتماعی باین نهاد مهم. شود ترین پیشرانهاي توسعۀ کشورهاي مختلف محسوب میدانشگاه یکی از مهم :چکیده

 همواره در ، امور مختلف داردراينقش و رسالتی که در تربیت نیروي انسانی، آموزش مهارتها و روشهاي مورد نیاز براي اج

نقش دانشگاههاي صنعتی در توسعۀ کارآفرینی و . گیریهاي مهم براي توسعه مورد توجه بوده است سیاستگذاریها و تصمیم

دانشگاههاي صنعتی ایران انتظار از  ،از این رو. بی به پیشرفتهاي فنی و اقتصادي چشمگیر استنوآوري در جامعه و دستیا

 اهمیت آن است که دانشگاههاي یزنکتۀ حا. آفرینان باشند  نقش ترینرود که در توسعه و پیشرفت کشور یکی از مهم می

المللی نقش   تحوالت فضاي ملی و بین،تر به عبارت روشن؛صنعتی ایران جدا و مصون از تحوالت محیطی خود نیستند

منابع تأمین  مهارتها، ارتقايپاسخگویی به نیازهاي ملی براي . آفرینی این دانشگاهها دارد مهمی در اثربخشی و نقش

انسانی و ترویج آموزشهاي فنی و مهندسی مورد نیاز براي دستیابی به اهداف ملی از یک سو و حضور در عرصۀ 

ترین تعامالت دانشگاههاي  از مهم،المللی و هماوردي با مؤسسات همتاي معتبر جهانی از سوي دیگر پذیري بین رقابت

گیري از با بهرهتا  در این مقاله تالش شده است ،با توجه به این مهم. شود صنعتی ایران با محیط پیرامونی محسوب می

ارگاه مدلی پیشنهاد شود و از منظر کوند و تحلیل رو  تحلیل محتواي اسناد و مدارك ،روشهاي مطالعه تطبیقی

گذاري تهاي سیاساي صنعتی جهان شناسایی و بر اساس مدل، توصیههترین روندهاي مرتبط با دانشگاهپژوهی مهم آینده

  . تدوین شود

   .پژوهیپویش محیطی، تحلیل روند، دانشگاه صنعتی، آینده :کلیدي هاي واژه
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 مقدمه .1

 ملی اثربخشی و بقا حفظ براي جهانی معتبر دانشگاههاي با مواجهه در ایران صنعتی دانشگاههاي

دستانهپیش رویکردي اتخاذ و رو پیش رویدادهاي و روندها با هوشمندانه رویارویی ناگزیر از
١

.  هستند

 مسائل و محیطی تحوالت پویش مستلزم عالی آموزش جهانی روندهاي برابر در دستانهکنشگري پیش

 روندهایی در این پژوهش تالش شد ابتدا با روش پویش محیطی. است عالی موزشآ با نوظهور مرتبط

 توجه با . اند از منابع مختلف شناسایی و وجوه آنها تشریح شودکرده احاطه را صنعتی که دانشگاههاي

کدام  بر تمرکز با که بدانند صنعتی الیعشآموز مؤسسات مدیران است ضروري ،منابع به محدودیت

در خصوص این . بخشند ارتقا مستمر صورتبه را خود جایگاه توانندمی پژوهشی و آموزشی محورهاي

با معرفی . عالی کشور ارائه دادسسات آموزشؤیکسانی براي همه مرویکرد نوع تصمیم شاید نتوان 

 سازان را به توجه به تصمیم، پیشنهاد شده استمقالهکامل روندها بر اساس مدلی که در انتهاي این 

ایم و بر اساس این ورودیها، آنها باید روندها و تحلیل نقاط قوت و پتانسیل داخلی خود جلب کرده

 مستمر رصد و بانیدیده مستلزم مهم این .نندکپذیري خود انتخاب اولویتهایی را براي افزایش رقابت

ستی در صورت یک بستۀ سیا در این پژوهش پیشنهادهایی به،همچنین .است پیرامونی تحوالت

المللی  اي و بین ه با روندهاي جهانی و دستیابی به جایگاه برتر ملی، منطقههخصوص چگونگی مواج

  .شده استارائه 

  

   سیاستگذاريمدل .2

  دانشگاه صنعتی

پیوندي میان   درهم تنیدگی و هم،شود  تمایز یک دانشگاه صنعتی از سایر دانشگاهها میموجبآنچه 

 در دانشگاه صنعتی فنّاوري از رویکردهاي مختلف در قلمروهاي .ماهیت دانشگاه و فنّاوري است

تنظیمات انسانی طبیعت به معطوف به در این برداشت، فنّاوري . دشومطالعاتی متنوع مطالعه می

 فنّاوري شامل کاربرد مؤثر و کارآمد ،از این رو. کمک ابزارها براي پاسخگویی به اهداف انسانی است

 تولید موجبکارگیري ه و دانش فنی انباشته شده است که در صورت بتخصصها، مهارتها، دانش

  .خدمات و محصوالت داراي ارزش افزوده خواهد شد

     هاي آموزش و یادگیري و نیز پژوهشهاي مرتبط با فنّاوري  هدف دانشگاه صنعتی اجراي برنامه

اوري در چنین دانشگاهی عامل  فنّ،از این رو.  و بهبود زندگی نوع بشر استي کیفیتمنظور ارتقابه

ین معناست که هر د این مهم ب،در عمل. شود مهم بهبود کیفیت فعالیتهاي دانشگاهی محسوب می
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 دانشگاه صنعتی خصوص اما ممکن است در ،هاي دانشگاهی باید در دانشگاه اجرا شود چند تمام برنامه

 مدیریت، علوم و مهندسی از ،در نتیجهگونه نباشد و این هاي متفاوت مطالعه   ماهیت زمینهدلیلبه 

برخی از صاحبنظران بر اساس همین تفاوتهاي . ندباشیت باالیی در دانشگاههاي صنعتی برخوردار واول

 صنعتی را در مقایسه با دانشگاههاي جامع مشخص  هاي دانشگاه مشخصهتا اند  عملکردي تالش کرده

به اعتقاد برووك. کنند
١

  ]:1[ند ازاصنعتی عبارتهاي دانشگاههاي   مشخصه

  پژوهش محوردانشگاههاي صنعتی
٢ 

 هستند؛

  شود؛ بر حسب نیازهاي صنعت و مشاغل تعیین میدر این دانشگاهها سرفصلهاي آموزشی 

   از تحقیقات استراتژیک و کاربردي به دست آمده بهنتایج در دانشگاههاي صنعتی

 ؛شود تبدیل میفعالیتهاي تخصصی

  شود در نظر گرفته میاط ورود و خروج چندگانه براي دانشجویان نقاین دانشگاههادر. 

  

   پژوهشرايگامهاي اج .3

طراحی سناریوهاي آتی دانشگاههاي صنعتی «مقاله حاضر خروجی طرح پژوهشی است که با عنوان 

در گام اول به روندهاي .  طرح چند گام در نظر گرفته شدرايبراي اج.  به انجام رسیده است»ایران

در این مرحله با مطالعه . کید بر روندهاي دانشگاههاي صنعتی پرداخته شدأعالی با تآموزشجهانی 

 دانشگاه براي ظرفیتمقاالت، کتابها و جهتگیریهایی که دانشگاههاي صنعتی پیشرو در استفاده از 

هاي  طرحهاي پژوهشی و صنعتی، تولید ثروت، تشویق دانشجویان به کارآفرینی و ایجاد اشتغالراياج

 پژوهیدر گام دوم به اسناد آینده. دش روندها شناسایی ،اندور از فناوریهاي پیشرفته داشتهبهره

بندي دانشگاهها براي انتخاب دانشگاههاي پیشرو چند نظام رتبه. انشگاههاي منتخب پرداخته شدد

 ز بینا. ندشد بررسی Webometricبندي  و رتبهARWUبندي ، رتبهTimesبندي مانند رتبه

 با مالحظه تنوع جغرافیایی و ،بودبر آنها تأکید شده بندي  هر سه نظام رتبهدرکه دانشگاههایی 

آمریکا و انگلستان هستند و این کشورهاي  دانشگاههاي برتر از أعمدتکه [شرایط اقتصادي مختلف 

 توجه به ،ابراینبنو سازد  سو متمایل می به یکفقطموضوع برداشت از سیاستهاي دانشگاه صنعتی را 

 انتخاب دانشگاههایی که شرایط مشابهی با دانشگاههاي صنعتی  نیز و]تنوع جغرافیایی ضروري است

 بهدر این بررسیها با مراجعه . ند شدعنوان دانشگاههاي منتخب بررسیایران دارند، ده دانشگاه به

هاي عملیاتی آنها با  برنامه وبردها، رسالت، راهموریتأانداز، م دانشگاهها و مطالعه اسناد چشمسامانه

 و کارآفرینی، دفتر ارتباط با صنعت و دفتر انتقال فناوري دانشگاههاي منتخب کید بر مراکز فناوريأت
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پژوهی دانشگاههاي در گام سوم اسناد آینده. اي براي توصیه به دانشگاههاي ایران ارائه شدمدل اولیه

عنوان  اصفهان، علم و صنعت ایران و خواجه نصیرطوسی بهصنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی

 در یک کارگاه یکروزه مدل پیشنهادي اولیه ،در نهایت. ه شدمطالعدانشگاههاي صنعتی منتخب ایران 

 مدل اصالح و ،سپس و وردهاي گزارشهاي اول، دوم و سوم نقد و بررسیاارائه شده در گام دوم و دست

 .دشتکمیل 

 

  ذاريگاي سیاست پیشنهادي برمدل .4

اي صنعتی ایران همنظور پیوستن به تحوالت جهانی و استفاده اقتصادي از منابع عظیم دانشگاهبه

عالی که سازان ابتدا به روندهاي آموزش تصمیم و الزم استشود توصیه می1مدل پیشنهادي شکل 

  .قاله آمده استشرح این روندها در ادامه م. است، توجه کنند روند شناسایی شده 30بالغ بر 

.  ابعادي از تحول هستندسويعالی در حال حرکت به سازان باید بدانند جامعه جهانی آموزشتصمیم

سازي نتایج اي صنعتی، تربیت نیروي مولد، تجاريهابعادي که در آن توجه به درآمدزایی دانشگاه

. افزایدمی هشی دانشگاهپذیري و سایر عوامل بر رونق آموزشی و پژوتحقیقات، افزایش توان رقابت

.  محقق شود کوتاه انتظار توسعه در همه ابعاد روندهاي ذکر شده امري نیست که در زمان،البته

 توجه به نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی و بررسی فرصتها و تهدیدهاي محیط خارجی از ،بنابراین

ثر در ؤرا براي انتخاب روندهاي م فرصتی ،سو و بررسی هوشمندانه منابع و قابلیتها از سوي دیگریک

کمیته سیاستگذاري دانشگاه ابعاد مورد نظر را به همراه سیاستها و قوانین . آوردیک دانشگاه فراهم می

این فرایند یک چرخه . کنداي کالن دانشگاه اعالم میهعنوان ابزار اجراي سیاستها بهنامهینیو آ

  .ثیر آنها بر اهداف تعریف شده استأتمستمر از رصد تحوالت، ارزیابی سیاستها و 
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  1مدل پیشنهادي سیاستگذاري سطح : 1 شکل

 

 تالش براي 1منظور از سطح داده شده است؛  نشان 1 مدل پیشنهادي در سطح 1شکل در 

ر که در طواما همان. عالی در حوزه دانشگاههاي صنعتی استهمسوسازي دانشگاه با روندهاي آموزش

باید با تکیه بر . العملی مطلوب نیستپذیري واکنش عکس براي افزایش رقابت،ذکر شدمقاله ابتداي 

 2شکل . کار ببندیمپذیري دانشگاه خود را بههمفکري ذینفعان بتوانیم روشهاي افزایش رقابت

موزش، پژوهش  براي کاربست نظر ذینفعان و سهیم کردن گروههاي مختلف درگیر در امر آيپیشنهاد

نگرانه کمیته سیاستگذاري رویکردي  مدلی که در آن با رویکرد آینده؛و کارآفرینی دانشگاه است

  .دستانه خواهد داشتپیش
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 2مدل پیشنهادي سیاستگذاري سطح : 2 کلش

  

. است وظهورن مسائل و روندها درك مستلزم دانشگاه پذیريانعطاف قابلیت و تحرك پویایی،

 آموختگان دانش انبوه تولید و سنتی سبک به تکراري و رسمی یکنواخت، به آموزشهاي که دانشگاهی

 و نقش ،است شده محدود آماده و حاضر مشاغل جویاي و ايغیرحرفه دست، غیرماهر، به مدرك

  ].2[داد خواهد دست از کنونی رقابتی در فضاي را خود جایگاه

؛ دستانه استریزي پیشگیران به افزایش توان برنامه حاضر تشویق تصمیمترین توصیه مطالعهمهم

ریزي پذیري خود برنامهپژوهانه براي افزایش توان رقابتگیران با رویکردي آینده که تصمیمبدین معنا

؛ گیردصورت واکنشی انجام میهریزي است که ب نقطه مقابل آن نوع از برنامهاین رویکرد کامالً. نندک

  له برئا حل مسیگیران به دنبال کنترل  تصمیم،افتد و سپسه و مشکل اتفاق میئلتدا مسیعنی اب

داده شده  نشان ،دستانه آماده شدریزي پیش سازکاري که بتوان براي برنامه2مدل شکل در . آیندمی

  ترر اینجا تحت برچسب کلیدنگاري استفاده شده است که در این مدل از عنوان آینده. است

 .دشوپژوهی تا حدي تشریح میآینده

  

   و کاربرد آن در مدل پیشنهاديپژوهیآینده .5

نگاريآینده
١

پژوهییا آینده 
٢

براي ایجاد وفاق با رویکرد آینده محور براي تعیین سیاستها، ابزاري  

دایم تکاملی پارانگاري در آینده .انداز آینده استاولویتها و ساخت آینده مبتنی بر شرایط امروز و چشم
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باید آینده را ال نیست و که شرایط فعلی بیانگر شرایط ایدهاست و مبتنی بر این نگاه ایجاد شده 

منظور نگاه به آینده بلند مدت علم، فناوري، اقتصاد و جامعه با بهمند نظامتالشی نگاري آینده. ساخت

که احتماالً بیشترین است هور هاي تحقیقات استراتژیک و فناوریهاي عام نوظهدف شناسایی حوزه

  ].3[منافع اقتصادي و اجتماعی را در بردارند

بینی به تغییر جهت از پیش. شدبینی متمایز پژوهی از پیش  میالدي آینده1980  در طی دهه

در طول ده سال . ]4[ هاي روابط در حال تغییر میان علم و سیاست است پژوهی یکی از جلوهآینده

که کل نظام نوآوري باید به شکل است مشخص اکنون . ناوري کاهش یافته استکید بر فأگذشته ت

اي تقاضاهاي فزاینده. کید کردأمند توسعه پیدا کند و صرفاً نباید بر نوآوري فناورانه توجه و تنظام

 و  دوم قرن بیستم میالدي وجود داشته است براي ایجاد شفافیت و مشارکت در سیاستگذاري در نیمه

دهد، اي از ذینفعان پاسخ میسازي در مشارکت طیف گستردهپژوهی به این تقاضا با تسهیلآینده

  هاي پروژه. اند نداشته مشارکتیبا یکدیگر سازيتصمیم ذینفعانی که از دیرباز تاکنون در فرایند

اولین . شودکنندگان میهاي موجود در میان مشارکت  تقویت شبکه، موجبپژوهی همچنینآینده

 صورت گرفت؛ 1993-1994اي هانگلستان در سال در کشور ها گیري از شبکه در بهره الیت گستردهفع

، د که همگی مدعی نتایج مشابه بودندشمطالعات دیگر همان چارچوب اقتباس  در از آن زمان به بعد

 .]4[نیوزیلند، آلمان و سوئد کشورهاي  در ، مثالبراي

د که همواره سیاستها مبتنی بر خرد جمعی شودي مطرح ال جؤشاید در امر سیاستگذاري این س

نکته . کندپژوهی را با چالش مواجه میشود و نقش آیندهبا بررسی و مطالعه شرایط موجود تعیین می

 که ا بدین معن؛له محور و نیاز محور هستندئ سیاستها مسأ در این واقعیت نهفته است که عمدتیظریف

در این شرایط، وضعیت . آیدله پیش میئشود و نیاز براي حل مسمی شرایطی چالشی ایجاد معموالً

 انتخاب ، ذینفعان بهترین استيحلی که مبتنی بر آراهاي بدیل و راهشود و گزینهموجود مطالعه می

 اما رویکرد واکنشی،له باید واکنش داشته باشیمئ مسبربرادر پژوهان به اصطالح آینده. دشومی
١
 

.  خواهد بودبرهزینه و هم زمانپر چرا که هم ،سازي نیستي سیاستگذاري و تصمیمرویکرد بهینه برا

دستانهرویکرد پیششود میپژوهی سعی آیندهدر 
٢

اي گونهله شرایط بهئ و قبل از ایجاد مستقویت 

د که احتمال بروز مشکل به حداقل برسد یا اینکه از قبل براي مواجه شدن با چنین شومدیریت 

 . دداشته باشوجود برنامه اي لهئمس

. پردازند علم، فناوري و جامعه می اندازهاي توسعهپژوهی به ترسیم و کشف چشمهاي آیندهوژهرپ

هاي کاربردي و نیز بررسی  اندازها شناسایی فناوریهاي امیدبخش، حوزههدف از ترسیم این چشم

____________________________________________________________________ 
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هاي مشارکت میان   مربوط و گونهکید بر ساختارهاي نظام نوآوريأاحتمال موفقیت دستاوردها با ت

   پژوهی مشابه یکدیگر پیدا کرد، اما هر پروژه آینده شاید نتوان دو پروژه. بازیگران متعدد است

 : داراي ویژگیهاي زیر باشدبایدپژوهی آینده

  

  ؛قلمرو گسترده و بزرگ اجتماعی، علمی و فناورانهداشتن 

 ؛گذاري به اولویتگرایش 

  ؛ا دستاوردهاي نظامهاي نوآوريارتباط قوي بداشتن 

 ؛کید بر مشارکت میان بازیگران مختلفأت 

 ؛اندازهاگرایش به تحریک تفکر خالق و ترسیم چشم  

  

له محور و نیاز محور و ایجاد آمادگی براي ئطور خالصه بر این باوریم که رویکرد مسه ب،بنابراین

  رویکردداشتن و  پژوهیفاده از آینده اما با است،رودگاه از بین نمیمواجه شدن با مسائل هیچ

  هاي کمتر درایی با درجه اطمینان باالتر و هزینههتوان سیاستپیش فعال به ساخت آینده می

 .سازي در نظر گرفتپیاده

  

  کید بر روندهاي دانشگاههاي صنعتیأبا ت:  جهانی آموزش عالیروندهاي .6

  پویش محیطی

گیري باید معطوف به   تصمیم،از این رو. شته و حال نیستآینده لزوماً تدوام و بازتاب روندهاي گذ

. ریزي باشد درك محیط خارجی، تعامل و روابط میان بخشهاي مختلف و ترجمان آن به زبان برنامه

رویدادها، روندها و روابط آنها در باره آوري اطالعات در  پویش محیطی فرایندي است که با جمع

چه چیزي در حال رخ (ماهیت تغییر تا شود  فرایند تالش میدر این . شود محیط خارجی آغاز می

، فرایندهاي ایجاد کننده یا تقویت کننده )چرا تغییر در حال رخ دادن است(، دالیل تغییر )دادن است

با استفاده از روش . دشوتغییر، روابط میان این فرایندها، بازیگران اصلی تغییر و عواقت تغییر بررسی 

عالی فراهم  شناسایی موضوعات نوظهور و موقعیتهایی تأثیرگذار بر آیندة آموزشپویش محیطی امکان

  .]5[شود  می

  : ند ازاذاري دانشگاههاي صنعتی عبارتگترین کاربردهاي پویش محیطی در پروژه سیاستمهم

   دانـشگاه همـاهنگی بـا      کیفـی   شـرطهاي ارتقـاي       ترین پیش یکی از مهم  : دانشگاهکیفی  ارتقاي

 باید اطمینان حاصل کرد که نه تنها مدیریت ارشد محـیط را             ،ونی است و بنابراین   محیط پیرام 

د، بلکه سایر ذینفعـان شـامل اعـضاي هیئـت علمـی، پژوهـشگران، دانـشجویان و                  نکمیدرك  
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 به تحقق   ،تر درك و در نتیجه      توانند بهتر و شفاف     کارکنان اداري محیط و فضاي دانشگاه را می       

 .ک کنندآیندة مطلوب دانشگاه کم

 ت رئیسه به جـاي ارزیـابی میـزان      ئمعموالً هی : ت رئیسۀ دانشگاه  ئاي براي هی    جلسه دستور  هئارا

آمادگی دانشگاه براي دستیابی به آینـدة مطلـوب، سـرگرم حـل و فـصل مـسائل و موضـوعات          

توانـد    مشارکت هیئت رئیسه در فراینـد پـویش محیطـی مـی           . شود   و پیش پا افتاده می      روزمره

پـذیري دانـشگاه بـا        اي با دید بلندمـدت و بـا موضـوع انطبـاق             جلسهگیري دستور   لموجب شک 

 . چالشها و فرصتهاي محیطی شود

 یکی از روشهاي تضمینی آموزش مناسب مدیریت، درگیر کردن دانشجویان در فرایند            : آموزش

ـ   ئپویش محیط و اطمینان از تناسب سرفصلها و مفاد آموزشی با مسا  ه لی است کـه در پـویش ب

 .ایم آنها رسیده

  

  عالی و روندشناسی آموزشروند .7

 ،شناسایی روندهاي مؤثر بر عملکرد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در پیشبرد اهداف و در نتیجه

 ای ها داده در منظم راتییتغمعطوف به مفهوم روند . داردنقش مهمی دستیابی به آیندة مطلوب آنها 

ی روندهايشناسای.  استزمان مسیر در ها دهیپد
١

عالی بر حسب  حاکم بر عملکرد مؤسسات آموزش

پیوستگیها
٢

 و گسستگیهایی
٣

. ز اهمیت استی بسیار حا،توان مشاهده کرد  که در این روندها می

یوستگی و گسستگی حاکم بر روندها امکان احصاي الگوهاي معنادارِ ثبات و تغییر را پشناسایی و فهم 

  .کند دستیابی به آیندة مطلوب فراهم میدر خصوص عملکرد دانشگاهها براي 

عالی، گسترش و تنوع تعدد و تنوع کنشگران، افزایش تعداد دانشجویان و متقاضیان آموزش

 و عالی، پیدایش بنگاهها و شرکتهاي رقیب، افزایش کمالمللی شدن آموزش سازمانهاي آموزشی، بین

ي سریع و گسسته در فنّاوري و محیط بیرونی، کیف رقابت میان تعداد بازیگران و ذینفعان، دگرگونیها

عالی، فشارهاي مالی، پیچیدگی در محیط تغییر در انتظارات و ارزشهاي متقاضیان و مشتریان آموزش

گیري، پیچیدگی در بازار و رفتار بنگاهها، جریان خالقیت و نوآوري، تغییرات  گذاري و تصمیم مشیخط

شدن و دیگر عوامل  ي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی، جهانیها فرهنگی، ازدیاد پیچیدگی در زمینه

  ].2[ا با شرایط عدم اطمینان و آشوب مواجه شوندهدانشگاهاست باعث شده 
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برخی از . دهدمطالعات انجام شده روندهاي مختلفی را براي دانشگاهها و مراکز تحقیقات نشان می

ماهیت دانشگاههاي صنعتی در ایجاد با توجه به . این روندها مختص دانشگاههاي صنعتی هستند

خصوصی در تحوالت به... شرکتها و افزایش درآمد دانشگاه، ساخت محصوالت، ثبت اختراع و 

د که دانشگاهها با وشمی پیشنهاد 1بر اساس شکل . گیري استدانشگاههاي صنعتی در حال شکل

د وشمی پیشنهاد 2س شکل پذیري قرار دهند و بر اساشناسایی روندها خود را در مسیر رقابت

اي دستانهی هدایت شود که بر پایه توان دانشگاه و هم نظري ذینفعان اقدامات پیشیسیاستها به سو

 روند مطرح در 32در این پژوهش . پذیري دانشگاههاي صنعتی ایران صورت گیردبراي افزایش رقابت

اقتصادي و   حقوقی، /تماعی، سیاسیاج است که این روندها در چهار دسته عالی شناسایی شدهآموزش

  .شوندبندي میفناوري طبقه/علمی

 این ،2 و 1پذیري با مدل پیشنهادي مطرح شده در شکل  با توجه به نیاز به وفقمقالهدر این 

 اگر چه روندهاي عمومی .بیان شده استاي صنعتی هکید بر روندهاي اختصاصی دانشگاهأروندها با ت

کید در این پژوهش أ ت،عالی به اختصار در این مقاله آمده استت آموزشسساؤو مشترك بین همه م

  .که دانشگاههاي صنعتی دنیا را احاطه کرده استبوده بیشتر بر روندهایی 

  

   اختصاصی دانشگاههاي صنعتیروندهاي .8

  کارآفرینی دانشگاهی

 محسوب کوچک ايگروهه یا افراد به دست  جدید کار و کسب خلق اصلی عامل عنوانهب کارآفرینی

 و مستقل سازمان یا شرکت یک ایجاد طریق از سودآوري براي خالق و هدفمند فرایندي و دوشمی

 یا شروع براي الزم منافع که است فردي کارآفرین بنابراین، .آید می شماربه فعلی سازمانهاي رقابت

 یا کوچک اقتصادي سازمان یک اداره و ایجاد به او تالش و دنکمی بسیج را کاري و کسب رشد

 و ردبمی باال خود همنوعان بین در را رقابت سطح جدید سازمان این. شود می منجر متوسط

 تغییر ماهیت دانشگاه از دانشگاه سنتی به دانشگاه ].6[طلبد یم مبارزه به را موجود شرکتهاي

به اعتقاد . استعنوان یک روند مهم مستلزم فهم چگونگی تغییر کارکردهاي دانشگاه کارآفرین به

اقتصادي و در پاسخ به نیازهاي   ـ مارتین و اتزکویتز کارکرد دانشگاهها به موازات تغییرات اجتماعی

  .اجتماعی و اقتصادي جدید متحول شده است
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  حق ثبت اختراع و لیسانس .9

 فنی حلراه یا دهد می ارائه را کاري  دادنانجام جدید راه که است ینديافر یا محصول 1اختراع

اختراع ثبت  حق.دکنمی پیشنهاد خاصی مشکل براي را جدیدي
٢

 در کـه اسـت انحصاري حــق 

-Bay  قانون بتصوی ].7[شود می اعــطا او قانونی نمـایندة یا مختـــرع به شده ثبت اختـراع قبـال

Dole  راح یافتن روزافزون حق ثبت اخت نقطه عطفی براي اهمیت آمریکا کنگره در 1980 سال در

 قبالً که  ،تحقیقات ثبت حق کوچک تجاري مراکز و دانشگاهها بهمطابق این قانون . شود محسوب می

 دگرگون را صنعت و دانشگاهی مراکز بین رابطه مصوبه این .دش اعطا ،بود فدرال دولت حمایت تحت

 یا انحصاري ورتصبه را خود اختراع یا ثبت مجوز تا داد اجازه دانشگاهها به قانون این .است ساخته

را  )لیسانس( مجوزهایی چنین بر مترتب درآمدهايدانشگاهها . کنند واگذار صنعت به غیرانحصاري

 .کردندمی استفاده مخترعان تشویق ،همچنین و آموزش بیشتر، تحقیقاتبراي انجام دادن  انشگاههاد

 .دشمی واگذار جدید یا ودموج شرکتهاي به آن مجوز و بود دانشگاه به متعلق فکري مالکیت ،واقع در

. رودمی شماربه هاتشرک و دانشگاهها بین پژوهشی همکاریهاي در اساسی موضوع یک فکري مالکیت

 منافع به دو هر احترام ،باشد متفاوت خیلی تواندمی صنعتی شرکاي و دانشگاهی مراکز منافع چه گر

  فکري مالکیت موضوع و تمالحظا به مربوط تنشهاي و اختالفات کاهش ،همچنین و همدیگر

 درآمدهاي موفق دانشگاههاي از برخی محدود مواردي در]. 8[باشد موفق مشارکت ضامن تواندمی

 استقرار و تأسیس به دانشگاهاز سوي  مجوز اعطاي. اندکرده کسب موفق مجوز دو یا یک از را ايعمده

 مجوز 100 تا 80 حاضر حال در M.I.T دانشگاه. تاس انجامیده جدید شرکتهاي يچشمگیر تعداد

 ،1987 سال از، اساس این بر که ندکمی اعطا را شرکت تأسیس مجوز 20 تا 10 و فناوري از استفاده

 اساس بر جدید شرکت 2000 بر بالغ تاکنون کشور سطح در  واندشده تأسیس جدید شرکت 202

  ].8[اند گرفته شکل دانشگاهی فناوري مجوزهاي

 

  ذیر خطرپگذاري سرمایه  .10

هاي خطرپذیر جذب سرمایه
٣

 یۀسـرما. رین روندهاي مرتبط با دانشگاههاي صنعتی استت یکی از مهم

 رشـد بـا و جوان يشرکتها در يگذار هیسرما يبـرا کـه یمـال منـابع :از سـت اعبارت ریپذخطر

 زین یتیریدم يکمکها شـامل و کنند یم ارائه يا حرفه افراد را وجوه نیا و شود یم ارائـه عیسـر

 نشـان قاتیتحق. رودیم شماربه سیتأس تازه يشرکتها يبرا هیسرما منابع نیترمهم از یک یو شودمی
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وام  از يترمناسب اریبس یوةشـ سهام در مشارکت محـور، يفنـاور يشرکتها يبرا کهاست  داده

 عهدة از تا آنها ستین نانیاطم قابـل و کنواختی شرکتها نیا سود رایز ،شود یم محسوب گرفتن

 ممکن یشرکت انشـعاب کی به نسبت یدانشگاه انشعاب ،نیهمچن .برآیند خود یبده بازپرداخت

  بزرگ يشرکتها ،يریگ شکل ندیفرا يابتدا در خصوص به باشد؛ مواجه يشتریب مشکالت با است

تشکیل  به ندتوان یم دانشگاهها از بهتـر دارنـد، اریاخت در که خاص يتهایحما و ـایمزا ـلیدلبه

از  ـزین خـود یکیزیف يهاییدارا با توانند یم يتجار يشرکتها ـرایز کنند، کمک یانشعاب يشرکتها

 در گاندکنننیتأم و انیشترم با ارتباط  ویابیبازار يکانالها ،نیهمچن. دکنن یبانیپشت یانشعاب شرکت

  .]9[ دارند وجـود یدانشگاه ياطهیمح از شیبـ يتجار يسازمانها

  

   فکريمالکیت وقحق .11

 در يکشورها يدانشگاهها. است یصنعت دانشگاه يروندها گرید از يمعنو تیمالک حقوق به توجه

 الزم يسازکارها کردن فراهم دنبال به سرعت به کیمکز و لیبرز هند، ن،یچ لیقب از توسعه حال

 به يبندیپا. هستند خود یدانشگاه و یعلم يبروندادها يمعنو تیمالک حقوق گسترش يبرا

 در فنّاوري انتقال دفاتر ياندازراهي و معنو تیمالک حقوق خصوص در یالملل نیب یحقوق يمهایرژ

. ترین سیاستهاي دانشگاههاي صنعتی استي از مهممعنو تیمالک حقوق به يبندیپا و دانشگاه

 و  دانشگاه تحقیقات از صنعت مالی حمایتهاي جذب موجب مجوز اعطاي و فکري مالکیت از حمایت

 حقوق از توانندمی و اردد خوبی کاربرد تحقیقاتشان که دانشمندانیع، واق در .شودمی نامحقق تشویق

 مشاوره و مشارکت براي بیشتري فرصتهاي و دونشمی تشویق ،شوند مندبهره خود اختراع بر مترتب

 ایجاد موختگانآدانش براي شغلی ايهفرصت اگر. نندکمی کسب صنعتی علمی ايمشاوره هیئتهاي در

  . شود می تقویت دانشگاه و صنعت بین روابط ،ندک کسب درآمدي بتواند نیز دانشگاه و شود

 

  یشیزا يشرکتها یجادا  .12

. است ی یا انشعابیشیزا يشرکتها يانداز راه یصنعت يدانشگاهها با مرتبط يروندها نیترمهم از یکی

به اعتقاد . هستند فناورانه و یعلم داعاتاب و اتیکشف يسازيتجار کنندهلیهتس یشیزا يشرکتها

  وکارهايکسب زمرة در اندازي راه آغاز در کهرا،  باال فناوري با محور دانش جدید شرکت هرعربیون 

 یا دولتی سازمان عمومی، تحقیقاتی سسۀؤم دانشگاه، یک از منبعث آن فکري مالکیت و است کوچک

  دانشگاهی انشعابی هايشرکتکند که  أکید میت او. نامیم می انشعابی شرکت ،است خصوصی شرکت

  .]10[ اند گرفته شکل دانشگاهی تحقیقات نتایج یا محور دانش فناوریهاي از تجاري برداري بهره منظوربه
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   نتایج تحقیقاتیسازي تجاري .13

 تولید مؤثر عرصۀ هب بخشیدن در بهبود آن از که شودمی آشکار هنگامی فقط دانش اقتصادي اهمیت

 بخش در. کرده است پیدا فناوري اهمیت انتشار و دانش جریان که دلیل است همین به. دوش فادهاست

  دانش کاربرد از اطمینان بلکه یست،ن کننده تنهایی راضی به دانش سازي ذخیره دیگر دانشگاهی

 اصلی دفاه از یکی ،ندک برداري تحقیقات بهره در گذاري سرمایه منافع از بتواند جامعه اي که هگونبه

 مگر ،بردینم بهرهدانشگاهی  تحقیقات منافع از مستقیماً جامعه ،طورکلیبه .دانشگاهی است تحقیقات

 یعنی ؛یعموم بخش يها کارخانه  وشرکتها به قاتیتحق جینتا که شود یطراح ییراهکارها آنکه

 نکهیا به طمشرو ،شود سپرده دارند، تخصص يتجار يگذارهیسرما نهیزم در که ياقتصاد عامالن

 قاتیتحق از يریگ بهره در جامعه ییتوانا که میریبپذ را دگاهید نیا اگر .دشو نیتأم دانشگاه منافع

 داشته توجه زین نکته نیا به دیبا ابد،ی یم شیافزا ،هستند يسازيتجار قابل بالقوه که ،یدانشگاه

 توسط و ابدین انتقال یمعمو و یخصوص بخش يشرکتها به قاتیتحق نیا جینتا که یزمان تا میباش

 دیعا پژوهش از يسود عمالً انتقال، مناسب وقت اغتنام و عیتسر کی با همآن ،نشود گرفته کار به هاآن

 انتقال دیبا یدانشگاه قاتیتحق بر حاکم ياستهایس جهینت ،نیبنابرا. شد نخواهد دانشگاه ای مردم

 نفع جهت در دستگاهها يهمکار با یعموم و یخصوص بخش يشرکتها به قاتیتحق نیا جینتا عیسر

هاي برآمده از تحقیقات دانشگاهی به خدمات و محصوالت   تبدیل ایده، این رو از.]11[ باشد یعموم

سازي در  رویکرد تجاري. قابل فروش به یکی از روندهاي مهم دانشگاههاي صنعتی تبدیل شده است

منظور  فعالیتهایی است که بهۀکلیمعطوف به و داري دانشگاهی  هاي سرمایه موزهدانشگاه برگرفته از آ

 .پذیرد جذب منابع خارجی از جانب دانشگاه صورت می

 

  فناوري انتقال .14

 يها افتهی یرسم انتقال: از است فناوري عبارت انتقال )AUTM(فناوري  رانیمد انجمن مطابق تعریف

 بخش به یپژوهش سساتؤم و دانشگاهها در یعلم قیتحق  اجراياز به دست آمده يهاینوآور و دیجد

 در يگذارهیسرما با که است ییاجزا شامل فناوري نوعاً انتقال ندیافر .]11[ یعموم منافع يبرا يتجار

 ي،فکر ییدارا تیریمد یچگونگ باره در يریگمیتصم توسعه، و قیتحق یعمل ياجرا توسعه، و قیتحق

 ،سرانجام و آغاز يسازيتجار يبرا ازین مورد شتریب توسعه فناوري و اثبات يبرا هیاول نمونه کی ساخت

انتقال دانش و فنّاوري از  .]11[شود  می منجر بازار به خدمت ای محصول کی زیآم تیموفقی معرف به

طور گسترده از نظر تواند به شکلهاي مختلفی صورت گیرد که به دانشگاهها به بخش بازرگانی می

ند ابرخی از این روشها عبارت. زینه با یکدیگر اختالف دارندریزي، اثربخشی و ه میزان دسترسی، برنامه

برداي، قراردادهاي تحقیقاتی،  هاي بهره انتشار آزاد نتایج تحقیقات، اختراعات ثبت شده، پروانه: از
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ها و تعاونیهاي تحقیق و توسعه، پارکهاي علم و فنّاوري، مبادلۀ نیروي انسانی، قراردادهاي  اتحادیه

  .]12[دانشگاهی اي، انتشار در سایتهاي اینترنتی و شرکتهاي تجاري  ت مشاورهغیررسمی، خدما

 

  ي پارکهاي علم و فنّاوريانداز راه .15

 يهایرگذاریتأث نیترمهم از یکی يفنّاور انتقال ندیفرا در صنعت به دانشگاه از دیجد دانش انتقال

 و محصوالت بهبود ای دیتول در دتوان یم افتهی انتقال دانش. رود یم شماربه جامعه در دانشگاهها

 انتقال دفاتر جهان سراسر در مهم يدانشگاهها از ياریبس نهیزم نیهم در. رود کاربه دیجد يندهایفرا

 به را یدانشگاه يهایفنّاور يساز يتجار ينهادها گرید و یقاتیتحق يپارکها رشد، مراکز ،يفنّاور

  ].13[ اند گرفته خدمت

عنوان رابط و  بهفنّاوري و علم يپارکها ياندازراه یصنعت يگاههادانش مهم يروندها از یکی

 زین توسعه حال در يکشورها از ياریبس ،حاضر حال در. است میان صنعت و دانشگاهروابط گر  تسهیل

 پارك. اند کرده يانداز راه صنعت با دانشگاه ارتباط گسترش يبرا را يمتعدد فنّاوري و علم يپارکها

 نیا فنّاوري و علم يپارکها تعداد ،حاضر حال در و شد سیتأس 1951 سال در استنفورد یصنعت

 ازین حسب بر فنّاوري و علم يپارکها انگلستان کشور در. است دهیرس پارك 170 از شیب به کشور

 مشغول کشور نیا در فنّاوري و علم پارك 100 از شیب ،حاضر حال در  واندشده سیتأس دانشگاهها

ي مناسب براي توسعه همکاریهاي ازمینهعنوان  پارکهاي علم و فناوري به، امروزه].14[ هستند کار به

دولتها از طریق این ساختار قادر خواهند بود . اندسه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت شناخته شده

سیاستهاي خود را در جهت حمایت از نوآوري و کارآفرینی و توسعه فعالیتهاي تحقیق و توسعه پیاده 

ن ا تقویت ارتباط محققموجبدانشگاهها با ایجاد پارکهاي تحقیقاتی و فناوري در مجاورت خود . نندک

 خود آموختگاندانشهاي تحقیقاتی از طریق صنایع و ایجاد بازار کار براي با صنعت، افزایش بودجه

ه و رفع  محل مناسبی براي استقرار واحدهاي تحقیق و توسع،پارکهاي فناوري همچنین. شوند می

 حضور پارکهاي فناوري و مراکز رشد در مجاورت دانشگاهها ، عالوه بر این.هستندمعضالت صنایع 

نکوباتوري و زایشی ایندهاي اهاي فناوري از طریق فر سسات کوچک و متوسط در زمینهؤباعث ایجاد م

 ].15[ خواهد شد

 

  مراکز رشد .16

انکوباتور یا مرکز رشد، .  دانشگاههاي صنعتی استاندازي مراکز رشد یکی از روندهاي کارآفرینی در راه

کشى، گرمخانه یا دستگاه نگهدارى به معناى ماشین جوجهاست، گونه که در فرهنگ لغت آمده آن

ساخته شده است که بر مفاهیم تکثیر کردن،  ”to incubate“ این واژه از مصدر. نوزادان نارس است

 در ادبیات کارآفرینى، انکوباتورها در زمره. ت داردکشت دادن، رشد کردن و تکوین یافتن دالل
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گیرند و چارچوبهایى هستند که براى پرورش یا ایجاد کسب و کارهاى ساختهاى فنى قرار مىزیر

انکوباتور فضاى ادارى، فنى و آزمایشگاهى همراه با خدمات حمایتى با . شوندسیس مىأکوچک ت

سازى و برخى خدمات جانبى را براى  شبکه،م و همچنینحداقل هزینه را براى شرکتهاى نو پا فراه

 انکوباتورها ارائه کننده فضا، خدمات حمایتى و تجهیزات مشترك براى ،در واقع. ندکمی مینأآنها ت

سسات ؤشرکتهاى کارآفرین هستند تا بتوانند کارآفرینان و شرکتهاى کوچک را در ایجاد و توسعه م

 .ندکنخود یارى 

  

  ايشاوره خدمات مارائه .17

 بخشهاي دانشگاهی به بخشهاي صنعتی یکی از روندهاي دانشگاههاي ازاي  ارائه خدمات مشاوره

 یافتهاهمیت بسیاري  صنعت بدنه در یعلم يهاآموزه جیترو و نشر در روند نیا ،امروزه. صنعتی است

 در دانشگاه و صنعت انیم يقراردادها کل نسبت به يا مشاوره يقرارداها سهم کهيطورهب ،است

  .]16[ دیرس 2007 سال در درصد 37 به انگلستان کشور

  

 هنشگادا و صنعت يپیوندها شگستر .18

 خالف بر. است بوده برخوردار استگذارانیس نزد یخاص تیاهم از یعالآموزش گذشته دهه چندطی 

 که ساخت نشان خاطر دیبا ،رفت یم شماربه یاجتماع ياستهایس از یبخش یعالآموزش که گذشته

 محسوب يا منطقه و یمل ياقتصاد ياستهایس ارکان نیترمهم از یکی عنوانبه یعالآموزش امروزه

دلیب قانون بیتصو با دهه نیا در. شد آشکار 1980 دهه در رییتغ يروندها نیاول. شود یم
١

 نقش 

پتنت بر یمبتن فنّاوري انتقال در دانشگاهها
٢

 روابط تیقوت منظوربه یمختلف يها برنامه و لیتسه 

 تیتقو فنّاوري و علم يهایاستگذاریس در کشورها اهداف از یکی ،امروزه. شد نیتدو دانشگاه و صنعت

  .]14[ است ياقتصاد توسعه به یابیدست يبرا دانشگاه و صنعت يهمکار و مشارکت

 قیطر از دانشگاهها ،است داده انجام توسعه و ياقتصاد يهایهمکار سازمان کهاي یبررس یط

 در را ياقتصاد توسعه يکارکردها از یعیوس فیط مرتبط یفرهنگ يتهایفعال ریسا و پژوهش آموزش،

 تعامل یچگونگ بلکه ،ستین لهئمس گرید صنعت با دانشگاه يهمکار امروزه ،رو نیا از. دارند اریاخت

 از مجزا و مستقل دانشگاه ینیآفر نقش ،امروزه .]14[ است ينوآور و ياقتصاد توسعه ندیفرا در آنها

 ياجزا دولت و صنعت دانشگاه، ،ترروشن عبارت به ؛است ذهن از دور يانتظار یاجتماع يبخشها ریسا

. شوند یم محسوب ينوآور يا منطقه و یمل ينظامها از یبخش یهمگ که هستند يا وستهیپ بهم

____________________________________________________________________ 
 

1. Bayh–Dole Act 
2. patent-based Technology Transfer 
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 بیترغ را دولتها فضا نیا در بقا یاصل شرط عنوانبه يریپذ رقابت شدن ریگهمه و اقتصاد شدن یجهان

 اقتصاد به یابیدست ،جهینت در و ينوآور یمل نظام در یمهم نقش دانشگاهها بر هیتک با که است کرده

 .باشند داشته انیبن دانش

  

  یصنعت توسعه در دانشگاه نقش .19

 و رشد خلق، در دانشگاهها نقش شیافزا یصنعت يدانشگاهها با مرتبط يروندها نیترمهم از یکی

 بر یمبتن عیصنا هیاول توسعه و شیدایپ در یمهم نقش کایامر کشور يدانشگاهها. است ريفنّاو توسعه

 منجر اختراع ثبت به که دانشگاه يشگاههایآزما در نیادیبن یعلم اکتشافات. اند داشته فنّاوري ستیز

ریبو و کوهن کشف لیقب از ،شدیم
١

يا ان يد بیبازترک روش خصوص در 
٢

 عیصنا گسترش موجب 

 یمبتن عیصنا هیاول تکاملدر امریکا . دارند تنگاتنگ وندیپ زین یدانشگاه يپژوهشها با که شد ینینو

ترین دالیل این مهم آن است یکی از مهم. دارد یدانشگاه یشیزا يشرکتها در شهیر فنّاوري ستیز بر

 بیترغ یقاتیتحق جینتا يساز يتجار سمت به را انیدانشگاه ییکایامر يدانشگاهها يهنجارهاکه 

 گرید از وتریکامپ افزار نرم و افزار سخت صنعت گسترش در ییکایامر يدانشگاهها نقش. ]17[ کند یم

 یدانشگاه رشته يانداز راه .]18[ شود یم محسوب یصنعت توسعه در دانشگاه ینیآفرنقش يهانمونه

 قیطر از فقط شنق نیا. است داشته وتریکامپ عیصنا توسعه و گسترش در یمهم نقش وتریکامپ علوم

 نیتأم منظوربه یآموزش يها برنامه ارائه و یسازمانده قیطر از بلکه ،نبوده دانش گسترش و دیتول

 ییها رشته ترشسگ يبرا کایامر يدانشگاهها تالش. است بوده مرتبط عیصنا ازین مورد يمهارتها

 دانشگاهها نیا يتالشها گرید از فضا هوا یمهندس و یمیش یمهندس ک،یالکترون یمهندس همچون

 .]19[ است یصنعت توسعه يبرا

  

  هاي آموزشی ویژه رائۀ بستها .20

ها و دروس از   در حوزة کارآفرینی و موضوعات مرتبط در سایر رشتههاي آموزشی ویژه تهیۀ بسته

منظور ترغیب و گسترش کارآفرینی در جمله سیاستهایی است که بسیاري از دانشگاههاي صنعتی به

، MBAهایی همچون  هاي آموزشی در دوره این بسته. گیرند کار میهو دانشجویان بمیان متقاضیان 

هاي آموزشی بر  در این بسته. شوند بهداشت و درمان، توسعه امور اجتماعی و مدیریت فنّاوري ارائه می

کسب و کاردادن موضوعاتی همچون تهیۀ پیشنهادیۀ انجام 
٣

، مدیریت امور خانواده، حقوق کسب و 

____________________________________________________________________ 
 

1. Cohen and Boyer’s Recombinant 
2. DNA Technique 
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 بازرگانی، مدیریت بهداشت و درمان، فرصتهاي کارآفرینی براي افراد ناتوان و معلول، کارآفرینی کار و

اي  تأکید ویژهزنان، کارآفرینی فنّاوري محور و راهنمایی در خصوص چگونگی ادارة واحدهاي کارآفرین 

 .شود می

  

  فنّاوري و علم حوزه در یمل یبخشثر ا .21

 دریافت به توجه با یت يآ ام دانشگاه .هستند لیقا زین یمل رسالت خود يبرا یصنعت برتر هايدانشگاه

 رفاه به کمک که کند یم دیتأک مهم نیا بر ،کایامر حکومت از خود یپژوهش بودجه درصد 80 از شیب

 کایامر یدولت ينهادها و عیصنا به کمک قیطر از کایامر يجار مشکالت حل به کمک کا،یامر مردم یمل

 .]16[ است دانشگاه نیا یمل يتهایمأمور جمله از یاجتماع و ياقتصاد توسعه در

  

   از راه دورآموزشیهاي  اجراي برنامه .22

اي صنعتی همنظور آموزش کارآفرینی از جمله اقدامات دانشگاه بهیهاي الکترونیک استفاده از رسانه

 .هاي آموزشی است پذیري در برگزاري دوره منظور افزایش انعطافبه

  

  انواع دانشگاهها و مراکز تحقیقاتیبینهاي مشترك  بر روندمروري .23

    هنشگادا لتحو 

رسالت و مأموریت دستخوش تغییر و تحول شده از نظر  کارکرد و هم از نظردانشگاه طی زمان هم 

توان دانش بر گرایی را می برخی از مصادیق تحول دانشگاه بر حسب تغییر و تحول در امواج علم. است

ها،   بودن بنگاهها، شرکتها و حتی خانواده له و مرتبط با زمینه، سهیمئبه مسحسب سفارش، معطوف 

اي، توزیعی، انباشتی و غیررسمی  عالی سفارشی، پیمانهاي، آموزش صورت شبکهجریان طیفی دانش به

  .ضرورت تعامل با سایر بازیگردان عرصۀ دانش دانست

 

    عالی زشموآ نشد گیردهتو و همگانی .24

شدن فرهنگ در تمام ابعاد آن  گیر و عمومیرین فرایندهاي تغییر در جامعه معاصر تودهتیکی از مهم

یابد که هاي مردم در آموزش و فرهنگ چنان افزایش میدر این فرایند مشارکت و حضور توده. است

ن ای. شود گرا میگرا جانشین نظام نخبهتدریج نوعی نظام تودههشود و ب نخبگان شکسته می» اقتدار«

  عالی به ظهور نظامهايو در زمینه آموزش» فرهنگ مردم پسند«فرایند در زمینه هنر به غلبه 

اي از   پاره،عالی امروزه تحصیالت دانشگاهی و آموزش.]20[ شده استمنجر گیر عالی تودهآموزش

ائه وظیفه دارد با ار،  دانشگاهامروزه. شود در یک جامعه پیشرفته شناخته می» حقوق اجتماعی«
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آموزشهاي الزم، شرایط انتقال و سازگاري اجتماعی افراد طبقات محروم، اقلیتهاي مختلف و گروههاي 

                  .اي با شرایط ملی و جهانی را فراهم سازد حاشیه

  

    عالیزشموآ نمتقاضیا جمعیتشناختی تغییر و کترمشا در تحول .25

 موجب گذشته دهه چند یط که است یعالآموزش يراب تقاضا شیافزا معطوف به سو کی از روند نی ا 

 یسن بیترک رییتغ از ،گرید يسو از و  استشده» انبوه آموزش «عنوان با يدادیرو يریگ شکل

     . حکایت دارد یعالآموزش به ورود انیمتقاض

  

           جیرخا ينشجودا بجذ سر بر قابتر   .26

 از خارج در دانشجو ونیلیم 5/2 از شیب يدالیم 2009 سال در ونسکوی سازمان گزارش اساسبر 

 ونیلیم 7 به 2020 سال در آمار نیا شود یم ینیب شیپ. هستندمشغول  لیتحص به خود يکشورها

 و یسینامنو يبرا یخارج انیدانشجو قیتشو قیطر از ياقتصاد يریپذ رقابت حفظ. برسد دانشجو

  درآمد ،مثال يبرا. است افتهی وسعهت يکشورها یعالآموزش مهم اهداف از یکی هیشهر پرداخت

 یلیتحص سال در یخارج انیدانشجو لیتحص يها نهیهز پرداخت و یسینامنو محل از آمده دستبه

 انیدانشجو گرید يآمار مطابق. است شده گزارش کایامر دالر اردیلیم 5/15 يالدیم 2007 - 2008

 پنج کشور عمده میزبان .]14[ تندهس کایامر دالر اردیلیم 45 معادل یصنعت دهندة رونق یخارج

ایاالت متحده امریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و استرالیا که به اتفاق : دانشجویان خارجی هستند

چین و هند دو کشور مهم فرستندة  .میزبان بیش از نیمی از دانشجویان خارجی جهان هستند

 کشور یک پنجم دانشجویان کل طوري که دانشجویان خارجی این دوه ب،دانشجوي خارجی هستند

مجموع  ایاالت متحده امریکا، انگلستان، استرالیا، کانادا و نیوزیلند در. گیرند جهان را در بر می

کشورهاي اصلی انگلیسی زبانِ هدف
١

این .  هستند که جاذبه باالیی در جذب دانشجوي خارجی دارند

ایاالت متحده به تنهایی .  بودند2004 درصد دانشجویان خارجی جهان در سال 46کشورها میزبان 

  .میزبان یک چهارم دانشجویان خارجی بوده است

  

  دانشگاه بودن پاسخگو .27

 که رود یم آن از هم یانتظارات متقابالً است، برخوردار احترام و ارج از جامعه در دانشگاه که طورهمان

 را خود يآموزشها کند، فکر رکا بازار و متحول يازهاین جامعه، با خود تناسب به وقفه یب طوربه

____________________________________________________________________ 
 

1. Major English-Speaking Destination Countries(MESDCs) 



                                      نژادمهدي ایران و مریم صنیع اجالل، حسن بشیري، محمد حسینی مقدم  
                                                                                                         

 

87

 نیکارآفر و خالق طراح، ییانسانها را آموختگانش  دانش کند، جامعه مسائل حل به معطوف و کارآمد

 و يادیبن يپژوهشها انیم کند، تیترب یزندگ و کار يدانهایم به ورود يبرا یعمل يمهارتها يدارا و

 ].2[باشدجامعه  گرید يبخشها يتهایلواو و ازهاین يپاسخگو  وکند برقرار تعادل خود يکاربرد

  

     هنشگادا اداره و مالی منابع تأمین  ماهیتتغییر .28

 مهم يروندها از یکی عنوان بههاهدانشگا و مؤسسات اداره و یمال منابع نیتأم تیماه رییتغ

 بخش مشارکت زانیم. است یعالآموزش در یخصوص بخش نقش شیافزا معطوف به یعالآموزش

 يبرا. است متفاوت گرید کشور به کشور کی از یدولت بخش با سهیمقا در یعالموزشآ در یخصوص

 در دانشگاهها اداره و یمال منابع نیتأم در یدولت بخش با سهیمقا در یخصوص بخش سهم ،مثال

 39 کانادا درصد، 49 ایاسترال درصد، 55 ژاپن درصد، 66 کایامر درصد، 77 یجنوب کرة هايکشور

 جیتدربه ،یعالآموزش در یخصوص بخش مهم نقش به توجه با. است درصد 32 انتانگلس و درصد

 .]21[ میهست OECD يکشورها یعال آموزش در دولت نقش کاهش شاهد

  

             جهانی تشهر به ستیابید .29

 از. است یجهان ژیپرست به یابیدست مهم عوامل از یکی کشورها یعالآموزش تیموقع و گاهیجا ،امروزه

  ،اند شده برخوردار ياریبس تیاهم از مزیتا و يشانگها همچون یجهان يهایبند رتبه ،رو نیهم

 يارتقا خواستار يشانگها يبند رتبه به توجه با فرانسه،سابق  جمهور سیرئ ،يسارکوز کهيطوربه

 مقامات. است شده تانانگلس و کایامر مانند ییکشورها با سهیمقا در فرانسه يدانشگاهها مرتبۀ

 دوازده ،دارد را جهان تیجمع درصد کی فقط که یحال در انکشورش هستند یمدع زین گلستانان

 درصد 33 و داده اختصاص خود بهرا  2008 تا 2006 يسالها یط جهان یعلم استنادات درصد

. است کرده منتشر 2008 تا 2006 يسالها یط را هنر و یانسان علوم حوزة در جهان یعلم برونداد

 در 1997 سال در. است داشته همراه به را تانانگلس در دانشجو مداوم شیافزا یژوهشپ یتعال نیا

 2008 سال در شاخص نیهم. کردند یسینامنو دانشجو هزار 921000 یعال آموزش يها شاخه تمام

  .است دهیرس دانشجو ونیلیم 1,1 از شیب به

   

             هاهنشگادا يقابتپذیرر یشافزا .30

  از. است شده لیتبد ياقتصاد افزوده ارزش جادیا عامل نیترمهم به دانش رفمص و انتشار د،یتول

 در یعالآموزش بخش ،امروزه. شوند یم محسوب انیبن دانش اقتصاد مولد يروهاین دانشگاهها ،رونیا

 افتهی توسعه يکشورها در یرقابت تیمز و بوده تر موفق ياقتصاد نظر از جامعه يبخشها ریسا با سهیمقا
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آلباخ  به اعتقاد فلیپ.است کرده دیتشد را توسعه حال در و
١
نایت جین و 

٢
 تاریخ در بار نخستین  براي

پیشرفته آموزش و عالیآموزش شامل بنیان دانش صنایع در جهانی گذاریهاي سرمایه شاهد
٣

. هستیم 

 به جوامع اغلب وابستگی و خدمات بخش افزایش بنیان، دانش جامعه ظهور بازتاب گذاریها سرمایه این

 از نظر ،همچنین. است اقتصادي رشد براي عالیه تحصیالت داراي افراد و دانشمدار محصوالت

 زیرا نخست ،تواند اقتصاد ملی کشورها را نجات دهدعالی میآموزش« شود که  اقتصادي استدالل می

 اقتصادي  انبوهی از تجارب و پیوندهاي،شود و سپس  افزایش سرعت توسعه علمی کشورها میموجب

  .]22[  »ورد و تجارت و صنعت علم به منزله یکی از منابع اقتصادي گسترش می یابدآوجود میهب

  

       عالی زشموآ يهازمر نشد نگمرک  .31

. ی استعالآموزش مؤسسات انواع انیم زیتما نبودن شفاف معطوف به مرز بدون یعالآموزش دةیپد

 توانند ینم گرید نوظهور يرقبا ظهور به توجه با یعالشآموز مؤسسات که است آن انگریب یژگیو نیا

 کارکنان به که ییدانشگاهها ظهور. کنند محدود  یلیتحص مدرك ياعطا یسنت رسالت به را خود

 یعالآموزش دیجد مؤسسات يهایژگیو از ،دهند یم ارائه یتخصص يآموزشها یالملل نیب يشرکتها

 1700 کروسافتیما شرکت. هستند مؤسسات نیا جمله زا موتوروال و دونالد مک دانشگاه  کهاست

 یعالآموزش مؤسسات نوع نیا. است کرده يانداز راه یتخصص يآموزشها ارائۀ يبرا یفن آموزش مرکز

  .]21[ باشند داشته یخارج انیدانشجو جذب در ییبسزا سهم اند توانسته

  

  یعلم تعامالت کنار در یمال تعامالت افتنی تیاهم .32

 از یکی مشترك یپژوهش و یآموزش يها برنامه ياراج منظوربه دانشگاه انیم يهمکار یسنت طور به

 شاهد انیجر نیا تدوام بر عالوه ،امروزه. است بوده یعالآموزش مؤسسات بر حاکم یاصل يانهایجر

 یمال نیتأم. میهست زین یعالآموزش مؤسسات انیم یمال تعامالت و هایهمکار روند گسترش

  .شود یم محسوب تحول نیا يها جلوه نیترمهم از صنعت با يهمکار قیطر از یژوهشپ يها برنامه

  

  عالیزشموآ نجهانیشد و لمللیابین .33

 براي عالیآموزش مؤسسات و دانشگاهها تالش  معطوف بهعالیآموزش شدن المللی بین خصیصۀ

 علمی مراودات رتقايا و فراگیر بنیان دانش جامعه به بخشیدن تحقق منظوربه یکدیگر با همکاري

____________________________________________________________________ 
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شدن به اعتقاد جین نایت اما جهانی .است
١

 ارتباطی ي که به تأثیر فنّاوریهادارد مفهومی ایدئولوژیک 

 اما .جدید، سیاستهاي جهانی و تأثیرات آنها بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست در جهان اشاره دارد

برداري دولتها براي مواجهه و بهرهعالی یک راهبرد و سیاست انتخابی است که المللی شدن آموزش بین

به مجموعه فعالیتهاي » المللی شدن بین«. ]23[ گیرند کار میهشدن ب مناسب از فرایندهاي جهانی

شود که هدف آن  المللی گفته می مربوط به گسترش همکاریها و ارتباطات علمی و دانشگاهی بین

به نحو واقعی در ارتباط و همبسته با فراهم ساختن محیط آموزشی و پژوهشی در دانشگاه است که 

عالی بسیاري شدن آموزش  المللی  در مواجهه با روند بین.]23[اندازها و پیشرفتهاي جهانی باشد  چشم

 و شوند ادغام این روند در شتریب چه هر که هستند تالش در جهان یصنعت برتر يدانشگاههااز 

  واست یجهان دانشگاه کی که است یمدع یت يآ ام دانشگاه. کنند فراهم خود يبرا يبرتر گاهیجا

 ان،یدانشجو ،یعلم ئتیه ياعضا دانشگاه نیا در که شودیم استدالل نیچن ادعا نیا اثبات يبرا

 یهمگ ینیکارآفر و یدانشگاه يبروندادها يساز يتجار صنعت، با تعامل پژوهش، آموزش، سرفصلها،

 زین جهان ،دارد وجود جهان در یت يآ ام که گونههمان ادعا نیا طرفداران اعتقاد به. اندشده یجهان

 نقاط یاقص از را خود یعلم ئتیه ياعضا است شده موفق دانشگاه نیا. دارد وجود یت يآ ام در

 کایامر از ریغ يکشور در دانشگاه نیا یعلم ئتیه ياعضا درصد چهل کهيطورهب ،کند جذب جهان

 تمام باًیتقر. اندگذرانده کایامر از خارج را خود التیتحص مامت ای یمین از شیب یحت و اندشده متولد

 دهند، می مشاوره حکومتها به ،دارند یالمللنیب یپژوهش يهایهمکار دانشگاه نیا یعلم ئتیه ياعضا

 2010 سال در. کنندیم سیتأس یالمللنیب يشرکتها  وکنندیم ارائه یعلم خدمات یخارج عیصنا به

 فرصت ،يدکتر پسا يها دوره قالب در دانشگاه نیا در یالملل نیب پژوهشگر 1700 به کینزد يالدیم

  .]17[  بودند کاربه مشغول مهمان پژوهشگر و یمطالعات

  

       زيمرافر عالی زشموآ .34

عالی فرامرزيآموزش
٢

 معطوف بهعالی فرامرزي آموزش. عالی است یکی دیگر از روندهاي آموزش

. ها و خدمات به فراسوي مرزهاي ملی است ها، پروژه ائه دهندگان دانش، ایدهها، ار تحرك افراد، برنامه

عالی فراملیآموزش
٣

 و خارج از کشور
٤

در  .]24[  و بدون مرز از دیگر معادلهاي این مفهوم است

____________________________________________________________________ 
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عالی  آموزش،صورت مشترك منتشر کردندگزارشی که یونسکو و سازمان همکاریهاي اقتصادي اروپا به

  :]25[ ه شرح زیر تعریف کردند فرامرزي را ب

هاي آموزشی و مفاد درسی در قلمرو فراملی  عالی که در آن استاد، دانشجو، برنامهآن بخش از آموزش

. شوند عالی شامل بخشهاي دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی میاین نوع آموزش. شوند مطرح می

ه به چهره یا به صورت مجازي و آموزش از صورت حقیقی و چهرعالی فرامرزي ممکن است بهآموزش

                 .راه دور ارائه شود

  

       لمللیابین ارقتدا در هنشگادا نقش  .35

 .]26[» موزش بعد چهارم سیاست خارجی استآ«در جهان امروز که شود  از نظر سیاسی گفته می

لماتیک میان ملتها محسوب گذاري براي آینده روابط دیپهمکاري آموزشی به منزله نوعی سرمایه

شوند، گسترش اعطاي  از آنجا که اغلب نخبگان سیاسی از میان دانشگاهیان برگزیده می. شود می

المللی و پذیرش دانشجویان خارجی به منزله نوعی معرفی فرهنگ و جامعه خود به  بورسهاي بین

تواند  ط دانشگاهی می رواب،همچنین. رهبران سیاسی و مدیران ارشد آینده کشورهاي جهان است

خصوص در شرایطی که روابط سیاسی ه ب،موجب استحکام روابط سیاسی و اقتصادي میان دولتها شود

و دیپلماتیک رسمی چندان مستحکم نیست، روابط دانشگاهی راهی براي تداوم و حفظ روابط و 

مریکا در گزارش دولت آ» کمیته مشورتی دیپلماسی عمومی«در این باره . تعدیل کردن خصومتهاست

: نویسد می، منتشر شد1995  سالکه در» سیاست عمومی براي قرن بیست یکم«خود در باره 

 آنها ،رواز این. مبادالت دانشگاهی و آموزشی تأثیرات چندگانه مستقیم بر دیپلماسی دارند«

 سیاسی  بخشی از منطق،همچنین. ]27[ ارزشمندترین ابزارهاي سیاست خارجی دولت آمریکا هستند

در چند دهه اخیر . شودمیعالی به نظام روابط بین کشورهاي جنوب و شمال مربوط آموزش

المللی کشورهاي  اي از کمکهاي بین همواره پاره» کمکهاي تکنولوژیکی«و » کمکهاي آموزشی«

  . صنعتی به آفریقا و آسیا و آمریکاي التین بوده است

  

             يپذیر کترمشا یشافزا .36

 قوانین و اصول مدیریت و کار خود را از طریق ،ها، فعالیتها و همچنین  تمام برنامه،دانشگاهها امروزه

 و کاتولوگها نقش مهمی هاسامانه. رسانند هاي مختلف الکترونیکی و چاپی به اطالع همگان میسیستم

این امر . کنند یبین مردم، دانشجویان و دانشگاهها برقرار م» ارتباط دو سویه و فعال«در ایجاد یک 

تر اداره و در حضور مردم و مشتریانش پاسخگوتر  پذیر  به نحو مشارکتهاشود که دانشگاه  میموجب
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جهان امروز نظام ارتباطات و ماهیت رفتارهاي دانشگاهی را » جهانی شده« وضعیت ،رواز این. باشند

             .دگرگون کرده است

  

       ايشتهرنمیا يهادوره اريبرگز  .37

 ،اســت داشته چشمگیر گسترشى اى رشته بین مطالعات در پژوهش و آموزش قلمرو اخیر، هاى دهه در

. است اىرشته بین پژوهشهاى پایۀ بر تحقیقات اولویت دنیا دانشگاههاى تمام در ،امروزه که اى گونهبه

 پژوهشگران شدن مواجه تخصصى، گرایشهاى ظهور آن تبع به و بیستم قرن در علم پیشرفت سرعت

 گرایى تخصص  به دلیلپژوهشگران بین مشترك دیدگاه نبود فراوان، و متنوع تخصصى هاى زمینه با

 سریع پیشرفت موجبات مطالعاتى هاى زمینه به تخصصى نگاه هرچند که کرد مشخص را مسئله این

 از بعضى در ،ها زمینه این بین منطقى ارتباط نبود ولى است، آورده فراهم را مختلف هاى حوزه در

 که اند شده مواجه زیادى چالشهاى با علمى تحقیقات و است شده تبدیل معضل یک به علم، اىهحوزه

  .]28[ است کرده مشغول خود به را محققان ذهن

  

  آموختگاندانش نقش .38

 صنعت در هادانشگاه نیا آموختگاندانش نقش یصنعت يدانشگاهها يرو شیپ مهم يروندها از یکی

 سهم یمهندس و یفن يدانشگاهها آموختگاندانش هند و نیچ مانند ییکشورها در کهيورطبه. است

 ينظر و یعمل از نظر صنعت با انیدانشجو تعامل .اندداشته کشورها نیا یصنعت توسعه در ییبسزا

 بخش توسعه موجب وهیش سه به تعامل نیا .است یصنعت يدانشگاهها با مرتبط يروندها از گرید یکی

 باعث التیتحص نیح صنعت با انیدانشجو يهمکار و مشارکت نخست :شود یم دانشگاه و صنعت

 نیا آنکه دوم .کنند جذب و ییشناسا رتراحت را خود ازین مورد یانسان منابع بتوانند بنگاهها تا شودیم

 نایدانشجو آنکه سوم و کند دایپ رواج صنعت در انیدانشجو دانش و مهارتها شود یم موجب يهمکار

  .]16[ کنند یم فراهم را دانشگاه به صنعت بخش در موجود یضمن دانش انتقال نهیزم

  

  دانشگاه يتهایفعال گسترش يبرا يادار رساختیز کردن فراهم .39

 يبرا. است بانیپشت سازمان و واحد نوع سه مستلزم یفرهنگ و یپژوهش ،یآموزش تیفعال نوع سه

. اند کرده ياندازراه  رافنّاوري انتقال اداره OECD يکشورها یصنعت يدانشگاهها از ياریبس ،مثال

 يساختارها ،ز اهمیت است که امروزهی حانظراز آن  یسازمان ساختار يساز متناسبضرورت توجه به 

 کشور در ،مثال يبرا. ستین ،است گرفته بر در را دانشگاه که یتحوالت يپاسخگو یدانشگاه یسنت

 شده افتهی سازمان یپژوهش يواحدها ياندازراه موجب دولت يازهاین به ییپاسخگو ضرورت کایامر
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 حل يبرا تا کند یم جمع هم گرد را مختلف يها رشته و شهایگرا از یعلم ئتیه ياعضا که است

 .کنند پژوهش دولت مشکالت

  

  گیرينتیجهبندي و جمع .40

 نوین ايهدانشگاه م،یک بیست و قرن براي عالیآموزش جهانی انداز چشم در با توجه به تعریف یونسکو

 تسهیل منظور به الیعدر آموزش کارآفرینی مهارتهاي آن در که جایگاهی": اندشده توصیف ونهگاین

 این با مطابق. "یابدمی توسعه کنندگان کار ایجاد به شدن تبدیل براي و آموختگاندانش قابلیتهاي

 یعنی ؛دارد عهده بر هم دیگري خطیر وظیفه آموزش و پژوهش، کارکردهاي بر عالوه دانشگاه تعریف،

آموخته دانشگاه دانشباید در خصوص  ،در واقع. هستند کار کننده ایجاد که بنگاههایی و افراد تربیت

 در محیط کهاست حقوقی  یا قیقیح فردي کارآفرین آموخته دانشگاهداشته باشیم و دانشباز تعریف 

  کار نوآوري با و دریگمی خدمت کاربردي به يپژوهشها کنار در را دانش و کندمی نوآوري خود

 زاینده و کارآفرین دانشگاه خود که است آن صنعت و سازنده دانشگاه تعامل راه بهترین. آفریندمی

 مانند پایه ویژگیهاي دلیلبه دانشگاه. آورد وجودهب دانش بر مبتنی صنایع و باشد محور بنگاه دانش

 هستند، مخترعان از ايبالقوه منابع که علمی تئهی اعضاي و شجوقالب دان در انسانی سرمایه جریان

 اشاعه و تولید مرجع ترینمهم عنواندانشگاه به. است دانش بر مبتنی نوآوري براي محل مناسبی

 جدید بنگاههاي مادر و طبیعی رشد مرکز یک دانشگاه ،بنابراین. کند کارآفرینی تواندجدید می دانش

دانشگاه  کارآفرینی باشد، کارآفرین یک توانددانشگاه می ،خالصه عبارت به ؛است دانش بر و مبتنی

  .است علم بر مبتنی کارآفرینی

عالی  آموزشزمینهاي از تحوالتی است که در گیري به دانشگاه نمونهاین نگاه جهانیِ در حال شکل

ریزي و ستلزامهاي برنامهشناسایی روندها و توجه به آنها یکی از ا. در جهان در حال رخ دادن است

 . پیشرفت دانشگاههاست

دانشگاههاي . ندکتواند به مصرف درست منابع کمک افتادگی در بسیاري از مواقع میمزیت عقب

استفاده از تجربه جهانی و توجه ساختاري به . توانند شبیه به دسته دوم باشندایران بسیار می

  .عالی ماستابع مزیتی براي آموزشعالی در استفاده بهتر از منروندهاي آموزش

  از دید مدیریتی مراحل تاریخی رشد دانشگاهها براي رسیدن به دانشگاه نوآور به ترتیب زیر

 :]29[شوند میتقسیم

  )1968سالهاي قبل از (ساالر  دانشگاه جرگه.الف

  )1968 -1980( دانشگاه دموکراتیک .ب

  )1980-1995( دانشگاه بوروکراتیک .پ
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  )1995پس از (اي اه حرفه دانشگ.ت

  )2010پس از ( دانشگاه نوآور .ث

دهنده یک مسیر تحول در مدیریت به سمت نوآوري باشد، براي حرکت بندي نشاناگر این تقسیم

و شده یادهایی را انتخاب کرد تا هر یک از مراحل ساالري به سمت یک دانشگاه نوآور باید الگواز جرگه

 100تحقیقات انجام شده بین . تري در دانشگاه داشته باشندپررنگخصوص مرحله آخر، نقش به

دریافت جایزه ( که رتبه دانشگاه با وضعیت علمی مدیریت آن  استدانشگاه برتر جهان نشان داده

است براي تبدیل یک دانشگاه بدیهی . ارتباط مستقیم دارد...) ن و آهاي نوبل، میزان ارجاع به مقاله

 اندیشیده شدهیادگاه نوآور نه تنها باید مسیري براي تحول آن از میان مراحل صنعتی به یک دانش

شود، بلکه مدیریت بخشهاي مختلف دانشگاه باید خود نوآور باشند و توان و ظرفیت اداره یک 

را نیز در خود ایجاد ...) اي، پذیرش ریسک، مدیریت علمی و صورت شبکه فعالیت به(مجموعه نوآور 

هر یک از  در خصوص  وضعیت نوآوري در یک دانشگاه صنعتی ي ارتقا،مین دلیلهبه . کنند

  : هاي زیر قابل بررسی است مؤلفه

 ؛ساختار مدیریتی و پشتیبانی 

 ؛پاسخگویی و ایجاد نوآوریهاي مورد نیاز مشتریان، ذینفعان و جامعه 

 ؛محصوالت علمی و فناورانه دانشگاه 

  ،؛ هیئت علمی و دیگر همکاراني، اعضاآموختگاندانش منابع انسانی شامل دانشجویان 

 ؛ساختار علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی  

  ،اندالمللی تعریف کردهانداز خود را در عرصه بین بسیاري از دانشگاههاي صنعتی دنیا چشم

که در حال حاضر نسبت به [المللی شدن عالوه بر برجسته کردن بینکه ویژه دانشگاههاي امریکا به

کید زیادي بر خالقیت أ ت،]المللی شدن برخوردار هستندیر دانشگاههاي جهان از باالترین رتبه بینسا

 در مقیاس جهانی ، نتیجه این نوآوري و خالقیت را ابتدا در حوزه کشور خود و سپس وو نوآوري دارند

  . اندتعریف کرده

سازان با طح، تصمیمدر این پژوهش سعی شد با ارائه یک مدل پیشنهادي متشکل از دو س

 براي. نندکاقدام پذیري دانشگاه به سیاستگذاري پژوهانه در جهت افزایش رقابترویکردي آینده

 عالی در دو سطح مشترك و اختصاصی وسیاستگذاري مناسب توجه به روندهاي جهانی آموزش

سو و خود از یکو فناوري  تحقیقات ،هاي مختلف مانند وزارت علوماماتی که تاکنون از حوزهاقد

  .دانشگاهها از سوي دیگر انجام گرفته است، امري ضروري است



 پژوهانه در سیاستگذاري دانشگاههاي صنعتی مبتنی بر پویش محیطیرویکرد آینده...



94 

  مراجع

 ايهفرصت تشخیص بر مؤثر عوامل  بررسی،)1388( محمدعلی کرامتی،  وحسنعلی آقاجانی، اله،رحمت پور،قلی .1

  .123 - 158 .صص سوم، شماره اول، سال ،کارآفرینی توسعه اطالعات، فنّاوري حوزه در کارآفرینانه

  .920. ی، صن نشر: تهران ی،رانیا يها مسئله و یجهان يمنظرها: یعال آموزش و دانشگاه ،)1388( مقصود فراستخواه، .2
3. Martin, B. (1995), Foresight in science and technology, Technology Analysis & Strategic 

Management, Vol. 7, No.2, pp. 139 – 168. 
4. Directorate-General for Research (2006), Using foresight to improve the science-policy 

relationship, European Communities, March 2006, ISBN 92-79-02010-2 
5. Choo, Chun W. (2001), Environmental scanning as infonnation seeking and organizational 

leaming, Information Research, Vol. 7, No. 1. 

 ،ریتدب ،رانیا در ینیکارآفر توسعه و انکوباتورها ،)1384( بابک ،یمیابراه ی وموس دربان، زادهزمان ال،یسه ،یمیابراه .6

 .166 شماره

 www.irost.org :در دسترس قابل ،اختراع ثبت حق ،)1390 (رانیا یصنعت و یعلم يپژوهشها سازمان .7

 :در دسترس قابل ،کایآمر يدانشگاهها منظر از ینگاه: صنعت و دانشگاه نیب رابطه ،)1390( سیساتیا .8
http://mohseneftekhari.mihanblog.com 

 با ،یدانشگاه یانشعاب يشرکتها يریگشکل از تیحما يالگو ،)1389 (ماندانا مهر، آزادگان  ودیسع محمد ،یعامل جبل .9

 سال ،يفناور و علم استیس فصلنامه ،رانیا نعتص و علم دانشگاه يمورد مطالعه ر؛یخطرپذ يگذارهیسرما وکار ساز

 .1 شماره سوم،

 رانیا انداز چشم در یدانشگاه انیبن دانش یانشعاب يها شرکت توسعۀ نقش ،)1389 (همکاران و ابوالقاسم  ون،یعرب .10

 ir.1404saramadan://http: در دسترس قابل  ،1404

  .34 شمارة ،افتیره قات،یتحق جینتا يساز يتجار ،)1383 (بهمن فکور، .11

 سال ،ایران عالی آموزش مجلۀ ،آن چالشهاي و عالی آموزش در سازي تجاري روشهاي. )1388 (همکاران و نیا هاشم .12

 .35-57 صص دوم، شمارة دوم،

 يدانشگاهها در قاتیتحق جینتا يساز يتجار و یدانشگاه ینیکارآفر ،)1387( بهمن فکور،  واله حجت ،ینیحس یحاج .13

 .تابستان ،2 شماره اول، سال ،يفنّاور و علم استیس ،)کشور مهم دانشگاه 7 يمورد مطالعه(رانیا
14. Altbach, P. G, Reisberg, L. and Rumbley, L. E., (2009). Trends in global higher 

education: Tracking an academic revolution. Boston: Center for International Higher 
Education. 

 :در دسترس قابل ،چالشها و فرصتها: دانشگاهها مجاورت در فناوري پارکهاي ایجاد ،)1388( یمصطف اقبال، انیمیکر .15
www.karafarini.gov.ir  

16. Potter, J. (2008), Entrepreneurship and higher education edited. Geneva: OECD, 
Available at: www.oecd.org/publishing/corrigenda. 

17. Hatakenaka, Sachi (2008), The role of higher education in high tech industry 
development: what can international experience tell us?. ABCDE conference. 

18. Bresnahan, T. and Malerba, F. (1999), Industrial dynamics and the evolution of firms 
and nations competitive capabilities in the world computer industry in Mowery D. 
and Nelson, R. (ed), The sources of industrial leadership, Cambridge University 
Press 

19. Rosenberg, N. & Nelson, R.R. (1994). American universities and technical advance 
in industry, Research Policy, Vol. 23, No. 3, pp. 323-348. 

20. Scott, P. (1995), Globalization and the University, CRE Action, 115. 



                                      نژادمهدي ایران و مریم صنیع اجالل، حسن بشیري، محمد حسینی مقدم  
                                                                                                         

 

95

21. Vincent-Lancrin, S. (2009), Building capacity through cross-border education. Cross-
Border Higher Education for Development. 2004. OECD. Retrieved January 31, 
Available at: 
http://www.oecd.org/dataoecd/51/42/37477437.pdf#page=4http://www.oecd.org/data
oecd/51/42/37477437.pdf#page=4 

22. Johnston J. & Edelstein, R. (1993) Beyond borders: Profiles in international 
education. Washington DC: Association of American Colleges and American 
Assembly of Collegiate 

23. Knight, J. and Wit, H. (1997), Strategies for internationalization of higher education: Historical 
and conceptual perspective, In De Wit (Ed); Internationalization of higher education: A 
comparative study; Amsterdam: European Association of Internationalization Education.  

24. Knight, J. K. (2006), Higher education crossing borders: A guide to the implications 
of the general agreement on trade in services (GATS) for cross-border education, A 
Report Prepared for the Commonwealth of Learning and UNESCO. 

25. OECD (2004), Internationalisation and trade in higher education: Opportunities and challenges, 
Paris.  

26. Alladin, I. (1992), International Co- operation in higher Eeucation: The globalization 
of universities, Higher Education in Europe, Vol. 17, No. 4. 

27. De Wit, H. (2002), Internationalization of higher education in the United States of America and 
Europe: A historical, comparative, and conceptual analysis. Westport: Greenwood Press. 

 انواع و جایگاه ضرورت، بر درآمدى ،)1388(آرزو دینانى، ابراهیمى  و حسنعلى نصرآبادى، بختیار اهللا، ذبیح خنجرخانى، .28

 .صـص  ،1 شماره دوم، دوره ،انسانی علوم در اىرشتهمیان مطالعات فصلنامه ،عالى آموزش در اى هرشت میان مطالعات

186-167. 

  .، سند نوآوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر)1388 (بهرامی و همکاران .29

  


