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چکیده
توجه به تجاريسازي نتایج تحقیقات و نوآوريها ،یکی از نمودهاي رویکرد پذیرش اهمیت علم و فناوري،
و قبول تاثیر مستقیم آن بر توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی است .اما آنچه در این تحقیق مورد توجه
واقع شده؛ که در پژوهشهاي قبلی کمتر براي براي آن جایگاهی قائل بودهاند ،مسئله علوم انسانی و
فناوريهاي نرم بوده؛ که محققین به همین دلیل از اصطالح "دانشگاه نسل چهارم" استفاده نمودهاند.
پژوهش حاضر از نوع کیفی  -کمی است و به روش پیمایشی است .جامعه آماري در این تحقیق شامل
اساتید خبرهاي بوده ،که با پارکهاي علم وفناوري و مراکز رشد واحدهاي فناور دانشگاههاي استان
مازندران ،همکاري الزم را داشتند .نتایج حاصل از مصاحبه با فعاالن حوزه مراکز رشد ،شرکتهاي دانش
بنیان؛ و همچنین تحلیل عاملی دادهها نشان داد که مولفههاي اصلی تجاري سازي تحقیقات دانشگاههاي
نسل چهارم؛ عبارت بودند از :مدیریت آموزش عالی ،منابع انسانی پژوهش محور ،دانشگاههاي فنی،
دانشگاههاي غیرفنی(رشتههاي علوم انسانی) ،سیستمهاي اطالعاتی ،مراکز رشد ،شرکتهاي زایشی
پژوهشی ،پارکهاي علم وفناوري ،شرکتهاي دانش بنیان ،موسسات پژوهش و فناوري ،نیروهاي دولتی،
نیروهاي اقتصادي و بازار ،مشتریان و مشتري مداري ،رقابت و رقابت پذیري ،پیشرفتهاي فناورانه ،قوانین
و مقررات ،و صندوقهاي سرمایهگذاري؛ همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان میدهد که برآورد تمام
عاملها در سطح 0/001معنادار هستند .بیشترین بارعاملی( )./55مربوط به شرکتهاي زایشی پژوهشی و
کمترین آن به سیستم هاي اطالعاتی مربوط میشود.
کلیدواژهها :دانشگاه نسل چهارم ،تجاريسازي تحقیقات ،شرکتهاي زایشی پژوهشی

 -1دانش آموخته دکتري مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري (مستخرجه از رساله دکتري) ،نویسنده
مسئولalipoor.alireza@yahoo.com :
 -2دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساري ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساري ،ایران
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مقدمه
پژوهش 1از ضرورتهاي زندگی بشــري اســت و بی تردید تمـام پیشـرفتهـاي معنـوي ،علمـی و
مادي انســانها بر گرفته از تفکر ،تعمق و پژوهش میباشــد که یا بـه صـورت انفـرادي و یـا بـه صـورت
گروهی انجام میگیرد؛ و اصوال تمدن بشري مدیون پژوهشهاي علمی و کاربردي پژوهشـگران اسـت .بـه
همین منظور مقام معظم رهبري تأکید ویژهاي بـر ارتبـاط علـم و صـنعت و یـا بـه عبـارتی ،پـژوهشهـاي
کاربردي داشته و در دیدار با اساتید دانشگاهها سفارش مـیکننـد کـه؛ مسـئوالن وزارتخانـههـا مربـوط ،و
مسئوالن دولتى ذ ربط ،که مرتبط با مسائل علم و دانشگاه و صـنعت هسـتند ،مسـئله پیشـرفت علمـى و
ارتباط علم با فنّاور در کشور را جدّ بگیرند؛ یعنى نسبت به ایـن مسـئله واقعـای هـیت کوتـاهى صـورت
نگیرد .این مسئله ،مسئله اساسى ما است (مقام معظم رهبري.)1545 ،
آموزش عالی 2یکی از زیرساختهاي اساسی توسعهي هر کشور شـمرده مـیشـود؛ بـه همـین لحـا
توجه به آموزش عالی یکی از دغدغههاي مهم تصمیمگیران و برنامـهریـزان کشـورها بـوده اسـت(عنایتی و
همکاران  .)161 ،1542،در بسیاري از دانشگاه هاي کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه ،مـدت هاسـت کـه
تصمیمگیران و برنامهریزان این کشورها مأموریت جدیدي بـراي دانشـگاههایشـان در نظـر گرفتـهانـد؛ و آن
بهرهگیري از کار عملی و کارآفرینی 3بوده که در قالب محتواي استراتژيها ،سیاستها و برنامههـاي عملـی،
توجه خاصی به بسط و تقویت روحیه کارآفرینانه دانشآموختگان دانشگاهی؛ و توسعه فناوري شده است.
دیدگاههاي جدید در سیاستگذاريهاي توسعه پژوهش و فناوري ،بر اثربخشی ملموستـر اقتصـادي، 5
اجتماعی ، ،4سیاسی 6و فرهنگی 7پژوهشهاي دانشگاهی تأکید زیادي دارند .یکی از مهمتـرین جنبـههـاي
این سیاستها ،توجه به تجاريسازي دسـتاوردهاي پژوهشـی و توسـعه فنـاوريهـاي نـوین است(موسسـه
مطالعات رشد سیاست سوئد.)2002 ،1
تجاريسازي تحقیقات ،فراگردي است که دانش تولید شـده در دانشـگاههـا و مراکـز تحقیقـاتی را بـه
محصوالتی قابل عرضه در بازار تبدیل می کند؛ به عبارتی ،بـه منظـور ارتبـاط دانشـگاه بـا صـنعت و بـازار،
تجاري سازي سرمایههاي دانشگاهی به ضرورتی انکارناپـذیر در راسـتاي توسـعه اجتمـاعی – اقتصـادي و
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1- Rsearch
2- Higher Education
3- Entrepreneurship
4- Economic
5- Social
6- Political
7- Cultural
8- Swedish Institute for Growth Policy Studies

تحقیقات؛ عصر حاضر را ،عصر اقتصاد دانش محور نامیدهاند .در اقتصاد و توسعه دانش محور ،نه تنها تولیـد
دانش از رهگذر پژوهش و انتقال آن از طریق آموزش ،داراي اهمیـت اسـت؛ بلکـه تسـهیل تلفیـق دانـش در
زنجیره تولید و بازار ،بر مبناي شبکههاي توزیع دانش و نظامهاي نوآوري ،مدنظر قرار میگیرد(شاو

1

.)2001

در چند سال اخیر با توجه به تأکیدات مقـام معظـم رهبـري مبنـی بـر اقتصـاد دانـش بنیـان 2و توسـعه
درونزا ،مساله دانشگاههاي کارآفرین ،3با محوریت علوم مهندسی در کشور مطرح شده اسـت؛ همچنـین در
سیاستهاي کلی علم و فناوري ،ابالغی از سوي مقام معظم رهبـري؛ هـم بـر فنـاوري سـخت 5و هـم بـر
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موفقیت برنامههاي آتی جوامع تبدیل شـده اسـت (عباسـی .)52 :1545 ،امـروزه بـه دلیـل تجـاري سـازي

فناوري نرم 4تأکید شده است(مقام معظم رهبري .)1545 ،به عبارتی در این سیاسـتهـا ،علـوم مهندسـی و
فناوريهاي پیشرفته ،همراه با علوم انسانی و مهندسی فرهنگی کشور؛ و یا به عبـارتی فنـاوريهـاي نـرم و
تجاريسازي علوم انسانی ،مورد تأکید معظم له قرار گرفته است .اما آنچـه تـاکنـون دربـاره تجـاري سـازي
تحقیقات و ارتباط بین دانشگاه با صنعت و دانشگاه با جامعه بحث شده است؛ در رابطه بـا علـوم مهندسـی
بوده و متاسفانه علوم انسانی مورد غفلت واقع شده است .دانشگاههـاي کشـور هـم چنـان کـه بـه صـورت
مطلوب نتوانستند تحقیقات علوم مهندسی را تجاريسازي نمایند؛ در تجاريسازي تحقیقات علـوم انسـانی
نیز ناموفق عمل کردند.
امروزه نقش جدید دانشگاهها ،که نیاز به توجه مسئولین آموزش عالی کشور مـیباشـد ،مسـئله تجـاري
سازي فناوريهاي نرم(تجاري سازي علوم انسانی) عالوه بر فناوري سخت(تجاري سازي علـوم مهندسـی)
میباشد؛ لذا به منظور حمایت از رشتههاي علوم انسانی و ایجاد دانشگاه تمدن ساز و هویـت آفـرین؛ بایـد
به جاي دانشگاههاي نسل سوم ،از دانشگاههاي نسل چهارم یاد کرد؛ که این دانشگاهها عـالوه بـر آمـوزش،
پژوهش و کارآفرینی؛ به مسئله فناوري هاي نرم کـه مبتنـی بـر علـوم انسـانی هسـتند ،توجـه ویـژه دارنـد.
دانشگاههاي نسل چهارم ،تکمیل کننده سه نسل قبلی خود هستند ،بـه عبـارتی ایـن دانشـگاههـا عـالوه بـر
کارکردهاي سه نسل قبلی خود؛ براي علوم انسانی و تجـاري سـازي تحقیقـات علـوم انسـانی ارزش قائـل
هستند و به عنوان یک ماموریت جدید به آن نگاه میکنند (عالی پور و عنایتی.)26 :1545 ،
لذا مسأله مهم ،که به عنوان دغدغه ذهنی محققین مطرح میباشد :شناسـایی مولفـههـاي دانشـگاه نسـل
چهارم بوده؛ یعنی دانشگاههایی که بتوانند هم تحقیقات علـوم مهندسـی و هـم تحقیقـات علـوم انسـانی را
1-Shaw
2- Knowledge economy
3- Entrepreneurship University
4- Hard Technology
5-Soft Technology
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تجاري سازي نمایند؛ و بین فناوريهاي سخت و فناوريهاي نـرم ارتبـاط برقـرار نماینـد؛ کـه ایـن مسـأله
نیازمند وجود مولفههاي مهم در آموزش عالی بوده که محققین به دنبال شناسایی این مولفهها ،در تجـاري
سازي تحقیقات با رویکرد دانشگاه نسل چهارم هستند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نگاهی به تاریخچه دانشگاهها و سیر تحوالت نظامهاي آموزش عالی نشان دهنده این موضوع اسـت کـه
دانشگاهها و سیستم آموزش عالی همچون سایر بخشهاي جامعه همراه با روند تغییـرات در جوامـع بشـري
دگرگونیهایی در نقش و کارکردهاي خود داشتهاند و در تالش بودهاند خود را با الزامات نقـشهـاي جدیـد
سازگار کنند(آقا محمدي .)1511 ،محـدودیتهـاي منـابع ،نفوذهـاي سیاسـی و فشـارهاي رقـابتی در ایـن
تغییرات تأثیر گذار بودند(نگی و راب .)1 :2005 ،1این سیر دگردیسی و تحول در دانشگاهها بـه شـرح زیـر
میباشد:
دانشگاههای نسل اول

2

در ابتدا دانشگاهها ،تدریس را وظیفه اصلی خود مـیدانسـتند ،اگـر چـه در دانشـگاههـاي قبـل از قـرن
نوزدهم ،عالوه بر آموزش و تدریس ،تربیت هم مطرح بوده است ،اما روش آمـوختن متکـی بـر حافظـه و
غیراستداللی بود .نقش اصلی دانشگاههاي نسل اول ،آمـوزش نیـروي انسـانی بـوده؛ لـذا ایـن دانشـگاههـا،
دانشگاههاي آموزش محور بودند .فعالیتهاي آموزشی در دانشگاههاي نسل اول با هـد

توسـعه انسـانی

بوده و به طور کلی آموزش ،وسیلهاي براي شناسایی مسائل اجتماعی ،فرهنگـی ،اقتصـادي جامعـه و ارائـه
راهحلهاي مربوطه بوده اسـت(کافمن و هـرمن .)1446 ،5هـد اولیـه دانشـگاههـاي نسـل اول ،آمـوزش
فراگیران بوده و فعالیت آموزشی از ضروريترین جنبههـاي مـورد انتظـار در محـیطهـاي دانشـگاه نسـل
اول بود.
دانشگاههای نسل دوم

4

تغییر و تحول در شرایط و نیازهاي جامعه ،موجب تغییر و تحول در رسالت دانـشگاههــا شـد .بـدین
صورت که رسالت اولیه آنها که آموزش بوده بـه سـمت پـژوهش رفت .در قرن نوزدهم ،بـراي اولـین بـار
در آلمان ،دانشگاه پژوهش محور به وجود آمد که طرحی بنیادي را براي دانشگاههاي سراسر دنیا پـیریـزي
کرد .به عبارتی با تغییر اوضاع و نیازهاي جوامـع ،در اواخـر سـده نـوزدهم نقـش پـژوهش نیـز بـه وظـای
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1- Nagy & Robb
2- First Generation Universities
3- Caufman & Herman
4- Second Generation Universities

افزون بر وظیفه سنتی آموزش ،به کارکردهاي دانشگاه افزوده شـد(اتزکوییز .)110 :2005 ،1در دانشـگاههـاي
نسل دوم که دانشگاههاي پژوهش محور بودند؛ رشد و توسعه علمی از طریق پژوهش حاصل مـیشـود و
در پناه توسعه تفکر پژوهشی بود که کشورها بـه جـاي مصـر اندیشـههـاي دیگـران ،بـه تولیـد علـم و
اندشیهورزي پرداختند .در این دانشگاهها ،تحریک اساتید براي درگیر شدن بیشتر با فعالیـتهـاي پژوهشـی
به عنوان یک بخش برجسته از سیاستهاي آموزشی در جوامع مختل  ،افزایش یافت(شاولسـون و تـاون،2
.)2002
دانشگاههای نسل سوم
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دانشگاهها افزوده شد .از این پدیده با عنوان "انقالب نخست" دانشگاهها یاد مـیشـود کـه طـی آن پـژوهش،

3

کاهش بودجههاي عمومی پژوهش ،به دنبال پایان جنگ سرد از دیگر تحوالتی بود که تاثیري عمیقـی بـر
نقش و کارکرد دانشگاهها برجاي گذاشت .دانشگاهها دیگر نمیتوانستند به صر اتکا به بودجههـاي دولتـی،
و بدون توجه به مسائل اقتصادي و بازگشت سرمایه ،به انجام پژوهشها مبادرت ورزند .همین امر باعـث شـد
تا دانشگاههاي مدرن براي دستیابی به بخشهاي خصوصی براي کسب سرمایههـاي بیشـتر ،بـه فعالیـتهـاي
تجاري و کسب و کار ،روي آورنـد(موک .)2 :2005 ،2دانشـگاههـاي نسـل سـوم بـا عنـوان دانشـگاههـاي
کارآفرین ،رهبري آموزشهاي کارآفرینی را عهدهدار هستند .کارآفرینی موتور محـرک اقتصـادي کشـورهاي
پیشرفته و در حال توسعه است .چهار عامل براي اینکه یـک دانشـگاه را کـارآفرین دانسـت؛ اول :پـژوهش
کارآفرینی در دانشگاه انجام شود .دوم :از دفاتر انتقال فناوري 4بهرهمند باشد .سوم :شـرکتهـاي جدیـد بـه
صورت زایشی 6در آن به وجود بیاید .چهارم :شرایط محیطی مناسب در آن حکم فرمـا باشـد و شـبکههـاي
نوآوري در آن فعال باشد .دانشگاه کارآفرین با محوریت علوم مهندسی ،از دانش بازار بهـره منـد اسـت و از
تجارب افراد صاحب تجربه در بازار بهره میبرد؛ و وجود افراد توانا و شایسته ،عالقهمنـد و خـالق در ایـن
دانشگاهها ضروري است(ذوالفقاري و همکاران.)25 ،1540 ،

1- Etzkowitz
2- Shavelson & Town
3-Third Generation Universities
4- Mok
5-Technology Transition
6-Spin off
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دانشگاههای نسل چهارم

1

2

5

2

اگر پارکهاي علم و فناوري  ،مراکز رشد و شرکتهـاي زایشـی در دانشـگاههـاي نسـل سـوم ،بـه
یک نوع ساز و کار انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت تعری

شدهاند ،جایگـاه علـوم انسـانی و تربیتـی در

بحث فناوري و صنعت مبهم میباشد؛ پرورش فرد کارآفرین آشنا با فرهنگ ملی و ارزشی(دینی) ،بـا هـد
رفاه و تعالی بشریت ،بدون در نظر گرفتن جایگاه علوم انسانی در پارکهاي علم و فنـاوري ،شـرکتهـاي
زایشی و مراکز رشد امکان ندارد .ورود دانشگاهها و مراکز رشد به مباحثی مانند حقوق انسـانهـا در دنیـاي
مدرن ،رفاه اجتماعی ،توسعه فرهنگ پایدار ،نیاز به در نظر گرفتن جایگاه علوم انسانی مـیباشـد(عالی پـور
و عنایتی .)22 :1545 ،علوم انسانی شاید بیش از سایر علوم مبتنی بـر پـژوهش و تفکـر باشـد؛ پـژوهش در
حوزههاي علوم انسانی نیازمند پژوهشگرانی خبره است که بتوانند به درسـتی چیسـتی و چگـونگی مسـائل
اجتماعی و انسانی را دریابند؛ اما این صرفای نمیتواند مفید باشد ،بلکه باید بدنبال راهکـاري بـراي اسـتفاده از
این پژوهشها بود(مکی نیري .)1541 ،دانشگاههاي نسـل چهـارم؛ دانشـگاههـایی بـا ماموریـت آموزشـی،
پژوهشی ،کارآفرینی و مبتنی بر فناوري نرم هستند .اساسای فناوري نرم به عنوان یک پارادایم جدید در حـوزه-
ي فناوري؛ به زودي نگرش همگان را نسبت به صنعت ،تولید ،پژوهش ،آموزش ،بازاریـابی ،کسـب وکـار و
حتی امنیت و دفاع تغییر خواهد داد(زوئینگ .)2005 ،5به عنوان نمونه دولت فرانسه در یک بررسـی گسـترده
آینده نگارانه ،که در اواخر سده بیستم به منظور تعیین مهمترین فناوريها براي این کشـور انجـام گردیـد؛ بـه
این نکته پی برد که در جهان آینده ،فناوريهاي نرم نقشی بسیار مهم در امور جوامع در تـرازهـاي گونـاگون،
از امور فردي تا سطح بنگاهها و تا حیطه عمل دولتها ،برعهده خواهند داشت .فناوريهاي نـرم یـا سـازمانی
بر نوآوري در عرصههاي اجتماعی تأکید دارند .از جمله این قبیل فناوريهـا مـیتـوان بـه مـدیریت دانـش،6
تنظیم محصوالت بر مبناي خواست مصر کننده ،طراحی متناسب با تواناییهاي حسـی بـه شـیوه ترکیبـی،
ایجاد ابزارهاي نظري مناسب براي مدل سازي و شبیه سازي؛ قابلیـت ردگیـري ،ایجـاد چـارچوبهـا بـراي
هماهنگی در سازمان اشاره کرد .بخش بسیار بزرگی از فناوريهاي نرم متکـی بـه دانـشهـایی اسـت کـه در
حوزه علوم انسانی و اجتماعی گسترده شدهاند .کشورهاي پیشـرفته از توجـه صـر بـه گسـترش مرزهـاي
دانش؛ به تولید انواع فناوريهاي انسانی ،فرهنگی و آموزشی روي آوردهاند؛ که در حوزه مدیریت مـیتـوان
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1-Fourth Generation Universities
2-Science and Technology Parks
3- Incubators
4- Spin off Companies
5- Zhouying
6- Knowledge Management

اروپا ،5مدل تغییر بورک 2و موارد متعدد دیگري اشاره کرد کـه برگرفتـه از دانـش و پـژوهشهـاي مـدیریت
میباشد که به صورت تجاري شده در سازمانهاي گوناگون جهت رفع مشکالت و تعالی و توسعه جامعـه از
آنها بهره گرفتهاند(محمد پور و همکاران .)5 :1541 ،دانشگاههاي نسل چهارم ،عالوه بر داشـتن کارکردهـاي
سه نسل قبلی دانشگاهها ،براي علوم انسانی و فناوريهاي نرم نیز برنامه دارند.
تجاریسازی تحقیقات

5

دو عنصر اصلی در تربیت دانشجو ،یکی عنصر علم و تحقیق و کارایی علمی و جوشـیدن اسـتعدادهاي

تجاري سازي تحقیقات دانشگاههاي نسل چهارم

به انواع مدلها ،از جمله کارت امتیاز متوازن ،1مدل مدیریت پروژه برنسکات ،2مـدل مـدیریت کیفیـت بنیـاد

علمی است و یکی هم عبـارت از روحیـه و تـدین و حرکـت صـحیح و سـالم سـازي معنـوي و روحـی
دانشجو .این دو عنصر بایستی بـدون تفکیـک از یکـدیگر بـا قـدرت و بـا ظرفیـت کامـل کشـور ،تعقیـب
شود(مقام معظم رهبري .)1550 ،روحیه علم و تحقیق در دانشگاه نسـل اول و نسـل دوم مطـرح بـوده؛ و
کارایی علمی در دانشگاه نسل سوم میباشد ،و اما بحث روحیه و تدین و حرکـت صـحیح و سـالم سـازي
معنوي و روحی دانشجو ،در دانشگاه نسل چهارم باید مطرح گردد؛ در طول سیسـال گذشـته ،رشـد کمـی
دانشجویان دانشگاه هاي نظري از افزایش چشمگیري برخوردار بوده است اما کیفیت آنان از لحـا فنـاوري
سخت و فناوري نرم ،بـا نیازهـاي بـازار کـار سـازگار نبـوده اسـت .در راسـتاي ضـرورت تغییـر و تحـول
کارکردهاي دانشگاهها و آشکار شدن اهمیت نقش کاربرد یافتههاي پژوهشـی در توسـعه فنـاوري" ،تجـاري-
سازي یافتههاي پژوهشهاي دانشگاهی" مطرح شده است(فلدمن .)2005 ،6تجاري سازي پـژوهشهـا بـر
پایه انتقال فناوري برخاسته از پژوهشهاي دانشگاهها ،و مؤسسات و مراکز علمـی و پژوهشـی ،بـا مشـارکت
صنعت و میانجیگري نهادهاي مداخلهگر (همانند دولت)؛ مـیتوانـد تبلـور فراینـد" از ایـده تـا کـاربرد" "،از
پژوهش تا صنعت "و" از اختراع تا ارزش "باشد(فکور.)1515 ،
تجاريسازي یافتههاي پژوهشهاي دانشگاهی ،مستلزم همکاري و تعامل جدي مراکـز آمـوزش عـالی و
سازمانهاي پژوهشی وابسته به دولت ،شرکتهاي صنعتی ،سازمانهاي مالی و سرمایهگـذاري ،کارآفرینـان و
افراد علمی میباشد .تجاريسازي میطلبد که پژوهشهاي دانشگاهی به صورتی بـازارگرا و تقاضـامدار و در
راستاي تأمین نیازهاي صنعت و بخش خصوصی و جامعه فعالیت کند .این در حـالی اسـت کـه اگـر انتقـال
)1- Balance Score Card(B.S.C
2- Brenscat Project Management
3- EFQM: European Foundation for Quality Management
4- Bourke Change Model
5- Commercialization of research
6
- Feldman
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فناوري و تجاريسازي ،جزء اهدا دانشگاهها و سازمانهاي پژوهشی قرار گیـرد ،ضـرورت نهادینـه شـدن
این فعالیتها مشخص خواهد شد .دانشگاه و نظام آموزش عالی همانند سایر نهادهاي اجتمـاعی و فرهنگـی
و اقتصادي ،براي مقابله با چالشها و نیازهاي پیشرو ،نیازمند تغییر و تحـول در اهـدا  ،وظـای  ،سـاختار و
کارکردهاي خود میباشد .یکی از مهمترین جنبـههـاي ایـن تغییـر و تحـول در سـطح جهـانی ،بـازنگري در
برنامهریزي آموزش عالی و نهاد دانشگاه و تعیین رابطه میان آموزش عالی با فرهنگ و نیازهاي جدید جامعـه
است .با ظهور اقتصاد دانش بنیان ،خط مشیهاي آموزش عالی با تغییراتی روبرو شده است که سبب گردیـده
تا دانشگاهها همانند شرکتهاي خصوصی براي کسـب مزیـتهـاي رقـابتی و افزونـی منـابع در بازارهـاي
جهانی ،ایفاي نقش کنند(مگنوس .)2002 ،1با توجه به تغییر نیازهاي مادي ،روحـی و معنـوي افـراد جامعـه؛
خط مشی دانشگاهها ،الگوهاي تأمین سرمایه و سبکهاي مدیریتی آنها ،با تحوالت گستردهاي مواجـه شـده
است؛ که دانشگاههاي نسل چهارم مسئولیت جوابگویی به این تغییرات هستند.
پیشینه تحقیق
به منظور بررسی پیشینه تحقیق با بحث تجاري سازي تحقیقات دانشـگاههـا ،عوامـل مـوثر بـر تجـاري
سازي علوم فنی – مهندسی و علوم انسانی به صورت جداگانه از دیدگاه محققان بررسی میشود.
الف) عوامل موثر بر تجاریسازی علوم فنی  -مهندسی

عوامل زیادي هستند که موفقیت یا عدم موفقیت دانشگاهها را در تجاريسازي نتایج تحقیقات علوم
فنی  -مهندسی نشان میدهند؛ این عوامل بر نگرشها ،ارزشها ،عملکردها و سبکهاي رفتاري دانشگاه و
ذینفعان آن تأثیر گذار بوده که مهمترین این عوامل در جدول شمار 1بیان شده است.

66
1- Magnus

منبع
بونتکس2011 ،1

فعالیتها ،مراحل و روشهای تجاری سازی
5

2

راهبرد دانشگاههاي کمبریج و استنفورد براي تجاريسازي تحقیقات شامل :حمایت دولت و
بخش خصوصی از توسعه شرکتهاي زایشی ،خروج جمعی از شرکت مادر و توسعه شرکت
جدید.

بنورتس2002 ،2

منابع انسانی پژوهش محور ،انجام تحقیق ،انتقال نتایج حاصل از تحقیق ،تصاحب نتایج منتقل شده
از طر انتقال گیرنده ،بهره برداري از نتایج تحقیق و روابط متقابل صنعت و دانشگاه ،ارزیابی نتایج
تحقیق ،حفاظت حقوقی از نتایج تحقیق.

مگنوس2002 ،5

تجاري سازي تحقیقات دانشگاههاي نسل چهارم

جدول شماره  :6عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات علوم فنی  -مهندسی

پیدایش ایده و انجام پژوهش علمی ،حفاظت از دارایی فکري ،تحقیقات تولید نیمه صنعتی و تعیین
راهبرد تولید صنعتی و تجاري ،مرکز رشد ،پارک فناوري.

دوریم2002 ،6

انجام پژوهش و دستیابی به نتایج تحقیق ،فعالیتهاي انتقال و تجاريسازي (انتشار یافتههاي
پژوهش ،ارزیابی یافتههاي پژوهش ،حفاظت حقوقی از یافتههاي پژوهش ،تعیین استراتژي تجاري
سازي ،اقدام به تجاري سازي و پایش فعالیتهاي تجاري سازي و بهرهبرداري و استفاده از یافته-
هاي پژوهشی تجاري شده).

گلداسمیت2005 ،5

گامهاي متوالی از راست به چپ (فنی -بازار -کسب وکار) و از باال به پائین (مفهومی  -توسعه -
تجاري )؛ ایده اولیه (فاز مفهومی) تا توسعه (فاز توسعه) و راهاندازي شرکت زایشی (فاز تجاري)،
قوانین و مقررات.

ب) عوامل موثر بر تجاریسازی علوم انسانی (بسترساز دانشگاه نسل چهارم)

منظور از تجاريسازي در علوم انسانی این است که ایدههاي اساتید در حوزه علوم انسانی بـا توجـه بـه
نیاز بازار به مرحله توسعه فناوري /محصول رسیده و سپس وارد بازار گردد .باید به این نکته توجـه داشـت
که در مرحله توسعه فناوري /محصول ،لزوما" محصول ملموسی ارائه نمـیشـود .در اکثـر مواقـع ،تجـاري
سازي دانش در علوم انسانی ،به محصوالت ملموس بازار تبدیل نمیگردد .بـراي مثـال مـیتـوان بـه مـدل
کارت امتیازي متوازن اشاره کرد که توسط نورتون و کـاپالن 1ارائـه شـد و امـروزه در اکثـر سـازمانهـا و

1 - Bontoux
2- Cambridge University
3- Stanford University
4 - Benneworth
5- Magnus
6- Devrim
7- Goldsmith
8- Norton & Kaplan
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صنایع مورد استفاده قرار میگیرد از این روي ،برخی از صاحبنظران به دلیل ویژگی مطرح شـده ،عـالوه بـر
مولفههاي مورد نیاز براي تجاريسازي در حوزه علوم فنی -مهندسی؛ ساختارها و مؤلفههاي خاصـی را کـه
براي تجاري سازي دانش در حوزه علوم انسـانی بیـان نمودنـد؛ بـه عبـارتی دیگـر؛ تجـاري سـازي علـوم
مهندسی و علوم انسانی باید در دانشگاه نسل چهارم اتفاق بیفتد تا دستاوردهاي پژوهشی علـوم انسـانی کـه
با عنوان فناوري نرم محسوب میشوند و تجاري سازي آنها ،تجاري سـازي فنـاوريهـاي نـرم اسـت ،در
کنار تجاري سازي علوم مهندسی و فناوري سخت قرار گیرد (پورعزت و حیدري .)1540 ،نگرش ارزشـی
به علوم انسانی(فناوريهاي نرم) باید در نگاه مسئولین آموزش عالی باشد ،فراگیـران علـوم انسـانی در نظـام
آموزش عالی با در نظر گرفتن معرفت شناسی ،هستی شناسی و انسان شناسـی وارد تولیـد چرخـه فنـاوري
میشوند؛ اما نه فقط فناوري سخت؛ بلکه فناوري فکري ،اندیشهاي و ایدئولوژیکی؛ لـذا نیـاز هسـت مراکـز
رشد علوم انسانی ،ایدههاي دانشجویان در فناوريهاي نرم ،را پرورش دهند .نتایج حاصل از تجـاريسـازي
علوم انسانی با تکیه بر ارزشهاي اخالقی و حوزه کـارکردي فنـاوريهـاي نرم(فنـاوري تجـاري ،فنـاوري
اجتماعی ،فناوري فرهنگی ،فناوري یادگیري از طریق تجربه و احساس فردي ،فناوري زیستی نـرم ،فنـاوري
مهندسی نرم ،فناوري نظامی ،فناوري سیاسی) ،بسترسازي به منظور حرکت در مسیر دانشگاه تمـدن سـاز و
یا به عبارتی دانشگاه نسل چهارم میباشد (عالی پور و عنایتی.)21 :1545 ،
تعاری

عملیاتی متغیرها شامل تجاري سازي تحقیقات و دانشگاههاي نسل چهارم میباشد ،که در ایـن

تحقیق منظور از تجاري سازي تحقیقات ،ثروت افزایی در جامعه ایرانـی  -اسـالمی از طریـق دانـش تولیـد
شده میباشد .و منظور از دانشگاه نسل چهارم ،دانشگاهی که مولفههاي الزم به منظور تجاري سـازي علـوم
مهندسی (فناوريهاي سخت) و تجاري سازي علـوم انسـانی(فناوريهـاي نـرم) را داشـته باشـد .کـه ایـن
مولفهها در این تحقیق شناسایی شدند .بنابراین سئواالت اصلی تحقیق به صورت زیر می باشد:
عوامل اصلی بر تجاري سازي دستاوردهاي دانشگاههاي نسل چهارم کدامند؟
اولویتبندي عوامل اصلی تجاريسازي دستاوردهاي دانشگاههاي نسل چهارم چگونه میباشد؟
روششناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هد کاربردي و از نظر نحوة گردآوري دادهها ،پیمایشی و از نـوع ترکیبـی اسـت،
براي گردآوري دادههاي مورد نیاز از ابزارهاي پژوهش کیفی (مصاحبه) و پژوهش کمی (پرسشنامه) اسـتفاده
شده است.
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فناور بوده و با پارکهاي علم و فناوري همکاري داشتهاند؛ و همچنین داراي رشتههاي تحصـیالت تکمیلـی
در علوم مهندسی و علوم انسانی بودند .حجم جامعه آماري  510نفر بوده که براي تعیین حجـم نمونـه ،بـه
روش نمونهگیري طبقهاي و با استفاده از جدول کرجسی – مورگان تعداد  150نفر انتخاب گردیدند.
جدول شماره  :6اطالعات جمعیت شناختی در بخش کیفی
ردیف

حوزه تخصصی

مکان جغرافییایی حیوزه

و اجراییییییی

هییای تحقیقییاتی مییورد

مصییییییاحبه

مصاحبه

مسئولیت افراد مورد مصاحبه

تعداد مصیاحبه
شوندگان

تجاري سازي تحقیقات دانشگاههاي نسل چهارم

جامعه آماري تحقیق اعضاي هیئت علمی دانشگاههاي شمال کشور که داراي مراکز رشـد و واحـدهاي

شوندگان
1

.1دانشگاه مازندران

مــدیران گــروه دانشــکده هــاي

 2نفـــر در

دانشگاهها

 .2دانشــگاههــاي آزاد

فنی -مهندسی و مـدیران گـروه

حـــوزه فنـــی-

اسالمی شمال کشور

دانشکده هاي علوم انسانی

مهندســی 2،نفــر

پارک هاي علـم

پـــارک علـــم و فنـــاوري

مدیران پارک علم و فناوري

و فنـــــــاوري

مازنــدران -پــارک علــم و

استانها

فناوري گیالن

مراکز رشد

معاونت اجرایـی دبیرخانـه

معـــاون اجرائـــی دبیرخانـــه و

توســعه علــوم و فنــاوري

کارشناس جذب

در حــوزه علــوم
انسانی و تربیتی
 2نفر
 2نفر

 2نفر

کشورهاي اسالمی
شـــرکتهـــاي
زایشی پژوهشی
یا دانشگاهی
جمع

شـــهرک علمـــی –
تحقیقاتی اصفهان

مــدیران شــرکتهــاي زایشــی

 2نفر

پژوهشــی مســتقر در شــهرک
علمی – تحقیقاتی اصفهان
12

نفر
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جدول شماره  :9اطالعات جمعیت شناختی در بخش کمی
جامعه

علت انتخاب

نام دانشگاه

حجم
جامعه

اعضــاي هیئــت علمــی

دانشگاه مازندران(علوم انسـانی در

داراي ارتبــاط بــا پــارک علــم و فنــاوري

دانشگاههاي شمال کشـور

شهرستان بابلسر و علوم مهندسـی

مازندران و اجراي تحصـیالت تکمیلـی در

که با پـارکهـاي علـم و

در دانشگاه نوشیروانی بابل

رشــته هــاي مهندســی و علــوم انســانی؛ و

فنــاوري و مراکــز رشــد

همچنین وجود مرکز رشـد در نوشـیروانی

واحدهاي فناور همکـاري

بابل)

الزم را داشتند

اجراي دوره هاي تحصیالت تکمیلـی

دانشگاه گیالن

40

60

در رشــته هــاي فنــی – مهندســی و علــوم
انسانی
داراي مرکز رشد واحـدهاي فنـاور و

دانشگاه علوم دریایی نوشهر

60

همچنین اجراي دوره تحصیالت تکمیلی
دانشگاههاي آزاد اسـالمی شـمال
کشور

اجـــراي دوره هـــاي تحصـــیالت

100

تکمیلی(دوره دکتري) در رشته هاي علـوم
انسانی ،رشته هـاي علـوم مهندسـی ،داراي
بودن مراکز رشد در واحدهاي مراکز استان
جمع کل جامعه آماري

510

تعداد  40نفر اعضاي هیئت علمی دانشگاه مازندران 60 ،نفر اعضاي هیئت علمـی دانشـگاه گـیالن60 ،
نفر مربیان و اساتید دانشگاه علوم دریایی و  100نفر اعضاي هیئت علمی واحـدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمی
شمال کشور بوده؛ که افراد جامعه آماري با مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم و فناوري اسـتان مازنـدران و
استان گیالن همکاري الزم را داشتند.
یافتهها و تجزیه و تحلیل دادهها

براي گردآوري دادهها از ابزار مصاحبهي اکتشافی و نیمه ساختاریافته با خبرگـان اسـتفاده شـده اسـت .بـا
توجه به اینکه مصاحبه نیمه ساختاریافته بود؛ در حین مصاحبه ،سئواالت دیگري نیـز از مصـاحبه شـوندگان
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در راستاي موضوع تحقیق ،پرسیده شد که زمینههاي اصلی سواالت مصاحبه به شرح زیر بود:


تجاريسازي تحقیقات علوم فنی – مهندسی و عوامل موثر بر آن.



تجاري سازي سازي تحقیقات علوم انسانی.



ارتباط فناوريهاي سخت با فناوريهاي نرم.



پارکهاي علم و فناوري ،مراکز رشد و شرکتهاي زایشی ،شرکتهـاي زایشـی پژوهشـی،
در علوم فنی – مهندسی و ارتباط آن با علوم انسانی.



مراکز رشد علوم انسانی و ارتباط آن با علوم فنی  -مهندسی.



پژوهشکدههاي علوم انسانی و ارتباط آن با فناوريهاي نرم.



حمایتهاي دولت و بخش خصوصی از فناوريهاي سخت.



حمایت دولت از فناوريهاي نرم.



جایگاه فناوريهاي نرم در پیاده سازي سیاستهاي ابالغـی علـم و فنـاوري از طـر مقـام

تجاري سازي تحقیقات دانشگاههاي نسل چهارم



جایگاه علوم انسانی در کارآفرینی.

معظم رهبري.


بحث دانشگاههاي نسل چهارم.

در این تحقیق ،محقق مصاحبهها را تا زمانی ادامه داد که اشباع نظري به دست آمد ،به گونهاي که هـر چـه
به مصاحبههاي آخر نزدیکتر میشد اطالعات جدید اضافی مرتبط با موضوع کمتر به چشـم مـی خـورد ،از
مصاحبهي هفتم به بعد ،تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد ،اما این رونـد بـراي اطمینـان تـا مصـاحبهي
دوازدهم ادامه یافت ،هرچند از مصاحبهي نهم به بعد دادهها کامالی تکراري بوده و به اشـباع رسـید .بـا در نظـر
گرفتن مفاهیم ادبیات تحقیق ،عوامل اصلی در تجاري سازي دانشگاههاي نسل چهارم که از مصـاحبه بـا 12
نفر از خبرگان دانشگاهی استخراج شده است که به شرح جدول شماره  2طبقهبندي گردیده است.
در بخش کمی تحقیق ،از پرسشنامۀ محقّق ساخته استفاده گردید که سؤالها و گویههاي آن با اسـتفاده از
ادبیات پژوهش و نتایج به دست آمده از مطالعۀ کیفی تـدوین شـد .از مجمـوع ابعـاد و مولّفـههـا و کـدهاي
استخراج شده از متن مصاحبهها ،پرسشنامهاي با  60گویه در خصوص عوامل تجاري سازي تحقیقات تنظـیم
شد.
روایی محتوایی پرسشنامه ،با کمک اساتید راهنما و متخصصان پـارک علـم و فنـاوري و مراکـز رشـد،
مورد تایید واقع شد .جهت تعیین پایایی ،پرسشنامه به صورت آزمایشی روي  50نمونه اجرا گردیـد ،سـپس
با استفاده از نرم افزار  SPSSضریب آلفاي کرونباخ پرسش نامه  0/15به دست آمده که پایـایی سـواالت را
تایید نموده؛ در نتیجه قابلیت توزیـع در جامعـه آمـاري را داشت.پرسشـنامه نهـایی بـا تعـداد  24سـؤال در
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خصوص عوامل تجاري سازي به طور تصادفی طبقهاي توزیع شد و از پرسشنامههاي جمـع آوري شـده بـا
توجه به میزان دقّت در پاسخ به سؤالها ،و کامل بودن پاسخها ،تحلیل عاملی تأییدي انجام گرفت.
جدول شماره :4عوامل تجاری سازی تحقیقات دانشگاههای نسل چهارم ،استخراج شده از مصاحبهها
عوامل کلیدی

گویهها

فراوانی

مدیریت آموزش عالی

تمرکززدایی در سیاستگذاري آموزشی

2

حمایت از ایدههاي فنی مهندسی و ایده هـاي علـوم

5

انسانی ،نظام مالکیت فکري

منابع انسانی پژوهش محور

دانشگاههاي فنی

علـــوم انسانی(دانشـــگاههـــاي
غیرفنی)
سیستمهاي اطالعاتی

مراکز رشد

روشهاي دستیابی به منابع درآمدي

5

تعامل با صنعت و بازار

2

مرتبه اعضاي هیئت علمی

2

دانشجویان کارآفرین محور

5

اساتید و دانشجویان پژوهش محور

5

منابع انسانی با تفکر انتقادي

2

رشتههاي مهندسی

6

رشتههاي نانو

5

آزمایشگاهها و تجهیزات

5

تفاوت ماهیت در تحقیقات علوم انسانی

5

فناوريهاي نرم

5

دانشگاههاي تمدن ساز و هویت آفرین

6

پایگاه داده براي مخترعان

5

پایگاه داده براي کارآفرینان

2

پایگاه داده براي بخش خصوصی

2

سیستم یکپارچه اطالعاتی پژوهشگران

2

پرورش و توسعه ایدههـاي علـوم مهندسـی و علـوم

6

انسانی

شرکتهاي زایشی پژوهشی
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ایجاد ابزارهاي مطمئن تبدیل تحقیق به تجارت

5

امکانات دانشی و تجهیزاتی

5

ایجاد شرکت با دستاورد پژوهشی

1

بنیانگذاران دانشگاهی و پژوهشی

5

حمایت ازابعاد مالی و دانشـی تحقیقـات مهندسـی و

1

پارکهاي علم و فناوري

شرکتهاي دانش بنیان

تکامل دانشگاه با صنعت و جامعه

5

ایجاد نهاد اجتماعی براي اشتغال

5

پر کردن شکا بین دانشگاه و جامعه

5

مدیریت متخصصین حرفهاي بر تحقیقات

6

توسعه شـرکتهـاي وابسـته بـه پـارکهـاي علـم و

6
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علوم انسانی

فناوري

موسسات پژوهش و فناوري

نیروهاي دولتی

نیروهاي اقتصادي و بازار
مشتریان و مشتري مداري
رقبا و رقابت پذیري
پیشرفتهاي فناورانه
برنامهها ،قوانین و مقررات کالن
صندوقهـاي سـرمایه گـذاري
ریسک پذیر

جذب مشتریان و توسعه بازار

6

غنی سازي علمی

6

انتقال دانش

5

توسعه پژوهشهاي کاربردي

5

مشاوره فنی

2

تجاري سازي با توسعه عملی

6

سیاستهاي دولت در ارتباط با پژوهش و فناوري

5

حمایت مادي و معنوي از پژوهشگران

1

اقتصاد دانش محور

1

سهم بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی

5

رضایت مشتریان و پاسخگو بودن به آنها

5

برند دانشگاه نزد مشتریان

5

رقابت بر سر میزان دانش

6

تنوع در محصوالت با تجاري سازي

5

تجهیزات نوین

6

آزمایشگاهها و کارگاهها

2

برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور

1

حمایت اسناد باالدستی از تحقیقات

5

حمایت مادي از محققان دانشگاهی

1

حمایت از ریسک در تجاري سازي

6
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به منظور بررسی عوامل تجاري سازي تحقیقات دانشگاههاي نسل چهارم از تحلیل عاملی استفاده شـده
است .در ابتدا براي اجراي تحلیل عاملی الزم است آزمون کایزر مایر اولکـین ( )KMO1و آزمـون بارتلـت2
انجام گیرد تا از کفایت نمونهگیري و اینکه ماتریس همبستگی درجامعـه برابرصفرنیسـت ،مطمـئن شـد کـه
شرح آن در جدول  5ارایه گردیده است.
جدول شماره :5آزمون کایزر مایر اولکین و بارتلت
دقت نمونه

./165

با تقریب

2520/605

درجه آزادي ()df

155

سطح معناداري ()sig

0/000

همان گونه که جدول  5نشان میدهد ،باتوجه به اینکه سطح معناداري درآزمون کایزر مایر الکـین کمتـر
از  /5به دست آمده ،پس آزمون معنیدار است و میتوان تحلیل عـاملی را انجـام داد .همچنـین عـدد ./165
اندازه کفایت نمونهگیري ) (KMOرا نشان میدهد که آزمون مقدار واریانس درون دادههاسـت و بـه وسـیله
عوامل تبیین میشود و قابل پذیرش است .از آنجا که سـطح معنـاداري کمتـر از  0/5اسـت توانـایی عـاملی
بودن

دادهها تأیید میشود.

نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان میدهد که برآورد تمام عاملها در سطح 0/001معنادار هستند .بیشـترین
بارعاملی( )./55مربوط به شرکتهاي زایشـی پژوهشـی و کمتـرین آن بـه سیسـتمهـاي اطالعـاتی مربـوط
میشود .به منظور آگاهی از نحوه توزیع متغیرها در بین عاملها ماتریس نحوه توزیع متغیرهـا بـین عوامـل
مختل

محاسبه و در جدول شماره  2نشان داده شده است .همان طور که در جـدول شـماره  2نشـان داده

شده است 265/411 ،درصد واریانس توسط عوامل تجاري سازي بـرآورد شـده اسـت .بـه منظـور توزیـع
متناسبتر واریانس ،تحلیل عاملی با چرخش دادهها به روش واریماکس انجام شد ،و نحوه توزیع واریـانس
بین عاملها متعادل بودن و اختال کم بین آنها را نشان میدهد.
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1- Kaiser-Meyer-Olkin
2- Bartlet

متغیر برآورد

برآورد پارامتر

خطای استاندارد

سطح معناداری

برآورد

بار
عاملی

مدیریت آموزش عالی

1/56

./15

0/001

./55

منابع انسانی پژوهش محور

1/22

./12

0/001

./25

دانشگاههاي فنی

1/62

./15

0/001

./55

علــوم انسانی(دانشــگاههــاي

1/52

./11

0/001

./52

غیرفنی)
سیستمهاي اطالعاتی

1/21

./12

0/001

./21

مراکز رشد

1/65

./15

0/001

./65

شرکتهاي زایشی پژوهشی

1/51

./15

0/001

./55

پارک هاي علم و فناوري

1/51

./11

0/001

./65

شرکتهاي دانش بنیان

1/55

./11

0/001

./51

موسســــات پــــژوهش و

1/25

./11

0/001

./21

تجاري سازي تحقیقات دانشگاههاي نسل چهارم

جدول :2شاخصهای آماری مدل عوامل مؤثر در تجاری سازی نتایج پژوهشی

فناوري
نیروهاي دولتی

1/51

./11

0/001

./25

نیروهاي اقتصادي و بازار

1/22

./12

0/001

./50

مشتریان و مشتري مداري

1/55

./11

0/001

./52

رقبا و رقابت پذیري

1/55

./11

0/001

./25

پیشرفتهاي فناورانه

1/21

./12

0/001

./22

برنامهها ،قـوانین و مقـررات

1/51

./11

0/001

./51

کالن
صندوقهاي سرمایه گذاري

1/55

./15

0/001

./61

ریسک پذیر
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جدول شماره  :6نحوه توزیع متغیرها در بین عاملها
عامل

عناصر استخراج شده
کل

عناصر استخراج شده بعد از چرخش

درصــــــــد

درصـــــد

واریانس

تجمعی

واریانس

تجمعی

مدیریت آموزش عالی

6/510

52/652

52/652

2/40

20/211

20/211

منــابع انســانی پــژوهش

611/1

54/5

51/520

5/521

14/602

51/115

محور
دانشگاههاي فنی

205/1

5/114

61/122

2/652

12/625

56/254

علــوم انسانی(دانشــگاه-

051/1

5/155

65/011

1/402

10/510

65/011

هاي غیرفنی)
سیستمهاي اطالعاتی

/515

5/042

61/100

مراکز رشد

/522

2/155

56/225

شــرکتهــاي زایشــی

/51

5/566

10/011

پژوهشی
پـــارک هـــاي علـــم و

/500

2/555

12/511

فناوري
شرکتهاي دانش بنیان

/254

2/611

544/15

موسســات پــژوهش و

/224

2/516

15/512

فناوري
نیروهاي دولتی

/215

2/246

40/010

نیروهـاي اقتصـادي و

/550

2/055

42/155

بازار

مشــتریان و مشــتري

/515

1/551

45/115

مداري
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کل

درصـــــــد

درصـــــد

رقبا و رقابت پذیري

/252

1/512

45/541

برنامــههــا ،قــوانین و

/154

1/150

51/045

مقررات کالن
صـندوقهـاي سـرمایه

/122

1/211

54/552

گذاري ریسک پذیر

نتیجهگیری و پیشنهاد

در قرن بیست و یکم ،در کنار توجه به تکنولوژيهاي سخت ،اهمیت تکنولوژيهاي نرم نیـز آشـکارتـر

تجاري سازي تحقیقات دانشگاههاي نسل چهارم

پیشرفتهاي فناورانه

/226

1/561

26/566

شده است؛ در دنیاي پست مدرنیسم ،تکنولوژيهـاي نـرم نقـش بسـیار مهمـی در امـور جوامـع از مسـائل
اجتماعی تا دفاعی و امنیتی و تا حیطه عمل دولتها ،برعهده خواهند داشت .فناوريهاي نرم بر نـوآوري در
عرصههاي اجتماعی تأکید دارند .ایدهپردازي ،پژوهش و نوآوري فناورانه ،زمانی ارزشمند است که منجـر بـه
خلق ثروت شود .تجاري سازي روشی است که میتوان به واسطه آن علم را به اقتصاد گـره زده و بـه خلـق
ثروت از نوآوري پرداخت .موفقیت در تجاري سازي تحقیقات دانشگاهی ،مسـتلزم کنـار هـم قـرار گـرفتن
عوامل متعددي از جمله تفکر خالق ،دانش فنـی مناسـب ،تفکـر کـارآفرینی و منـابع مـالی ،دانـش آشـکار و
ضمنی ،شرکتهاي زایشی پژوهشی ،مراکز رشد ،پارکهاي علم و فناوري ،شرکتهاي دانش بنیان ،قـوانین
و مقررات ،و صندوقهاي حمایتی میباشد .باحرکت دانشگاهها به سمت کارآفرین محور بـودن ،تحقیقـات
بسیار زیادي صورت گرفته ،که بسیاري از آنان به صورت موازي انجام شده و نتوانستند بـه تجـاري سـازي
تبدیل شوند؛ امروزه دانشگاههاي نسل چهارم باید در نظام آموزش عالی ایران جایگزین دانشـگاههـاي نسـل
سوم شوند؛ تا بتوانند مسیر تجاري سازي تحقیقـات در حـوزه فنـاوري هـاي سـخت و نـرم را بـه شـکل
مطلوبی انجام دهند .اگر چه هنوز دانشگاه هـاي ایـران در مسـیر کـارآفرینی بـه دنبـال ارزش افـزوده بـراي
تحقیقات خود هستند و مسیر دانشگاه نسل سوم را ادامه میدهنـد؛ امـا بـا توجـه بـه نتـایج ایـن پـژوهش؛
فناوريهاي نرم و جایگاه علوم انسانی در تجاري سازي تحقیقات در مراکـز رشـد و شـرکتهـاي زایشـی
باید مورد توجه قرار گیرد و دانشگاه نسل چهارم ادامه دهنده دانشگاه نسل سوم شود.
نتایج این تحقیق نشان دهنده  15مولفه اصلی به منظور تجـاري سـازي تحقیقـات دانشـگاههـاي نسـل
چهارم خواهد بود ،که نیازمند به یک مدیریت کالن به منظور شبکه سازي این  15مولفه میباشـد تـا دانـش
تولید شده ،توسط مولفههاي زیر تجاري سازي شده و موجب ثروت افزایـی در جامعـه ایرانـی  -اسـالمی
گردد:
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 -1مدیریت آموزش عالی،
 -2منابع انسانی پژوهش محور،
 -5دانشگاههاي فنی،
 -2دانشگاههاي غیرفنی(رشتههاي علوم انسانی)،
 -5سیستم هاي اطالعاتی،
 -6مراکز رشد،
 -5شرکتهاي زایشی پژوهشی،
 -1پارک هاي علم وفناوري،
 -4شرکتهاي دانش بنیان،
 -10موسسات پژوهش و فناوري،
 -11نیروهاي دولتی،
 -12نیروهاي اقتصادي و بازار،
 -15مشتریان و مشتري مداري،
 -12رقابت و رقابت پذیري،
 -15پیشرفتهاي فناورانه،
 -16قوانین و مقررات،
 -15صندوق هاي سرمایهگذاري،
همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان میدهد که برآورد تمام عاملها در سطح 0/001معنادار هسـتند.
بیشترین بارعاملی( )./55مربوط به شرکتهاي زایشی پژوهشی و کمتـرین آن بـه سیسـتم هـاي اطالعـاتی
مربوط میشود.
با توجه به نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،به منظور حرکت به سمت دانشـگاههـاي نسـل چهـارم و
براي ثروت آفرینی از راه علم(تجاري سازي تحقیقات) و همچنین اهمیت قائـل شـدن بـراي فنـاوريهـاي
نرم ،پیشنهادات کاربردي زیر ارائه میگردد:


با توجه به اینکه بیشترین بارعاملی( )./55مربوط به شرکتهاي زایشی پژوهشی است؛ با در نظر
گرفتن جایگاه و اهمیت شرکتهاي زایشی ،خصوصا شرکتهاي زایشی پژوهشی ،پیشنهاد
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میگردد ملموسترین راه به منظور تجاري سازي تحقیقات دانشگاهی و تبدیل ایده به عمل و

شرکتهاي زایشی با مدیریت دانشگاهیان و نخبگان ،باید در برنامههاي مسئولین نظام آموزشی
قرار گیرد.


ایجاد شبکههاي دانشی با محوریت سیستم هاي اطالعاتی یکپارچه؛ به منظور ارتباط بین مراکز
رشد ،شرکتهاي زایشی ،دانشگاهها ،پارکهاي علم و فناوري ،محققین با بازار.



مدیریت آموزش عالی سعی نماید از کارکردهاي فناوريهاي نرم(فناوري تجاري ،فناوري
اجتماعی ،فناوري فرهنگی ،فناوري یادگیري از طریق تجربه و احساس فردي ،فناوري زیستی

تجاري سازي تحقیقات دانشگاههاي نسل چهارم

ثروت افزایی تحقیقات ،از مسیر شرکتهاي زایشی صورت گیرد؛ لذا حمایت از ایجاد

نرم ،فناوري مهندسی نرم ،فناوري نظامی ،فناوري سیاسی) ،به منظور حرکت در مسیر دانشگاه
نسل چهارم ،نهایت همکاري و حمایت را داشته باشند.


فراگیران علوم انسانی در نظام آموزش عالی با در نظر گرفتن معرفت شناسی ،هستی شناسی و
انسان شناسی وارد تولید چرخه فناوري و تجاري سازي تحقیقات شوند؛ اما نه فقط فناوري
سخت؛ بلکه فناوري فکري ،اندیشهاي و ایدئولوژیکی؛ که نیاز هست مراکز رشد و شرکتهاي
زایشی پژوهشی ،ایدههاي دانشجویان در فناوريهاي نرم ،را پرورش دهند.



از ظرفیتهاي قانونی و حمایتهاي مالی و اعتباري به منظور تجاريسازي تحقیقات
دانشگاهی نهایت استفاده شود.



برگزاري کارگاههاي تجاري سازي تحقیقات دانشگاهی براي دانشجویان رشتههاي تحصیلی
علوم انسانی.



حرکت به سمت تغییر بنیادین در رشتههاي تحصیلی دانشگاهی با نگاه بین رشتهاي و
فرارشتهاي.



حمایت از ورود صنعت و بازار به دانشگاه و بالعکس.



گسترش فرهنگ کارآفرینی و تفکر انتقادي به منظور پرورش منابع انسانی پژوهش محور توسط
وزارت آموزش و پرورش.



ایجاد اخالق پژوهشی در بین پژوهشگران جوان به منظور حمایت از قانون مالکیت فکري.



بازنگري کتب علوم انسانی و حرکت به سمت تدوین کتب تخصصی علوم انسانی با محتواي
کارآفرینی و با تاکید بر فناوريهاي نرم.



بازنگري کتب ترجمه شده علوم انسانی توسط خبرگان و اساتید برجسته.



بومی سازي علوم انسانی و تلفیق بین دروس حوزه و دانشگاه در محتواي علوم انسانی.
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تقویت نگرش کارآفرینی دانشجویان علوم انسانی در قبل از ورود به دانشگاه(مسئولین آموزش
و پرورش کتب علوم انسانی دوره دبیرستان را با هد

توسعه نگرش کارآفرینی دانش آموزان

مورد بازنگري قرار دهند).


برگزاري کارگاههاي آموزشی با عناوین مبانی کارآفرینی و فناوريهاي نرم به دانشجویان علوم
انسانی.
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