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چکیده
هدف این مقاله تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو می باشد .روش پژوهش آمیخته از
نوع اکتشافی بود .جامعه آماری در بخش کیفی شامل سه  20نفر از سه گروه  )1خبرگان صنعتی؛ بهعنوان نمایندۀ بخش
صنعت؛  )2مدیران و کارشناسان وزارت صنعت ،بهعنوان نمایندۀ بخش دولتی و سیاستگذاری؛  )3روسای دانشگاهها و معاونین
واحدهای دانشگاهی و اعضای شورای برنامهریزی دانشگاه های آزاد ،اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی که دارای تجارب و
اطالعات غنیتری در زمینۀ ارتباط دانشگاه با صنعت هستند .رویکرد نمونهگیری ،هدفمند و روش نمونهگیری صاحبنظران
کلیدی بود .ابزار پژوهش ،مصاحبه عمیق نیمه ساختمند بود .دربخش کیفی و در قسمت اول ،استخراج دادهها و مولفهها با
روش کد گذاری وروش دادهبنیاد میباشد سپس جهت ساخت مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده
است .الگوی مستخرج از تجزیه وتحلیل یافتههای پژوهش در قالب هفت بعد اصلی و سی پنج معیار طراحی شد .هفت بعد
اصلی عبارتاند از« :عوامل داخل و درون دانشگاهی » « عوامل خارج و برون دانشگاهی» «سیاست گذاری وطراحی مجدد»
«ارتقاء آکادمیک» «بسترهای قانونی» «تحوالت اساسی» «نهادینه کردن »در بخش کمی روش تحقیق توصیفی  -پیمایشی بودو
جامعه آماری شامل 31نفر شامل اساتید دانشگاه آزاد ،روسای دانشگاه آزاد و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و مسائل جذب
دانشجوکه طبق احکام کارگزینی رسمی آزمایشی ،قراردادی ،رسمی قطعی در بخشهای مختلف این سازمان در سال تحصیلی
 1398-1399اشتغال داشتهاندکه برای اعتباریابی الگو ،با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش صاحبنظران کلیدی،
انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در بخش کمی ،پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود.
واژههای کلیدی :سیاستهای جذب دانشجو ،دانشگاه ،صنعت

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
دانشگاه زیرمجموعهای از نظام آموزشعالی است و به عنوان
یک سازمان آموزش عالی دارای وظایف و کارکردهایی است

که در رسالتها و مأموریتهای آموزش عالی برای آن تعیین
شده است .این کارکردها ،به اجمال ،شامل آموزش ،پژوهش
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و خدمات است .یونسکو سه کارکرد اصلی تولید،انتقال و
توزیع دانش را از وظایف دانشگاهها برمیشمارد .اگر این سه
کارکرد در حوزههای تخصص خود بررسی شود میتوان
چنین استنباط کرد که ،برای رسیدن به دانشگاهی که
هدف آن ارتقای توان صنعتی و اقتصادی کشور است،
کارکردهای فوق باید تخصصی ترمد نظر قرار گیرد .ازاین
رو ،باید تالش کرد رویکرد غالب دانشگاهها در حوزههای
آموزش ،پژوهش و فناوری از عرضه محوری به تقاضا
محوری وتأکید بر نیازهای جامعه و صنعت دگردیسی یابد.
یکی از نقصهای موجود در هم راستایی اقدامات دانشگاه با
نیازهای بخش صنعت درکیفیت کارکرد پژوهشی آن نهفته
است .انتشار و اشاعه دانش از راهکارهای توسعه ارتباط
دانشگاه و صنعت است .در کشورهای پیشرفته یا کشورهایی
که دارای موفقیت هاو پیشرفت های بزرگ صنعتی در جهان
هستند همکاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه
وصنعت ساختار و نظام قانونمند و رسمی دارد [.]3
در دنیای امروز ،رابطهای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و
پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر
کشور برقرار است .به طوری که میتوان گفت تکنولوژی
عامل اساسی برای ایجاد ثروت ،دانایی و توانایی کشورها
بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار میآید.
تکنولوژی طبق تعریف اسکاپ ،چهار رکن اساسی دارد :
انسان  ،ماشین  ،سازمان و اطالعات که تعامل اینها با
یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی میشوند [.]6
از میان چهار رکن تکنولوژی ،انسان نقش محوری و بنیادی
دارد  .استفاده از بهترین و مدرن ترین ماشین آالت بدون
نیروی انسانی متخصص و ماهر ممکن نیست .اینجاست که
اهمیت دانشگاه بیش از پیش روشن می شود .چرا؟ چون
دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است
و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت
خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد ،موجب پیشرفت
خواهد شد.
معموال در راستای این تعامل وظیفه عمده دانشگاهها عبارت
است از:
 )1آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کردن آنان
برای حضور در بازار کار
 )2شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش
صنعت و به روز نگهداشتن آن
از سوی دیگر بخش صنعت هم وظایفی دارد:

 )3نتایجی را که به کمک تحقیقات از حوزه فناوری به
دست آمده در عملیات تولید محصول خود دخالت دهد.
 )4فراهم آوردن بازار کار و اشتغال زایی مفید برای جوانان
و افرادی که آموزشهای مرتبط را در دانشگاهها گذراندهاند
[.]5
شرایط رقابتی جهان امروز همه کشورها به ویژه کشورهای
در حال توسعه را وادار میکند که برای بقای خود و
نقشآفرینی پویا و موثر در عرصه جهانی اقدام به تدوین
سیاستهایی نمایند که به صورتی فعال و موثر در صحنه
رقابتی جهان عرض اندام کرده تا از حاشیه و انزوا خارج
گردند .حصول این هدف متعالی نیازمند پرورش منابع
انسانی توانمند و شایسته ایست که به ارتقاء علمی و
تکنولوژیکی کشور همت گمارند .دستیابی به این آرمان
متعالی منوط به «گزینش ،سنجش و جذب» بهینه انسان
هایی است که در نظام آموزش عالی خود را برای طی این
مسیر طوالنی مهیا نموده اند .انتخاب صحیح «راه گزینش»
با توجه به نیازها همراه با بررسی و اصالح مداوم با توجه به
شرایط متغیر و پرچالش دهه های اخیر همراه با توسعه
حیرت انگیز علوم از رسالت های «مرکز آزمون» است [.]4
دانشگاه نهادی است که در راس نهادهای علمی قرار دارد
.عملکرد صحیح دانشگاه از یک سو ،توسعه و پیشرفت را
برای جامعه به ارمغان می آورد.و از سوی دیگر،توسعه جامعه
به عنوان بازخورد مثبت ،دانشگاه را به مکان رفیعتر و
مسئول تری انتقال میدهد .دانشگاهها و موسسههای
آموزش عالی ازجمله نهادهای هستند که زمینههای تحقق
سیاستهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هرکشور
را فراهم میسازد .تربیت نیروی انسانی متخصص ،تولید
دانش پژوهشی و اجرای پژوهشهای بنیادین ،کاربردی،
توسعهای واشاعه یافتههای آنها از اهداف اصلی دانشگاهها و
موسسههای آموزش عالی است.
دغدغه پژوهشگر نسبت به موضوع مورد تحقیق با توجه به
کمبود دانشجو وعدم استقبال نیروی جوان به تحصیالت
آکادمیک بعضا تعطیلی بعضی از واحدهای دانشگاهی
دانشگاه آزاد وهمچنین عدم تمایل فعالیت کاری فارغ-
التحیالن در رشته مورد تحصیل خود با توجه به نبود کار
در آن رشته یا دریافت حقوق نامناسب توسط کارفرمایان ،و
همچنین بیکاری افراد جوان تحصیل کرده با توجه به عدم
انطباق رشته تحصیلی با عالئق آنان و نیاز جامعه را دالیل
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عدم تمایل به ورود به دانشگاه و کمبود نیروی متخصص
مورد نیاز صنعت می داند.
مبانی نظری:مهمترین دالیل همکاری میان دانشگاه و صنعت کاهش
حمایتهای مالی دولتها از فعالیتهای پژوهشی در
دانشگاههاست که این امر دانشگاه را بر آن داشته که به
دنبال منابع جدیدی برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی
در دانشگاه باشد و؛ افزایش هزینه اجرای پژوهشها و
آسیبپذیری آنها ،نیز سبب شده که صنعت برای اجرای
پژوهشها و ارتقاء فناوریها از دانشگاه کمک بگیرد و از دو
باره کاری پرهیز شود.
ظهور فناوریهای زیستی ،فناوری اطالعات ،مواد و
محیطهای جدید موجبات تعامل بیشتر میان کاربردها و
دستاوردها و فناوریهای جدید ،در نتیجه لزوم ایجاد ارتباط
میان دانشگاه و صنعت را فراهم کرده است؛ این نوع
همکاریها و ضرورت همکاری بین رشتهای هم اکنون به
عنوان روشهایی برای یافتن راه حلهای پایدار صورت
میگیرد؛ تالش برای طراحی ساختارهای عملیاتی و
شبکههای جدید نیز می باشد.
به طور کلی ،امروزه دانشگاه و صنعت در زمینه خلق و
توسعه دانش و تکنولوژی ،در ضمن حفظ استقالل خویش،
وارد قلمروهای یکدیگر شده و میان آن دو همپوشانی و
مأموریتها و کارکردها بوجود آمده و مرزهای سنتی این
نهادها در هم آمیخته است .دانشگاهها عالوه بر کارکردهای
آموزش و پژوهش ،کارآفرینی و نوآوری تکنولوژیک را نیز
در رأس مأموریتهای خویش قرار داده اند.
در همین زمینه از یک سو گسترش فعالیتهای توسعه دانش
مبتنی بر دانش و جهانی شدن فراگیر ،در تعامل با یکدیگر
موجب تغییر پارادایمهای اقتصادی و اجتماعی و ظهور فاز
جدیدی از توسعه و تولید شده واز سوی دیگررابطه بین
دانشگاه و صنعت با بهبود سیاستهای جذب دانشجو و
شناسایی عوامل موثر بر سیاستهای جذب دانشجو و تاکید
بر رابطه بین دانشگاه و صنعت و تعیین وضعیت عوامل
شناسایی شده موثر بر سیاستهای جذب دانشجو با توجه
به رابطه بین دانشگاه و صنعت و همچنین ارائه مدل
مفهومی عوامل شناسایی شده با تاکید بر رابطه بین دانشگاه
و صنعت مورد برسی قرار داده تا با توجه به نیاز صنعت
نیروی متخصص تربیت نماید.
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در دنیای امروز ،رابطهای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و
پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر
کشور برقرار است .به طوری که میتوان گفت تکنولوژی
عامل اساسی برای ایجاد ثروت ،دانایی و توانایی کشورها
بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار میآید.
کشورهای صنعتی سابق بیش از کشورهای دیگر در حال
تحکیم پایههای خود به عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش در
این فاز توسعه هستند .طبق تعریف ،اقتصاد مبتنی بر دانش
به سیستم اقتصادی اطالق میشود که ساختار و کارکردش
به طور مستقیم برتولید ،توزیع ،ترویج و بهرهبرداری از دانش
جدید متکی است[ .]11در اقتصاد جهانی دانش ،شرط
حیات و بالندگی یک سیستم اقتصادی تبدیل شدن به
اقتصاد مبتنی بر دانش است .این در حالی است که به نظر
میرسد در ایران تنها در چند سال اخیر به تکنولوژیهای
کلیدی جدید توجه شده است .کشور ما تنها نظارهگر جهانی
شدن است و برای ادغام در اقتصاد جهانی تالش فوقالعاده-
ای انجام نداده است؛ فعالیتهای توسعه دانش جدید
(تولید ،توزیع ،تبدیل و ترویج دانش) نیز از بهرهوری
(مجموعه کارایی و اثربخشی) مناسب میباشد.
پیشینه تحقیق:
ابتدای پیدایش دانشگاه به عنوان یک فعالیت ضروری جهت
بهره وری دانش در دانشگاههای کشورهای پیشرفته غربی
به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم برمیگردد .اما فرایند
اداری آن در دهه  1960برای پاسخ گویی به برخی
خواستهها و نیازهای دولتها در بخش صنعت از وضعیت
دانشگاهها شکل گرفت .از آن زمان به بعد دانشگاه کم کم
رشد کرد و شروع به پیگیری اهداف و مأموریتهای متنوع
و جدیدی شد .در درجه اول نیازها و خواستههای مسئوالن
دانشگاهها در رابطه با برنامهریزی ،سیاستگذاری و تصمیم-
گیری را شامل میشد.
در درجه دوم ماموریتی بود که صنعت بر دوش دانشگاه
نهاده بود .بررسی پیشینه موضوع نشان میدهد که اینگونه
تحقیقات در دورههای رکود مالی ،فشارهای اجتماعی و
سیاسی ،دانشگاهها را نجات داده و در این رونق مالی و
گشایش اجتماعی و سیاسی ،آنها را به سوی مأموریتهای
جدید و توسعه حوزههای جدید دانش هدایت کرده است و
همینطور در جهت اهداف و پیشرفت صنعت گام موثری
برداشته است .به طور کلی ،علیرغم وجود تحقیقات متعدد
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در حوزه و سطوح بینالمللی ،در دانشگاههای کشور بسیار
اندکی از این تحقیقات یافت شده است اولسن2000
در سطح بین المللی ،واحد دانشگاه را به منزله منبع
«تولید داده» و ارتباطدهنده داده با زمینههای درونی و
بیرونی دانشگاه و تبدیلشان به اطالعات معنیدار جهت
برنامهریزی و مدیریت راهبردی دانشگاه با رویکرد سیستمی
صنعت در نظر میگیرد که از این طریق دانشگاهها بتوانند
خود را به صورت فراکنشی با محیط متغیر همراه سازد و
آینده را شکل دهد و با توجه به سفارش توسط صنعت
نیروی متخصص مورد نیاز را آموزش و تربیت نماید.
وظایف دانشگاه شامل مجموعه فعالیتهای علمی وپژوهشی
میباشد که این مجموعه اطالعات را به منظور حمایت از
فرآیندهای سیاستگذاری ،برنامهریزی و تصمیمگیری در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به نیاز صنعت
فراهم میکند که این امر تقویتکننده همکاریهای
دانشگاه و صنعت و همچنین درآمدزایی دانشگاه و به روز
نگاه داشتن بخش صنعت با توجه به تعامل این دو بخش
میباشد .ترنزینی1999
-1-1تاریخچه صنعت ودانشگاه
ارتباط بین دانشگاه و صنعت از ضروریترین مناسبات هر
جامعه است و درجه باالیی از نوآوری و رشد اقتصادی را
برای کشورها به ارمغان میآورد.
این ارتباط را میتوان به معنای جاری شدن علم دانشگاهها
در شاهرگهای جامعه و استفاده عملی ازدانش دانست.
روند توسعه دانشگاهها نشان میدهد که دانشگاهها ،از بدو
پیدایش ،سه نسل مختلف را داشتهاند .دانشگاههای نسل
اول ،عموماً ،آموزشی و مبتنی بر فعالیتهای تعلیمی بودند؛
دانشگاههای نسل دوم بر فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی
تمرکز داشتند؛ و در دانشگاه های نسل سوم؛ کارآفرینی و
حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظام یافته مدنظر قرار
دارد .دانشگاهها ،خواه ناخواه ،با مطالبات تولید ارزش افزوده
برای جامعه روبه رو هستند وتولید ثروت از علم پارادایمی
جدید در آموزش عالی است .به طورکلی ،دانشگاهها برای
ایفای نقش مؤثر خود در دوران جدید ،نمیتوانند در عین
وفاداری به سازوکارهای سنتی خود ،پرچمدار و طالیهدار
روزهای بهتر خود باشند .ازاین رو ،برنامهریزی نوین و
طراحی مجدد فعالیتها و نقشها ضرورتی اجتنابناپذیر
خواهد بود [.]2

-1-2ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت
موضوع مشارکت دانشگاه صنعت و دولت برای توسعه
فناوری ،پدیده جدیدی تلقی میگردد گذشته در کشورهای
در حال رشد فزونی گرفته است .فشارهای مختلف تحت
فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در قلمرو و گستره
سطح و میزان ساختاری و نهادی ،از مکانیزمهای پیوند را
در بر میگیرد که اتفاق نظر خبرگان و آگاهان اقتصاد مبتنی
بر دانش ،بر همکاری سه رکن اساسی (دانشگاهها و
سازمانهای تحقیق و توسعه صنعت و دولت) به منظور
توسعه فناوریهای کشور تاکید نموده و طراحی و
پیادهسازی سازگارهای پیوندی و اصالح ساختاری و اجرای
این سه رکن را توصیه مینماید.
سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را میتوان به سه
دوره تقسیم نمود .اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم بر
میگردد که آموزش وپژوهش به عنوان اصلی مهم در کنار
آموزش قرار گرفت .دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم
و اوایل دهه  19۷0برمیگردد .از میان دهه  1940و در
طول دهه  ،1950ارتباط میان دانشگاه و صنعت ،با توجه به
نیازهای بازسازی خرابیهای جنگ و بهبود قدرت نظامی،
عالوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرار گرفت.
فناوریهای جدید ،نیازمندیهای صنعت را به نیروهای
متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهشهای بنیادی و
کاربردی افزایش داد .سومین دوره همکاری دانشگاه و
صنعت از اوایل دهه  1980آغاز شده است.
یک طرح پژوهشی تحت عنوان «تحلیل تعامل علم و صنعت
از چشمانداز اقتصاد مبتنی بر دانش» در چارچوب بررسی
توصیفی و تحلیل آماری ،الگوهای نظام ملی توسعه دانش
را به عنوان مدل مطلوب تعامل دانشگاه و بنگاه از طریق
سه سازو کار فرابازار ،بازار دانش و فناوری و کارآفرینی
معرفی میکند .نتایج نشان داد که تعامل علم و صنعت از
طریق سازوکار فرا بازار ضعیف بوده و عمدتاً از طریق انتشار
آزاد مقاله در مجالت ،روزنامهها و اینترنت ،مشارکت
آموزشی و تحقیقاتی حمایت مالی ،کارورزی ،تدریس
پارهوقت ،صورت میپذیرد .در مقابل ،تعامل دو نهاد از طریق
سازوکار بازار را نیز بسیار ناچیز ارزیابی کرده و در حد
مشاوره دانشگاهیان برای صنعت و اجرای طرحهای
تحقیقاتی مشترک توسط دانشگاهیان میداند .همچنین از
طریق سازوکار کارآفرینی توسط دانشگاه تعاملی بین این
دو وجود ندارد.
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انتقال دانش :شامل فعالیتهای تعاملی است که تعامالت
رسمی و غیررسمی ،همکاری آموزشی و توسعه برنامههای
آموزشی را در بر میگیرد .مکانیزم انتقال دانش شامل
استخدام فارغالتحصیالن دانشگاهی و کارآفرینان و
همکاریهای پژوهشی میان دانشگاه و صنعت میباشد.
انتقال فناوری :این رابطه نیز شامل فعالیتهای تعاملیاست .در مقایسه با انتقال دانش ،تمرکز انتقال فناوری روی
مسائل ضروری و خاص صنعت است .در این روش ،تحقیقات
دانشگاهی و تخصص صنعت ،در تجاریسازی فناوری و
تأمین نیاز بازار ،مکمل یکدیگر هستند.
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گرایش ،پس از آشنایی با مشکالت واحدهای صنعتی،
نسبت به رفع این مشکالت اقدام میکنند.
-2طرح اکسترن شیپ:2این طرح به دانشجویان اجازه
میدهد که حرفههای مختلف را از نزدیک مشاهده و بررسی
نمایند تا با دید بازتری به انتخاب شغل آینده خویش
بپردازند .طول دوره اکسترن شیپ از یک روز تا یک ماه
میتواند متغیر باشد .در این طرح دستمزدی به دانشجویان
پرداخت نمیشود و بعالوه دانشجویان باید هزینههای
مربوط به فعالیتهایشان را نیزخودتامین کنند.
-3طرح کاراموزی :3که بعنوان بخشی از یک کالس

-1-3مهمترین دالیل همکاری میان دانشگاه و

دانشگاهی محسوب میشود که دانشجو بصورت موقتی در
یکی از بخشهای صنعت مرتبط باواحدی که میگذراند ،به
فعالیت می پردازد .هدف این طرح اینست که دانشجو عمالً
مطالبی که در دانشکده ،پیرامون یک موضوع بیان میگردد
را در دنیای کار ببیند تا درک بهتر و عمیقتری نسبت به
تئوریهای گفته شده بیابد.

-افزایش هزینه اجرای پژوهشها و آسیبپذیری آنها ،این

-4طرح کو-آپ(:4)co-op

موضوع سبب شده که صنعت برای اجرای پژوهشها و ارتقاء
فناوریها از دانشگاه کمک بگیرد و از دوبارهکاری پرهیز
شود؛
ظهور فناوریهای زیستی ،فناوری اطالعات ،مواد ومحیطهای جدید موجبات تعامل بیشتر میان کاربردها و
دستاوردهای فناوریهای جدید و در نتیجه لزوم ایجاد
ارتباط میان دانشگاه و صنعت را فراهم کرده است؛

برنامهریزی شده است که دانشجو پنج ترم تحصیلی خویش
را به صورت تمام وقت در صنعت به کار و کسب تجربه
بپردازد .این ترمها به ترم کاری 5معروفند.

صنعت عبارتند از:
کاهش حمایتهای مالی دولتها از فعالیتهای پژوهشی دردانشگاهها ،این امر دانشگاه را بر آن داشته که به دنبال منابع
جدیدی برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه
باشند؛

ضرورت همکاری بینرشتهای بینالمللی ،این نوعهمکاریها هماکنون به عنوان روشهایی برای یافتن راه
حلهای پایدار صورت میگیرد؛
تالش برای طراحی ساختارهای عملیاتی و شبکههایجدید[.]3
چهار طرح معروفی که در دانشگاههای معتبر دنیا در جهت
برقراری ارتباط با صنعت مورداستفاده قرار میگیرد عبارتند
از:
-1طرح اینترن شیپ :1که دراین طرح ،به طورکلی یک
ارتباط کوتاه مدت سه جانبه بین دانشجویان ،اعضای هیات
علمی دانشگاه و متخصصان بخش صنعت برقرار میشود در
این دوره ،دانشجویان در قالب تیمهایی باچند رشته یا
1 . Internship
2 . Externship
3 . Practicum

این

طرح

بگونهای

-3روش پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر تدوین مدل راهبردی جهت رابطه
بین دانشگاه وصنعت با توجه به جذب دانشجو میباشد،
روش پژوهش از حیث محیط کتابخانهای -میدانی ،از نظر
هدف کاربردی ،از نظر زمان ،گردآوری داده مقطعی و از نظر
روش اجرای پژوهش ،توصیفی -پیمایشی بود .پژوهش بر
مبنای ماهیت دادهها نیز به دو دسته  ،کیفی و کمی
(آمیخته) تقسیم میشوند .در این پژوهش با توجه به هدف
و ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیبی یا آمیخته از
طریق تلفیق روشهای کیفی وکمّی استفاده شده است .به
منظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع ،عالوه بر
مبانی نظری از مصاحبه برای درک بیشتر استفاده شده
است ،سپس از رویکردهای کیفی برای تأیید نتایج کمی
بهره برده میشود .مطالعه به روشهای آمیخته ،مستلزم
گردآوری و تحلیل دادههای کیفی و کمّی است که در آن
دادهها بهصورت همزمان یا متوالیگردآوری میشوند .نظر
4 . Co Operative Education
5 . Work Term
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به لزوم انجام پژوهش به روش کیفی قبل از روش کمّی ،در
این پژوهش از ،روش تحلیل محتوا کیفی و کد گذاری
وبررسی موردی بهعنوان یکی از راهبردهای پژوهش در
روشهای آمیخته استفاده شده است.
مراحل انجام پژوهش با این طرح برگرفته از دیدگاه کرسول
و پالنوکالرک ( ،)2011در سه مرحله ،بررسیادبیات،
مطالعه کیفی و مطالعه کمّی انجام گرفته است که در ادامه
مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل  .1فرآیند تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع
ابزارسازی []10

 -3-1-1روششناسی بخش کیفی
روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی کیفی است و
مشارکتکنندگان پژوهش از اساتید دانشگاه ،روسای
دانشگاه و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و مسائل جذب
دانشجو درشهر تهران هستند با بهرهگیری از روش
نمونهگیری هدفمند (شامل  20نفر از اساتید دانشگاه،
روسای دانشگاه و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و مسائل
جذب دانشجو) برای شناسایی عوامل مؤثر در تعیین
سیاستهای جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و
صنعت انتخاب شدهاند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است
ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مؤثر در
سیاستهای جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و
صنعت و ارائه و تدوین الگوی بومی سیاستهای جذب
دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت مصاحبه
نیمه ساختمند و مطالعه اسناد بوده است .برای اعتباریابی
نتایج بخش کیفی از دو تکنیک کدگذاری و روش داده بنیاد
بهرهگیری شده که به این منظور روش همسوسازی دادهها
(بررسی میزان تناسب اطالعات مستخرج از .1مبانی نظری
و اصول زیر بنایی مربوط به سیاستهای جذب دانشجو با
تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت و .2پژوهشهای انجام
شده در حوزه سیاستهای جذب دانشجو با تاکید بر رابطه
بین دانشگاه و صنعت با .3مضامین مستخرج از مصاحبه با
افراد و به عبارت دیگر آگاهیدهندگان کلیدی) به کار رفته
است .تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از

مصاحبههای انجام شده ،با روش کدگذاری انجام گرفته
است.
روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی کیفی است و
مشارکتکنندگان پژوهش از اساتید دانشگاه ،روسای
دانشگاه و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و مسائل جذب
دانشجو درشهر تهران و ساخت پرسشنامه برای بخش کمّی
بود؛ بنابراین دراین مرحله به دنبال دستیابی به توصیف
عمیق و غنی از تجارب و ادراک شرکتکنندگان نسبت به
عوامل در تعیین سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر
رابطه بین دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت .براین
اساس برای شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر سیاستهای
جذب دانشجو در وضعیت حاضر ،از طریق مصاحبههای
عمیق و اکتشافی بهصورت انفرادی با خبرگان علمی که
بهصورت هدفمند انتخاب شده بودند ،دادههای کیفی الزم
جمعآوری و با استفاده از روش کدگذاری ،مقولهها وعوامل
اصلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت .این
مفاهیم ،عوامل و مقولهها ،مبنای تدوین ابزار (پرسشنامه)
برای دستیابی به عوامل مؤثر و شناخت ابعاد و مؤلفههای
تعیین سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین
دانشگاه و صنعت گردید.
 -2-1-3جامعه آماری در بخش کیفی
جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل سه  20نفر از سه گروه
 )1خبرگان صنعتی؛ بهعنوان نمایندۀ بخش صنعت ]مدیر
کارخانجات وشرکت های صنعتی[  )2مدیران و کارشناسان
وزارت صنعت [بهعنوان نمایندۀ بخش دولتی و
سیاستگذاری[  )3خبرگان دانشگاهی ]روسای دانشگاهها
و معاونین واحدهای دانشگاهی و اعضای شورای برنامهریزی
دانشگاههای آزاد ،اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی که
دارای تجارب و اطالعات غنی در زمینۀ ارتباط دانشگاه با
صنعت هستند[ .خبرگان پژوهش که به تأیید اساتید راهنما
و مشاور رسیدهبود ،افرادی بودند که ازنظر آگاهی و اطالعات
در زمینه سیاستهای جذب دانشجو ،دانشگاه و صنعت
برجسته و صاحب نظر بوده و این که بتوانند با ارائه اطالعات
دقیق نمادی از جامعه باشند.
-5-3حجم نمونه و روش نمونهگیری در بخش کیفی
با توجه به اینکه در این مطالعه مبنای تحقیق براساس
روش کیفی بوده وبه طور خاص از روش نمونهگیری گلوله
برفی هدفمند استفاده شده ،نمونهگیری نیز تابع قواعد
همین روش بوده است .رویکرد گلوله برفی هدفمند به دنبال
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یافتن با کیفیتترین دادههای ممکن پیرامون موضوع
تحقیق میباشد .نمونهگیری و نظری استفاده گلوله برفی
هدفمند ،نوعی از نمونهگیری است که سعی دارد به سراغ
نمونههایی برود که بتواند بیشترین کمک را به تبیین
موضوع و سوال تحقیق بنماید .در واقع نمونهها به طور
ارادی و هدفمند و نه بهصورت تصادفی از میان جامعه مورد
مطالعه و با وسواس کامل انتخاب میشوند .نمونهها با توجه
به یافتهها تحقیق در مسیر مطالعه و به منظورتکمیل
وتوسعه دادهها انتخاب میشوند .نمونهگیری در روش گلوله
برفی هدفمند ،نمونهگیری نظری و انتخابی است .برای این
کار سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین
دانشگاه و صنعت مورد بررسی قرار گرفت و مربوط ترین
فرد در مراکز مزبور به لحاظ اطالع و آگاهی از نظامهای
دانشگاه و صنعت به لحاظ پست مشخص گردید .پس از
شناسایی ،خواسته شد که با برگزاری مصاحبهای عمیق
موافقت نمایند .پس از اخذ موافقت و تنظیم زمان و مکان،
مصاحبهها به ترتیب زمان موافقت ،انجام شد .پنج مصاحبه
اول ،به روش نتبرداری و خالصهبرداری انجام شد اما از
مصاحبه پنجم به بعد تمام مصاحبهها ضبط شدهاند .خالصه
اطالعات مصاحبه شوندگان به شرح جدول  1است.
جدول  .1ویژگی جمعیت شناختی نمونه
پست در
دانشکده

تعداد

تخصص خبرگان

فنی و حرفهای

میانگین
سابقه کاری

خبرگان صنعتی

4

مدیر کارخانجات
وشرکت های صنعتی

20

مدیران و
کارشناسان وزارت
صنعت

6

نمایندگان بخش
دولتی و سیاستگذاری

15

خبرگان دانشگاهی

10

روسای دانشگاهها و
معاونین واحدهای
دانشگاهی و اعضای
شورای برنامهریزی
دانشگاههای آزاد،اعضای
شورای عالی انقالب
فرهنگی که دارای
تجارب و اطالعات غنی
در زمینۀ ارتباط
دانشگاه با صنعت
هستند

18

جمع

20
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 -6-3ابزارگردآوری داده در بخش کیفی
در مصاحبههای انفرادی با مصاحبهشوندگان ،برای بررسی
مقدماتی شش سؤال مصاحبه استفاده شد.
ضمن این که سؤالهای فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال
برای درک تجارب شرکتکنندگان در حین مصاحبه مطرح
میشد .در حین انجام مصاحبه پژوهشگر با پرسش
سؤالهای راهنما ،صحت برداشت خود را از گفتههای
مصاحبهشوندگان کنترل کرده است .پژوهشگر در فرایند
نمونهگیری از شرکتکنندگان دادهها را مورد تحلیل قرار
داد تا مواردی که ناقص بوده با دریافت اطالعات جدید از
شرکتکننده جدید کامل گردد .بعد از انجام  20مصاحبه،
عوامل اصلی و فرعی در مصاحبههای قبلی تکرار میشد و
پژوهشگر به اشباع رسید .از آنجا که به موازاتی که پژوهشگر
دادههای مشابه را بارها و بارها مشاهده کند ،از لحاظ تجربی
اطمینان حاصل میکند که یک مقوله به کفایت رسیده
است (دانایی فرد و امامی ) 1386 ،و به عبارتی اشباع حاصل
شده است .در حین مصاحبه به جمعآوری نظرات در مورد
شاخصهای مناسب برای تعیین عوامل مؤثر برمدل
مدیریت ریسک مبتنی بر سطوح بلوغ قابلیتهای انسانی و
کیفیت آموزش پرداخته و عوامل اصلی و فرعی مورد نظر
بررسی و نهایی شد .مدت زمان انجام مصاحبه بین 40تا 60
دقیقه بود.
-7-3روایی ابزار اندازهگیری در بخش کیفی
برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به
منظور اطمینان خاطر از دقیقبودن یافتهها از
دیدگاه پژوهشگر ،از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این
حوزه و متخصصان این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده
شد .همچنین به طور همزمان از مشارکت کنندگان در
تحلیل و تفسیرداده ها کمک گرفته شد .
-8-3پایایی
پایایی به سازگاری یافتههای تحقیق اطالق میگردد.
پایاییدرمصاحبه ،در مراحلی چون موقعیت مصاحبه،نسخه
برداری و تحلیل مطرح میگردد .همچنین در پایایی
مصاحبه شونده ،به چگونگی هدایت سؤاالت اشاره میشود.
در پایایی نسخه برداری نیز باید به پایاییدرونموضوعی
نسخه نویسیهای انجام شده حین تایپ متون توسط دو
فرد توجه نمود .در طول طبقه بندی مصاحبهها نیز توجه
به درصدهای گزارش داده شده توسط دو نفر کدگذار،
روشی برای تعیین پایایی است .میزان (درصد) توافق درون

موضوعی دو کدگذار (که باید  60درصد یا بیشتر باشد) در
مورد یک مصاحبه (کنترل تحلیل) نیز روشی برای پایایی
تحلیل است .در تحقیق کنونی از پایایی باز آزمون و روش
توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبههای
انجامگرفته استفاده شده است .
برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبههای انجام
گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدهوهرکداماز
آنها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بارکُدگذاری
شده است.سپس کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی
برای هر کدام از مصاحبهها با هم مقایسه میشوند .روش
بازآزمایی برای ارزیابیثبات کدگذاری پژوهشگر به کار می
رود .در هر کدام از مصاحبهها ،کدهایی که در دو فاصله
زمانی با هم مشابه هستند با عنوان"توافق" و کدهای غیر
مشابه با عنوان"عدم توافق" مشخص میشوند یافتهها نشان
داد پایایی بازآزمون  0.۷0درصد است که بیانگر پایایی
مناسب است.
- 9-3روش تجزیه و تحلیل دادهها در بخش کیفی
برای تحلیل دادههای کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا
استقرایی استفاده شد .در این طرح مراحل تحلیل دادههای
کیفی گردآوری شده ،از طریق کدگذاری باز و کدگذاری
محوری وکد گذاری گزینشی انجام شده است .کدگذاری
بازگام اول :کدگذاری بازعبارت است از فرایندی تحلیلی که
از طریق آن مفاهیم مشخص شده و ویژگیها و ابعاد آنها از
درون کشف میشوند .در مرحلۀ کدگذاری باز پژوهشگر
مفاهیم را شناسایی و بر حسب خصوصیات و ابعادشان بسط
میدهد .در این مرحله پژوهشگر از دل داده های خام اوّلیه،
مقولههای مقدماتی را در ارتباط با پدیدۀ مورد بررسی از
طریق جزء جزء کردن اطالعات ،به شکلبندی مقولههای
اطالعات درباره پدیدۀ مورد مطالعه ،سؤال کردن دربارۀ
دادهها ،مقایسۀ موارد ،رویدادها و دیگر حاالت پدیدهها برای
کسب شباهتها و تفاوتها میپردازد .در گام دوم ،کدگذاری
محوری ،پژوهشگر یکی از مقولهها را محور فرآیند در حال
بررسی واکتشاف قرار میدهد (بعد اصلی) و سپس
مقولههای دیگر را (مؤلفه ها) به آن ارتباط میدهد .در این
ارتباط در این پژوهش شناسایی ابعاد اصلی و مؤلفههای
مرتبط مورد نظر بوده است؛ در گام سوم کدگذاری گزینشی
بنابراین در مرحلۀ اول ابعاد اصلی و مؤلفهها بر اساس فرآیند
کدگذاری باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبههای
عمیق و اکتشافی انجام عمل پاالیش ،کدهای مفهومی ارائه

شد و اولویت هر یک از عوامل بر اساس فراوانی مفاهیم ذکر
شده در مصاحبه ها مشخص گردید .کدگذاری
گزینشی بر

اساس

نتایج کدگذاری

باز و کدگذاری

محوری ،مرحله اصلی نظریه پردازی است .به این ترتیب که
مقوله محوری را به شکل نظاممند به دیگر مقولهها ربط
داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و
مقولههایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند،
اصالح میکند مفاهیم ،واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری
باز و محوری وگزینشی بودند .هنگام تجزیه وتحلیل دقیق
دادهها ،مفاهیم از طریق کدگذاری ،به طور مستقیم از
رونوشت مصاحبۀ شرکتکنندگان و یا با توجه به موارد
مشترک کاربرد آنها ایجاد شدند .رونوشت مصاحبهها برای
یافتن مقولههای اصلی و فرعی و میزان اهمیت و الویت این
مقولهها به طور منظم مورد بررسی قرار گرفتند .دادهها در
سطح جمله و عبارت برای هر یک از مصاحبهها مورد بررسی
قرار گرفت و کدهای مفهومی از رونوشت مصاحبهها
استخراج شدند.گاهی اوقات یک جمله به بیش از یک
مفهوم مربوط میشد .با استخراج کدهای مفهومی مشترک
و با پاالیش و حذف موارد تکراری ،با بهرهگیری از مبانی
نظری و تطبیق برخی از کدهای مفهومی ،مفاهیم شناسایی
و مشخص و با انجام پاالیش و عمل کاهش این مفاهیم در
قالب مقولههای فرعی (مؤلفهها) سازماندهی شدند.
جدول  .2تحلیل مضامین سیاستهای جذب دانشجو با
تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت
ابعاد

ردیف

محورها

مفاهیم

کد

شهرت دانشگاه

A1

سهولت پذیرش

A1

کیفیت آموزش

A1

شهریه و امکانات
دانشگاهی

A1

قوانین و بخش نامه ها

A1

ظرفیت سنجی

A1

سیاست گذاری ها

B1

رشته های دانشگاهی
در ارتباط با صنعت

B1

نظام های تشویقی
پژوهشی

B1

10

طرح های پژوهشی

B1

11

برنامه ریزی و تناسب
آن با طرح ها

B1

1
عووواموول
داخوول و
درون
دانشوووگاه
ی

2
3
4
5
6
۷
8
9

سیاست جدب دانشجو
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عووواموول
خووارج و
بووووورون
دانشوووگاه
ی
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13

مهارت بازاریابی و
بازارسازی

C1

شناسایی نیازها

C1

15

فرهنگ کارآفرینی

C1

نهادینه کردن

16

ارزشی نگاه کردن و
ایجاد انگیزه

C1

1۷

تخصیص صحیح منابع

C2

نهادینه
کردن

14

سیاست جذب دانشجو

بسترهای قانونی

ارتقاء آکادمیک

رابطه بین دانشگاه و صنعت

سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر
رابطه بین دانشگاه و صنعت

12

آگاهی بخشی

B2

عوامل داخل و درون
دانشگاهی
عوامل خارج و برون
دانشگاهی

کاهش بودجه های
تئوری

C2

19

اقتصاد دانش بنیان

C2

سیاستگذاری و طراحی
مجدد

20

آیین نامه ها و شیوه
نامه ها

D1

تحوالت اساسی

سهم عادالنه اساتید و
دانشجویان در صنعت

D1

نظارت بر طرح های
تجاری انجام شده

D1

نظام ارزشیابی صحیح

D1

رعایت مالکیت معنوی

D1

25

مقررات ساماندهی
شده دانشگاهی

D1

26

تدوین استراتژی

D2

مدیریت دانش

D2

تشکیل تیم و مطالعات
بین رشته ای

D2

29

تامین مالی ایده ها

D2

 -11-3حجم نمونه و روش نمونه گیری در بخش کمّی

30

آموزش مبتنی بر عمل

E1

31

کاربردی کردن آموزش

E1

هم راستاسازی آموزش
و پژوهش

E1

33

منابع اطالعاتی و
امکانات

E1

34

هدفمندی پژوهش

E1

35

نظارت بر تحقیقات

E1

در این پژوهش برای انتخاب نمونههای آماری از روش
نمونهگیری خوشه ای یا طبقهای انتخاب شدند ولذا تمام
31نفر جامعه آماری به عنوان حجم نمونه در نظرگرفته شد.
مقیاس تدوین شده ،ابزار به دست آمده از بخش تحلیل
دادههای کیفی بود که در اختیار 31نفر از خبرگان
وکارشناسان ارسال شد.
جامعه آماری از ابعاد جنسیت ،سطح تحصیالت ،رشته
تحصیلی و سابقه کاری افراد پرداخته شده است.

تحوالت
اساسی

18

21

23
24

2۷
28

32

رابطه دانشگاه و صنعت

22

بسترهای
قانونی

سیاست-
گذاری و
طراحی
مجدد

ارتقاء
آکادمیک

پس از استخراج مقوله ها وزیر مقولههای مدل سیاستهای
جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت ارتباط
بین آنها در تحلیل محتوای کیفی به صورت یک الگو ارائه
شده است .این ارتباط در الگوی مفهومی شکل ارائه شده
است.

شکل  .4-2مدل مفهومی سیاستهای جذب دانشجو با
تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت

بخش کمی
-10-3جامعه آماری در بخش کمّی
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل اساتید دانشگاه آزاد،
روسای دانشگاه آزاد و فعالین حوزه صنعت ،مدیریت و
مسائل جذب دانشجو که طبق احکام کارگزینی رسمی
آزمایشی ،قراردادی ،رسمی قطعی در بخشهای مختلف این
سازمان در سال تحصیلی  1399-1398اشتغال داشتهاند و
حجم نمونه مجموعاً  31نفر میباشد.
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جدول  .3متغیرهای جمعیت شناختی بخش کمی
متغیرهای جمعیت شناختی

تعداد (نفر)

درصد

جنسیت

قسمت شامل پنج سؤال است و مواردی مانند جنسیت،
سن ،تحصیالت ،رشته تحصیلی و سابقه کار مطرح شده اند.
ب) گویه های خصوصی شامل دو بخش -1پرسشنامه

مرد

21

%65

سیاست جذب دانشجو :پرسشنامه سیاست جذب دانشجو

زن

10

%35

دارای  11گویه میباشد .در حقیقت ،تعداد کل سئواالت
پرسشنامه  35میباشند .در گروه عوامل داخل و درون
دانشگاهی(6گویه) ،عوامل بیرون و برون دانشگاهی(5گویه)،
می باشد .و مجموع نمراتی است که آزمودنی از پاسخ به
سؤالهای  1-11پرسشنامه محقق ساخته کسب میکند.

تحصیالت
کارشناسی

3

%15

کارشناسی ارشد

10

%35

دکتری

18

50%

رشته تحصیلی

-2پرسشنامه رابطه دانشگاه و صنعت :پرسشنامه رابطه

مدیریت

۷

%20

HSE

13

%45

فنی و مهندسی

11

%35

سابقه کار
 3تا  5سال

6

%20

 5تا  10سال

12

%35

باالتر از  10سال

13

%45

-12-3گردآوری داده در بخش کمّی
در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها از روشهای زیر
استفاده شد :
-1روش کتابخانهای :به منظور شناخت و توسعه مدل
مفهومی پژوهش ،متون موجود در زمینه
و نیز بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه از روش
کتابخانهای (شامل کتابها ،پایگاههای معتبر علمی و پایان
نامههای دانشگاهی) استفاده شده است.
-2پرسشنامه :به منظورگردآوری دادههای مورد نیاز

دانشگاه و صنعت دارای  24گویه میباشد . .در حقیقت،
تعداد کل سئواالت پرسشنامه  35میباشند .درگروه نهادینه
کردن (5گویه) ،تحوالت اساسی (3گویه) ،بسترهای قانونی
(6گویه) ،سیاستگذاری و طراحی مجدد(4گویه) ،ارتقاء
آکادمیک(6گویه)می باشد .و مجموع نمراتی است که
آزمودنی از پاسخ به سؤالهای  11-35پرسشنامه محقق
ساخته کسب میکند.
در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سئواالت
پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد .برای طراحی این
بخش از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده گردیده است
که یکی از رایجترین مقایسهای اندازهگیری به شمار میرود.
شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئواالت مثبت
بهصورت ذیل میباشد.
نمرهگذاری پرسشنامه مقیاس درجهبندی سوالهای
پرسشنامه
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

5

4

3

2

1

پژوهش وتعیین صحت و سقم آنها در بخش کمی،
پرسشنامهای محقق ساخته برگرفته از کدهای حاصل از
مصاحبه تنظیم شد .اینپرسشنامه شامل سؤاالت بسته
پاسخ با طیف لیکرت پنجگانه در خصوص شناسایی
مؤلفههای روایی پرسشنامه شامل روایی صوری ،محتوی و
روایی سازه است و اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ و
ضریب پایاییاندازه گیری شد.
گویههای پرسشنامههای این پژوهش شامل دو قسمت
است :

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار
اندازهگیری تا چه حد چیزی را اندازه میگیرد که ما فکر
میکنیم .در پژوهش روایی پرسشنامه توسط اساتید و
متخصصان این حوزه تأیید شده است.

الف)گویههای عمومی :در سؤالهای عمومی هدف کسب

پایایی ابزار جمعآوری داده

اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخگویان است .این

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات
آن در اندازهگیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار

-13-3تعیین میزان روایی و پایایی پرسش نامه
روایی ابزار جمعآوری داده
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اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به
دست میدهد .در پژوهش پایایی پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ  0/۷99به دست آمده است.
جدول  .4میزان پایایی مؤلفههای شناساییشده
ردیف

مؤلفه شناساییشده

میزان آلفای
کرونباخ

وضعیت پایایی

1

عوامل داخل و درون دانشگاهی

0/85

پایایی باال

2

عوامل خارج و برون دانشگاهی

0/۷5

پایایی باال

3

ارتقاء آکادمیک

0/81

پایایی باال

4

سیاست گذاری و طراحی مجدد

0/۷6

پایایی باال

5

بسترهای قانونی

0/۷۷

پایایی باال

6

تحوالت اساسی

0/۷8

پایایی باال

۷

نهادینه کردن

0/۷6

پایایی باال

8

سیاست جذب دانشگاه (کل)

0/۷6

پایایی باال

9

رابطه دانشگاه وصنعت(کل)

0/۷5

پایایی باال

میزان است  ،با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها و مقیاس
فاصلهای متغیرها از آزمون  tاستفاده شد.
در این قسمت با توجه به اینکه مقیاس  5درجه ای است،
ارزش عددی برای مقایسه با آمار  tرا عدد  3در نظر
گرفتیم .در ادامه فرض صفر و پژوهش برای این سوال آورده
شده است :
H:µ≠3
H:µ=3
جدول  .5آزمون tتک نمونه ای به منظور بررسی وضعیت
متغیر

سیاستج
دب
دانشجو

آمار توصیفی و استنباطی
برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی که دادههای آن
از پرسشنامه به دست آمد از درصد ،فراوانی ،استفاده شد
ودرآمار استنباطی از تحلیل عاملی وآزمون tو بررسی
موردی انجام شد.
 -15-3مراحل اجرای پژوهش
مراحل انجام پژوهش حاضر به این گونه است که در مرحله
نخست با روش مطالعه کتابخانهای-میدانی مبانینظری و
پیشینه پژوهش در مطالعات داخلی و خارجی مورد بررسی
قرار گرفت و ابعاد ومؤلفههای اولیه به دست آمد .سپس با
استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته با افراد صاحبنظر،
ابعاد و مؤلفههای شناسایی شده تعیین شدند .در ادامه ،ابزار
اندازهگیری برای بخش کمی بر اساس ابزارهای موجود و
تعدیالت بخشکیفی پژوهش مدون شد.
-2-3مراحل اجرای پژوهش
وضعیت عوامل موثرشناسایی شده بر سیاستهای جذب
دانشجو در رابطه بین صنعت و دانشگاه چگونه است؟
برای اینکه بدانیم وضعیت عوامل شناسایی شده موثر بر
سیاستهای جذب دانشجو در صنعت و دانشگاه به چه

مولفه

عوامل
داخل
و درون
دانشگ
اهی
عوامل
داخل
و درون
دانشگ
اهی

-14-3روش تجزیه و تحلیل دادهها
در بخش کمّی با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
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ارزش آزمون=3
مقدا
رt

درج
ه
آزاد
ی

سطح
معنادا
ری

/28
16

30

/000
0

/41
2۷

30

/000
0

اختل
اف
میان
گین

حدپ
ایین

حدبا
ال

3/9

3/39

/41
40

5/3

بازه اطمینان

4/89

/۷0
5

سیاستجدب دانشجو

/22
39

30

/000
0

5/15

4/8۷

/42
5

ارتقاء
آکادم
یک

/42
33

30

/000
0

5/2

4/8۷

/52
5

سیاس
ت
گذاری
و
طراحی
مجدد

/19
20

30

/000
0

5/2

4/66

/۷3
5

بسترها
ی
قانونی

/۷6
50

30

/000
0

5/4

5/1۷

/62
5

تحول
ات
اساسی

/55
44

30

/000
0

5/4

5/21

/۷3
5

نهادینه
کردن

/02
20

30

/000
0

5/1

4/69

/55
5

/29
42

30

/000
0

5/3۷

/100
5

/64
5

رابطه
دانشگاه
وصنعت

رابطه دانشگاه
وصنعت

همانطورکه در جدول فوق مشاهده گردید ،سطح معناداری
در هربعد کمتراز پنج صدم میباشد و بنابراین فرض صفر با
 95درصد اطمینان رد و فرض پژوهش تائید میشود .به
عبارت دیگر ،با توجه به مثبت بودن اختالف میانگین
(نشاندهنده این است که میانگین بیشتراز  3میباشد)
میتوان چنین نتیجه گرفت که وضعیت عوامل شناسایی
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شده موثر بر سیاستهای جذب دانشجو در صنعت و
دانشگاه در حالت باالتر از میانگین قرار دارد.
چه مدلی برای سیاستهای جذب دانشجویان با تاکید بر
رابطه بین دانشگاه و صنعت مناسب است ؟
برای پاسخ به سوال فوق پژوهش و به منظور تعیین الگوی
مناسب برای سیاستهای جذب دانشجویان با تاکید بر
رابطه بین دانشگاه و صنعت از مدل تحلیل عاملی تائیدی
استفاده گردیده است  .تحلیل عاملی تائیدی زمانی استفاده
میشود که پژوهشگر دانش زیادی از سازه مکنون زیر بنایی
دارد .پژوهشگر براساس دانش نظری ،تحقیق تجربی و
مطالعات قبلی ،فرض میکند بین متغیرهای مشاهده شده
و عاملهای بنیادی رابطه وجود دارد و سپس به آزمون این
فرض میپردازد .در تحلیل عاملی تائیدی ،پژوهشگر به
دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی را
بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک ،توصیف یا تبیین میکند.
این مدل نیز مبتنی بر اطالعات پیش تجربی درباره ساختار
دادههاست .مدل مورد نظر میتواند براساس  )1:یک تئوری
یا فرضیه  )2،یک طرح طبقهبندی معین برای گویهها یا
پاره تستها )3،شرایط معلوم تجربی و یا  )4دانش حاصل
از مطالعات قبلی در باره دادههای وسیع باشد
(هومن .)138۷،تحلیل عاملی تائیدی بعداز مشخص کردن
عاملها پیش تجربی ،از طریق تعیین برازندگی مدل عاملی
تعیین شده ،تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده شده
و نظری را برای مجموعه دادهها آزمون میکند
(هومن. )138۷،
در جدول زیر که به جدول مدلهای اندازهگیری معروف
است بارهای عاملی هریک از مولفهها و شاخصها آورده
شده است.
جدول  .6میزان تأثیر و معناداری روابط بین مؤلفهها
ضریب

ردیف

روابط بین متغیرها

1

عوامل داخل و درون
دانشگاهی >--
سیاست جذب دانشجو

0/52

2

عوامل خارج و برون
دانشگاهی >--
سیاست جذب دانشجو

0/69

3

ارتقاء آکادمیک>--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/8۷

4

سیاست گذاری و
طراحی مجدد >--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/66

مسیر

مقدار
t

تائید /رد
رابطه
تائید

3/90
تائید
5/30

4.98

تائید
تائید

5/20

5

بسترهای قانونی>--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/89

6

تحوالت اساسی >--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/64

۷

نهادینه کردن >--
رابطه دانشگاه وصنعت

0/61

5/40
5/48
5/13

تائید
تائید
تائید

مدل در حالت برآورد استاندارد بارهای عاملی و ضرایب
معناداری هریک از مولفههای متغیرها را نشان میدهد.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود ،بار عاملی تمام
مولفهها بیشتراز  0/5و در حد قابل قبولی قرار دارد.
همچنین با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره  tمسیرها
بزرگتر از  2/58هستند ،بنابراین ارتباط معناداری بین هر
مولفه با هر متغیر وجود دارد.
همانطور که در شکلهای باال نشان داده شده است،کلیه
مقادیر پارامترهای مربوط به مدل به همراه بارهای عاملی و
ضرایب مسیر نشان داده شده است که در جدول ذیل به
صورت خالصه آورده شده است.
جدول  .7برآوردهای مربوط به مدل
ضریب
مسیر

مقدارt

وضعیت

سیاست
جذب
دانشجو

0/65

5/15

پذیرفته
شد

رابطه
دانشگاه
وصنعت

0/91

5/38

پذیرفته
شد

مسیر
سیاست
جذب
دانشجو
باتاکید
رابطه
دانشگاه
وصنعت

مدل در حالت برآورد استاندارد ضرایب مسیر و ضرایب
معناداری هریک از متغیرها را نشان میدهد .همانطور که
در نمودار باال مشاهده میشود ،ضرایب مسیر تمام متغیرها
بیشتراز  0/4و در حد قابل قبولی قرار دارد.
همچنین با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره tمسیرها
بزرگتر از  2/58هستند .بنابراین ارتباط معناداری بین هر
متغیر با مدل سیاست جذب دانشجو وجود دارد.
درجه تناسب مدل ارایه شده تا چه اندازه است؟
شکلهای  4-5و  4-4نمودار مسیر برازش شده به دادهها
را نشان میدهد .همانگونه که شاخصهای خی دو و
 RMSEAنشان میدهند مدل برازش مناسبتری را به
دادهها ارائه میکند .خروجیهای مدل در خصوص سایر
شاخصهای برازش مدل در جدول زیر مورد بررسی قرار
گرفته است.
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جدول  .8شاخصهای برازش تحلیل مسیر مدل
شاخص های برازش

نام شاخص

مقدار

حدمجاز

( CHI-SQUARE/DFمجذور
کای)

2/29

کمتراز 3

میانگین

0/243

کمتراز 0/1

( GFIبرازندگی تعدیل یافته )

0/94

باالتراز 0/9

( Rmseaریشه
خطای براورد)

( NFIبرازندگی نرم شده )

0/93

باالتراز 0/9

( GFIنیکویی برازش)

0/84

باالتر از 0/8

( AGFIنیکویی برازش تعدیل
شده)

0/82

باالتر از 0/8

با عنایت به خی دو بدست امده ( )39/9و میزان درجه ازادی
29میزان نسبت X2/dfبرابر عدد 2/29میباشد که این
مقدار بنا برعقیده کالین و موشبرگر ( )۷6:2005اگربین
0تا 3باشد قابل قبول است و هرچه این نسبت کوچکتر باشد
برازش مدل بهتر است .همچنین مقدار ریشه میانگین
خطای براورده شده به مقدار0/243براورد گردید که مقدار
این شاخص که در واقع همان آزمون انحراف هر درجه
آزادی است .برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته
باشند کمتراز  0/05است .مقادیر باالتر از ان تا 0/08
نشاندهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است و
مدلهایی با اعداد  0/1یا بیشتر برازش ضعیفی دارند.
همانگونه که مشاهده میشود در سایر شاخصهای برازش
مدل نیز ،مدل تهیه شده در وضعیت مطلوبی قرار گرفته
است.

شکل  .4-8مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین
ضرایب استاندارد

شکل  .4-9مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری
ضرایب

شکل .4-10مدل سیاست جذب دانشجو باتاکیدرابطه
دانشگاه وصنعت

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر ،با تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه
و"صنعت" با هدف جذب دانشجو میباشد و با استفاده از روش
تحقیق آمیخته (کیفی و کمی )،صورت گرفته است .الگوی
مستخرج از تجزیه وتحلیل یافتههای پژوهش در قالب هفت بعد
اصلی و سی پنج معیار طراحی شد .هفت بعد اصلی عبارت اند
از « :عوامل داخل و درون دانشگاهی»« ،عوامل خارج و برون
دانشگاهی»« ،سیاست گذاری وطراحی مجدد»« ،نهادینهکردن
سازی»« ،تحوالت اساسی»« ،بسترهای اساسی»« ،ازتقاء
آکادمیک » استخراج شدند و در چارچوب ابعاد مذکور
درخصوص یافتههای پژوهش بحث شد و در خالل آن،
پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت فعلی ارائه شد.
برقراری ارتباط موثر دانشگاه و صنعت ،تعامالت و فعالیتهای
مشترک میان این دونهاد را بهبود بخشیده که این امر منجربه
افزایش شناخت دانشگاه از نیازهای صنعت خواهد شد .از این
طریق ،کیفیت وتناسب دورههای آموزشی آکادمیک در دانشگاه
با نیازهای صنعت و به تبع آن قابلیتهای علمی و عملی
دانشجویان ،افزایش یافته و بسترهای نوآوری و پیشرفت در
سازمانها و جامعه ارتقاء مییابد .بنابراین اگر این ارتباط برپایه
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روابط نادرست شکل گیرد و یا موانع و مشکالت شناسایی شده
در برقراری ارتباط موثر بین این دو نهاد مرتفع نگردد ،جامعه
نخواهد توانست به خواستهای خود در جهت توسعه و پیشرفت
دست پیدا کند.
6
دادههای حاصل با نتایج پژوهشهای پارشاکو و همکاران
( ،)2018کریسیلی ۷و همکاران ( ،)2018لیال فیلهو 8و همکاران
( ، )210۷موسکیو 9و همکاران ( ،)2014ویت و نایت10
( )1995در خصوص نتایج تحلیل تماتیک مورد همپوشانی قرار
گرفت و مفاهیم نزدیک به آن حاصل گردیده است.
سیاستگذاری و طراحی مجدد ساختار ،ارتقاء آکادمیک علوم
انسانی به همراه نهادینهسازی رویکرد تجاری سازی تحقیقات به
عنوان شرایط زمینهای که بستری و محیط را برای تجاری سازی
تحقیقات علوم انسانی و روی آوردن پژوهشگران به این رویکرد
فراهم میکنند .در این بین تدوین آییننامهها و ایجاد بسترهای
قانونی برای تجاریسازی تحقیقات به عنوان شرایط مداخلهگری
که باعث گسترش رویکرد تجاریسازی و افزایش ترغیب
پژوهشگران و در نهایت ارتباط صنعت و دانشگاه عمل میکند.
برآیند این شرایط سه گانه باعث فرایند /تعامالتی به صورت
شبکهسازی در بعد درونی و بیرونی در جهت گسترش
تجاریسازی تحقیقات میشود که نتیجه و پیامد آن دستیابی
دانشگاهها و مراکز تحقیقی به مزیت رقابتی در قالب تولید علم
و ایفاء نقش در رشد و توسعه کشور میباشد .تأثیر بسیار مهمی
دیگری که پیامدهای تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی بر
جای میگذارد بازخورد این پیامدها در جهت ارتقاء آکادمیک
میباشد .بدین معنی که گسترش رویکرد تجاریسازی و روی
آوری اساتید و پژوهشگران ،باعث افزایش تولیدات علمی و ارتقاء
سطح کیفی تحقیقات در این رشتههای میشود .که بر آینده آن
ارتقاء آکادمیک رشته در چارچوب نظام آموزشی و تحقیقاتی و
ارتباط با صنعت است .

دانشجویان در نظر و دانشگاه فیلترگذار متخصصان فنی از
دانشگاه به صنعت میباشد.
 بر اساس یافتههای تحقیق در بعد سوم ارتقاء آکادمیکآموزش مبتنی بر عمل و کاربردی کردن آموزش و شرکت
اساتید دانشگاه در کنفرانسها و ایجاد ارتباط با اساتید
دانشگاههای دیگر در پیشبرد سطح آکادمیک و هدفمندی
پژوهش تاثیرگذار باشند.
 بر اساس یافته های تحقیق در بعد هفتم نهادینه کردن وآگاهیبخشی وکسب مهارت بازارسازی و بازاریابی وشناسایی نیازها
فرهنگ کار آفرینی و صنعتیشدن دانشگاه
بر اساس یافتههای مربوطه در بعدششم سیاستگذاریوتدوین استراتژی و مدیریت دانش میتواند در بحث دانش توام
با صنعت طراحی مجددی صورت پذیرد.
فعالترکردن دفاتر"ارتباط با صنعت دانشگاهها"در جذباعتبارات دستگاههای اجرایی به منظور ایفای نقش اصلی در
کنترل و هدایت دانشجویان در انجام کارآموزی.
جهت دادن تحقیقات دانشگاهی به سوی جنبههای تجاریوپاسخگویی به نیازهای اقتصادی اجتماعی کشور
ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع وهمچنین جامعه و به منظور نیل به خودکفایی
تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه نیازهای صنعت وجامعه
ترویج و تسهیل ارتباط بین اساتید و دانشجویان با صنایع وسازمانها
ایجاد مشوقهایی در جهت ترغیب دانشگاهیان به همکاری باصنایع و سازمانها
معرفی تواناییها و پتانسیلهای دانشگاه با صنایع و سازمانهادر برطرف نمودن مشکالت آنها
 حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائهطرح های تحقیقاتی منتخب دانشگاه
انجام تحقیقات مشترک در جهت شناسایی موانع و تعیینراهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه
برگزاری جلسات توجیهی پیش از برگزاری دورههایکارآموزی جهت آشنایی بیشتر با محیط
صنعت.

6 - Parshakov et al., 2018
7 - Cricelli et al., 2018
8 - Leal Filho et al., 2017

9 - Muscio et al., 2014
10 .Wit & Knight

 -6-5پیشنهادهای برگرفته از یافتههای پژوهشی
(کاربردی)
براساس یافتههای به دست آمده پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه
مینماید و با توجه به یافتهها ومحدودیتها و مشکالتهای
پژوهش ،پشنهادهای زیر ارائه میگردد:
بر اساس یافتههای مربوطه در بعد پنجم بسترهای قانونیدانشگاه میبایست از صنعت عادالنهای را برای اساتید و
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