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بررسی وضعیت بازار دانش آموزش عالی ایران )مطالعه موردی دانشگاه های زیر مجموعه  ی وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان مازندران(

خدیجهبریمانی1،جمیلهآقاتباررودباری2،طاهرهآقامیرزاییمحلی3،رضایوسفیسعیدآبادی*4

کشورهایدرحالتوسعه زمینه و هدف:مشارکتدربازارجهانیمبتنیبردانشبهیکخطمشیمهموضروریدر

تبدیلشدهاست.اینپژوهشبهمنظورشناساییوضعیتموجودومطلوببازاردانشآموزشعالیایرانانجامشد.

آماریخبرگاندانشگاههایزیرمجموعه پیمایشیمیباشد.جامعه توصیفی- نوع از پژوهشحاضر بررسی: روش  

نفرمیباشند. وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریووزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیاستانمازندرانبهتعداد50

بازاردانش(مشتملبر39جفت ازدوپرسشنامهیمحققساخته)وضعیتموجودومطلوب جهتجمعآوریدادهها

سوالمتناظربراساسمقیاسپنجدرجهایلیکرتباهفتبعداستفادهشد.رواییپرسشنامهموردتاییدصاحبنظران

کسونبا کرونباخ0/94بدستآمد.تجزیهتحلیلدادههاباآزمونویلکا گرفتوجهتپایاییپرسشنامه،ضریبآلفای قرار

بهرهگیریازنرمافزارspss24انجامشد.

کمترین گویههایبازاردانششکافوجوددارد.ابعادازبیشترینتا یافته ها:ازدیدگاهخبرگاندانشگاهی،درتمامیابعادو

کاالییشدن)2/1-(،استانداردشدن)2/1-(،شرکتیشدن شکافشاملتجاریشدندانش)2/3-(،بینالمللیشدن)2/2-(،

گیرشدن)1/8-(ورقابتیشدن)1/7-(بودهاست. )2/1-(،فرا

نتیجه گیری:وضعیتموجودبازاردانشآموزشعالیازنظرخبرگاندانشگاهیمطلوبنبودهوبرآوردهکنندهیانتظارات

نمیباشد.برایناساس،بازنگریدرسیاستگذاریدرآموزشعالیمبتنیبرالزاماتبازاردانش،متناسبسازیبرنامههای

درسیبانیازهایجامعهوصنعتوتوجهبیشتربهمسئولیتاجتماعیدانشگاهوارائهبرنامههایآموزشیوانگیزشیبرای

کارکنانومدیراندانشگاهدرارتباطباالزاماتجهانیشدنومولفههایبازاردانشوتوانمندسازی اساتید،دانشجویانو

ایشانضرورتدارد.

كلیدی:ابعادبازاردانش،آموزشعالی،شکاف كلمات 
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بررسی وضعیت بازار دانش آموزش عالی ایران )مطالعه موردی دانشگاه های ...(

مقدمه

کهبهعصردانشمشهورشدهاست،دانش درعصرجدید

بهعنوانمنبعاصلیثروتشناختهشدهاستوعاملاصلی

حسب بر دانشگاه میآید]1[. شمار به اقتصادی تولید برای

خلق برای پژوهش دانشجویان، آموزش بر مبنی خود رسالت

دانشجدیدوارائهخدماتدانشبنیانبهجامعهنقشمهمی

درشکلدهیبهتحوالتاجتماعیوحتیتمدنیدارد]2[.

اقدام بزرگ دانشگاههای از بسیاری اخیر، سالهای در

این پیشرفت نمودهاند. فناوری انتقال برنامههای توسعه به

برنامههاموجبشدهاستتاارتباطنزدیکتریمیاندانشگاهها

نقش بتوانند دانشگاهها تا شود برقرار مختلف صنایع و

بر کنند]3[.دانشگاههاعالوه ایفا کشورها اقتصاد فعالتریدر

کاربردینمودنو توسعهیدانشوفناوریهاینوین،توانایی

تجاریسازیدانشجدیدرانیزدارند]4[.

توسعه اساسی شرط پیش دو تأمینکنندهی دانشگاه

صنعتیکشورشاملنیرویانسانیمتخصصموردنیازدرسطح

عالیوبسیاریازتواناییهایعلمی،تحقیقاتیوآزمایشگاهی

است.صنعتنیزبهعنوانبازویاجراییدانشگاههادرتبدیل

گرفته نظر در کارآفرینی و نوآوری توسعه و فناوری به دانش

میشود]5[.

و یافتهها تجاریسازی به توجه و فناوری توسعهی

دستاوردهایتحقیقاتیورفعنیازهایجامعهوصنعتبومی،

اقتصادی توسعهی در دانشگاهها اصلی رویکردهای از یکی

است]6[.باظهوراقتصاددانش،دانشبهمزیتیرقابتیمبدل

در مطلوبیت کسب برای آن از دانش مالکان که است. شده

تولید فرایند ترتیب، بدین میکنند. استفاده جدید بازارهای

وتوزیعدانشبهصورتیك»صنعتبازار«درمدرنیتهیاخیر

ظاهرشدهاست]7[.

مشخصهیاصلیبازاردانشعبارتندازوجودمیزانباالییاز

کاالیدانشی،رقابت،تجاریسازیدانش،افزایشیکدستسازی

سطح جابجایی و نوین اجرایی مدیریتی- تجارب طریق از

کارآزموده،جهانیشدنوبینالمللیشدن باالینیرویمحقق

است]8[.

برایدستیابیبهبازاردانش،فقطتولیدوتوزیعاطالعات

کافینیست،بلکههدفاصلی وپرداختنبهآموزشوپژوهش

تجاریسازی و محصول به دانش تبدیل و آنها کارگیری به

انسانی سرمایههای حفظ باعث دانش بازاریابی است]9[. آن

از استفاده توان افزایش و نخبگان و دانشگاهی اجتماعی و

بینالمللی کیفی استانداردهای بهبود و جدید فناوریهای

میشود؛بنابراینبرایتطبیقباروندهایجهانیوهمگراییبا

سایردانشگاههایجهان،دانشگاههایایراننیزبایدواردعرصه

بازاردانششوند.

موجب به که است فرآیندی عالی، آموزش تجاریشدن

یادگیری، تقاضای به پاسخگویی برای عملیاتی ایدههای آن

کاالوخدماتآموزشی برخاستهازآموزشوپژوهش،بهتولید

جدیدقابلعرضهدربازاریابهبودبرنامههاوفرآیندهایجاری

آموزشمنجرمیشود]10[.

مدیریتی نظام انعطافپذیری عدم و بوروکراسی وجود

دانشگاه،فرهنگمتفاوتفعاالنصنعتودانشگاهیان،عدم

انگیزهدانشگاهبهتجاریسازیونیزقوانینضعیفحفاظتاز

دولتی، بودجههای به دانشگاه وابستگی فکری، داراییهای

کسب بخش اولویتهای و نیازها از دانشگاه شناخت عدم

کافی نا منافع پژوهشگران، از مالی حمایتهای عدم کار، و

اختصاصدادهشدهبرایانتقالفناوریتوسطدانشگاه،برخی

ازعمدهترینموانعفرایندتجاریسازیدانشمیباشد.]11[.

متاسفانهبرخیصاحبانصنایععالقهایبهبرقراریارتباط

نشان خود از آنها علم و دانش از بهرهمندی و دانشگاه با

نمیدهندوازطرفدیگردانشگاهیانودانشجویاننیزتصویر

روشنیازصاحبانصنایعوکارصنعتیدرذهنخودندارندواین

مسائلرویهمرفتهایجادچنینارتباطیرادشوارمیسازد]12[.
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خدیجه بریمانی و همکاران

دانش بازار خصوص در متعددی پژوهشهای کنون تا

آموزشعالیدرداخلوخارجکشورانجامشدهاستکهبهبرخی

ازآنهااشارهمیشود:

درپژوهشرحیمپوروهمکاراندرخصوصهمکاریهای

صنعتودانشگاه،هفتموردازکارآمدتریناعمالبرایمدیریت

کهعبارتنداز:1(انتخابپروژههای همکاریهاتعریفشدهاند

همکاری2(انتخابمحققاندانشگاهکهاهدافواعمالویژهی

صنعترادرکمیکنند3(انتخابمدیرانپروژهباقابلیتهای

بیشتر همکاری زمانی دورههای ارتقای )4 قوی پوشانیگرانی

پروژه مدیریت برای مناسب داخلی میسرساختنحمایت )5

6(تدارکمالقاتهایمنظمدرشرکتبینمحققانصنعتو

گاهیازپروژهیدانشگاهدرشرکت]13[. دانشگاه7(ایجادآ

کهالگویاحصا یاسینیوهمکاراندرپژوهشینشاندادند

شدهاز6مؤلفهیاصلی،11زیرمقولهو97گویهشاملشرایطعلّی

)عواملدرونوبرونسیستمی(،عواملزمینهای)سیاستگذاری

مقوله آموزشی(، مؤسسههای خصوصیسازی و آموزشی کالن

کالن(، محوری)بازاریابیآموزشعالی(،راهبردها)سطحخردو

فرهنگی اجتماعی عوامل دولت، )نقش محیطی مداخالت

اجتماعی( و سازمانی )فردی، پیامدها و اقتصادی( عوامل و

تشکیلشدهاست]14[.نتایجتحقیقعزیزیوهمکاراننشان

دادمحدودیتهایبازارگراییآموزشعالیبهترتیبرتبهشامل

محدودیتهایاقتصادی،نهادی،مدیریتی،آموزشی،سیاسیو

فرهنگیواجتماعیوفرصتهانیزبهترتیبشاملکاراییدرونی،

اقتصادی،آموزشیواجتماعیهستند]15[.

انسانی کهمنابع نتایجپژوهشفیضوسورینشانداد

کارآفرینیوبازارفناوریاثرمثبتدارد. وزیرساختدانشگاهبر

تاثیرگذار فرابازار بر نیز دانشگاه زیرساخت و فناوری همچنین

است]16[.

کهوضعیت انتظاریوهمکارشدرپژوهش،نشاندادند

اقتصاددانشایراندر15سالگذشتهبهبودقابلتوجهیداشته

است.برایحفظتوازنوپایداریدرتوسعهاقتصاددانشایران،

بایدضعفهایزیرساختیدرفناوریاطالعاتودولتدانشاز

و توسعه اختراعات و تحقیقات نتایج تجاریسازی برود؛ بین

سرمایهگذاریدرتحقیقاتوآموزشافزایشیابد]17[.

کهعوامل نتایجپژوهشابنمظفریوهمکاراننشانداد

فرهنگ بازار، بر تمرکز شامل تجاریسازی در موفقیت کلیدی

سازمانی،مدیریتداخلیوسازمانی،مدیریتحقوقمالکیت

است]18[. کار و کسب ایجاد و کارآفرینی فکری،شبکهسازی،

کیازاینبودکهبوروکراسی یافتههایپژوهشقلیپوروخانلوحا

وعدمانعطافنظاممدیریتدانشگاهوضعفارتباطاتونبودن

شبکههایارتباطیمیانسرمایهگذاران،فعاالنودانشگاهیان

بهعنوانمهمترینموانعتجاریسازیدانشاست]19[.

Powersکهتوسط دادههایعملکردی120دانشگاهآمریکا

فناوری انتقال دفاتر با دانشگاهها داد نشان است انجامشده

دسترسی میزان و هیاتعلمی اعضای باالتر مرتبه سابقه، با

تشکیل جهت بیشتر انگیزهی خطرپذیر، سرمایهگذاران به

شرکتهایتجاریدارند]20[.

غیراثربخش مدیریت پژوهشی، در همکارانش و Siegel

بیاننمودند ازموانعتجاریسازیدانش را داراییهایفکری

کهمدیریترسمیمجموعهداراییهای ومعتقدندازآنجایی

دانش انتقال روند و است جدید نسبت به پدیدهای فکری،

میباشد، مواجه فزایندهای رشد با بخشها سایر به دانشگاه

اینحوزه کاراییدر وعدم بهتنش آمده، بهوجود پیچیدگی

منجرشدهاست]21[.

گامچهارمتحولنظامسالمت،تحولآموزشعالیسالمت

کهدراینراستابستههایتحولونوآوریجهتاجرابه بوده

اینبستههای از گردید.یکی ابالغ دانشگاههایعلومپزشکی

کارآفرینیدربستردانشگاههاینسلسوم تحول،بستهتوسعه

بودهاستکهطیگذاردانشگاههایعلومپزشکیبهدانشگاههای

علوم دانشگاههای وابستگی رسیدن حداقل به سوم، نسل
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دانشگاههای جایگاه تبیین و دولتی بودجههای به پزشکی

کشورازخروجیهایموردانتظار علومپزشکیدراقتصاددانش

بستهیمذکوربودهاست]22[.برایناساس،پژوهشحاضرنیز

باهدفبررسیشکافبازاردانشآموزشعالیبهویژهآموزش

عالیسالمتازدیدگاهخبرگاندانشگاهیانجامگرفت.بهمنظور

گردد: تحققاهدافاینپژوهش،پرسشهایزیرمطرحمی

1-میزانانتظاراتخبرگانازبازاردانشآموزشعالیچگونه

است؟

کخبرگانازبازاردانشآموزشعالیچگونه 2-میزانادرا

است؟

دانش بازار از کخبرگان ادرا و انتظارات میزان بین آیا -3

آموزشعالیتفاوتمعنیداریوجوددارد؟

روش  بررسی

پژوهشحاضرازنوعتوصیفی-پیمایشیمیباشد.جامعهی

آماریخبرگاندانشگاههایزیرمجموعهیوزارتعلوم،تحقیقات

وفناوریووزارتبهداشتودرمانوآموزشپزشکیمستقردر

کهشاملافرادبادارابودنمسئولیت استانمازندرانمیباشند

کزرشددانشگاههابه اجراییدرحوزههایآموزشی،پژوهشیومرا

تعداد50نفر)25نفرازدانشگاههایزیرمجموعهیوزارتبهداشت،

درمانوآموزشپزشکیو25نفرازدانشگاههایزیرمجموعهی

کهبه وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریمستقردراستانمازندران(

روشنمونهگیریهدفمندانتخابشدند.بهمنظورجمعآوری

دادههاازدوپرسشنامهمحققساخته)وضعیتموجودومطلوب

بازاردانش(استفادهشدهاست.برایطراحیپرسشنامه،ابتدابا

مطالعاتکتابخانهایوتازهترینمطالبمرتبطباموضوعتحقیق،

گامبعدی،نظراتخبرگان گردیدودر گویههااستخراج ابعادو

بر39جفتسوال ابزارمشتمل نهایت، در و نیزجمعآوریشد

کهبراساسمقیاسپنجدرجهایلیکرتطراحیشده متناظر

گردید.رواییپرسشنامهمورد ودارایهفتبعداست،طراحی

تاییدصاحبنظرانقرارگرفتوپایاییپرسشنامه،باضریبآلفای

گردید.برایتحلیلدادههااز کرونباخ0/94بسیارمطلوبارزیابی

کسونبابهرهگیریازنرمافزارspss 24استفادهشده آزمونویلکا

است.

یافته ها

میانگینامتیازهایوضعموجودووضعمطلوبدرهریک

دیدگاه از شکاف، براساس گویهها و ابعاد دانش، بازار ابعاد از

خبرگاندانشگاهیدرجدولشمارهیکارائهشدهاست.نمرات

گویهازوضعیت خبرگاندرهمهیابعادپنجگانهودرهمهی39

وضع از دانشگاهی خبرگان نمرات از کمتر ک(، )ادرا موجود

در شکاف نمره شدن منفی موجب که است مطلوب)انتظار(

گشتهاست.درمجموعدرهمهیابعاد تمامیابعادبازاردانش

بازارشکافوجودداشت)جدول1(.
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جدول شماره1 : میانگین نمرات وضع موجود، مطلوب و شکاف بازار دانش در هر یك از ابعاد بازار دانش از دیدگاه خبرگان دانشگاهی

ش
دان

ار 
باز

اد 
دانشگاه های گویه هاابع

زیر مجموعه

وضع 

موجود

انحراف 

معیار

وضع 

مطلوب

 انحراف

 معیار

 شکاف 

بازار 

دانش

نتایج آزمون 

 ویلکاکسون، 

Z آزمون

معناداری

دن
 ش

یی
اال

ک

ارتباط	با	میزان	تاثیر	گذاری	در	
صنعت	و	بازار	به	عنوان	شاخص	

ارزشیابی	دانشگاه	ها

**30/003-2/2-2/80/974/90/3وزارت	بهداشت

*2/90/03-2-2/91/44/90/3وزارت	علوم

**3/90/000-2/1-2/81/14/90/3کل

در	نظر	گرفتن	نیازهای	جامعه	در	
سیاستگذاری	دانشگاهی

**3/10/002-2/2-2/81/250/00وزارت	بهداشت

**30/002-1/8-3/11/34/90/3وزارت	علوم

**3/90/000-2-2/91/24/90/2کل

نقش	محوری	دانشجو	به	عنوان	
نیروی	تاثیر	گذار	در	آینده	بازار	و	

صنعت

*2/90/03-1/3-3/41/14/80/4وزارت	بهداشت	

**30/003-2/4-2/41/24/80/4وزارت	علوم

**3/80/000-1/9-2/81/24/80/4کل

تغییر	در	برنامه	درسی	بر	اساس	
نیازهای	جامعه	

**30/003-1/8-3/11/24/90/3وزارت	بهداشت

*2/90/03-2/7-2/10/924/80/4وزارت	علوم

**3/70/000-2/1-2/71/14/80/3کل

کل
کاالیی شدن

**3/10/002-2/14-2/80/94/90/1وزارت	بهداشت

**2/70/008-1/94-2/90/84/80/3وزارت	علوم

**40/000-2/1-2/80/84/90/9کل

دن
 ش

ری
جا

ت

خالق،	نوآور	و	ریسک	پذیر	بار	آوردن	
دانشجویان	

**3/20/001-2/9-2/10/550/00وزارت	بهداشت

**3/20/001-2/8-2/21/250/00وزارت	علوم

**4/10/000-2/9-2/10/850/00کل

دانشجو	به	عنوان	مشتری	در	سیستم	
دانشگاهی

*1/52/10/03-2/81/14/81/2وزارت	بهداشت

*2/10/03-31/22/91/50/1وزارت	علوم

1/60/113-0/8-2/81/13/61/5کل

**30/003-2/4-2/31/24/70/5وزارت	بهداشت

توجه	به	نیازهای	بازار	در	تحقیقات،	
پروژه	و	برنامه	ریزی	درسی	

**2/90/003-2/3-2/414/80/4وزارت	علوم

**40/000-2/4-2/31/14/70/4کل

ارجاع	شرکت	ها	یا	واحدهای	صنعتی	
به	واحدهای	دانشگاهی	جهت	رفع	

مشکالت

**3/10/002-3-1/70/84/70/5وزارت	بهداشت

**30/002-2/7-2/31/450/00وزارت	علوم

**4/10/000-2/9-1/91/14/80/00کل

خدیجه بریمانی و همکاران
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دن
 ش

ری
جا

ت

وجود	تیم	های	پژوهشی	خبره	در	
میان	اعضای	هیئت	علمی	برای	

همکاری	در	تجاری	سازی	یافته	های	
دانشگاهی

**30/003-2/5-2/31/24/80/4وزارت	بهداشت

**2/90/003-2-2/91/34/90/3وزارت	علوم

**3/90/000-2/3-2/61/24/90/3کل

انتخاب	موضوعات	پایان	نامه	های	
دانشجویان	در	ارتباط	با	حل	مسائل	

موجود	در	صنعت

**3/10/002-2/75-1/70/74/40/66وزارت	بهداشت

**30/002-1/5-2/81/24/30/7وزارت	علوم

**3/90/000-2/2-2/11/14/30/7کل

کل
تجاری شدن

**3/10/002-2/51-2/10/64/60/4وزارت	بهداشت

**2/70/008-1/87-2/60/94/50/4وزارت	علوم

**40/000-2/3-2/30/74/60/4کل

دن
 ش

تی
رک

ش

در	نظر	گرفتن	دانشگاه	به	عنوان	
بنگاه	یا	شرکت	

*2/10/04-1/5-2/31/23/81/2وزارت	بهداشت

*20/04-0/8-2/2131/2وزارت	علوم

**2/60/01-1/2-2/21/13/41/2کل

توجه	به	نیازهای	مقتضیات	بازار	
و	بهره	وری	فراملی	بنگاهی	در	

بازار	اقتصاد	جهانی	در	تحقیقات،	
دانشگاهی

**3/10/002-2/8-1/70/654/40/7وزارت	بهداشت

**30/002-1/6-314/60/5وزارت	علوم

**3/90/000-2/2-2/214/40/6کل

توجه	به	فرایند	یاددهی-	یادگیری	
جهت	توسعه	مهارت	ها	به	منظور	بقا	

در	شرایط	رقابتی	بازار

**30/003-2/4-20/954/40/7وزارت	بهداشت

**30/002-2-2/20/84/20/8وزارت	علوم

**40/000-2/2-2/10/94/30/7کل

بروز	فرهنگ	بنگاه	داری	و	رفتار	
شرکتی	در	فرهنگ	دانشگاهیان

1/90/06-1/3-2/20/93/41/4وزارت	بهداشت

1/90/06-1/3-1/90/73/21/6وزارت	علوم

*2/50/01-1/3-20/93/31/4کل

ارتباط	میان	اعضای	هیئت	علمی	
یا	تیم	های	پژوهشی	دانشگاهی	با	

ذی	نفعان	بیرونی

**3/10/002-2/7-2/20/944/80/4وزارت	بهداشت

**3/10/002-1/6-2/61/24/20/8وزارت	علوم

**3/80/000-2/3-2/31/14/60/7کل

کل
شرکتی شدن

**2/90/003-2/11-2/10/64/20/6وزارت	بهداشت

**2/70/008-1/54-2/40/73/90/8وزارت	علوم

2/100001-2/10/640/7کل

دن
 ش

تی
قاب

وجود	رقابت	میان	دانشگاه	ها	با	ر
یکدیگر،	با	بنگاه	ها	و	دستگاه	های	

دولتی	و	گروه	ها

**2/90/005-1/8-2/61/14/40/7وزارت	بهداشت

**2/80/005-1/2-3/21/44/40/7وزارت	علوم

**3/40/001-1/5-2/91/24/40/7کل
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دن
 ش

تی
قاب

ر

مشارکت	بیشتر	دانشگاه	های	بخش	
خصوصی	نسبت	به	بخش	دولتی	در	

تولید	دانش	و	نوآوری

**2/90/005-1/9-1/80/943/81/2وزارت	بهداشت

**2/80/005-2/6-214/60/7وزارت	علوم

**3/90/000-2/2-1/90/94/11/1کل

اهمیت	صرفه	جویی	در	زمان	و	
هزینه	در	سیستم	دانشگاهی

*1/72/40/02-2/81/24/40/9وزارت	بهداشت

**2/40/01-2/3-2/71/45000وزارت	علوم

**3/50/001-2-2/71/34/70/7کل

توجه	به	کیفیت		برنامه	ها	در	
دانشگاه	ها

**3/10/002-2/2-2/82/250/00وزارت	بهداشت

**3/10/002-3/6150001/4وزارت	علوم

**40/000-1/9-3/11/15000کل

انعطاف	پذیری	برنامه	ها	به	ویژه	
استفاده	از	فناوری	اطالعات	و	

ارتباطات

**2/90/004-1/2-3/60/94/80/4وزارت	بهداشت

**2/90/004-1/6-3/20/84/80/4وزارت	علوم

**3/80/000-1/6-3/40/94/50/6کل

کل
رقابتی شدن

**3/10/002-1/76-2/70/74/50/4وزارت	بهداشت

**2/70/008-1/82-2/90/84/80/3وزارت	علوم

**4/10/000-1/7-2/80/74/50/6کل

دن
 ش

یر
راگ

ف

توجه	به	ابعادکاربردی،	حل	مسئله،	
توسعه	و	ایجاد	ارزش	افزوده	دانش	

**2/80/005-2-2/61/14/60/7وزارت	بهداشت

**2/80/005-2-2/90/94/90/3وزارت	علوم

**3/90/000-2-2/714/70/6کل

ارزش	مبادله	اقتصادی	علم	و	دانش	
در	سیستم	دانشگاهی

**3/10/002-2/25-2/30/94/50/5وزارت	بهداشت

**30/002-1/6-2/40/841/1وزارت	علوم

**3/80/000-1/9-2/30/84/20/8کل

ارتباط	مستمر	پژوهشگران	
دانشگاهی	با	مراکز	صنعتی	جهت	

تولید	دانش

**3/10/002-2/8-20/94/80/4وزارت	بهداشت

**30/002-2/2-2/714/90/3وزارت	علوم

**4/10/000-2/6-2/30/94/90/4کل

رسالت	پژوهش	و	کارآفرینی	برای	
دانشگاه	ها

*20/05-1/3-3/51/84/80/5وزارت	بهداشت

*20/05-0/7-4/30/55000وزارت	علوم

**2/80/006-1/1-3/81/44/90/4کل

تعامل	صنعت	و	دانشگاه	ها	برمبنای	
عقالنیت	اقتصادی

**2/90/005-2/2-2/51/34/70/5وزارت	بهداشت

*2/20/02-4/31/24/30/70وزارت	علوم

**3/80/000-2/3-2/71/34/50/6کل

کل	
فراگیر شدن

4/70/34/70/300/001وزارت	بهداشت

**2/70/008-1/55-3/10/64/60/4وزارت	علوم

**4/10/000-1/8-2/80/84/60/3کل

خدیجه بریمانی و همکاران
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مطابقت	برنامه	توسعه	آموزش	عالی	
با	نیازهای	توسعه	کشور

**30/003-2/8-2/31/350/00وزارت	بهداشت

**30/003-2/6-2/31/14/93/3وزارت	علوم

**40/000-2/6-2/31/24/90/2کل

مطابقت	سطح	دانش	و	مهارت	
اکتسابی	دانش	آموختگان	با	نیازهای	

جامعه

**3/10/002-2/8-2/21/150/00وزارت	بهداشت

**3/10/002-2/9-.20004/90/3وزارت	علوم

**4/10/000-2/8-.2/10/84/90/2کل

ارزشیابی	مستمر	کیفیت	در	آموزش	
و	پژوهش

**3/20/002-1/8-3/11/24/90/3وزارت	بهداشت

**3/10/002-1/9-31/14/90/3وزارت	علوم

**40/000-1/8-2/81/14/90/3کل

نهادینه	شدن	دانش	آفرینی	و	
نوآوری	در	دانشگاهها

**3/10/002-2/2-2/71/14/80/4وزارت	بهداشت

**3/10/002-0/7-4/20/44/90/3وزارت	علوم

**4/10/000-1-3/90/64/90/3کل

ارتباط	بخشی	از	یادگیری	
دانشجویان	به	فراگیری	سواد	

اطالعاتی	و	دیجیتالی

**3/20/001-1/3-3/70/750/00وزارت	بهداشت

**3/20/001-2-2/61/14/60/5وزارت	علوم

**3/50/001-2/6-2/20/94/80/4کل

سنجش	آموزش	عالی	با	معیار	
کیفیت	و	مطلوبیت	اقتصادی

**2/90/004-2/3-20/74/81/2وزارت	بهداشت

**2/90/004-0/9-3/31/34/21وزارت	علوم

**3/60/001-1/1-3/11/24/21/1کل

کل 
استاندارد شدن

**3/10/002-2/19-2/60/74/80/2وزارت	بهداشت

**2/70/008-1/83-2/90/54/70/2وزارت	علوم

**4/10/000-2/1-2/70/64/80/2کل

دن
 ش

لی
مل

ن ال
بی

انطباق	برنامه	های	درسی	و	
تدریس	و	پژوهش	در	دانشگاه	با	

استانداردهای	بین	المللی

**3/10/002-1/8-31/14/80/5وزارت	بهداشت

**3/10/002-3-1/814/80/4وزارت	علوم

**3/60/000-1/6-2/21/24/80/4کل

حمایت	مالی	از	فرصت	های	
مطالعاتی	دانشجویان	و	اساتید

**30/003-2/3-2/61/34/80/4وزارت	بهداشت

**2/90/003-2/1-2/91/65000وزارت	علوم

**3/80/000-2/3-2/61/34/90/3کل

وجود	توافق	نامه	های	آموزشی	و	
پژوهشی	بین	دانشگاه	ها	و	مراکز	

تحقیقاتی	خارجی

**3/10/002-2/4-2/414/80/4وزارت	بهداشت

**3/10/002-1/9-31/44/90/3وزارت	علوم

**40/000-2/4-2/51/24/90/3کل

ارائه	راهبردهای	بین	المللی	کسب	و	
کار	در	دانشگاه	ها

**3/10/002-2/6-2/10/84/70/5وزارت	بهداشت

**3/10/002-2/6-2/20/84/80/4وزارت	علوم

**3/80/000-2/5-2/21/14/70/5کل

بررسی وضعیت بازار دانش آموزش عالی ایران )مطالعه موردی دانشگاه های ...(
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جذب	طرح	های	چند	ملیتی	با	ارزش	
افزوده	در	سیستم	دانشگاهی

**2/90/005-2/3-2/21/34/40/8وزارت	بهداشت

**3/10/002-2/6-2/20/84/80/4وزارت	علوم

**40/000-2/5-2/11/14/60/6کل

برگزاری	برنامه	های	تقویت	زبان	
بین	المللی	در	دانشگاه	ها

**3/10/002-2/4-2/30/94/70/7وزارت	بهداشت

**2/13/10/002-2/91/35000وزارت	علوم

**3/90/000-2/1-2/71/34/80/5کل

ارتباط	دانشگاه	ها	و	مراکز	آموزش	
عالی	با	موسسات	تحقیقاتی	

بین	المللی

**3/10/002-2/5-2/30/74/80/4وزارت	بهداشت

**23/10/002-2/91/54/90/3وزارت	علوم

**3/90/000-2/3-2/614/90/3کل

انجام	طرح	های	تحقیقاتی	مشارکتی	
در	سراسر	جهان	

*2/50/01-1/2-3/30/94/50/7وزارت	بهداشت

**0/01*2/5-2-2/91/34/90/3وزارت	علوم

**3/60/000-1/6-3/11/14/70/6کل

کل 
بین المللی شدن

**3/10/002-2/16-2/50/64/70/4وزارت	بهداشت

**2/70/008-2/08-2/80/94/90/1وزارت	علوم

**40/000-2/2-2/60/74/80/3کل

بحث

گویههای و ابعاد درهمهی دانشگاهی، دیدگاهخبرگان از

بازاردانششکافوجودداشتودرابعاد،بهترتیبازبیشترینتا

کمترینشکافمربوطبهتجاریشدندانش،بینالمللیشدن

شرکتیشدن دانش، استانداردشدن کاالییشدن، دانش،

گویهها، در و دانش رقابتیشدن دانش، گیرشدن فرا دانش،

ریسکپذیر و نوآور »خالق، گویه به مربوط شکاف بیشترین

برنامههای با دانشگاهی سیستم در دانشجویان بارآوردن

واحدهای به صنعتی واحدهای یا شرکتها »ارجاع درسی«و

به مربوط شکاف کمترین و مشکالت« رفع جهت دانشگاهی

»دانشجوبهعنوانمشتریدرسیستمدانشگاهی«بودهاست.

وضعیتموجودبازاردانشآموزشعالیازنظرخبرگاندانشگاهی

کنندهیانتظاراتنمیباشد. مطلوبنبودهوبرآورده

عالی آموزش بینالمللیسازی و جهانیشدن رویکردهای

گرفتهدرهزارهسوم،الزاماتیراباخود درپارادایموفضایشکل

رقابتیشدن، شرکتیشدن، شامل که است داشته همراه به

و کاالییشدن تجاریشدن، استانداردشدن، گیرشدن، فرا

بینالمللیشدنمیباشد]23[.

ضرورتی به دانش تجاریسازی امروزه که این علیرغم 

انکارناپذیرتبدیلشدهاست،بهنظرخبرگانهنوزدانشگاههابه

طورمطلوبنتوانستهانددانشخودراتجارینمایند.دراین

پذیرد؛ انجام بایستی مداخالتی میرسد،ضرورتا نظر به راستا

باتوجهبهیافتههایتحقیق]24[،مجموعهایازعواملبرون

سازمانیودرونسازمانیشامل،سرمایهیفکری،خلقدانش،

گرایشاستراتژیکوقابلیتتجاریسازی همکاریبینبخشی،

دارند، معناداری و مثبت ارتباط دانش تجاریسازی با دانش

این به توجه عالی آموزش برنامهریزی و سیاستگذاری در

کهمنجربهرونقبازاردانش رویکردهابرایتجاریسازیدانش

اجتنابناپذیراست. بلکهاصلی و گردید،یکضرورت خواهد

دانشگاهی درسی برنامههای پژوهش، این در نظرخبرگان به

و نوآور خالق، را دانشجویان مطلوب طور به است نتوانسته

خدیجه بریمانی و همکاران
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ریسکپذیربارآورد.اینمسئلهضمناینکهبیانگرلزومبازنگری

آموزش در نوین آموزشی برنامههای ارائه و درسی برنامههای

دانشگاهها ورود عدم نشاندهندهی میتواند میباشد، عالی

بهعرصههایجهانیوبینالمللیآموزشعالیباشد.امروزهبا

تغییراتاقتصادی،سیاسیواجتماعیکهموجبرشدفزایندهی

رو اهمیت از بینالمللیسازی میشود، جهانی دانش اقتصاد

در فرایند این است. شده برخوردار جهان سراسر در رشد به

دانشگاههایجهانباسرعتزیادادامهداردوبینالمللیشدن

استراتژیک هدف یک به دولتها از بسیاری برای دانشگاهها

کشورنیزبالحاظنمودن تبدیلشدهاست]25[.دانشگاههای

و عملیاتی و راهبردی های دربرنامه سازی المللی بین هدف

گیرشدنوگسترشمرزهایدانش، اجرایاینراهبرد،ضمنفرا

راهرابرایدستیابیسریعتربهبازاردانشهموارخواهندنمود.

ارتباطدانشگاهوصنعتومراجعهیایشانبههمدیگرجهترفع

مشکالتموجودهمازدیدگاهخبرگاندروضعیتنامطلوبقرار

کهدرعصرحاضرباتوجهبهوجودزیرساختهای دارد؛درحالی

کشورنسبتبهقبلازلحاظمنابع قابلتوجهدرآموزشعالی

انسانیبهویژهدانشجووعضوهیاتعلمیوهمچنیناسناد

آموزش خصوص در کالن سیاستگذاریهای و باالدستی

فناوری، و علم سیاستگذاری چشمانداز، سند قبیل از عالی

کز سندآمایشسرزمینیوسندبرنامهتوسعهششمووجودمرا

کزآموزشعالیو رشدفناوریوانکوباتورهادردانشگاههاومرا

با صنایع و دانشگاهها میرود انتظار علمی، پارکهای رشد

استفادهازظرفیتهایهمدیگربهتولیدخدماتومحصوالت

و انسانی منابع که آنجایی از بپردازند. جامعه نیاز رفع برای

زیرساختدانشگاهبرکارآفرینیوبازارفناوریتاثیرگذاراست]17[،

متناسبسازیدورههایآموزشیدردانشگاهبانیازهایصنعت،

کارکنانو ارائهبرنامههاییبرایآشناییاساتید،دانشجویانو

بینالمللیسازی، و جهانیشدن الزامات با دانشگاه مدیران

ارتباطباصنعتومولفههایبازاردانشوتوانمندسازیایشان

بازارآموزش برنامههامیتواندزمینههایتوسعهی این ورصد

کهبهواسطهجهانیشدنآموزشعالیو عالیرافراهمآورد؛چرا

گسترشمفاهیممرتبطبااقتصادآموزش ایجادبازاربینالمللی،

اعتباربخشی با مرتبط مفاهیم گسترش منابع، تأمین و عالی

مسایل و است اساسیشده تحوالت دچار اخیر دهههای در

فرهنگیواجتماعیهمتأثیراتعظیمیدرالگویارائهخدمات

بوجودآوردهاند.

کهازدیدگاه براساسیافتههایاینپژوهش،باتوجهبهاین

درمان و بهداشت وزارت مجموعه زیر دانشگاههای خبرگان

کمترینشکافبازار وآموزشپزشکی،بهترتیبازبیشترینتا

دانششاملتجاریشدن،استانداردشدن،بینالمللیشدن،

دانش گیرشدن فرا و رقابتیشدن شرکتیشدن، کاالییشدن،

»مراجعه گویه به مربوط شکاف بیشترین گویهها، میان در و

شرکتهایاواحدهایصنعتیبهواحدهایدانشگاهیجهترفع

گویههای کمترینشکافمربوطبه مشکالت«باشکاف)3-(و

»بروزفرهنگبنگاهداریورفتارشرکتیدرفرهنگدانشگاهیان«

سواد گیری فرا به دانشجویان یادگیری از بخشی »ارتباط و

کهاز اطالعاتیودیجیتالی«باشکاف)1/3-(بوده،درصورتی

دیدگاهخبرگاندانشگاههایزیرمجموعهوزارتعلوم،تحقیقات

وفناوری،بیشترینتاکمترینشکافمربوطبهبینالمللیشدن،

رقابتـــیشدن، اســــتانداردشدن، تجـــــاریشدن، کاالییشدن،

گویهها، گیرشدنوشرکتیشدندانشبودهاستودرمیان فرا

گویههای»تعاملصنعتودانشگاههابرمبنایعقالنیت بهجز

عنوان به »دانشجو گویه و صفر شکاف میزان با اقتصادی«

مشتریدرسیستمدانشگاهی«باشکاف)0/1(،بیشترینشکاف

مربوطبهگویه»انطباقبرنامههایدرسیوتدریسوپژوهشدر

کمترینشکافمربوط دانشگاهبااستانداردهایبینالمللی«و

به»نهادینهشدندانشآفرینیونوآوریدرسیستمدانشگاهی«

که بودهاست،ازمقایسهیافتههایدودانشگاهچنینبرمیآید

تجاریسازی وضعیت پزشکی، علوم دانشگاه منظرخبرگان از

بررسی وضعیت بازار دانش آموزش عالی ایران )مطالعه موردی دانشگاه های ...(
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دانشدرایندانشگاههادرمقایسهبادانشگاههایغیرپزشکی

معضل، این عمده دالیل از یکی و نمیباشد مطلوب چندان

الزم ارتباط عدم گردیده، عنوان نیز گویهها در که همانگونه

شرکتها مراجعه نامطلوب وضعیت و صنعت و دانشگاه بین

پزشکی علوم دانشگاهی واحدهای به صنعتی واحدهای یا

جهترفعمشکالتونیازهایجامعهوصنعتمیباشدواین

پزشکی علوم دانشگاه در خدمات ماهیت دلیل به میتواند

مبنیبراختصاصوقتوتمرکزبیشتربرارائهخدماتآموزشیو

درمانیمناسببهذینفعانوبیمارانباشدتااینکهتمرکزصرف

برفعالیتهایپژوهشیوتجاریسازینتایجطرحها؛همچنین

مطالعه، مورد دانشگاههای به مربوط یافتههای مقایسه از

کهدانشگاههایزیرمجموعهوزارتعلوم،در میتواندریافت

و بودهاند موفقتر تاحدودی سوم نسل دانشگاههای به گذار

تطابقنسبیوضعیتموجودومطلوبتعاملصنعتودانشگاه

به دانشجو گرفتهشدن نظر در اقتصادی، عقالنیت مبنای بر

عنوانمشتریونهادینهشدندانشآفرینیونوآوریدرسیستم

دانشگاهی،ازدیدگاهخبرگان،میتواندبیانگراینامرباشد.با

اتخاذتدابیر باسیاستگذاریهاو بایداذعانداشت اینهمه،

بهنگاموهوشمندانهدروزارتبهداشت،ازجملهتدوینوابالغ

سیاستهایکالنبرمبنایاسنادباالدستیوهمگامباتحوالت

برنامهتحولنظامآموزش آموزشعالیدرهزارهسوم،بهویژه

پزشکیوبستههایتحولونوآوریازجملهاختصاصبستهای

کارآفرینیدربستردانشگاههاینسلسوم تحتعنوانتوسعه

این برنامههای اجرای در نمودندانشگاهها ماموریتمحور و

بستهورصدمستمراقداماتمرتبطدردانشگاهها،میتوانافق

گذاردانشــگاههایعلومپزشکیبهدانشگاههای روشنیبرای

نسلسومومشارکتدربازارجهانیمبتنیبردانشومتعاقبآن

دانشگاههاینسلچهارمباایفاینقشومسئولیتپاسخگویی

اجتماعیبهتصویرکشید.

کهقابلیــتتبـــدیلنتــــایج قابلیتتجــــاریسازیدانــــش

کهمیتوانند پژوهشیبهمحصوالت،خدماتوفرآیندهاست

هدفتحولتجاریباشند]26[،درحالحاضربراساسدیدگاه

خبرگانبایستیدردانشگاههابیشترموردتوجهجدیقرارگیرد.

ازآنجاییکهبررسینقشوکارکرددانشگاهدرتوسعهاقتصـادی

است عظیمی تحوالت بروز نشاندهندهی گون، گونا جوامـع

اقتصاد عنـوان تحـت توسـعه از بامرحلهجدیدی را کهجهان

دانشبنیانروبروساختهاست،سهعاملمفهومسازیوترویج

گفتمانتجاریسازیعلمواقتصاددانشبنیان،متناسبسازی

علمبانیازهایکشوروتجاریسازیعلمازباالتریناولویتهادر

برنامهریزیآموزشیوپژوهشیدانشگاههابرخورداراست]27[

نتیجه گیری

وضعیتموجـــودبازاردانشآموزشعالــــیازنظرخبــــرگان

دانشگاهیمطلوبنبودهوبرآوردهکنندهیانتظاراتنمیباشد.

کهدانشگاههابایستیدریکفضای توجهبهاینمسئلهمهم

کشورپیش واقعیوبانگاهبهمسائلروزدنیاونیازومشکالت

میباشد. امروز عالی آموزش در انکارناپذیر بروند،یکضرورت

اقتصاد کارآمدسازیدانشگاههادرجهتتوسعه راستا، این در

دانشبنیانورفعنیازهایاجتماعی،بهویژهافزایشتوانتولید

محصوالتوارائهخدماتجدیدومنحصربهفردوقابلرقابت

دربازارهایپیچیدهامروزیباراهبردپیادهسازینظامنوآوریو

کارکنانخالقونوآوراز بکارگیریواجرایآنهاتوسطمدیرانو

کشوراست. الزاماتآموزشعالی

تشکر و قدردانی

این پرسشنامههای تکمیل در که دانشگاهی خبرگان از 

تحقیقهمکارینمودهاند،قدردانیبهعملمیآید.

تأییدیه اخالقی

پرسشنامههایاینپژوهشباهماهنگیمسئولیندانشگاههای
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گردید.اینپرسشنامههابدوننامبودهودر مربوطهتوزیعواجرا

تکمیلآنهیچاجباریدرمیاننبودهاست.

تعارض در منافع

بیننویسندگان،هیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.

منابع مالی

منبعمالیاینپژوهشتماماًتوسطمحققینپژوهشتهیه

ومصرفشدهاست.
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خدیجه بریمانی و همکاران

Study of The Status on Iran’s Higher Education Knowledge Market (Case 

study of universities under the Ministry of Health and Medical Education 

in Mazandaran province, Ministry of Science and Technology)

Khadijeh Barimani1, Jamileh Aqatabar Roudbari2, Tahereh Aghamirzaee Mahalli3, 

Reza Uosefi Saeed Abadi*4

Abstract:
Background and Objective: Participation in the knowledge-based global market has become an important 

policy in developing countries. This research was conducted to identify the current status of the knowledge 
market in Iran.

Methods and Materials: The present study is descriptive-survey. The statistical population consists of 50 
experts of governmental and non-governmental universities (subsection of Ministry of Science and Health) of 
Mazandaran province. To collect data, two researcher-made questionnaires (existing and desirable knowledge 
market) were used including 39 pairs of corresponding questions based on the five-point Likert scale with seven 
dimensions. Its validity was confirmed by experts and for the reliability, the Cronbach’s alpha coefficient was 
0.94. Data analysis was done by Wilcoxon test using 24 SPSS software.

Results: From the academic experts’ point of view, there was a gap in all aspects of the knowledge market. 
Dimensions of the largest to the smallest gap includes Knowledge commercialization(-2.3),internationalization(-
2.2),commodification(-2.1), standardization (-2.1), participation (-2.1), inclusiveness (-1.8), and compete (-1.7).

Since February 2016 two evaluation phases were implemented in the field of medical education. 
Conclusion: The current status of the market for higher education knowledge is not favorable to academic 

experts and does not meet expectations. Accordingly, policy review in higher education based on the requirements 
of the knowledge market, matching curricula to the needs of the community and industry and more attention 
to university social responsibility and provide educational and motivational programs for professors, students, 
and staff and university administrators in relation to globalization requirements and The components of the 
knowledge market and their empowerment are more essential.
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