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چکیده :امروزه ،بیش از پیش همکاری بین دانشگاه و صنعت بهعنوان ابزاری برای افزایش و بهبود نوآوری
از طریق تبادل دانش در نظر گرفته میشود .این امر با افزایش چشمگیر مطالعاتی که در آنها موضوع از
دیدگاههای مختلف بررسی میشوند ،مشهود است .به هر حال ،این رکن از دانش همچنان بهصورت
پرا کنده و بدون دیدگاهی جامع و کارآمد است .از این رو ،در این مطالعه الگوی مناسب و کارآمدی برای
توسعه همکاریهای دانشگاه فنی و حرفهای با صنعت و جامعه ارائه شده است .این دانشگاه در آموزش
مهارتهای علمی و عملی نقش مهمی دارد و یکی از اهدف آن تربیت مهندس ماهر و آماده برای ورود به
بازار کار است .مطالعه حاضر از نوع پژوهشهای کیفی بود که با استفاده از رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد
انجام شد .جامعه آماری پژوهش «خبرگان داخل و خارج دانشگاه و مدیران دانشگاه فنی و حرفهای»
بودند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند در مجموع 15 ،نفر بهعنوان مشارکت کنندگان در پژوهش
انتخاب شدند .دادهها به شیوه مصاحبه با روش هدایت کلیات و بهصورت نیمه ساختار یافته گردآوری و با
استفاده از نرم افزار  MAXQDAتحلیل شدند .برای بهدست آوردن اعتبار و روایی دادهها از دو روش بازبینی
مشارکت کنندگان و مرور خبرگان در پژوهش استفاده شد .مقوله محوری مطالعه حاضر تجاریسازی دانش
ّ
و فناوری در دانشگاه جامعه محور بود که با توجه به شرایط علی ،شرایط زمینهای و شرایط مداخلهگر
راهبردهایی تدوین و الگوی نهایی بر اساس آن ارائه شد.
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1.1مقدمه
ســطــح جــهــانــی و رق ــاب ــت فـ ــنـ ــاوری اطـ ــاعـ ــات ب ـ ــرای رس ــی ــدن ب ــه رق ــاب ــت مــلــی بــســیــار مــهــم اســت
( .)Om et al., 2007بهمنظور پویایی فناوری در طول زمان ،دانشگاههای فنی و حرفهای با مأموریتهایی
سروکار دارند و برای انجام دادن مأموریتهای خود حمایتهای مالی بیشتری را از دانشگاه ،صنعت و
دولت خواستار هستند ( .)Zhou et al., 2016بهعالوه ،در کشور ایران آموزش فنی و حرفهای در توسعه
محصوالت و تحقیقات در زمین ه فناوری نقش مهمی دارد .آموزش فنی و حرفهای بهعنوان زمینهای برای
پژوهش در خصوص فناوری صنعتی و رشد تکنسینها در نظر گرفته شده است .در مؤسسات آموزشی
دانشآموختگان بدون در نظر گرفتن نیازهای صنعت آموزش میبینند؛ در این حالت ،برای دانشآموختگان
دانشگاهی بهدست آوردن شغل بسیار سخت خواهد بود ،چرا که آنها نمیتوانند خواستههای مورد نیاز
صنعت فناوری اطالعات را بــرآورده کنند .بنابراین ،در این حالت شکاف بزرگی بین مؤسسات آموزشی
بهعنوان ارائه دهنده و صنعت بهعنوان مصرف کننده بهوجود میآید .ا گر چه تعداد متخصصان بسیار
ماهر رو به افزایش است ،ولی مهارت آنها اغلب با صنایع نوین متناسب نیست .بنابراین ،همکاری دانشگاه
و صنعت نه تنها عاملی برای ارتقای تحقیقات ،بلکه فعالیتی اقتصادی در نتیجه تحریک نوآوری در فناوری
محسوب میشود .منجارس  -هنریکز و همکاران ( )Manjarrés-Henríquez et al., 2008دریافتند که یک
راه بهدست آوردن کمکهای مالی بیشتر از منابع خارجی آن است که پژوهش با دانشگاه و صنعت تلفیق
شود .عالوه بر این ،دانشکدههای علمی میتوانند از بهرهوری علمی بهتری در رسیدن به سطوح عالیتر
دانشگاهی برخوردار شوند ،نسبت به آنکه فقط در تحقیقات دانشگاهی تمرکز داشته باشند .منابع بودجه
ً
پژوهش دانشگاه عمدتا از طریق پروژههای علمی و فناوری است که دولت ،صنایع یا دیگر سازمانها آن
را تأمین میکنند ( .)Sánchez-González & Herrera, 2010پژوهشگران نشان دادهاند که منابع انسانی
در دانشگاهها برای توسعه فناوریهای نوین ضروری هستند .لیپسی ( )Lipsey, 2002اشاره کرده است
که استادان علمی با تواناییهای تحقیقاتی سرمایههای ارزشمندی برای دانشگاهها و جامعه هستند
و در ترویج رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا میکنند .در این صورت ،همکاری مؤسسات آموزش عالی و
شرکتهای صنعتی نه تنها بهطور چشمگیر سطح تخصص دانشمندان ،توسعه دهندگان ،تکنسینها و
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه را باال میبرد ،بلکه موجب ارتقای کیفیت و نیز تقاضای بیشتر برای
متخصصان دانشآموخته دانشگاه میشود که بهصورت کارآمد ،آماده کار در شرکتهایی با فناوری باال
بهعنوان بخشی واقعی از اقتصاد هستند؛ از این طریق شرایط اولیه برای توسعه تحقیقات علمی و رشد و
شکوفایی دانشمندان جوان و حرفهای فراهم و ارتباط فرایند آ کادمیک و علمی دانشگاه با فعالیت تولید
و تجارت در شرکتها آغاز میشود ( .)Shegelman et al., 2015بنابراین ،همکاری خوب بین دانشگاه فنی
و حرفهای و صنعت در سالهای اخیر مورد نیاز بوده است که در توسعه شرکتهای ما نقش فعالی داشته
باشد .در زمانی مشابه دانشگاهها به مرور و بهبود برنامههای داخلی خود نیاز دارند تا بر اقتصاد کشور
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تأثیر مهمی داشته باشند .همچنین دانشگاههای فنی و حرفهای در مسیرشان به سمت آینده مشکالت
متعددی خواهند داشت ،چرا که تجربه آنها در این مسیر محدود است ،پختگی کافی را ندارند ،نواقصی در
کار آنها مشاهده میشود و با مشکالت و تضادهایی روبهرو هستند .گفتنی است که درباره مسائل یادشده
در کشورهای توسعه یافته مطالب بسیار کمی یافت میشود .بنابراین ،در صدر تمام این مشکالت این
پرسشها مطرح است که :الگوی مناسب در تحلیل سطح همکاری دانشگاه فنی و حرفهای با صنعت
و جامعه کدام است؟ مؤلفههای اصلی و اثرگذار ارتباط دانشگاه فنی و حرفهای و صنعت چیست؟ این
مسائل نیازی است که باید هم از لحاظ نظری ،هم شناختی و هم عملی به آنها پرداخته شود.
2.2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهـوم همـکاری دانشـگاه بـا صنعـت شـامل تمـام کارهـای روشـمند در زمینههـای علمـی و بهبـود
فنـاوری بـا ترکیـب امکاناتـی مثـل دانشـجویان ،دانشـمندان ،وسـایل فنـی در کنـار تولیـد حوزههـای
کسـب و کار ،فراهـم آوردن شـرایط کارآمـوزی دانشـجویان و تجربـه دانـش نظـری دانشـمندان اسـت
( .)Yildirim, et al.; Odabasi et al., 2010بهطورکلی ،ارتباط دانشگاه و صنعت را میتوان اینگونه تعریف
کـرد :ارتبـاط مـورد اعتمـاد ،متعهدانـه و فعـال بیـن موجودیتهـای صنعـت و دانشـگاه کـه موجـب انتشـار
خالقیتها ،ایدهها و مهارتهای نیروی انسانی با هدف ساخت ارزش برای دو طرف در طول زمان میشود.
ایـن ارتباطهـا بـا ترا کنشهـای معمـول بیـن طرفیـن در طـول یـا بعـد از فراینـد تحقیـق طبقهبندی میشـود و
ً
معموال بر انتقال فناوری از دانشگاه به سازمانها متمرکز است ( .)Frasquet et al., 2012انتقال دانش فنی
در ایـن نـوع از ارتباطهـا بسـیار مهـم اسـت .همـکاری و مشـارکت دانشـگاه و صنعـت بـه تعامـل بیـن هر بخش
نظام آموزش عالی با صنعت با هدف تشویق تبادل دانش و فناوری اشاره دارد (.)Ankrah & Omar, 2015
همـکاری دانشـگاه و صنعـت بهعنـوان روشـی مفیـد بـرای دانـش سـازمانها سـابقهای طوالنـی دارد
( .)Cricelli & Grimaldi, 2010بهتازگی افزایش چشمگیری در این همکاریها در چند کشور وجود داشته
اسـت کـه بـه ترکیبـی از فشـارها بـر صنعـت و دانشـگاهها نسـبت داده میشـود (.)Giuliani & Arza, 2009
در خصـوص صنعـت ،فشـارها شـامل تغییـرات سـریع فنـاوری ،چرخههـای عمـر کوتاهتـر محصـول و رقابـت
ً
جهانـی شـدید میشـود کـه اساسـا محیـط رقابتـی فعلـی را بـرای اغلـب شـرکتها متحـول کـرده اسـت
( .)Wright et al., 2008در خصـوص دانشـگاهها ،فشـارها شـامل رشـد دانشهـای جدیـد و چالـش افزایـش
هزینه و مشـکالت مالی اسـت که بار منابع عظیمی را برای دانشـگاهها در پی دارد تا به دنبال برقراری روابط
بـا شـرکتهایی باشـند کـه آنهـا را قـادر سـازند در همه زمینههای اصلی پیشـرو باقی بماننـد (.)Hagen, 2002
علاوه بـر ایـن ،فشـارهای اجتماعـی نیـز بـرای دانشـگاهها وجـود دارد کـه باید بهعنـوان موتورهایی برای رشـد
اقتصـادی دیـده شـوند و دانشـگاهها کمتـر بـه چشمپوشـیهای اجتماعـی گسـترده کـه در قبـل داشـتند،
بپردازنـد ( .)Philbin, 2008; Blumenthal, 2003ایـن فشـارها بـر دو طـرف بـه محرکهـای رو بـه رشـدی
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بـرای  UICدر حـال توسـعه منجـر میشـود کـه هدفشـان ارتقـای نـوآوری و رقابـت اقتصـادی در سـطوح
سـازمانی از طریـق تبـادل دانـش بیـن حوزههـای دانشـگاهی و تجـاری اسـت (.)Perkmann et al., 2013
همچنیـن دانشـگاه و صنعـت بهعنـوان دو رکـن مهـم و اساسـی توسـعه کشـورها و دو منشـأ پیدایـش
فناوریهـا و پیشـرفتهای نویـن شـناخته میشـوند .تحـوالت سـریع تکنولوژیـک و تغییـرات در
چشـمانداز رقابتهـای جهانـی ،سـازمانها را وادار سـاخته اسـت تـا در تالشهایشـان بـرای دسـتیابی
بـه ایدههـا ،نـوآوری و مزیـت رقابتـی بـه دنبـال شـرکایی بـرای خـود باشـند کـه ایـن فشـارها موجـب
شـکلگیری روابـط رسـمی و غیررسـمی بیـن صنعـت و دانشـگاه شـده اسـت (.)Plewa et al., 2013
در پـی تعامـل پایـدار بیـن دانشـگاه و صنعـت میتـوان توسـعه صنعتـی و اقتصـادی جامعـه را متصـور شـد
( ،)Fayez & Shahabi, 2010زیـرا صنعـت زاده فکـر اسـت و فکـر در دانشـگاه و جاهـای مشـابه آن زاده
میشـود و رشـد میکنـد ( .)Shafiei, 2003البتـه ،ایـن ارتبـاط ،ارتباطـی مؤثـر و سـودمند بـرای هـر دو طـرف
اسـت ،زیـرا بـه شـرکتها و دانشـگاهها اجـازه میدهـد تـا از مهارتهـای مکمـل هـم در جهـت کاهـش
هزینههـا و افزایـش نتایـج پژوهشهـا بهـره ببرنـد ( .)Hemmert et al., 2014بهطورکلـی ،همـکاری دانشـگاه
بـا صنعـت نوعـی همگرایـی و یکنواختـی بیـن اصـول مختلـف را طلـب میکنـد (.)Perkmann et al., 2011
همـکاری صنعـت بـا دانشـگاه بـه چهـار دلیـل مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت :پشـتیبانی از تحقیقـات ،همـکاری
در تحقیقـات ،انتقـال اطالعـات و انتقـال فنـاوری (.)Santoro & Chakraborty, 2002بنابرایـن ،تالشهـای
جـدی در ایجـاد رابطـه بیـن دانشـگاه و صنعـت انجـام و در ایـن خصـوص برخـی از مدلهـای تجربـی و
شـاخصهای

کارکـردی

در

بحثهـای

سیاسـتگذاری اضافـه شـده اسـت .تعـداد
اختراعات ثبت شـده توسـط دانشگاه و صنعت
بهطـور مسـتقیم بـر میـزان رابطـه بیـن ایـن دو
سـازمان داللـت دارنـد (.)Petruzzelli, 2011
در شـکل  1ارتبـاط بیـن دانشـگاه و صنعـت از
جنبههـای گونا گـون خالصـه شـده اسـت.
تحقیقـات مرتبـط بـا ارتبـاط بیـن دانشـگاه
فنـی و حرفـهای و صنعـت را میتـوان از دو
منظـر دانشـگاهمحور و صنعتمحـور بررسـی
کـرد .پیوندهـای صنعتی بهعنـوان منبع دانش
و کاتالیـزور بـرای بهبـود واحـد تحقیق و توسـعه
دانشـگاه بهویـژه بـا اهـداف تجـاری اسـتفاده
میشـود ( .)Chandran et al., 2009در

شکل  :1پیوندهای دانشگاه و صنعت
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تحقیقـات صـورت گرفتـه دربـاره نـوآوری بهطـور گسـترده نقـش مهـم همـکاری صنعـت با دانشـگاه در شـتاب
بخشـیدن به انتقال دانش و تجاریسـازی آن در بین واحدهای تحقیقاتی و صنعتی شناسـایی شـده اسـت
(& Cohen et al., 2002; Sveiby & Simaons, 2002; Hagedoorn et al., 2000; Acs et al., 1994; Arundel

 .)Geuna, 2004در تحقیقات مشابه ،پیوگو تئوتوکی و همکاران ( ،)Poyago-Theotoky et al., 2002بروکس
( )Brooks, 1994و سیگل و همکاران ( )Siegel et al., 2002منافع همکاری بین صنعت و دانشگاه را نشان
دادهاند .ارتباط بین صنعت و دانشگاه ،دانشگاهها را از طریق ایجاد درآمد ،صدور مجوز ،سرمایه ،تحقیقات
حمایـت شـده ،کمکهـای مالـی و بهبـود فنـاوری منتفـع میسـازد .بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه تعهـدات
و قراردادهـا مکانیزمهـای بسـیار مهمـی در انتقـال فنـاوری هسـتند (.)Rogers, Yin & Hoffmann, 2000
ترسـبای و ترسـبای ( )Thursby & Thursby, 2000نشـان دادنـد کـه افزایـش در وابسـتگی کسـب و کارهـا
بـه  R&Dهـای خارجـی موجـب افزایـش اعتباربخشـی در میـان دانشـگاها شـده اسـت .بهطـور مشـابه ،در
تعـداد زیـادی از مطالعـات بـه اهمیـت مشـارکت دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت اشـاره شـده اسـت،
بـرای مثـال ،چـاو ،گیلمـان و سـربانیکا ()Chau et al., 2017دربـاره همتـرازی تعاملات صنعـت و دانشـگاه:
نقـش مـرزداران در انتقـال سـرمایههای فکـری بررسـی و ایـن پرسـشها را مطـرح کردنـد کـه چگونـه میتـوان
کارایـی و بهـرهوری واحدهـای فنـاوری و انتقـال دانـش را بـاال بـرد ،نحـوه جـذب و آمـوزش کارکنان با شـرایط/
قابلیـت مناسـب و چگونگـی نگـرش نامطلـوب برخـی از دانشـگاهیان را در خصـوص تبـادل دانـش تغییـر داد.
در حـال حاضـر ،دیدگاهـی جامـع از ایـن عملکردهـا و روشـی کـه آنهـا مکمـل یکدیگـر یـا هماهنـگ کننـده
فعالیتهـای خـود هسـتند ،وجـود نـدارد .آنهـا در مطالعـه خـود درصـدد بررسـی ایـن شـکاف بهصـورت
نظـری و عملـی بودنـد و اینکـه چگونـه دانشـگاه باید در دو بعد داخلی و روابط خارجی انسـجام داشـته باشـد
و بـه همیـن دلیـل چارچـوب و بینـش ذینفعـان کلیـدی را ارائـه کردنـد .ژو و همـکاران ()Zhou et al., 2016
مطالعـهای را بـا عنـوان «عملکـرد پژوهشـی و منابـع تأمیـن مالـی دانشـگاه ،صنعـت و دولـت در دانشـگاههای
فنـی و حرفـهای تایـوان» انجـام دادنـد .نتایـج پژوهـش آنهـا نشـان داد کـه منابـع مالـی در دانشـگاههای
فنـی و حرفـهای تایـوان بـه تعـداد ثبـت اختراعـات و انتشـار مقـاالت و نیـز طـرح توجیهـی دانشـکدهها بـرای
انتشـار مقالههـای اعضـای خـود و اسـتراتژی ثبـت اختراعـات وابسـته اسـت .هـی کیونـگ و همـکاران
( )Hue Kyung et al., 2016دربـاره تعییـن اثرهـای واسـطهای پروژههـای تحقیـق و توسـعه بـا پشـتوانه
دولتـی درخصـوص رابطـه بیـن عوامـل صالحیـت دانشـگاهها و عملکـرد همـکاری دانشـگاه و صنعـت مطالعـه
کردنـد .یافتههـای آنهـا نشـان داد کـه بودجـه تحقیـق و توسـعه از دولـت مرکـزی تـا حـدی عملکـرد همـکاری
دانشـگاه و صنعـت را واسـطهگری میکنـد ،هنگامـی کـه ظرفیـت پژوهشـی هیئـت علمـی تمـام وقـت و انـدازه
دفتـر صـدور مجـوز فنـی ( )TLOبهعنـوان متغیرهـای مسـتقل در نظـر گرفتـه شـوند .هنگامـی کـه انـدازه
مجمـع بـرای همـکاری دانشـگاه و صنعـت یـک متغیـر مسـتقل اسـت ،تأمیـن بودجـه تحقیـق و توسـعه از
دولـت مرکـزی همـکاری دانشـگاه و صنعـت را واسـطهگری نمیکنـد .بـا ایـن حـال ،کمکهـای مالـی تحقیق و
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توسـعه از دولـت محلـی عملکـرد پـروژه همـکاری دانشـگاه و صنعـت بـرای هـر متغیـر مسـتقل انتخـاب شـده را
میانجیگـری نمیکنـد .نتایـج بهدسـت آمـده از ایـن مطالعـه دسـتورالعملی را بـرای کمکهـای مالـی دولتـی
بـه پروژههـای تحقیـق و توسـعه بـرای ارتقـای عملکـرد در طـول همـکاری دانشـگاه و صنعـت ارائـه میدهـد.
مکمتیلا ،جونـل و رنتـاال ( )Mäkimattila et al., 2015در پژوهشـی بـا هـدف توسـعه سـاختارهای همـکاری
برای تعامل دانشـگاه  -صنعت و نوآوریها به این نتیجه رسـیدند که دانش قبلی و ارتباطها در سـازمانها
متغیرنـد و تعامـل بایـد پشـتیبانی شـود ،در حالـی کـه آنهـا به حدا کثر رسـاندن منافع ناشـی از منابـع داخلی و
خارجـی قابـل دسـترس بـرای نـوآوری را هـدف قـرار میدهنـد .همچنیـن مطالعه آنهـا اهمیت تبـادل دانش با
دانشـگاهها و شـرکتهای متعـدد و مودهـای (حالتهـای) مختلـف فرا گیـری مربـوط بـه نـوآوری را مشـخص
میکنـد .در پژوهـش حاضـر تلاش شـده اسـت تـا بـه پرسـشهای زیـر پاسـخ داده شـود:
	zاز دیـدگاه خبـرگان دانشـگاه و صنعـت ،مسـئوالن و متوالیـان دانشـگاه فنـی و حرفـهای مؤلفههـای
اصلـی و اثرگـذار ارتبـاط دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت و جامعـه چیسـت؟
	zالگوی مناسب در تحلیل سطح همکاری دانشگاه فنی و حرفهای با صنعت و جامعه کدام است؟
 3.3روش پژوهش
بـا توجـه بـه آنکـه هـدف ایـن پژوهـش ارائـه الگویـی بـرای توسـعه همکاریهـای دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا
صنعـت و جامعـه بـود ،بـرای اجـرای عملیـات پژوهـش و تجزیـه و تحلیـل دادههـا از رویکـرد پژوهـش کیفـی و
روش نظریهپـردازی دادهبنیـاد اسـتفاده شـد .نظری هپـردازی دادهبنیـاد یـک روش پژوهـش اسـتقرایی اسـت
کـه بـه پژوهشـگران در حوزههـای موضوعـی گونا گـون امـکان میدهـد تـا به جای اتـکا به نظریههـای موجود،
خـود بـه تدویـن نظریـه از طریـق تجزیـه و تحلیل مقایسـهای مشـاهدهها اقدام کنند .نظریـه حاصل از اجرای
چنیـن روش پژوهشـی ،نظریـهای فراینـدی اسـت کـه بـا اسـتفاده از شـیوههای منظـم گـردآوری دادههـا،
میتـوان بـه تشـخیص مقولههـا و مضمونهـا و برقـراری رابطـه میـان ایـن مقولههـا پرداخـت و نظریـهای را
بـرای تبییـن یـک فراینـد عرضـه کـرد ( .)Strauss & Corbin, 2008جامعـه آمـاری پژوهـش «خبـرگان داخـل
و خـارج دانشـگاه و مدیـران دانشـگاه فنـی و حرفـهای» بودنـد .منظـور از خبـرگان در ایـن مطالعـه ،آن دسـته
از اسـتادان یـا اعضـای هیئـت علمـی و کارکنـان و مدیـران صنعـت هسـتند کـه مطالعـات و سـوابقی از قبیـل
انجـام دادن پایاننامـه ،طـرح پژوهشـی ،ارائـه مقالـه و تألیـف و ترجمـه كتـاب در زمینـه دانشـگاه و صنعـت
دارنـد .بهطورکلـی ،مشـخصه اصلـی و متمایـز افـراد در گـروه خبـره دارا بـودن سـابقه فعالیـت علمـی یـا عملـی
و در ارتبـاط بـا موضـوع پژوهـش حاضـر بـوده اسـت .بـرای انتخـاب گـروه نمونـه از دو راهبـرد اسـتفاده شـد.
ابتـدا بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری هدفمنـد آن دسـته از خبـرگان کـه بنـا بـه شـناخت و قضـاوت محقـق
دارای مطالعـات و سـوابق مرتبـط در زمینـه موضـوع مـورد مطالعـه بودنـد ،بـرای مصاحبـه انتخـاب شـدند.
سـپس ،بـر مبنـای روش نمونهگیـری گلولـه برفـی از هـر یـک از افـراد مصاحبـه شـونده خواسـته شـد تـا خبرگان
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دیگـری را کـه فکـر میکننـد میتواننـد یاریگـر ایـن تحقیـق باشـند ،معرفـی کننـد .تعـداد نمونـ ه مـورد مصاحبه
بـر اسـاس اصـل اشـباع در حجـم نمونـه در نظـر گرفتـه شـد و بـر طبـق ایـن اصـل ،زمانـی کـه محقـق بـه ایـن
نتیجـه برسـد کـه انجـام شـدن مصاحبههـای بیشـتر اطالعـات بیشـتری را در اختیـار وی قـرار نمیدهـد و
ً
صرفـا تکـرار اطالعـات قبلـی اسـت ،گـردآوری اطالعـات را متوقف میسـازد .نظرهای افراد مصاحبه شـونده در
ایـن پژوهـش از مصاحبـه  15بـه بعـد بـه اشـباع رسـید و فراینـد مصاحبـه پایـان یافت .ابـزار گـردآوری اطالعات
مصاحبـه بـود .بـرای ایـن منظـور بـا افـراد گـروه نمونـه بـا اسـتفاده از پرسشـنامه نیمهسـاختار یافتـه مصاحبـه
شـد .روش اجـرای کار بدیـن صـورت بـود کـه قبل از مصاحبه طـی تماس تلفنی یا مالقـات حضوری ،موضوع
مصاحبـه و هـدف از اجـرای پژوهـش بـرای افـراد تشـریح و سـپس ،موافقـت آنهـا اخـذ و تاریـخ مصاحبـه
لتـر ابهامـات احتمالـی موجـود در ذهن
تعییـن میشـد .در ابتـدای هـر مصاحبـه نیـز بـا ارائـه توضیحـات مفص 
شـرکتکنندگان برطـرف و مصاحبـه آغـاز میشـد .مـدت زمـان هـر مصاحبـه حـدود  45تـا یـک سـاعت و 30
دقیقـه بـود .مصاحبههـا ضبـط و بعـد از اتمـام مصاحبـه از روی فایـل صوتـی پیـاده میشـد.
4.4یافتههای پژوهش
	zاز دیـدگاه خبـرگان دانشـگاه و صنعـت ،مسـئوالن و متوالیـان دانشـگاه فنـی و حرفـهای مؤلفههـای
اصلـی و اثرگـذار ارتبـاط دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت و جامعـه چیسـت؟
بـرای پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش دادههـای کیفـی جمـعآوری شـده از طریـق مصاحبـه بـر اسـاس رونـد
نظریهپـردازی دادهبنیـاد تجزیـه و تحلیـل شـدند .بهمنظـور تحلیـل دادههـا ،بـر طبـق طـرح نظـامدار نظریـه
زمینـهای ،سـه نـوع کدگـذاری شـامل کدگـذاری بـاز ،کدگـذاری محـوری و کدگـذاری انتخابـی انجـام شـد.
در كدگـذاری بـاز پـس از خوانـدن متـن هـر مصاحبـه ،جملههـا اسـتخراج و بهصـورت كدهایـی ثبـت
شـدند .سـپس ،کدهـای ایجـاد شـده بـر اسـاس وجـوه اشـترا ک و شـباهتهایی کـه بـا هـم داشـتند ،در یـک
دسـته یـا مقولـه قـرار گرفتنـد .دسـتهبندیها بهگونـهای بـود که اجزای تشـکیل دهنـده هر مقوله بـا یکدیگر تا
حـد امـکان هماهنـگ ،امـا بـا عناصـر تشـکیلدهنـده مقولههـای دیگـر متفـاوت باشـند؛ یعنـی در ایـن مرحله
مصاحبـه ضبـط شـده پـس از پیادهسـازی بهصـورت سـطر بـه سـطر بررسـی ،مفهو مپـردازی ،مقولهبنـدی و
سـپس ،بـر اسـاس مشـابهت ،ارتبـاط مفهومـی و خصوصیـات مشـترک بیـن کدهـای بـاز ،مفاهیـم و مقـوالت
مشـخص شـدند .در جدولهـای  4 ،3 ،2 ،1و  5کدهـای بـاز ،مقولههـای فرعـی و مقولههـای مربـوط بـه
ّ
شـرایط علی ،پدیده محوری ،شـرایط زمینهای ،شـرایط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدهای مربوط ارائه شـده
است.
ّ
ّ
شـرایط علـی :شـرایط علـی بـه شـرایطی گفتـه میشـود کـه عامـل اصلـی بهوجـود آورنـده پدیـده مـورد
مطالعـه (توسـعه دانشـگاه فنـی و حرفـهای و صنعـت) باشـد .نتایـج تحلیـل محتـوای پاسـخهای مصاحبـه
شـوندهها به پرسـشهایی مانند برداشـت و تلقی آنان از مؤلفههای مؤثر بر توسـعه دانشـگاه فنی و حرفهای
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ّ
بـا صنعـت و جامعـه ،حا کـی از وجـود یـک مقولـه اصلـی و چهـار زیرمقوله در خصوص شـرایط علی بـرای ایجاد
پدیـده مـورد مطالعـه بـود کـه کدهـای بـاز مربـوط بـه آنهـا بـه شـرح جـدول  1اسـت.
ّ
جدول : 1کدهای باز و مقولههای مربوط به شرایط علی

مقوله اصلی

مقولهها

کدهای باز
استانداردسازی آموزشها و نیروی انسانی

استانداردسازی

ایجاد هماهنگی بین رشتههای دانشگاهی با نیازهای جامعه
اجتناب از یکسانسازی و شبیهسازی کردن دانشگاه فنی و حرفهای با دیگر
دانشگاهها
برطرف کردن دیدگاه نادرست دانشجویان در خصوص واحد درس کارآموزی
بازنگری در قوانین و مقررات

داشتن
سازوکارهای
مناسب و قانونی
توانمندسازی
تولید و توسعه
اشتغال پایدار
(طرح تاپ)

بهکار گرفتن مهندسان شاغل در بخش صنعت برای تدریس در دانشگاه
مشخص کردن اولویتهای پژوهشی صنایع و ایجاد ارتباط دانشجویان با استادان
صنعت
حضور دانشگاهیان در صنایع و بهکارگیری این افراد در زمینههای مناسب
توأمان شدن بحث آموزش تولیدمحور ،تشویقی با توسعه منابع و کارآفرینی
تعریف دقیق صالحیتها و شایستگیهای مورد نیاز مشاغل

تحول در برنامه
درسی

نوشته شدن برنامههای آموزشی و درسی بر اساس تعریف صالحیتها
بازسازی کارگاهها و آزمایشگاهها
دایر کردن رشتهها و مشاغل متعدد و تربیت مربی و استادکار حرفهای
تحلیل و نیازسنجی صنعت

رویکرد
تقاضامحوری در
ارائه آموزشها

تقاضامحور تعریف کردن پروژههای دانشجویی
تقاضامحور بودن دانشگاه فنی و حرفهای
برطرف کردن شکاف عمیق بین آموزشهای دانشگاه و دانستههای روز صنعت

پدیـده محـوری :پدیـده محـوری حادثـه یـا اتفـاق اصلـی اسـت کـه یـک سلسـله کنشهـای متقابـل بـرای
کنتـرل یـا اداره کـردن آن وجـود دارد و بـه آن مربـوط میشـود .پدیـده محـوری مـورد مطالعـه در ایـن پژوهـش
تجاریسـازی دانـش و فنـاوری در دانشـگاه جامعهمحـور بـود کـه مشـخصات مربـوط بـه آن در جـدول  2ارائـه
شـده است.
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جدول  :2کدهای باز و مقولههای مربوط به پدیده محوری

پدیده محوری

مقوله اصلی

مقولهها

کدهای باز
سرمایهگذاری درخصوص نیرویهای کاردان
صنعتی و مهارتمحور کردن آموزشها
استخدام دانشآموختگان تکنیکمحور مورد نیاز صنعت

سرمایهگذاری در
بخش رسمی
سرمایهگذاری
در آموزشهای
مهارتی

انطباق تربیت دانشجو با تقاضای صنعت
تعریف رسالههای تحصیالت تکمیلی برای آینده تحقیقاتی
صنایع
سوق دادن موضوع رسالهها به سمت تجاریسازی
تبدیل به دانشگاه اقتصادی -آموزشی
دایر کردن انجمن تبادل اطالعات
انجام دادن کار فرهنگی برای دانشجویان و خانوادهها

سرمایهگذاری در
بخش غیررسمی

ایجاد ارتباطات خانوادگی
ایجاد رفاقت علمی بین دانشگاه و صنعت
تماس شخصی با اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارکنان صنعت
آسپین آفهای علمی

تجاریسازی
دانش و فناوری
در دانشگاه
جامعهمحور

انجام دادن تحقیقات مشترک و قراردادی با صنعت
توافقات هدفمند
رسمی
ایجاد توافقات
مشترک

تجاریسازی و بازاریابی اختراعات
پروژههای تحقیقاتی مشارکتی
اجرای برنامههای آموزشی برای کارکنان
برکرسی نشاندن استعدادها و هیئتهای مشورتی

توافقات
غیرهدفمند رسمی

مسائل مربوط به
مدیریت

ایجاد توافقات گسترده برای همکاری دانشگاه و صنعت
فعالیتهای تحقیق و توسعه مورد حمایت صنعت در توسعه
دانشگاه فنی و حرفهای
برطرف کردن ضعفهای ناشی از مدیریت
اعتماد متقابل و داشتن تعهد
کار گروهی و انعطافپذیری برای انطباق
اختصاص منابع کافی (بودجه ،افراد و امکانات)

مسائل
سازمانی

ظرفیت و منابع

ایجاد سازههای تشویقی برای محققان دانشگاه
استخدام و آموزش کارکنان انتقال فناوری
ماهیت فناوری /دانشی که منتقل میشود

مسائل مربوط به
فناوری

آشناسازی مدرسان با ساختار و فناوریهای مورد استفاده
آشناسازی دانشجویان و مدرسان با نرمافزارهای تخصصی در
رشتههای مرتبط
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ادامه جدول 2
پدیده محوری

تجاریسازی
دانش و فناوری
در دانشگاه
جامعهمحور

کدهای باز

مقوله اصلی

مقولهها

مسائل
سازمانی

مسائل حقوقی
و مکانیزمهای
قراردادی

مراقبت از اطالعات محرمانه و اختصاصی
پذیرش مسئولیت اخالقی در برابر محدودیتهای قانونی
برطرف کردن سیاستهای انعطافناپذیر دانشگاه از جمله حقوق
مالکیت معنوی ،ثبت اختراعات و مجوز مکانیزمهای قراردادی
خلق دانش و فناوری
شناسایی ظرفیتهای دانشی شرکتها

توسعه دانشی

بهکارگیری سرمایههای دانشی در جهت توسعه ملی

رویکرد
ا کوسیستمی

علمی کردن اقتصاد
ایجاد دیدگاه سیستمی به بحث دانشگاه و صنعت
کاربردی بودن دانش دانشگاه

توسعه پایدار

استفاده از منابع موجود به نحو درست و مناسب

شـرایط زمینـهای :شـرایط زمینـهای نشـاندهنده یکسـری خصوصیـات ویـژه اسـت کـه بـه پدیـدهای
داللـت میکنـد؛ بهعبارتـی ،محـل حـوادث یـا وقایـع مرتبـط بـا پدیـدهای در طـول یـک بعـد اسـت کـه در آن
کنـش متقابـل بـرای کنتـرل و اداره پدیـده و پاسـخگویی بـه آن صـورت میگیـرد .شـرایط زمینـهای در ایـن
پژوهـش شـامل یـک مقولـه اصلـی فرهنگسـازی صحیـح در جامعـه و چهـار مؤلفـه اقتصـاد ،اعتقـادی شـدن
نظـام مدیرتـی و سـازمانی ،آمایـش دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا توجه به صنایـع و ترویج مسـئولیتپذیری در
جامعـه بـود .شـرایط مذکـور بـه شـرح جـدول  3اسـت.
جدول  :3کدهای باز و مقولههای مربوط به شرایط زمینهای

مقوله اصلی

مقولهها

کدهای باز
حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان

اقتصاد

داشتن طرح توجیه اقتصادی برای تجاریسازی
تقویت اقتصاد خصوصی

اعتقادی شدن
نظام مدیریتی و
فرهنگ سازی
سازمانی
صحیح در
آمایش دانشگاه
جامعه
فنی و حرفهای با
توجه به صنایع
ترویج
مسئولیتپذیری
در جامعه

اعتقاد و باور به اینکه این همکاری موجب ارزش افزوده میشود
استفاده از ابزارهای انگیزشی برای ترغیب مدیران صنایع در بهکارگیری نتایج تحقیقات
برگزاری کرسی نظریهپردازی و استفاده از استادان زبده
مجاورت و نزدیکی دانشگاه با صنعت
ایحاد کانالهای ارتباطی دانشگاه و صنعت
قطب صنعتی و داشتن یک دیدگاه تخصصی به دانشگاه فنی و حرفهای
پرورش دانشجویانی که بتوانند در جامعه کارآفرین باشند
افزایش آ گاهی از قابلیتهای پژوهشی دانشگاه
نخبهپروری و جلوگیری از فرار مغزها

ناراکمه و ینیسح یدمحم دمحا دیس 123

شـرایط مداخلهگر :شـرایط مداخلهگر شـرایط میانجی کلی و وسـیع هسـتند که بر چگونگی کنش/کنش
متقابـل اثـر میگذارنـد .در پژوهـش حاضـر و بـر اسـاس تحلیـل محتـوای مصاحبههـا ،یـک مقولـه اصلـی و سـه
زیرمؤلفـه بهعنـوان شـرایط میانجـی به شـرح جدول  4شناسـایی شـدند.
جدول  :4کدهای باز و مقولههای مربوط به شرایط مداخلهگر

مقولهها

مقوله اصلی

کدهای باز
برگزاری تشکلهای مردمنهاد
ایجاد پژوهشگاه و ساماندهی پژوهشی

جلسات و شبکهسازی

فعالیتهای شبکهسازی (فرایند در ارتباط بودن و حفظ این روابط)
برگزاری همایشها ،کارگاههای آموزشی ،سمینارها ،سمپوزیومها و
انجمنها
تأسیس و راهاندازی مرکز رشد واحد فناور با رویکرد مهارتی

اختصاص بودجه و
منابع اعتبار کافی

تأسیس سامانه مشترک

ایجاد پارک علم و فناوری
تشکیل شرکتهای انشعابی دانشگاهی
تأسیس دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت
اجرای پروژههای تحقیق و توسعه با حمایت دولت

پروژههای تحقیق و توسعه

تخصیص بودجه تحقیق و توسعه با حمایت دولت محلی در هر دانشکده
اجرای پروژههای تحقیق و توسعه با حمایت شرکت
تخصیص بودجه تحقیق و توسعه با حمایت شرکت بر حسب هر استاد

راهبردهـا و پیامدهـا :راهبردهـای مـد نظـر در نظریـه دادهبنیـاد بـه ارائـه راه حلهایـی بـرای مواجهـه بـا
پدیـده مـورد مطالعـه اشـاره دارد کـه هـدف آن اداره کـردن پدیـده مـورد مطالعـه ،برخـورد بـا آن و حساسـیت
نشـان دادن در برابـر آن اسـت و پیامدهـا نتیجـه کنـش (اعمـال) و وا کنـش (عکسالعملهـا) شـرایطی اسـت
کـه در خصـوص پدیـده وجـود دارد .ا گـر راهبردهـای دانشـگاه و صنعـت درسـت بـهکار بـرده شـود و ارتبـاط
دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت و جامعـه بهبـود پیـدا کنـد ،موجـب رشـد و توسـعه سـازمانی ،رشـد و
توسـعه اقتصـادی و رشـد و توسـعه اجتماعـی خواهـد شـد .راهبردهـا و پیامدهـای بهدسـت آمـده در جـدول
 5نشـان داده شـده اسـت.
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جدول  :5کدهای باز و مقولههای مرتبط با راهبردها و پیامدها

مقوله اصلی
راهبردها و پیامدها

مقولهها

کدهای باز
اصالح حوزههای زیرساختی (شامل حوزه حقوقی ،فنی و اجتماعی است)
رقابتی شدن دانشگاهها و رقابتپذیری صنعت
توجه به آموزشهای مهارتی و هدفمند کردن دورههای کارآموزی

راهبردهای
حوزه خرد

معرفی ظرفیتها و استعدادهای دانشگاه فنی و حرفهای به جامعه
بازنگری و بهروزرسانی دورههای آموزشی با توجه به نیاز بازار

اتخاذ رویکرد
تقاضامحوری به
جای عرضهمحوری

اجرایی شدن طرح آمایش دانشگاه فنی و حرفهای
گفتوگوی دانشگاه فنی و حرفهای با صنعت
اصالح نگرش سیاستگذاریهای کالن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت
اصالح ساختارهای نهادی و اقتصادی
راهبردهای
حوزه کالن

توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی
کاهش وابستگی دانشگاه به منابع دولتی
حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار
رشد درآمد ملی و ارزی کشور

رشد و توسعه ملی
کشور

رشد و توسعه
اقتصادی

دستیابی به فناوریهای جدید
توسعه ملی کشور مبتنی بر رویکردهای پایدار و دانشبنیان
ایجاد فرصت کسب و کار و بهبود رقابت
یکنواخت شدن سازوکار دانشگاه و صنعت

رشد و توسعه
سازمانی

پویایی صنعت و رشد دانشگاه
کمک به اشتغال دانشآموختگان
افزایش کیفیت آموزش و پژوهش
افزایش شهرت صنعت با تبدیل شدن به کسب و کار مسئولتر در برابر اجتماع

رشد و توسعه
اجتماعی

افزایش اعتبار علمی دانشگاه
گسترش ظرفیتها و قابلیتهای موجود در نیروی انسانی
ترویج جامعهپذیری
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	zالگـوی مفهومـی مناسـب بـرای توسـعه همکاریهـای دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت و جامعـه
چیست؟
بـرای پاسـخگویی بـه پرسـش مذکـور ،پـس از مطالعـه مبانـی نظـری موجـود و مصاحبه با افـراد صاحبنظر
در زمینـه توسـعه همکاریهـای دانشـگاه و صنعـت ،مقولههـای اصلـی و فرعـی مربـوط بـه پدیـده مـورد نظـر
احصـا و مـدل مفهومـی نهایـی بـه شـرح زیـر تدوین شـد.
ً
کدگـذاری محـوری :در کدگـذاری محـوری پژوهشـگر بـا طـرح پرسـشهایی دربـارۀ مقولـه کـه عمومـا
مشـخص کننـده نوعـی رابطـه اسـت ،بـه دادههـا رجـوع میکنـد و بـه بررسـی حـوادث و وقایعـی میپـردازد کـه
مؤیـد یـا رد کننـدۀ پرسشهاسـت .در فراینـد کدگـذاری محـوری پژوهشـگر پیوسـته میـان تفکـر اسـتقرایی و
قیاسـی در حرکـت اسـت؛ یعنـی هنگامـی کـه بـا دادههـا کار میکنـد ،بـه شـکل قیاسـی روابـط یـا ویژگیهـای
ممکـن آنهـا را پیشـنهاد میکنـد .سـپس ،میکوشـد تـا آنچـه بـه شـکل قیاسـی بیـان کـرده اسـت ،در مقابـل
دادههـا بررسـی کنـد .گفتنـی اسـت کـه بـرای تأییـد مجموعـه روابط بـا ویژگیهای مرتبـط با مقوله یـک واقعه
یـا رویـداد کفایـت نمیکنـد ،بلکـه روابـط و ویژگیهـا را باید چندین بار در دادهها مشـاهده کـرد؛ گرچه ممکن
اسـت شـکل آنهـا متفـاوت باشـد .در ایـن مطالعـه بهطورکلـی 104 ،کـد مسـتخرج نهایـی در قالـب  20مقولـه
دسـتهبندی شـده اسـت.
کدگذاری انتخابی :در کدگذاری انتخابی نتایج گامهای قبلی بهکار برده میشـود ،مقولۀ اصلی انتخاب
و بـه شـکل نظاممنـد بـه سـایر مقولههـا مرتبـط میشـود ،ارتباطـات اعتبـار مییابـد و مقولههـای نیازمنـد
بـه پاالیـش و توسـعۀ بیشـتر توسـعه مییابنـد .گامهـای مذکـور در فراینـد رفـت و برگشـتی انجـام میگیرنـد؛
بنابرایـن ،گامهـای کدگـذاری انتخابـی بـه شـکل واضحـی از یکدیگـر مجـزا نیسـتند و از طریـق فراینـد تعاملـی
بـه همـراه کدگـذاری بـاز و کدگـذاری محـوری انجـام میگیرنـد .بهطـور خالصـه ،رویـۀ تحلیـل دادههـا کـه بـه
ٌ
خلـق مـدل نظـری منجـر میشـود ،شـامل شـرایط علـی ،شـرایط زمینـهای ،شـرایط مداخلهگـر ،راهبردهـا و
پیامدهاسـت کـه پدیـده اصلـی؛ یعنـی «سـوق دادن به سـمت دانشـگاه جامعهمحور و تجاریسـازی دانش و
فنـاوری» را تشـریح میکنـد .مـدل ترسـیمی ارائـه شـده در شـکل  2مشـاهده میشـود.
اعتبارسـنجی نظریـه دادهبنیـاد :پـس از تهیـۀ مـدل پارادایمـی بـرای افزایـش اعتبـار آن ،مـدل پارادایمـی در
اختیار خبرگانی قرار گرفت که هم با بحث دانشگاه و صنعت آشنایی داشتند و هم روش نظریه دادهبنیاد
را میشـناختند .از ایـن خبـرگان درخواسـت شـد تـا در خصـوص فراینـد تدویـن و مـدل نهایـی دیدگاههـای
خـود را بیـان کننـد؛ بیشـتر آنهـا مـدل را تأییـد کردنـد و بعضـی از آنهـا نظرهـای اصالحـی نیـز داشـتند کـه در
فراینـد رفـت و برگشـتی ،ضمـن اعمـال اصالحـات ،نظـر نهایـی آنهـا دریافـت شـد .پـس از دریافـت نظرهـای
اصالحـی و مشـاوره الزم بـا اسـتادان راهنمـا و مشـاور ،ویرایـش الزم انجـام و مـدل نهایـی ارائـه شـد.
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شکل  :2الگوی پارادایمی توسعه همکاری دانشگاه فنی و حرفهای با صنعت و جامعه

5.5بحث
همـکاری و مشـارکت بیـن دانشـگاه و صنعـت را میتـوان روشـی بـرای بهبـود نـوآوری در اقتصـاد بـا تسـهیل
جریان و اسـتفاده از دانش و تجربههای مربوط به فناوری در نظر گرفت .بهعالوه ،دانشـگاه فنی و حرفهای
بـرای انجـام دادن یـک کار خـوب در جهـت ترکیـب آمـوزش ،تحقیـق و توسـعه و پـرورش نیـروی انسـانی مـورد
نیـاز جامعـه نمیتوانـد فقـط بـه منابـع خـود تکیـه کنـد ،بلکـه باید بهصـورت مؤثـری در جهت ایجـاد ارتباط با
مؤسسـات آمـوزش عالـی ،سـازمانهای تحقیقاتـی و شـرکتهای صنعتـی اقـدام کنـد و حتـی سـعی در ایجـاد
سـازمانهای تعاونـی داشـته باشـد کـه در نتیجـه آن میتوانـد مهارتهـای خـود را افزایـش دهـد و فراینـد
توسـعه همهجانبـه داشـته باشـد .بـر ایـن اسـاس ،در ایـن مطالعـه بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف الگـوی
مناسـب و کارآمـدی بـرای توسـعه همکاریهـای دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت و جامعـه ارائـه شـد .در
ایـن الگـو شـناخت مقولـه کانونـی (مقولـهای کـه سـایر مفاهیـم بـا آن ارتبـاط دارنـد و در مرکـز مـدل قـرار دارد)
اهمیـت بسـیاری دارد .پـس از بازنگـری چندیـن بـارۀ مقولههـای بهدسـت آمـده ،به نظر میرسـد کـه آنچه در
کانـون توسـعه همکاریهـای دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت و جامعـه قـرار دارد ،تجاریسـازی دانـش
و فنـاوری در دانشـگاه جامعهمحـور اسـت .تجاریسـازی را میتـوان بـه بـازار رسـانیدن یـک ایـده تـا نـوآوری
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دانسـت کـه بایـد بـا مطالعـه دقیـق بـازار و اسـتخراج نیازهـای بـازار ،انجـام دادن تحقیقـات و آزمایشهـای
الزم ،تهیـه نمونـه ،استانداردسـازی فراینـد توسـعه محصـول و هماهنگیهـای مدیریتـی بـرای عرضـه آن بـه
متقاضـی یـا بـازار تـوأم باشـد .دانشـگاهها در خصـوص تجاریسـازی دانـش و فنـاوری نقـش جدیـدی را بـر
عهـده دارنـد .از آنجـا کـه اهمیـت دانـش علمـی در نـوآوری و توسـعه کسـب و کار روز بـه روز بیشـتر میشـود
و همانگونـه کـه سـهم بیشـتری از جامعـه بـه آمـوزش عالـی روی میآورنـد ،دانشـگاهها میتواننـد نقـش
بیشـتری را در نـوآوری ایفـا کننـد ( .)Klienman & Vallas, 2001نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه اقتصـاد،
ترویـج مسـئولیتپذیری در جامعـه ،اعتقـادی شـدن نظـام مدیریتـی و سـازمانی و آمایـش دانشـگاه فنـی و
حرفهای با توجه صنایع از جمله شرایط زمینهای مؤثر در توسعه روابط دانشگاه و صنعت است .این یافته
تـا حـدودی بـا نتایج پژوهشهای لورسـن و همـکاران( ،)Laursen et al., 2001پتروزلی ()Petruzzelli, 2011
و همـرت و همـکاران ( )Hemmert et al., 2014همخوانـی دارد .روابـط دانشـگاه -صنعـت تحـت تأثیـر
چندیـن عامـل نظیـر پیشزمینـه تاریخـی کشـور ،ابعـاد اجتماعـی فرهنگـی ،وضعیـت موجـود اقتصـادی یـا
سیاسـتهای دولـت اسـت .ایـن ابعـاد در هـر یـک از کشـورها متفـاوت و ا گـر چـه ممکـن اسـت چندیـن اصـل
مشـترک بهصـورت مـورد بـه مـورد بررسـی شـود( .)Teller & Validova, 2015یافتههـا همچنیـن نشـان داد
کـه برگـزاری جلسـات و شبکهسـازی ،تأسـیس سـامانه مشـترک و اجـرای پروژههـای تحقیق و توسـعه عملکرد
همـکاری دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت را واسـطهگری میکنـد .بودجـ ه پژوهـش تأثیـر چشـمگیری در
انتقـال دانـش و فراینـد نـوآوری دارد و ایـن مسـتلزم همـکاری دانشـگاهها ،صنایـع و دولـت اسـت .بودجـه
بهعنـوان عنصـری ضـروری بـرای بهبـود و افزایـش عملکـرد همکاریهـای دانشـگاهها و صنایـع عمـل
میکنـد .ایـن نتایـج بـا آنچـه هیـو کیونـگ و همـکاران ( )Hue Kyung et al., 2016نشـان دادنـد کـه بودجـه
تحقیـق و توسـعه از دولـت مرکـزی تـا حـدی عملکـرد همـکاری دانشـگاه و صنعـت را واسـطهگری میکنـد،
تـا حـدودی مشـابه اسـت .تحقیـق و توسـعه در دانشـگاه نقـش مهمـی در نوآوریهـای تکنولوژیـک و رشـد
اقتصـادی شـرکتهای خصوصـی دارد .بهعلاوه ،تروسـتل و رونـکا ()Trostel & Ronca, 2007و ویرتـز و رونـکا
( )Weerts & Ronca, 2008نشـان دادنـد کـه پروژههـای تحقیـق و توسـعه بـا بودجـه دولـت مرکـزی و محلـی
بهصـورت مثبـت بـا عملکـرد صنعـت و دانشـگاه ارتبـاط دارند.
6.6نتیجهگیری
نتایـج نشـان داد کـه استانداردسـازی ،داشـتن سـازوکارهای قانونـی ،رویکـرد تقاضامحـور در ارائـه آموزشهـا
ّ
و تحـول در برنامـه درسـی از شـرایط علـی مؤثـر بـر توسـعه همکاریهـای دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت و
جامعـه اسـت .بنابرایـن ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه ا گـر میخواهیـم بـه سـمت دانشـگاه جامعهمحـور سـوق
پیـدا کنیـم و تجاریسـازی دانـش و فنـاوری رخ دهـد ،بایـد بـه عوامـل ذ کـر شـده و شـاخصهایی ماننـد
استانداردسـازی آموزشهـا و نیـروی انسـانی ،ایجـاد هماهنگـی بیـن رشـتههای دانشـگاهی بـا نیازهـای
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جامعـه ،بازنگـری در قوانیـن و مقـرارت ،بازسـازی کارگاههـا و آزمایشـگاهها و تقاضامحـور تعریـف کـردن
پروژههـای دانشـجویی توجـه ویـژهای بشـود .همچنیـن پروژههـای تحقیـق و توسـعه تأمیـن شـده توسـط
دولـت مرکـزی و محلـی عملکـرد همـکاری دانشـگاه و صنعـت بهواسـطه ظرفیـت پژوهـش دانشـگاه را بهطـور
مثبـت واسـطهگری میکنـد .بهعلاوه ،همانطـور کـه در الگـوی پارادیمـی شـکل  2مشـخص اسـت ،بـرای
توسـعه همکاریهای دانشـگاه فنی و حرفهای با صنعت و جامعه راهبردهایی ارائه شـده اسـت .راهبردهای
الزم بـرای ایـن همـکاری بـه دو دسـته خـرد و کالن تقسـم میشـود .بنابرایـن ،ا گـر مسـئوالن ،سرپرسـتان
دانشـگاه و مدیران صنایع خواسـتار چنین توسـعهای هسـتند ،باید به عواملی مانند آموزشهای مهارتی
و هدفمنـد کـردن دورههـای کارآمـوزی ،رقابتـی شـدن دانشـگاهها و رقابتپذیری صنعـت ،معرفی ظرفیتها
و اسـتعدادهای دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـه جامعـه ،بازنگـری و بهروزرسـانی دورههـای آموزشـی بـا توجـه بـه
نیـاز بـازار ،اجرایـی شـدن طـرح آمایـش دانشـگاه فنـی و حرفـهای ،اصلاح نگـرش سیاسـتگذاریهای کالن
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و وزارت صنعـت ،توسـعه فرهنـگ نـوآوری و کارآفرینـی و حرکـت بـه سـمت
اقتصـاد مبتنـی بـر بـازار توجـه ویـژهای داشـته باشـند .بهطورکلـی ،بـا توجـه بـه الگـوی بهدسـت آمـده نتیجـه
ً
میگیریـم کـه ا گـر همـکاری دانشـگاه فنـی و حرفـهای بـا صنعـت و جامعـه واقعـا صـورت بگیـرد ،همانطـور کـه
در الگـوی شـکل  2مشـاهده میشـود ،میتوانـد پیامدهایـی ماننـد رشـد و توسـعه اقتصـادی (مزایایی که کل
اقتصاد را تغذیه میکنند) ،رشـد و توسـعه سـازمانی (مزایای بهدسـت آمده توسـط دانشـگاه و صنعت) و رشـد
و توسـعه اجتماعـی (مزایایـی کـه بـه فعالیتهـای اجتماعـی یـا ترویـج جامعهپذیـری مربوط میشـود) را برای
کشـورمان ایـران در بـر داشـته باشـد.
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WWسـید احمـد محمـدی حسـینی :دانشآموخته دکتـری مدیریت آموزشـی
دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی دانشـگاه سـمنان اسـت .ایشـان مـدرک
کارشناسـی خـود را از دانشـگاه حکیـم سـبزواری و مـدرک کارشناسـی ارشـد
خـود را در رشـته مدیریـت آموزشـی از دانشـگاه سـمنان اخـذ کـرده اسـت .در
حـال حاضـر ،وی مـدرس دانشـگاه حکیـم سـبزواری اسـت و عالیـق پژوهشـی
ایشـان عبارتانـد از :مدیریـت کیفیـت فرا گیـر ،توسـعه نـوآوری فناورانـه،
ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعـت ،دانشـگاه کارآفریـن و مدیریـت سـبز.
WWعلـی ا کبـر امیـن بیدختـی :اسـتاد گـروه آموزشـی مدیریـت آموزشـی
دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی دانشـگاه سـمنان اسـت .ایشـان مـدرک
دکتـری خـود را در سـال  1360از دانشـگاه ایالتـی ا كالهمـا در آمریـكا دریافـت
کـرده و حـوزه مطالعاتـی ایشـان مبانـی سـازمان مدیریـت ،توسـعه کارآفرینـی،
رفتـار سـازمانی و مدیریـت نیـروی انسـانی اسـت.

WWمحمـد علـی نعمتـی :اسـتادیار مدیریـت آمـوزش عالـی و عضـو هیئت علمی
دانشـگاه عالمـه طباطبائـی اسـت .ایشـان دکتـری خـود را در رشـته آمـوزش
عالـی ـ مدیریـت آمـوزش عالـی از دانشـگاه شـهید بهشـتی اخـذ کـرده و حـوزه
مطالعاتـی و پژوهشـی ایشـان ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت ،دانشـگاه کارآفریـن
و تضمیـن کیفیـت اسـت.

WWعلـی محمـد رضایـی :دانشـیار دانشـگاه سـمنان و دارای دکتری تخصصی
روانشناسـی تربیتـی از دانشـگاه عالمـه طباطبایـی اسـت .رشـته تحصیلـی
کارشناسـی ایشـان روانشناسـی بالینـی از دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز
و کارشناسـی ارشـد وی روانسـنجی :سـنجش و اندازهگیـری از دانشـگاه
عالمـه طباطبایـی اسـت .ایشـان عضـو سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره
جمهـوری اسلامی ایـران هسـتند.

