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چکیده: توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل اثرات و پیامدهای مثبت آن در ایجاد تحوالت فناورانه، 

است.  داشته  قرار  صنعت  و  دانشگاهی  سیاست گذاران  و  برنامه ریزان  توجه  مورد  اجتماعی  و  اقتصادی 
کیفی جهت بررسی مؤلفه های مؤثر در  کمی  و   پژوهش حاضر با استفاده از مدل معادالت ساختاری به روش 
کوکران 337 نفر از مجموع 1486 نفر جامعه پژوهش  این ارتباط صورت پذیرفته است. با استفاده از فرمول 
کز ارتباط با صنعت انتخاب  شامل رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های دانشگاه آزاد مستقر در تهران و مرا
کمی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه تدوین شده توسط محقق استفاده  گردیدند. جهت بررسی 
 Smart PLS و SPSS 16 گردید و تحلیل داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای
حقوقی،  و  قانونی  )مؤلفه های  سازمانی  مهارتی(،  نگرشی،  فکری،  )مؤلفه های  فردی  سه  بعد  شد.  انجام 
گی های صنعت، زیرساختی( به همراه چهارده مؤلفه و 55  فرهنگی، مدیریتی( و محیطی )مؤلفه های ویژ
 X2 وجود  که  شد  پرداخته  RS؛  و   X2, R بررسی  به  مدل،  برازش  بررسی  برای  گردید.  استخراج  شاخص 
کمتر از سه، نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. در این میان بعد  کای دو به درجه آزادی  پایین و نسبت 

سازمانی با بار عاملی 979% بیشترین اولویت را به  خود اختصاص داد.
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مقدمه� 1

کشـور، نقشـی اساسـی در سـاختار اجتماعـی،  دانشـگاه به عنـوان فضـای پرورش دهنـده متخصصـان آینـده 

فرهنگی و اقتصادی جامعه ایفا می کند.)Mohamade et al., 2020( رابطه دانشـگاه و صنعت: دانشـگاه ها 

نهادهایـی منحصر به فـرد در فراهـم آوردن انـواع ارتباطـات متنـوع بـا صنایـع هسـتند و می تواننـد ارتباطاتـی 

کننـد و در  ایجـاد  را در جامعـه مدنـی  بـه دولـت و سـایر نقش هـا  تـا مشـاوره  کسـب و کار  یـک  راه انـدازی  از 

 .)Farahi et al., 2020( .کاری مختلف باشـند همـکاری بـا بازیگـران صنعـت رهبر و اختیاردار در زمینه های 

کارکردهـای چند گانـه اقتصـادی، اجتماعـی  پیونـد دانشـگاه و جامعـه و بـه بیانـی نقـش دانشـگاه در ایفـای 

و سیاسـی و هـم چنیـن تأثیرپذیـری آن از نهادهـای اجتماعـی، مسـئله بسـیاری از مباحـث متأخـر علـوم 

گـذار بـه جامعـه جدیـد دانش - محـور  کـه  اجتماعـی اسـت. موضـوع اساسـی تحلیل هـای اخیـر ایـن اسـت 

و همگرایـی بـا ضرورت هـای آن مسـتلزم تغییـر در چگونگـی روابـط نهادهـای مولـد دانـش و به طـور خـاص 

کشـورمان وجود دارد، آن اسـت  که در  دانشـگاه با سـایر نهادهای اجتماعی اسـت )Shiri, 2020(. چالشـی 

کـه چگونـه و بـر چه اساسـی تعامالت  کـه از  یـک  طـرف دانشـگاه ها در نحـوه تعامـل بـا صنایـع، مسـئله دارنـد 

بـا صنعـت را شـکل دهنـد تـا جریان هـای مسـتمر انتقـال دانـش حفـظ شـود و دغدغـه دانشـگاه در اثرگذاری 

خـود  علمـی  نیازهـای  بـه  دانشـگاه  پاسـخگو  نبـودن  از  صنعـت  دیگـر،  طـرف   از   و  شـود  مرتفـع  جامعـه  بـر 

گاهـی درخصـوص توانمنـدی یـا تمایـل دانشـگاه بـرای حـل مسـائل خـود مـردد اسـت. ایـن در  گالیه منـد و 

کـه دانشـگاه از همـکاری  نکـردن صنعـت در فعالیت هـای علمـی و حمایـت از تحقیقات، چه در  حالـی اسـت 

بخـش دولتـی و چـه در بخـش خصوصـی، راضـی نیسـت. عدم وجـود مدلـی مناسـب از نقش هـا و سـازوکارها 

بـرای هدایـت بلندمـدت ارتبـاط بیـن دانشـگاه و صنعـت می توانـد منجـر بـه شـکاف ناشـی از فقـدان ارتبـاط 

بازشناسـی  نیازمنـد  تعامـالت و همکاری هـا  الگـوی  بـه  لـذا، دسـتیابی  باشـد.  نمـاد  ایـن دو  بیـن  مطلـوب 

نقـش ایـن دو نهـاد از یکدیگـر اسـت )Farahi et al., 2020(. رهبـری فراینـد نـوآوری و توسـعه فنـاوری در 

از:  ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت عبارتنـد  بـر  بـر عهـده دانشـگاه ها اسـت. عوامـل مؤثـر  اقتصـاد دانش محـور، 

کـه دولت هـا از طریـق  1- عوامـل سیاسـی، از جملـه مشـوق های دولتـی و وضـع قوانیـن و سیاسـت ها بـوده 

کافـی بـه دانشـگاه و ارائـه وام هـای مـورد نیـاز صنعـت و شـرکت های صنعتـی، متقاضـی بسـتر  تزریـق بودجـه 

کار  کوچـک و متوسـط بـا دانشـگاه را فراهـم می آورنـد و 2- عوامـل علمـی و تحقیقاتـی:  ارتبـاط شـرکت های 

دانشـگاه تولیـد دانـش بـرای صنعـت نیسـت، بلکـه پژوهشـگاه های نظریه پـردازی بنیادی میان دانشـگاه و 

کارهـای بنیـادی یـا نظری را انجام می دهند. 3 - عوامل سـازمانی: شـامل احسـاس  کـه  صنعـت قـرار دارنـد 

موقعیـت  شـامل  محیطـی:  عوامـل   -4 اسـت.  راهبـرد  و  تخصـص  انـدازه،  پویایـی،  تجربـه،  اعتمـاد،  نیـاز، 

جغرافیایـی، فرهنـگ، شـهرت، رقابـت و محیـط هسـتند. موقعیـت و محـل قرارگیـری شـرکت ها و دانشـگاه 

صنعتـی  کـز  مرا بـه  نزدیکـی  و  دوری  اسـت.  توجـه  خـور  در  عاملـی  ارتبـاط  گسـترش  و  حفـظ  ایجـاد،  بـرای 
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گروه هـای صنعتـی بـرای دانشـگاه نقـش راهبـردی  می توانـد تأثیرگـذار و همچنیـن در خصـوص ارگان هـا و 

دارنـد، از میـان آن سـازمان ها می تـوان ایـن نهادهـا را نـام بـرد: تمامـی وزارتخانه هـا، از جملـه وزارت علـوم، 

و  R&D مسـتقل  کـز  مرا ریاسـت جمهـوری،  فنـاوری  ملـی نخبـگان، معاونـت  بنیـاد  فنـاوری،  و  تحقیقـات 

مهـم  و  اصلـی  نقش هـای  از  یکـی   .)Babai, 2017( دانش بنیـان  شـرکت های  فنـاوری،  و  علـم  پارک هـای 

دانشـگاه ها در توسـعه اقتصـادی، انتقـال فنـاوری اسـت. بوروکراسـی دانشـگاه، عوامـل علمـی تحقیقاتـی بـا 

کاربـردی، دانـش، پروژه هـای مشـترک، عوامـل محیطـی بـا فنـاوری و توسـعه اقتصـادی، عوامـل  تحقیقـات 

سـازمانی باتجربـه، اعتمـاد، سـاختار و نیـروی انسـانی و عوامـل سیاسـی یعنـی مشـوق های دولتـی و وضـع 

 Ahmade,( بودنـد.  صنعـت  و  دانشـگاه  بیـن  مشـترک  عوامـل  از  برخـی  شـد  شناسـایی  مقـررات  و  قوانیـن 

1995(. همـکاری علـم و صنعـت، به دلیـل تأثیـر مثبـت بـر پتانسـیل نـوآوری در شـرکت ها، یکـی از مهم تریـن 

جنبه هـای سـامانه نـوآوری اسـت. بـه  عبـارت  دیگـر، قابلیـت نوآوری در ارتبـاط نزدیک با میـزان ارتباط بین 

نهادهـای علمـی و صنعتـی نقـش برجسـته ای دارد. قابلیـت نـوآوری موفـق، یکـی از مزیت هـای اصلـی بـرای 

اقتصـادی هسـتند  تأثیرگـذار در رشـد  و  نـوآوری و فناوری هـای جدیـد عوامـل مهـم  زیـرا  شـرکت ها اسـت، 

گام برداشـتن در مسـیر تقویـت تعامـل دانشـگاه و صنعـت، ضـروری اسـت  )Rybnicek et al., 2018(. بـرای 

کانـون توجـه برنامه ریـزان و سیاسـت گذاران بخـش  کلیـدی در برقـراری ایـن ارتبـاط شناسـایی و در  عوامـل 

کـه سـاختارها و زیرسـاختارها، برنامه ریـزی،  گیـرد. نتایـج نشـان داده اسـت  صنعـت و آمـوزش عالـی قـرار 

در  مؤثـر  عوامـل  همکاری هـا،  از  دولـت  حمایـت  و  دانشـگاهی  پروژه هـای  و  رشـته ها  مقـررات،  و  قوانیـن 

کـه بـرای تقویـت تعامـل ایـن دو نهـاد ابتـدا بایـد  برقـراری ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت هسـتند. بـه ایـن معنـا 

زیــرساخت های فـرهنــگی )فرهنگ سـازی( و زیرسـاخت های اطالعاتـی )سـطح  از جملـه  در زیرسـاختارها 

امـر دولـت  ایـن  بـرای تحقـق  گیـرد.  بازنگـری صـورت  یکدیگـر(  توانایی هـای  از  گاهـی دانشـگاه و صنعـت  آ

توانایی هـای  و  نیازهـا  از  صنعتگـران  و  دانشـگاهیان  آشـنایی  و  شناسـایی  در  را  میانجـی  نقـش  می توانـد 

 .)Hoseine et al., 2015(یکدیگـر داشـته باشـد

مروری بر ادبیات نظری� 2

کـه اثرگـذاری بسـیار وسـیعی در دیگـر نهادهـا و بخش هـای  آمـوزش عالـی بخـش مهـم و حائـز اهمیتـی اسـت 

اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی جامعـه دارد. نظـام آمـوزش مهندسـی در همـه جوامـع بـا تربیـت 

تخصصـی افـراد، مدیـران و رهبـران، جامعـه را در همـه بخش هـا آمـاده می سـازد. طـی سـال های اخیـر بخـش 

گسـترش بـوده اسـت. پدیـده جهانـی  شـدن و انقـالب دیجیتالـی  آموزشـی به سـرعت در سراسـر دنیـا در حـال 

 .)Mohamade et al., 2020( را موجـب شـده اسـت بـرای تحصیـل در رشـته های متفـاوت و جدیـد  تقاضـا 

نـوآوری هسـتند. دانشـگاه  ایـن مـدل  از عمده تریـن پیش ران هـای  اقتصـاد  محیط هـای طبیعـی جامعـه و 
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صنعـت،  دولـت،  )همگرایـی  چهـارم  نسـل  دانشـگاه  دانشـگاه(،  و  صنعـت  دولـت،  )همگرایـی  سـوم  نسـل 

دانشـگاه و جامعـه مدنـی( و دانشـگاه نسـل پنجـم )همگرایـی دولـت، صنعـت، دانشـگاه، جامعـه مدنـی و 

کار می کنند. برطبق  محیط زیسـت(، به ترتیـب در قالـب مارپیـچ سـه گانه، مارپیچ چهارگانـه ومارپیچ پنج گانـه 

گی هـای برجسـته دانشـگاه نسـل پنجـم را می تـوان به صـورت یـک نظـام  کمبـل، ویژ کاریانیـس و  دیدگاه هـای 

کـه ایـن نظـام حسـاس بـه محیـط طبیعـی جامعـه بـوده، بـه تولیـد  نـوآوری دانش بنیـان مفهوم سـازی نمـود 

گـون  گونا دانـش در قالـب مـدل 3 چهارچـوب تولیـد دانـش پرداختـه، هم تکاملـی و هم زیسـتی پارادایم هـای 

را مـورد حمایـت قـرار داده، یـک زیسـت بوم1 همـکاری در توأمـان بـا رقابـت بـرای مدیریت دانش شـکل داده و 

.)Nabipour, 2020( دمکراسـی دانـش را ارتقـا می بخشـد

ایجاد شهرک های علمی-  تحقیقاتی و رشد فرهنگ تحقیقات

و  انسـانی«  »نیـروی  بـه  پرداختـن  گـرو  در  تنهـا  تحقیقاتـی  فعالیت هـای  حیـات  ادامـه  و  پویایـی  بی تردیـد 

کاربردی،  کوتاه کردن »فاصله« بین فازهـای مختلف آن نظیر تحقیقات پایه،  گـرو  »بودجـه« نیسـت، بلکـه در 

گرفتـن نتایـج حاصلـه در تولیـد محصـوالت صنعتـی جدیـد نیـز هسـت.  کار  توسـعه ای و سـرانجام بـه  

کـه از نظـر دانـش، تخصـص و تجربـه مکمـل یکدیگرنـد در یـک پایـگاه  کـز مختلـف تحقیقاتـی  تمرکـز مرا

کـه ماهیتـًا  کـز صنعتـی و تجـاری، به منظـور انجـام پژوهش هایـی  کـز آمـوزش عالـی، مرا یـا شـهرک در جـوار مرا

و  می کننـد  اسـتفاده  مختلـف  سـرمایه ای  تجهیـزات  و  انسـانی  گـون  گونا منابـع  از  و  بـوده  »میــان رشته ای« 

ج از این پایگاه مسـتقر هسـتند و  کـه در خار کـز تولیـدی  به دنبـال آن انتقـال نتایـج حاصـل از تحقیقـات بـه مرا

کارآیـی بیشـتر و مقتصدانـه ایـن نظـام نـوآوری می گـردد. ارائـه محصـوالت بـه بـازار مصـرف موجـب 

یکی از اهداف پارک های علمی یا مجتمع های فناوری محور، عالوه  بر اشـاعه فرهنگ تحقیق و توسـعه، 

کمـک بـه محققـان و نـوآوران فاقد سـرمایه جهت شـکوفایی خالقیـت از طریق ایجاد پرورش دهنده ها اسـت. 

کـه توسـط مؤسسـان پارک هـا بـرای اسـتفاده محققـان و مبتکـران  پرورش دهنده هـا سـازوکارهایی هسـتند 

فاقـد سـرمایه احـداث و به صـورت اجـاره بـرای مـدت معینـی در اختیـار آنها قـرار می گیرد.

کشـور نشـان  و سـازمان های تحقیقاتـی  مـورد سرنوشـت تحقیقـات  انجام شـده در  بررسـی های  نتایـج 

کـه موجـب ارتبـاط  کـه تدویـن یـک نظـام منسـجم تحقیقاتـی و تشـخیص اولویت هـای پژوهشـی  داده اسـت 

دقیـق سـازمانی بیـن واحدهـای مختلـف تحقیقاتی باشـد و بتواند ارتباط پژوهش با سـازمان های تحقیقاتی 

مختلـف را در مقیـاس ملـی و جهانـی هماهنـگ سـازد، بسـیار ضـروری اسـت )Tavakoli, 1993(. )اسـامی 

گرفتـه اسـت( دانشـگاه های فنـی در جـدول 1 قـرار 

کوسیستم است. 1- زیست بوم برابرنهاده فرهنگستان برای  ا
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جدول 1.  دانشگاه ها و دانشکده های فنی

تاریخچه فعالیتعنوان دانشکدهردیف

دانشکده فنی تهران1
ــداث  ــر اح ــدس در ام ــت مهن ــداف تربی ــا اه ــال 1306 ب ــی در س ــه مهندس ــتین مدرس نخس
گردیــد. نخســتین دانشــکده  راه آهــن، ســدبندی، پل ســازی و ســاختن ابنیــه و... تأســیس 

فنــی و مهندســی در ســال 1313 بــود. 

دانشگاه صنعتی شریف2

تأســیس شــد. در ســال تحصیلــی 1351 - آبــان 1344   11 دانشــگاه صنعتــی شــریف در 
آغــاز  لیســانس  ســطح  در  را  خــود  آموزشــی  فعالیــت  ســازه  مهندســی  دانشــکده   1350 
ــا  ح آمــوزش صنعتــی ضمــن تحصیــل ب کشــور، طــر ــار در  کــرد. همچنیــن بــرای نخســتین  ب
همــکاری صنایــع ملــی پتروشــیمی ایــران در ســال تحصیلــی 1356 - 1355 بــه مــورد اجــرا 

.)Papeyan, 1994( درآمــد 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر3
ــرق و مکانیــک توســط وزارت  ــیمی، ب ــی ش ــته مهندس ــی رش ــال 1306 هنرســرای عال در س
آمــوزش و پــرورش تأســیس شــد. در آبان مــاه 1346 آخریــن اساســنامه دانشــکده بــرای 

تربیــت مهندســان پلی تکنیــک بــه تصویــب شــورای مرکــزی دانشــگاه ها رســید.

دانشگاه علم و صنعت ایران4

در  پژوهشــی  و  آموزشــی  فعالیــت  ســابقه  ســال   63 بــا  ایــران  صنعــت  و  علــم  دانشــگاه 
گروهــی از زمینه هــای علمی - حرفــه ای در ســال 1308 تحــت عنــوان هنرســرای عالــی بــا 
گروهــی از  هــدف تربیــت متخصــص فنــی در حــد لیســانس و فــوق لیســانس و بــا همــکاری 

مشــاوران و اســتادان خارجــی تأســیس شــد.

5
دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی

دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی در ســال 1359 از ادغــام 9 مؤسســه آمــوزش 
فنــی و مهندســی و دانشــگاهی تحــت عنــوان »مجتمــع دانشــگاهی فنــی و مهندســی » 

ایجــاد شــده اســت.

دانشگاه صنعتی اصفهان6

فعالیت هــای  کشــور،  صنعتــی  بــزرگ  قطــب  یــک  در  واقــع  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه 
و  ارتباطــات  تســهیل  و  انســجام  به منظــور  کــرد.  آغــاز   1356 ســال  در  را  خــود  آموزشــی 
ــای  کمیته ه ــورت  ــه ص ــازمان یافته ای ب ــاط س ــگاه ارتب ــی، دانش ــای علم ــعه همکاری ه توس
کــز پژوهشــی همچــون ســازمان تحقیقات،  سیاســت گذاری و علمــی مشــترک بــا صنایــع و مرا

 )Amini et al., 1993( .کــرده اســت و شــرکت ســهامی ذوب  آهــن اصفهــان برقــرار 

دانشگاه صنعتی سهند تبریز7

ایــن دانشــگاه در ســال 1368 تأســیس شــده اســت. اصــواًل هــدف و فلســفه تأســیس 
کــه ســطح دانــش فنــی و  انســتیتو های فنــاوری در ایــران تربیــت تکنســین عالــی اســت 
تــا بتوانــد معلومــات تخصصــی  غ التحصیــالن هنرســتان ها باشــد  از فار او باالتــر  نظــری 
خــود را تحــت نظــر مهندســان یــا متخصصــان علــوم ارائــه نمایــد و به عنــوان رابــط بیــن 

کــز آمــوزش عالــی(. کنــد ) اساســنامه مرا کار  کارگــران ماهــر  آنــان و 

دانشگاه صنعتی شیراز8
دومیــن دانشــگاه دولتــی در اســتان فــارس اســت. ایــن دانشــگاه، شــامل هفــت دانشــکده 

کارشناســی ارشــد و دکتــرا فعــال هســتند. کــه در مقاطــع  می باشــد 

9
دانشکده فنی-مهندسی 

مکانیک دانشگاه تبریز

دانشــکده فنی دانشــگاه تبریز در ســال 1337 خورشــیدی تأســیس شــده و در ســال 1382 
کامپیوتــر، فنی-مهندســی  خورشــیدی بــه 3 دانشــکده مســتقل فنی-مهندســی بــرق و 

عمــران و فنی-مهندســی مکانیــک تقســیم شــد.

10
دانشکده مهندسی دانشگاه 

فردوسی مشهد

کــه در ســال 1353 بــه مجموعــه  یکــی از دانشــکده های دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت 
دانشــکده های دانشــگاه اضافــه شــد. دانشــکده مهندســی دانشــگاه فردوســی مشــهد در 

5 اســفند ســال 1353 هجــری شمســی تأســیس شــد.
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ایجاد دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت
الف. دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه

کـه غالبـًا متمرکـز در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی هسـتند، تأسـیس  دفاتـر دانشـگاهی ارتبـاط بـا صنایـع 
کـز  گرفـت: - آمـوزش عینـی )کارآمـوزی ( دانشـجویان در مرا شـدند و مسـائل ارتباطـی ذیـل مـورد بررسـی قـرار 
صنعتـی  -  تحقیقـات صنعتـی مـورد نیازهـای واحد هـای صنعتـی  -  بازآمـوزی شـاغالن و متخصصـان صنایـع 
کـز صنعتـی و عـدم  از مرا در دانشـگاه ها  -  هماهنگـی در زمینـه بازدیدهـای علمـی اسـتادان و دانشـجویان 
کـه از  کیفیـت محصـوالت تولیـدی در بخـش خصوصـی باعـث می گـردد  کنتـرل   اسـتفاده از اسـتانداردها بـرای 
کارهـای مهندسـی بیشـتر از تکنسـین ها بهـره  غ التحصیـالن در سـطح عالـی اسـتفاده نشـود و در  تخصـص فار
گردد. از  طرف دیگر صنایع نیز تمایلی  کارهایی در سـطح تکنسـین به مهندسـان ارجاع  گرفته شـود و یا آنکه 
کـم بـر صنایـع دارنـد و نه  کار و نظـم حا غ التحصیـالن ندارنـد زیـرا آنهـا نـه آشـنایی بـا محیـط  بـه جـذب ایـن فار
کافی در صنایع ( هسـتند. آمـوزش عملی  کار از افـراد بـدون تحصیـالت عالـی )امـا بـا تجربـه  حاضـر بـه یادگیـری 
کـز صنعتـی ،  بازآمـوزی شـاغالن و متخصصـان صنایـع،  هماهنـگ  نمـودن میـزان فعالیـت  دانشـجویان در مرا
کیفـی دانشـگاه ها متناسـب بـا نیازهـای نیـروی انسـانی متخصـص صنایـع از شـاخص هـای فعالیـت  کمـی  و  
هـای دفاتـر ارتبـاط بـا صنعـت اسـت. )Boltan U.I, 1995(. اهـداف و وظایـف عمـده ایـن دفتـر عبـارت اسـت 
از:  انعـکاس سیاسـت ها و خط مشـی های برنامه هـای توسـعه صنعتـی بـه دانشـگاه های فنـی و مهندسـی، 
و  دانشـگاه ها  بـه  صنعتـی  سـازمان های  و  وزارتخانه هـا  و  ارتباطـی  دفاتـر  پیشـنهادی  ح هـای  طر  انعـکاس 
مؤسسـات آمـوزش عالـی فنـی و مهندسـی،  ایجـاد تسـهیالت الزم در امـر بهره گیـری صنایـع و دانشـگاه ها از 
گـزارش فعالیت هـای مشـترک دانشـگاه ها  کمـک دفاتـر ارتباطـی و وزار خانه هـا،  دریافـت  امکانـات یکدیگـر بـا 
آیین نامه هـا  تدویـن  صنایـع،  و  دانشـگاه ها  فعالیت هـای  بیـن  هماهنگـی  ایجـاد  آنهـا،  اشـاعه  و  صنایـع  و 
و مقـررات الزم در امـر تسـهیل ارتبـاط بیـن دانشـگاه و صنایـع، بهره گیـری از امکانـات صنایـع بـرای آمـوزش 
کـز  بـه مرا کارکنـان علمـی و فنـی جهـت مراجعـه  بـرای دانشـجویان و  دانشـجویان، صـدور معرفی نامـه الزم 

ح به طـور مرتـب از قسـمت های مربـوط و ارسـال آن. کار طـر گـزارش پیشـرفت  صنعتـی و نیـز دریافـت 

کشور ب. دفتر ارتباط با صنایع در دانشگاه های صنعتی 
ح ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعـت ازسـوی سـتاد انقـالب فرهنگـی، دفتـر دانشـگاهی ارتبـاط بـا  پـس از ارائـه طـر
بـرای  امکانـات صنایـع  از  بهره گیـری  زیـر در دانشـگاه های صنعتـی تشـکیل شـد:  اهـداف عمـده  بـا  صنایـع 
کارکنـان علمـی و فنـی جهـت مراجعـه  بـرای دانشـجویان و  آمـوزش دانشـجویان - صـدور معرفی نامـه الزم 
ح به طـور مرتـب از قسـمت های مربـوط و ارسـال آن،  کار طـر گـزارش پیشـرفت  کـز صنعتـی، دریافـت  بـه مرا
کافـی  کـه بتواننـد امـکان آشـنایی  کارگاه هـای مجهـز  بـه اعتقـاد اعضـای شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی ایجـاد 

را به خوبـی فراهـم سـازند. بـا ماشـین آالت و سـامانه های موجـود در صنایـع  دانشـجویان 
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پ .  دفتر ارتباط با دانشگاه در وزارت خانه ها
ایـن دفاتـر در هـر یـک از وزارت خانه هـای نفـت، صنایـع، معـادن و فلـزات، صنایـع سـنگین، وزارت نیـرو، راه  و  
کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان  برنامه و بودجه تشکیل  ترابری، مسکن و شهرسازی، 
شـده اند. اهـم وظایـف ایـن دفاتـر عبارت انـد از: - بررسـی وضعیـت صنایـع مربـوط - انعـکاس سیاسـت های 
صنعتـی وزارتخانـه مربـوط بـه صنایـع و همچنیـن بـه دفتـر مرکـزی ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه همـکاری بـا 
سـایر دفاتـر ارتباطـی بـا دانشـگاه و وزارتخانه هـا در مـورد پروژه هـای مشـترک و نظایـرآن تحلیلـی بـر عملکـرد 
کشـورهای صعتی  دفاتـر ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه، اصـواًل سـاختار وجـودی دانشـگاه ها در ایـران برگرفتـه از 
جهـان بـوده و برنامه هـای آموزشـی و محتـوای درسـی آنهـا نیـز منطبـق بـا نیـاز جامعـه نبـوده اسـت. بدیـن 
ترتیـب، بـه دور از مسـائل و مشـکالت مربـوط بـه اقتصـاد و فرهنـگ جامعـه، به ترتیـب نیروهایـی می پردازنـد 
کـه عمدتـًا بـه حـال جامعـه مفیـد نیسـتند. لـذا دانشـگاه ها نیازمنـد دگرگونـی سـاختار بنیـادی از نظـر آموزشـی 
و  بـا دانشـگاه به صـورت خالصـه  ارتبـاط صنعـت  هسـتند)Ayate, 1990(. در جـدول 2 مدل هـای مختلـف 

کاربـردی بیـان شـده اسـت.

جدول 2. مدل های ارتباط صنعت با دانشگاه

نقاط ضعف مدلمهم ترین شاخص های مدلارائه دهنده مدلمدل های ارائه شدهردیف

1
الگوی تکاملی روابط صنعت 

با دانشگاه
برکووتز و فلدمن 

2006
روابط از طریق مجموعه ای از 

گرفته است. تعامالت متوالی شکل 
کم رنگ بودن مؤلفه های 

کمیتی در الگو فرهنگی و حا

2
مدل پیچش سه جانبه 

) دولت، صنعت، دانشگاه(
کوایتز و  اتز 

لودسدروف2010
هم پوشانی ارتباط و انتظارات 

دولت، صنعت و دانشگاه به شکل 
متمرکز 

مداخله بیش از حد دولت 
کنشگران انسانی  و غفلت از 

و جامعه

3
مدل پیچش چهارجانبه 

) دولت، صنعت، دانشگاه و 
جامعه و رسانه ها(

اترکواینز و 
لیدسدروف2012

ساختار اقتصاد برپایه دانشگاه، 
شرکت ها و افراد مستعد و مولد

جامعه مدنی مصرف کننده و 
در ضلع مصرف قرار دارد

4

مدل پیچش پنج جانبه 
)دولت، صنعت، دانشگاه و 
جامعه و رسانه ها و محیط 

طبیعی(

کمپل  کارایانس و 
2012

اتصال به دانش و نوآوری و محیط 
طبیعی برای دستیابی توسعه 

پایدار اجتماعی و اقتصادی

مؤلفه های سازمانی، مدیریت 
کمتر مورد توجه  و ساختارها 

گرفته است. قرار 

5

صمدی الگوی ارتباط پنج حلقه ای
میارکالئی 1390

حلقه های ارتباط دولت، مجلس، 
دانشگاه، صنعت و جامعه در این 
الگو یک منطقه مشترک همکاری 

میان آنها وجود دارد

روابط زمانی توسعه می باید 
که همه شرکاء در یک نظم 

خاص با بازخورد از تعامالت 
به صورت قابل توجهی برای 

توسعه مهیا شوند.

6

مدل تحلیلی ارتباط صنعت 
قطعه سازی با دانشگاه

و منطقی 1386 صنعــت  ارتبــاط  افزایــش  بــا 
دانشــگاه، شــناخت دانشــگاه از نیــاز 
صنعــت و بــه تبــع آن فنــاوری توســعه 
می یابــد افزایــش  قطعــات  ســاخت 

متغیرهــای  روابــط  در  ابهــام 
ل مــد
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کـه محصـوالت صنعتـی آنهـا از دانشـگاه  کشـورهای صنعتـی مشـاهده می شـود  در بررسـی شـاخص های 
کـه بـا اعتمـاد به دانشـگاه در حل معضالت خـود از آنها یـاری می طلبد. هر  گرفتـه و ایـن صنعـت اسـت  نشـات 
کز  جامعـه بـه  تـوان علمـی و فناورانـه و همـکاری و پیوند و ارتباط متقابل بین این دو حوزه وابسـته اسـت. مرا
کـه بـه آن وابسـته هسـتند، یعنـی بنگاهـی،  تحقیـق و توسـعه بـر حسـب دانـش محققـان آنهـا و نیـز سـازمانی 
کـه در آن قـرار دارنـد، یکـی از چنـد وظایـف مهم  کشـورهایی  دانشـگاهی و دولتـی و همچنیـن، سـطح فنـاوری 
زیـر را انجـام می دهنـد: توسـعه فنـاوری انتقال یافتـه، بومی سـازی فناوری هـای جدیـد، ایجـاد فناوری هـای 

جدیـد، توسـعه فناوری هـای دانش پایـه )لبـه فنـاوری( .

پیشینه پژوهش� 3
گرفته است(. پیشینه مطالعات داخلی )در جدول 3 قرار 

جدول 3 .خالصه یافته پیشینه مطالعات داخلی

نتیجه پژوهش- یافته هاعنوان پژوهشنام پژوهشگر- سالردیف

1
ج،  نبی پور ایر

)Nabipour, 2020( 

دانشگاه نسل پنجم: 
بر پایه مدل مارپیچ 
کارایانیس  پنج گانه 

کمبل و 

دانشــگاه نســل چهــارم )همگرایــی دولــت، صنعــت، 
پنجــم  دانشــگاه و جامعــه مدنــی( و دانشــگاه نســل 
جامعــه  دانشــگاه،  صنعــت،  دولــت،  )همگرایــی 
مدنــی و محیط زیســت(، به ترتیــب در قالــب مارپیــچ 
کار  پنج گانــه  ومارپیــچ  چهارگانــه  مارپیــچ  ســه گانه، 

. می کننــد

2
منیژه، قره چه و همکاران

)Gharache Ch et al,. 2020( 

کتشافی ارتقای  الگوی ا
رابطه دانشگاه با 

صنعت

بــا توجــه بــه فضــای ارتباطــی ضعیــف میــان رابطــه 
در حال توســعه  کشــورهای  در  دانشــگاه  و  صنعــت 
به دنبــال  حاضــر  پژوهــش  ایــران  به خصــوص  و 
ارایــه الگویــی در جهــت ارتقــای رابطــه دانشــگاه بــا 
دقیــق  مدلــی  بــه  دســتیابی  بــرای  اســت.  صنعــت 
قــرار  اســتفاده  مــورد  داده بنیــاد  نظریــه  عمیــق،  و 

گرفــت.

3
محمدمهدی، فراحی و همکار

)Farahi et al., 2020( 

دانشگاه و صنعت: 
از روابط پیمانکاری 
کت راهبردی؛  تا شرا
ارائه مدل نقش های 

راهبردی در روابط 
دانشگاه و جامعه

و  دانشــگاه  میــان  پایــدار  تعامــالت  شــکل گیری 
ــی  ــوزش عال ــام آم ــای نظ ــواره از دغدغه ه ــت هم صنع
از  ناشــی  می تــوان  را  امــر  ایــن  دالیــل  اســت.  بــوده 
بــا  تعامــل  در  دانشــگاه  نقــش  بــه  نگرش هــا  نــوع 
صنعــت، شــکل نگرفتــن تعامــالت راهبــردی مبتنــی 
بــر ارزش افزایــی مشــترک بــا صنعــت و شــکل نگرفتــن 
نقش هــا  ایــن  بــر  مبتنــی  کارآمــد  ســازوکارهای 

دانســت.
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ادامه جدول 3

4
حامد، شیری
)Shiri, 2020( 

دانشگاه و جامعه: 
بررسی رابطه دانشگاه 

با نهادهای سه گانه 
دولت، صنعت و جامعه 

مدنی

مارپیــچ  تئــوری  بــا  )منطبــق  پیونــدی  دانشــگاه 
ســه گانه اتزکویــچ و لیدســدورف( و دانشــگاه فرهنگــی 
)مبتنــی بــر تحلیــل دالنتــی از ایفــای نقــش دانشــگاه 
در جامعــه مدنــی( صورت بنــدی نظــری مفهومــی ایــن 
کــه در قالــب شــاخص های عینــی تجربــی  رابطــه اســت 
ــت، دانشــگاه صنعــت و دانشــگاه  رابطــه دانشــگاه دول

جامعــه مدنــی عملیاتــی شــده اســت.

5
علیرضا، میقانی نژاد و همکار 
)Mighani Ngad et al., 2020(

درس آموخته هایی 
کالن  از قراردادهای 

پژوهشی شرکت های 
بین المللی نفتی با 

دانشگاه ها

بــا  نفــت  وزارت  پژوهشــی  کالن  قراردادهــای 
پژوهــش  نســل  جدیدتریــن  می تــوان  را  دانشــگاه ها 
راســتا  ایــن  نامیــد.در  نفــت  صنعــت  در  فنــاوری  و 
همــکاری  موفــق  نمونه هــای  و  تطبیقــی  مطالعــات 
صنعــت و دانشــگاه در دنیــا می توانــد بــه درک بــاالی 
از  هــدف  کنــد.  کمــک  مجریــان  و  سیاســت گذاران 
نــوع  ایــن  آموخته هــای  درس  ارایــه  نوشــتار  ایــن 
کالن در  شــیوه همــکاری بــرای قراردادهــای پژوهشــی 

اســت. ایــران  نفــت  صنعــت 

6
ابوالقاسم، عربیون و همکاران

)Arabuon et al., 2020( 

بررسی ارتباط بین 
دانشگاه و صنعت 
کارآفرینی  با رویکرد 

دانشگاهی

کشــورهای در حــال توســعه  کارآفرینــی دانشــگاهی در 
کــه  جایــی  از  آن   اســت.  گرفتــه  صــورت  به نــدرت 
بســیار  توســعه یافته  کشــورهای  در  منابــع  میــزان 
بــا  کارآفرینــی دانشــگاهی در مقایســه  اســت،  بیشــتر 
باشــد  متفــاوت  می توانــد  در حال توســعه  کشــورهای 
راه  بــا دانشــگاه  تعامــالت بخــش صنعــت و دولــت  و 

اســت. همــراه  موانعــی  بــا  و  می پیمایــد  متفاوتــی 

7
زینب، جوزی و همکار 

)Jozi et al., 2019( 

ارزیابی تطبیقی 
دانشگاه های ایران و 

برتر جهان در همکاری 
با صنعت

نیــز  دانشــگاه ها  مقایســه  بــه  مربــوط  یافته هــای 
نشــان می دهــد میــزان همکاری هــای دانشــگاه های 
بــه  از 19/5% در ســال 2009  بــا صنعــت  برتــر جهــان 
38/5% همــکاری در ســال 2018 و همــکاری دانشــگاه 
ــکاری در  ــا 0/26% هم ــز ب ــران نی ــور ای کش ــت در  و صنع
ــد  ــال 2018 رون ــکاری در س ــه 0/35% هم ــال 2009 ب س

افزایشــی داشــته اســت.

8
مارال، مقدس نوده

)Moghads Nodh, 2019( 

بررسی چالش های 
همکاری دانشگاه- 

صنعت مورد مطالعه: 
شرکت توزیع برق تهران 

بزرگ

نظــر  از  بهرمنــدی  حاضــر،  در  حــال   متأســفانه 
اولویت هــای  تعریــف  در  دانشــگاهی  پژوهشــگران 
تحقیقاتــی و فرم هــای ارائــه پروپــزال محــدود اســت. 
شــکل  بهتــری  به طــور  تعامــل  ایــن  کــه  در  صورتــی  
و  تحقیقاتــی  پروژه هــای  جــذب  کیفیــت  گیــرد، 
ســرعت شناســایی پژوهشــگران و عقــد پیاده ســازی 
قراردادهــا نیــز بهبــود می یابــد. واحــد تحقیقــات هــر 
ســاله بودجه بنــدی صفــر انجــام داده و بــا لحــاظ تمــام 
از  دقیق تــری  تخمیــن  بالقــوه  و  موجــود  پروژه هــای 

نمایــد. ارائــه  را  آتــی  ســال  بودجــه 
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گرفته است(. پیشینه مطالعات خارجی ) در جدول 4 قرار 

جدول 4 . خالصه یافته پیشینه مطالعات خارجی

نتیجه پژوهشعنوان پژوهشنام پژوهشگر- سالردیف

1Jussila et al., 2020

Rapid product 
development in 

university-
industry collaboration: 

case study of a smart
design project

بــه  تربیــت بســتگی  تربیــت: هم آفرینــی  هم آفرینــی 
دارد  رقابتــی  دانــش  ماننــد  کترهایــی  کارا حضــور 
ــه، هدایــت  کــه شــامل تخصیــص وظایــف واقعگرایان
مطالعــات در بســتر بومــی، تمایــل دانش آمــوزان بــه 
بــر روش آمــوزش،  مســئولیت آمــوزش خــود، تأثیــر 
و  معلمــان  توســط  تســهیل کننده  نقــش  اجــرای 
رقابــت  ارزیابــی  روش هــای  از  اســتفاده  و  مربیــان 

می باشــد. محــور 

2Amalya et al., 2020

The multi-level process 
of trust and learning

in university-
industry innovation 

collaborations

ســی مصاحبــه از چهــار همــکار مــورد حکومت محــور 
کــه چگونــه  در طــول دو ســال، بــه مــا نشــان می دهــد 
و  کنــد  تســهیل  را  پــروژه  نتیجــه  می توانــد  اعتمــاد 
را در ســطوح  اعتمــاد  از  مانــع شــود. دو ســطح  یــا 
و  فــردی  کردیــم:  شناســایی  همــکاری  چندگانــه 
اقتصــاد  وزارت  نمونه هــای  از  داده هــا  ســازمانی. 
و  دانشــگاه  همــکاری  پروژه هــای  نیــز  و  اســرائیل 

اســت. اســرائیل جمــع آوری شــده  صنعــت در 

3Zalewska-Kurek et al., 2020

Managing autonomy 
in university-industry 

research:
a case of collaborative 
Ph.D. projects in the 

Netherlands

کــه  می شــود  داده  نشــان  مــا  تحلیــل  اســاس  بــر 
کاربــردی و علمــی.  اســتقالل محققــان دو رو دارد: 
کاربــردی خــود  محققــان مایــل هســتند تــا اســتقالل 
را بــا قیمــت، بــرای همــکاری صنعتــی، مــورد مقایســه 
بــه اســتقالل علمــی  قــرار دهنــد. آنهــا نیــاز شــدید 
بــرای تصمیم گیــری در جهت هــای تحقیــق و اجــرای 
مطالعــه  ایــن  نتیجــه  مهم تریــن  دارنــد.  تحقیــق 
  U-Iکــه انتخــاب پروژه هــای همــکاری ایــن اســت 
به صــورت اولیــه توســط اســتقالل محققــان و رویکــرد 

راهبردی شــان بــه پیــش مــی رود.

4Cheng et al., 2020

The effect of university-
industry collaboration 
policy on universities’ 
knowledge innovation 

and achievements 
transformation: based 

on innovation chain

بــر  صنعت-دانشــگاه،  همــکاری  سیاســت  تأثیــر 
خالقیــت علمــی دانشــگاه ها و دگرگونــی دســتاوردها 
را مــورد مطالعــه قــرار می دهــد. بــر اســاس داده هــای 
تــا   2000 ســال های  بیــن  اســتان  ســی  از  برگرفتــه 
بــر دو بخــش  را    UICتأثیــرات سیاســت های  2013
و  علمــی،  برون دادهــای  و   R&D دروندادهــای 
دگرگونــی دســتاوردها در ســطوح مختلــف زنجیــره 
خالقیــت، مــورد مطالعــه قــرار دادیــم. و نتایــج نشــان 
کــه سیاســت UIC تأثیــر مثبــت بــر هــر دو بخــش  داد 
دروندادهــای همــکاری سرمایه گذاری-دانشــگاه و 
داشــته  دولت-دانشــگاه  همــکاری  درون دادهــای 

اســت.
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ادامه جدول 4

5Edmunds et al., 2019

New indicators 
and indexes for 
benchmarking 

university-industry-
government innovation 

in medical and life 
science clusters: Results 
from the European FP7 
Regions of Knowledge 

HealthTIES project

Health TIEوســایل  فهرســت های   و  شــاخصه ها 
ابداعــی  محــک  و  اندازه گیــری  بــرای  کاربــردی 
دانشــگاه -  حکومــت در خوشــه های دارویــی و علــوم 
داخلــی  لحــاظ  از  کرده انــد.  تولیــد  اروپــا،  زیســتی 
اســتفاده  مــورد   Health TIE کنسرســیوم  درون 
کــه درجــه اعتبــار را  گرفتنــد و بــه نظــر می آیــد  قــرار 
ــد ورای  ــد. ابزارهــا و تحلیل هــای همــراه می توان دارن
کنسرســیوم  Health TIE مــورد اســتفاده قــرار  گیــرد 
تــا بــه ســایر حکومت هــای منطقــه ای، محققــان و 
صــورت امــکان، شــرکت های بــزرگ در حــال تحقیــق 
آمــاده  را  بعدی شــان  اســتقرار  محــل  یافتــن  بــرای 

می ســازند.

6Ming Luo et al., 2019

Qualitative analysis 
of satisfying and 

dissatisfying
factors in auniversity-
industry cooperation 

programme

تجربــه  کــه  کــرد  تأییــد  نخســت،  مطالعــه  ایــن 
کاری، ســود مالــی، سیاســت HR و زبــان از جملــه 
رضایت منــدی  می باشــند.  رضایت منــدی  عوامــل 
دانش آمــوزان تحــت تأثیــر زمــان قــرار می گیــرد. دوم، 
دریافتیــم  همــکاری ،  برنامــه  و  شــرکت ها  منظــر  از 
کارآمــوزی  برنامــه  بیــن  بیشــتر  هماهنگــی  بــه  کــه 
مربــوط بــه شــرکت ها، بیشــتر نیــاز اســت، زیــرا زمــان 
کار و  اســتراحت دانش آمــوزان به طــور مســتقیم بــر 
می گــذارد. تأثیــر  ایشــان  دانشــگاهی  فعالیت هــای 

جدول 5 . مشخصات جامعه و نمونه ها متناسب با هر دانشگاه

تعداد نمونهتعداد جامعهواحدهای نمونهردیف

27961واحد تهران شمال1

247109واحد تهران مرکزی2

37065واحد تهران جنوب3

12320واحد تهران شرق4

8219واحد تهران غرب5

38563واحد علوم تحقیقات6

61486337مجموع



124 ارائه مدل ارتباط صنعت با دانشگاه در شهر تهران

روش شناسی پژوهش� 4
الف. روش پژوهش

هـدف پژوهـش حاضـر ارائـه مـدل ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در شـهر تهـران، اسـت. روش این تحقیـق از نظر 
گـردآوری داده هـا بـه روش آمیختـه  کتشـافی انجـام شـده اسـت. و نحـوه  کاربـردی اسـت و بـه روش ا هـدف 
گـردآوری داده هـا مصاحبـه بـا خبـرگان بـا انجـام مصاحبه هـای  گرفتـه اسـت و ابـزار  کیفـی( صـورت  )کمـی  و  
کـه داده هـا در مصاحبـه  تخصصـی، مـدت  زمـان انجـام دادن مصاحبه هـا بیـن 60 تـا 80 دقیقـه بـود و زمانـی 
کمـی نیز از روش تحلیل  سـیر تکـراری یافـت، فراینـد جمـع آوری داده هـای پژوهش به پایان رسـید و در بخش 
اسـتنباطی و توصیـف داده هـا و اسـتفاده از تحلیـل عاملـی، بـرای تحلیـل داده هـای پرسـش نامه و ارائه نتایج 

اسـتفاده خواهـد شـد. 

ب. جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
ادبیـات،  بررسـی  و  ازطریـق مطالعـه  بـا دانشـگاه  ارتبـاط صنعـت  بـرای شناسـایی مؤلفه هـای توسـعه  ابتـدا 
گرفـت، سـپس بـه بررسـی اهمیـت هـر یـک از مؤلفه هـا از  تحلیـل مـدارک علمـی موجـود در ایـن زمینـه صـورت 
طریق پرسـش نامه محقق سـاخته و به اعتبار و ارزیابی پرداخته شـده اسـت، و در نهایت بر اسـاس اطالعات 
به دسـت آمـده از قبـل، بـه ارزیابـی توسـعه ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در شـهر تهـران، پرداختـه شـده اسـت.
کلـی مراحـل ذیـل طـی خواهـد  در مصاحبه هـای تخصصـی، توسـط نخبـگان و صاحب نظـران، بـه طـور 

: شد
مرحلـه )1(: پیاده سـازی متـن، مرحلـه )2(: تعریـف واحـد تحلیـل، مرحلـه )3(: تکویـن مقوله هـا و یـک 
 :)6( مرحلـه  متـن،  همـه  رمزگـذاری   :)5( مرحلـه  آزمایشـی،  رمزگردانـی  ح  طـر  :)4( مرحلـه  رمزگـذاری  ح  طـر
گزارش روش  کدگـذاری مرحلـه )7(: اسـتخراج نتایـج از داده هـای رمـزی، مرحلـه )8(:  کـردن انسـجام  ارزیابـی 
و یافته هـا )اسـتخراج ابعـاد، مؤلفه هـا و شـاخص ها( مرحلـه )9(: تهیـه و نهایـی شـدن پرسـش نامه خبـرگان و 

صاحب نظـران
نتایـج آن در  از  و  گرفـت  قـرار خواهنـد  ایـن پرسـش نامه ها در اختیـار خبـرگان و صاحب نظـران  سـپس 
کمـی نیـز از روش تحلیـل اسـتنباطی و توصیـف داده هـا و  کیفـی بهره بـرداری خواهـد شـد. در بخـش  تحلیـل 

اسـتفاده از تحلیـل عاملـی، بـرای تحلیـل داده هـا و ارائـه نتایـج اسـتفاده شـد.
کیفی: نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شـده اسـت. جامعه آماری در این بخش شـامل:  - بخش 

کیفـی به صـورت هدفمنـد انتخاب شـده 12  صاحب نظـران حـوزه صنعـت و دانشـگاه، تعـداد نمونـه در بخـش 
نفـر از اسـاتید، متخصصـان و خبـرگان تـا مرز اشـباع نمونه بود.

کمـی: جامعـه آمـاری شـامل رؤسـای دانشـگاه های آزاد تهـران، رؤسـای دانشـکده ها )دانشـگاه  - بخـش 

آزاد اسـالمی واحـد تهـران غـرب مرکـز رشـد و فنـاوری، دانشـگاه علـوم و تحقیقـات دانشـگاه آزاد- پـارک علـم و 
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فناوری، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد تهران شـمال، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد تهران جنوب، دانشـگاه آزاد 
کـز ارتبـاط  اسـالمی واحـد تهـران شـرق، و در نهایـت دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران مرکـزی(؛ رؤسـای مرا
باشـگاه  و  دانش بنیـان،  ح  طـر و  فنـاوری  هسـته های  بـا  واحـد  رشـد  مرکـز  )شـامل:  دانشـگاه  در  صنعـت  بـا 
که از  طریق توزیع  کـه در مجمـوع تعـداد 1/486 نفر را تشـکیل می دهند؛ بـود  پژوهشـگران جـوان و نخبـگان( 
گرفتـه اسـت. جهت محاسـبه  متوالـی پرسـش نامه محقق سـاخته و جمـع آوری و بازنگـری و اصـالح آن انجـام 
کوکـران1 اسـتفاده شـد. لـذا بـر  همیـن  اسـاس و بـا  حجـم نمونـه از یکـی از پرکاربردتریـن روش هـا یعنـی فرمـول 
کاهـش خطـا، حجـم نمونـه بـه تعـداد 337 نفـر از مدیـران و  اضافه کـردن تعـداد 10 درصـد بـه تعـداد آن جهـت 
کردند در  کـز ارتباط با صنعت در دانشـگاه، در این پژوهـش همکاری  اعضـای هیئـت علمـی دانشـکده ها و مرا

کمی،پرسـش نامه بـا 3 بعـد، چهـارده مؤلفـه و 55 شـاخص تنظیـم شـد )شـکل1(. بخـش 

کمی کیفی و  روش پژوهش، جامعه آماری در بخش 

کیفی کمیروش پژوهشجامعه آماری  جامعه آماری 

صاحبنظران حوزه صنعت و 
دانشگاه

کمی کیفی -  رؤسای دانشگاه های آزاد تهران، رؤسای آمیخته: 
دانشکده ها )دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

تهران غرب، شمال، جنوب، شرق، 
مرکزی و علوم تحقیقات، مرکز رشد و 

کز ارتباط با صنعت  فن آوری(؛ رؤسای مرا
در دانشگاه )شامل: مرکز رشد واحد با 

ح دانش بنیان و  هسته های فناوری و طر
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان(

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری

هدفمند

مصاحبه نیمه ساختار یافته 
و پرسشنامه محقق ساخته. 

تجزیه و تحلیل داده های 
جمع آوری شده

تعداد نمونه

تعداد نمونه

12

337

کیفی و کمی شکل 1. روش پژوهش، جامعه آماری در بخش 

1-   Cochran formula
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تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها� 5
پاسـخ بـه سـؤال نخسـت تحقیـق: مـدل توسـعه ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در راسـتای آمـوزش مهندسـی 

شـامل چـه مؤلفه هـا و شـاخص هایی می باشـد؟
جهـت بررسـی و بـرای تعییـن مدلـی مناسـب بـرای ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در شـهر تهـران، از روش 

کـه در شـکل شـماره 1- مالحظـه می فرماییـد. تحلیـل عاملـی و شـاخص های آن اسـتفاده شـده اسـت 

Smart PLS الف( تحلیل عاملی و بار  عاملی در نرم افزار
الف . 1 .تحلیل عاملی

کاهش حجم متغیرها و یا تشکیل ساختاری جدید برای آنها، از روش  به جهت حل مشکالتی همچون 
ک هـای تجربـی و عملـی، تعـداد متغیرهایـی  تحلیـل عاملـی اسـتفاده می شـود. تحلیـل عاملـی بـر اسـاس مال
کاهـش می دهـد و تجزیه و تحلیـل آنهـا را سـاده تر می کنـد. تحلیـل  کـه خیلـی زیـاد هسـتند را بـه چنـد عامـل 
کـه بـا هـم همبسـتگی  کـردن متغیرهایـی  گروه بنـدی  کاهـش متغیرهـا بـه عامـل را از طریـق  عاملـی، عمـل 

متوسـط و یـا نسـبتًا زیـادی دارنـد، انجـام می دهـد.

الف . 2 . بار  عاملی
داده  نشـان  عاملـی  بـار  به وسـیله  قابل مشـاهده،  متغیـر  و  پنهـان(  )متغیـر  عامـل  بیـن  رابطـه  قـدرت 
کـه میـزان شـدت رابطـه میـان یـک متغیـر پنهـان و متغیـر  می شـود. در واقـع بـار عاملـی مقـدار عـددی اسـت 
آشـکار مربـوط را طـی فراینـد تحلیـل مسـیر مشـخص می کنـد. هـر چـه مقـدار بـار عاملـی یک شـاخص در رابطه 

بـا یـک سـازه مشـخص بیشـتر باشـد، آن شـاخص سـهم بیشـتری در تبییـن آن سـازه ایفـا می کنـد. 
گـر بـار عاملـی یـک شـاخص منفـی باشـد، نشـان دهنده تأثیـر منفـی آن در تبیین سـازه مربوط  همچنیـن ا
کمتـر از 0/3 باشـد رابطـه ضعیـف درنظـر  گـر بـار عاملـی  می باشـد. بـار عاملـی مقـداری بیـن صفـر و یـک اسـت. ا
گر بزرگ تر از 0/6 باشـد  گرفتـه شـده و از آن صرف نظـر می شـود. بـار عاملـی بیـن 0/3تـا 0/6 قابل قبول اسـت و ا

.)Klein, 1994( خیلـی مطلوب اسـت

Smart PLS ب ( مدل تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار
کتشافی ب .1 . تحلیل عاملی ا

در ادامه مدل تحلیل عاملی شـاخص های توسـعه ارتباط صنعت با دانشـگاه در شـهر تهران، را مالحظه 
گرفته  کمتر از 0/3باشـد رابطـه ضعیف در نظر  گر بار عاملی  گفته شـد، ا کـه قبـاًل هم  گونـه  می فرماییـد. همـان 
گر بزرگ تر از 0/6 باشـد خیلی  شـده و از آن صرف نظر می شـود. بار عاملی بین 0/3تا 0/6 قابل قبول اسـت و ا

مطلوب اسـت. ) شـکل 2- مدل تحلیل عاملی (
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شکل 2. مدل تحلیل عاملی شاخص های ارتباط صنعت با دانشگاه در شهر تهران: مطالعه موردی

کمتـر از  کـه در شـکل فـوق نشـان داده شـده اسـت، از بیـن 14 مؤلفـه هیـچ یـک بـار عاملـی  همـان طـور 
0/3 نداشـتند لـذا از رونـد تحلیـل عاملـی حـذف نمی گردنـد و در رونـد تحلیـل باقـی می ماننـد. پرسـش نامه 
کـه در آن بعـد سـازمانی - مؤلفـه فرهنگـی )بـا بـار عاملـی:  گردیـد  بـا 3  بعـد، 14 مؤلفـه و 55 شـاخص اسـتخراج 
 )%712 عاملـی:  بـار  ) بـا  صنعـت  گی هـای  ویژ محیطی- مؤلفـه  بعـد  و  اولویـت  بیشـترین  و  باالتریـن   )%979

کمتریـن اولویـت را بـه خـود اختصـاص می دهـد. ) جـدول 6 ( 

جدول 6. معناداری بارهای عاملی مؤلفه های ارتباط صنعت با دانشگاه در شهر تهران: مطالعه موردی

معناداریضریب مسیربارعاملیمؤلفهردیف

0/7900/889بعد فردی- مؤلفه فکری1

معنادار

0/7460/864بعد فردی-  مؤلفه نگرشی2

0/8790/937بعد فردی-  مؤلفه مهارتی3

0/9200/959بعد فردی-  مؤلفه روان شناختی4

0/8490/921بعد فردی-  مؤلفه جمعیت شناختی5

0/9730/987بعد سازمانی-  مؤلفه های قانونی و حقوقی6
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ادامه جدول 6

0/9790/989بعد سازمانی-  مؤلفه فرهنگی7

معنادار

0/9030/950بعد سازمانی-  مؤلفه مدیریتی8

0/8280/910بعد سازمانی-  مؤلفه مالی9

0/8890/943بعد سازمانی-  مؤلفه ساختاری10

0/9430/971بعد سازمانی-  مؤلفه سیاست گذاری11

0/8910/944بعد سازمانی-  مؤلفه دولتی12

گی های صنعت13 0/7120/844بعد محیطی-  مؤلفه ویژ

0/8840/940بعد محیطی-  مؤلفه زیرساختی14

ب . 2 . تحلیل عاملی تأییدی
معـرف  کـه  گویه هـا،  کلیـه  بیـن  از  شـد،  مالحظـه  کتشـافی  ا عاملـی  تحلیـل  مـدل  در  کـه  گونـه  همـان 
شـاخص های ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در شـهر تهـران، بـود، هیـچ  یـک از مؤلفه هـا از مسـیر تحلیـل حـذف 
کمتـر، به دنبال  نشـدند و مـدل »خیلـی مطلـوب« می باشـد. محقـق با حذف مرحلـه ای بارهای عاملی 0/5و 

رتبه بنـدی مجـدد شـاخص ها می باشـد. نتایـج را در شـکل 3 مالحظـه می نماییـد. 
درنهایـت بـا توجـه بـه مـدل تحلیـل عاملـی شـاخص های ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه، در نمـودار ذیـل: 

»ارائـه مـدل ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در شـهر تهـران«، ارائـه می گـردد: )شـکل3(

بعد سازمانی - مؤلفه فرهنگی
)با بار عاملی: 0.979(

بعد محیطی - مؤلفه زیرساختی
)با بار عاملی: 0.884(

بعد سازمانی - مؤلفه های قانونی و حقوقی
)با بار عاملی: 0.973(

بعد فردی - مؤلفه مهارتی
)با بار عاملی: 0.879(

بعد سازمانی - مؤلفه سیاست گذاری
)با بار عاملی: 0.943(

بعد فردی - مؤلفه جمعیت شناختی
)با بار عاملی: 0.849(

بعد فردی - مؤلفه روان شناختی
)با بار عاملی: 0.920(

بعد سازمانی - مؤلفه مالی
)با بار عاملی: 0.828(

بعد سازمانی - مؤلفه مدیریتی
)با بار عاملی: 0.903

بعد فردی - مؤلفه فکری
)با بار عاملی: 0.790(

بعد سازمانی - مؤلفه دولتی
)با بار عاملی: 0.891(

بعد فردی - مؤلفه نگرشی
)با بار عاملی: 0.746(

بعد سازمانی - مؤلفه دولتی
)با بار عاملی: 0.891(

گی های صنعت بعد محیطی - مؤلفه ویژ
)با بار عاملی: 0.712(
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شکل 3. مدل ارتباط صنعت با دانشگاه در شهر تهران: مطالعه موردی

کنون با انتقال دانشـجویان  موارد پیشـنهادی برگرفته از پژوهش برای ارتباط با آموزش مهندسـی، هم ا
کارخانه هـا، ارتبـاط بسـیار مؤثر میان آنها و موارد زیر در آموزش مهندسـی برقرار  کارآمـوزی بـه محیـط  در دوره 
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شده است.
نیازهـای  	 بـه  توجـه  بـا  غ التحصیـالن  فار و  دانشـجویان  مهـارت  کیفیـت  افزایـش  جهـت  برنامه ریـزی 

صنعـت
برنامه ریـزی بـرای جهت گیـری نظـام آمـوزش مهندسـی در دانشـگاه ها در راسـتای تربیـت انسـان های  	

خـالق و محقـق، متناسـب بـا فناوری هـای روز دنیـا در صنعـت
کـز تحقیقاتـی و صنعتـی از  طریـق برگـزاری  	 برنامه ریـزی جهـت اجـرای مطلـوب تفاهم نامـه میـان مرا

سـمینارها، بازدیدهـای دوجانبـه و غیـره
کانال هـای ارتباطـی مناسـب، جهـت انتقـال دانـش  	 برنامه ریـزی جهـت افزایـش ایجـاد و توسـعه انـواع 

بـه صنعت
ایجـاد ارتبـاط نزدیـک بـا افـراد حرفـه ای مشـغول بـه فعالیـت در صنعت به منظـور اسـتفاده از تجربیات  	

و دانـش مهندسـی آن ها
بـه  	 آن هـا  تبدیـل  و  رسـاله ها  بـرای  صنعـت  نیـاز  بـا  منطبـق  موضوعـات  انتخـاب  جهـت  برنامه ریـزی 

صنعتـی پژوهشـی  قراردادهـای 
ارتباطـی  	 از روش هـای  بـا اسـتفاده  اثربخـش دانشـگاه و صنعـت  ارتبـاط  افزایـش  برنامه ریـزی جهـت 

موجـود و تشـویق اعضـای هیئـت علمـی
کـردن پژوهش هـا بـرای  	 کیـد بـر ضـرورت بومـی  افزایـش بودجـه عمومـی دولـت جهـت امـر تحقیـق بـا تا

تامیـن نیازمندی هـای صنعـت
کارشناسـان متخصـص صنعـت و دانشـگاه از  طریـق قطب هـا و  	 افزایـش تبـادل دانـش و تجربـه میـان 

دفاتـر ارتبـاط بـا صنعـت دانشـگاه ها
برنامه ریـزی جهـت افزایـش رقابت پذیـری صنعتـی بـا طراحـی مـدل علمـی ایجـاد رقابـت سـالم بیـن  	

راسـتای عدم انحصـاری شـدن توسـط دانشـگاه ها در  صنایـع 
بـا  	 دانشـگاه ها  بیـن  مؤثـر  ارتبـاط  ایجـاد  جهـت  پنج سـاله  توسـعه  برنامـه  تحقـق  جهـت  برنامه ریـزی 

تسـهیل گر کارگروه هـای  تشـکیل  بـا  صنعـت، 
کاهـش تمایل بسـیار زیاد اسـتفاده از دانش فنی خارجـی در صنعت و عدم اعتماد  	 برنامه ریـزی جهـت 

به دانـش فنی داخلی
ایجاد و توسعه زیرساخت های فنی-  مهندسی جهت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت 	

پاسـخ بـه سـؤال دوم پژوهـش: وضعیـت موجـود و مطلـوب توسـعه ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در شـهر 

تهـران، چگونـه اسـت؟
در تحلیـل پرسـش نامه صورت پذیرفتـه توسـط محقـق در خصـوص عوامـل، ابعـاد و مؤلفه هـای ارتبـاط 
صنعت با دانشـگاه در شــهر تهران ، دو وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه پاسـخ دهندگان مورد بررسـی قرار 
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کـه نتایـج آن در ذیـل آمـده اسـت. فرض هـا و آمـاره آزمـون محاسـبه فاصلـه بیـن وضـع موجـود و وضـع  گرفـت 
مطلـوب در آمـوزش مهندسـی: در انجـام آزمـون میانگیـن نمونـه  تکـی، فرض هـای صفـر و مقابـل به صـورت 
کـه بـه نظـر می رسـد  گرفتـه می شـوند: )H0:μ=μ0 و H1:μ≠μ( مقـدار μ0 همـان مقـداری اسـت  زیـر در نظـر 
میانگیـن  بـرای  اولیـه  بـه  عنـوان حـدس  را  آن  باشـد. حتـی می تـوان  آمـاری داشـته  میانگیـن جامعـه  بایـد 
کشـیده شـده اسـت.  کـه در فـرض مقابـل یـا H1 ایـن تصـور بـه چالـش  گرفـت. مشـخص اسـت  جامعـه در نظـر 
آزمـون، در ادامـه معرفـی شـده و دارای توزیـع t-student اسـت. نکتـه: در نرم افـزار SPSS فرضیـات،  آمـاره 
گرفتـه می شـوند. ولـی به هر حـال نتیجـه حاصـل، در هـر دو حالـت یکسـان خواهـد بـود.  به صـورت زیـر در نظـر 
گـر نتیجـه  کـه مقـدار احتمـال )P-value( دارد، ا و H1:μ-μ0≠0( بـا توجـه بـه خصوصیاتـی   H0:μ-μ0=0(
کمتـر از احتمـال خطـای نـوع اول )α( یـا همـان سـطح خطـای آزمـون شـود، فـرض صفـر را رد  آن بـرای آزمـون 
کـرد. محقـق در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از آزمـون T تـک نمونـه ای، به بررسـی وضع موجـود و فاصله  خواهیـم 
تـا وضـع مطلـوب را بـه تفکیـک عوامـل، ابعـاد ) 3 بعـد( و مؤلفه هـای 14 گانـه )بعـد فـردی: مؤلفه هـای فکـری، 
حقوقـی  و  قانونـی  سـازمانی- مؤلفه های  بعـد  جمعیت شـناختی،  مؤلفـه  روان شـناختی،  مهارتـی،  نگرشـی، 
گی هـای  ویژ محیطی- مؤلفه هـای  بعـد  دولتـی،  سیاسـت گذاری،  سـاختاری،  مالـی،  مدیریتـی،  فرهنگـی، 
صنعـت، و در نهایـت زیرسـاختی( ) 55 شـاخص ( مدلـی بـرای ارائـه مـدل ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در شـهر 
تهـران، می پـردازد ) شـکل شـماره 4 - آزمـون T تک نمونـه ای، بررسـی وضعیـت موجود و وضعیـت مطلوب در 

یکـی از ابعـاد و مؤلفه هـا 13 مؤلفـه دیگـر به همیـن طریـق بررسـی شـد(.

Tبازه باالییبازه پایینیاختالف میانگین

55/0726/023025/80806/2380وضعیت موجود

78/7838/569058/35528/7829وضعیت مطلوب

آزمون T تک نمونه ای وضع موجود و وضع مطلوب در بعد فردی-  مؤلفه فکری

شکل 4 . آزمون T تک نمونه ای وضع موجود و وضع مطلوب در بعد فردی-  مؤلفه فکری
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گـروه )وضع موجود  گمشـده برای هر دو  کـه دیـده می شـود مقـدار Sig با احتسـاب داده های  همـان طـور 
کمتـر از 0/05 اسـت. بنابرایـن فـرض صفـر رد می شـود یعنـی وضـع موجـود و وضـع مطلـوب  و وضـع مطلـوب( 
کـه بایـد فاصلـه بیـن وضـع موجـود و  در یـک سـطح نبـوده و اختـالف دارنـد. بـه  ایـن  ترتیـب مشـخص اسـت 
کـه احتمـال مشـاهده مقـدار t در  بـا نـگاه بـه فاصلـه اطمینـان درمی یابیـم  کاهـش یابـد. از طرفـی  مطلـوب 
کمتـر از بـازه باالیـی وضـع موجـود و مطلـوب و بیشـتر از بـازه پایینـی وضـع موجـود و مطلـوب،  دو حالـت، 
کـه نمی تـوان فـرض یـک )برابـری وضـع موجـود و  گرفـت  برابـر بـا صفـر )0( می باشـد در واقـع می تـوان نتیجـه 
کـرد و ایـن یعنـی بیـن وضـع موجـود و مطلـوب اختـالف معنـاداری وجـود دارد. تـا اینجـای  مطلـوب( را قبـول 
گرفتـه اسـت و جهـت آن  گـروه وضـع موجـود و مطلـوب مـورد تأییـد قـرار  کار تنهـا تفـاوت میانگیـن در بیـن دو 
کـدام یـک دارای میانگیـن بزرگتـری بـرای ایـن متغیـر اسـت، بحثـی انجـام نشـده اسـت. در مـورد  یعنـی اینکـه 
گـروه اول از  گـر حـد بـاال و پاییـن هـر دو مثبـت باشـند در ایـن صـورت میانگیـن  کـه: ا کـرد  جهـت آن بایـد بیـان 
گـروه  گـر حـد بـاال و پاییـن هـر دو منفـی باشـند در ایـن صـورت میانگیـن  گـروه دوم بزرگ تـر اسـت. ا میانگیـن 
گـر حـد بـاال و پاییـن یکی مثبـت و یکی منفی باشـند در این صورت  گـروه اول بزرگ تـر اسـت. ا دوم از میانگیـن 
گـروه بـا هـم تفـاوت معنـاداری نـدارد. در فرضیـه بـاال حـد بـاال و پایین هر دو مثبت هسـتند  میانگین هـای دو 
گـروه اول یعنـی وضـع موجـود اسـت و  گـروه دوم یعنـی وضـع مطلـوب بزرگتـر از میانگیـن  بنابرایـن میانگیـن 
کـه ایـن اختـالف از نظـر آمـاری معنـادار اسـت. ضریـب تعییـن یـا همـان R-Square، اندازه گیـری  تأییـد شـد 
آمـاری نزدیـک داده هـا بـه خـط رگرسـیون بـرازش شـده می باشـد. بـه R-Square، »ضریب تعیین« یـا »ضریب 
کـه »چنـد درصـد تغییـرات متغیـر وابسـته بـه  گفتـه می شـود. ضریـب تعییـن نشـان می دهـد  تشـخیص« نیـز 
کـه »چـه  وسـیله متغیـر مسـتقل تبییـن می شـود« یـا بـه عبـارت دیگـر ضریـب تعییـن نشـان دهنده ایـن اسـت 
مقـدار از تغییـرات متغیـر وابسـته تحـت تأثیـر متغیـر مسـتقل مربـوط بـوده و مابقـی تغییـرات متغیـر وابسـته 
مربـوط بـه سـایر عوامـل می باشـد«. ضریـب تعییـن همیشـه بیـن 0% )صفـر( و 100% )صـد( اسـت: 0% نشـان 
کـه مـدل هیـچ یـک از تغییرپذیـری داده هـای پاسـخ در اطـراف میانگیـن آن را تبییـن نمی کنـد؛ %100  می دهـد 
کـه مـدل همـه تغییرپذیـری داده های پاسـخ در اطراف میانگیـن آن را تبییـن می کند. تفاوت  نشـان می دهـد 
کـه هـر  کـه ضریـب تعییـن فـرض می کنـد  مهـم میـان ضریـب تعییـن و ضریـب تعییـن تعدیـل شـده ایـن اسـت 
متغیـر مسـتقل مشـاهده شـده در مـدل، تغییـرات موجـود در متغیر وابسـته را تبیین می کنـد. بنابراین درصد 
نشـان داده شـده توسـط ضریـب تعییـن بـا فـرض تأثیـر همـه متغیرهـای مسـتقل بـر متغیـر وابسـته می باشـد. 
کـه درصـد نشـان داده شـده توسـط ضریـب تعیییـن تعدیـل شـده فقـط حاصـل از تأثیـر واقعـی  در صورتـی 
که مناسـب  متغیرهای مسـتقل مدل بر وابسـته اسـت و نه همه متغیرهای مسـتقل. تفاوت دیگراین اسـت 
بـودن متغیرهـا بـرای مـدل، توسـط ضریـب تعییـن حتی با وجـود مقدار باال قابل تشـخیص نیسـت در صورتی 
کل مـدل در تحلیل  کـرد. در ادامه برای  کـه می تـوان بـه مقـدار برآورد شـده ضریـب تعیین تعدیل شـده اعتماد 
کتشـافی و همچنیـن بـرای اولویـت مؤلفه هـا )بـر اسـاس تحلیـل عاملـی تأییـدی مرحلـه اول(، ایـن  عاملـی ا
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گرفتـه اسـت. ضرایـب محاسـبه شـده اسـت. در ادامـه جـدول شـماره 7- نتایـج قـرار 

کتشافی و تأییدی مرحله اول( ج از تحلیل عاملی ا کل مدل )مستخر جدول7. ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 

شاخص
ضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین

کتشافی کتشافیتأییدیا تأییدیا

-0/890-0/891بعد سازمانی-  مؤلفه دولتی

-0/889-0/889بعد سازمانی-  مؤلفه ساختاری

0/9430/9460/9430/945بعد سازمانی-  مؤلفه سیاست گذاری

0/9790/9810/9790/981بعد سازمانی-  مؤلفه فرهنگی

-0/0828-0/828بعد سازمانی-  مؤلفه مالی

0/9030/9070/9020/907بعد سازمانی-  مؤلفه مدیریتی

0/9730/9750/9730/975بعد سازمانی-  مؤلفه های قانونی و حقوقی

0/8490/848بعد فردی-  مؤلفه جمعیت شناختی

0/9200/9220/9200/921بعد فردی-  مؤلفه روان شناختی

-0/789-0/790بعد فردی-  مؤلفه فکری

-0/879-0/879بعد فردی-  مؤلفه مهارتی

-0/745-0/746بعد فردی-  مؤلفه نگرشی

-0/884-0/884بعد محیطی-  مؤلفه زیرساختی

گی های صنعت -0/711-0.712بعد محیطی-  مؤلفه ویژ

کدامیـک از مؤلفه هـا و شـاخص های مؤثـر بر مدل توسـعه ارتبـاط صنعت  پاسـخ بـه سـؤال سـوم پژوهـش: 

گـردد، در اولویت می باشـد؟ کـه می توانـد در آمـوزش مهندسـی لحاظ  بـا دانشـگاه در شـهر تهـران، 
از جمع بنـدی مطالعـات و پژوهش هـای پیشـین عوامـل، ابعاد و مؤلفه های مدل توسـعه ارتباط صنعت 
بـا دانشـگاه در شـهر تهـران، به دسـت آمـده، هیچ یـک از مؤلفه هـا از مسـیر تحلیـل حـذف نگردیـد. لـذا جهـت 
کای دو به  بررسـی بـرازش مـدل، بـه بررسـی X 2 پرداختـه شـد. بـرازش مناسـب مدل وجـود X 2 پایین و نسـبت 

کمتـر از سـه نشـان دهنده بـرازش مناسـب مدل اسـت. درجـه آزادی 

)R 2( ضریب تعیین
ضریـب تعییـن یـا همـان R-Square، اندازه گیـری آمـاری نزدیـک داده هـا بـه خـط رگرسـیون بـرازش شـده 
نشـان  تعییـن  گفتـه می شـود. ضریـب  نیـز  یـا »ضریـب تشـخیص«  تعییـن«  بـه R-Square، »ضریـب  اسـت. 
کـه »چنـد درصـد تغییـرات متغیـر وابسـته به وسـیله متغیـر مسـتقل تبییـن می شـود« یـا بـه عبـارت  می دهـد 
کـه »چـه مقـدار از تغییـرات متغیـر وابسـته تحـت تأثیـر متغیـر  دیگـر ضریـب تعییـن نشـان دهنده ایـن اسـت 

مسـتقل مربـوط بـوده و مابقـی تغییـرات متغیـر وابسـته مربـوط بـه سـایر عوامـل می باشـد«.
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R-squared = Explained variation / Total variation

از  کـه مـدل هیچ یـک  بیـن %0 )صفـر( و 100% )صـد( اسـت: %0 نشـان می دهـد  ضریـب تعییـن همیشـه 
کـه مـدل همه  تغییرپذیـری داده هـای پاسـخ در اطـراف میانگیـن آن را تبییـن نمی کنـد. %100 نشـان می دهـد 

تغییرپذیـری داده هـای پاسـخ در اطـراف میانگیـن آن را تبییـن می کنـد.

ضریب تعیین تعدیل شده
کـه ضریـب تعییـن فـرض می کنـد  تفـاوت مهـم میـان ضریـب تعییـن و ضریـب تعییـن تعدیل شـده ایـن اسـت 
کـه هـر متغیـر مسـتقل مشـاهده شـده در مـدل، تغییـرات موجـود در متغیـر وابسـته را تبییـن میکنـد. بنابراین 
وابسـته  متغیـر  بـر  مسـتقل  متغیرهـای  همـه  تأثیـر  فـرض  بـا  تعییـن  ضریـب  توسـط  نشان داده شـده  درصـد 

گرفتـه اسـت. می باشـد. در ادامـه در شـکل های 5 و 6 نتایـج قـرار 

کتشافی( ج از تحلیل عاملی ا کل مدل )مستخر  )R1Square( شکل 5. ضریب تعیین

کتشافی( ج از تحلیل عاملی ا کل مدل )مستخر  )R1Square Adjusted( شکل 6. ضریب تعیین تعدیل شده
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 )R-Square( که در جدول و نمودارها مالحظه شد، نتایج حاصل از محاسبه ضریب تعیین همان گونه 
تغییرپذیـری  کثـر  حدا مـدل  کـه  می دهـد  نشـان  )R-Square Adjusted(؛  تعدیل شـده  تعییـن  ضریـب  و 
عاملـی،  تحلیـل  در  الگـو  بـرازش  شـاخص های  می کنـد.  تبییـن  را  آن  میانگیـن  اطـراف  در  پاسـخ  داده هـای 
بـرازش الگـو را تأییـد می نماینـد. در تحلیـل پرسـش نامه صورت پذیرفتـه توسـط محقـق در خصـوص عوامـل، 
از دیـدگاه  تهـران، دو وضعیـت موجـود و مطلـوب  بـا دانشـگاه در شـهر  ارتبـاط صنعـت  و مؤلفه هـای  ابعـاد 
گرفـت. از جمع بنـدی در خصـوص عوامـل، ابعـاد و مؤلفه هـای مـدل، 5  پاسـخ دهندگان مـورد بررسـی قـرار 
کـه نتیجـه مـدل تحلیـل عاملـی تأییـدی مرحلـه دوم و  گردیـد. ایـن عوامـل  ح  بـا اولویـت بـاال مطـر عامـل، 
بارعاملـی مربوطـه، بـود عبارتنـد از: بعـد سـازمانی-  مؤلفـه فرهنگـی )اولویـت اول(، بعد سـازمانی-  مؤلفه های 
قانونـی و حقوقـی )اولویـت دوم(، بعـد سـازمانی-  مؤلفـه سیاسـت گذاری )اولویـت سـوم(، بعـد فـردی-  مؤلفـه 
اولویـت دار  لـذا عوامـل  پنجـم(؛  )اولویـت  بعـد سـازمانی-  مؤلفـه مدیریتـی  )اولویـت چهـارم(،  روان شـناختی 

عبارتنـد از: )شـکل 7( 

بعد سازمانی - 
مؤلفه مدیریتی 
)اولویت پنجم(

بعد فردی - مؤلفه 
روان شناختی 

)اولویت چهارم(

بعد سازمانی 
- مؤلفه 

سیاستگذاری 
)اولویت سوم(

بعد سازمانی - 
مؤلفه های قانونی 
و حقوقی )اولویت 

دوم(

بعد سازمانی - 
مؤلفه فرهنگی 

)اولویت اول(

شکل 7. اولویت بندی مؤلفه های ارتباط صنعت با دانشگاه در شهر تهران: مطالعه موردی

یافته های پژوهش� 6
کیفی الف . بخش 

کـه در صفحـات نخسـت نیـز بیـان شـد، جهـت تهیـه سـؤاالت مصاحبه هـای تخصصـی، بـا  همان گونـه 
که در صفحات قبل نام برده شـد، سـپس  کلی 9 مرحله طی شـد  همراهی نخبگان و صاحب نظران، به طور 
کیفـی بـا رویکـرد تلخیصی  گرفـت و نتایـج آن در تحلیـل  ایـن سـؤاالت در اختیـار خبـرگان و صاحب نظـران قـرار 
آمـده اسـت. توسـعه ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در شـهر تهـران، از دیـدگاه 12 نفـر از خبـرگان و صاحب نظران، 
گرفـت. نتایـج جمع بنـدی مصاحبـه و پاسـخ های خبـرگان  از منظـر سـؤاالت ذیـل مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار 
و صاحب نظـران در راسـتای شناسـایی و تأییـد مؤلفه هـای اثرگـذار در توسـعه ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در 
ج از مصاحبه  کدگذاری و تحلیل آن ها مؤلفه های مسـتخر شـهر تهران در جدولی خالصه و در نهایت پس از 
کـه نتایـج آن 3  گرفـت  کمـی مـورد اسـتفاده قـرار  کـه در تدویـن پرسـش نامه نهایـی جهـت بخـش  منتـج شـد 
بعـد فـردی، سـازمانی و محیطـی و 14 مؤلفـه فکـری، نگرشـی، مهارتـی، روان شـناختی، جمعیت شـناختی، 
گی هـای صنعـت و  قانونـی و حقوقـی، فرهنگـی، مدیریتـی، مالـی، سـاختاری، سیاسـت گذاری، دولتـی، ویژ

زیرسـاختی است.
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گرفته است(. کمی: )در جدول 8 به طور خالصه قرار  ب . بخش 

جدول 8 . ارائه نمودارهای روایی و پایایی

جنسیت پاسخ دهندگان منتخب در نمونه: طبقه: زن تعداد فراوانی: 205 نفر)بیشترین فراوانی( مرد: 170 نفر جمع: 327 نفر 
)کمترین فراوانی(

سن پاسخ دهندگان منتخب در نمونه: طبقه: تعداد فراوانی: 50 - 41 سال : 147 نفر)بیشترین فراوانی( نامشخص: 1 نفر 
)کمترین فراوانی(

میزان تحصیالت پاسخ دهندگان منتخب در نمونه: طبقه: فوق لیسانس: تعداد فراوانی: 149 نفر)بیشترین فراوانی( فوق 
دیپلم: 17 نفر )کمترین فراوانی(

سابقه خدمت پاسخ دهندگان منتخب در نمونه: طبقه: 21 سال به باال: تعداد فراوانی 168 نفر)بیشترین فراوانی(11تا15 
سال)کمترین فراوانی( 

کشاورزی  رشته تحصیلی پاسخ دهندگان منتخب در نمونه: طبقه: علوم انسانی 158 تعداد فراوانی:  نفر)بیشترین فراوانی( 
)کمترین فراوانی(

مرتبه علمی پاسخ دهندگان منتخب در نمونه: طبقه: مربی: 267 نفر)بیشترین فراوانی( استاد: 22 نفر)کمترین فراوانی(

نتیجه گیری� 7
بـرای  تعییـن مـدل مناسـب  و مؤلفه هـای  ابعـاد  و پژوهش هـای پیشـین عوامـل،  از جمع بنـدی مطالعـات 
کـه از میـان 14 مؤلفـه، هیـچ  یـک از آن هـا از مسـیر  ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه در شـهر تهـران، بـه  دسـت آمـد، 
کـه متضمـن پاالیـش، ایجـاد، به کارگیـری مجـدد ایده هـا،  تحلیـل حـذف نگردیـد. فعالیت هـای حـل مسـئله 
گاهانـه دانـش فنـی موجـود و قبلـی توسـط بنگاه هـا اسـت، به عنـوان "راهبـرد جسـتجوی  اصـالح و حتـی رد آ
گرفتـه شـده اسـت. در فراینـد جسـتجوی نـوآوری بیـش از نیمـی از بنگاه هـای صنعتـی مـورد  نـوآوری " در نظـر 
کـز تحقیقاتی( داشـتند. نتایج پژوهش  مطالعـه، ارتبـاط نسـبتًا ضعیفـی بـا نهاد هـای علمـی ) دانشـگاه ها و مرا
کـه بیـش از نیمـی از بنگاه هـای صنعتـی دارای ارتبـاط نسـبتًا ضعیـف بـا نهاد هـای علمی انـد و  کـی اسـت  حا
صـرف داشـتن واحـد تحقیـق و توسـعه )R&D( تمایـل بنگاه هـای مذکـور بـه برقـراری ارتبـاط و همـکاری بـا 
کـه پژوهشـگران بیشـتری در واحد هـای R&D آن هـا  نهاد هـای علمـی منجـر نشـده اسـت، بلکـه بنگاه هـای 
بـا نهاد هـای علمـی در آن  شـاغل بوده انـد، ارتبـاط و تمایـل نسـبتًا بهتـری دارنـد. شـدت ارتبـاط و تمایـل 
کـه از توانمنـدی باالیـی در اجـرای تحقیقـات پایـه برخـوردار هسـتند  دسـته از بنگاه هـای صنعتـی بـاال اسـت 
)Abasi, 2009(. در الگوی حاضر مؤلفه های توسـعه ارتباط صنعت با دانشـگاه در شـهر تهران، )بعد فردی-
 مؤلفـه فکـری، بعـد فـردی-  مؤلفـه نگرشـی، بعـد فـردی- مؤلفـه مهارتـی، بعـد فـردی- مؤلفـه روان شـناختی، 
بعـد فـردی-  مؤلفـه جمعیت شـناختی، بعـد سـازمانی-  مؤلفه هـای قانونـی و حقوقـی، بعـد سـازمانی-  مؤلفـه 
فرهنگـی، بعـد سـازمانی-  مؤلفـه مدیریتـی، بعـد سـازمانی-  مؤلفـه مالـی، بعـد سـازمانی-  مؤلفـه سـاختاری، 
گی هـای  بعـد محیطـی-  مؤلفـه ویژ بعـد سـازمانی-  مؤلفـه دولتـی،  بعـد سـازمانی-  مؤلفـه سیاسـت گذاری، 
صنعـت، و در نهایـت بعـد محیطـی-  مؤلفـه زیرسـاختی( به عنـوان متغیرهای مشاهده شـده 1 و متغیر توسـعه 
گرفته شـده اسـت. شـاخص های بـرازش الگو در  ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه به عنـوان متغیـر مکنون 2 در نظر 
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تحلیـل عاملـی، بـرازش الگـو را تأییـد می نماینـد. در جـدول 9، بـرای هریـک از 3 بعـد و 14 مؤلفـه پیشـنهاداتی 
مبنـی  بـر پیشـینه و مبانـی پژوهـش آمـده اسـت.

جدول 9. ارائه پیشنهادات مبتنی بر یافته ها، منطبق بر اولویت بندی مؤلفه ها

بعد فردی-  مؤلفه فکری

برنامه ریــزی جهــت افزایــش توانایــی مناســب فنــاوری و پــردازش اطالعــات در دانشــگاه و برنامــه مناســب و مــدون بــرای اجــرای 	 
فراینــد توســعه ارتبــاط بــا صنعــت

برنامه ریزی جهت افزایش همفکری و همگرایی پروژه های تحقیقاتی صنعت با دانشگاه	 

بعد فردی-  مؤلفه نگرشی

ــای 	  ــا و توانمندی ه ــالم نیازه ــگاه در اع ــوان دانش ــی و ت ــت مطالعات ــت فرص کیفی ــت و  کمی ــت  ــعه اهمی ــت توس ــزی جه برنامه ری
خــود بــه صنعــت

کــز آمــوزش عالــی در صنعــت از دیــدگاه 	  غ التحصیــالن مرا کارآیــی فار کارآیــی تحقیقــات دانشــگاهی و  ارزیابــی منظــم میــزان 
متخصصــان

بعد فردی-  مؤلفه مهارتی

تولیــد 	  و  تجاری ســازی  توســعه،  پژوهــش،  زنجیــره:  در  تجاری ســازی  حلقــه  کارآمــد  عملکــرد  افزایــش  جهــت  برنامه ریــزی 
صنعــت تجهیــزات 

برنامه ریــزی جهــت اجــرای مطلــوب همــکاری صنعت- دانشــگاه بــا تمرکــز روی مهارت هــای پایــه در صنعــت جهــت ایجــاد 	 
ارزشــمند نوآوری هــای 

بعد فردی-  مؤلفه روان شناختی

کارآفرینی در بخش صنعت	  طراحی محتوای پژوهشی مناسب در دانشگاه ها برای تأثیر بر 
ارتقاء سطح ارتباط فی مابین دانشگاه و صنعت با استقبال صنعت گران از تغییرات فناوری و روش های تولید	 

بعد فردی-  مؤلفه جمعیت شناختی

کارآمــد، و اســتخدام افــراد تحصیل کــرده شــاغل در صنعــت به عنــوان اســاتید پاره وقــت، به نحــو مطلوبــی 	  تربیــت نیــروی انســانی 
در حــال اجراســت.

ایجاد یک تشکیالت واسط و متولی جهت ارتباط دانشگاه و صنعت	 

بعد سازمانی-  مؤلفه های قانونی و حقوقی

کشور به منظور نزدیک نمودن صنعت و دانشگاه	  کالن  برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح 
افزایش انعقاد قراردادهای تحقیقاتی حقوقی و حقیقی جهت ارائه خدمات علمی و پژوهشی در صنعت	 

بعد سازمانی-  مؤلفه فرهنگی

کارآفرینی	  کز تحقیقاتی مستقل و مشترک وابسته به صنعت جهت  برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه مرا
برنامه ریزی جهت افزایش بررسی و شناسایی چالش های دانشگاه و صنعت	 

بعد سازمانی- مؤلفه مدیریتی

کارآفرینی به جهت ارتباط دوطرفه صنعت و دانشگاه	  توسعه 
کز صنعتی و دانشگاهی	  کمیت مدیریت علمی و عالقه مندی محققان به پژوهش، در مرا برنامه ریزی جهت حا

بعد سازمانی-  مؤلفه مالی

کمک نظام تشویقی	  کاربردی در استادان با  ایجاد انگیزه انجام تحقیقات 
هدفمندســازی اعتبــارات تحقیقاتــی بیــن دانشــگاه و صنعــت، و انعقــاد قراردادهــای ســنجیده ای جهــت توســعه فناوری هــای 	 

صنعــت
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بعد سازمانی-  مؤلفه ساختاری

کاهش مدت زمان پاسخ گویی دانشگاه به نیازهای صنعت بهبود ساختار و مدیریت، و 
کارشناسان صنعت از دانشگاه جهت آشنایی با توانمندی ها و نیازهای دانشگاه جهت استحکام روابط این دو  افزایش بازدید 

نهاد

بعد سازمانی-  مؤلفه سیاست گذاری

کاهــش فاصلــه بیــن دانشــگاه و 	  برنامه ریــزی و سیاســت گذاری مبتنی بــر ارتقــای شــبکه همــکاری دانشــگاه- صنعت جهــت 
صنعــت

کوتــاه مــدت نســبت بــه شــرایط عکــس آن 	  کســب ســود  کاهــش فاصلــه نیــاز صنعــت بــه بازگشــت ســرمایه و  برنامه ریــزی جهــت 
ــی دانشــگاه ح هــای تحقیقات در طر

بعد سازمانی-  مؤلفه دولتی

کالن فعلی، مقررات اداری موجود در صنعت و استاندارهای فعلی حکم بر تولیدات	  ارتقاء سیاست های 
ــرای هدایــت مســتمر تحقیقــات جهــت نزدیــک  نمــودن دو قطــب 	  برنامه ریــزی جهــت ایجــاد یــک ســازمان مشــخص و قــوی ب

دانشــگاه و صنعــت

گی های صنعت بعد محیطی-  مؤلفه ویژ

کالن 	  برنامه ریــزی جهــت حــل مســئله فقــدان ارتبــاط مســتمر بیــن دانشــگاه ها بــا صنایــع بومــی در سیاســت گذاری در ســطح 
ــودن صنعــت و دانشــگاه ــور نزدیک نم ــور به منظ کش

غ التحصیالن دانشگاه ها	  برنامه ریزی جهت افزایش استقبال صنعتگران از دانش فار

بعد محیطی-  مؤلفه زیرساختی

کالن( جهت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت	  ایجاد و توسعه زیرساخت های مدیریتی )در سطح خرد و 
ایجاد و توسعه زیرساخت های فرهنگی- اجتماعی جهت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت	 
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