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  یدانشگاه قیتحق موضوع انتخاب بر حاکم منطق

 )صنعتی شریف دانشگاهي موردکاو(

 
  3احمدي و علیرضا علی2، علیرضا معینی1زادهسعید حسن

  

ي ریگ شکلی اصل عنصر ،يتجار محصوالت بهی دانشگاه قاتیتحق لیتبد تیقابل نکهیا وجودِبا :چکیده

 مغفول نیکارآفر دانشگاهی علم اتیادب دری دانشگاه قیتحق موضوع انتخاب منطقی بررس است،ی شیزاي شرکتها

 در هینظر شیرو روش از استفاده بای دانشگاه قیتحق موضوع انتخاب بر ثرؤم عوامل پژوهش نیا در. است مانده

 نیا جهیدرنت. گرفت قراری بررسموردِ کشوری صنعتي دانشگاهها نیمهمتر ازی ک یعنوانِبه فیشری صنعت دانشگاه

 نیتر یاساس عنوانِبه ،»مقاله نیتدو تیقابل «و» جهینت از نانیاطم «عامل دو شده،احصاء عوامل انِیماز ق،یتحق

 اقبال که است شده باعث انتخاب منطق نیا. شدندیی شناسای دانشگاه قیتحق موضوع انتخابي ارهایمع

  .ردیبگ شکل نیشیپ قاتیتحقي تهایفعال النهمنفع ۀتوسع تیمحور باي ا شهیکل قاتیتحق انجام سمت بهي ا گسترده

  

   .انتخاب منطق ن،یکارآفر دانشگاه ،یدانشگاه قیتحق : کلیدييها  هواژ
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 مقدمه .1

 رییـ تغ ازی  ناشـ  تحول نیا که است سوم نسلي  دانشگاهها سمت به دانشگاه تحول روند امروزه

 و آمـوزش ي  تهـا یمورأم بـه  که دوم، و اول نسلي  دانشگاهها]. 1[استي  متعدد طیشرا و طیمح

 رای  اجتماعي  ازهاین بهیی  پاسخگو که سوم نسلي  دانشگاهها به نسبت اند، بوده متمرکز پژوهش

  . هستند خود دور و متوسط طیمح جامعه خدمت در کمتر اند، داده قرار خود کار دستور در

ـ  دري  زیـ ر برنامـه  موانـع  رفـع  و ستدانشگاههای  سنت کارکرد آموزش، نکهیا باوجودِ  شگاهدان

 محـسوب  کـشور ي دانـشگاهها  تحـول در جهـتِ   ي  ضـرور  مـوارد  ازجملهي  ور بهره شیافزا براي

ي بـرا  آنی  نیکـارآفر  سـوم،  نـسل  دانـشگاه   یکـانون  ۀنقط دیشا و نیمهمتر ازی  کی ،]2[شود یم

 دانـشگاه  در که استی  موضوع ریثأتتحتِ دانش نیا و است خودي  دیتول دانش بری  مبتن جامعه

 دانـشگاه  در قیتحق موضوع انتخاب منطق به پرداختن لیدل نیهم به. شود می یبررس نیکارآفر

  .کند یم دایپیی باال تیاهم

 و هـا  شـاخه  در و شـود  یمـ ی  بررسـ  اقتصاد دانش در اساساً که استی  موضوع انتخاب ةدیپد

ـ ا. شود یمی  عملي  ریگ میتصمي  ها هینظر رینظیی  سرفصلها  را انتخـاب ي  ریـ گشـکل  دانـشها  نی

 .کنندیم ریتفس تیمطلوب ا یمنفعت کسبی عن یآنیی غا علت اسِسابر

ی شناسـ  تیـ ماه د،کنـ  یم آسان را افراد انتخاب ةدیپد درك ازی  مهم بخش کار نیا هرچند

 دیـ با آن در انتخـاب  ةدیـ پد کهی موضوع به بسته لیدلنیهمبه. ماند یمی  باق ابهام در دهیپد نیا

 آنی رامـون یپی نـ یعي  تهایمطلوب ا ی منافع تا شودی  رسبر موضوع تیماه است الزم شود،ی  بررس

 ،یانتزاعـ  يهاییگو یکل از دور به توان یم که است شناخت نیا کسب از پس تنها. دشو مشخص

  .کرد مشخص رای نیع انتخاب کي یریگ شکلي ها نهیزم و لیدال

ی موشـکاف  به تا است الزم دانشگاه در قیتحق موضوع انتخاب ةنحو فهمي  برا لیدل نیهم به

  .پرداخت گریدي سو از دانشگاه ۀمسئل و سوک یاز آن انواع و قیتحق ةدیپد

 وی  فنـ  دانـشگاه   نیبرتـر  عنـوانِ بـه  فیشـر صنعتی   دانشگاه در قیتحق نیا انجام صورت در

 هرچند البته. داشت خواهد وجود م،یتعم ۀنیزم ۀمالحظ با جهینت میتعم امکان ؛کشوری  مهندس

 نیـ ا رانیمد وی  علمئتیهي  اعضا است، جهان مرسومي  هایبند رتبه اخصش براساسِي  برتر نیا

 حـد  از تـر  نییپـا  دانـشگاه  نیـ ا دري  فکـر ي  هـا  هیسرما تیریمدی  کل تیوضع معتقدند دانشگاه

  ].3[است متوسط

 در. اسـت  شده پرداخته پژوهش موضوع به کینزدی  علم اتیادب مرور به ابتدا قیتحق نیا در

 و شـده ی  بررسـ  نیکارآفر دانشگاه سمت به آن تطور و دانشگاه ةدیپد ق،یتحق اتیادب اول بخش

 بخـش . شود یم مشخص دوچندان صورت به آن در قیتحق تیماه شناخت به پرداختن تیاهم
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 آن در کـه  اسـت  شـده ی  معرف آن ابعاد و انواع و افته ی اختصاص قیتحق تیماه شناخت به دوم،

 داده اختـصاص  خـود  بـه  را پاسـتور  ربـع  عنوان ت،ایادب در که يکاربرد از ملهمي  ادیبن قیتحق

 پرسـش  طـرح  بـا  سپس. شود یم شناخته نیکارآفر دانشگاه در قیتحق نوع نیتر متناسب است،

 به که آن به پرداختن روش است،ی  دانشگاه قیتحق موضوع انتخاب منطقیی  شناسا که قیتحق

 آنی  لـ یتحل جینتـا  و پژوهشي  ها افتهیدست تیدرنها  و شود یم انیب ،است هینظر شیرو صورت

  .شود یم ارائه

  

  پژوهش ۀنیشیپ .2

  نیکارآفر دانشگاه

 گرانید و 1روتارمل. است شده ارائه نیکارآفر دانشگاه وی  نیکارآفر ازي  متعدد و گسترده فیتعار

ـ ا به مربوط قاتیتحق دانشگاه، و صنعت ارتباط موضوع در خود جامع قیتحق در  بـه  را بحـث  نی

ـ  انتقـال  دفـاتر  ن،یکـارآفر  دانـشگاه  تیماه ؛نداکرده يبند طبقه بخش چهار ي شـرکتها  ،اوريفنّ

 ا ی و بخش چهار نیا موضوعات به ا ی موجود قاتیتحق. دانشگاهی  رامونیپ طیمح بافت ،یدانشگاه

  ].4[اند پرداخته گریکد یبا نهایا يِدودوبه ارتباط به

  

 

 

 

  ]4 [نیآفرکار دانشگاهبارة در شدهانجام قاتیتحق ارتباط : 1شکل
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 کهی دانشگاه دارد؛ قرار» نیکارآفر دانشگاه«ی قاتیتحق انیجر ان،یجر چهار نیا قلب در

 دفاتر همچوني ا واسطهي نهادها قِِیازطر را آن انتشار ندیافر و جادیا را اورانهفنّي شرفتهایپ

 شگاهیاز عنوانِبه (رشد مراکز وي اورفنّعلم و ي پارکها جادیا نیهمچن و 1ياورفنّ انتقال

 رصدو همچون (نیکارآفر دانشگاهي سازيتجاري تهایفعال. کند یم لیتسه) دیجدي شرکتها

 وي اورفنّ انتقال دفاتر قِیازطر اغلب) رهیغ و ،2دیجد ریپذسکیري شرکتها اختراع، سانسیل

. شود یم لیتسه) ياورفنّعلم و ي پارکها و رشد مراکز همچون(ي اشبکهي ها سازوکار گرید

 واقعي نوآوري ها شبکه شاملي تربزرگی طیمح افتب درون خود دانشگاهها حال،نیدرع

) یاستیس ماتیتصم مانند(ی رونیب طیمح نیا از آمده وجودهب بازخورد کهيطورهب اند شده

  ].4[است رگذاریثأت نانهیکارآفري تهایفعال در دانشگاهها مشارکت نوعي رو بر همواره

  

  ]4[است شده انجام نیکارآفر دانشگاهِ بارةدر تاکنون کهی تقایتحق چارچوب :2 ـ 2 شکل

  

ـ ا بـر  ن،یکـارآفر  دانـشگاه  فیتعر در قاتیتحق بعضی  نیچنـ  کـه  انـد  کـرده  دیـ کأت نکتـه  نی

 کـالرك ]. 5 و 1[دارد خـود  ةنـد یفزا و متنـوع ي  ها نهیهز نیمأت دررا   الزمي  توانمندی  دانشگاه

 در خـود  ۀسـال چندي  مورد قیعم ۀمطالع از پس راي  توانمند نیا بهی  ابیدست دري  دیکل عوامل

____________________________________________________________________ 
 

1. Technology Transfer Office 
2.  New Venture Creation 
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 متنـوع  منـابع  قدرتمند، تیریمد شامل عوامل نیا. است کرده مطرحیی  اروپا موفقي  دانشگاهها

 ... و نیکـارآفر  ۀکپارچـ  ی طیمحـ  پرنشاط، و زهیباانگ انادتاس متعدد،ی  رامونیپ مراکز ،یمال نیمأت

  ].1[است

 مفهـوم  آن، در کـه  اسـت  نیـ ا اسـت  وارد نیرآفرکـا  دانشگاه ازی  فیتعار نیچن به کهي  نقد

 گریکـد  ی بـا  آنکـه  بدون گر،ید يِازسو دانشگاه تیماه بهي  بندیپا مفهوم و کسو ی از درآمد کسب

 کنـار  دری  کیمکـان  صـورتِ به د،ننک خلق نیکارآفر دانشگاه نام بهي  دیجد مفهوم و دونش قیتلف

 ماننـد  آن ازی  بخـش  کـه يا گونـه به ندک یم میتقس مجزا بخش دو به را دانشگاه و گرفته قرار هم

 فعـال  بنگـاه  ک یـ  مانند گریدی  بخش و استی  علم آزادِي  پژوهشها دنبال بهی  سنتي  دانشگاهها

  .یمال منابع کسب دنبال به ،یخصوص

 دانـشگاه یی  درآمـدزا  تـوان  بـه ی  ابیدسـت  عوامـل ی  بررسـ  از فـارغ  قـات، یتحق گرید گروه اما

 بـه  کـه ی  قـات یتحق مـوارد،  انیـ مایـن    در. انـد  پرداختـه هم   رآمدد نیا کسب ةنحو به ن،یکارآفر

 از انـد،  هکـرد  دیـ کأت دانشگاه در دشدهیتول دانش براساسِ انیبن دانشی شیزاي  شرکتهاي  انداز راه

ی دانشگاه را نیکارآفر دانشگاهی  ضمن طورِبه قات،یتحق نیا نیهمچن. برخوردارندیی  باال تیاهم

  . ندک کسب قاتیتحقراه  از را خودی مالي ها نهیهز ازی توجهقابل بخش تواندب که اندد یم

 نـد یفرا ۀمـسئل  مثـال ي بـرا . استی  بررسقابلِ منظر نیچند ازی  شیزاي  شرکتهاي  ریگ شکل

 شـرکت ي  ریـ گ شـکل  بـه  منجـر  کـه  1یدانشگاه اتیخصوص منظر ازی  شیزا شرکتي  ریگ شکل

 شیافـزا  اثـر  بـه  توان یم که. است هگرفت قراری  موردبررسي  ا گسترده صورت به شود، یمی  شیزا

ي توانمنـد  ۀتوسـع  ،]8[باسابقه صنعت با ارتباط دفاتر ،]7[ژهیو قیتحق ۀنیزم ،]R&D]6 مخارج

 باعـث ی  همگ که] 9[یشیزا شرکت جادیای  حام و مساعد فرهنگ جادیا و] 6[دفاتر نیا کارکنان

  .دکر اشاره ،شود یم دانشگاه دری شیزا شرکت جادیا نرخ باالرفتن

 کند یم لیتسه رای  شیزا شرکت جادیا کهی  طیمح اتیخصوص منظر از مسئله نیا نیهمچن

ی طیمح نیچن جادیا ةنحوي  واکاو و لیتحل به کمتر ادشده ی قاتیتحق اما است، شدهی  بررس زین

 شـرکت  جـاد یا در دانـشگاه  تیموفق یعدم که هستندي  موارد قاتیتحق نیا انیم در. پردازد یم

 دانـشگاه ي بـرا  مساعدی  رونیب وی  رامونیپي  فضا وجود به وابسته و] 10[2ریمس به وابستهی  شیزا

 ریـ نظ موفق يالگوها بهی ابیدست امکان که پی دارد را در  جهینت نیا ادعاها نیا قبول. است] 11[

 در. کنـد  را بیـان مـی     ادعـا  نیـ ا خالف موجود تیواقعی  ول. ندارد وجود] 6[ی  ت. يآ. ام دانشگاه

____________________________________________________________________ 
 

1. University Characteristics 
2. Path Dependent 
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 درحــالی شیــزاي شــرکتها زیــن 1متوســط کــالسي دانــشگاهها و افتــهیعهتوســ کمتــر منــاطق

 و مـساعد ی  رامـون یپ طیشـرا  نبـودِ  رغم یعل رسد یم نظر به لیدلنیهمبه]. 12[استي  ریگ شکل

ي شـرکتها  نـرخ  بـاالبردن  بـه  هکرد ک  جادیا 2ییتهایقابل دانشگاهها در توان یم الزم، اتیخصوص

  ةنحــو و پرداختــه ادشــدهي یتهــایقابلی بررســ بــه زیــن قــاتیتحق ازی برخــ. بینجامــدی شیــزا

  ].13[اند داده شرح را دانشگاههاي برا آنها آمدن دستبه

 محـور  رای  دانشگاه قاتیتحق از حاصل دانشي  سازيتجار براساسِ یشیزا شرکت جادیا اگر

 کـه  نـد دار را شـدن  نیکـارآفر  استعدادیی  دانشگاهها آنگاه م،یبدان نیکارآفر دانشگاهي  ریگ شکل

ـ  اسـت  الزم نیبنابرا. باشند داشته بالقوه صورتِبه را شدن يتجار تیقابل آنها يدیتول دانش  ۀگون

ی مناسـب ی  ابیارز بتوان تا دکر فیتعر شدن يتجار تیقابل براساسِ را دانشي  بند طبقه ازی  خاص

  .آورد دست به شدني تجار تیقابلبعد  ازی دانشگاه قاتیتحق تیوضع از

ی رسم شکل از دانشگاه و صنعت ارتباط موجب ،ياورفنّ به آن لیتبد که یدانشگاه قیتحق

 نیبنـابرا ]. 13[اسـت ی  شیـ زا شـرکت ي  ریـ گ شـکل  محـور  ن،یکـارآفر  دانشگاه در شود، یم خود

  .دشو یم انینما نیکارآفر دانشگاه در دانشگاه قاتیتحق ۀاورانفنّي محتوای ابیارز ۀمسئلضرورت 

ي بـرا . شودی  تلقي  اورفنّ و علم نسبت دری  خط مدل رشیپذ ۀمنزلبه ان،یب نیا است ممکن

 دو در مـدل  نیـ ا هرچنـد  کـه  است نای اول ۀنکت ؛است نکته دو ذکر به الزم مطلب نیا حیتوض

 قـت یدرحق اما ست،یني  اورفنّ و علم انیم دهیچیپ روابط ۀهم نییتب به قادر ا،یپو و ستایا صورت

ـ  ةدر اسـتفاد کارگیري علوم پایه    به ازی  فراوان قیمصاد چراکه دارد اشاره آنها ازی  بخش به ي اورفنّ

ی خطـ  مدل به منحصر هیپا قاتیتحق در ازین بهیی  پاسخگو تیقابل که است آن گرید ۀنکت. است

  .است مشاهدهِقابل زین پاستور ربعي عددوب مدل در موضوع نیا بلکه ستیني اورفنّ و علم

 دهـد  یمـ  نشان که است قاتیتحق از فردمنحصربه يا گونه خود،  3ازین از ملهم ۀیپا قاتیتحق

 ةریـ دا از کاسـتن  و دانـش ۀ توسـع  بـا  همزمـان  کـه ی  قـات یتحق از يبرخـوردار در کنـار     توان یم

  . باشد داشته نظر در زین را ازین بهیی پاسخگو و کاربرد ةحوز مجهوالت،

 بـر صرفاً   نیارآفرک دانشگاه در هیپا قاتیتحق ،ياورفنّ و علمی  خط مدل برخالفِ اساسنیارب

. بـود  خواهـد  همـراه  آن بـا  پـژوهش  تیریمدی  نوع بلکه دش نخواهدرها   پژوهشگر ۀعالق يِمبنا

 کـالن  ۀنقـش  رد،یـ گ یمـ  صورت دانش مرز شبردیپ به ناظر که یدانشگاه قاتیتحق صورتنیدرا
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 تیریدمـ  از منعطـف یی  الگو قِیازطررا   کار نیا ورا در نظر گرفته      آني  سازيکاربرد وی  پژوهش

  .ادد خواهد انجامي اورفنّ و پژوهش

ي پژوهـشها ي  بـرا ي  سـاز  يکـاربرد یی  محتـوا ي  غنـا  ا یـ  و اورانـه فنّ ارزش چـارچوب  نیا در

 ،یعلمـ  منظـر  ازجملـه  مختلف مناظر از توان یم که همانگونهی  عنی. است فیتعرِقابلی  دانشگاه

 حـل  تیـ قابل مانند گریدي  هامنظر از را آن توان یم د،کری  ابیارز را پژوهش کیی ی محتوا ارزش

  .ددا قراری ابیموردارز زینی نیوکارآفر ،يساز يتجار وي نوآور ،ياورفنّ دیتول مشکل،

 

  یدانشگاه قیتحق موضوع انتخاب بر ثرؤم عوامل .3

 ا یـ  وی  قاتیتحق مراکز در ،يدکتر و ارشدی  لیتحص مدارك دارندگان توسط اًعموم هیپا قاتیتحق

 قیـ تحق شـود،  یمـ ی  لیتحـص  مدرك افتیدر به منجر کهی  قاتیتحق به. شود یم انجام دانشگاهها

 نـشده، ی مـدرک  افـت یدر بـه  منجـر  کهي  ا هیپا قاتیتحق به درمقابل. شود یم گفته 1محور مدرك

 قـات یتحق رد،یگ یم انجامي  ساز میتصم وي  ساز استیسي  برا و هکرد کمک اتیادبي  غنا به بلکه

  ].14[شود یم گفتهي ا پروژه

و  شود یم انجام هندوستان در دور راه از آموزش ةحوز در قیحقیت ت رحوم باي  گرید قیتحق

ـ . 1 انـد؛  مواجـه  مـشکل  چنـد  بـا  قاتیتحق نیا که رسد یم جهینت نیا به   گر،یکـد  ی از ارتبـاط  یب

 ک یـ  حالـت  از فیتوص روش با. 4 رد،خُ سطح موضوعات با عمدتاً. 3 محکم،ي  نظر ۀیپا بدون. 2

دهندة نشان قیتحق نیا]. 15[ندهایفرا به پرداختن بدون. 5 آن، اجزاء ازی  ک ی کارکرد ا ی ستمیس

ـ ا ازی مـشکالت  بـا  قیتحق ازي ادیز حجم  ممکن است،یقاتیتحق ۀمجموع هر در کهآن است     نی

  .دشو حاصل آن جینتا ازی اندک ة بهر که شود مواجه دست

 عوامـل : شـود  یمـ  میستق دسته دو بهی  دانشگاهۀ  رشت انتخاب بر رثؤم عوامل ،]16[منظر از

 راهبردهـاي  محتـوا،  ارزش از شـخص  برداشـت  ،یارزشـ  نظام باورداشتها، عالقه، شاملی  شخص

. تیـ قوم و تیجنـس  شـامل ی  فرهنگـ  ــ یاجتمـاع  عوامـل  رشـته؛  آني  کار لیپتانس وی  آموزش

 ثرؤمـ شخصی   عوامل ازجملهی  ارزش نظام و شغل اشباع ها، زهیانگ تصورات، ادراکات، باورداشتها،

  ].17[شود یم محسوبی آموزش ةدور ک یانتخابي راب

 لیتبـد  بـا  و ]13[استی  شیزا شرکتي  ریگ شکل محور ،یدانشگاه قیتحق فیتعر بهتوجهبا

 نیـ انکتۀ مهـم     اما شود، یم خودی  رسم شکل از دانشگاه و صنعت ارتباط موجب ،ياورفنّ به آن

 لیتحل به ماًیمستق کهی  قیتحق ،یخارج وی  داخل مقاالت در فراواني  جستجو رغمیعل که است

ـ ا بنـاي  لیدلنیهمبه. نشد افت یباشد، پرداختهی  دانشگاه قیتحق موضوعات انتخاب تیوضع  نی
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 کـشور  در دهیـ پد نیا از درستی  نییتب و فیتوص مناسب،ی  لیتحل چارچوب دآوردنیپد قیتحق

 و هیـ نظر شیـ رو روش از حاصـل  یشناخت چارچوب از استفاده با تا بناست قیتحق نیا در .است

 و نیـی تعی  دانـشگاه  قـات یتحق موضـوع  انتخـاب  در ادشـده  ی عوامـل  نقش زانیم ات،یادب مرور

ـ ا  اینکهشودیی شناسای  بوم بستر در رگذار،یثأت عوامل نیمهمتر  دری جینتـا  چـه  بـه  عوامـل  نی

 بـه  منـد،  نظـام ی  لیتحل چارچوب وی  مفهوم دستگاه در سپس. است شده منجر دانشگاه عملکرد

  .میپرداز یم منتخبی اساس عواملی ابی شهیر

ـ  بـه  و نیـی تع آنهـا  نیتر یاساس ف،یشري  موردکاو در شدهافت ی علل انیم از ت،ینها در  ۀارائ

  .میپرداز یم آن معضالت حلي برا راهکار

  

  یدانشگاه قاتیتحقی شناس گونه .4

ی دانـش  قاتیقتح ،آنها ازی  ک ی در. دارد وجود قاتیتحق ازی  مختلفي  هایبند دسته حاضر حال در

ـ ا. شود یم میتقسي  ا توسعه وي  کاربرد ،يادیبن به  قـات یتحق دنکـر  اضـافه  بـا ي  بنـد  دسـته  نی

  .ندک یم شنهادیپ قاتیتحق از گونهچهار  شاملي تر کاملي بند دسته ،يراهبرد

 از را خـود  پرسش ق،یتحق ایآ که است آن قاتیتحقي  بند میتقس در مهمي  شاخصها ازی  کی

 اتیـ ادب دری  علمـ  شکاف گریدعبارتبه. موجودی  علم اتیادب از ا ی و آورده دست به تیواقع متن

 دري  ا مـسئله  حـل ي  بـرا  جستجو نکهیا ا ی و دهکر فراهم را قیتحقي  ریگ شکل موجبات موجود،

 متنـاقض  ا یـ  و متـضاد  گریکـد  ی بـا  أمبـد  دو نیا هرچند. است بوده محقق متیعز ۀنقط تینیع

ـ ا براسـاسِ  قـات یتحق موارد نیا در. دارند هم بای  فراواني  تفاوتها اما ستندین  دو بـه  شـاخص  نی

مد دسته
1

ـ  در کـه  اسـت  آن 2مـد  بـا  1مـد  در دانـشها  تفـاوت . شـود  یمـ  میتقس 2مد و 1 ی اول

 2که در مـد     درحالی زد،یخ یبرم آن در موجودي  نظري  ها خالء و دانش خودِ از دانش پرسشهاي

 و علـوم  موضـوعات  اسـاس  بر 1 مد در دانشها. کند یم جستجوی  نیعي  ازهاین در را خود منشاء

 صـورتِ بـه  وی  نـ یع موضـوعات  براسـاسِ  2 مـد  در و شوند یمي  بند طبقه آنی  انتزاعي  ها رشته

   .يا رشته نیب

 کـه  قیـ عم قـات یتحق. است عمق ازمنظرِ آنها میتقس قات،یتحقي  بند دسته دري  گرید برش

 و علـم  عیوسـ ي  ایـ دن دري  ا ناشـناخته  کشف دنبال به شوند، یم شناخته هیپا قاتیتحق عنوانِبه

 ا یـ  فـرد  ازی  مشخـص  ازیـ ن اسـاس  بـر  را خـود  فیتعر ،يکاربرد قیتحق عوض در. است اتیواقع

 خطاهـا  و کوشـش  عمـل، ي  ایـ دن در تا شود یم باعثي  کاربرد قاتیتحق. دهد یم سامانی  گروه
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 هیپا قیتحق. هاست دانستهي  ریکارگبه  درپیِ يکاربرد قیتحق. ابد ی کاهشي  ا مالحظهِقابل طوربه

 اسـت  اتیـ واقع به ممکنات لیتبد دنبال بهي  کاربرد قیتحق و ممکنات ةریدا گسترش دنبال به

]18.[  

 بـه  منجري  کاربرد مسائل حل آن در که کردی  معرف را قاتیتحق از يدیجدۀ  گون پاستور اما

 از است عبارت هیپا قیتحق از OECD فیتعر. شد یم علم ازي  دیجد ۀشاخ ۀتوسع وي  ریگ شکل

  قِیحقـا  و هـا  دهیـ پد انیـ بن بـه  نـسبت  دانـش  کـسب ي  بـرا  اساسـاً  کهی  تجرب ا ی وي  نظر تالش

  ].18[ردیگ یم انجام مشاهدهقابل

 کـه ی  دانشگاه قاتیتحق اتیخصوص ازی  ک ی است، شده رفتهیپذی  سنت صورت به که آنجا از

 شبردیـ پ در همکـاران، ی ابیـ ز ارراساسِب دیبا شود، یمی  علمي  ا رتبه ا ی و مدرك افتیدر به منجر

 و علـم ی  خطـ  مـدل  بـه باتوجـه ی  دانـشگاه  قـات یتحق نیبرابنا. باشد داشته مشارکت دانش مرز

 هیـ پا قـات یتحق ةزمـر  در دیبا ،یعلم اعتبار کسبي  برا ،]18[پاستور ربع مدل ا ی و] 19[ياورفنّ

  .ردیگ قرار

 

 انتخاب بري ا نهیزم عوامل ریثأت .5

 حـال  در مرتـب  شود یم دیجد دانش ا ی و اطالعات دیتول به منجر کهی  علم قاتیتحقي  تهایفعال

 بـا  مـصادف  ينـد یفرا قیتحق ندیفرا موارد، تمام در که گفت توان یم وجودنیباا اما است، رییتغ

 دیـ تول ق،یتحق مشخص ةحوز ا ی مسئله ةگستر شامل انتخابها نیا. است متعددي  نشهایگز انجام

ی طراحـ  ارهـا، یمع ا یـ  و ابزارهـا  دیـ تول ات،یفرضـ  اسـتنتاج،  ج،ینتا جاستخرا مدلها، ای و ها هینظر

 بـا  اطالعـات  تبـادل  قات،یتحق ریسا ۀادام ل،یتحلي  هاروش از استفاده ها، داده ةمشاهد و شیآزما

 يِروشیپـ ی  متفـاوت  و مختلـف ي  هـا  نـه یگز ر،یمـس  نیا طول در. است رهیغ و دانشمندان ریسا

 ا یـ  و هیـ پا کنـد،  یمـ  نیـی تع را انتخابهـا  نیا انجام روند که ییارهایمع ازی  کی]. 18[است محقق

 و نیـز   علم ۀعرص دري  ا دهیپد از فهم گسترش دنبال به هیپا قیتحق. است قیتحق بودن ي  کاربرد

  . است مشخص ايعرصه دانشی نییتب ةکریپ به افزودن در مشارکت

ي آزاد ق،یـ تحق بـودن  لاو دسـت . اسـت  ثرؤم شدهادي یانتخابها انجام زیني گریدي  ارهایمع

 تـا  ها افته ی کسب و کشف انیمی  زمانۀ  فاصل همکاران، توسط شدهمنتشر جینتای  ابیارزش محقق،

  .است موارد نیا ۀجمل ازی عملة استفاد

 انـواع  بـه  کـه  اسـت یی  پاداشها و ها زهیانگ قات،یتحق تیفیک بر ثرؤمي  ا نهیزم عوامل گرید از

 عوامـل  ازی  کـ ی ی علمـ  مطالـب  انتشار در پیشگامی ةزیانگ مثالً. ردیگ یم تعلق قاتیتحق مختلف

  .است قاتیتحقی علمي محتوا تیفیک بر ثرؤم



    )موردکاوي دانشگاه صنعتی شریف(      منطق حاکم بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی

  

66

 در قیـ تحق موضوع انتخاب دری  اساس عوامل نکهیا از عبارتند قیتحق پرسشهاي اساسنیبرا

  دارد؟ی نیشیپ عوامل چه در شهیر خود عوامل نیا و ستیچی دانشگاهی لیتکم التیتحص

  

  پژوهش روش .6

 لیـ تحلي بـرا ی مفهـوم ی  چـارچوب  اتیـ ادب در کهیی  آنجا از. استی  فیک تحقیق نیا انجام وشر

 روش از اسـتفاده  بـا  ابتـدا  اسـت،  نشده جادیا یدانشگاه قیتحق موضوع انتخاب تیوضع ۀمسئل

هینظر شیرو
1
 ایـن . میپرداز یم چارچوب نیا جادیا و اکتشاف به مخاطب، ۀجامع با مصاحبه در ،

 نظري چارچوبهاي از نتواند محقق که رود می کار به زمانی و است استقرایی روشهاي زءج روش

 هاداده کمک به کند تالش باید راهنما ۀنظریدر صورت نبود     دیگرعبارتِبه. ندک استفاده موجود

 ةدربـار  واقعـاً  او نیـست،  هـا دانـسته  گـرفتن  ندیده عیمد محقق روش این در. برسد استنباط به

 .ندارد اختیار در راهنما ۀینظر یبررس مورد موضوع

 یافـت  آنچـه  ولی اندیشید گسترده تعمیم به نبایدتوجه در این روش این است که        نکته قابل 

ي تئوریهـا ي  محـدودیتها  رفـع  يبـرا  هینظر شیرو روش پیدایش. است یقینی هايیافته شودمی

 تبیـین ي  بـرا  بلکـه  عـام  واقعیات تبییني  برانه   روش نیا لذا. بود خاص واقعیات تبیین در عام

 جـاد یا هیـ نظر آني  برا که ق،یتحق نیا موضوعي  برا توانیمیم قیطرنیازا. است محدود واقعیات

  . نیمکي سازنظریه است، نشده

  نوعیی  ده عنوان نیا. دهی کرد عنوان پسس وي  بند دسته ابتدا را واقعیات دیبا روش نیا در

ـ ا اعتبـار  ارزیـابی  روش. اسـت  سـازي مفهوم یوعن د، ک هر .شود یم محسوب گذاريکد  روش نی

  .است پاسخگویان به مجدد مراجعه

 اسـتفاده  مصاحبه روش از ق،یتحقي  نظر چارچوب جادیا نیهمچن و ها دادهي  آور جمعي  برا

 چارچوب جادیاي  سو به ،يبعدي  گامها وي  کدگذار ها، داده لیتحل و شیرایپ از پس. شد خواهد

 به شده، اد ی روند در آنها پذیرش و اتینظر اشباع درصورتِ و هینظر شیرو روش براساسِي  نظر

 از اسـتفاده  بـا ی  دانیـ م ۀمطالعـ  از حاصـل  هايپاسـخ  بررسـی . افـت  ی میخـواه  دسـت  آن اعتبار

 جینتـا  اعتبارسـنجی  درجهتِ تواندمی خبرگان نظرات درنظرگرفتن با وی  اعتبارسنجي  ها آزمون

  .باشد مطرح قیتحق
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  روش، ایـن  در. اسـت  نظـري  گیـري، نمونـه  روش داده، بـر ی مبتنـ ي پـرداز  هیـ نظر روش در

 عمل این انجام در. کندمی پیدا ادامه برسد، اشباع و ساخت حد به مدل کهجایی تا گیرينمونه 

  . آنهاست تحلیل و اهداده متوالی انتخاب و همزمانی مستلزم که کنندمی استفاده ییهاهشیو از

 پژوهـشگر  کـه  اسـت  آن هـا، داده از برخاسـته  ۀنظریـ  روش در نظري گیرينمونه از منظور

 ایـن . سازد فراهم يا نظریه ،یتکامل صورتِبه بتواند که گزیندبرمی را هاداده گردآوري از شکالیاَ

 ۀمرحلـ  بـرخالفِ . اسـت  اينظریـه  تـدوین  بـر ي  عمـد  گیـري نمونه تمرکز که معناست بدان امر

  .شد خواهد انجام تصادفی ريگینهنمو براساسِ آن آزمون ه،ینظري ریگ شکل

  

  پژوهش از حاصلي ها یافته .7

 دانـشگاه ی  مهندس -یفني  ها دانشکده استادان و يدکتر ةدور انیدانشجومورد تحقیق نیز     افراد

 تحقیق دربه مشارکت    تمایل و بودندی  دانشگاه قیتحق تیهدا ا ی انجام مشغول که بودند فیشر

-مشارکت تمایل عدم نیز مطالعه از خروج معیارهاي .ندداشتو به اشتراك گذاشتن تجارب خود       

  .بود مصاحبه ۀادام به کننده

 صـورت  اقـدامی  ،نمونـه  تعـداد  تعیـین  بـه  نـسبت  تحقیق انجام از پیش کیفی تحقیقات در

 کمـک  نظرموردِ ۀمسئل شناخت و تبیین به که باشد درحدي باید ها نمونه تعداد بلکه گیرد، نمی

 حاصـل  جدیـدي  هاي داده ها نمونه تعداد افزایش با که يا گونهبه اطالعات عاشبا به منجر و کند

 25 بـه  کننـدگان  مشارکت تعدادکه  طوريبه یافت ادامه ها داده اشباع زمان تا گیري نمونه .نشود

  .گرفت صورت هامصاحبه کردن پیاده از بعد تحلیلوتجزیه ؛رسید نفر

 فراینـد  از کـار ایـن  بـراي  و بود هاداده ۀمقایس از ممداو و منظم فرایندي طی ها داده تحلیل

 کدگذاري براي. شد استفاده انتخابی کدگذاري و محوري کدگذاري باز، کدگذاري رحلهاي سهم

 کـدهایی  صـورت  بـه  و شد استخراج آن اصلی جمالت و خوانده بار چندین هامصاحبه متن باز،

  . ندبندي شددسته مشابه کدهاي سپس و ثبت
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  ها  متن مصاحبهۀاي از کدگذاري اولی نمونه: 1 جدول

 انیدانشجو دیشد رقابت شود یم هیروح بیتخر باعث )پروپوزال(پیشنهادها  از دفاع جلسات

 داشـتن ي  بـرا ی  اجتماع فشار  شود یم دهید ریتحق چشم به ندارد مقاله کهیی دانشجو

 مقاله

 کـه  است آن همم بلکه شود  یم قیتحقی  موضوع چه در که ستین مهم

 شود منجر مقاله به

 قیتحق تیماهی تیاهم یب

 تـا  نـدارد  وجـود  دانشگاه سطح در پژوهش ۀنیزم در یجامع سند چیه

 ندک تیهدای قیتحق سمت به را دانشجو

 جــامع نظـام  بـه  لیـ تما نبـودِ 

 پژوهش

 در مقالـه  چـاپ  ةژیـ و تیاهم است ثرؤم شدت به وی کاف او ءارتقاي برا استاد، ۀکارنام در مقاله وجود

 استاد میمستق ارتقاء

 از و انـد  شـده ي  ا انـه یرا تیسـا  به لیتبد ها شگاهیآزما اتفاقبهبیقر اکثر

 ستیني خبری تجربي شهایآزما

 قاتیتحقي محورانهیرا

  

 تـر  دقیق تبیینهاي تا شدندمی داده ربط خود فرعی طبقات به طبقات محوري، کدگذاري در

 در کـه  اي اولیـه  هـاي دسـته  محوري کدگذاري در همچنین. شود هئراا پدیده ةدربار تري کامل و

 محـور  حـول  داشـتند  شباهت هم با که آنهایی و مقایسه هم با بودند شده تشکیل باز کدگذاري

 طبقه هر پیامدهاي و زمینه شرایط، به توجه پارادایمی، مدل اساس بر. گرفتند می قرار مشترکی

  .بود ضروري مرحله این در

  اي از کدگذاري محوري  نمونه:2 جدول

 یاصلي ها طبقه یفرعي ها طبقه

 قاتیتحق بودني محور انهیرا  

 يکاربرد اتیاضیر ازي ا گوشه امتداد  

 یمحاسباتیی کارا شیافزا بر پژوهش تمرکز 

ي ریکارگ به در افراط

 اتیاضیر

 مقاله تعداد شیافزا با يارتقا میمستق ارتباط  

 اداستي برا قیتحق تیماهی تیاهم یب  

 مقاالت شتریب حجم داشتن بر دانشگاهی اجتماع فشار 

 استادان يارتقا نظام

 انیدانشجو انیم دیشد رقابت  

 پژوهش جامع نظام به لیتما نبود 

 ییفردگرا فرهنگ

  

 بـا  محقـق  کـه  ترتیباینبه است؛ هامقوله پاالیش و سازيیکپارچه فرایند انتخابی کدگذاري

 تنظـیم  تئوري یک دهیشکل و ارائه براي را آنها ها، مقولهِ ندربی خاص یچیدمان و آهنگ ایجاد

 انتخـاب  بارةدر طبقات، دن کر خالص و سازي یکپارچه ضمن ابتدا انتخابی، کدگذاري در. کند می
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 اصـلی  ۀمقول ردِبرگِ مقوالت مدل، پارادایم از استفاده با سپس و شد گیري تصمیم مرکزي ۀمقول

  .شدند داده ربط

 نظـرات  از استفاده و ناظرین و کنندگانمشارکت توسط بازنگري ازطریقِ ها ادهد تأییدپذیري

 از چنـدتن  اختیـار  در نتـایج  ۀمطالعـ  پـذیري انتقـال  بررسـی  بـراي . دشـ  آزمـون  آنهـا  اصالحی

 کـه  شد خواسته آنان از و شد گذاشته ،نداشتند شرکت تحقیق در که يدکتر ةدور پژوهشگران

  .نند کایسهمق خودشان ۀتجرب با را نتایج

 انجام باز کدگذاري فرایندِ زمینه، از برخاسته هاي داده مداوم ۀمقایس و موشکافی و بررسی با

 و هـا  مقولـه  ایـن  بـین  در موجـود  تفاوتهـاي  و شباهتها بهتوجهبا محوري کدگذاري طی در. شد

 اسـاس نیبـرا . د شـ  اقدام ها مقوله تقلیل و تحلیل به نسبت مدل، پارادایم درنظرگرفتن همچنین

 ،یدانـشگاه  قیـ تحق موضـوع  انتخـاب  از عبارتند کدها نیا ؛دش نییتعي  متعددي  محوري  کدها

 بـه  تیقابل ق،یتحق روش بودني  سازمدل ا ی وی  لیتحل ق،یتحق ۀمسئل بودن دیجد ق،یتحق روش

 راهنمـا،  استاد موردعالقه موضوع ،یعلم مجالت در چاپقابلِ ۀمقال نیتدو امکان دن،یرس جهینت

  .قیتحق موضوع بودنی چالش جامعه، ۀمسئل بهیی سخگوپا

 و سـازي  یکپارچـه  فرایند انتخابی کدگذاري. استی  انتخابي  کدگذار به مربوطي  بعد ۀمرحل

 آنهـا  ها مقوله بین خاص یچیدمان و آهنگ ایجاد با محقق که ترتیباینبه است ها مقوله پاالیش

  .کند می یمتنظ تصویر تئوري یک دهیشکل و ارائه براي را

  

 

   مدل پارادایمی منطق انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی:1 شکل
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 ا یـ  کـه  گرفـت  قـرار  خبرگـانی  اختیـار  در اعتبـار  افزایش براي ،پارادایمی مدل ۀتهی از پس

 ایـن  از. دانـشگاه  قیـ تحق انجـام  حـال  در خـود  ا ی بودندی  دانشگاهی  پژوهشي  ها پروژه تگریهدا

 دهنـد؛  ارائـه  نهـایی  مـدل  و مـدل  تـدوین  فرایند بارةدر را ودخ نظرات که شد خواسته خبرگان

 و رفـت  فراینـد  در که داشتند نیز اصالحی نظرات آنها از بعضی و هکرد تأیید را مدل آنها بیشتر

 فراینـد  طـول  در محقـق  همچنـین، . شـد  دریافـت  آنهـا  نهـایی  نظر و اعمال اصالحات برگشت،

 را فراینـد  مراحـل  اجـراي  ۀتأییدیـ  و بـود  لتعامـ  در پـژوهش  روش منتخب خبرگان با پژوهش

  .است کرده دریافت

 یک مرکزي، ۀمقول حول ها مقوله نهادن هم کنار با شد سعی انتخابی، کدگذاري ۀادام در لذا

. شـود  ایجـاد  منـد نظـام ی  ارتباط ها، مقوله و مفاهیم بین و د شو ارائه پدیده کبراي تئوري روایت

 روایت ها داده اي مقایسه و مستمر تحلیلوتجزیه و کنندگانتمشارک يفکر هم و ها گفته براساس

  :از است عبارت مطالعه این در آمدهدستبه ينظر

 وی  آموزشـ  ظـواهر  بـه ي  بنـد یپاي  بـرا  دیشـد  فـشار  ویـی   گرا مدرك فرهنگۀ  غلب لیدل به

 شـده  حـاکم  آن انجـام  وی  دانـشگاه  قیتحق موضوع انتخاب دري  فردمنحصربه منطق ،یپژوهش

 امکان و آن دنیرس  جهینت به از که کنند یم انتخاب قیتحقي  برا رای  موضوعات انیدانشجو. است

 دانـشجو  تـالش  منطق، نیا در. دنباش داشته اطمینان معتبر مجالت در  چاپ يبرا مقاله نیتدو

ی قتـ یحق کـشف  ا یـ  و قیتحق جینتا کاربرد امکان او، ۀعالق ریمس در آنکهازشیب قیتحق انجام در

 منطق نیا ۀجینت. شود یم صرف اوی  قیتحق تیفعال دادن جلوهی  علم جهت در رد،یگ قرار یعلم

 مـوردنظر، ی  علمـ  اعتبـار  و مدرك کسب و قیتحق انجام از پس او که شود یم نکته نیا به منجر

  . نداردي کاربردي هایخروج استخراج جهت قیتحق ۀادام بهی لیتما

  

  شنهادهایپ وي ریگ جهینت .8

 قـات یتحق انجـام  تـا  انتخـاب  رونـد  بر حاکم رای  مشخص ندیفرا توان یم ها دادهی  سبرر بهباتوجه

 درمـوردِ  خـود ی  دانـشگاه  اسـتادان  و دوستان از پرسش با انیدانشجو. دکریی  شناسای  دانشگاه

 را خـود ی  قـات یتحقۀ  عرصـ  آورد، یم فراهم را يدیجد جینتا انتشار امکان که قیتحق ازي  ا نهیزم

 وجـود  رابطه نیا در کهي  معتبر مجالت انِیدرم جستجو ویی  شناسا با سپس. نندک یم مشخص

 مجالت در ریاخ سال سهی  ط کهی  مقاالت به توجهبا. روندیم خود قیتحق موضوع دنبال به دارد،

 امکانات و کسو ی از خودي  مهارتها و هاییتوانا از تقریبی يبرآورد نیز و است شده منتشر شده،ادی

 موضوع نیا. ندک یم نییتع را خود قیتحق موضوع گر،یدي  سو از دانشگاه در موجودي  فرصتها و

  .است دهیرس چاپ به ادشده یمجالت در که است مرتبطي ا مقالهۀ توسع ،معموالً
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 بـا  کـه  است صورت نیبد پیشین قاتیتحق ۀتوسع که اند کرده اعالم شوندگان مصاحبه اغلب

ـ  منطق رشیپذ   متفـاوت ی  روشـ ي  ریکـارگ بـه  بـراي  یاصـل  تـالش  ق،یـ تحق در موجـود ی  تجرب

 مـدل  ازی  فروضـ  ا ی فرض رییتغ مسئله، حلي  برا ...) وي  سازمدل ،یاضیري  روشها يریکارگبه(

 لۀمـسئ  در موجودي  پارامترها و رهایمتغ رییتغ ا ی و سابق روش به آن مجدد حل و شنهادشدهیپ

  .است موارد نیا ازی بیترک ا یو آن مجدد انجام و قیتحق

ی نـ یعی  مشکل از الهام با را خود قیتحق موضوع ایآ که پرسش نیا به شوندگان همصاحب ۀهم

. دادنـد ی  منف پاسخ ،ندادهکر نییتع شده، مواجه آن با خودی  تخصص ۀطیح در کهي  ا مسئله ا ی و

 قیتحق در کهی  مسائل ا ی و ندهیآ دري  کاربرد از الهام با قیتحق موضوع نکهیا مورد در جهینت نیا

  .بود صادق زین باشد شده مطرح کشوري باال اوريفنّ يها توسعه و

 در خودی  تخصص ةحوز در وقتتمام ا ی و وقت پاره صورت به ان،یدانشجو اکثر نکهیا رغم یعل

 موضـوع  بای  ارتباط شانیای  دانشگاه قیتحق موضوع بودند، کار به مشغول انیبن دانشي  شرکتها

  .کرد ینم دایپ شانیکار

 کـاربرد  توانـد  یمـ  يدکتـر  ةدور قیـ تحق اساساً نکهیا به نسبت ان،مخاطب ازي  ا عمده بخش

 کـه  اسـت ی  قـ یتحق ،یدانشگاه قیتحق شان،یا تصور براساسِ. مردد بودند  باشد، داشتهی  ارتباط

در نظـر    آني  هـا  افتـه  ی ی را براي کاربردي شدن    زمان و شود فیتعر کاربرد بند از آزاد کامالً دیبا

  .گرفت

 طـور بـه  کـه ی میشـ  ةدانـشکد  انیدانـشجو  از ریغ به که داد نشان هشدي  آور جمعي  ها داده

یی شگاههایـ آزما در انیدانـشجو  ریسـا  ،کردنـد یمـ  اسـتفاده ی  عمل وی  تجرب شگاهیآزما ازي  جد

 از اسـتفاده  با باشند، مشغولی نیعي ا تجربه وی  عملی  شیآزما به آنکه از شیب که داشتند حضور

خوارزمی  کي ی ساز ادهیپ ،یتجرب مدل کي ی ساز هیشب حال در پردازشي  باال توان بایی  ها ارانهی

 توسـط  شـده کسبی  اصل مهارت. بودندی  لیفرانسید معادالت دستگاهي  عدد حل ا ی و )تمیالگور(

 قابلیی  نمودارها بهی  ابیدست ای و پاسخ در تر کوتاه زمان بهی  ابیدست توابع، رییتغ انیدانشجو نیا

  . بودی فرضی مدلي برا رتریتفس

 حجـم  منظـر  از دانـشگاه، ی  پژوهـش  معاونـت  اطالعـات  از اسـتفاده  بـا  که استی  درحال نیا

. اسـت  داده اختـصاص  خـود  به را سطح نیتر نییپای  میش ةدانشکد صنعت، با ارتباطي  قرادادها

یی بـاال  حجمی  شگاهیآزماي  تهایفعال از استفاده نکهیا رغمیعل که است آن گر نشان تیواقع نیا

 تیـ ماه از متفـاوت  کـامالً  قاتیتحق نیا تیماه اما دهد، یم لیتشک را دانشکده نیا قاتیتحق از

 نـده یآ ا ی و حال انیبن دانشي  شرکتها محصوالت ۀتوسع و قیتحقي  مبنا بر که استی  قاتیقیتح

  .ردیگ یم صورت
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 ا یـ  و کـاربرد  براسـاسِ  تنهـا نه دانشگاهها، در موجود قاتیتحق که دهد یم نشان موضوع نیا

 را قـات یتحق نیـ ای  عنـ ی. ستندیـ ن هم تیواقع کشفِ دنبال به بلکه رند،یگ ینم شکل نآ از ملهم

 ربع (ازین از ملهم هیپا قاتیتحق ا ی وي  کاربرد ه،یپا قاتیتحقي  ها دسته از چکدامیه در توان ینم

 تـوان  ینمـ  ن،یکـارآفر  دانـشگاه  فیـ تعر بهي  بندیپا با که استی  حال در نیا. داد قرار) يپاستور

ـ ا از. دکری  ابیارز تیاهمي  باال ۀدرج از رای  قاتیقتح نیچن  هـدف  بـا  کـه ی  قـات یتحق منظـر،  نی

 خـود  به را گاهیجا نیباالتر شود یم انجام جامعه،ی  اجتماع وی  صنعت ،ياقتصاد مسائلیی  شناسا

 از پـس . ردیـ گ یمـ  قرار نیکارآفر دانشگاه سوم تیمورأم ینیآفر نقش کانون در و داده اختصاص

ی موشـکاف  و لیـ تحلي  بـرا ی  چارچوب افتنی درپیِ که برخوردارند تیاهم ۀدرج ازی  قاتیتحق آن،

 ،يسـاز  مـدل  ،ۀ پیـشین  مرحلـ  دوی  طـ  از پـس  کـه ی  قاتیتحق ت،یدرنها. ندهست ادشده ی مسائل

 خـود  بـه  را تیاهم ازي  تر نییپا ۀدرج دهند، یم قرار کار دستور در راي  آمار ای وی  اضیر لیتحل

 کشور در موجودی  دانشگاه قاتیتحق انجام منطق که گفت توان یم نیرانابب. دهند یم اختصاص

ـ  منظـر  ازی  قبـول ِقابـل  گـاه یجا تواند ینم است، قاتیتحق سوم ۀمرتب ۀتوسع دنبال به که ي اورفنّ

  .باشد داشته

 امکـان  و دنیرسـ  جـه ینت بـه  تیقابل عامل دو که دارد آن از نشان مصاحبه يها داده لیتحل

 شـده  باعث عامل دو نیا ریثأت. اندیدانشگاه قیتحق موضوع انتخابی  اصل عامل دو مقاله، نیتدو

  کـه  شـود یی  هـا  مـسئله ي  سازمدل ۀتوسع صرفی  دانشگاه قاتیتحق ازي  ا عمده بخش که است

  .اند شده نییتبی علم صورتِبه شیپاز

  

  يریگ جهینت وي بند جمع .9

ـ  آن تقـا یتحق کـه  رای  دانـشگاه  ن،یکـارآفر  دانـشگاه  فیـ تعر بـه توجـه با   ۀمـسئل  آنکـه  از شیب

ي هـا  گـاه یپا در شده انجام قاتیتحق انیمدر کند، دنبال خود مخاطب ۀجامع در را قیتحق مورد

  .خواند نیکارآفرتوان می ،کنند یم جستجوی الملل نیب وی مل

ي بـرا  نامـه  انیـ پا از دفـاع  امکان راهنما، استادِ نییتعي  کارهاوساز دریی  گرا مدرك بر دیکأت

 توسـط ی  دانـشگاه  تیـ فعال به طلبانه منفعت نگاه نیهمچن و لیتحص از فراغت ندیفرا و دانشجو

ي هـا  شهیـ ر ،کنـد  یمی  متجل شانیا يارتقا وی  علمئتیه جذب در را خود که ،دانشگاه انادتاس

  .است انیدانشجو توسط رفتار نیا بروزی اصل

 ۀارائ نیهمچن وی  شیندآزادا و نقدي  فضا به نهادن ارج وی  دانشگاهي  مادي  تهایجذاب کاهش

 ءارتقـا  دنبـال  بـه  آن در تـوان  یمـ  که استیی  راهکارها ازی  قیحقی  علم تالش موفقي  ها نمونه

  .بودی دانشگاه قاتیتحق در جامعه ازینموردِ مسائل به پرداختن نیهمچن وی خواه علم ۀیروح
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