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 چکیده

پژوهش به ایران خصوصال توسعه و بهدر ح یرابطه صنعت و دانشگاه در کشورها یانم یفضع  یارتباط یبا توجه به فضا

 یادبنداده یهنظر یق،و عم یقدق مدلیبه یابیدست یدانشگاه با صنعت است. برا رابطه یدر جهت ارتقا الگویی ارائه حاضر دنبال
روابط از مشکالت موجود در  یمناسب یهستند که آگاه یدانشگاه یدپژوهش حاضر اسات ریمورد استفاده قرار گرفت. جامعه آما

 گیریاند که بر اساس روش نمونهداشته یمهم یو دانشگاه یصنعت یهاتخصص و پست یندانشگاه و صنعت و همچن یانم

مؤثر پرداخته شد. در  هایشاخص یلته به تحلیافساختار یمهنفر انتخاب و با استفاده مصاحبه ن 91تعداد  برفیگلوله یراحتمالیغ
 یروابط دانشگاه و صنعت طراح یارتقا یدر راستا ییحوزه، الگو این خبرگان مصاحبه از هایگیرییجهبا استفاده از نت یزن یتنها

عوامل  ییکه پس از شناسا ستبودن ارتباط دانشگاه با صنعت بوده ا یفحاضر، ضع محوری مطالعه است. مقوله یافتهو توسعه

 ی،صنعت ی،دانشگاه ی،در پنج قالب دولت یینها هایتراتژیاس و کارهاو مشترک،  راه ی، دانشگاه یدر سه دسته صنعت یعلّ
 .یددر جهت بهبود رابطه صنعت و دانشگاه ارائه گرد کارهاییراه یتاًو نها شدهینمستقل تدو ینهادها و توسعه یریالگوگ
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 مقدمه .1

از طریق پرورش و  توانندمی هادانشگاهکه  اندرسیدهران و اندیشمندان به این نتیجه در سالیان گذشته صنعتگ
نقش قابل توجهی در ایجاد و گسترش  [۰4] «اطالعات» طورهمینو  [۰۲] دیدهآموزش «کارکنان دانشی» توسعه

تا تمرکز  اندکردهالش گذشته ت هایسالافته در یتوسعهنوآوری محلی و ملی داشته باشند. کشورهای  هایسیستم
این نکته مورد اتفاق نظر  [. ۸] باشندداشت و انتقال مناسب دانش از سمت دانشگاه به صنعت داشته بر نگه اییندهفزآ

ادعا کرد که  توانمیهمگان قرار دارد که دانشگاه، یک منبع ضروری برای دانش جدید صنایع است. بنا بر این 

این دو ارگان، موضوع جدیدی نیست. شاید بتوان گفت که  رابطهنبوده است و بررسی  از صنعت جدا گاههیچدانشگاه 
برقرار کرده  هادانشگاهبا  اییافتهسازمانکه روابط مستند و  است هاییشرکتآلمان از اولین  9شرکت داروسازی بایر

 .[۳] است
و صنایع مشغول  نمایندمیصرفاً نظری علمی و  هایفعالیتبیشتر وقت خود را صرف  هادانشگاهدر شرایطی که 

یک مزیت رقابتی برای صنعت  تواندمی هادانشگاهدر  تولیدشده، دانش [91] هستندعملی و تولیدی  هایفعالیت
ای، پژوهش مشارکتی، انتقال دانش در چهار حوزه اصلی پژوهش پایه هادانشگاهارتباط میان صنعت و  محسوب گردد.

سرمایه از طرق صنعت  تأمیناز طریق  تواندمیدانشگاه و صنعت  هایهمکاری. [۰2] گیردمی و انتقال فناوری صورت
و اختراعات و فناوری گردد.  هاپژوهشمنجر به ارتقای  ،عملی و تولید علم از سمت دانشگاه هیئتاعضای  تأمینو 

 .[4] کندکمک  به برقراری این ارتباط تواندمی یدولت نیز از طریق ایجاد ساختارهای انگیزش
است که هر سازمان را  نیا ردیگیقرار م یمشترک دانشگاه و صنعت مورد بررس کردیرو کیکه در  یچالش اساس

است. شده سازمان محدود  کبه ی صرفاًاستفاده کند که در حال حاضر به  فنونیها و ، مهارتسازد از دانشیقادر م
استفاده را ببرند و  نیبهتر گرید یهادانش مستقر در سازمان توانند ازیدرک کنند که چگونه م دیها باشرکت
کامل در  نشی، بکینزد یصنعت کسب کنند. با وجود همکار محیط موجود در طیاز شرا یقیدرک عم دیها بادانشگاه

 تواند جذاب باشدمی دستیابی به آن دانشگاه یشرکا یبراکه ، هرچند دشوار بوده  شرکت  کی یمورد عملکرد داخل
ها داشته باشند. از امل در مورد نحوه کار در دانشگاهک نشیاست که ب دشوار اری، کارکنان شرکت بسبرعکس

 است. شریک دیگر هایسازمان ۰ایزمینهدرک  فقدانبوط به دانشگاه و صنعت مر یهمکار یهاچالش نیتریاصل

 ها در این زمینهاز تالش یاری، بسباشد افتهی شیها و صنعت افزادانشگاه نیبه انتقال دانش ب تمایلاگر  یحت
طور منظم و متفاوت با هدانشگاه ب هایپژوهشاستفاده مؤثر از  یها برابنگاه ییتوانا زانی. م [۰2] اندناموفق بوده

وجود دارد که  لی، دو دل انیدام -بورل بر اساس دیدگاه. [9]ها به دانشگاه متفاوت است اتصال بنگاه زانیم

دارند:  تیموفق یبرا یها و صنعت نسبت به ابتکارات کوتاه مدت شانس بهتردانشگاه نیمدت ب یطوالن یهایهمکار
کند که از دو یم جادیبالغ را ا یامدت رابطه یطوالن ی، همکارثانیاًکنند. یم شرفتیها در درازمدت بهتر پدانشگاه اوالً

پروژه  کی یکند که هرچه مدت زمان اجرایم یبانیپشت هیفرض نیاز ا نیهمچن[92]یشود. لیاداره م یطرف به خوب
 همراه دارد. را به یشتریب یای: تعامل مکرر مزادیگویشود و میم شتریب ایباشد ، مزا شتریب

 نزی، طبق گفته رمحدود کردن شکاف ی[. اما برا۰2] ابدیکاهش  دیدانشگاه و صنعت با نیب یمرزهااز این رو
ها بتوانند درمورد سازمان نیکه افراد در ا داده شود لیتشک یست که جلسات تعاملا نیا زیچ نی، مهمتر [۰۳]
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درک ها و صنعت دانشگاه دهد کهی[ نشان م۰2همکاران ] و گلیس پژوهشکنند.  یهمکار گریکدیمشکالت مهم با 

دهد که ینشان م[ ۰۲] یل یهاعالوه ، دادههطرف مقابل را دارند. ب یهاتیها و محدودگ، فرهناز اهداف محدودی
تعامالت انفرادی تکیه از  شیببر تعامالت مستمر  عیها و صنادارد. اگر دانشگاه یهمکار جهیدر نت ینقش مهم زهیانگ

 [۰]سازد یم پذیرامکانرا و دوجانبه متقابل  تیموفق ایپو یهمکار، کنند

سازترین نهادهای و نهاد از جمله سرنوشتاین نکته است که این د میان صنعت و دانشگاه ناشی از اهمیت رابطه
یابی به توسعه بدون برقراری ارتباط مؤثر بین هستند و دستخصوص پس از انقالب صنعتی ای بهاجتماعی هر جامعه
له خویش را با کنند تا فاصپذیر نخواهد بود. این موضوع در کشورهای در حال توسعه که تالش میاین دو نهاد امکان

این حوزه و  های صورت گرفته درروز کاهش دهند، از اهمیت باالتری برخوردار است. پژوهشی روزبهکشورهای صنعت
ی دوم نیز با نگاهی خاص و معیارهای کمّ رسند و در درجهنظر میاول بسیار معدود و ناکافی به در کشور ما در درجه

جانبه و کیفی نسبت نوعی نگاه همهرسد که نیاز بهنظر میبه ،این ارتباط هستند. بنا بر ایندر پی ارائه پیشنهادهایی در 
کارهای مناسبی در این زمینه وجود های میان صنعت و دانشگاه و ارائه راهبه دالیل، بستر و شرایط شکست همکاری

  دارد.
ارتباط بین صنعت  رو، ایجاداند. از اینادهای وارداتی و جدای از هم بودهر ایران، دانشگاه و صنعت همواره نهاما د

دانشگاهی که در قالب پایان  هایبا قطعیت بتوان گفت که همه پروژهشاید  و دانشگاه اهمیت بسیاری یافته است.
های حاصل بهترین حالت اطمینانی به خروجی شود وارد حوزه صنعت نشده و یا درهای ارشد و دکتری انجام مینامه

رویم فاصله صنعت هرچه به جلو می ،های عالی صنعت وجود ندارد. از این روها کارها توسط مدیران بخشاز این گونه
نگاه مدیران در سطوح عالی صنعت به بخش دانشگاهی خیلی ضعیف  و دانشگاه از هم بیشتر شده تا حدی که عموماً

 و بدبینانه بوده و به مرور هم در حال تشدید است.
کارهای موجود در بنیاد، راهداده آن است که با استفاده از نظریه بالبا توجه به خألهای موجود، این پژوهش به دن 

مدلی در  هدف اصلی پژوهش ارائه ،نا بر اینراستای ارتقای روابط میان دانشگاه و صنعت را بررسی و شناسایی کند. ب
که با استفاده از  . برای رسیدن به این هدف، سؤال اصلی پژوهش این استاستراستای ارتقای روابط این دو نهاد 

 ی داده بنیاد، مدل مناسب جهت ارتقای روابط میان دانشگاه و صنعت کدام است؟نظریه
 
 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

 هایتوانایینیروی انسانی متخصص و بسیاری از  کنندهتأمین هادانشگاه: صنعتی نقش دانشگاه در توسعه

 تجربهایع هستند. مراکز صنعتی نیز که آزمایشگاه عملی برای علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی مورد نیاز صن
سو به نیروی متخصص برای مشاغل خود، از یک مورد نیازاز فناوری  گیریبهره منظوربه، انددانشگاهی هایآموخته

در نهایت نیازهای متقابل این دو قطب و  ،اینه پژوهش و توسعه نیاز دارند. بنابرفنی و مدیریتی و از سوی دیگر ب
برای برقراری و  .[9۳] کندضرورت برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت را تعیین  نوعیبه تواندمیتسریع فرآیند توسعه 

جامعه،  آیندهبر اساس نیازهای حال و  هادانشگاهآموزشی و پژوهشی  هایفعالیتپایداری این رابطه، الزم است که 

نین بقا و رشد مراکز صنعتی در گرو همگامی با تحوالت علمی و فناورانه نیازهای صنعتی تدوین شود. همچ ویژهبه
گذشته، این نکته اهمیت خاصی یافته است.  دههدر چند  ویژهبهاست. با توجه به روند سریع تحوالت علمی و فناورانه 

 تعامل دانشگاه و صنعت در واقعیت است. نحوه دهندهنشان 9نمودار شکل 
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 [9۳] دانشگاه و صنعت. ارتباط 9شکل 

 
امر  نی، اها وجود دارد: اولبا دانشگاهصنعت  یهمکار یبرا یمختلف لیالد :دالیل همکاری صنعت و دانشگاه

، کند. و سومیم جادیا پژوهشیاقدامات  یبرا داریپا کیشر کی نی، اکند. دومیم یبانیاز روند استخدام در شرکت پشت
کارمندان بالقوه  منزلهبه یهمکار نیدر ا ریدرگ گرانپژوهشو  انیت. دانشجواس ینوآور یمنبع برا کیعامل  نیا
 یها دارا. دانشگاهخواهند داشتماهر  کارکنانبه  یدسترس هاصنعت، پژوهشیطریق همکاری شوند. از یم دهید

 منابع [.9۲] ندشویم تیخالق جادیکنند و باعث ایم جادیا یستگیهستند که دانش و شا یبزرگ و جهان یهاشبکه
در محصوالت و خدمات  تیو خالق تیکه صالح ی، هنگامآورندیفراهم م ینوآور یرا برا یهمکار طیصنعت شرا

، ارشد ینامه کارشناسانیپا انی، دانشجوییدانشجو یهادر قالب پروژه هاهصنعت و بنگاقابل اجرا باشد.  انیمشتر یبرا

الفستر و را ها و دانشگاه همکاری بین صنعت یهاسمیح مختلف مکانسطو کند.یم یها همکاربا دانشگاه یدکتر
 ده است.کر فیتوص[ 9۲]9مطابق نمودار همکاران
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 دانشجویان دکتری دانشگاهی
 پژوهش

 دانشجویان دکتری صنعتی/فارغ التحصیالن جوان

 تحصیل مشارکتی

 کارآموزی دانشگاه

 آموزیپروژه دانش

 سطح غوطه وری شرکت

 [9۲]ها بین شرکت و دانشگاهسطوح مختلف همکاری شایستگی. 9نمودار

 
 خصوصیبخش مشارکت فقدان سبب به ایران کشور در: عت در ایرانباط دانشگاه و صنارت پیشینهرسی بر 

 هایجنبه از کشور صنعت اصوالً. اندداشته عهده بر را عمده نقش این هادانشگاهپژوهشی،  هایفعالیت در صنایع و

 یا هاوزارتخانهر د مختلف پژوهشی مراکز تأسیس وجود با امر همین و است کشور از خارج به مختلف وابسته

 ما یهادانشگاه که است این بررسی قابل نکته. است شده صنعت در هاپژوهش رشد مانع هاآن به وابسته هایسازمان

خیر؟  یا اندبوده صنایع پژوهشی نیازهای گویپاسخ آیا و اندبوده پژوهشی هایفعالیت رهبری نقش دارهعهد حد چه تا
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 در با صنعت ارتباط مرکزی دفتر تأسیس از قبل تا که دهدمی نشان ایران در صنعت و انشگاهد ارتباط پیشینه به نگاهی

 ارتباطی هایزمینه طرح بر مبنی دولت هیئت 9۳2۰ اسفند دوم مصوبه بر اساس که عالی آموزش و فرهنگ وزارت

 ارتباطی اگر هم و نداشته وجود تصنع و دانشگاه بین اییافتهسازمان ارتباط گونههیچ گرفت، صنعت صورت و دانشگاه

 داشته مستمر همکاری باهم و پیدا کرده آشنایی یکدیگر مسائل با نزدیک از که است نبوده ایگونهبه داشته وجود

 .باشند

 برای خوبی مقدمه اگرچه دفتر، این ایجاد .اندبوده فنی کادر کنندهتأمین فقط صنایع نظر از هادانشگاهحقیقت  در 

 و بودند ناکافی آن کارکنان و بود اداری غالباً آن فعالیت کهاین لحاظ به ، امارفتمی شمار به صنعت با دانشگاه ارتباط

 عنوان تحت نیز شورایی 9۳22 سال در .بود اندک رسالتش دادن انجام در آن کارایی نداشتند، باالیی سطح تخصصی

 به صنعت با ارتباط مرکزی فترد آن از پس .شد دفتر تشکیل نهمی در صنعت با دانشگاه ارتباط دفاتر هماهنگی شورای

 .دهدمی ادامه خود فعالیت به سازمان این در حاضر حال در و یافت انتقال ایران و صنعتی علمی یهاپژوهش سازمان

 بود هدانشگا و صنعت عالی ارتباط شورای ایجاد صنعت با دانشگاه ارتباط یزمینه در دولت دیگر اقدامات جمله از

 9۳22 و 9۳24 هایسال طی شورا این .گرفت سنگین صورت صنایع وزارت در آن تشکیل اولیه هایفعالیت که

 .درآورد مرحله اجرا به زیر شرح به یهایفعالیت

 
 وزارتخانه دو بین پژوهشی مشترک هایفعالیت ارزیابی •

 مناسب؛ کارهایراه ارائه نظورمبه گذاریاولویت و بندیطبقه دانشگاه، و صنعت مشکالت آوریجمع •

 معضالت؛ رفع و هافعالیت کردن مندقانون منظوربه دانشگاه و صنعت ارتباط پیشنهادی الیحه درباره اولیه بررسی •

 ؛پژوهشی و مراکز هادانشگاه در پژوهشی افزارینرم و افزاریسخت امکانات ارزیابی و شناسایی •

 دانشگاه؛ و تصنع ارتباط کردن قطبی طرح کلیات تصویب •

 های مختلفسال در دانشگاه و صنعت پژوهش دستاوردهای نمایشگاه برگزاری •

 
 پیشنهاد به 9۳22 سال در کهاین شد تا متوقف مختلف مصوبات و چند جلسه تشکیل از پس شورا این هایفعالیت

 هاینشست نام با لساتیج و آمد وجود به آن ترکیب و ساختار، فعالیت در تغییراتی عالی آموزش و فرهنگ وزارت

ی هادانشگاه سایر با هادانشگاه ارتباط بهبود و گذاریسیاست زمینه در اجرایی هایدستگاهپژوهشی  و آموزشی معاونین
 این ترینمهم از در صنایع، اساتید مطالعاتی هایفرصت اجرایی نامهآیین تصویب و تهیه که شد تشکیل اجرایی

 [92] است بوده هافعالیت
 ارتباط روند مقایسه و مطالعه: جهان مختلف کشورهای در صنعت با دانشگاه ارتباط وضعیت به گاهین 

 ارتباط این از حاصل نتایج و شدهگرفته کاربه سازوکارهای ،هاآن حرکت مسیر مختلف، جوامع در صنعت با دانشگاه

پیوند  الگوهای اگرچه .است برخوردار زیادی یتاهم از صنعت با دانشگاه ارتباط الگوهای مناسب یک به دستیابی برای

 کشورها از یک هر و شودمی تعیین کشورها درونی عوامل تأثیر تحت زیادی میزان به صنعت با دانشگاه ارتباط یا

 توجه مورد توانندمی که شودمی یافت هم عامی هایجریان معموالً ولی ،اندداده قرار آزمایش مورد را مختلفی هایراه

 توسعه یافته به تصویر کشیده است. این روند را در چند کشور 9جدول  .گیرند قرار استفاده و
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 [92]. میزان تعامل صنعت و دانشگاه در کشورهای مختلف9جدول 

 رابطه صنعت و دانشگاه نام کشور

 آمریکا

 از صنایع حمایت تا شد آغاز علوم علمی دبنیا توسط 9122 سال در که بود ابتکاری دانشگاه و صنعت پژوهشی هایهمکاری برنامه 

 در زمینه صنعت، و دانشگاه بین درازمدت همکاری که مراکزی ایجاد طریق از برنامه این .سازماندهی کند را دانشگاهی هایپژوهش

در  هادانشگاه پژوهشی هایآزمایشگاه که زمانی است دیر آمریکا در شود.می اجرا شده موجب را طرف دو عالقه مورد هایپژوهش
 تسهیالت گسترده از برداریبهره و یابند رونق مفید هایهمکاری .برسند حداقل به هاکاریتا دوباره اندقرارگرفته صنعتی جامعه اختیار

 .آید حاصل ممکن شکل بهترین به فرد،منحصربه و ارزشمند و

 ژاپن

 یک موارد، از در بسیاری .دارند ایگسترده کامالً نقش صنعت با یفن هایراهنمایی و مشترک هایپژوهش ها در زمینهدانشگاه  

 انجام برای تولیدی هایشرکت اغلب .گیردمی عهده بر را توسعه کار نیز صنعت و کندمی تقبل را بنیادی پژوهشی انجام دانشگاه

 بر مشخص صنعت رهبری عموماً زرگ،ب و عمده مراکز در حتی .کنندمی مراجعه هادانشگاه هایبه آزمایشگاه تحلیلی کارهای

 .آیدمی شماربه پژوهشی هایبودجه دریافت مهم منبع با صنعت ارتباط ها،دانشگاه دید از کلی طوربه و دارد مجاور هایدانشگاه

 سوئیس
 ویژهها( بهکارخانهتولیدی ) هایشرکت با هادانشگاه مجاورت .دهدمی تشکیل را کشور این اقتصاد اساس صنعت، و دانشگاه همکاری

 بارزی از نمود گران،صنعت )دانشگاهیان( و دانشمندان غیررسمی هایشبکه وجود و صنایع ماشینی و شیمیایی صنایع در

 است کشور این در صنعت و دانشگاه هایهمکاری

 چین

 طوربه را هاپژوهش انجام اص،خ صنعتی محصول یا توسعه تکنولوژی برای صنعتی تکنولوژی پژوهشیمؤسسه  طریق از هادانشگاه

 مورد صنعتی یا محصول تکنولوژی این برای موردنیاز لوازم منفعت، صاحب شرکت کنند،می قبول هاجانب شرکت از کارمزدی
 چنین نتایج شودمی انجام اقساط صورتبه یا کامل طوربه پرداخت کارمزد مؤسسه، با توافق اساس بر و سازدمی فراهم را پژوهش

 یک معین، هایدر زمان مذکور شرکت که ترتیب این به شودمی ارسال قرارداد طرف شرکت برای صورت انحصاریبه هشیپژو

 .کندمی دریافت را هاپژوهش نتایج از فردمنحصربه نسخه

 
 هستند اقتصادی توسعه دنبالبه هم همکاری با صنعت و دانشگاه دولت، که زمانهم: گانهمارپیچ سهمدل 

 ارتباطات این تشریح و توصیف درصدد «گانهسهمارپیچ »مدل  .است گیریشکل حال در هاآن بین ایپیچیدهاط ارتب

 بازرگانی هایشیوهدر  تغییر و نوآوری ارتقاء باعث که ،کندمی تشریح را سازمانی جدید هایمکانیسممدل  این .است

اقتصادی  و اجتماعی توسعه بر بیشتر و دارد ایجاد نوآوری موجود هایمدل با اساسی تفاوت مدل این ساختار .شودمی
است.  عوامل سرییک از ناشی دانشگاه و دولت صنعت، بین در ارتباطات تغییر .ورزدمی تأکید دانش بر مبتنی

 شامل: این عوامل از تعدادی

 صنعتی مراکز سریع درش باعث هاپژوهش این نتایج کنندگاناستفاده و دانش تولید مراکز بین نزدیک ارتباط .9

 طوربه صنعت و دانشگاه نیازهای راستای در بتواند تا مشترکی هستند اهداف دارای که است شده دانشگاهی

 .باشد زمانهم

 ارتباطی وسایل و دیگر اینترنت همراه، تلفن کامپیوتر، مانند پیشرفته ارتباطی وسایل گسترش و پیدایش .۰

 یکدیگر تجربیات و دانش از و داده توسعه افزایش و را متقابل اطاتارتب هاسازمان شده باعث که پیشرفته

 .کنند استفاده

 پیدا تغییر افقی حالت به حالت عمودی از ارتباطات که ایگونهبه هماهنگی و ارتباطات هایشیوه در تغییر .۳

 قابل ارتباطی هایروشبه را خود جای و شوند منسوخ بوروکراتیک هایشیوه تا است شده باعث و است کرده

 صنعت شده و دولت دانشگاه، نزدیکی باعث جوامع برخی در هاپیشرفت این کلی طوربه .بدهند ترانعطاف

 .کنندمیجداگانه عمل  هایحوزه صورتبهاز جوامع هنوز هم دانشگاه، دولت و صنعت  دیگر بعضی در و است
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 هایپژوهشاز  ایخالصهاست.  ایمقایسهو ود محد غالباًارتباط دانشگاه و صنعت مطالعات : پژوهش پیشینه

 آمده است. ۰ جدولمورد ارتباط در  این
 

 یشینپ های. خالصه پژوهش۰جدول 
و  گرانپژوهش

 سال
 های پژوهشنتایج و یافته هدف پژوهش

ووراسینچای و 

 2002 1ریبر

یک چارچوب برای تسهیل همکاری  ارائه

 شگاهمشترک و انتقال دانش میان صنعت و دان

چارچوب جامعی که روابط میان دانشگاه و صنعت را در کشور تایلند 

های این چارچوب ترین بخشبخشد. مدیریت دانش از مهمبهبود می
 .است

 2شریف و بارک

2002 

تبیین نقش دفاتر ارتباط میان دانشگاه و صنعت 

 یافتگی کشورهادر توسعه

رفته از یک بازوی مالی، نقش دفاتر ارتباطی میان دانشگاه و صنعت رفته 

 به یک واحد پژوهشی در حال تغییر است.

 2002 3دِکتر
مشی کاوش تغییرات تاریخی، قانونی و خط
 گذاری مرتبط با دانشگاه و صنعت

اند که روابط های در آمریکا بیشتر از انگلستان توانستهمشیقوانین و خط
 تر کنند.میان دانشگاه و صنعت را مستحکم

 2002کِستر پِلوا و 
وتحلیل روابط پژوهشی دانشگاه و صنعت تجزیه

ای و نظریه انتقال با استفاده از بازاریابی رابطه

 فناوری

میان  وامل تأثیرگذار بر موفقیت رابطهترین عاعتماد، تعهد و انسجام مهم
 اند.دانشگاه و صنعت شناخته شده

موسکیو و 

 42011همکاران

به مراکز و  بررسی تأثیر نزدیکی دانشگاه

های میان های صنعتی بر روی همکاریشهرک
 صنعت دانشگاه و

اند که نزدیک بودن که شواهد و فرضیات حاکی از این بودهبا وجود این

های تواند کمیت و کیفیت همکاریجغرافیایی میان دانشگاه و صنعت می
میان دانشگاه و صنعت را افزایش دهد، اما نتایج این پژوهش خالف 

 شده است.یات بیانفرض

 2012 5گوان و ژائو

بررسی تأثیر تعامل میان دانش اعضا بر ارزش 

ایجادشده از طریق حقوق انحصاری مؤلف و 
های همکاری میان مخترعان با استفاده از شبکه

 صنعت و دانشگاه

تواند بیشترین تأثیر را بر ارزش های کوچک هر صنعتی میدارایی

ها و امکانات بیشتر خالف انتظار، دارایی ایجادشده داشته باشد و بر
 ها نشده است.ها منجر به ارزش بیشتر آنشرکت

 6پلِوا و همکاران

2012 

های موجود در روابط میان ارزیابی پویایی
 دانشگاه و صنعت

چهارچوب مفهومی که حاوی کاربردهای مدیریت و نظری زیادی  ارائه
 به همراه دارد. گرانهشپژوهای جالبی را برای دهیبوده و جهت

 7نایر و فریسو

2013 

ها و رابط میان دانشگاه نسبی مشارکت مقایسه

 و صنعت در کشورهای ایتالیا و کنیا

های ایتالیا محافل و مجامع ارتباطی و اشتراکی بیشتری نسبت به دانشگاه

تواند از عوامل تأثیرگذار بر بازده متفاوت کنیا داشته که همین موضوع می
 های این دو کشورها باشد.همکاری

 2013 2موتویاما
های بلندمدت بررسی و تمایز میان همکاری

 صریح و ضمنی دانشگاه و صنعت

عمق و بیشتر های دانشگاه و صنعت از یک سطح صریح، کمهمکاری
تواند عمیق و پژوهشی شود شود ولی در صورت ادامه میمادی آغاز می

 اند.تری داشتههای بسیار مناسبخروجیها که نوع دوم این همکاری

های میان دانشگاه و صنعت در کشور تبیین و اکتشاف الگوی همکاریهای در حال رشد همکاری بررسی پدیده 2013 1فیاض
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و  گرانپژوهش

 سال
 های پژوهشنتایج و یافته هدف پژوهش

 چین های استراتژیک چیندانشگاه و صنعت در پروژه

اکویناس و 

 2015 2همکاران

همکاری میان  کنندهینشناسایی ابعاد تعی

 نشگاه و صنعت در کشور اسپانیادا

توان ذکر کرد که بعد اصلی برای ارتباط میان صنعت و دانشگاه می 2

های تازه تأسیس، : تولید دانش و انطباق آن، درگیری در سازمانشامل
 آموزش و تبادل نیروی انسانی، حقوق مالکیت فکری، تجهیزات و منابع

 3تارتاری و سالتر

2015 

افراد دانشگاهی بر ارتباط  بررسی تأثیر جنسیت
 ها با صنعتآن

های خشن صنعتی داشته تری با محیطزنان دانشگاهی باید روابط کم
های دیگری در شغل خویش و رد راستای روشکه بهباشند و یا این

 همکاری با صنعت درگیر شوند.

میرابِنت و 

 2015 4همکاران

های نهادی و سازمانی ارزیابی و شناسایی جنبه

آمیز میان دانشگاه و ک شراکت موفقیتی
 صنعت

ها که از دو بعد اصلی برخوردارند: ها و دانشگاهمیان شرکت توسعه

های هایی که در محیطدانشگاه و دفتر انتقال فناوری. دانشگاه
های انتقال توانند درگیری بیشتری در مکانیزمتری قرار دارند میمناسب

 فناوری داشته باشند.

اش و یالچینت

 2015 5همکاران

ی انتقال دانش از های بهینهشناسایی روش

 دانشگاه به صنعت در صنایع ترکیه

ای میان ههای مثبت و منفی درک شده از رابطسازی جنبهخالصه

کارهایی برای اجرای مناسب انتقال دانش از راه صنعت و دانشگاه و ارائه
 دانشگاه به صنعت

 6راملی و سنین

2015 

گیری ی عوامل موفقیت در کاهش جهتشناسای

 به منابع در روابط همکاری گونه و موانع مربوط

 میان دانشگاه و صنعت

سازی یک همکاری اثربخش و مفید بهترین اقدامات مورد نیاز برای پیاده
 برای هر دو طرف

 2012مگنیگبتو،
سه گانه از روابط  چیروابط مارپ یسازمدل

 یباز یتئوردانشگاه و صنعت و دولت با 

 قایآفر یغرب یاز کشورها یکره جنوب ینوآور ستمیدر س شتریب ییافزاهم
ها از قدرت بیشتری برای رهبری برخوردار . همچنین دانشگاهدهدیرخ م

 شود.بوده که باعث ایجاد هم افزایی می

دئست و 

 2012همکاران،

رابطه بین مدهای متمایز و میان رشته ای از 
 گاهتعامل صنعت و دانش

تمایز تعامالت میان رشته بر هر چهار حالت م دهد کهنتایج نشان می

ثیر أ، تولید مشترک و مدهای پاسخ تایجاد شرکت، انتقال فناوری
 معناداری دارد.

باقری مقدم و 

 2012 7همکاران

دولت  -صنعت -وتحلیل روابط دانشگاهتجزیه

 در بخش نیرو با رویکرد الگوبرداری

میان دانشگاه و بخش نیرو ایران وجود دارد که  طهشکاف عمیقی در راب
های سازمانغیرانتفاعی و  ی واحدهای پژوهش و توسعهوسیلهتواند بهمی

 فناوری پر شود. توسعه

 
 تواندمیزیر  هایسؤال بررسیکه  رسدمینظر ته در ارتباط صنعت با دانشگاه بهبا مرور دقیق مطالعات صورت گرف

 کرد: ایجاد جامعهدر  تأثیرگذاراین دو نهاد  هایهمکارینسبت به  ترمناسبو  ترجامعرویکردی 
 ثر بر ارتقا رابطه  صنعت و دانشگاه کدامند؟عوامل مؤ •

 ثر بر ارتقا صنعت و دانشگاه بر اساس عوامل شناسایی شده چیست؟کارهای مؤراه •

 حاصل از ارتقا رابطه صنعت و دانشگاه چیست؟ پیامدهای •
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 پژوهش یشناسروش .3

منظر هدف از ، های اکتشافیلحاظ قطعیت اطالعات از نوع پژوهشهای کیفی، از نوع پژوهش پژوهش حاضر از 
ائه الگویی جامع و مانع برای بنیاد اربا استفاده از نظریه داده ای است.نهکتابخا-و از لحاظ نوع روش میدانیکاربردی 

بنیاد در اجرای علت اصلی استفاده از نظریه داده حاضر بود.گیری رابطه صنعت و دانشگاه مبنای پژوهش شکل
در خصوص ارتقا رابطه صنعت و دانشگاه در  [۰۸] نظران این روشپژوهش، کمبود ادبیات پژوهشی بر اساس صاحب

و کوربین استراوس  «نظامند»سطح داخلی بود. بر اساس انواع مختلفی این نظریه، در پژوهش حاضر از رهیافت 
فته شده، رهنمودها و راهبردهای کار گرنظامند به ، زیرا این روش با توجه به چهارچوباستفاده شده است (911۲)

 گشای پژوهشگر خواهد بود.کند که تا انتهای پژوهش برای ظهور و ایجاد نظریه، راهیثری را معرفی ممؤ
انشگاه، قلمرو بررسی باید صنعت با د ردهو گست با توجه به روابط پیچیده جامعه آماری پژوهش اساتیدی بودند که 

نظریه داده بنیاد،  اساس بر که های مشترک میان دانشگاه و صنعت را در کارنامه خویش داشته باشندهمکاری تجربه
 تعدادمصاحبه  ۳۲تا  ۰۲های مصاحبه و در جهت رسیدن به اشباع مقوله حدوداً بین منظور گردآوری دادهبه پژوهشگر

، نوعی 9 گیری نظرینمونه .گیری غیر احتمالی گلوله برفی و قضاوتی انتخاب شدنداستفاده از روش نمونه نفر با 91
ترین افراد درباره موضوع گیری از نظرات و دانش آگاهکند با بهرهگر سعی میگیری هدفمند است که پژوهشنمونه

گیری، تصادفی نیست بلکه تعمدی و د. نوع نمونهپژوهش، به واکاوی و موشکافی رویداد و پدیده مورد نظر بپرداز
ت مصاحبه انجام بیس کفایت نظری حاصل شد اما جمعاًمصاحبه 91ن پژوهش، هر چند که از . در ای[2] قضاوتی است

 تناسب حذف شد. فقدانعلت شد که یک مورد به
معیار انتخاب اعضا . [۰۸] ندکها نیز میشروع به تحلیل آن هایزمان با گردآوری دادههم پژوهشگرهمچنین  

 :استجامعه بر اساس شروط زیر 
 از اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد. شونده باید حتماًشخص مصاحبه •

)حداقل در سمت معاونت آموزشی یا پژوهشی  عالوه بر تدریس سابقه کار اجرایی در دانشگاه را داشته باشد •

 دانشکده سابقه فعالیت داشته باشد(.

 ای یا قراردادی داشته باشد.صورت پروژههای مختلف را بهدو سال فعالیت در صنعت بقه حداقلسا •

استقرایی از  طوربهبر اساس نظر استرواس و کوربین نظریه داده بنیاد عبارت از آن چیزی است که  پژوهش روش
وش پژوهش کیفی است که یک بنیاد یک رآن پدیده باشد. رویه نظریه داده دست آید و نمایانگربه ایپدیده مطالعه

 [.۰۸] کند ایجاد پدیده دربارهمبتنی بر استقرا را  اینظریهتا  گیردمیکار سیستماتیک را به هایرویهسلسله 
ها و هـا در حـین کدگذاریبرگشتی است، روایـی دادهویند رفتآبنیاد ماهیتاً یک فرداده هجاکه نظریاز آن :روایی

ا همین رفت شود، ابزار روایی رها و مشاهدات بعـدی و قبلـی تأییـد میقرار گرفتن در مصاحبه کیدأها و مورد تتحلیل
ها، مفاهیم، ها تأیید گزارهدهد و بهتـرین قاضـی برای تأیید روایی دادهیند تشکیل میآو برگشتی بودن خود فر

نـد یآدلیـل فرپژوهش حاضـر نیـز بـه در [2]ها است شوندگان و در حین انجـام مصاحبه ها توسط مصاحبهمقوله

                                                                                                                                           
9 Theoretical Sampling 
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ها، های بعدی، خـود اصـالحی بـودن دادهها قبل از انجام مصاحبهبرگشتی و تحلیل تک به تک مصاحبهورفـت

 .های حاصل از پـژوهش بـوده اسـتبهترین شاخص تعیین روایی داده
عمـل آمـد و در هـر نظـری بـه هقایسـکدگذاری، م هها و در هر سه مرحلدر حین گردآوری داده اعتبار مدل:

ها مقایسه شدند. در نهایـت با استخراج الگوی های ایجاد شده با دادهتر، مقولههای انتزاعیمرحله با دستیابی به واژه
بـا  پـذیری الگـوهـا در مورد انطباقشـونده قـرار گرفـت و از آن پژوهش، الگوی کلی در اختیار چهار مصاحبه

 [۰۸]هـای تناسـب و کـاربردی بـودن هایشـان نظرسـنجی شـد. بـرای تعیـین اعتبـار نظریـه، شـاخصصـحبت

 :صورت زیر پرسیده شدشوندگان در این موارد به بررسـی شـدند و نظـر مصاحبه

هـای پژوهش با دنیای تناسـب یافتـه هشوندگان دربـار در خصوص شاخص تناسب: با سه نفر از مصاحبه •
هـا اصـالحاتی صورت گذاری تعدادی از مقولهو در مورد نام در قالب پرسشنامه طراحی شده بحث شدی تجرب

 .یید واقع شداعتبار درونی مدل مورد تأ که نهایتاً گرفت

ها با پیشـینه و مبانی نظری پژوهش مستمر داده هربردی بودن: تالش شد تا با مقایسدر خصوص شاخص کا •
ها، به کاربردی ها و رفع اشکال آنساختاریافته در هر مرحلـه از مصاحبه های نیمهو همچنین طراحی پرسش

 دی بر اعتبار بیرونی الگو بود.ییکه تأ عمل پوشانده شود هبودن پژوهش جام

 :زیرند شرح به بنیاد داده نظریه استراتژی عمده هایرویه اوصاف، این با: بنیادداده نظریه استراتژی مراحل

روش . هستند هاپدیده هاینمونه دیگر و قطعی رویدادهای بیانگر که مفاهیمی گذارینام: ازب کدگذاری .9
دست آمده های بهر است. برای انجام این روش، دادهکدگذاری در پژوهش حاضر، روش تحلیل سطر به سط

وان مقوله تری با عنهای کلیدند و مفاهیم مرتبط با پژوهش مشخص شده در دستهاز هر مصاحبه تحلیل ش

مختلف الزم  به ذکر است که به خاطر محدودیت صفحات مقاله از کدگذری هایباز  که از افراد  قرار گرفتند.
 صورت متوالی هم آورده شده است. مصاحبه شونده گرفته شده به

 وندپی تا شوندمی مقایسه باهم مستمر فرآیندی در هاداده ،هاآن طریق از که هایرویه: محوری کدگذاری .۰
در پژوهش حاضر الگوی ارتقا رابطه صنعت و دانشگاه مقوله  شود مشخص هامقوله بین باز کدگذاری از بعد

 .های شناسایی شده استای نماینده کل مقولهکه به گونه محوری قرار گرفت

 روابط اریگذارزش ها،مقوله دیگر با آن مندنظام پیوند محوری، مقوله انتخاب فرآیند به: انتخابی کدگذاری .۳

این مرحله هم در این پژوهش بر اساس  .دارند بیشتری توسعه و تأیید به نیاز که هایمقوله درج و هاآن
 گانه و در چهارچوب مشخص شده مورد بررسی قرار گرفته شد. 2عوامل 

 

 مقایسه با سسپ و شودمی معین کد یک نکته هر برای و احصاء هاداده کلیدی نکات ابتدا ها،رویه این اساس بر

. گیرندمی خود به «مفهوم» یک عنوان دارند، را بررسی مورد پدیده مشترک جنبه یک به اشاره که کد چند کدها،
 [.۰1] شودمی متجلی نظریه قالب مقوله در چند و مقوله یک مفهوم چند گاهآن

 هاو یافته هاتحلیل داده .4

اری محوری نامیده بعدی کدگذاری، کدگذ مرحلهباز است که  کدگذاری شاملها داده اول این فرآیند تحلیل مرحله
های اولیه در این مرحله صورت های و پیوند میان کدگذاریداده شده است، مقایسهطور که بیانشود که همانمی
  .ورده شده استآ ۳نمودار شماتیک کلی از فرآیند کدگذاری در  گیرد.می
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 تعداد مقوله محوری  تعداد مفهوم  تعداد کدگذاری باز  

 ۳  9۰  ۰2  عوامل علی

 ۲  9۰  49  عوامل زمینه ای
 ۲  9۳  ۳1  عوامل مداخله گر

 9  2  ۸  پدیده محوری

 ۳  2  2۰  راهکارها
 . شماتیک کلی از تعداد کدهای در هر مرحله۳نمودار 

  
به نمایش درآمده است که به شرح زیر است. 2تا  ۳های محوری در جداول نتایج حاصل از کدگذاری

)ارتباط  مطالعه مورد پدیده آورنده وجودبه اصلی عامل که شودمی گفته شرایطی به علّی شرایط: علّی شرایط
نشگاهی، صنعتی و مشترک ادر پژوهش حاضر شرایط علّی در سه دسته د [. ۰1] ضعیف دانشگاه و صنعت( باشد

 .شوندمیارائه  ۳اند که در قالب جدول تقسیم شده

 
 های مربوط به شرایط علی. کدهای باز و مقوله۳جدول 

 مقوله مفهوم کدگذاری اولیه

 استفاده نمایشی و صوری برخی از صنایع از مشاوران سازمانی
اثربخشی و کارایی 

مشاوران بومی 

 صنعت

 صنعتی

هر دو نهاد بر  هایدیدگاهمبتنی بودن  -صنعت و دانشگاه هایدیدگاهکردها و واگرایی روی

 آگاهی دانشگاه از ادبیات و تم صنعت فقدان -علمی خاص خود هایپایه

اختالف مبانی فکری 

 دانشگاه و صنعت
 مشترک

ابهام کارکنان وظایف سازمانی مرتبط با رشته در انجام  التحصیالنفارغموفقیت  فقدان

 مثبت گذشته متیتصمموردی و جزئی بودن  -د در ورود به سازمانجدی

از  هاصنعتیتجربیات 

 هادانشگاهی
 صنعتی

 صنعت و دانشگاه هایدرگیریها و تفاوت داشتن دغدغه
متفاوت  هایدرگیری

 دو نهاد
 مشترک

 هایپروژهکسر نادرست مالیات و بیمه از  -منفی بوروکراسی اداری بر ایجاد ارتباط تأثیر

 تمایل اساتید به پژوهش بخاطر ساختار بوروکراتیک فقدان -اتیپژوهش

نهاد ساختار نادرست 

 کنندهتیهدا
 مشترک

 آمادگی دانشگاه در تطبیق خود با نیازهای صنعت فقدان

 پژوهشی هایفعالیتنبودن  صرفهبهبه چالشی و  دیاسات اعتقاد

ساختار نادرست فعلی 

 یآموزشنظام 
 دانشگاهی

کالن  یهااستیسنوسان  -ابزارهای معدود و ناکافی برای ارتباط صنعت با دانشگاه وجود

 فقدان -اطمینان دانشگاه از منابع مالی در دسترس -کشور میان حوزه آموزش و پژوهش

فقدان   -کشور یاتوسعهبا اهداف  هادانشگاهتناسب بین اهداف آموزشی و پژوهشی 

 هادانشگاهز استراتژیک در برخی ا ریزیبرنامه

بدنه حاکمیت برای به  مدتکوتاه گذاریسیاست -کارآموزی هایدورهبودن  مدتکوتاه

 تعویق انداختن نیازهای شغلی

ست نادر هایسیاست

در پیوند میان 
 دانشگاه و صنعت

 دانشگاهی
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 مقوله مفهوم کدگذاری اولیه

 پژوهشی هایبودجهبه  هاسازمان حعدم تعهد و مدیریت ناصحیفقدان

تعهد و  فقدان

یح مدیریت ناصح

بر  هاسازمان
 پژوهشی هایبودجه

 صنعتی

 پژوهشی خویش هایاولویتدر اجرای  هاسازمانخودمختاری 
عدم نیاز صنعت به 

 دانشگاه
 صنعتی

 -از صنعت هاییبخشنبود تفکر نوآورانه در  -وکارکسببلوغ فکری و ذهنی بخش  فقدان

 وکارکسبشفاف نبودن فضای 

فقدان شفافیت و 

 یافض دربلوغ فکری 
 وکارکسب

 صنعتی

مسئله محور نبودن اولویت  -هاسازمانپژوهشی در برخی  هایفعالیتبودن  غیرکاربردی

 -دانشگاهی در حل مشکالت کشور هاینامهپایانعدم توفیق  -هاسازمانپژوهشی 

دانشجویی بر اساس نیاز  هاینامهپایانتعریف  -دانشجویی هاینامهپایانبودن  بالاستفاده

 -هانامهپایانخط سیری برای تعیین موضوعات در تدوین  گونههیچنبود  -در خارجصنعت 

 تقلید موضوعات پژوهشی داخلی از روندهای روز خارجی

 جهت حل مسائل نامهپایانغیرکاربردی و کالن در  هایمدلتدوین 

محور نبودن  مسئله
صنعت و پژوهش در 

 دانشگاه

 مشترک

 ی دولتیهاسازمانز نبود ثبات مدیریتی در برخی ا

نبود ثبات مدیریتی 

 یهاسازماندر 
 دولتی

 مشترک

 آن اداره یا کنترل برای متقابل هایکنش/هاکنش سلسله یک که است اصلی اتفاق یا حادثه: پدیده محوری 

د میان : ارتباط ضعیف موجوشاملمحوری پژوهش صورت گرفته  مقوله .[۰1] شودمی مربوط آن به و دارد وجود
 .شودمییان ب 4صورت جدول دانشگاه و صنعت است که به

 
محوری های مربوط به پدیده. کدهای باز و مقوله4جدول 

 مقوله اصلی مفهوم کدگذاری اولیه

 -اعتمادی دانشگاه و صنعت نسبت به یکدیگربی

 بهبود رابطه در دهه اخیر فقدان
 اعتمادی رایج میان طرفینبی

 
ارتباط ضعیف صنعت و 

 نشگاهدا

هر دو نهاد نسبت به یکدیگر  ازین واعتقاد  فقدان

 رشد و توسعه منفک صنعت و دانشگاه -هم اکنون

 ضعیف بودن ارتباط دانشگاه با صنعت

 ضعیف بودن ارتباط دانشگاه و صنعت

 نبود قصد و همت واقعی از طرفین در ایجاد رابطه
نبود قصد و همت واقعی از طرفین در 

 ایجاد رابطه

 صنعت ونوپا بودن ارتباط دانشگاه  پا بودن ارتباط دانشگاه با صنعتنو

نبودن تجربیات همکاری میان دانشگاه و  کدستی

 صنعت

های میان دانشگاه و نوسان همکاری
 صنعت

 

 یا حوادث محل عبارتی، به کند؛می داللت پدیدهای به که است ویژه خصوصیات دهندهنشان :ایزمینه شرایط 

 صورت پدیده به پاسخ و اداره کنترل، برای متقابل کنش آن در که است بعد یک طول در پدیدهای با مرتبط وقایع

 است. شدهاظهار  2از کدهای باز این پژوهش در جدول  شدهاستخراج ایزمینهشرایط  .گیردمی
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 ایهای مربوط به شرایط زمینه. کدگذاری باز و مقوله2جدول 

 مفاهیم کدگذاری باز

 های دانشجویینامه و طرحاستفاده ابزاری بخشی از اساتید از پایان
استفاده ابزاری بخشی از 

 های دانشجوییاساتید از پژوهش

نگاه مد گونه  -ها با دفاتر صنعت و دانشگاهای و نمایشی دانشگاهنامهبرخورد بخش

 هاملکرد دانشگاهتأثیر بودن نقش دفاتر بر عبی -دانشگاه به دفاتر صنعت و دانشگاه

اشکاالت دفاتر ارتباطی 

 دانشگاه و صنعت

مکمل  -احساس نیاز به ایجاد هویت مشترک دو نهاد -نیاز به مکمل هم بودن هر دو نهاد

 التحصیالن دانشگاهی با صاحبان تجربههم بودن فارغ

اعتقاد به نیاز دو نهاد به 

 یکدیگر

 اعتقاد به وجود نیروهای شایسته دانشگاهی
تقاد به وجود نیروهای اع

 شایسته دانشگاهی

ها و انگیزگی اساتید از ارائه طرحبی -دریافتی کم اساتید دانشگاه از حوزه تدریس

حجم  -تمایل و تالش تعداد اندکی از اساتید در ارائه دروس جدید -های درسی جدیددوره

 کاری باالی اساتید در آموزش یا پژوهش

 انگیزگی اساتیدبی

ارائه مقاالت سطح پایین در  -هاها و کنفرانسنفی اساتید دانشگاهی از همایشذهنیت م

ها در نقش مثبت همایش -هاها و دانشگاهیان در همایشحضور همزمان صنعتی -هاکنفرانس

 تغییر نگرش صنعت و دانشگاه

تردید نسبت به کارایی 

 ها و سمینارهاهمایش

های وجود تناسب بین رشته -بازار کارهای دانشگاهی و تناسب بین رشته فقدان

 فقدان -وجود وظایف ضمنی و نانوشته در شرح شغل مشاغل -دانشگاهی با مشاغل سازمانی

هایی بدون تخصیص رشته وجود شغل -انطباق بین محتوی آموزشی با نیازهای صنعتی

ی روزرسانهبتغییر و  فقدان -گذاران دانشگاهیارتباط ضعیف دانشگاهیان با سیاست -مربوطه

 هامحتوای درسی دانشگاه

تناسب  فقدانتناسب یا 
 هانیازهای بازار کار با طراحی رشته

تمرکز افراطی  -های علوم انسانیتمایل دانشجویان مهندسی به ادامه تحصیل در رشته

 -جذب دانشجو متناسب توانمندی دانشگاه نه نیاز واقعی -های آموزش محوربر دانشگاه

 های دانشگاهیبودن آموزش جزئی و محدود

های نادرست گذاریسیاست

 کالن دانشگاهی

 ای بر روابط بین دو نهادتأثیر اندک نگاه دستوری و بخشنامه
تأثیر سازوکارهای  فقدان

 ای بر رابطهنامهبخش

 عقب ماندن دانشگاه از صنعت هاپیشی گرفتن صنعت از دانشگاه در برخی از زمینه

ای در انتخاب افراد وجود ساختارهای رابطه -توازن برخی از صنایعایجاد و توسعه نام

نگرفتن نظرات دانشگاهیان در ارتباط با  نظر در -هاهای پژوهشی سازمانبرای اجرای طرح

ارزیابی غلط عملکرد کارکنان  -چیرگی منافع فردی در صنایع -تغییرات محصوالت صنعتی

 شرکت

یندهای نادرست موجود در آفر
 صنعت

فقدان دروس تخصصی ضروری در  -از بین رفتن استعدادها در نظام آموزشی بیمار

 رشد ناکافی کیفیت آموزشی -های دانشگاهیرشته
 کیفیت پایین محتوی آموزشی

 مهارتی بودن صرف برخی از مشاغل
مهارتی بودن صرف برخی از 

 مشاغل
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با  گذارند.می اثر متقابل کنش/کنش چگونگی رب که هستند وسیع و کلی گرمداخله : شرایطگرمداخله شرایط 

پژوهش حاضر به در  گرمداخلههای عمیق، کدگذاری محوری شرایط از مصاحبه آمدهدست به اولیهی استخراج از کدها
 .شودمیارائه  2قالب جدول 

 
 گرمربوط به شرایط مداخله هایمقولهکدگذاری باز و  .2جدول 

 مفاهیم کدگذاری باز

 های دانشجویینامه و طرحه ابزاری بخشی از اساتید از پایاناستفاد
استفاده ابزاری بخشی از اساتید 

 های دانشجوییاز پژوهش

نگاه مد گونه  -ها با دفاتر صنعت و دانشگاهای و نمایشی دانشگاهنامهبرخورد بخش

 هانشگاهتأثیر بودن نقش دفاتر بر عملکرد دابی -دانشگاه به دفاتر صنعت و دانشگاه

اشکاالت دفاتر ارتباطی دانشگاه 
 و صنعت

 -احساس نیاز به ایجاد هویت مشترک دو نهاد -نیاز به مکمل هم بودن هر دو نهاد

 التحصیالن دانشگاهی با صاحبان تجربهمکمل هم بودن فارغ
 اعتقاد به نیاز دو نهاد به یکدیگر

 اعتقاد به وجود نیروهای شایسته دانشگاهی
وجود نیروهای شایسته اعتقاد به 

 دانشگاهی

ها و انگیزگی اساتید از ارائه طرحبی -دریافتی کم اساتید دانشگاه از حوزه تدریس

حجم  -تمایل و تالش تعداد اندکی از اساتید در ارائه دروس جدید -های درسی جدیددوره

 کاری باالی اساتید در آموزش یا پژوهش

 انگیزگی اساتیدبی

ارائه مقاالت سطح پایین  -هاها و کنفرانسید دانشگاهی از همایشذهنیت منفی اسات

نقش مثبت  -هاها و دانشگاهیان در همایشحضور همزمان صنعتی -هادر کنفرانس

 ها در تغییر نگرش صنعت و دانشگاههمایش

ها تردید نسبت به کارایی همایش

 و سمینارها

های وجود تناسب بین رشته -رهای دانشگاهی و بازار کاتناسب بین رشته فقدان

 -وجود وظایف ضمنی و نانوشته در شرح شغل مشاغل -دانشگاهی با مشاغل سازمانی

هایی بدون تخصیص وجود شغل -انطباق بین محتوی آموزشی با نیازهای صنعتی فقدان

تغییر و  فقدان -گذاران دانشگاهیارتباط ضعیف دانشگاهیان با سیاست -رشته مربوطه

 های محتوای درسی دانشگاهنروزرسابه

تناسب یا عدم تناسب نیازهای 

 هابازار کار با طراحی رشته

تمرکز افراطی  -های علوم انسانیتمایل دانشجویان مهندسی به ادامه تحصیل در رشته

 -جذب دانشجو متناسب توانمندی دانشگاه نه نیاز واقعی -های آموزش محوربر دانشگاه

 های دانشگاهیشجزئی و محدود بودن آموز

های نادرست گذاریسیاست
 کالن دانشگاهی

 ای بر روابط بین دو نهادتأثیر اندک نگاه دستوری و بخشنامه
عدم تأثیر سازوکارهای 

 ای بر رابطهنامهبخش

 عقب ماندن دانشگاه از صنعت هاپیشی گرفتن صنعت از دانشگاه در برخی از زمینه

ای در انتخاب افراد وجود ساختارهای رابطه -ز صنایعایجاد و توسعه نامتوازن برخی ا

نگرفتن نظرات دانشگاهیان در ارتباط با  نظر در -هاهای پژوهشی سازمانبرای اجرای طرح

ارزیابی غلط عملکرد کارکنان  -چیرگی منافع فردی در صنایع -تغییرات محصوالت صنعتی

 شرکت

فرایندهای نادرست موجود در 

 صنعت

فقدان دروس تخصصی ضروری در  -استعدادها در نظام آموزشی بیماراز بین رفتن 

 رشد ناکافی کیفیت آموزشی -های دانشگاهیرشته
 کیفیت پایین محتوی آموزشی

 مهارتی بودن صرف برخی از مشاغل
مهارتی بودن صرف برخی از 

 مشاغل
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 اشاره مطالعه مورد پدیده با مواجهه برای اییهحلراه ارائه به بنیاد داد نظریه در نظر مورد راهبردهای: کارهاراه

کارهای راه .است آن برابر در دادن نشان حساسیت و آن با برخورد مطالعه، مورد پدیده کردن اداره آن هدف که دارد
صنعتی، دولتی، دانشگاهی،  هایقالبشده است که  بندیتقسیمقالب اصلی  2از این پژوهش در  آمدهدست به

و  مدتکوتاهکه سه قالب نخست در دو سطح بلندمدت و  اندشده بندیتقسیمنهادهای مستقل  یسعهتوالگوگیری و 

بندی نتایج این تقسیم 2. جدول اندگرفتهنهادهای مستقل در دو سطح خرد و کالن مورد تقسیم قرار  توسعههمچنین 
 گذارد.نمایش میرا به

 
 کارهاراهمربوط به  هایمقولهکدگذاری باز و  .2جدول 

 کارنوع راه بندیدسته کدگذاری باز

های فکر ضرورت ایجاد اتاق -توسعه دفاتر امور پژوهشی -های علم و فناوریتوسعه پارک

 -های پژوهشاتی غیردولتی ضرورت تشکیل انجمن -ها مشترک در صنایع و دانشگاه

ایجاد و  - انیبندانشای هتوسعه شرکت -ها به ان جی اوهای صنعتیواگذاری اداره نمایشگاه

هایی تحت نظارت و لیسانس ایجاد مؤسسات و یا شرکت -های کارآفرینگسترش دانشگاه

ضرورت ایجاد  -ی فناوریهاشگاهینماهای جدید در مطرح شدن ایده -های برتردانشگاه

 های نوین.ابزارهای تشویقی و انگیزشی از ایده

 دسطح خر

نهادهای  توسعه

 مستقل
عنوان دانشگاه جامع تکنولوژی به -وجود نهاد مشترک جهت مدیریت ارتباط دو نهادضرورت 

آرایش  -های ارتباطیاتخاذ رویکردهای غیردولتی در ایجاد سیستم -شرکت تضامنی دو نهاد

ریزی هدفمند و برنامه -ساختارمند مراکز رشد و فناوری تحت دانشگاه جامع تکنولوژی

ای، تالش در جهت های تخصصی مشاورهایجاد شرکت -هاشبلندمدت برای برگزاری همای

 صنعت تخصصی مشاوره در کشور

 سطح کالن

برای  ریپذانعطافهایی طراحی مدل -پوشش نیازهای محیط کاری در دروس دانشگاهی 

ایجاد سیستمی برای تخصیص  -ها در محیط صنعتی و دانشگاهیاساتید در جهت درگیری آن

ایجاد تناسب میان وظایف اصلی اساتید: آموزش، پژوهش،  -هادانشگاه بهینه بودجه پژوهشی

ایجاد سازوکارهایی جهت روابط  -هایشانالزام اساتید به تخصصی نمودن فعالیت -مشاوره

 -هاتوسعه مراکز رشد و نوآوری در دانشگاه -اساتید در صنعت خاص بلندمدتای مشاوره

اصالح نظام ارزیابی یا  -تباط صنعت با دانشگاهمهندسی مجدد و اصالح ساختاری دفاتر ار

های برتر کشور جهت حذف پیش قدم شدن دانشگاه -ارزشیابی عملکرد اساتید دانشگاه

 هاشدن دانشگاهتخصصی -افزاری نمودن دروس دانشگاهینرم -های بدون کاربردرشته

 بلندمدت

راهکارهای 
 دانشگاهی

التحصیالن دانشگاهی در های توجیهی برای فارغدوره الزام -نظارت بر جذب و عملکرد اساتید

پیشگام  -های دانشگاهی در صنعتی نمودن طرحکاربردمصداقی و  -هنگام ورود به صنعت

های خالقیت در نمودن برگزاری کارگاه مندنظام -شدن دانشگاه در ایجاد رابطه با صنعت

های حضور در ایجاد دوره -هانامهحضور داوری از صنعت در جلسات دفاع پایان -هادانشگاه

حضور  -تأکید بر تمرکز دانشجویان بر یادگیری توأمان علم و عمل -سازمان برای دانشجویان

ایجاد واحد پژوهش و توسعه در  -دانشگاهیان در فضای صنعت جهت اخذ دادهای واقعی

 -دانشگاه

 مدتکوتاه

ها برای الزام سازمان -دانشگاه و صنعتدر نظر گرفتن حداقلی بسترهای قانونی برای ارتباط 

ی وزارت علوم از اساتید دانشگاه نظرخواه -به کاربردن افراد دانشگاهی در رأس سازمان
 بلندمدت

راهکارهای 

 دولتی
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 -های آموزشی کشورپیوند نیازهای بخش صنعت با سیاست -جهت اصالح محتوی دروس

های طراحی و تدوین رشته -کاهش اعتبارات دانشگاهی عاملی جهت حرکت به سمت صنعت

 -ی سازوکارهای ارتباط صنعت با دانشگاهشناسبیآس -دانشگاهی مرتبط با نیازهای صنعت

لزوم تلفیق دیدگاه جزءنگر و کل نگر جهت بهبود  -ی به کیفی ها از حالت کمّتبدیل دانشگاه

های نمایندگان صنعت در بخشحضور  -هاگران در هیئت امنای دانشگاهحضور صنعت -رابطه

اتصال بودجه  -، تخصصی گرا و مأموریت گراگراهدفایجاد دانشگاه  -دانشگاه گیریتصمیم

 دانشگاه به صنعت

ایجاد یک بانک اطالعاتی  -افزایش دیدارهای چهره به چهره بین مسئوالن صنعت و دانشگاه

های تولید طرح استفاده از ابزارهای انگیزشی جهت -های مطالعاتی صورت گرفتهاز پروژه

اتخاذ رویکردهای اقتضایی در حل  -دیدارهای حضوری دانشگاهیان از صنایع -پژوهشی کارا

 -های دانشجویی گذاری در جهت تسهیل همکاری صنایع با پروژهسیاست -مسائل صنعتی

الزام صنعت به رفع نیازهایش از  -نمایندگان صنعت منزلهبهها تعیین اساتیدی در دانشگاه

 ژوهشاتی دانشگاهز پمراک

 کوتاه مدت

تعیین روزی با  -های پژوهشاتیحمایت مالی صنایع از پروژه -های سازمانینظارت بر پروژه

 -هاایجاد واحدهای پژوهش و توسعه صنایع در دانشگاه -های باز صنعتعنوان روز درب

 الزام صنایع به ارائه محصوالت نو در هفته پژوهش

 مدتکوتاه

راهکارهای 

واحدهای  ادارهتوجه به بخش خصوصی در  -انتقال ابزارهای کارا از صنعتی به صنعت دیگر صنعتی

ریزی صحیح منابع انسانی در برنامه -دانشگر کارکنانتوجه بخش صنعت به  -پژوهشی

 ایجاد یک نقشه راه و مانیفست در صنایع -بخش صنعت

 بلندمدت

درآمدزایی  -اط صنعت با دانشگاه از کشورهای دیگرارتب کنندهلیتسهالگوبرداری از ابزارهای 

بازدیدهای هفتگی صنایع از  -انتقال دانش فنی از خارج -اساتید برای دانشگاه در خارج

 دانشگاه در خارج

 هاالگوبرداری از خارجی

 
رها در طی کاصورت گرفته برای راه بندیتقسیمنکاتی حائز اهمیت است؛ نکته اول اینکه  ،2در رابطه با جدول 

راهکارهای صنعتی، دولتی، دانشگاهی  هایواژهفرآیند کدگذاری احصاء شده است. و نکته دیگر آنکه هر کدام از 
 :استحاوی مفاهیم ضمنی است که به شرح ذیل 

داشته  تأکیدکارهایی هستند که بر بخش صنعت کارهای صنعتی آن دسته از راه: منظور از راهصنعتی هایکارراه
 کارها نیاز به پیشگام شدن بخش صنعت و قبول تغییرات توسط این بخش است.ی این راهو اجرا

کارها بیانگر نقش اساسی دانشگاه در ارتقای روابط میان صنعت و : این دسته از راهکارهای دانشگاهیراه

 دانشگاه است و نگاهی از درون دانشگاه به بیرون آن دارد.
هر دو نهاد دانشگاه و صنعت،  هایفعالیتنهاد باالدستی و جهت دهنده به  زلهمنبهدولت  کارهای دولتی:راه

کارهای ارتقای روابط بدون تردید نقش غیر قابل اجتنابی در روابط این نهاد دارد، پس طبیعی است که بخشی از راه
 دانشگاه و صنعت به این نهاد باالدستی وابسته باشد.

 کدگذاری گزینشی

وله مرکزی و ربط دادن سایر و ارائه الگوی موفق ارتباط صنعت و دانشگاه، پس از شناسایی مق سازیبرای یکپارچه
های اقدام لگوی طراحی شده و پرورندان مقولهها در قالب پارادایم نظامند نظریه سازی داده بنیاد، به پاالیش امقوله

 .)نمودار ؟؟( دست آمدهشد که در نهایت الگوی نهایی ب
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 بر اساس کدگذاری گزینشی الگوی نهایی پژوهش .۰نمودار

 
 و پیشنهاد گیریتیجهن .5

ین دانشگاه و صنعت بنیاد، مطالعه دقیقی درباره رابطه ببا استفاده از روش نظریه دادهدر این پژوهش تالش شد 
 اجرایمصاحبه و آماری از میان خبرگان دانشگاهی و صنعتی و انجام  این منظور پس از انتخاب نمونهصورت گیرد. به

نتایج  شد. روابط میان صنعت و دانشگاه تدوین بنیاد، مدلی در راستای ارتقایمرحله به مرحله روش نظریه داده
متخصصین حوزه  هایصحبتکد دقیق از  9۸2ی نیمه ساختاریافته نشان داد که بالغ بر هامصاحبهکدگذاری اولیه 

 ایچکیدهبه دست آمد که مفهوم  4۸با مقایسه کدهای باز بالغ بر  عدی ودست آمد. در قدم بدانشگاه و صنعت به
کلی و نهایی این  بندیتقسیمتالش کردند تا با  گرانپژوهش یمتخصصین بود. در گام بعد هایصحبتز ارزشمند ا

رند. به نگارش درآو آن را هایمؤلفهشش بخش اصلی از مدل نظریه داده بنیاد را استخراج کرده و کدهای محوری 
کارها مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش ، پدیده محوری و راهگری، مداخله، علّایخروجی مدل بر اساس عوامل زمینه

های متفاوت مورد بندی شدند که در قالب شاخصی عوامل مؤثر در سه بخش دانشگاهی، صنعتی و مشترک تقسیمعلّ
و کالن مورد ارزیابی و بلندمدت و سطح خرد  مدتاساس کوتاهر های بشاخصای بررسی قرار گرفتند. در بخش زمینه

انگیزگی اساتید، اعتقاد هایی از آنها بیگر چندین مقوله شناساسی شدند که نمونهقرار گرفتند. در بخش عوامل مداخله
ی، صنعتی و کارها هم بر اساس سطح دولت، جوان بودن ساختار صنعتی کشور اشاره کرد. راهبه نیاز نهاد به یکدیگر

 دانشگاهی و بر اساس شرایط ایجاد شده اتخاذ گردید.
در آن مطرح شده است. این  ایگستردهمتنوع و  هایدیدگاهدید که نظرات و  توانمیبا نگاهی گذرا به این مدل  

 هایشپژوهبدیهی و یا ماحصل  ظاهر بهبنیاد است؛ به همین دلیل نظراتی وع و گستردگی جزء ذات نظریه دادهتن
مشاهده کرد. اما مدل حاوی نکات ارزشمندی است که برای اولین بار در بین  توانمیگذشته را نیز در آن 
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د که از دل اشاره کر یکارهایبه راه توانمیاست. از جمله این نکات  شده استخراجصورت گرفته فارسی  هایپژوهش

 ذیل اشاره نمود: هاینمونهبه  وانتمیآمده است. از این میان دست پیشنهادات متخصصین به
 تشکیل دانشگاه جامع تکنولوژی •
 هادانشگاهانتخاب افراد برای هیئت امنای  •

 مسائل روز کشوردانشجویی به هاینامهپایاناتصال  •

 ی کارآفرینهادانشگاهی نسل سوم یا همان هادانشگاهسمت گرایش به •
 در کشور  ایمشاورهتخصصی  هایشرکتو ایجاد  گرایش صنعت به استفاده بیشتر از کارکنان دانشگر •

 برای مشاوره ایحرفهحرکت به سمت تشکیل صنعتی  •

گردد که مدیران رابطه صنعت و دانشگاه پیشنهاد میای در ارتقا گر و زمینهعوامل مداخلههمچنین با توجه به

 سطوح عالی موارد زیر را مدنظر داشته باشند:
 یی در جهت ایجاد انگیزه برای ارتباط صنعت و دانشگاههاها و خط مشیارائه سیاست •

ها با ها و ارتباط آنهای پژوهش در دانشگاهران موفق در صنایع مختلف در هفتهدعوت کردن از مدی •

های ناسبی را برای پایان نامههای موانند با ارائه مشکالت خود زمینهت. مدیران در این جلسات میدانشجویان
از تاریخی که باید  چه اکثر کارهایی که در دانشگاه ها انجام می شود عمالًآورند. چنان دانشجویان فراهم

 انجام میشده عقب مانده و دیگر کارائی الزم را ندارد.

 های پیش برندهخط مشیمنسجم کردن رابطه اموزش و پرورش و نظام آموزش عالی با استفاده از  •

آتی باشند تا امکان و احتمال صورت گرفتن و  هایپژوهشی برای موضوعات ندتوانمیفوق،  هر کدام از موارد
این مقاله در آغاز پژوهش خویش با  گرانپژوهش کهجاییمورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. از آن کارهااجرای این راه

هاد دیگر دو نهاد مواجه بودند، پیشن این رابطهمشکل بزرگی به نام فقدان چارچوب نظری مناسب برای بررسی 

آن یک چارچوب نظری در  دهندهتشکیلدر این پژوهش و کدهای محوری  شدهارائهد آن باشد که مدل نهایی توانمی
 مطالعات آتی بر بستر آن شکل گیرند.  و شودنظر گرفته 

وان تها، محققین در این پژوهش نیز با محدودیت های مواجه بوده است که  از جمله آنها میهمانند همه پژوهش
 به  موارد زیر اشاره کرد:

با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش  افرادی خاصی بودند که تسلط نسبی به صنعت و دانشگاه داشته باشد  •

نیازمند زمان زیادی بود چنانچه محقق با سه نفر از افراد مصاحبه  هماهنگ کردن و گرفتن جلسات حضوری
 ثیر منفی داشته باشد.امر ممکن است در نتایج پژوهش تأ نشونده به صورت تلفنی  مصاحبه کرده و ای

 نیبلندمدت و همچن -الن و کوتاه مدتک-وع پژوهش که شامل عوامل خرددگی موضاز طرف دیگر گستر •

  مواجه کرده بود. یهایبندی عوامل با دشواریگر را در دستهپژوهش استسیستمی – -فردی
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