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Abstract  Article Info 

Introduction: The development of any country depends on the proper interaction of 

two important sectors of industry and academia. Therefore, the present study aimed to 

provide a market model of knowledge-based industry-university communication. 

Methods: This research was a qualitative research based on data theory in 2019. The 

statistical community consists of experts in the field of industry-university 

communication, which was chosen as a targeted, snowball type. 13 specialist and 

university staff members were interviewed. Data were analyzed in three stages of 

open, axial, and selective coding. 

Results: The result of the encodings in the paradigm and conceptual model illustrates 

that the knowledge market based on industry-university communication forms on the 

basis of the separation of industry and university tasks, university move towards 

entrepreneurship and third generation, science application, industry-university 

communication, university-based activities, human resources, financial factors, 

educational-research factors, cultural factors, industrial factors, social factors, 

economic factors, international factors, political factors, wealth production, dynamic 

capabilities, and social advantage. 

Conclusion: Effective communication between the university and the industry 

improves the interaction between the two parties, and the quality and relevance of 

academic courses at the university have increased with the needs of the industry, and 

consequently the scientific and practical capabilities of the students, and the basis for 

innovation and advancement in organizations and society will promote. For this 

reason, the existence of a systematic and lasting link between the university and 

industry requires long-term planning, particularly strategic planning based on the 

cooperation of all beneficiaries. 

 Keywords: Knowledge 

market, Industry, 
University, Model 

Copyright © 2020, Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is 

properly cited.  

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             1 / 12

http://www.edcbmj.ir/en
https://edcbmj.ir/article-1-2267-en.html


 پزشکیراهبردهای آموزش در علوم   مجله

 1399 ،5 شماره ،13 هدور

 443-432: صفحات

433 

 

 

 

 دانشگاهارائه مدل بازار دانش مبتنی بر ارتباط صنعت و 
 

 1یوسفی، رضا *1یتی، ترانه عنا1یمانیبر جهیخد
 ران یا ،یسار ، یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار ،ی تیگروه علوم ترب 1

 
 
 

 
 tenayati@yahoo.com: لی می. ارانیا ، یسار ، یدانشگاه آزاد اسالم ، یواحد سار ، یت ی وه علوم تربگر ، ترانه عنایتیمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

بنابراین پژوهش حاضر با هدف   .دارد  دانشگاه  و  صنعت  مهم  بخش  دو  صحیح  تعامل  به  بستگی  كشوری  هر  توسعه  و  پیشرفت  : مقدمه
 ارائه مدل بازار دانش مبتنی بر ارتباط صنعت و دانشگاه بود. 

انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان و    1398  سال  در  بنیادهای كیفی و مبتنی بر نظریه دادهاین پژوهش از نوع پژوهش ها: روش
نفر از متخصص و   13ها هدفمند، از نوع گلوله برفی بود. با  نظر در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه است كه شیوه انتخاب آنافراد صاحب

 ها در طی سه مرحله كدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. عضو هیأت علمی مصاحبه شد. داده 

كننده آن است كه بازار دانش مبتنی بر ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب مدل پارادایمی و مدل مفهومی بیان هانتیجه كدگذاری : هایافته
كننده شدن علم، عوامل تقویت تفکیک وظایف صنعت و دانشگاه، حركت دانشگاه به سمت كارآفرینی و نسل سوم، كاربردیبر مبنای  

پژوهشی، عوامل فرهنگی، عوامل صنعتی، عوامل    -محور، منابع انسانی، عوامل مالی، عوامل آموزشیگاهشارتباط صنعت و دانشگاه، دان

 .گیردهای پویا، مزیت اجتماعی شکل میالمللی، عوامل سیاسی، تولید ثروت، قابلیتاجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل بین
  و   كیفیت  و  بخشیده  بهبود  را  نهاد  دو  این  میان  مشترک  هایفعالیت  و   تعامالت  صنعت،  و  دانشگاه  مؤثر  ارتباط  برقراری : یریگجه ینت

  و   یافته  افزایش   دانشجویان،  عملی  و   علمی  هایقابلیت  آن   تبع  به   و   صنعت  نیازهای  با  دانشگاه  در  آكادمیک  آموزشی  هایدوره   تناسب
این جهت وجود  .یابدمی   ارتقاء  جامعه  و  هاسازمان  در  پیشرفت  و  نوآوری  بسترهای  و مدتدراز همکاری و  مندنظام و پایدار پیوند از 
 باشد. ذینفعان می كلیه همکاری بر مبتنی راهبردی ریزیویژه برنامه به ریزیبرنامه  مستلزم  صنعت و دانشگاه بین مستمر

 بازار دانش، صنعت، دانشگاه، مدل  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 بوا  هواآن  ارتبواط  و  پوژوهش  و  آمووز   دنیای  امروز،  دنیای
 از یکوی صونعت، و دانشوگاه پیونود. اسوت جامعوه و صونعت

 و اقتصوادی یتوسوعه بوه رسویدن هوایراه ترینشودهشناخته
 چنودوچون به سخت جوامع توسعه كه ایاجتماعی بوده به گونه

 دیگور، سوخن اسوت. بوه شوده وابسوته نهاد دو این میان پیوند

 و صونعت بخوش همبسوتگی بوه توجه ملی، توسعه به دستیابی
 و صونعت میان همبستگی ضرورت كند.ایجاب می را هادانشگاه
 بوه بخشویلوزوم سرعت و دوسوویه نیازهای از برآمده دانشگاه،

 دلیول به دانشگاه و صنعت ارتباط توسعه [.1]است توسعه فرایند

 فناورانوه، تحووتت ایجواد در آن مثبت بسیار پیامدهای و اثرات

 و گذارانسیاسوت توجوه موورد دیربواز از اجتمواعی و اقتصادی
 فراوانی هایتال  و داشته قرار صنعت و دانشگاهی ریزانبرنامه

 گرفته صورت دانشگاه و صنعت بین اثربخش پیوندی ایجاد برای

 [.2]است
 وضعیت به توجه با هادانشگاه در موجود تحوتت و تغییر

 یک نهاد از دانشگاه امروزه كه گردید سبب دانش بازار بر مبتنى

 و تبدیل اقتصادى   -علمى نهاد یک به  صرف  فرهنگى - علمى
گروه در كه شود مطرح دانش بازار یک عنوان به  هاىآن 

 [. 3]هستند دانش هاىبنگاه علمى، و اقتصادى
  رشد  و  شودمی   تلقی  سرمایه  نوع  تریناصلی  عنوان  به  دانش
  اساس،  اینبر   كه   داشت  خواهد  دانش  انباشت  در  ریشه  اقتصادی
  نقش   دانشگاه،  جمله  از  دانش  دهندهاشاعه  و  تولید  نهادهای
اصلی می  ایفا  دانش  بازار  در  كلیدی كاركردهای  جمله  از  كنند. 
و  دانشگاه تحقیق  طریق  از  دانش  تولید  به ها،  آن  واسطه  انتقال 

آموز   دانشگاهمی  نقش  بر  خود  رسالت  حسب  بر  باشد.    مبنی 
ارائه   جدید  دانش  خلق  برای  پژوهش  دانشجویان،  آموز    و 
بنیان  خدمات   به  دهیشکل   در  مهمی  نقش  جامعه  به  دانش 
از  بخشی هادانشگاه  [.4]دارد  تمدنی   حتی  و  اجتماعی  تحوتت
كنند، می  مینأت بازار از را بخشی و دولت از را خود مالی نیازهای
 .باشد گوپاسخ باید  نهاد دو هر برابر در ناگزیر دانشگاه بنابراین
از   مندیبهره و كاربردی دانش اهمیت خود نوبه به تحول این
تمایل  و ساخته برجسته را عملی زمینه در تولیدشده دانش
رابطه   این دهد.می  افزایش را  صنعت یا بازار با پیوند به  دانشگاه
دانش   به نیاز نتیجه  در نیز صنعت كه معنا این به است، متقابل
سریع تغییر چنینهم و فزاینده بسیار  و   بازار،  نیازهای مستمر 

 [. 5]شودمی وابسته عملی دانش به پیش از بیش
 جهت توسعه مختلف هایدانشگاه انگیزه اخیر هایسال در

 علوم كاربردی توسعه سمت به  محض  توسعه و تحقیق  از تمركز

بسیاری یافته افزایش كار و  كسب دنیای به ورود و  از است. 

انتقالبرنامه  توسعه به اقدام بزرگ هایدانشگاه  فناوری  های 

مراكز آن، نتیجه كه اندنموده فناوری توسعه   ارتباط و رشد 

پیشرفت بوده فناوری هایپارک با نزدیک  هابرنامه این است. 

 صنایع و هادانشگاه تری میاننزدیک  ارتباط تا است شده موجب

 نقش بتوانند هادانشگاه ترتیببدین  تا شود برقرار مختلف

 [.6]كنند  كشورها ایفا اقتصاد در تریفعال
سو،  از  دانشگاه   متخصص  انسانی  نیروی  كنندهتأمین   یک 
عالی  در  موردنیاز   از  بسیاری  دیگر،   سوی  از   و   بوده  سطح 
 مستقر هادانشگاه در آزمایشگاهی و علمی، تحقیقاتی هایتوانایی 
یعنیمی پیش  باشد.   در   كشور  صنعتی  توسعه  اساسی  شرط  دو 

تعریفدانشگاه   عنوان   به  نیز  صنعت  دیگرسو،  از .  است  شده  ها 
اجرایی  دانش  در  هادانشگاه   بازوی  توسعه    و  فناوری  به   تبدیل 

 [.7]شودمی  گرفته نظر در كارآفرینی و نوآوری
( مدلی برای همکاری دانشگاه  2013ال تجاس و ال فهوم )

ارائه كردند كه مبتنی بر نوعی همکاری نوآورانه برای    و صنعت 
حداكثر در  به  فناوری  و  دانش  انتقال  موفقیت  میزان  رساندن 
های نوین در جهت توسعه  ای دوطرفه و استفاده از فناوریرابطه 

است همکاری  این  )  [. 8]به  سویتزر  و  توماسو  اعتقاد  (  2010به 
از   صنعت  و  دانشگاه  بین  فناوری  تبادل  و  ارتباط  تسهیل 

اقتصادهای منطقه  پیامدهای  و  ملی  محسوب رشدیافته  ای 
 [.9]شودمی

عهدهدانشگاه دانش    ها،  تولید  و  آموز   كلیدی  نقش  دار 
جدید در جوامع هستند و صنایع برای حل مشکالت بنیادی خود  

فناوری به  دستیابی  دانشو  دنبال  های  به  پیش  از  بیش  بنیان، 
دانشگاه  با  میارتباط  بسیاریبراین   [.10]باشندها  از   اساس، 

توسعه  سیاست  در  سعی  پژوهشی  سوم"گذاران   "مأموریت 
دانشگاهدانشگاه میان  پیوند  تقویت  طریق  از  كاربران  ها،  و  ها 

ها از دتیل عمده توجه به تعامل [.11]دانش از جمله صنایع دارند
همکاری سویی  و  از  كه  است  این  دانشگاه  و  میان صنعت  های 
مپژوهش را  دانش  جریان  دانشگاهی  سازمانهای  این  ها یان 
تواند محرک نوآوری در سطح محلی  كنند كه خود میایجاد می
 [. 12]باشد

سایر   و صنعت با دانشگاه تعامل كه است این اساسی نکته
 رفع و صوری شکل  به نباید  اقتصادی -اجتماعی هاینظام

 و طراحی سطحی در تعامالت این است بلکه تزم تکلیفی باشد،
 دانشگاه، مأموریت و رسالت درسی، هایبرنامه  كه عملیاتی شوند 

و  ارتقای علمی، هیأت توسعه دانشجویان، توسعه یادگیری 

تجهیز مدیریت  فیزیکی و كالبدی  امکانات از برداریبهره و و 

همگانی   را ایرشتهمیان  رویکرد ترویج و علم سازیدانشگاه، 
 از باید صنعت و دانشگاه تعامالت همچنین، دهد. تأثیر قرار تحت
 و دانشگاه رسالت با همسو كه باشد برخوردار از كیفیت سطحی

مداخله  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در تعامل، و هدف 

محیطی سیاسی زیست   محیط از هایی جنبه یا جنبه بر و 

افتد پیرامون، صنعت، دانشگاه همکاری  [.13]مؤثر   و 

 از برای تقاضا مولد كار و كسب و بات مهارت با التحصیالنیفارغ
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 داخل كار در بازار و دانش بر مبتنی اقتصاد شدن،جهانی صنعت،

 [.14]آوردمی وجود به كشور از خارج و
 نوآوری و  تحقیق از در استفاده محوری نقش باید دانشگاه

و مشکالت به رسیدگی برای  ترویج و  اقتصادی اجتماعی 

 بخش با مشاركت استراتژیک توسط اقتصادی رشد برای نوآوری

 [. 15]بازی كند نوآوری ملی سیستم و اقتصاد مولد
 جوامع  و صنعتی كارآفرینان مشترک با كار از باید هادولت

 نامتقارن طور به كه هایآوریفن  به تا كنند حمایت دانشگاهی

بزرگنسل در بشریت منافع برای  است، مطلوب آینده و های 

 [.16]كنند كمک
 پایه بر نهادی هایگیریتصمیم شامل اساسی  مؤلفه سه

و  محیطی  تغییرات با نهادی  انطباق كانونی، مأموریت رسالت 

های مشاركت تقویت و خلق با نهادی راهبری و  با رسالت مطابق
 هایسرمدی دانشگاه و موفقیت بیشمار، ذینفعان با دموكراتی و

 سازنده و تعامالت مؤثر رو،این از  [. 17]زد خواهد رقم را امروزی

 هاارز  ها، كاركردها،مسئولیت از صنایع( یکی)  هدف جامعه با
 .هاستدانشگاه  شکوفایی و بالندگی الزامات و

از هستند  كارآفرین هنگامی هادانشگاه  حداكثرسازی كه 

 در ارز   و ایجاد خود هایایده سازیتجاری  برای خود ظرفیت

 دانشگاهی هایبرای ارز  مهمی تهدید را و آن نترسند جامعه

 منابع از كارآفرین هایمالی دانشگاه منابع به عالوه، نکنند. تلقی

فعالیتمی تأمین تریمتنوع  تأمین برای هادانشگاه هایشود. 

دارایمی دولتی غیر مالی  مشاوره، نظیر مختلفی انواع تواند 

 در مشاركت یا مالکیت فناوری، توسعه، انتقال و تحقیق آموز ،

 و دانشگاهی هایشركت و فناوری  علم و  هایپارک رشد، مراكز
 [.18]باشد  منابع صنعت ویژه به هاآن نظایر

و توسعه محور   ،دانش بوده   نقش هادانشگاه  اقتصادی 

در   فعالیت طریق از دانشی اقتصاد گستر  در دهندهتوسعه 
 از طرق تواندمی علمی دانش دارند. علمی دانش سازیتجاری

 پرور ، قراردادهای و آموز  شود: داده انتقال بازار به مختلف

شركت مجوز صنعتی، مشاوره پژوهشی،  جانبی، هایدادن، 

همکاری شركت طریق از مشترک همکاری جانبی،  های 
 پژوهشی.
 داده شده انتقال بازار به مختلف شیوه های از علمی دانش

صنعتی، پژوهشی، قرارداد آموز ،  و تربیت  است:  مشاوره 

تابعهشركت ،تابع هایشركت مجوز، اعطای  با های 

چرخه  [.19]مشترک گذاریسرمایه  به دانش تبدیل پیوستگی 

 طبیعی، هایبندیقانون نظیر كشف مختلفی مراحل شامل ثروت

كاربردیایده گیریشکل   یا علمی مشاهدات مبنای بر های 

ارتقای نیازهای  توسعه فناوری، مرحله به ایده سطح طبیعی، 

تبدیل هاایده و  پذیررقابت تولید محصول، یا فرایند به هاآن و 
است.   تجاری و مالی چرخه به ورود سرانجام و اقتصادی

 دانش همراه و اطالعات تولید با آن مراحل تمامی كه ایچرخه

 [. 20]است
بازار  باتیی از  دانش عبارتند از وجود میزان    مشخصه اصلی 

تجاری  رقابت،  دانش،  افزایش  كاتی  دانش،  سازی 
مدیریتیدستیک تجارب  طریق  از  و    -سازی  نوین  اجرایی 

جهانی كارآزموده،  محقق  نیروی  باتی  سطح  و جابجایی  شدن 
 [.21]المللی شدنبین

  و  اطّالعات  توزیع  تولید و  فقط  بازار دانش،  به  دستیابی  برای
  اصلی  هدف  بلکه  نیست،  كافی  پژوهش  و  آموز   به  پرداختن
 آن   سازیتجاری  و  محصول  به  دانش  تبدیل  و  هاكارگیری آنبه 
 [. 22]است

كیاكجوری   الگوی مسیر تحلیل نتایج و  مدهوشی  پژوهش 
 دارد، تأثیر صنعت و دانشگاه همکاری بر باز نوآوری كه داد نشان

 و صنعت دانشگاه همکاری بر تحقیقاتی همکاری  كه طوریبه 

 بقیه و باشدمی متوسط هاآن بین ارتباط  و دارمعنی و مثبت تأثیر

انسانی، انتقال تحقیقاتی، خدمات چونهم متغیرها  منابع 

 تعامل فکری، مالکیت سازی تجاری دانشگاهی، كارآفرینی

 صنعت تأثیر و دانشگاه همکاری بر علمی نشریات و رسمیغیر

 ضعیف ارتباط این آماری یجامعه در اما دارد داریمعنی و مثبت

 [. 23]باشدمی
،  پور و همکارانمده از تحقیق رحیمآهای بدست براساس داده

ها زمانی هفت مورد از كارآمدترین اعمال برای مدیریت همکاری
می  گرفته  بکار  باهم  به كه  و  معنی شوند  موفقیت  طور  در  داری 

شده تعریف  دارند،  مشاركت  همکاری  ادرازمدت  اعمال اند.  ین 
از:   پروژه1عبارتند  توسعه  (انتخاب  و  تحقیق  كه  همکاری  های 

(انتخاب محققان دانشگاه كه  2رسانند.  شركت را به سرانجام می 
(انتخاب مدیران 3كنند.  اهداف و اعمال ویژه صنعت را درک می

قابلیت با  قوی.  پروژه  دوره4های  همکاری (ارتقای  زمانی  های 
حم5بیشتر.   ساختن  میسر  مدیریت  (  برای  مناسب  داخلی  ایت 
مالقات6پروژه.   محققان  (تدارک  بین  شركت  در  منظم  های 

دانشگاه.   و  در 7صنعت  دانشگاه  پروژه  از  آگاهی  (ایجاد 
 [.24]شركت
 آموز  معنادار اثر از تجربی طیبی و زمانی حاكی هاییافته

 از منتخب و كشورهای ایران كار و كسب محیط بهبود بر عالی

 بین پژوهشی و آموزشی رابطه تعمیق لزوم بر كه بود آماری نظر

 [. 25]دارد دتلت مطالعه مورد كشورهای دانشگاه در و صنعت
 احصاشده   الگوی  داد  یاسینی و همکاران در پژوهشی نشان

  علّی   شرایط   شامل  گویه   97  و   مقوله  زیر  11  اصلی،  مؤلفة   6  از
 گذاریسیاست)  ایزمینه  عوامل  ،(سیستمی برون  و  درون  عوامل)

آموزشی  ،(آموزشی  هایمؤسسه  سازیخصوصی  و  كالن 
راهبردها(عالی  آموز   بازاریابی)محوری  مقوله   و   خرد  سطح)  ، 
   اجتماعی   عوامل  دولت،  نقش )  محیطی   مداخالت   ،(كالن
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عوامل  فرهنگی  و  سازمانی  فردی،)  پیامدها  و(  اقتصادی  و 
 [. 26]است شده تشکیل( اجتماعی
شیری از بررسی خود به این نتایج دست یافت كه در  حامد  
 وجود هدفمندی و رابطه منسجم اساساً صنعت، دانشگاه رابطه

دیده   صنعت با ارتباط در دانشگاه جدید هویت از  اثری و نداشته 
 سوسیالیستی مدل نوع از حالت  بهترین در رابطه این شود.نمی

در  نیاز احساس عدم"یعنی   دوسویه متقابل نیازهای فقدان است.

 در انگیزه فقدان" چنینهم و  "دانشگاه با ارتباط برای صنعت

 دانشجویان كه است دیدگاهی "صنعت با ارتباط برای دانشگاه

 نهاد  دو  این بین مناسب ارتباط گیریشکل عدم  مورد در دكتری

 [.5]دارند
خود    سینگ تحقیق  كهدر  داد  سازوكارهای    نشان  نقش 
های صنعتی دانشگاه برای افزایش  سازمانی در همکاریمدیریت  

 [. 27]اعتماد، نوآوری و حکومت مشترک مهم است

و همکاران  دهی جهت  اهمیت  به  خود   پژوهش  در  كریسلی 
پیدانشگاه  در  فکری  هایسرمایه  مناسب  این   به  و  بردند  ها 
و    پژوهشی  هایطرح  درست  تعریف  با  كه  رسیدند  نتیجه
سمت  دانشگاه  پژوهشی  رویکردهای  دهیسوق   نیازهای   به 
  پژوهشی   رویکردهای  اثربخشی  افزایش  توان ضمنمی  صنعت،
توسعه  افزاییهم  موجب  دانشگاه،  فکری   هایسرمایه   و 
  شد   صنعت  ها باآن   تراثربخش  و  ترمناسب  تعامالت  و  هادانشگاه
و   متخصصان  تجربه  و  دانش  از   صنعت  مشکالت   حل  ضمن  تا

 [.28]مند شدبهره نیز صنعتی كارشناسان

ضمن همکاران  و    های سیاست   اهمیت  بر  تأكید  بیسوگنو 
تحقیقاتی  تأسیس  ها،دانشگاه  در  پژوهشی   یا   مراكز 
تحقیقات    هایطرح   اجرای  و  صنایع  با  مشترک  هایپژوهشکده
  پیشنهاد   گونه ارتباطات، این  اثربخشی  برای  را،  صنعت  با  مشترک
 [.29]اندكرده

و   منطقه  همکارانلیو  نوآوری  شبکه  بررسی  درحال در  ای 
در   تحقیقاتی  موسسه  و  دانشگاه  صنعت،  بین  همکاری  توسعه، 

محور بودن  اولین مركز فناوری در چین، نشان دادند شبکه از تک 
محور به یک سیستم متنوع تر مبتنی  كید بر ارتباطات دولت أبا ت

مشوق توسعه بر  بازار  و  دولت  مهای  و  است  از جموعه یافته  ای 
كوچکشبکه  و  متوسط  بزرگ،  آمیخته های  درهم  محور 
 [. 30]اندشده

و  دانشگاه تحقیقی  در چن هانگ   كه دریافتند تایوان در 

 مزایای صنعت، و مشاركت دانشگاه حمایت تحت هایدانشگاه

 بهبود و صنعت و مشاركت دانشگاه محیط توسعه برای بیشتری

 رسمی مدیریت یک مکانیزم و دارند دانشگاهی نوآوری عملکرد

عملکرد برای صنعت و دانشگاه همکاری  نوآوری افزایش 

 [.31]دانستند ضروری را دانشگاهی
اشاره پژوهش همکاران  و   و هادانشگاه كه كرد ساروار 
 متقابل منافع برای رقابتی در بازار هافرصت ایجاد روند در صنایع

دانشگاه هستند. وابسته همبه   منافع برای صنایع و هابنابراین 

یکدیگر  پایدار همکاری و متقابل  اتحادی ساخت به نیاز با 

 نهاد دو  این بین همکاری طورداشت. همین خواهند استراتژیک

منابع زمان در گذاریسرمایه نوعی  شودمی سبب كه هست و 

 كشور  ذینفعان سایر و دانشجویان  اساتید، متقابل منافع برای

 [.14]یابد بهبود به تدریج  صنعت و دانشگاه بین عاملت
در تحقیق خود به بررسی رابطه همکاری   كافورس و دیگران

شركت  از  تعدادی  در  نوآورانه  عملکرد  و  دانشگاه  چینی  با  های 
می پرداخته نشان  نتایج  مانند وضعیت اند.  نهادی  متغیرهای  دهد 

دارایی  از  كیفیت حفاظت  و  اقتصاد  بازبودن  فکری،  های 
ها در مناطق مختلف یکسان این كشور متفاوت هستند.  دانشگاه
تفاوتهمی می ن  باعث  برای    تأثیر شود  ها  دانشگاه  با  ارتباط 
 [.32]های مختلف یکسان نباشدبنگاه

می این نظر  به  آن طور   هنگام از و ما كشور در چهرسد 

و   توجهیبی  نوعی است شده دیده دانشگاه و صنایع گیریشکل 
 صاحبان هاست.دانشگاه و  صنایع میان متقابل بدبینی حتی

از  مندیبهره و دانشگاه با ارتباط برقراری به  ایعالقه صنایع
 از حالتی اًبعض و دهندنمی نشان خود از هاآن علم و دانش

به   هاآن بین در التحصیالن فارغ و دانشجویان به نسبت بدبینی
 از و سازدمی تار و تیره را ارتباط  برقراری افق كه خوردمی چشم

از   روشنی تصویر نیز دانشجویانو   دانشگاهیان دیگر طرف
 مسائل این و  ندارند خود ذهن در صنعتی كار و صنایع صاحبان

 سازد.می  دشوار را ارتباطی چنین ایجاد رفتههم روی
دانش   بازار  مدل  ارائه  دنبال  به  پژوهش،  این  در  بنابراین 
آتی  و  آنی  فواید  لذا  دانشگاه هست،  و  ارتباط صنعت  بر  مبتنی 

ابعاد ارتباط صنعت دانشگاه و ابعاد بازار شناسایی  پژوهش حاضر  
می دانش  بازار  مفهوم  از  نسبی  آگاهی  ایجاد  باشد.  دانش، 

برنامه هم انجام  كوتاهریزیچنین  یافتههای  براساس  های مدت 
و  مسئولین  به  كمک  و  دانش  بازار  گستر   جهت  پژوهش 

استراتژی تدوین  برای  بازار مدیران  ایجاد  جهت  بلندمدت  های 
كاربردی  پیامدهای  از  دانشگاه  و  ارتباط صنعت  طریق  از  دانش 

به است.  پژوهش  تحقق این   پژوهش، این اهداف منظور 

 :گرددمی مطرح های زیرپرسش
پا - و  مدل  صنعت  ارتباط  بر  مبتنی  دانش  بازار  رادایمی 

 دانشگاه، كدام است؟ 

و   - صنعت  ارتباط  بر  مبتنی  دانش  بازار  مفهومی  مدل 
 دانشگاه، چیست؟

 روش کار
داده نظریه  براساس  حاضر  از  پژوهش  یکی  عنوان  به  بنیاد، 

های كیفی انجام شد. این رو  كه  رو  های مطرح در پژوهش
گذاران آن گلیسر و اشتراوس هستند، بر نوعی استقراء استوار  پایه
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داده وسیله  به  كه  تولید  است  نظریه  پژوهش،  از  منتج  های 
 [. 33]كندمی

 تشووریح بوورای بنیوواد زمینووه رویکوورد در كووه هوواییداده
 هوایداده  از  مختلفوی  انوواع  شوامل  شوودمی  ردآوریگ  فرایندها
 و اسووناد ها،مصوواحبه گفتگوهووا، مشوواهدات، نظیوور كیفووی
 خووود شخصووی تووأمالت و دهندگانپاسووخ خوواطرات موودارک،
 .باشدمی پژوهشگر
 پژوهش  این  در  اطالعات  گردآوری  هایرو   ترینمهم
 : است شرح بدین

  زمینه  در  اطالعات  گردآوری  جهت:  ایكتابخانه  مطالعات
  مقاتت، ای،كتابخانه  مآخذ  از   موضوع،  ادبیات  و   نظری  مبانی
 استفاده  اطالعات   جهانی  شبکه   از  نیز  و  نیاز  مورد  هایكتاب
 .گردید

  اطالعات  و   هاداده  آوریجمع  منظور به:  میدانی  هایپژوهش
 شده   استفاده  مصاحبه  رو   از  نظریه  شناخت  برای  نیاز  مورد
 . است
كند كه  بنیاد، پژوهشگر باید مواردی را انتخابنظریه دادهدر  

انتخاب  مالک  كنند.  كمک  نظریه  ساخت  در  او  به 
پژوهش  مشاركت و هدف  از طرح  متأثر  رو ،  این  در  كنندگان 
جایی كه هدف پژوهش كاو  و كشف عناصر اصلی  است. از آن 

ه  ارتباط صنعت و دانشگاه است، پژوهشگر به دنبال افرادی بود ك
كه   نحوی  به  باشند،  داشته  پژوهش  موضوع  با  مشتركی  تجربه 
بتوانند مشاركت اثربخش و اعتمادپذیری را برای پژوهش ایجاد  

ها هدفمند از نوع گلوله برفی  كنند. از این نظر شیوه انتخاب آن
انتخاب  افراد  از طریق  بتوان  تا  از موضوع بود  شده درک عمیقی 
 ه دست آورد.  مورد مطالعه برای ساخت نظریه ب
كنندگان دو مالک، به شرح  بنابراین، برای انتخاب مشاركت

 ذیل اتخاذ شد كه داشتن یکی از این دو شرط الزامی بود: 
ارتباط  - زمینه  در  كافی  دانش  كه  افرادی  علمی:  تخصص 

تحصیالت   دارای  زمینه  این  در  یا  دارند.  دانشگاه  و  صنعت 
 آكادمیک باشند.   

با موضوع صنعت و دانشگاه آشنایی  تجربه عملی: افرادی كه   -
 چنین سابقه فعالیت در حوزه صنعت نیز دارند. دارند و هم

مشاركت اساس  متخصصان  براین  مصاحبه،  در  كنندگان 
رشته  در  تجربه  موضوعی  كه  افرادی  و  مهندسی  و  فنی  های 

 فعالیت در صنعت داشتند. 
جمعهم برای  دادهچنین  نیمهآوری  مصاحبه  از  ساختارمند ها 

افراد شركت برای  بهاستفاده شد. سواتت مصاحبه  صورت كننده 
ها نیز به این  یکسان طراحی شد. رو  انتخاب و انجام مصاحبه

با موضوع  به عنوان خبرگان مرتبط  افراد  این  از  بود كه  صورت 
تخصصان موضوعی، اساتید  پژوهش انتخاب شدند. این افراد از م

های فنی و مهندسی و افرادی كه سابقه فعالیت دانشگاه در رشته 
مذكور  افراد  با  پژوهشگر  سپس  بودند.  داشتند،  حوزه صنعت  در 

و   از موضوع  اجمالی  از معرفی خود و شرح  بعد  و  تماس گرفت 
ها، پس از جلب رضایت برای رو  پژوهش و دلیل انتخاب آن

ها پیشنهاد دادند. وهش، زمان مصاحبه را آن مشاركت در این پژ
به   مصاحبه،  اجرای  از  قبل  پژوهش،  موضوع  چارچوب  و  راهنما 

انجام  آن چگونگی  و  موضوع  بر  تأمل  فرصت  تا  شد  ارسال  ها 
نهایت و  باشند  داشته  را  مصاحبه  اًمصاحبه  معرفی سایر  با  هم  ها 

او گام  در  انتخابی  خبره  افراد  توسط  متخصص،  افراد  ل دیگر 
 تا هامصاحبه همین منوال انجام شد. اینانتخاب افراد نمونه، به 

   .شدند داده نظری ادامه اشباع به  رسیدن زمان
با  داده از طریق مصاحبه  پژوهش  این  از گروه    13های  نفر 

فیزیک،  رشته های  در  عملی  تجربه  با  و  موضوعی  متخصصان 
و   صنایع  زیست،  محیط  عمران،  شیمی،  آن   2برق،    ها نفر 

 كارشناسی ارشد مدیریت مالی و مدیریت آموزشی بودند.  
ها نیز با توجه های حاصل از متن مصاحبهفرایند تحلیل داده

با جمعبنیاد، همبه اهمیت آن در رویکرد نظریه داده آوری زمان 
به صورت كد داده و  مرحله كدگذاری  ها  سه  گذاری دستی، طی 

مطاب مرحله  سه  این  شد.  دانجام  نظریه  شکل:  ادهق  به  بنیاد 
كدگذاری باز، ب( كدگذاری محوری و ج( كدگذاری انتخابی الف(
 [.33]بود

مصاحبه حاضر،  پژوهش  در  باز:  كدگذاری  های الف( 
سازی، با استفاده از رو  تحلیل محتوا به  شده پس از پیادهضبط

مفهوم بررسی،  سطر  به  سطر  مقولهصورت  و  و  پردازی  بندی 
رتباط مفهومی و خصوصیات مشترک  سپس براساس مشابهت، ا

ای از مفاهیم( مشخص بین كدهای باز، مفاهیم و مقوتت )طبقه
 شدند. 

ب( كدگذاری محوری: دراین مرحله نیز در پی یافتن رابطه  
طبقه  میان  ویژگی موجود  براساس  محتوا  تعیین  مقوله  های  ها، 

ا و هبودن در پژوهش، تکرار در دادهارتباط با سایر مقوتت، محور
انتخاب و  انتزاعی  به عنوان مقوله محوری پژوهش حاضر،  بودن 

مقوله   علی،  شرایط  قالب  در  نیز  مفاهیم  سایر  و  شد  مطالعه 
بندی گر و پیامدها، طبقهمحوری، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله

 و به صورت نظری در قالب مدل پارادایمی به هم مرتبط شدند. 
نظر انتخابی)مرحله  كدگذاری  مرحله یهپ(  دراین  پردازی(: 

ها و كدهای شناسایی شده، گزینش نهایی نیز با توجه به مفهوم 
یکپارچه پی  در  پژوهشگر  و  شد  خالصانجام  و  كردن  سازی 

این  تحلیل در  برآمد.  اصلی  مقوله  پدیداری  منظور  به  خود  های 
برآن است كه مقوله  به گونه مرحله سعی  انتخاب شود كه  ها  ای 

اس اصلی  مراحل  مقوله  در  آمده  پدید  مفاهیم  عمده  شده،  تخراج 
 قبل را پوشش دهد. 

برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از رو  ارزیابی لینکلن و  
شد1985)  گوبا استفاده  در    [34](  پایایی  و  روایی  معادل  كه 

معیار   این رو  چهار  برپایه  بدین منظور،  تحقیقات كمی است. 
انتقالمقبول اطمینانبودن،  برای  پذیری،  تأییدپذیری  و  پذیری 
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یابی به  ارزیابی در نظر گرفته شد. در این زمینه به منظور دست 
 هریک از این معیارها، ضمن تعریف هركدام، اقدامات زیر انجام 

 شد: 
مقبول بوودن: عبوارت اسوت از معقوول بوودن و معنوی داشوتن 

ها و صوورف زمووان كووافی بوورای آگوواهی از فرهنووگ و یافتووه
های پوژوهش. ایون اصول بوه دو درک مسائل مرتبط بوا سووال

 شیوه اعمال شد: 
و  اختصاص -1 معتبر  منابع  مطالعه  برای  طوتنی  زمان  دادن 

بت به موضوع  های گوناگون نسدر دسترس، از ابعاد و نگاه 
 پژوهش؛

ها چارچوب موضوعی مصاحبه پژوهشگر در تمام مصاحبه -2
و  جستجوكننده  كه  بود  تال   در  و  كرد  رعایت  را 

 ها باشد.های مصاحبهگردآورنده متعهد و دقیقی برای داده

متخصصان،  انتقال تأیید  و  نظر  كسب  از  است  عبارت  پذیری: 
رو  مختلف،  منابع  طریق  از  ماعتباریابی  گاهی  های  و  ختلف 

بررسی  اعمال اوقات  شیوه  سه  منظور  این  برای  چندگانه.  های 
  -2های مصاحبه چند بار تکرار شد؛  مراحل تحلیل داده  -1شد:  
های هر مرحله مقایسه و بررسی شد تا اطمینان حاصل شود داده

سهل  و  سوگیری  بدون  تحلیل  مراحل  شده  كه  انجام  انگاری 
د چند متخصص و چند تن از  ییأنظرهای اصالحی و ت   -3است؛  

 های پژوهش دریافت شد.اعضای هیأت علمی دیگر درباره یافته
پذیری: عبارت است از ثبت و ضبط تمامی جزئیات  اطمینان

یادداشت و  این پژوهش  در  پژوهش.  مراحل  تمام  در  برداری 
یادداشت پژوهش  مراحل  تمامی  در  شده  ارتباط  انجام  برداری 

از بسیاری  و جزئیات  و تحلیل  است  و تجزیه  تا مرحله  كارها  ها 
به  نتایج  از  اطمینان  برای  كار  نهایی  و  و  پایانی  آمده  دست 

 همچنین موشکافی و رسیدگی سایر پژوهشگران موجود بود. 
تمامی أت حفظ  و  مستندسازی  از  است  عبارت  ییدپذیری: 

به عنوان   و رسیدگی  بازرسی  برای  پژوهش  فرایند  مستندات در 
اثب برای  مستندات ابزاری  تمامی  نیز  ارتباط  این  در  كیفیت.  ات 

 مربوط به امر پژوهش حفظ و نگهداری شده است.  

 نتایج
س به  پاسخ  دادهالؤدر  پژوهش،  كیفی های  های 

مصاحبهگردآوری اجرای  فرایند  از  نیمه شده  با های  ساختارمند 
تحلیل   و  تجزیه  باز،  كدگذاری  صورت  به  پژوهش  نمونه  افراد 

های كیفی گردآوری  رایند كدگذاری باز روی دادهگردید. اجرای ف
شده، ابتدا به استخراج تعداد زیادی ویژگی و مفهوم منجر شد كه  

بررسی  مجددبا  بازنگریهای  مشابهت  ،  براساس  و  و  شده  ها 
ویژگی  و  مفاهیم  این  مفهومی،  و  اشتراكات  یافته  تقلیل  ها 

شده،  م استخراج ها و مفاهیبندی شدند. در ادامه، این ویژگیدسته
نهایت  79به   این مقوله   اًمقوله فرعی تبدیل و   15  های فرعی،از 

یافته ایجاد شد.  اصلی  بهمقوله  اجرای های  فرایند  از  آمده  دست 
 ( آمده است.  1كدگذاری در جدول )

های پژوهش در قالب ابعاد بعد از فرایند كدگذاری باز، یافته
شرایط علی: به عنوان  ( شامل  1)شکل  الگوی كدگذاری محوری

عامل اصلی به وجودآورنده پدیده مطالعه شده؛ مقوله محوری: به  
كنش  سلسله  یک  كه  اصلی  اتفاق  یا  حادثه  متقابل عنوان  های 

شود؛  برای كنترل یا اداره كردن آن وجود دارد و به آن مربوط می
های خاصی كه از پدیده محوری منتج  راهبردها: به عنوان كنش

و  می ارائه  رو  شوند  مطالعه  مورد  پدیده  با  مواجهه  برای  هایی 
به عنوان یک سری خصوصیات ویژه كه در آن می كند؛ زمینه: 

شود؛ كنش متقابل برای كنترل، اداره و پاسخ به پدیده انجام می 
مداخله  زمینهشرایط  شرایط  عنوان  به  بر  گر:  كه  عمومی  ای 
ت به عنوا ثیر می أراهبردها  از  ن  گذارند و پیامدها:  خروجی حاصل 

راهبردها، مقوله   استخدام  به  و فرعی مربوط  با توجه  اصلی  های 
ارتباط   بر  مبتنی  دانش  بازار  طراحی  چگونگی  قسمت،  هر  به 

كنند كه این فرایند نیز همراه با  صنعت و دانشگاه را منعکس می 
 ( با عنوان كدگذاری محوری ارائه شده است.  1جدول)

و با متخصصان  از مصاحبه  زمینه افراد صاحب  پس  در  نظر 
های باز، ارتباط صنعت و دانشگاه و بازار دانش و انجام كدگذاری

( مشاهده 1طور كه در شکل )در مرحله كدگذاری محوری همان
دانشگاه  می و  صنعت  ارتباط  بر  مبتنی  دانش  بازار  مدل  كنید، 

محوری،  پدیده  علی،  شرایط  بین  روابط  آن  در  كه  شد  ترسیم 
زمینه  مداخله شرایط  شرایط  مشهود  ای،  پیامدها  و  راهبردها  گر، 

 است. 

 بحث 
ارتباط  بر  مبتنی  دانش  بازار  تا  شد  سعی  پژوهش  این  در 

داده نظریه  از  استفاده  با  دانشگاه  و  الگوسازی صنعت  مورد  بنیاد 
این راستا تحلیل بیان یافته  مفهومی قرار بگیرد. در   آن   كنندهها، 

  عنوان   به  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  كنندهتقویت   عوامل  كه  است
  دانشگاه،   و  صنعت  وظایف)  علی  عوامل  از  متأثر   محوری  مقوله
  شدنكاربردی   سوم،  نسل  و  كارآفرینی  سمت  به  دانشگاه  حركت
 به  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  كنندهتقویت   عوامل.  باشدمی(  علم
  و   مالی  عوامل  محور،دانشگاه  عوامل  صنعتی،  عوامل   بر   خود  نوبه 
 این  چنینهم.  است  تأثیرگذار  راهبردها  عنوان  ذیلِ  انسانی  منابع

-آموزشی  عوامل:  شامل  ایزمینه  عوامل  تأثیر  تحت  راهبردها
  گرمداخله   عوامل  و  صنعتی  عوامل  فرهنگی،  عوامل  پژوهشی،
 المللی، بین   عوامل  اقتصادی،  عوامل   اجتماعی،   عوامل :  شامل
  و   پیامدها  مذكور،  راهبردهای  نهایت  در.  هستند  یسیاس  عوامل
  را  اجتماعی  مزیت  و  پویا  هایقابلیت  ثروت،   تولید  نظیر  نتایجی
 .دارند  همراه به  دانشگاه و صنعت برای

  دو  صحیح  تعامل  به  بستگی  كشوری  هر   توسعه  و  پیشرفت
 ترینارز  پر  از  یکی  واقع،  در .  دارد  دانشگاه  و  صنعت  مهم  بخش
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  دانشگاه   دارد،  اختیار  در  توسعه  و  پیشرفت  برای  جامعه  كه  منابعی
  این  در  انسانی  نیروی  تربیت  واقعی  بستر عنوان  به  است. دانشگاه

 . دارد انکار قابل  غیر نقشی  رابطه
 های پیشرفت  به  توجه  با  صنعت  و  دانشگاه  تعامل  ضرورت

  زیرا  بوده،   بدیهی  و   روشن  امری   تکنولوژی  و   علم  سریع
 در   ماهر  و  متخصص  انسانی  نیروی  یا  دانشگاه  هایصادره
 علمی  نوآوری و اكتشاف و اختراع  چنینهم و گوناگون هایزمینه
  از   مهمی  بسیار  بخش   دانش،  و   علم  یدامنه   گستر   و

پژوهش .  است  صنعت  بخش  هایوارده نتایج  كه  چنان  هم 

( كیاكجوری  و  داده(  1397مدهوشی  نشان  امر  این  با  اند  همسو 
 طوریبه  دارد، تأثیر صنعت و  دانشگاه همکاری بر  باز كه نوآوری

 مثبت تأثیر  و صنعت دانشگاه همکاری بر  تحقیقاتی  همکاری كه

 متغیرها بقیه و  باشدمی  متوسط هاآن  بین  ارتباط و دارمعنی و

انسانی، انتقال تحقیقاتی، خدمات چونهم  كارآفرینی منابع 

 و رسمیغیر تعامل فکری، مالکیت سازیتجاری دانشگاهی،
تأثیر و دانشگاه  همکاری بر علمی نشریات  و مثبت صنعت 
 [. 23]دارد داریمعنی

 های كدگذاری محوری های مستخرج از فرایند كدگذاری باز و مقولهیافته .1جدول 

کدگذاری  

 انتخابی 
 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 عوامل ساختاری شرایط علی 
 وظایف صنعت و دانشگاه  -

 حركت دانشگاه به سمت كارآفرینی و دانشگاه نسل سوم -
 شدن علم كاربردی -

 پدیده اصلی
كننده  عوامل تقویت

دانشگاه   و صنعت ارتباط
 )عوامل ارتباطی( 

 تعامل متقابل دانشگاه و صنعت  -
 بالعکس حضور دانشگاه در صنعت و  -

 راهبردها 

 عوامل صنعتی 
نظارت   -سپاری صنعتبرون -ارجاع مشکل به دانشگاه -ای دانشگاه استفاده از خدمات مشاوره -بانک جامع اطالعاتی

  -های جدید دانشگاهیاستقبال از ایده -استفاده صنعت از دانشجویان -ایجاد دفاتر صنعتی  -های تحقیقاتی بر پروژه
 انطباق محصوتت با استانداردها  -در حال رشدایجاد صنایع پویا و 

 دانشگاه محوری 

  -آشنایی دانشجویان با صنعت -شناسایی نیازهای صنعت  -تأمین امکانات، تجهیزات و اعتبارات كافی در دانشگاه
حضور فعال  -هابرگزاری استارت آپ -ایجاد دفاتر انتقال فناوری -آماده كردن دانشجویان برای ورود به بازار كار

دعوت از   -های علم و فناوریگیری مراكز رشد و پارکشکل -های تحقیق و توسعه صنعت اساتید در كمیته
  -التحصیالنسازی دانش و فارغتجاری  -ایجاد آزادی عمل و استقالل برای اساتید -متخصصین صنایع در دانشگاه 

 قوانین شفاف در مالکیت فکری تحقیقات 

 عوامل مالی 
تأمین منابع اعتباری   -افزایش و تخصیص بهینه بودجه پژوهشی به دانشگاه -الزحمه اساتیددر پرداخت حقشفافیت 

 های مالی برای دانشگاه و صنعت ایجاد مشوق -كافی در خارج از دانشگاه

 منابع انسانی
منابع انسانی متعهد و متخصص  استفاده از  -های انسانیهای سرمایهتوسعه توانمندی -جذب پرسنل تحقیقاتی خبره

 توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص موردنیاز جامعه  -در دانشگاه و صنعت

عوامل  
 ای زمینه

 -عوامل آموزشی 
 پژوهشی 

مسئله   -نامه استخدام، ارتقا و ترفیع اساتیدبازنگری در آیین -بازنگری در نظام آموزشی و ایجاد برنامه مدون آموزشی
 -ارتقا كمیت و كیفیت كارآموزی  -ها و پذیر  دكترا نامهن رساله و پایانمحور كرد

 ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید در بخش صنعت  -غلبه وجه پژوهش بر وجه آموز 

 عوامل فرهنگی 
محصوتت سازی دانش و استقبال مدیران از تجاری -فرهنگ پژوهشگری، نوآوری و كارآفرینی در دانشگاه و صنعت 

 فرهنگ ایجاد تغییر  -فرهنگ حمایت از كاتی ایرانی  -محور دانش

 عوامل صنعتی 
رسالت   -گرایانه صنعت نیاز توسعه -پاسخگویی به نیازهای مشتریان -احساس نیاز صنایع به دانشگاه   -اهمیت زمان

 توسعه تکنولوژی صنعتی  -اجتماعی صنعت

عوامل  
 گر مداخله
 )محیطی(  

 اجتماعی عوامل  
توسعه   -ها پراكندگی درخواست -جامعه تقاضامحور  -كنندگانتغییر ترجیحات مصرف  -گراییفرهنگ مصرف

 های فکری جامعه بنیان

 عوامل اقتصادی 
مشاركت بخش خصوصی و جذب   -وجود نوسانات بازار -نقش تورم  -های مالیاتی برای دانشگاه و صنعتمعافیت

 به اقتصاد غیردولتی توجه  -گذاری داخلی سرمایه

 واردات تکنولوژی  -المللیناپایداری روابط بین -شرایط تحریم اقتصادی المللی عوامل بین

 گذاری جامعسیاست -های تشویقیسیاست -كاركرد مدیریتی كشور   –نقش حمایتی و نظارتی دولت  عوامل سیاسی 
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 پیامدها 

 دستیابی به بازار رقابتی  -سازی جهانیتجاری -درآمدزا بودن دانشگاه تولید ثروت 

های پویا در  ایجاد قابلیت
 دانشگاه و صنعت 

  -نگریآینده -همکاری نوآورانه دانشگاه و صنعت  -پذیری صنعتریسک -پذیری مسائل دانشگاه و صنعت انعطاف
 تعالی نیروی انسانی 

 تقویت و گستر  علم  -زایی در جامعه اشتغال  -اعتماد متقابل دانشگاه و صنعت ایجاد مزیت اجتماعی 

 
 مدل پارایمی بازار دانش مبتنی بر ارتباط صنعت و دانشگاه  :1شکل
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  و  تعامالت   صنعت،  و   دانشگاه  مؤثر  ارتباط  برقراری
  كیفیت   و  بخشیده بهبود  را   نهاد  دو   این  میان  مشترک  هایفعالیت
 نیازهای   با  دانشگاه  در  آكادمیک  آموزشی  هایدوره  تناسب  و

 دانشجویان،   عملی  و  علمی  هایقابلیت  آن  تبع  به  و  صنعت
 و  هاسازمان  در  پیشرفت  و   نوآوری  بسترهای  و  یافته  افزایش
یافتهمی   ارتقاء  جامعه، ارتباط  این  در  و  یابد؛  طیبی  تجربی  های 
 محیط بهبود بر عالی آموز  معنادار اثر از حاكی(  1396زمانی )

 پژوهشی و آموزشی رابطه تعمیق لزوم بر كه بود كار و كسب

دتلت و صنعت بین اهمیت هم  [.25]دارد دانشگاه  چنین 
سرمایهجهت سوق دهی  و  دانشگاه  در  فکری  دادن های 

رویکردهای پژوهشی به سمت نیازهای صنعت باعث هم افزایی  
با تعامالت مناسبها و  و توسعه سرمایه های فکری دانشگاه تر 

با پژوهش كریسلی)صنعت می ( 2019( و سینگ)2018شود كه 
ت دارد.  پژوهشکده أ همخوانی  و  تحقیقاتی  مراكز  های  سیس 

های تحقیقاتی صنایع  مشترک با صنایع نیازمند نیازسنجی بخش
باشد كه منجر به  تر صنعت و دانشگاه میدهی اثربخش و ارتباط 

می جامعه  مشکالت  و  باشد  حل  بیسوگنو  تحقیق  با  كه 
 باشد.( همسو می2018همکاران)
 وضعیت به توجه با هادانشگاه در موجود تحوتت و تغییر

 یک عنوان به امروزه دانشگاه كه شده سبب دانش بازار بر مبتنى

 علمى، و اقتصادى  هاىآن گروه در كه شود مطرح دانش بازار

  های سرمایه   حفظ   باعثدانش    هستند. بازاریابی  دانش هاىبنگاه
  چنین هم  و  شودمی  ملی  نخبگان  و  دانشگاهی  اجتماعی  و  انسانی

 بهبود  موجب   و  داده  افزایش  را  جدید  هایفناوری  از  توان استفاده
لیو المللی میبین   كیفی  استانداردهای امر  این  با     شود كه همسو 

 ایمنطقه  نوآوری  شبکه  بررسی  در(  2017)همکاران    و
  تحقیقاتی  موسسه  و  دانشگاه  صنعت،  بین  همکاری  توسعه،درحال
  از  شبکه   دادند  نشان  چین،  در  فناوری  مركز  اولین  در
 سیستم  یک   به  محوردولت  ارتباطات  بر   كیدأت   با  محوربودنتک
  و   است   یافتهتوسعه   بازار  و  دولت  هایمشوق   بر  مبتنی  ترمتنوع
  درهم   محور  كوچک  و  متوسط  بزرگ،  هایشبکه   از  ایمجموعه
پژوهشهم[.  27]اندشده  آمیخته همکاران   چنین  و  ساروار 
داد2015) نشان   ایجاد روند در  صنایع و هادانشگاه كه ( 

 هستند. وابسته همبه  متقابل منافع  برای رقابتی در بازار هافرصت

 پایدار همکاری و متقابل منافع برای صنایع و هابنابراین دانشگاه 

[. 14]داشت خواهند استراتژیک اتحادی ساخت به نیاز با یکدیگر
 در گذاریسرمایه  نوعی  نهاد دو  این بین همکاری طورهمین

اساتید،   متقابل  منافع برای شودمی  سبب  كه  هست و منابع زمان
صنعت   و دانشگاه بین تعامل كشور ذینفعان سایر و دانشجویان
 یابد.  بهبود به تدریج

دانشگاه مؤثر  تعامل  و  بخش  ها  همکاری  با  علمی  مراكز  و 
می را  مهمصنعت  از  پیشتوان  عوامل  توسعه  ترین  فرایند  برنده 

دانست. صنعتی  واحدهای  در  دانش  بر  و    مبتنی  صحیح  ارتباط 

تواند موجب افزایش نوآوری و انتقال  مؤثر دانشگاه و صنعت می 
ها به عرصه  دانش و فناوری در واحدهای صنعتی و ورود دانشگاه

جدید   همکاریتحقیقات  شود.  كاربردی  صنعت، دانشگاه و   و 

 برای تقاضا مولد كار و كسب و  بات مهارت با التحصیالنی فارغ

در بازار و دانش بر مبتنی اقتصاد شدن،جهانی صنعت، از  كار 

آورد كه در این ارتباط نتایج می وجود به كشور از خارج و داخل
 تحت هایدانشگاه كه ( نشان داد2016) چن پژوهش هانگ و 

 توسعه برای بیشتری مزایای صنعت، و مشاركت دانشگاه حمایت

دانشگاه محیط  نوآوری عملکرد بهبود و صنعت و مشاركت 

مکانیزم و دارند دانشگاهی  همکاری رسمی مدیریت یک 

عملکرد برای  صنعت و دانشگاه  را دانشگاهی نوآوری افزایش 
و همچنین با نتایج بدست آمده از پژوهش  [28] دانستند ضروری
 خوانی دارد.( هم1396پور و همکاران )رحیم

عمده  از  فراگرد  برخی  در  محققان  توسط  كه  موانعی  ترین 
می تجاری شرح  بدین  است،  شده  شناسایی  دانش  باشد:  سازی 

وجود  دانش،  تجاری  انتقال  با  دانشگاهیان  برخی  مخالفت 
انعطاف  عدم  و  عدم پذیبوروكراسی  دانشگاه،  مدیریتی  نظام  ری 

فعالیت در  مشاركت  در  استادان  عمل  كار، آزادی  و  كسب  های 
انگیزه   عدم  دانشگاهیان،  و  صنعت  فعاتن  متفاوت  فرهنگ 

تجاری  به  از  دانشگاه  حفاظت  ضعیف  قوانین  نیز  و  سازی 
های دولتی، عدم های فکری، وابستگی دانشگاه به بودجه دارایی

های بخش كسب و كار، منابع  یازها و اولویت شناخت دانشگاه از ن
حمایت عدم  دانشگاهیان،  و  صنعت  فعاتن  مالی متفاوت  های 

پژوهشگران از  بهره  دانشگاه  تولیدبرای  دانش  از  شده  برداری 
آن  دادهتوسط  اختصاص  ناكافی  منافع  انتقال  ها،  برای  شده 

  بودن سهم استادان )پژوهشگران(فناوری توسط دانشگاه، ناكافی
تجاری از  حاصل  درآمدهای  پژوهش  از  نتایج  با  كه  است  سازی 

به  ( هم1394)  حامد شیری پژوهش خود  دارد. شیری در  خوانی 
رابطه در  كه  رسید  نتیجه  و این  رابطه  اًاساس صنعت، دانشگاه 

 جدید هویت  از اثری و نداشته  وجود هدفمندی و منسجم

 بهترین در رابطه  این شود.نمی دیده   صنعت با ارتباط در دانشگاه

 متقابل نیازهای فقدان است. سوسیالیستی مدل نوع از حالت

صنعت نیاز احساس عدم"یعنی   دوسویه  با ارتباط برای در 

 با ارتباط برای دانشگاه در انگیزه فقدان" چنینهم و  "دانشگاه

 عدم مورد در دكتری دانشجویان كه است دیدگاهی "صنعت

چنین هم   [.5]  دارند نهاد دو این بین مناسب ارتباط گیریشکل 
( دیگران  و  رابطه  2014كافورس  بررسی  به  خود  تحقیق  در   )

های  همکاری با دانشگاه و عملکرد نوآورانه در تعدادی از شركت 
پرداخته می چینی  نشان  نتایج  مانند اند.  نهادی  متغیرهای  دهد 

های فکری، بازبودن اقتصاد و كیفیت وضعیت حفاظت از دارایی
یکسان این كشور متفاوت هستند.  ها در مناطق مختلف  دانشگاه

تفاوت می همین  باعث  برای  ها  دانشگاه  با  ارتباط  تأثیر  شود 
 [.29]های مختلف یکسان نباشدبنگاه
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 گیرینتیجه
 مستمر و  مدتدراز همکاری و مندنظام و پایدار پیوند وجود

برنامه به  ریزیبرنامه مستلزم صنعت و دانشگاه بین  ریزیویژه 

 طریق این از است. ذینفعان كلیه همکاری رب مبتنی راهبردی

كنونیدرحال دائماً و متالطم محیط در كه است  مزیت تغییر 

 تردیدبی گردد.می فراهم صنعت و دانشگاه برای پایدار رقابتی

 همکاری برای ریزیبرنامه در راهبردی تفکر و  اندازچشم فقدان

 جای به و داردمی باز خود توانمندی از را آن صنعت و دانشگاه

 ارتباط كند.می مسئله تبدیل به را ها فرصت فرصت، از استفاده

 و تجزیه یک طریق از كه است راهبردی تفکر مستلزم پایدار
 و دانشگاه و صنعت و خارج داخل محیط از  دقیق و  جامع تحلیل
 مالحظات و جامعه بر حاكم هایارز   و اصول بر تأكید با

 همکاری امکان مدیریت تطبیقی، هایآموزه بر مبتنی فرهنگی

 به  مبتنی مهم این به  نیل سازد.می  ممکن را هاآن  بین پایدار

 به اتکاء با ریزیبرنامه  در  مهم و جامع رویکردی اتخاذ

 طریق این از است. تیمی رویکرد  و اقتضایی  رویکرد هایآموزه

استمرار همکاری این فرآیند توانمی  كه است  و بخشیده را 
 تطبیق  برای را بخش دو اقتضایی رویکرد از استفاده نمود. تثبیت

 طریق از محیط،  و مدیریت خارجی محیط  در مستمر تغییرات با

 كارگیریبه  و دهدمی قرار حمایت مورد داخلی سازیظرفیت

 تعامل برقراری در مثبت تشویق نگر  طریق  از  تیمی رویکرد

 وضعیت بهبود جانبه، دو ارتباط ترغیب و صنعت و دانشگاه بین

 .سازدمی ممکن را موجود
 بووا دانشووگاه تعووامالت تقویووت و ترسوویم تأسوویس، بوورای
 رهبووران، اهتمووام بوورای كننوودهتعیین مالحظووه چنوود صوونعت
 عووالی، آموووز  نظووام مجریووان و ریزانگذاران، برنامووهسیاسووت
 شود:می  پیشنهاد
و  هاهمکاری گستر  در كلیدی مفهوم ،كارآفرینی علم  -1
 است.  صنعت و دانشگاه مؤثر تعامالت

 منطق  از تابعی  صنعت، و  دانشگاه تعامل و همکاری -2

 اقتصادی-اجتماعی و فرامادی   )برنده -برنده( برد -های بردبازی

 متقابل های مطلوبیت و منافع بر مبتنی باید تعامالت و این است

چندجانبه بی  و  دارای   صنعت و دانشگاه تعامالت  تردید،باشد. 
در  علمی تحرک و دانشگاه توسعه برای توجهی قابل هایمزیت
 است.  واقعی دنیای

 تعامالت برقراری برای بازار كشش و دانش فشار  -3

 تواندمی  سو  هر  در است. سستی ضرورت یک و صنعت،  دانشگاه

 سبب تواندمی جانب هر در فربگی و تعامل این سوییكم موجب

 شود.  تعامل این و رونق پررنگی

 به آن مسائل حل و جامعه پیشرفت دانش، عصر در -4

علمی،  نهاد ترین مهم دانشگاه و است دانش به موكول رو  

 پیشرفت امکان جامعه با آن تعامل بدون و باشدمی  خلق دانش 

 داشت.  نخواهد وجود آن مؤثر و واقعی

كیف  و كم  و جامعه برابر در باید  آموز  عالی و دانشگاه -5
 باشد.  گوپاسخ و پذیرمسئولیت تقاضامحور، آن، پیشرفت

و   دانشگاه تعامل حقوقی بستر  و نرم هایزیرساخت -6
 شود. فراهم و تمهید گراتعالی ارزشی بومزیست در باید جامعه

و  فکریهم و همکاری صنعت، و دانشگاه تعامل تزمه -7
 است.  سیستمی و ایشبکه  رویکرد و نگاه با فرابخشی بینشیهم

 به موكول و نیازمند صنعت،  و دانشگاه تعامل توسعه -8

 و علم هایپارک دانشگاهی، هایشركت  نظیر نهادهای واسطی
 بازارها - فن تحقیقاتی، و علمی هایشهرک مراكز رشد، فناوری،

 است.  صنفی، و علمی هایانجمن اجتماعات نظیر انواع و

 و خطی  جریان یک دانش، مصرف و خلق فرایند  -9
نمییک  خالق  تواند می  دانش مصرف میدان  بلکه باشد، سویه 

 این  كه باشد دانشگاه( دانش)یعنی تولید اولیه برای نهاد دانش

 مخاطبان و صنعت و دانشگاه نهاد تعامل طریق از اًصرف  موضوع

 دانش از باید نیز دانشگاه بنابراین، شود.  می دانش ممکن هدف

 كند.  برداریبهره هدف، جامعه و در صنعت شده خلق
محدودیت شناساییاز  پژوهش،  این  اصلی    برقراری  و  های 

  وقت   اخذ  خصوصاً  و  مطالعه  مورد  فرآیند  كلیدی  مطّلعان  با  ارتباط
 از مشکالت  مصاحبه  انجام  برای  ایشان  توجیه  و  هاآن  مالقات از

 است. بوده حاضر تحقیق  انجام مسیر در

 گزاریسپاس 
دانشگاه   دانشگاه اساتید از و  نوشیروانی  مهندسی  و  فنی 
 اند،نموده همکاری تحقیق این  انجام مصاحبه در كه مازندران

 .شودمی  تشکر و تقدیر

 تضاد منافع 
 .ندارد وجود منافعی تعارض گونههیچ نویسندگان، بین

 حمایت مالی 
 و تهیه پژوهش محققین توسط تماماً پژوهش این مالی منبع
 .است شده مصرف

 مالحظات اخالقی 
با مقاله  ثبت  این  ش  20821221981004كد  د. انجام 
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