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 مقدمه -0
و  ینسوریای مسیییتقای بان توسیییعه در دنایسی امروز، رابطه

پاشیری  در ابعسد مخته  اجتمسع ، اقتصسدی و ساسس  هر کشور 

عسمل اسسس  برای  ینسوریتوان گف  که م طوریبرقرار اسی . به

ايجسد ثروت، دانسي  و توانسي  کشیییورهس بوده و ابزاری قدرتمند در 

ی طبق تعري  اسییکس ، اهسر ینسورآيد. شییمسر م توسییعه مه  به

رکن اسیسسی  دارد: انسیسن، مسشان، سسزمسن و اطهسعست که تعسمل 

 [.4]شونداينهس بس يکديگر موجب رشد و توسعه اقتصسدی م 

، انسیییسن نقش محوری و بناسدی ینسوریاز مایسن اهیسر رکن 

آلست بدون ناروی ترين مسشیییاندارد. اسیییتفسده از بهترين و مدرن

اينجسسیی  که اهما   .  متخصییو و مسهر ممکن ناسیی انسییسن

اون دانشگسه محل  شیود. ارا دانشیگسه باش از پاش روشین م 

تربا  ناروی انسییسن  متخصییو و مسهر اسیی  و اگر اين ناروی 

انسیسن  متخصو بتواند دانش و مهسرت خود را در عرصه تولاد و 

 .برد، موجب پاشری  خواهد شدکسر صنع  به

تواند سط صیینع  و دانشییگسه در هر کشییوری م بنسبراين ارتب

کننده در رشید اقتصیسدی آنجس داشیته بسشد. معمولس ثاری تعاانست

 :هس عبسرتس  ازدر راستسی اين تعسمل وظافه عمده دانشگسه

آموزش و ارتقسی دانش دانشییجويسن و آمسده کردن آنسن برای   (1

 ؛لضور در بسزار کسر

تحقاقست  بخش صیینع  و شیینسخ  و برطرف کردن ناسزهسی  (0

سوی ديگر بخش صنع  هی وظسيف  از  روز نگهداشیتن آنبه

 د؛دار

نتسيج  را که به کمک تحقاقست از لوزه ینسوری بدس  آمده   (3

 ؛در عمهاست تولاد محصول خود دخسل  دهد

زاي  مفاد برای جوانسن و یراهی آوردن بیسزار کیسر و اشیییت یسل (7

 [.8]اندهس گذراندهنشگسههسی مرتبط را در داایرادی که آموزش

 در کشورهسی ويژهبه کشورهس همه امروز جهسن رقسبت  شرايط

 آیرين نقش و خود بقسی برای که کند م  وادار را توسییعه لسل

 دنمسين هسي ساسس  تدوين به اقدام جهسن  عرصیه در موثر و پويس

 اندام جهسن عرض رقسبت  صییحنه در موثر و یعسل صییورت به که

 متعسل  هدف اين د. لصییولگردن خسر  انزوا و لسشییاه از تس کرده

 ارتقس هب که ايس شسيسته و توانمند انسیسن  منسبع پرورش ناسزمند

 آرمسن اين به دسیییتاسب  .گمسرند هم  کشیییور ینسورانه و عهم 

 هسي انسییسن بهانه «جذب و سیینجش گزينش،» به منوط متعسل 

 طولسن  مسار اين ط  برای را خود عسل  آموزش نظسم در که اس 

 انتخسبتوان به م  «آزمون مرکز»هسی از رسییسل  .اندنموده مهاس

 اصهسح و بررسی  بس همراه ناسزهس به توجه بس «گزينش راه» صیحا 

 بس همراه اخار هسیدهه پراسلش و مت ار شرايط به توجه بس ،مداوم

 [.0اشسره نمود] عهوم انگازلارت توسعه

 اسمپ غارانتفسع ، شبسنه، دولت  هسیدانشگسه ظریا  ایزايش بس

 جمعا  رشد کسهش کشور، منسطق تمسم در کسربردی عهم  و نور

 تحصاهست ادامه به شهروندان مندیعهسقه کسهش همچنان و جوان

 دانشییجويسن ورودی بسکسهش اسییهسم  آزاد دانشییگسهدانشییگسه ، 

 در ،ديگر تعبار به. اس  شده مواجه کسرشینسس  و کسردان  مقسطع

 بان شییديدی رقسب  دانشییگسه، به ورود زيسد تقسضییسی بس گذشییته

 تمسم  و داشیی  وجود تکماه  تحصییاهست متقسضیی  شییهروندان

 روند بس امس ؛شدم  کسمل کشیور موجود هسیدانشیگسه هسیظریا 

 کهاين به توجه بس و اس  مسنده خسل  هسدانشگسه هسیظریا  یعه ،

 از و شییودم  محسییوب کشییور دانشییگسه بزرگترين آزاد دانشییگسه

 صخصو اين در ایاسره بسيد لذا اس ؛ بهره ب  ناز دولت  امکسنست

 ظریا ، اعهسم بس یقط پاش اندی تس شییود. اگر اجرا و انديشییه

 کنون  وضییعا  در نمسيد، جذب دانشییجو وانسیی تم  دانشییگسه

 عدمست شهروندان بسزاريسب ، هسیروش تمسم  از استفسده بس بسيدم 

 به ورود برای .نمود جذب را دانشییگسه  مقسطع در تحصییال ادامه

 بسيد آزاددانشییگسه  یوالدهس تنوع و تعدد به توجه بس رويکرد اين

 تواننم  و شییود برده کسربه اختصییسصیی  راهبردی والد هر برای

امروزه  د.نمو تجويز يکسییسن راهبردی دانشییگسه اين کها  برای

س هسی عهم  کشییور بمتسسییفسنه یسصییهه قسبل توجه  بان پتسنسییال

ناسزهسی بخش صینع  وجود دارد که بسيد شکسف موجود بس تعسمل 

باشیتر صنسيع و مراکز عهم  و دانشگسه  پر شود. در لسل لسضر، 

 يعن  ؛دکاد دارسطور عمده بر انتقسل دانش تهیسی مس بههدانشیییگیس

د و به دانشییجو گاراز کشییورهسی ديگر م دانش را ای از مجموعه

 تحقق و توسییعه مسییار در اسییهسم  آزاد دانشییگسه .دهدانتقسل م 

 عهم ،» تربا  به مصییمی خود عمهاست -اجراي  هسیبرنسمه اهداف

 مسار ست اس  بسقسبها  و يسیته توسیعه هسیانسیسن «تکناک  ین ،

 .[1]دنمسي هموار را تعسل  و توسعه

هسی اخار، شیییده اسییی  که در سیییسل عوامیل میذکور بسع 

هسي  بس هدف جذب دانشیییجو در دانشیییگسه آزاد به راه ایتد. پويش

 در منسجی و همسهنگ ريزیبرنسمه کماته دانشیجو، جذب کماته

 يک صییورتبه آنهس اجرای همراهبه تبها ست مخته  هسیشییسخه

 هترب تسثارگذاری منظوربه مشخو زمسنبندی بس و مرتبط مجموعه

 تای يک تشییکال بس که اسیی  دانشییجو جذب اهداف پاشییبرد و

 و سهرسسنه استخدام و مخته  متخصیصیسن کسرگاریبه و عمهاست 

 و ريزیبرنسمه را دانشجو جذب پويش...  و جمع  ارتبسط ابزارهسی

 يک اجرای و مديري  برای ثسبت  رويکرد اند نمسيد. هر م اجرا

 رويکردهسی از توانم  و نیدارد وجود دانشیییجو جیذب پويش
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 معمولس هسکماتییه تجییسرب، مبنیسی بر ول  برد، بهره گونیسگون 

 نوع به توجه بس و کنند پاروی اصیییه  الگوی اند از توانندم 

 انتخسب را روش يک هس،قوت و هسضییع  تهديدات، و هسیرصیی 

  اجراي قسبها  ،اس  برخوردار یراوان  اهما  از آنچه ول  ؛نمسيند

 :مسنند مسس ه  لل و مواجهه در کماته مدير و مسیوول کسردان  و

 تسخارهسی خطسهس، تصیییحا  مخته ، هسیبخش همسهنگ  عدم

 ارت ا اعضییس، وظسي  ت اار تای، اعضییسی اجبسری ت اارات زمسن ،

   .[7اس ]...  و هسرسسنه در هسبرنسمه ت اارات راهبرد، نسگهسن 

، هنوز محققبس توجه به مسیییتندات یو  و دغدغه پژوهشییی  

هسی جذب دانشجو بس تسکاد بر رابطه منسسب  جه  ساسس  الگوی

 طور دقاق مورد پژوهش قرارنگریته اس بان دانشگسه و صنع  به

هسی و لذا مسیسله اصه  محقق اين اس  که مدل مفهوم  ساسس 

ن دانشییگسه و صیینع  اگونه جذب دانشییجو بس تسکاد بر رابطه با

 هسي  اس  سد و مولفهو دارای اه ابع  مدل  اس 
 

 ه ادبياتينپيش -6
طرال  " ( در پژوهشیی  تح  عنوان1334غهسم  و همکسران)

اسن ب "هس بس رويکرد صنع  يسریالگوی کسرکرد پژوهشی  دانشیگسه

هسی پاوند ماسن دانشییگسه و صیینع  از ديربسز جز دغدغه ،داشییتند

المهه  بوده اسییی . هدف پژوهش لسضیییر گذاران بانسییاسسییی 

هس، شینسسسي  و طرال  الگوي  برای کسرکردهسی پژوهش  دانشگسه

يسری اسییی . اين پژوهش، به لحسو روش در راسیییتیسی صییینع 

گارد. هییسی ترکاب  قرار م هییس، در زمره پژوهشگردآوری داده

بسز و هدیمند بس هجده  بخش کاف  پژوهش از مجرای مصیییسلبه

ال وتحهر تجزيهمنظوتن از خبرگسن عهم  و صنعت  یراهی شد. به

ای کدگذاری بسز محوری و مرلهههیسی کاف  از یراينید سیییهداده

آمده در اين بخش، دسیی انتخسب  اسییتفسده شیید. براسییس  نتسيج ب

  هسر معاسر شنسسسي  شد. در بخش کموالفه و شیص وسیازده م

يک از معاسرهسی  منظور تعاان مازان اهمای  هرپژوهش ناز، بیه

، از روش دلف  یسزی اسییتفسده شیید. آمده در بخش کاف بدسیی 

هس، الگوی پاشنهسدی در قسلب وتحهال دادهدرنهسي ، پس از تجزيه

شییش معاسر باسن شیید.  و لفه و اهلواهسر بعد اصییه ، سییازده م

هسی گذاری پژوهش ، نظسماهسر بعد اصه  الگو عبسرتند از: ساسس 

هسی لمسيت  پژوهشیی  و ارزيسب  تشییويق  پژوهشیی ، زيرسییسخ 

دادهسی پژوهشی . در پسيسن، در راسیتسی بهبود وضعا  یعه  برون

رسسن  به صنع  پاشنهسدهسي  هسی کشیور از منظر يسریدانشیگسه

 .[7]ارا ه شده اس 

در پژوهشییی  بییس عنوان  (1334دعه  امارپورسیییعایید)محمیی

باسن  "بررسیی  جسمعه شیینسخت  رابطه بان دانشییگسه و صیینع "

اگر از ديدگسه کسرکردگراي  سیییسخت  به جسمعه نگسه نمیسيد که م 

هسي  هستند نظسمهس و خرده، تمسم جوامع انسسن  دارای نظسمشیود

از  وریبه بهره ،سط  توسعه و پاشری  خود که برای رشد و ارتقس

شیییک وجود تعسدل  پويس هسی موجود ناسزمندند. ب نظسماين خرده

ثر و لاست  برای توسعه وعسمه  متواند هس م نظسمدر بان اين خرده

نهسدهسی دانشگسه  ،ای محسوب شود. بدون شکو رشید هر جسمعه

. کشور اس و صنع ، دو نهسد بساسر مهی در توسعه جوامع جديد 

مس يک جسمعه درلسل توسییعه و به تعباری درلسل گذار اسیی  که 

ای متوازن و برای رسییادن به اهداف خود ناسزمند رشیید و توسییعه

اس  تس به کمک آن بتواند سط  ریسه و زندگ  بهتری را  همسهنگ

لسزم اس  تس نهسدهسی  ، اعضسی خود یراهی کند. به همان عهبرای 

مخته  در يیک جیسمعه از همسهنگ  و ارتبسطست زيسدی برخوردار 

 .دس  يسبدبسشیند تس جسمعه بتواند به اهداف توسیعه و رشیید خود 

 ثاراتسشییینسخ  روابط و تتوان مطسلعه و هدف اين پژوهش را م 

توان م  همچنان دانسیی .متقسبل نهسدهسی دانشییگسه و صیینع  

شیییود و اه کیه اه عوامه  بسع  تقوي  اين رابطه م  دريیسیی 

ن د. در ايبر سییر راه اين رابطه متقسبل بسشیی د مسنع توانعوامه  م 

ه ای بهسی کتسبخسنهسع  بر آن اس  تس بس استفسده از داده ،پژوهش

. بس اسیتفسده از اين شیاوه سع  پرداخته شیودوری اطهسعست آجمع

هسی هس و منسبع موجود و همچنان پژوهششود تس به کمک دادهم 

 يه و تحهال آنهس پرداخته و نتسيجانجسم شییده در اين زمانه، به تجز

 .[0]شوددر قسلب پژوهش  جديد ارا ه آنهس 
سییهی بروندادهسی پژوهشیی  لسصیییل از سيسییه مق"پژوهش 

س هدف ، ب"همکسری صنع  و دانشگسه در ايران، خسورماسنه و جهسن
 ،دانش هسی بررس  ارتبسط صنع  و دانشگسه ايران در تمسم  لوزه

لوزه و مقسيسیه آن بس متوسط منطقه خسورماسنه و متوسط جهسن  
 ،شیینسسیی  اين پژوهش از نظر هدفروش .صییورت گریته اسیی 

کم  و توصاف  اس  که بس  ،ایکسربردی و از لحسو رويکرد مطسلعه
جسمعه  .سیینج  انجسم شییده اسیی هسی عهیاسییتفسده از شییسخو

 ،شیییده ايرانسيهدادهیسی عهم  نمپژوهش شیییسمیل تمیسم  برون
هسی خسورماسنه و جهسن در پسيگسه اسییتنسدی اسییکوپو  ط  سییسل

ماهسدی اس  که از طريق همکسری ماسن صنع  و دانشگسه منتشر 
هسی اسییکوپو  و هس از پسيگسهجه  گردآوری داده سیی .ا شییده

ایزار هسی پژوهش از نرموتحهایل يیسیتیهسیییسيول و جهی  تجزيیه
ورسییسزی نقشه لرارت  عمهکرد مسيکروسیسی  اکسیل و برای مصیی

ایزار کشییورهسی جهسن از ایزونه مصییورسییسزی ج رایاسي  اين نرم
سییهی  دهد،م هسی پژوهش نشییسن يسیته ه اسیی .اسییتفسده شیید

طور که  کمتر از متوسییط لاف  دانشییگسه و صیینع  ايران بهستهی
خسورماسنه و جهسن  بوده و عهارغی روند مطهوب تولاد عهی کشییور 

لاف  ستجمهوری اسیییهسم  ايران از لا  هی ،اخار هسیط  سیییسل

http://www.magiran.com/searchp.asp?field=all&t=m&s=محمدامين+عرفان+منش+*
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سیهی در ماسن اهل کشور کمترين درصید دانشیگسه و صینع  بس 
تولادات عهم  لوزه پزشیییک   .برتر جهسن در رتبه آخر قرار دارد

لاف  دانشییگسه بس صیینع  و اثرگذاری ستکشییور از نظر سییهی هی
زه اين لوعمهکرد بهتری از ماسنگان خسورماسنه و جهسن   ،استنسدی

هسی مهندس  عهوم رايسنه همچنان پژوهشگران لوزه .داشته اس 
 اخار یهسو پزشک  باشترين مقسله مشترک بس صنع  را ط  سسل

ولاد گاری بسر اصه  تنتاجه. انددر پسيگسه اسیکوپو  منتشر نموده
کشند و همسنند بساسری از هسی کشور به دوش م عهی را دانشیگسه

هس و تعسمل بان پژوهشییگران دانشگسه ،سیعهکشیورهسی در لسل تو
 .هسی صییینعت  ايران بسیییاسر ضیییعا  و نسپسيدار اسییی سیییسزمسن
ترين آزاد اسییهسم  یعسل و صیینعت  شییري  ،هسی تهراندانشییگسه

 .[3]سسست کشور در زمانه ارتبسط صنع  و دانشگسه بودندوم
کسراي   سهيبس مقس خود ( در تحقاق0218)و همکسران3پسرشسکو 

هسی روس  و اروپسي  بس يکديگر، رويکردهسی پژوهشی  در دانشگسه
هسی باشییتر در بخش صیینسيع به اين نتاجه رسییادند که مشییو 

هس و منظور توسییعه رويکردهسی پژوهشیی  در دانشییگسهاروپسي ، به
هس، ارتبسط تقسضیییسی باشیییتر برای خروج  پژوهشییی  دانشیییگسه

اسییی . همچنان، نهیسدهس و  تری بان اين دو ايجیسد کردهاثربخش
هسی ناسزسییینج  هسی تسیییهاهگر در اروپس، مسنند بنگسهسیییسزمیسن

ده  منسسب آنهس، بس هسی مخته  تحقاقست صینسيع، و ارتبسطبخش
ثرتر و وهس، ارتبسط بان اين دو را مهسی پژوهشییی  دانشیییگسهبخش

 [. 3]کسرآمدتر کرده اس 
هما  در پژوهش خود به ا (0218و همکیسران) 7کريسیییاه 

هس پ  بردند و به هسی یکری در دانشگسهده  منسسب سرمسيهجه 
هسی پژوهشیی  و اين نتاجه رسییادند که بس تعري  درسیی  طرح

سم  ناسزهسی صنع ، ده  رويکردهسی پژوهش  دانشگسه بهسو 
توان، ضیمن ایزايش اثربخشی  رويکردهسی پژوهش  دانشگسه، م 

هس و تعسمهست یکری دانشگسههسی ایزاي  و توسعه سرمسيهموجب هی
تر آنهس بس صینع  شید تس ضمن لل مشکهست تر و اثربخشمنسسیب

صینع  از دانش و تجربه متخصیصیسن و کسرشیینسسسن صنعت  ناز 
 [.12]بهره جس 

گاری منسسب بر اهما  جه ( 0214و همکسران) 7لاسل یاههو
هس تأکاد دارند و باسن هسی والدهسی پژوهشیی  دانشییگسهدر یعسلا 

وان تگاری وجود نداشته بسشد، تنهس م کنند که اگر اين جه م 
گذاری ایزاي  بود. سیییاسسییی شیییسهد اقدامست پراکنده و یسقد هی

پژوهشییی  در اين خصیییوص، در قیسلب ارتبسط مویق صییینع  بس 
از  خصییوصبه هال ارتبسطست و انتشییسر آندانشییگسه، بس هدف تسیی

ورت طريق جريییسن پژوهشییی  در بان نهییسدهییسی مخته  صییی
 .[11]گاردم 

 

3 Parshakov 
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 روش پژوهش -9
تدوين مدل مطسلعه ، اينکه هدف پژوهش لسضیییربه بیس توجه 
هسی جذب دانشییجو بس تسکاد بر رابطه بان دانشییگسه و سییاسسیی 

سی هبوم  اس ، طرح آن از طرح و ارا ه و اعتبسريسب  الگوی صنع 
وي  الگ روش آن، بس توجه به اينکه از قبل . همچنانترکاب  اس 

نداشیته و پژوهشیگر درصیدد کش  اين الگو بوده اس ، از  وجود
 کم ( اس  و اون در -متوال )کاف   هسی ترکاب  اکتشسی مدل

هسی جذب دانشجو بس سیاسسی پ  سیسخ  ابزاری برای سینجش 
هسی بخش داده براسییس  تسکاد بر رابطه بان دانشییگسه و صیینع 
 [.10اسیی ] ابزار سییسزی -کاف  اسیی ، از نوع اکتشییسی  متوال 

شییینسسییی  و تحهال بخش کاف  و سیییپس ابتیدا روش ،روازاين
ود شکم  تحقاق به تفکاک ارا ه م  شنسس  و تحهال بخشروش

 بس هی گاری، نتسيج بدسیی  آمده در هر دو بخشو در بخش نتاجه
 .ادغسم و ارا ه خواهد شد

 

 شناسی بخش كيفیروش -4
کاف  اسییی  و  ،روش پژوهش در بخش کاف  مطسلعه موردی

از اسیستاد دانشیگسه، روسسی دانشگسه و  پژوهش کنندگسنمشیسرک 
شییهر تهران  یعسلان لوزه صیینع ، مديري  و جذب دانشییجو در

گاری هدیمند و تکناک اشبسع گاری از روش نمونهبس بهره .هستند
هسی جذب ساسس ثر در تعاان ونظری، برای شینسسیسي  عوامل م

و بس  استفسده شد بان دانشیگسه و صنع دانشیجو بس تسکاد بر رابطه 
ابزار مورد استفسده برای شنسسسي  عوامل . عمل آمدآنهس مصسلبه به

هسی جذب دانشجو بس تسکاد بر رابطه بان دانشگسه ساسس  ثر دروم
هسی جذب دانشجو ساسس  و ارا ه و تدوين الگوی بوم  و صینع 

و  مندسسختنامهمصسلبه  بس تسکاد بر رابطه بان دانشیگسه و صنع 
ب  نتسيج بخش کاف  از دو اعتبسريس مطسلعه اسینسد بوده اس . برای

 نگاری شییید که به ايبهره يادپذيری و قسبها  اعتمسدستکنایک ت
بررس  مازان تنسسب اطهسعست هس) منظور روش همسیوسیسزی داده

 اصیییول زيربنییسي  مربوط بییه مبییسن  نظری و. 1: مسیییتخر  از
س تسکاد بر رابطه بان دانشییگسه و هسی جذب دانشییجو بسییاسسیی 
هسی جذب ساسس  شده در لوزههسی انجسمپژوهش .0؛ بس صینع 

 مضییسمان.3 بس ؛دانشییجو بس تسکاد بر رابطه بان دانشییگسه و صیینع 
دهندگسن عبسرت ديگر آگسه مسیییتخر  از مصیییسلبه بس ایراد و به

ز ادس  آمده هسی بتحهال داده تجزيه و. اس  کسر ریتهبه (کهادی
 انجسم گریته هسی انجسم شییده بس روش تحهال مضییمونمصییسلبه

 اس .
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 هاي بخش كيفییافته -3
ده شهسی ضبطابتدا مصسلبه زمانه، بس استفسده از روش تحهال

هسی برداشته شده ط  داش دصورت مکتوب درآمده سپس بس يسبه
 یهسداده کامستش تحهال. هس تکمال شده اس جهسیست مصیسلبه

 ابتدا دانشیگسه و صنع  لوزه پژوهشیگران بس مصیسلبه از لسصیل
 دو در سییپس. شییدند یکدگذار پسراگراف به پسراگراف صییورتبه

 لههمر در که اس  شده اقدام هااول یامفسه داتول به نسب  مرلهه

 اسیییتخرا  پژوهشیییگران بس مصیییسلبه از مفهوم 30 تعداد اول
 .(1)جدول شمسره يدگرد

 هیسی کاف ،برای تحهایل داده هیس:وتحهاییل دادهروش تجزيیه
ی وکدگذاری محوری وکدگذار بسزی کیدگیذارکیدگیذاری نظری)

هییس در بخش کم : تحهاییل عییسمه  انتخییسب (. روش تحهاییل داده
سدلست مع تیأيادی)تشیییکال مستريس همبسیییتگ ،اکتشیییسی  و 

استفسده شد. يادی(سسختسری عسمه  اکتشسی  و تس

 

 هاي جذب دانشجو با تاكيد بر رابطه بين دانشگاه و صنعتسياست مضامين ليتحل :0جدول 

 کد مفسهای محورهس ابعسد  يرد

1 

جو
نش
 دا
ب
جد
  
سس
سا

 

 عوامل داخل و درون دانشگسه 

 A1 شهرت دانشگسه

 A1 رشيسهول  پذ 0

 A1 آموزش  افاک 3

7 

 عوامل داخل و درون دانشگسه 

 A1  و امکسنست دانشگسه هيشهر

 A1 هسنسمهو بخش ناقوان 7

 A1  سنج  اظری 0

4 

 عوامل خسر  و برون دانشگسه 

 B1 هس یگذار سس اس

 B1 در ارتبسط بس صنع   دانشگسه هسی رشته 8

 B1  پژوهش  قيتشو هسی نظسم 3

 B1  پژوهش یهس طرح 12

 B1 هسو تنسسب آن بس طرح یزير برنسمه 11

10 

 و 
گسه
نش
 دا
طه
راب

 
نع
ص

 

 

 هسدينه کردنن

 B2  بخش  آگسه

 C1 سسزیو بسزار  سبيبسزار مهسرت 13

 C1 هسسزان ي شنسسس 17

 C1  نيکسرآیر یرهنگ 17

10 

 و 
گسه
نش
 دا
طه
راب

 
نع
ص

 

 C1 زهاانگ جسدينگسه کردن و ا  ارزش نهسدينه کردن

14 

 تحولست اسسس 

 C2 منسبع  اصح واتخص

 C2 یتوور هسیهجبود کسهش 18

 C2 سنادانش بن اقتصسد 13

02 

 
نع
 ص
ه و
گس
نش
 دا
ن
 با
طه
راب

 

 بسترهسی قسنون 

 D1 هسنسمهوهاو ش هسنسمهنياآ

01 
در  سنيو دانشجو داعسدلسنه اسست سهی

 صنع 
D1 

 D1 انجسم شده یتجسر هسیبر طرح نظسرت 00

 D1  اصح  سباارزش نظسم 03

07 

 طرال  مجدد وگذاری ساسس 

 D1 یمعنو  امسلک  يرعس

 D1  شده دانشگسه سسمسنده مقررات 07

 D2 راهبرد نيتدو 00

 D2 دانش  يريمد 04

 D2 یارشته ناو مطسلعست ب یات لاتشک 08

 D2 هسدهيا  مسل ناتسم 03

32 
 ارتقسء آکسدماک

 E1 بر عمل  آموزش مبتن

 E1 کردن آموزش یکسربرد 31

30 

ن 
 با
طه
راب

 
نع
 ص
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دا

 

 ارتقسء آکسدماک

 

 E1 آموزش و پژوهش یراستسسسزهی

 E1 و امکسنست  اطهسعست منسبع 33

 E1 پژوهش یدنهدیم 37

 E1 قستابر تحق نظسرت 37
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هسی هسی مدل سییاسسیی زيرمقوله هس ومقولهپس از اسییتخرا  

سط بان ارتب ،جذب دانشجو بس تسکاد بر رابطه بان دانشگسه و صنع 

 صییورت يک الگو ارا ه شده اس .آنهس در تحهال محتوای کاف  به

شییده نشییسن داده  1شییمسره  اين ارتبسط در الگوی مفهوم  شییکل

 اس .

 

 

 هاي جذب دانشجو با تاكيد بر رابطه بين دانشگاه و صنعتسياستمدل مفهومی : 0شكل 

هسی جذب سیییاسسییی منظور ارا یه و تدوين الگوی بوم  بیه

  ، در گسم نخسدانشیجو بس تسکاد بر رابطه بان دانشییگسه و صنع 

ررس  ب هسی جذب دانشجوساسس مبسن  نظری ارا ه شده درلوزه 

شییید و اطهیسعیست لسزم برای تدوين اسراوب موردنظر، گردآوری 

هسی سییاسسیی هسی انجسم شییده در لوزه سییپس پژوهش .گرديد

ه و مطسلع جذب دانشیجو بس تسکاد بر رابطه بان دانشییگسه و صنع 

ی انجسم شیید. پس از مصییسلبه کهادیدهندگسن درنهسي  بس آگسه 

هسی جذب دانشجو بس تسکاد بر رابطه سیاسس تدوين الگوی بوم  

کاف   منظور اعتبسريسب  اسراوببیه بان دانشیییگیسه و صییینعی 

شییده در قسلب يک شییده در مرلهه کم ، اسراوب تدوينتدوين

ای از پنج گزينهه گوي 78مقاس  طرال  شید. اين مقاس  شسمل 

 :از مقاس  دارد که عبسرتندرزي 7 و س نوع لاکرت ا

 (؛سوال 3تعداد )روه عوامل سسختسریگ 

 (؛سوال 12)روه عوامل یرهنگ  و اجتمسع گ 

 (؛سوال 17)روه عوامل آموزش گ 

  (؛سوال 8)گروه عوامل مديريت 

 (.سوال 0)روه عوامل مسل گ  

نمره گذاری مقاس  در  سیییوال نهسي  گرديد. 78 در مجموع

 اس . خاه  زيسد =7تس =خاه  کی 1 قسلب
 

 هاي بخش كمییافته -0
پامسيشیی  استفسده -در بخش کم  از روش پژوهش توصییاف 

مرلهییه، اعتبییسريییسب  الگوی  شیییده اسییی . هییدف از انجییسم اين

هسی جذب دانشییجو بس تسکاد بر رابطه بان دانشییگسه و سییاسسیی 

بوده اسی . جسمعه پژوهش لسضر شسمل  در مرلهه کاف  صینع 

نفر از اسستاد دانشگسه، روسسی دانشگسه و یعسلان لوزه صنع ،  02

از روش  که بس اسییتفسده اسیی مديري  و مسییس ل جذب دانشییجو 

شیییده، ابزار گاری هدیمند انتخسب شیییدند. مقاس  تدويننمونیه

 سنشهسی کاف  بود که در اختاسربدس  آمده از بخش تحهال داده

 التحهومحسسیبه شد. برای تجزيهقرار گری  و رواي  و پسيسي  آن 

 هسغربسلگری شسخوهسی   از روشيهس و سنجش رواي  و پسيسداده

و برای سنجش پسيسي  از روش آلفسی کرونبسخ یسزی  AHPروش و 

 .استفسده شد
 

 هاي پژوهشمحاسبات فرآیند غربالگري شاخص -7

ی جذب دانشییجو و هسلفهوممنظور غربسلگری پرسییشیینسمه به

رال  طبس توجه به نتسيج بخش کاف  و ارتبسط صینع  و دانشییگسه 

 مصییسلبه ای، کدگذاری و تحهال زمانهروش کتسبخسنه بسکه شیید 

نفر از کسرشنسسسن و  17اين پرسشنسمه برای . شنسسسي  شده بودند

خبرگسن ارسییسل شیید. در اينجس مطسبق بس پرسییشیینسمه، از خبرگسن 

هسی شنسسسي  شده تس مازان تنسسب شسخوپژوهش خواسیته شد 

باسن  12تس  2را بیس موضیییوع و ابعسد پژوهش به صیییورت کم  از 

 نمسيند. پس از محسسیییبه ماسنگان هندسییی  اعداد، مطسبق جدول

 0هسي  که ماسنگان هندسییی  آنهس کمتر از ، شیییسخو0شیییمسره 

، از (اریذکدگ )لروف اختصیییسری لیستان مطسبق بس جدولاسییی 

(، 4Sکنسر گذاشییته شییدند. بنسبراين زيرمعاسرهسی: ) یرآيند پژوهش
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(4M( و )5M( ،)4P( و )3Rلییذف خواهنیید شییی ) د. همچنان بییه

ترکاب  يکديگربس  (4R)و  (2R)معاسرهسی پاشییینهیسد خبرگیسن زير

دی و اطهسعست رشوند و به کسربردی کردن آموزش بس منسبع کسربم 

(2R ت اار م ).يسبد 
 

 ي جذب دانشجو با درنظرگرفتن ارتباط صنعت و دانشگاههاشاخصغربالگري : 6جدول 
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 8/99 01 8 01 9 01 7 01 2 9 01 7 3 9 01 شهرت دانشگاه

 7/76 9 2 9 9 8 2 01 9 01 9 7 3 3 9 سهولت پذیرش

 2/74 7 8 8 7 8 2 4 4 9 9 2 7 7 7 كيفيت آموزش

شهریه و امكانات 

 دانشگاهی

9 2 6 6 01 01 2 9 8 3 0 6 7 8 4/37 

 8/46 8 8 01 9 7 7 01 9 01 9 7 7 01 8 اهقوانين و بخشنامه

 9/0 8 8 01 9 01 01 01 9 01 9 8 9 01 8 سنجیظرفيت

 8/6 7 9 9 8 7 7 8 01 9 01 9 9 2 8 هاگذاريسياست

 9 8 9 01 01 7 8 01 01 9 01 7 9 01 01 رشته ها

 یقیتشو يهانظام

 یپژوهش
01 01 9 01 9 01 7 01 8 7 9 01 9 8 8/99 

 7/44 7 4 7 8 2 7 01 7 8 01 2 8 9 01 یپژوهش يهاطرح

ریزي و برنامه

 هاتناسب آن با طرح
7 9 9 7 01 01 9 01 7 7 8 01 2 8 8/63 

 8/98 9 2 9 8 01 7 8 9 01 01 8 2 9 01 آگاهی بخشی

مهارت بازاریابی و 

 سازيبازار
8 7 2 7 01 01 01 01 8 01 9 8 7 9 8/99 

 7/33 8 2 8 9 2 2 8 7 01 9 8 7 7 8 هاشناسایی نياز

 3/92 9 4 6 9 8 8 8 9 01 9 8 4 3 3 فرهنگ كارآفرینی

ارزشی نگاه كردن و 

 ایجاد انگيزه
01 2 9 7 01 01 8 8 8 8 8 9 4 8 7/69 

تخصيص صحيح 

 منابع

7 8 9 3 9 01 4 7 2 7 7 7 3 9 2/40 

هاي كاهش بودجه

 تئوري

8 7 3 8 8 9 9 7 8 8 7 9 3 8 2/89 

 2/47 2 4 7 3 8 7 7 3 9 8 8 4 2 01 اقتصاد دانش بنيان

-ها و شيوهنامهآیين

 هانامه

01 9 9 7 01 01 01 9 01 01 9 9 3 01 8/99 

 7/10 9 7 7 8 4 8 4 7 9 01 7 3 7 01 سهم عادلانه

-نظارت بر طرح

 تجاري
01 7 3 2 9 01 3 7 7 3 7 7 8 9 7/19 

نظام ارزشيابی 

 صحيح

01 7 2 0 8 01 8 2 7 3 9 6 7 9 3/47 

رعایت مالكيت 

 معنوي
8 4 7 0 7 01 8 3 2 2 6 6 7 9 4/98 

مقررات ساماندهی 

 شده دانشگاهی

01 9 2 3 9 01 8 7 7 7 8 8 2 9 7/24 
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 7/3 8 8 9 8 7 2 8 8 01 01 3 2 2 8 تدوین راهبرد

 7/69 7 8 7 8 8 2 8 4 01 01 3 3 01 01 مدیریت دانش

تشكيل تيم و 

-رشتهمطالعات بين

 اي

01 2 8 2 9 01 8 9 8 8 9 8 8 9 8/6 

 8/14 9 8 9 8 7 2 9 9 01 01 2 7 8 8 هاتامين مالی ایده

آموزش مبتنی بر 

 عمل

01 9 9 3 01 9 01 01 8 01 01 9 2 9 8/14 

كاربردي كردن 

 آموزش
01 9 9 7 9 4 01 01 8 2 01 01 2 9 8/00 

راستاسازي هم

 آموزش و پژوهش
8 7 9 3 8 4 9 4 8 8 6 0 2 9 3/19 

منابع اطلاعاتی و 

 امكانات
7 7 9 2 01 4 9 8 7 7 8 9 2 9 2/89 

 8/39 7 2 8 01 01 01 7 9 01 01 9 7 9 01 هدفمندي پژوهش

 8/98 9 2 9 01 7 9 01 01 01 9 9 9 01 01 نظارت بر تحقيقات

جتذب دانشتتجو بتا ي هتالفتهومبنتدي اولویتت -8

 گرفتن ارتباط صنعت و دانشگاهظردر
جذب هسی لفهبندی مومنظور اولوي پرسیییشییینیسمه بعدی به

طرال  شییده  دانشییجو بس درنظرگریتن ارتبسط صیینع  و دانشییگسه

نفر از کسرشیینسسییسن و خبرگسن دانشییگسه  و  14اسیی  که برای 

ز او از آنهس خواسته شده اس  تس بس استفسده  صینع  ارسیسل گرديد

مت ارهیسی کهیسم )اعداد یسزی( مقسيسیییست زوج  بان معاسرهس و 

یسزی، ابتدا  AHPزيرمعایسرهس را انجسم دهند. بس اسیییتفسده از روش 

ماسنگان هندسییی  ارزيسب  خبرگسن محسسیییبه شییید و همچنان 

 هس محسسبه گرديد. سسزگسری مستريس

بندی نهسي  بنیدی نهیسي  معایسرهس و رتبهرتبیه ،در اين بخش

 . اس زيرمعاسرهس بدون درنظرگریتن معاسرهسی اصه  
 

 بندي نهایی معيارهاي جذب دانشجورتبه: 9جدول 

 رتبه معيار هامولفه نهایی وزن

 1 ارتقس آکسدماک 24070

 0 بسترهسی قسنون  24013

 3 عوامل خسر  و برون دانشگسه  24014

 7 ساسس  گذاری و طرال  مجدد 2411

 7 عوامل داخل و درون دانشگسه  24120

 0 تحولست اسسس  2440

 4 نهسدينه کردن 24273

 

 هامعيارزیر نهایی  يهاوزن: 4دول ج

 وزن شاخص رتبه

0 (4T) 24133 

6 (1M) 24100 

9 (2P) 24120 

4 (3P) 24247 

3 (3M) 24240 

2 (4M) 24271 

7 (1D) 24233 

8 (2E) 24230 

9 (5S) 24237 

01 (3R) 24230 

00 (1T) 2423 

06 (2M) 2423 

09 (2D) 24203 

04 (2T) 24208 

03 (1P) 24208 

02 (4S) 24204 

07 (3T) 24200 

08 (5D) 24203 

09 (4P) 24200 

61 (4R) 24201 

60 (3S) 24201 
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66 (1S) 24218 

69 (1R) 24214 

64 (2S) 24210 

63 (3D) 24217 

62 (1E) 2421 

67 (2R) 24223 

68 (3E) 24223 

69 (4D) 24228 

 

 گيريبحث و نتيجه -9
جذب  یهسسسیی اپژوهش لسضییر، بس هدف طرال  مدل سیی

ه از و بس استفسد دانشیگسه و صینع  نابر رابطه ب دادانشیجو بس تسک

الگوی  .( صورت گریته اس )کاف  یییی کم روش تحقاق آماخته

 بعد پنچهسی پژوهش در قسلب وتحهال يسیتهمسیییتخر  از تجزيیه

بعد  هف معاسر طرال  شیید.  شییش و سیی و  لفهوميسزده اصییه ، 

 ،«عوامتل داخل و درون دانشتتگاهی»اصیییه  عبیسرتنید از: 

عوامل خارج و برون » ،«طراحی مجدد و گذاريستياستت»

 ،«بستتترهاي قانونی» ،«آكادميک ارتقتا» ،«دانشتتگتاهی

در ادامه، در اسراوب  «.نهادینه كردن» و «تحولات استاسی»

در خهسل آن  هسی پژوهش بح  شد وابعسد مذکور درخصوص يسیته

 .منظور بهبود وضعا  یعه  ارا ه شدپاشنهسدهسي  به

و   0ی پییسرشیییسکوهییسپژوهشی لییسصیییل بییس نتییسيج هییسداده

و  8لاسل یاههو، (0218و همکسران)  4(، کريسیییاه 0218همکسران)

و  ويیی  و (0217و همکییسران)  3(، موسیییکاو0124هیمکییسران)

درخصیوص نتسيج تحهال تمستاک مورد همپوشسن   (1337)12نسي 

، 12، 3]قرار گری  و مفسهای نزديک به آن لسصییل گرديده اسیی 

  .[17و  13، 11
 عهوم کاآکسدم ارتقس سسختسر، مجدد  طرال و یگذارسس اسی

 قستاتحق یسییسزیتجسر کرديرو یسییسزنهينهسد همراهبه  انسییسن

 یسسزیتجسر یبرا را طامح و بستر که یانهازم طيشیرا عنوانبه

 کرديرو نيا به پژوهشییگران آوردن یرو و  انسییسن عهوم قستاتحق

 یبسییترهس جسديا و هسنسمهنياآ نيتدو ناب نيا در. کنند م یراهی

 یگرمداخهه طيشییرا عنوانبه قستاتحق یسییسزیتجسر یبرا  قسنون

 باترغ شيایزا و یسیییسزیتجسر کرديرو گسیییترش بسع  کیه

 .کند م عملو در نهسي  ارتبسط صیینع  و دانشییگسه  پژوهشییگران

 صیییورتبه  تعسمهست/ نديیرا بسع  گسنهسیییه طيشیییرا نيا نديبرآ

 گسیییترش جه  در  روناب و  درون بعد در یسیییسزشیییبکیه

  سبادسییت آن سمداپ و جهانت که شییود م قستاتحق یسییسزیتجسر

 و عهی داتول قسلب در  رقسبت  يمز به  قاتحق مراکز و هسدانشییگسه

 یرگيد مهی سرابس راثست. اس  کشور توسیعه و رشید در نقش فسيا

 یبرجس  انسیییسن عهوم قستاتحق یسیییسزیتجسر یسمدهسایپ کیه

 اسییی . کاآکسدم ارتقس جه  در سمدهساپ نيا بسزخورد ،گذارد م

 و دااسست یآور یرو یسسزیتجسر کرديرو گسترش که  معن نيبد

  فاک سییط  ارتقس و  عهم داتاتول شيایزا بسع  ،نپژوهشییگرا

 کاآکسدم ارتقس آن ندهيآ بر که شود  م هسرشیته نيا در قستاتحق

   و ارتبسط بس صنع قستاتحق و  آموزشی نظسم اسراوب در رشیته

 .اس 

 

 

6 Parshakov 

7 Cricelli 

8 Leal Filho 

9 Muscio 

10 Wit & Knight 



 با تاکید بررابطه بین ...هاي جذب دانشجو تدوین مدل سیاست
 

 

 56 9911شماره چهل و دو، زمستان  تكنولوژي صنعتيفصلنامه توسعه 
 

 منابعفهرست 
یصیهنسمه  ،"هاي سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاهشتناستایی مقيا " ؛نهسد، رومانسیرهسدی ؛لسیان ، لسین [1]

 .  1337، 123-130، صو 8، شمسره 0دوره  گاری تربات ،اندازه

، 33 شمسره ،دانشگسه نشريه صنع  و ،"صنعت شناختی رابطه بين دانشگاه وبررسی جامعه" ؛محمدعه ، امارپورسعاد [0]

  . 1334، 17-32صو ، 11دوره 

هاي علم اطلاعات و هاي فعاليت آلتمتریک و كيفيت مجلهابطه ميان شتتاخصر" ؛محمدامان ،تسبسیییتسن منشعریسن [3]

، 0، شمسره 03دوره  مطسلعست مه  کتسبداری و سسزمسنده  اطهسعست،پژوهشی   -، یصیهنسمه عهم " واستكوپ كتابداري در

 .  1334 ،4-00صو 

، آموزش "ارائه راهبردهایی براي جذب دانشجویان خارجی در ایران"؛ دهمس  آبسدی،طسلح  نج ؛ غهسمرضس ذاکر صسلح ، [7]

 . 1337 ،07-30، صو 3، شمسره 7دوره  عسل ،

 یصهنسمه مطسلعست ،"ها با رویكرد صنعت یاريطراحی الگوي كاركرد پژوهشی دانشگاه" ؛لمادرضس ،آراسته ؛زهرا ،غهسم  [7]

 .  1334تسبستسن ، 031-073صو ، 04، شمسره 8دوره  راهبردی ساسستگذاری عموم ،

مل بندي عواشناسایی و رتبه" ؛منصوری محمدآبسدی، سهامسن ؛اله؛ شعبسن ، اکرم؛ محمدی، خديجهمارغفوری، ساد لبابا [0]

، "ييرسازي ساختاري تفسر فازي و مدلثر بر بهبود كيفيت خدمات آموزشی با استفاده از رویكرد تلفيقی ویكوو م

 . 1337، 13-33، صو 37، شمسره 3دوره  یصهنسمه آموزش و ارزشاسب ،

[7] Thurik, A.R.; “Entrepreneurship, economic growth and policy in emerging economies”, UNU -WIDER 

Research Paper RP2009/12, United Nations University and World Institute for Development Economics 

Research, Helsinki, March, 2009. 
[8] Gill, S.; “Overseas Students' Intercultural Adaptation as Intercultural Learning: A Transformative Framework. 

Compare”, A Journal of Comparative and International Education, Vol. 37, Issue 2, pp. 167–183, 2016. 

[9] Parshakov, P.; Parshakov, P.; Shakina, E. A.; Shakina, E. A.; “With or without CU: a comparative study of 

efficiency of European and Russian corporate universities”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 19, Issue 1, pp. 

96-111, 2018.  

[10] Cricelli, L.; Greco, M.; Greco, M.; Grimaldi, M.; Grimaldi, M.; Llanes Dueñas, L. P.; “Intellectual capital and 

university performance in emerging countries: evidence from Colombian public universities”, Journal of 

Intellectual Capital, Vol. 19, Issue 1, pp. 71-95, 2018.  
[11] Leal Filho, W.; Morgan, E. A.; Godoy, E. S.; Azeiteiro, U. M.; Bacelar-Nicolau, P.; Ávila, L. V.; Hugé, J.; 

“Implementing climate change research at universities: Barriers, potential and actions”, Journal of Cleaner 

Production, Vol. 170, pp. 269-277, 2017.  

[12] Creswell, J. W.; Plano Clark, V. L.; Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks, CA: 

Sage, 2007.  
[13] Muscio, A.; Vallanti, G.; “Perceived Obstacles to University–Industry Collaboration: Results from a 

Qualitative Survey of Italian Academic Departments”, Industry and Innovation, Vol. 21, No. 5, pp. 410–429.  

Available at: http://dx.doi.org/10.1080/13662716.2014.969935, 2014.  
[14] Wit, H.D.; Knight, J.; Strategies for Internationalisation of Higher Education: A Comparative Study of Australia, 

Canada, Europe, and the United States, Amsterdam: European Association for International Education, in 

Cooperation with IMBE, (the Programme on Institutional Management in Higher Education) of the 

Organization for Economic Cooperation and Development and the Association of International Education 

Administration, 1995.  
 

 

http://sspp.iranjournals.ir/issue_4981_5131_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+27%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+231-253%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+11-442.html
http://dx.doi.org/10.1080/13662716.2014.969935

