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Abstract 

Introduction: The present study aims at investigating and designing a model for improving 

universities’ educational functions to develop the third generation universities. 

Methods: As an applied research, a qualitative approach was used to collect data in this study 

through open interviews with 18 experts. The participants consisted of three groups including 

industry experts as representatives of industry, managers, and directors in the ministry of 

science and technology as representatives of government and policy makers, and university 

faculty members as representatives of university sector with invaluable experiences regarding 

the relationship between university and industry. To analyze qualitative data, the approach 

of open coding, axial coding, and selected coding was used. 

Results: The open coding process resulted in the identification of 48 major concepts Then, 

the data was analyzed regarding the educational model of the third generation universities. 

The proposed model includes 6 selective codings, 11 axial codings, and 48 open codings. 

Conclusions: The findings indicated that the third generation universities require features 

similar and different from other universities such as an emphasizing functional education, 

skill-oriented approach, intensive programs for advancing industry, goal-oriented educational 

programs, advocating entrepreneurship and business, and conducting needs analysis in 

industry. Hence, the universities are recommended taking into account the above-mentioned 

criteria and socioeconomic needs in planning their educational policies to move toward the 

third generation universities. 
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مقدمه

مختلفی در سطح دنیا با رویکرد  یهاتیفعالاخیر  یهادههطی 

، تسریع و تسهیل ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت یسازنهیزم

دانشمندان مختلفی به اهمیت و ضرورت این ارتباط  و استگرفتهصورت 

تحقیقات  یسازیتجار. در این راستا، توجه به [3-1] اندداشتهتاکید 

دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت در میان 

. با وجود این، [7-4] استافتهیچشمگیری افزایش  طوربه نظرانصاحب

اهمیت موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت و با توجه به حرکت  رغمبه

نسل سوم، در تعامل  یهادانشگاهدانشگاهی دنیا به سمت  یهانظام

میان صنعت و دانشگاه، نظام آموزش عالی در کشور همواره مورد انتقاد 

 ایران در دانشگاه و صنعت ارتباط تاریخچه . نگاهی به[8] استگرفتهقرار 

 طور اصولی به زمان گذر در ارتباط این یریگشکل این است که گرانیب

و با  [9] استنگرفتهشکل  آن برای اساسی زیربنای و نشده یزیرهیپا

دانشگاهی دنیا، هر از گاهی تحت تأثیر  یهانظامالگوبرداری صرف از 

 .استگشته مندنظامجهانی دچار تغییرات ساختاری و غیر  یهاتحول

ود کلی خ یهایاستراتژو  هابرنامهستی اهداف، ی، باهادانشگاهبنابراین 

به محیط  ییگوپاسخانشگاه، یعنی رسالت نوین د را در جهت تحقق

اری از یبیرونی و جامعه از نو ارزیابی نموده تا بتوانند همانند بس

ا، وابستگی خود را به بودجه دولتی کاهش یافته دنیکشورهای توسعه

، هادانشگاهجاد درآمد کنند، بر این اساس یداده و به طرق مختلف ا

 هستند. خود یهانقشو  دهارکارک در افانهکموش ق ویدق یبررس ازمندین

 و خدمات پژوهش آموزش، بر مشتمل مختصر انیب کی ردها درکارک نیا

 .[11]است 

کارکردهای دانشگاه، که بارزترین ویژگی نسل  نیترمهماولین و یکی از 

 کهنیا رغمیعل، کارکرد آموزشی آن است، باشدیماول دانشگاهی نیز 

 و است مطرح جا همه در یآموزش عال یاصل ردکارک عنوانبه آموزش

 از یمک نسبتاً با وجود این، تعداد وجود دارد،در مورد آن  یعموم توافق

 نیا شیپا یبرا یاژهیو یهااستیس، یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 اندکرده اتخاذ خود یارکدر برنامه  آن، رساندن ثرکبه حدا زین و ردکارک

و مسائل  هاچالش. در همین راستا، نظام آموزش عالی ایران نیز با [11]

به  توانیمشکالت این نظام، . از جمله م[11]متعددی مواجه است 

 11/11/1397 تاریخ دریافت:

 19/14/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 ارتباط دانشگاه و صنعت

 یکارکرد آموزش

 نسل سوم یهادانشگاه

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
نسل سوم در ایران، انجام  یهادانشگاه یکارکرد آموزش یو ارائه الگو هایژگیو یپژوهش حاضر با هدف بررس :مقدمه

 .استشده

 هاداده یو به لحاظ روش گردآور یکاربرد یهاپژوهشآن به لحاظ هدف از نوع  تیپژوهش با توجه به ماه نیا :کار روش

نفر از خبرگان صورت  18و هدفمند با  افتهیساختارمهین یهامصاحبهاست که از مجرای  یفیک های-پژوهش قالب در

و کارشناسان وزارت علوم،  رانینده بخش صنعت، مدنمای عنوانبه یشامل، خبرگان صنعت آماری جامعه. استپذیرفته

خش ب ندهنمای عنوانبه یهیئت علم یو اعضا یگذاراستیسو  یبخش دولت ندهنمای عنوانبه( )عتف یو فناور قاتیتحق

 یخابانتو  یباز، محور یکدگذار یاسه مرحله ندیها از تحلیل محتوا و فراداده لیو تحل هتجزی منظوربه. اندبوده ،یدانشگاه

 .استشدهاستفاده 

  یبندقهطبو  لیتحل هی. پس از تجزدیگرد اصلی مفهوم هشت وچهل  ییباز منجر به شناسا یکدگذار ندیفرا یاجرا :هایافته

 مقوله ازدهی ،یدر قالب شش سازه انتخاب یشنهادینسل سوم، مدل پ یهادانشگاه آموزشی کارکرد مدل خصوص در ،هاداده

 شد. انبی باز مفهوم هشت وو چهل  یمحور

با  یزیمشابه و متما یهایژگیو ازمندین ،ینسل سوم از لحاظ آموزش یهادانشگاهبود که  نیا انگربی هایافته :گیرینتیجه

 یصنعت، اجرا یکوتاه مدت برا یهاآموزش ارائه ،محورمهارت ،یکاربرد یهاآموزشبر ارائه  دتاکی چونهم هادانشگاه ریسا

ز است. ا عیاز صنا یآموزش یازسنجیبر ن دیتاک ،یسازیتجارو  ینیرکارآف کردیگسترش رو ،یکارآموز یهادورههدفمند 

ه خود ب یامنطقه یاجتماع -یاقتصاد یازهایموارد و با در نظر گرفتن ن نیبا عطف توجه به ا توانندیم هادانشگاه ،رونیا

 .نندنسل سوم اقدام ک یهادانشگاهحرکت به سمت  یدر راستا یآموزش یگذاراستیسو  یزیربرنامه

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.05         پژوهشی مقاله

 یمفهوم یران: ارائه الگوینسل سوم در ا یهادانشگاه یبر کارکرد آموزش یتأمل
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، پایین بودن سطح دانش و مهارت هابودجهکاهش روزافزون 

، پافشاری مردم و نهیزمدر این  یزیربرنامهو عدم  آموختگاندانش

در  آموختگاندانشبرای بازسازی نظام آموزشی، عدم کارآیی  هادولت

ضعف تناسب فرآیندها  نیچنهم. [13]اجتماعی اشاره کرد  یهاعرصه

و  هامهارت، با هادانشگاهو مواد آموزشی رشته های موجود در 

مورد نیاز بازار کار، یکی از عوامل عدم موفقیت  یهاییتوانا

 نیچنهم. [14] استشدهر کاریابی و اشتغال عنوان د النیالتحصفارغ

صفری، علت افزایش بیکاری در کشور را ناهماهنگ بودن نیاز و تقاضا 

. از سوی دیگر در [11] داندیممختلف دانشگاه و صنعت  یهاعرضهدر 

و تهدیدها در تعامل میان صنعت و  هافرصتبررسی نقاط قوت، ضعف، 

دانشگاه، تناسب کم نظام آموزش عالی با نیازهای علمی، صنعتی و 

. نظام آموزش [11] استشدهنوآوری کشور علت اصلی تهدیدها معرفی 

دروس  نیعناوو  هاسرفصلعالی همچنین، از نظر نامناسب بودن 

و  [17] استگرفتهدانشگاهی با نیازهای جامعه نیز مورد نقد قرار 

برای اصالح و بازنگری در  نظرانصاحبپیشنهاداتی از سوی 

آموزش عالی برای افزایش تأثیر تعامل صنعت و دانشگاه  یهاسرفصل

اژدری از  نیچنهم. [19, 18] استشدهکار ارائه  و کسبدر فضای 

 نیب کیارگان ارتباط ضعف را، یرصنعتیغ یشورهاک مهم التکمش جمله

. از این [11] داندیم یصنعت یهابخش با هادانشگاه و آموزش قاتیتحق

 آموزش، یهاحوزه در غالب تا رویکرد نمایند تالش باید هادانشگاهرو، 

 ینیازها بر تأکید و یتقاضامحور به یمحورعرضهاز  ،یفناور و پژوهش

 هادانشگاه. چنانچه [11]تغییر یابد  هادانشگاه در صنعت و جامعه

ین خط فکری تدبیری نیندیشند و راهکارهایی برای همراه شدن با ا

، تدارک نبینند، محکوم به رکود و شکست خواهند شمولجهانعظیم و 

. بنابراین با توجه به مسائل نظام آموزشی کشور و بر طبق [11]شد 

پیشینه تحقیق، تحقیق جامعی که برگرفته از خرد جمعی  یهایبررس

حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت در حوزه  نفعانیذو  اندرکاراندست

هش ، پژورو. از این استنگرفتهباشد، صورت  هادانشگاهکارکرد آموزشی 

و ارئه  هادانشگاهکارکرد آموزشی  یهایژگیوحاضر با هدف بررسی 

 یاهدانشگاهکشور در جهت حرکت به سمت  یهادانشگاهالگویی برای 

 نسل سوم، انجام شد.

 پیشینه پژوهشی

، شدیمتلقی  هادانشگاهاصلی  تیمأمور عنوانبهسنتی  طوربهآموزش، 

مانند بیوتکنولوژی، افزایش  ییهاچهارچوبولی به تدریج و با ظهور 

گاه جدید، نقش دانش یهادگاهید، کاهش بودجه عمومی و یسازیجهان

. یکی از مهمترین تحوالت [13]در سیستم تولید دانش، تغییر کرد 

 در اواخر هادانشگاهمذکور، افزوده شدن نقش پژوهش بر وظایف سنتی 

آلمان رخ داد و سپس  یهادانشگاهدی بود که ابتدا در سده نوزدهم میال

جهان اشاعه پیدا کرد. در این راستا، اتزکویتز  یهادانشگاهبه سایر 

(Etzkowits)  تنها نقش آموزش نیروی  هادانشگاهابتداء ": کندیمبیان

انسانی را بر عهده داشتند که با تغییر اوضاع و نیازهای جوامع، در اواخر 

 عنوانبههم نقش پژوهش نیز به آن افزوده شد. این پدیده سده نوزد

که طی آن، پژوهش، افزون بر  شودیمیاد  هادانشگاه "انقالب نخست"

. [14] "شدافزودهوظیفه سنتی آموزش، به نقش و کارکردهای دانشگاه 

 هانشگاهدای که تاثیری عمیق بر نقش و کارکرد از دیگر تحوالت نیچنهم

عمومی پژوهش در  یهابودجهبه کاهش  توانیم، استگذاشتهبر جای 

دیگر قادر نبودند با اتکا صرف  هادانشگاه. [11]پی جنگ سرد اشاره کرد 

دولتی و بدون توجه به بازگشت سرمایه به انجام  یهابودجهبه 

مدرن جهت دستیابی  یهادانشگاه، رومبادرت ورزند. از این  هاوهشپژ

، به ترشیب یهاهیسرماخصوصی برای بدست آوردن  یهابخشبه 

روی آوردند  هاپژوهشنتایج  یسازیتجارو  وکارکسب یهاتیفعال

[11]. 
 است. تحقق ید آموزش عالیم جدید ثروت از علم، پارادایبنابراین، تول

دانشگاه  عنوانبهاز دانشگاه است که  یدیف جدین مهم، باعث تعریا

 نهاد دانشگاه از نسل مندنظام. دگردیسی استشده یگذارنامن یکارآفر

باالتر، فرآیندی حلزونی بوده و برخورداری از  یهانسلاول به 

 ژهیوبهو  یدر تأکید کمّ یکاستموجب بروز  تنهانهجدید  یهاتیقابل

ورت یک ضر عنوان، بلکه به شودینمکیفی در سلسله مراتب آموزشی 

. فراستخواه با اقتباس از کوتوز شودیمتقویت  مندهدفمؤکد، پویا و 

(Kotosz و همکاران به )میان سه نسل دانشگاه در کشورهای  سهیمقا

 :[17] استپرداخته 1جدول در حال توسعه به شرح 

 

 توسعهمیان سه نسل دانشگاه در کشورهای در حال  یاسهیمقا: 1جدول 

 نسل سوم نسل دوم نسل اول دانشگاهی یهانسل

 آموزش، پژوهش، کاربرد دانش و فناوری آموزش و پژوهش آموزش هدف

برنامه آموزشی و 

 یهابرنامهدرسی و 

 پژوهشی

-تدریس دانش آماده جهان به دانشجویان،  -

 -به عنوان منبع درسی،  یاترجمه هابکتاب

 تکنولوژی آموزشی -سخنرانی، حفظ، مدرک، 

در چارچوب نظریات  هانامهانیپاتحقیقات و  -

و آزمون  هادادهگردآوری  -جهانی،  آماده

سبک یک  -کاربردی،  یهاپژوهش -، هاهیفرض

 دانش

 یهاپژوهش -انتقال و جذب دانش و فناوری،  -

محلی و ملی  یهانهیزمسبک دو متناسب و مرتبط با 

کارافرینی  -دانشگاه، سفارش بیرونی به  -خاص، 

 دانشگاهی

 تولید ارزش افزوده شناخت طبیعت امور و اشیا حقیقت، وفاداری به حقیقت یوجوجست نقش

 خروجی
و متخصص برای احراز  یاحرفه کردهتحصیل 

 مشاغل تخصصی
 و دانشمندان هایاحرفه

، دانشمندان و کارآفرینان که خود هایاحرفه

 آورندیمپدید  وکارکسب یهافرصت

 غلبه انگلیسی به سمت غلبه انگلیسی متعدد خارجی یهازباه زبان

 تریاحرفهمدیران  از دانشمندان از مقامات مدیریت

 (1111( به نقل از کوتوز )117: 1391فراستخواه )

حوزه ارتباط  نظرانصاحبمختلفی از سوی و الگوهای  هامدل نیچنهم

این الگوها را  یلک صورتبه. اما استشدهدانشگاه و صنعت پیشنهاد 

 ی)نظام مقدمات ی( نظام تصادف1ف کرد: یدر قالب سه نظام تعر توانیم

جدا و  یهابرنامه یدام داراکن نظام، دانشگاه و صنعت هریارتباط(: در ا

گر یدکیارتباط با  یبرا یامه منسجم و مدونگر بوده و برنیمستقل از همد

بوده و صرفاً در  مدتکوتاهموردی و  صورتبهآنها  یهایهمکارندارند. 
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 ارتباط(: یانی)نظام م ی( نظام تعامل1. ردیگیمط خاصی صورت یشرا

ارتباط از سوی دانشگاه و  یریگشکلو  یارکاز به همین حالت نیدر ا

ت و یتقو یرا برا یمشخص یهابرنامهصنعت تا حدی احساس شده و 

شرفته ی)نظام پ یاملک( نظام ت3. رندیگیمدر نظر  هایهمکارتداوم این 

ارتباط(: در این نظام دانشگاه و صنعت به درک ضرورت ارتباط فعال و 

ل یکو خواستار تش انددهیرس یو مطالعات یعلم یهانهیزما در همه یپو

الت کد تا بتوانند مسائل و مشهستن کمشتر یقاتیتحق-یعلمز کمر کی

 متقابل یهایهمکارنند. برقراری کحل و فصل  یشتریرا با سرعت ب

 .[18]ز است کن مریل ایکدر تش یدرازمدت، شرط اساس
 ما به موضوع یهادانشگاهامروزه بحث آموزش و یادگیری با کیفیت در 

فراستخواه با بیان اینکه بسیاری از تبدیل شده است.  یاشدهفراموش 

در دانشگاه ندارند،  بخشییرهاموثری از یادگیری  تجربهدانشجویان 

 نادرست، یهااستیسبر اثر  ییگرامدرکترین دالیل آن را شیوع مهم

نامعقول در  یداربنگاه یهاوسوسهدر نظام آموزشی،  یمدارحافظه

ش عالی، تلقی نادرست ما از دانشگاهی، کاالیی شدن آموز یهاتیریمد

نقائص جدی در معیارهای  رغمبهکمی  ضابطهیبمجازی شدن، رشد 

هیئت علمی در کشور، آثار تمرکزگرایی و  نهینهادکیفی، تضعیف 

 ندکیممشکالت مربوط به آزادی آکادمیک و استقالل دانشگاهی ذکر 

. با وجود این، ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی یکی از اهداف مهم [17]

. راهبرد پیشنهادی در این باشدیم یاریصنعتبا رویکرد  هادانشگاه

در مقاطع تحصیالت تکمیلی  محورپژوهشزمینه توسعه آموزش 

باشد که این امر بایستی توسط اعضای هیات علمی  تواندیم

 کاربهخود را در آموزش کالسی  روزبهکه نتایج پژوهش  یگرپژوهش

نظر انجام آن  ، محقق گردد و با توجه به شرایط موجود بهبندندیم

دشوار خواهد بود. چرا که در نظام آموزش عالی ایران، عامل اصلی ارتقاء، 

عملکرد پژوهشی است. در این نظام توجه اندکی به عملکرد آموزشی 

 یاژهیوو آموزش اثربخش اعضای هیات علمی از جایگاه  شودیمافراد 

 .[19]برخوردار نیست 
پرورش  یبرا یانونک هادانشگاهکه  کندیم(، بیان Sweeneyینی )سوو

 یدانش علم یاصل کنندهعرضهاز و همواره یمورد ن یو توسعه منابع انسان

 کینولوژکت یهاتخصصخته و بستر پرورش یفره یانسان یرویو ن

 کف مشتری(، به تعرBorrell, Damianان )یدم -. بورل[31] اندبوده

متخصص  یانسان یرویآنها و ن یدرس یهـابرنامـه، یتـرکد یهـادوره

دانشگاه و صنعت اشاره  یهایهمکار یبرا یانهیزم مانندبهاز یمورد ن

 عنوانبهو مراکز تحقیقاتی  هادانشگاهبه طور کلی،  .[31] اندکرده

باید  و توانندیمنهادهای تولید دانش و تربیت نیروی انسانی،  نیترمهم

نقش محوری در تولید دانش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز حوزه 

 .[31] فاکنندیاصنعت کشور 
، تجربه صنعتی در حین گذراندن مقاطع پوریجمالبه اعتقاد شفیعی و 

ه وسیله است و باید ب ارزشبسیار با  ترنییپاتحصیالت تکمیلی و مقاطع 

گسترش  نیچنهم .[33]هر دو بخش دانشگاه و صنعت تشویق شود 

مرزهای دانش و تأثیر تحوالت علمی جهان بر تغییر نیازهای آموزشی 

جدید را  یهارشتهاخیر، ضرورت تدوین  دههدر  هادانشگاهو پژوهشی 

 با تا کنندیم تالش هادانشگاه. از این رو [34]مطرح نموده است 

 و جدید علمی یهارشته و دروس قالب در شده تولید دانش از استفاده

 بتوانند آن تعمیق و توسعه و شدن کاربردی و به دانشجویان آن انتقال

نمایند. در این راستا، محققانی  را فراهم جامعه و عالی آموزش بین تعادل

 & Protogerou, Caloghirouهمچون پروتوجرو و همکاران )

Siokas تحصیلی بر همکاری دانشگاه با صنعت  یهارشته(، به تأثیر

(، Gulbrandsen and Thune) . گالبراندسن و تون[31] اندپرداخته

 مرتبط با یهاحوزهنیز به بررسی همکاری بین دانشگاه و صنعت در 

. [31]علوم انسانی، که توجه بسیار کمی به آنها شده، پرداخته است 

ارد؛ تحقیقی نیز بستگی د یهانهیزمبه  یسازیتجارتفاوت در پتانسیل 

جارتی ت یبرداربهرهمثال، تحقیقات در علوم زیستی پتانسیل  عنوانبه

حقیقات آنها بنیادین و عموماً کاربردی هستند و در باالیی دارند، زیرا ت

. این موضوع، [37]علوم کاربردی تمایل به همکاری بسیار باال است 

علمی در راستای نوع و میزان همکاری  یهارشتهیعنی تفاوت در 

این حوزه  گذاراناستیسبه  یرساناطالعدانشگاه و صنعت از جهت 

 .[38] گرددواقعمثمرثمر  تواندیم
( در پژوهش خود به نقش اکوسیستم کارآفرینی یک Levieلیوای )

ه در ک کندیمو بحث  دینمایمد تأکی یآورفن یسازیتجاردانشگاه در 

 یآورنف یسازیتجاراین فرآیند، یادگیری باید جایگزین تدریس شود و 

. شوددادهمختلفی به دانشجویان آموزش  یهاروشبایستی با استفاده از 

مرسوم دانشگاهی در فرآیندهای  یهاآموزشعدم کارایی  نیچنهموی 

دلی که با استفاده از سیستم و در م سازدیمرا خاطرنشان  یسازیتجار

یری متغ عنوانبه، به آموزش و پرورش کندیمعصبی ترسیم  یهاشبکه

 نفعانیذهمه  نیچنهم. [39] دینمایم، اشاره یسازیتجاردخیل در 

، محتوا و یسازیتجارمطالعاتی درگیر در فرآیندهای  یهاحوزهو 

و چگونگی تدریس بر  دانندیمجدیدی را الزم و ضروری  یهاروش

در اساسی  یهاچالشیکی از  عنوانبه یسازیتجاراساس رویکرد 

با . [41] گرددیم یتلق، هاتیفعالکالس درس و برای شکل دادن به 

رد کارک یهایژگیوبه این مسائل، تحقیق حاضر درصدد بررسی توجه 

از نظر خبرگان صنعتی،  یاریصنعتدر جهت  هادانشگاهآموزشی 

 دانشگاهی و مدیران و کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 روش کار

 یهاپژوهشپژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن به لحاظ هدف، از نوع 

کیفی  یهاپژوهش، در قالب هادادهلحاظ روش گردآوری کاربردی و به 

. خبرگان 1شامل سه گروه:  از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری

. مدیران و کارشناسان وزارت 1نماینده بخش صنعت،  عنوانبهصنعتی 

. اعضای هیات 3و  یگذاراستیسنماینده بخش دولتی و  عنوانبهعتف 

 یرتیغندانشگاهی که تجارب و اطالعات  نماینده بخش عنوانبهعلمی 

را  97-91در زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت دارند، در سال تحصیلی 

. جامعه آماری پژوهش حاضر از این سه حیطه، با هدف دادیمتشکیل 

و تاثیرگذاران اصلی  نفعانیذ نظرنقطهموضوع از  جانبههمهبررسی 

گردید. برای جامعه آماری حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت انتخاب 

و نخبگان دانشگاهی و صنعتی به دلیل کیفی بودن مطالعه  نظرانصاحب

( استفاده Givenهدفمند، بر مبنای نظر گیون ) یریگنمونهاز روش 

نفر( شامل افرادی بودند که  18نفر از  11، اکثر این افراد، )[41] دیگرد

سازمانی تاثیرگذار و تجربه مشترک دانشگاهی و صنعتی  یهاپست

داشتند. شایان ذکر است، کفایت تعداد نخبگان صنعتی و دانشگاهی 

فتی از آنان بر اساس شاخص اشباع دریا یهادادهمنتخب و کفایت 

در تحقیقات  هاداده یآورجمعکه به طور معمول معیار قابل قبول  نظری

 از ابزار تحقیق یهاداده یگردآور ی. برادیگرد، تعیین [41]کیفی است 
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حیث، با  نیااستفاده شد. از  افتهیساختارمهین عمیق و یهامصاحبه

حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت  خبرگان و متخصصان از نفر هجده

نفر از  7نخبگان صنعتی، نفر جزء  1مصاحبه گردید، که از بین آنها 

 هادانشگاهنفر از اعضای هیات علمی  1مدیران و مسئولین وزارت عتف و 

به دست آمد، اما  11 رساناطالعدر  هادادهبودند. با وجود اینکه اشباع 

ادامه پیدا کرد و با توجه به اینکه اطالعات  18 رساناطالعتا  هامصاحبه

متوقف شد. میانگین  هامصاحبهد جدیدی از آنها به دست نیامد، رون

 دقیقه بود. 11مدت زمان هر مصاحبه 
ی اشوندگان، قبل از شروع مصاحبه خالصهجهت آمادگی اولیه مصاحبه

اصلی پژوهش از طریق  یهاپرسشاز طرح پژوهش و همچنین اهداف و 

و در ابتدای جلسه مصاحبه نیز به طور  شدرساندهتلفن به اطالع آنها 

با یک  هامصاحبه. شددادهره موضوع پژوهش توضیحاتی مختصر دربا

ل نس یهادانشگاهکارکرد آموزشی  یهایژگیو"سؤال کلی تحت عنوان 

پیگیرانه جهت  یهاسوالآغاز گردید و با  "ران چیست؟یسوم در ا

 های کیفی وثبت داده منظوربهدریافت اطالعات تکمیلی ادامه یافت. 

بر فرآیند مصاحبه و با کسب اجازه از کننده مصاحبه ترشیبتمرکز 

ی از نکات کلید نیچنهمها ضبط شد و شوندگان، تمام مصاحبهمصاحبه

پس از  هامصاحبهصورت گرفت. متن  یبردارادداشتیهر مصاحبه 

، توسط دو نفر به صورت جداگانه مورد کدگذاری دستی قرار یسازادهیپ

ز روش تحلیل محتوای در بخش کیفی ا هادادهگرفت. برای تحلیل 

 Openاستقرایی استفاده شده که طی سه مرحله کدگذاری باز )

coding( کدگذاری محوری ،)Axial coding و کدگذاری انتخابی )

(Selective coding انجام گرفته است. در کدگذاری باز، هدف )

. بر [43]خام است  یهادادهاز  هامقولهپژوهشگر استخراج مفاهیم و 

خام به شکل واحدهای معنایی از همدیگر تفکیک  یهادادهاین اساس، 

ک کد یا مفهوم را به واحدهای معنایی ی شدهدادهو اسامی نسبت  شدند

تا  دندشپیوسته با همدیگر مقایسه  طوربهشکل داد. مفاهیم ایجادشده 

مشخص شود که آیا مفهوم تازه یک رویداد متفاوت از مفاهیم قبلی 

بر  ولی اگر شدیماست یا نه. اگر متفاوت بود بر مفاهیم قبلی اضافه 

ق ا آن تلفیب داشتیمرویدادی مشابه با یکی از مفاهیم قبلی داللت 

بعد از کدگذاری باز به کدگذاری محوری در این پژوهش . دیگردیم

کدگذاری محوری به این دلیل محوری است که کدگذاری پرداخته شد. 

یابد. در این مرحله پژوهشگر یک حول یک محور یا مقوله تحقق می

مقوله مرحله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرآیندی 

 Core Categoryعنوان پدیده مرکزی )حال بررسی است، به که در

or Phenomenon ها را به آن مرتبط و سپس دیگر مقوله داد( قرار

 است، یک هادادهکرد، در کدگذاری انتخابی نیز که مرحله آخر تحلیل 

 یهامقوله یسازکپارچهیمقوله محوری انتخاب و به عنوان ابزاری برای 

رفت تا بر آن اساس بتواند توجیه منطقی از پدیده اصلی دیگر قرار گ

ی انتخاب یهاسازهارائه نماید. بدین صورت مفاهیم باز، مقوالت محوری و 

 تحقیق بدست آمد.

جهت اطمینان از روایی کدگذاری، از روش روایی بررسی همکار 

(Inter-coder Reliability بهره )به این منظور، مفاهیم باز شدگرفته .

در اختیار یکی از اساتید مرتبط و آشنا با تجزیه و تحلیل  آمده دستبه

 یهاگزارهکیفی قرارگرفت تا به انطباق مفاهیم باز با  یهاداده

آنها در قالب مقوالت محوری  یبنددستهو سپس به  شوندگانمصاحبه

انتخابی تحقیق بپردازد. جهت آشنایی این همکار با  یهاسازهو سپس 

مشترک  صورتبه مصاحبهمتن یکی از جلسات روش کدگذاری، 

کدگذاری و تشریح شد. سپس، چهار متن مصاحبه جهت کدگذاری 

مستقل در اختیار این همکار تحقیق قرارگرفت. میزان توافق بین 

 Kappaکدگذاری محققان اصلی و همکار مدعو بر اساس ضریب کاپا )

Coefficientدو فرد، که اندازه توافق و هماهنگی  ( که به بررسی

، در حدود دهدیمگیری قرار جداگانه مورد اندازه صورتبهموضوعی را 

درصد تعیین شد که با توجه به کیفی بودن تحقیق، شاخص  79/1

. باشدیمکیفی  یهادادهمناسبی برای اطمینان از روایی تجزیه و تحلیل 

 هاداده یبندطبقهالزم به توضیح است، بررسی موارد مورد اختالف در 

 و اکثراً در بخش اختصاص مفاهیم به مقوالت محوری بود.

 هاافتهی

عمیق و اکتشافی،  یهامصاحبهبر طبق نتایج این بخش که حاصل 

آنها با مبانی  مطابقتو  هامصاحبهکدگذاری و تحلیل محتوای متن 

 یک در نمونه، یمفهوم استخراج گردید. برا هشتو  چهلنظری است، 

و مفاهیم مربوطه در  کالمی یهاگزاره، به ذکر 1جدول  شرح به مورد

بر اساس نتایج تحلیل محتوا، چهل و  .استشدهاین زمینه پرداخته 

شناسایی گردید، در مرحله بعدی،  نظرانصاحبهشت مفهوم توسط 

، تیشدند. در نها یابییجا یازده مقوله محوریم مذکور در قالب یمفاه

 3جدول ل شدند. در یتحل ی، در شش مقوله انتخابیمحور یهامقوله

مذکور  یهاافتهیکه از  یمطالعات همراهبهپژوهش  یهاافتهیخالصه 

 .استشدهدارد، ذکر  یت تجربیحما

اصلی کارکرد آموزشی  یهایژگیو توانیم، آمدهبدستبر اساس نتایج 

 یگذاریمشخط"شش سازه انتخابی،  نسل سوم را در یهادانشگاه

 ،"توسعه منابع انسانی آموزشی"، "آموزشی یزیربرنامه"، "آموزشی
؛ و یازده "ارزشیابی آموزشی"، "فرایند آموزشی"، "منابع آموزشی"

، "دانشگاهی یهارشتهتوسعه "، "هاآموزشتوسعه انواع "مؤلفه، 

یکرد گسترش رو"، "کارآموزی و کارورزی یهادورهگسترش "

بر  تاکید"، "وکارکسبو  یسازیتجارگسترش رویکرد "، "کارآفرینی

توسعه و بالندگی "، "آموزشی برنامهتدوین "، "نیازسنجی آموزشی

، "گسترش منابع آموزشی"، ")یاددهنده و یادگیرنده( بازیگران آموزشی

و  "ارزشیابی آموزشی یسازنهیبه"، "آموزشی یهاروشگسترش "

 کرد. یبندطبقه 3جدول هوم در قالب و هشت مف چهل

 

 باز یکدگذار و مصاحبه فرایند در کالمی یهاگزاره از یانمونه: 2جدول 

 مفاهیم باز گزاره کالمی

بتوانیم مطالب درسی رو اول بازبینی حائز اهمیت باشد، این است که ما در حقیقت  تواندیمچیزی که در زمینه آموزش 

و مطالب آموزشی از خاصیت افتاده و کاربردی نیستند.  هارشتهبکنیم، به شدت به این کار نیاز داریم. بسیاری از منابع، 

ی ژکه تاریخ مصرف آنها گذشته است و تکنولو ییهارشتهو با مطالب و  باشدیمشدن  روزبهدنیای علم دائماً در حال تغییر و 

 تعریف شود. تواندیماولین گام  عنوانبهصنعت را پاسخ داد. این  روزبهنیازهای  توانینمبیس نیست، 

 ،روزبهبازنگری مستمر محتوای دروس، استفاده از منابع 

 نوین یهارشتهکاربردی، تاکید بر  یهاآموزشتاکید بر 

 یهارشته، طراحی و اجرای روزبه یهایتکنولوژمنطبق بر 

 ربردیکا
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 ق حاضریتحق یهاافتهی یحام یهاپژوهشو شناسایی کدهای باز، محوری و انتخابی کارکرد آموزشی و  هامصاحبهنتایج تحلیل محتوای  :3جدول 

( مقوله ی)کدگذار

 یمحور
 ق حاضریتحق یهاافتهی یحام یهاپژوهش ( مفاهیم بازی)کدگذار

 آموزشی یگذاریمشخط

توسعه انواع 

 هاآموزش

و  گراتیمامور یهاآموزش، ارائه محورمهارت یهاآموزشکاربردی، ارائه  یهاآموزشتاکید بر 

از تجربیات آموزشی موفق داخلی  یبرداربهرهکوتاه مدت تقاضامحور،  یهاآموزشهدفمند، ارائه 

 و خارجی

( Tetrevova & Sabolova) 1111تترووا و سابولوا، 

( Klofsten & Evans) 1111؛ کالفستن و اوانز، [44]

؛ [41] 1394و اصغرپور علمداری، پورمیابراه؛ [41]

؛ آذر و [47] 1393ان و همکاران، یقورچ ینادرقل

 .[48] 1391همکاران، 

 یهارشتهتوسعه 

 دانشگاهی

نوین  یهارشتهکاربردی، تاکید بر  یهارشته، طراحی و اجرای هایارشتهانیمحرکت به سمت 

 روزبه یهایتکنولوژمنطبق بر 

 1111ندهولم، ی؛ ل[49]( Feller) 1117فلر، 

(Lindholm )[11]؛ [11] 1391تابان،  ؛ یاسینی و

 ی؛ خورسند[13] 1391دوامی، [11] 1391مهدی، 

 [14] 1388وه، کطاس

 یهادورهگسترش 

کارآموزی و 

 کارورزی

دانشجویان در صنعت، حمایت مالی هدفمند و  یهایکارآموز یهدفمندسازترویج و 

کارورزی و کارآموزی، نظارت علمی و فنی مستمر  یهابرنامهبرای اجرای موفق  مدارتیمامور

 های کارآموزیاستادان دانشگاه بر اجرای دوره

و  عمرانیصالح؛ [11] 1391شفیعی و موسوی، 

؛ [11] 1388، ی؛ انتظار[11] 1391چهارباشلو، 

 .[17] 1381و همکاران،  پوریمیابراه

گسترش رویکرد 

 کارآفرینی

دانشگاهی نسبت به جامعه  ی، ارتقاء سطح دانش عمومهاآموزشاتخاذ رویکرد کارآفرینی در 

مستمر با کارآفرینان و نوآوران ملی  یهانشست، برگزاری ینیارآفرکو توسعه فرهنگ  ینیارآفرک

ی کارآفرین یهامهارتنان به دانشجویان، پرورش یارآفرکات یارتباط و تبادل تجرب یجهت برقرار

آموزش  یهاستمیسارهای کوچک، الگوبرداری و پیاده سازی کسب و کجهت راه اندازی و توسعه 

 کارآفرینی یالمللنیب

؛ [18]( Philpot & Dooley) 1111فیلپوت و دولی، 

 1118؛ یوسف، [19]( Woollard) 1111والرد، 

(Yousf )[11] ،1117؛ وسترگارد (Vestergaard )

؛ راسموسن، موئن [11]( Liesner) 1111سنر، ی؛ ل[11]

 ؛[13] 1111و گالبرندسن، 

گسترش رویکرد 

و  یسازیتجار

 کسب وکار

، یسازیتجاراستادان آشنا با مفاهیم استفاده از استادان آشنا با اصول کسب و کار، استفاده از 

 در دانشگاه یسازیتجار یهاآموزش، توسعه وکارکسبترویج  یهاآموزشتوسعه 

؛ [41]( Nelson & Monsen) 1114نلسون و مونسن، 

 [13]( Teh & Yong) 1118یانگ،  و ته

 آموزشی یزیربرنامه

تاکید بر نیازسنجی 

 آموزشی
 ، آمایش آموزشی در سطح ملینفعانیذمستمر آموزشی از صنایع و  یازسنجین

 1391؛ شفیعی و موسوی، [48] 1391آذر و همکاران، 

؛ فیوضات و تسلیمی، [14] 1391، زادهینقلیحس؛ [11]

1381 [14 ,11]. 

 برنامهتدوین 

 آموزشی

 یزیربرنامهمشارکت دادن بخش صنعت در تدوین برنامه آموزشی دانشگاه، تفویض اختیارات 

 آموزشی یهایزیربرنامهآموزشی به دانشگاه، آینده نگری در 
 (.Bathelt & et al) 1111و همکاران،  باثلت

 توسعه منابع انسانی آموزشی

توسعه و بالندگی 

 بازیگران آموزشی

)یاددهنده و 

 یادگیرنده( 

استادان، داشتن اختیار جذب دانشجو از  یهایستگیشادانشجویان، ارتقاء  یهایستگیشاارتقاء 

فاده استسوی دانشگاه، استعدادیابی دانشجویان، آزادی دانشجو در انتخاب درس، رشته، دانشگاه، 

 هدفمند از استادان مهمان داخلی و خارجی

 1384؛ رئوفی و بابایی، [11] 1381فیوضات و تسلیمی، 

 .[11] 1383؛ عزیزی، [13]

 منابع آموزشی

گسترش منابع 

 آموزشی

ی کیترونکال یبرای آموزش، تهیه محتوا روزبهبازنگری مستمر محتوای دروس، استفاده از منابع 

 یتابچه و بروشورهای آموزشکه یبرای صنایع توسط دانشگاه، ته

، پوریاریشهر؛ فیض و [17] 1393و بهاری،  زادهعوض

 .[19] 1393؛ عباسی و کارنما، [18] 1393

 آموزشی فرایند

 یهاروشگسترش 

 آموزشی

نظری، برگزاری سمینارها، میزگردها و  یهاآموزشعملی در کنار  یهاآموزشتوسعه و ترویج 

درباره صنعت و  یآموزش یتخصص یهاکارگاه یعلمی با مشارکت صنایع، برگزار یهاکنفرانس

توسعه و ترویج توسط صنایع، استفاده از تکنولوژی و وسایل نوین کمک آموزشی،  یفناور

و تیمی، توسعه و ترویج تورها، اردوها و بازدیدهای  یکارگروهمجازی، تشویق به  یهاآموزش

همکاری دانشگاه و صنایع برای مهارت آموزی در  یهانامهتفاهمآموزشی در صنعت، عقد  -علمی

 دانشگاه و صنعت

؛ [4]( Muscio & Vallanti) 1114ماسکیو، واالنتی، 

 .[17]( Perkmann & Walsh) 1117پرکمن و والش، 

 ارزشیابی آموزشی

 یسازنهیبه

 ارزشیابی آموزشی

متنوع ارزشیابی آموزشی، مشارکت دادن صاحبان صنایع در بخش ارزیابی  یهاروشاستفاده از 

به ارزیابی تکوینی و فرایندی عالوه بر ارزیابی  عملی از عملکرد دانشجویان، لزوم توجه و تاکید

 عملی و نظری، رصد مستمر دانش آموختگان یهابخشپایانی، تقسیم متوازن نمره امتحانی به 

؛ عسگری و همکارارن، [18] 1393، رادیمیرحبیرامی و 

 .[71] 1391؛ مؤمنی، [19] 1391

یریگجهینتبحث و 

نسل سوم  یهادانشگاهپژوهش حاضر با هدف آگاهی از کارکرد آموزشی 

پژوهش  یهاافتهی. استگرفتهبا استفاده از روش کیفی صورت 

این است که دانشگاه مذکور از لحاظ آموزشی نیازمند  دهندهنشان

است، از جمله، تاکید بر  هادانشگاهمشابه و متمایز با سایر  یهایژگیو
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 یهاآموزش، ارائه محورمهارت یهاآموزشکاربردی، ارائه  یهاآموزش

کارآموزی و کارورزی،  یهادورهکوتاه مدت و تقاضا محور، گسترش 

ب و و کس یسازیتجارترش رویکرد کارآفرینی، گسترش رویکرد گس

 آموزشی مناسب. یهابرنامهکار، تاکید بر نیازسنجی، آموزش و تدوین 

 یاشهیکلگرچه در باب هر یک از نکات مذکور، رویکرد تجویزی و 

شنهاد داد، اما یپ "نبایدها"و  "باید"از  یامجموعهاتخاذ کرد و  توانیم

 یهاافتهی، استدادهین امر خودداری کرده و ترجیح پژوهشگر از ا

 ترعیوساقتصادی جامعه و در مقیاس  -پژوهش را در بافت اجتماعی

مورد بحث قرار دهد. از این رو، در این بخش، نه تنها به درون نظام 

. قبل تاسشدهتوجه  ترشیبدانشگاه، بلکه برعکس، به محیط بیرون آن 

ری است که قدمت دانشگاه به مثابه نهاد علمی از هر چیز الزم به یادآو

سال است، بنابراین، میزان انتظار از این نهاد نیز باید  84در ایران حدود 

متناسب با سطح بلوغ و پختگی آن باشد. با وجود این، به پیوند دانشگاه 

 باید نگریست. انهیگراواقعبا سایر نهادهای جامعه با عینک 
صنعت، امری وارداتی است که متأثر از شرایط  دانشگاه در ایران مانند

و . پیوند بین داستافتهیزمانی و مکانی در سطوح مختلف گسترش 

ت. ر تحول آن اسیو س ریپذشکلپدیده وارداتی، نیازمند تأمل بر منشاء 

به بیان دیگر، بدون توجه به بافت جامعه و مفروضاتی که در آن دانشگاه 

سخن از دانشگاه و صنعت به میان آورد.  توانینم، استگرفته شکل

اه در . دانشگاندگرفتهاز این منظر، مورد کنکاش قرار  هاافتهین، یبنابرا

 -تن نوشتار اسیکه شرح آن فراتر از ا -یاسیس-یخیل تاریران، به دالیا

اد م کند. دولت، نماد نهیرابطه خود را با بازار و دولت تنظ استنتوانسته

. زدیخیبرم، نماد نهاد اقتصاد و دانشگاه از نهاد علم سیاست است. بازار

ک از آنها متفاوت یکه مشخص است، خاستگاه هر  طورهمانن، یبنابرا

ت خاص خود را یک از آنها کارکرد و ماهین اساس، هر یاست و بر ا

م یکه تقس یاجامعهن موضوع از آن جهت است که در یدارند. طرح ا

نتظار ا توانینم، باشدنشدهصورت گرفته  ین نهادها به درستیف بیوظا

اه را دانشگ توانیممثال، چگونه  عنوانبهن آنها داشت. یوند بیبرقرار پ

به بازاری متصل کرد که سراسر در اختیار دولت است. آیا در این شرایط 

داشت که  یدانشگاه توانیمبازار به دانشگاه نیازمند است؟ چگونه 

 یدولت مرکز یتمرکزگرا یهااستیسطره ین است اما تحت سیکارآفر

؟ بدون شک، گذردیم شدنیدولتاز جاده  ینیکارآفر یا مجرایباشد؟ آ

مذکور، منفی است. اگر در ایران بین صنعت و دانشگاه  یهاپرسشپاسخ 

جام به سران هاپژوهشو  شودینمکه باید و شاید پیوندی برقرار  چنانآن

 مذکور یدمان نهادهاین چیحوه تعامل ب، ریشه آن را باید در نرسدینم

کاربردی یا نیازسنجی آموزشی برای  یهاآموزشجستجو کرد. ارائه 

و از رده  یگسترده آن در رنج کهنگ یهابخشران که یصنعت ا

که دستور کار  یدربرخواهد داشت؟! صنعت یابارقهاست، چه  شدنخارج

ز صاحبان آن از رانت ا یاری، و بسردیگیمخود را از دولت  یهاتعرفهو 

 نظربه، یبه دانشگاه دارد! آر یازی، اصوالً چه نکنندیماستفاده  یدولت

 است. یاشهیکلشنهاد ین مساله فراتر از ارائه چند پی، حل ارسدیم

که  طورهمان، کندیمرشد  یاقتصاد یه رقابت و آزادیصنعت بر پا

اضر، در حال ح کدامچیه. ابدییمتوسعه  یه استقالل علمیدانشگاه بر پا

 ل مختلفیت صنعت در کشور به دالیندارند. وضع یت مطلوبیوضع

ا یکه در دن یعیبا تحوالت بیرونی هماهنگ شود. صنا استنتوانسته

 یران به عنوان راه حل صنعتیکشور ا ی، برااندشدهل به مشکل یتبد

! الزمه کمک دانشگاه به صنعت، وجود تعامالت مثبت شوندیممطرح 

رامون است. اقتباس یبین صنعت و دانشگاه با جهان پ یالمللنیب

نهادهای واسط از جمله، انتقال نوآوری، مراکز رشد، کارآفرینی و 

به  اندتوانسته ترکمعلم که البته در جای خود قابل تقدیرند،  یهاپارک

ن است که این یران کمک کنند. علت ایا یهادانشگاهحل مشکالت 

فاصله  کشور یت فعلیکه با وضع اندشدهتحوالتی حادث مفاهیم بر پایه 

 یهاتاسیسسم و یبرالیم مذکور در بافت اقتصاد نئولیدارد. مفاه یزیاد

م متعلق به ین مفاهیگر، اید ی. از سواندگرفتهبازار آزاد شکل 

 یهادانشگاههستند.  یانسانعلومو نه  یمهندس-یفن یهادانشگاه

در جستجوی  یانسانعلوماقتصاد نیستند. ، ابزار نهاد یانسانعلوم

 یران، برخین، در ایاست. باوجود ا یبخشییرها، حقیقت و ییورزعلم

. اندادهدم یتعم یانسانعلوم یدانشگاهارا به  ینیآفرثروتو  یسازیتجار

و نه  یو فرهنگ ی، اجتماعیانسانعلوم یهادانشگاهکرد حاکم در یرو

امکان کاربست  ی، زمانگرپژوهش باوربهان، یاست. در پا یاقتصاد

 نیکه تعامل ب گرددیمپژوهش حاضر در داخل کشور فراهم  یهاافتهی

، انجام صورتنیار یف شود. در غینهاد دولت، اقتصاد و علم بازتعر

 یوند دانشگاه و صنعت کمکیمختلف، به حل موضوع پ یهاپژوهش

از بکنند. در حال یس نگر احسایکدین دو نهاد به ید اینخواهد کرد. با

 ست.یازمند نین یگریک به دیچ ین دو، هیا بودنیدولتحاضر به علت 

 پژوهش یهاتیمحدود

دلیل سمت شوندگان، بهدر پژوهش حاضر، دسترسی به مصاحبه

های متعدد بود ها دشوار و نیازمند پیگیریسازمانی و مشغله کاری آن

شد. این موضوع به عنوان که در نهایت بعد از مراجعات متعدد، ممکن 

کیفی تحقیق  یهادادهمحدودیت پژوهش از لحاظ گردآوری  نیتریاصل

 .رفتیمبه شمار 

 سپاسگزاری

 یاری نمودند، را ما تحقیق فرایند در که خبرگانی از همه بدینوسیله

 .میینمایمخویش را اعالم  مراتب سپاسگزاری

 تأییدیه اخالقی

 گروه به نفرات اطمینان دادن و ترضای جلب شامل اخالقی مالحظات

 پژوهش، نهایی نتایج از آگاهی و هاپاسخ بودن محرمانه بر مبنی خبره

 .رعایت شد

 تعارض منافع

 .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین

 منابع مالی

.است شده انجام نویسندگان شخصی بودجه با این پژوهش
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