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  چکیده:
. هدف اصلی اين و صنعت منتقل شود هادانشگاهبین  مختلفی یهاکانالتواند از دانش و فناوری می

های بخشی ها و صنعت در ايران با تأکید بر اهمیت ويژگیش بررسی نحوه ارتباط بین دانشگاهپژوه
ها و ديگری دانشگاه یعلمئتیهدو پرسشنامه يکی برای اعضای های اين پژوهش بر مبنای بود. تحلیل

ون و مدل رگرسی 1931 ماهیدالی  1931 رماهیتاز  شدهیآورجمعهای دادهبرای محققین صنعت، 
مهمی در اهمیت  تأثیربخشی  یهاتفاوتدهد که نتايج برآورد مدل نشان می .استباينری  کیلجست
های فعال در نتايج حاکی از اين است که بنگاه یطورکلبهکند. مختلف انتقال دانش ايفا می یهاکانال
اد واحدهای نشريات علمی و مالکیت فکری و ثبت اختراعات و ايج شیمیايی و پتروشیمی به بخش

داروسازی و بیوتکنولوژی از  هت انتقال دانش اهمیت زيادی قائل هستند. بخشججديد دانشگاهی 
، محصوالت آالتنیماشکنند. بخش نشريات علمی استفاده می یاستثنابهانتقال دانش  یهاکانالکلیه 

بوط به مالکیت فکری مر یهاکانالمربوط به مهندسی مکانیک به  هایبخشفلزی اساسی و فابريکی و 
و ثبت اختراعات و ايجاد واحدهای جديد دانشگاهی اهمیت زيادی قائل هستند. بخش تجهیزات برق 

کنند و جهت انتقال دانش از دانشگاه استفاده می هااجالسو ارتباطات راه دور تنها از شرکت در 
 توضیح نیست.بخش صنايع غذايی قابل  لهیوسبهانتقال دانش  یهاکانالاستفاده از 

  کلیدی: گانواژ

 .انتقال دانش هایکانال صنعت، ،دانشگاه

 JEL:.O30 یبندطبقه

                                                 
های انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت به منظور تسهیل استفاده از دانش بومی جهت بررسی کانال» طرحمستخرج از مقاله  .1

 .با حمايت سازمان ملی استاندارد ايران در دانشگاه ارومیه انجام شده است 1938در سال که  است« رشد تولید ملی در ايران

 k.shahbazi@urmia.ac.ir دانشگاه ارومیهو مديريت اقتصاد  دانشکده استاديار. 8
 m.hassani@urmia.ac.ir دانشگاه ارومیهدانشکده ادبیات و علوم انسانی  . دانشیار9
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 مقدمه

عوامل تحقق رشد اقتصادی  ترينمهممحور مدرن، علم به يکی از در اقتصادهای دانش

جامعه  هيپادانشتواند محقق شود که است. رشد اقتصادی ساختاری تنها زمانی می شدهليتبد

ها مکانی برای سنتی دانشگاه ازلحاظکاری مؤثر شود.  یهاروشايجاد  ابد و منجر بهافزايش ي

باشند. البته برای اينکه علم نقش مهمی در اقتصاد ايفا کند، عالوه بر اينکه دانش تولید علم می

تر به صنعت نیز منتقل بايد در دانشگاه تولید شود، بايستی بتواند به جامعه يا به عبارت دقیق

های اخیر تعامل بخش بازرگانی و مؤسسات علمی از طريق تبادل دانش و ود. در سالش

اقتصادی تبديل گشته است. در يک  گذاراناصلی اقتصاد کاربردی و سیاست دغدغهفناوری به 

. لذا، اندازه و داردبنیان دانشبااليی بر نوآوری در صنايع  تأثیراقتصاد مبتنی بر دانش، علم 

گاه، نش و صنعت تحت عنوان يکی از عوامل مهم عملکرد نوآوری در سطح بنشدت رابطه دا

کند که تولید ملی زمانی تحقق پیدا میرشد  (.8881، 1)آگراوال استصنعت يا کشور مطرح 

فاکتور در تولید ملی  ترينمهم .باشند فناوری بومیو  دانشمبتنی بر اقتصاد و صنعت کشور 

های ريزیتوانند با حمايت از برنامهها میاست که دانشگاه حمايت از دانش و فکر کارآفرين

بر  های آموزشی و پژوهشی زمینه رشد تولید ملی را فراهم کنند.دقیق و عملیاتی در حوزه

، است 88علم در تولید جهانی رتبه ايران  8819سال  ژوئن در ISIتعداد مقاالت  اساس

تمرکز  علیرغم .ايگاه استنادی علوم جهان اسالم()پ رتبه ايران در منطقه اول است کهیطوربه

به دلیل عدم توجه به نیازهای  در اين زمینه، هايیموفقیت کسبو تولید علم  بر روی هادانشگاه

در  دشدهیتولدانش  دهندهانتقالهای صنعت در تربیت متخصصان و عدم توجه به کانال

نبوده است. در صورت شناخت  خورداربردانش بومی از کارايی باال  ،ها به صنعتدانشگاه

 ها وها به صنعت و برقراری ارتباط مطلوب بین دانشگاههای انتقال دانش از دانشگاهکانال

های فرآيند تولید جديد يا کاالهای جديد توان با استفاده از دانش بومی به فناوریمی ،صنايع

یب قدرت رقابتی تولیدکنندگان را بهتر تولید نمود و بدين ترت تیفیباکو کاالهای  افتيدست

 یریگشکلدانشگاه و صنعت در  در مقابل رقبای خارجی بهبود بخشید. نقش همکاری بین

عوامل  نهیزم درهای اخیر ها، موضوع اصلی بحثها و بنگاهدانشگاه لهیوسبهابداعات 

                                                 
1 Agrawal 
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دهند که شان می. برخی از مطالعات ن(8883، 1)بابا و همکاران نوآوری بوده است کنندهنییتع

-برخی از فناوری ارائهبدون همکاری محققین دانشگاهی امکان تولید درصد بااليی از کاالها و 

اين  . لذا(1333، 9؛ بیز و استال1332و  1331، 8)مانسفیلد نخواهد بود ريپذامکانهای جديد 

هايی چه کانالاز طريق  ها به صنعتانتقال دانش از دانشگاهدر ايران که  شودمطرح می سؤال

انتقال دانش از دانشگاه به صنعت  یهاکانالاهمیت نسبی اشکال مختلف  و گیردصورت می

 چیست؟

های مختلف انتقال دانش از دانشگاه به صنعت در خصوص انواع گوناگون دانش اهمیت کانال

يع های فعال در صنا، بنگاهعالوهبهمختلف صنعتی يکسان نیست.  هایبخشو همچنین برای 

ممکن است درجه  طرفکيازبنابراين، ؛ کنندمختلف از دانش و فناوری متفاوت استفاده می

ها متفاوت ارزيابی شود در دانشگاه از جانب بنگاه شدهخلقاهمیت تعامل و دسترسی به دانش 

 جادشدهياهای مختلفی را جهت دسترسی به دانش کانالها بنگاهو از طرف ديگر، ممکن است 

 یهاکانال و بررسی مطالعه قیتحق نيا اصلی هدف. (8882، 4و فريتاس ز)بیکر گیرندبه کار ب

 مختلف صنعتی هایبخشدر ها کانال نيا تیو درجه اهماز دانشگاه به صنعت انتقال دانش 

 .است

با آن تعامل  با توجه به تنوع دانش و روش: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

وجود داشته برای انتقال دانش های بالقوه متنوعی نیست که کانال عجیبيندهای اقتصادی، آفر

 اندارائه کردهرا  صنعت -روابط دانشگاهاز انواع  ایخالصه( 8888) 5همکاران کوهن وباشد. 

 شود.که در ادامه به بیان آن پرداخته می

 نشاانتشار مقاالت، دبا نوشتن و  است. انتشار تحقیقات ،انتقال دانش مهم یهاراهيکی از  (1)

-شود. هرچند که به دلیل ماهیت نشريات، فقط دانش صريح میمی دسترسقابلبرای عموم 

 تواند از اين طريق انتقال يابد. 

                                                 
1 Baba et al. 

8 Mansfield 

9 Beise & Stahl 

4 Bekkers and Freitas 

5 Cohen et al 
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-و کارگاه هااجالسبرگزاری  اقدام بهدانشگاهی اغلب  ، محققانبعد از انتشار تحقیقات( 8) 

مستقیمی از افراد  بازخوردهایمحقق در يک کنفرانس؛  شرکت. با کنندمیهای آموزشی 

 شود. می شکند که باعث باال رفتن کیفیت کارمتخصص در آن زمینه دريافت می

اهمیت  (8888) 1زوکر و ديگرانمنبع مهمی برای انتقال دانش است.  و پويايی تحرک( 9) 

زمانی ايی پوياند. مشکل نشان دادهرا از دانشگاه به صنعت  برجسته اندانشمند تحرک فراوان

تمايلی به فعالیت در  که محققان بخواهند خود را فقط در دانشگاه حصر کرده و کندبروز می

 کمتر بنگاهیيابد و انتقال می یسختبه انباشته اين قبیل متخصصان. دانش خارج نداشته باشند

 است.چنین محققان و پژوهشگرانی همکاری با به حاضر 

 %18غیررسمی است. برای مثال در انگلستان فقط ، هادانشگاهبین صنعت و  ارتباطاتاکثر ( 4)

دانشگاه را  هاآناز  %58 باًيتقر کهیدرحالروابط رسمی دارند  هادانشگاهنوآور با  یهاشرکتاز 

، جريان اطالعات غیررسمی صورتبهنوع انتقال دانش  ترينمهم. دانندمیمنبع اصلی نوآوری 

 است.  التحصیالنفارغ هایانجمن قبیل ازاجتماعی  هایشبکهاز طريق 

 .شودمیمیسر اهداف پژوهشی  در صورت همخوانی در تحقیق و توسعههمکاری در ( 5)

جريان اطالعات در جهت عکس کافی نیست يا دانشگاه  بهصنعت  ازوجود يک جريان پولی 

مدت، بلندابط برای برقرار شدن رو .خوانده شود تحقیق و توسعهتا يک رابطه، رابطه همکاری 

 هایفعالیتبزرگ برای برقراری  های نسبتاًوجود يکسری منافع متقابل ضروری است. شرکت

ی فراوانمالی  امکانات هااين نوع شرکت . اوالًمشترک تمايل بیشتری دارند تحقیق و توسعه

ه مدت داشتکی در کوتاهاندنتايج  حتی تواندبکه پروژه مشترک گذاری روی يک برای سرمايه

گذاری در مالی زيادی برای سرمايه تسهیالت های بزرگ معموالً، شرکتثانیاًباشد، دارند. 

 دارند.  تحقیق و توسعه

تواند می، . اوالًباشد یمختلف قیمنطداليل ناشی از تواند به اشتراک گذاشتن امکانات می( 6)

نوآوری باشد.  آزمودنبه  ناشی از نیازتواند میثانیاً، . مقیاس صورت بگیردهای صرفه باهدف

کند، بايد با يک  آزمايش هاانساننوآوری خود را روی  در علوم پزشکی اگر کسی بخواهد مثالً

 .بیمارستان آکادمیک همکاری کرده و از امکانات آن استفاده کند

                                                 
1 Zucker et al 
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 کمک کنند.دانش به انتقال همکاری در آموزش  از طريقتوانند صنعت و دانشگاه می( 7)

 کنانتواند برای آموزش کارمی ، لذاآموزش يکی از کارهای اصلی دانشگاه است هکيیازآنجا

است. با  صنعت در برنامه درسی نفوذاعمال، استفاده شود. روش ديگر همکارینیز صنعت 

، در مقابل در ارتباط بماند و با اقتصاد کهکند میبه دانشگاه کمک صنعت انجام اين کار 

 .نمايد فراهم و ماهر ديدهآموزشکار  نیروی برای صنايع دانشگاه

جهت حل ها است که صنعت از دانشگاه صورتين ه اب اورهو مش اتیتحقیق هایقرارداد( 2)

دانشگاه به دريافتی مبالغی را پاسخ ازای  بهو  کندمی حلراهمشکالت خود درخواست 

به صنعت و جريان  یدانشگاهجريان يافتن دانش از محیط  ینوعبه. اين قضیه کندپرداخت می

خود را  یتحقیقات هایفعالیتصنعت توان استدالل کرد که میسرمايه در جهت عکس است. 

در جای  آن نباشد و انجام تحقیق وکارکسباصلی  که پژوهش هسته کندمی یسپاربرونزمانی 

  .باشد صرفهبهمقرونديگر 

موقت  ريق انحصاری کردنبه دنبال اين است که از ط (IPRs) حقوق مالکیت فکری( 3)

ممکن است استدالل شود که بخش عظیمی . نوآوری را تحريک کند ،دانش جديد و انتشار آن

 را یتوجهقابلمنابع . يک شرکت بايد از نتايج تحقیقات دانشگاهی هنوز کاربردی نیست

بر اساس کند.  تبديل محصول يک بهبتواند نتايج تحقیقات علمی را اينکه کند تا  یگذارهيسرما

-مايل به انجام چنین سرمايهها شرکتممکن است ( 8889)مطالعات بیکرز و همکارانش 

 ذاری نخواهد کرد.گهايی نباشند مگر اينکه بدانند هیچ شرکت ديگری روی آن سرمايهگذاری

-يا شرکت مؤسساتدر هستند که های تجاری شرکت (Spin-offs)واحدهای جديد ( 18)

 کنند. گذاری میوی دانش سرمايهر بر و اندجادشدهياهای عمومی 

انتقال دانش ممکن است در صنايع مختلف، متفاوت  یهاکانالای از کارايی نسبی مجموعه

)شارتینگر  داردزيادی اهمیت  محوردانشهای در فناوری ويژهبهصنعت -باشد. تعامل دانشگاه

، هااجالسند که هرچند نشريات، ا( نشان داده8888) همکاران. کوهن و (8881، 1و همکاران

ای استفاده گسترده طوربهاطالعات و نیز مشاوره در میان صنايع مختلف  غیررسمیتبادالت 

در اولويت قرار  حق انحصارى اختراعها و امتیازنامهدر صنايع داروسازی  حالدرعینشود، می

نايع داروسازی، شیشه، های تحقیقاتی مشترک در ص. پروژه(8888)کوهن و همکاران،  دارند

                                                 
1 Schartinger et al 
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فضا کمتر کاربرد دارند. بر طبق نظر محققین  –فوالد، راديو و تلويزيون و نیز صنايع هوا 

مبادالتی  هایفعالیتهای علمی که دانشگاهی، مشاوره و انعقاد قراردادهای تحقیقاتی در حوزه

راهبردهای فناوری  هايی که دارای، بنگاهحالبااينتری دارند، اهمیت بیشتری دارد. پايین

های مختلفی برای دستیابی چندگانه هستند ممکن است به اين نتیجه برسند که بايستی از کانال

. بین صنايع و دانش (8881)شارتینگر و همکاران،  و توسعه فناوری خود استفاده نمايند

 های دانش در تعداد زيادی ازوجود ندارد، برخی از حوزه کيبهکيآکادمیک رابطه 

برخی از علوم تنها در صنايع  کهدرحالیگیرند قرار می مورداستفادهصنعتی  هایفعالیت

نشانگر ارتباط   محدودی کاربرد دارند. بعالوه، مبادالت ضعیف در يک نوع فناوری خاص

اشموخ و  کرامر-ریمی .(1332، 1اشموخ کرامر و-)مییر ضعیف بین دانشگاه و صنعت نیست

اده اند که در کشور آلمان، بیشترين میزان مبادله دانش و همکاری ( همچنین نشان د1332)

 .شودمیمهندسی مکانیک انجام  زمینه دردانشگاه و مراکز تحقیقاتی با صنايع 

هايی از صنعت که سرعت پیشرفت کنند در بخش( ادعا می8884) 8همکارانس و ابلدرب

بین دانشگاه و صنعت نیز بیشتر  ها و تبادل دانشفناوری در آن بیشتر است، سطح همکاری

 حوزه در نشان داده اندکه (1332)کرامر و اشموخ -مییر. (8888، همکاران )کوهن و است

 به دانش انتقال در مهمی نقش غیررسمی ارتباطات و پرسنل شرايط کاری آموزش، شیمی،

های مشترک هوژپرو  یتحقیقاتهای در مهندسی مکانیک، قرارداد ،حالبااين. کنندمی ايفا صنعت

 هایوریادر فناند که نشان داده (8888) همکارانزوکر و  شوند.می بیشتری دنبال تیبااهم

 از طريق کلی طوربه پیشرفته اکتشافات مورد در صنعت و وری میان دانشگاهازيستی، انتقال فن

وری تولید های فنادر رشته و استهای تحقیقاتی بنگاهبرجسته و  اساتید بین مشترک تحقیقات

 ازآنپسپرکاربردترين شکل انتقال دانش است و  اتیی تحقیقهامانند مهندسی مکانیک، قرارداد

که فرآيند انتقال دانش در اکثر است ( نشان داده 1332) مانسفیلدمشترک قرار دارد.  اتتحقیق

ای و های غیررسمی، روابط مشاوره، تماسجابجايی پرسنل ازجملهصنايع از طريق چند کانال 

ع و آموزش در مقايسه با اشود و سهم حقوق ثبت اخترهای تحقیقاتی مشترک انجام میپروژه

های درزمینهصنايع فعال اند که نشان داده( 8888) همکارانشارتینگر و  .د کمتر استراين موا

                                                 
1 Meyer-Krahmer & Schmoch 

8 Belderbos et al 
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ند و های تحقیقاتی دارفنی و نیز مبتنی بر تحقیق و توسعه تمايل بیشتری به استفاده از همکاری

های خدماتی و نیز علوم اجتماعی و اقتصادی بیشتر بر تحرک و پويايی درزمینهصنايع فعال 

به ( 8886) 1همکارانهای مرتبط و نیز کارآموزی تاکید دارند. برننرايتس و پرسنل و آموزش

ا دانشگاهیان ب، و ثانیاً انتقال دانش يک پديده چند وجهی است ،اند که اوالًاين نتیجه رسیده

دِست و دهند. سنتی را برای انتقال دانش ترجیح می ، کانال های نسبتاًترباال نسبتاً علمی شهرت

 نظیرهايی طريق کانال که تعامل محققان دانشگاهی با صنعت از اندداده( نشان 8887) 8تلپَ

( 8882) فريتاسو  زکریب .گیردصورت میقرارداد مشاوره و تحقیق، تحقیق مشترک يا آموزش 

اساسی توضیح  طوربهها را ها، تفاوت در کانالصنعتی شرکت هایفعالیتکه اند نشان داده

های مشاوره و پروژه اند کهاين نتیجه رسیده هب( 8882) 9دوفونتس و دوترنیت .دهدنمی

که بازآموزی را در میزان منافع طرفین دارد در حالی تأثیرمشترک تحقیقی در بلندمدت بیشترين 

 4همکارانو پِنیوال آلموس  .آوردمدت بیشترين منافع را بوجود میش کاربردی در کوتاهو آموز

دارای موقعیت علمی باالتری است، تمايل  هاآنهايی که رهبر ( نشان داده اند که گروه8811)

بیشتری در جهت مشارکت در مشاوره فنی دارند و اعضای گروه، تحرک و پويايی بیشتری بین 

ها در که همکاری اندداده( نشان 8818) 5اويینکا-اويالرانو  ادبوال .نعت دارنددانشگاه و ص

باشد. همچنین اين متفاوت می ،انواع مختلف علوم مديريتی و فنی که در اختیار بنگاهها است

های مختلف صنعت و نیز رشته هایبخش با اندازه متفاوت و یهمکاری در بین بنگاهها

 از همديگر است. مختلف دانشگاهی متمايز

شود. در ادامه به بررسی نتايج برخی از مطالعات انجام شده در داخل کشور پرداخته می

( تنها راه برون رفت موفق دانشگاهها در پاسخ به نیازهای بخش صنعت را باال 1974انتظاری )

و  بردن کیفیت آموزش و تامین نیروی انسانی کیفی برای اين بخش قلمداد می کند. زارعی

کنند که با احیای نگرش نوآوری در دانشگاه همراه با حمايت از ( تاکید می1977)همکاران 

( 1921. انتظاری )قوت بخشیدتوان تعامل بین دانشگاه و صنعت را تحقیقاتی می هایطرح

                                                 
1 Brennenraedts et al 

8 D’Este & Patel 

9 De Fuentes & Dutrenit 

4 Olmos Penuela et al 

5 Adebowale & Oyelaran-Oyeyinka 
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اساس قابلیت، ظرفیت نوآوری و دارايی راهبردی هر بنگاهی است  نشان داده است که دانش

سلیمی و سیف الدين  بخشد.مزيت رقابتی می المللیبینابل رقبای داخلی و که به آن در مق

های مشتق از دانشگاه را به عنوان عوامل تجاری سازی و شرکت ( مراکز رشد1921اصل )

( نشان 1922دهند. میرعلیخانی و ديگران )دانش و تحريک کننده نوآوری مورد توجه قرار می

توان بسیاری مشترک توسط سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت میاند که با ايجاد موسساتی داده

( حلقه مفقوده در چرخه تحقیقات و فناوری را 1922) از موانع را از بین برد. دولتیابی و آقايی

 –ای که بتوانند دانش دانشگاهی را به تحقیق کاربردی ناشی از فقدان ساختارهای واسطه

-جاری نموده و با فناوری مربوطه به تولید برسانند، دانستهای تبديل و نتايج تحقیق را تتوسعه

( نقش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در تجاری سازی يافته 1923) اند. آراسته و جاهد

( موانع پیش روی ارتباط 1923فائض و شهابی ) .اندکردهبررسی و تبیین را های پژوهشی 

. 1به ترتیب  رات موانع ارتباط صنعت و دانشگاه دانشگاه با صنايع را بررسی کرده و در نهاي

. عدم کارايی 4. تقاضا محور نبودن پروژه های دانشگاهی 9. موانع فرهنگی 8موانع قانونی 

 اند.، اولويت بندی نموده. عدم تناسب رشته های دانشگاهی با نیاز صنايع5دوره کارآموزی 

نجام نوآوری موفق، بايد تعامل مناسبی بین که برای ا اندنشان داده( 1923کشاورز و ديگران )

تحقیق و  هایفعالیتدولت، صنعت و دانشگاهها و موسسات پژوهشی از طريق گسترش 

 گرفته استنتیجه ( 1923متحدی ) توسعه و کاربردی کردن نتايج تحقیقات وجود داشته باشد.

ط با صنعت و انجام تغییر نظام آموزشی دانشگاههای صنعتی کشور و بهبود فرآيند ارتبا که

 .استپروژه های سفارشی يکی از ضروريات 

های مختلف انتقال دانش از دانشگاه به صنعت در الذکر، اهمیت کانالطبق مطالعات فوق

مختلف صنعتی يکسان نیست.  هایبخشخصوص انواع گوناگون دانش و همچنین برای 

سی به دانش خلق شده در بنابراين، از يک طرف ممکن است درجه اهمیت تعامل و دستر

های ها ممکن است کانالها متفاوت ارزيابی شود و از طرف ديگر، بنگاهدانشگاه از جانب بنگاه

از توان مختلفی را جهت دسترسی به دانش ايجاد شده به کار بگیرند. با انجام اين تحقیق می

از طرف ديگر، با تر ساخت و های ارتباطی بین صنعت و دانشگاه را شفافکاناليک طرف، 

کاراتری به  طوربهتوان دانش بومی را می های متنوع انتقال دانشاهمیت کانالخت شنا
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تولیدی منتقل نمود و قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخل را با تکیه بر دانش بومی  هایبخش

 د.بنابراين، با توجه به اهمیت موضوع انجام اين مطالعه ضروری به نظر می رس؛ ارتقا داد
 

 تصریح مدل و روش تحقیق

جستیک در اغلب مطالعات موجود در اين زمینه از مدلهای الجیت، پروبیت و المدل تحقیق: 

برای بررسی متغیرهای توضیح دهنده کانالهای انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت استفاده شده 

و  (8882) 1ارانآروانیتیس و همک(، 8811)و همکاران پِنیوال آلموس است. مطالعاتی نظیر 

اند. به جستیک استفاده نمودهدر برآوردهای خود از مدل ال (8882) فريتاس-بکرز و بوداس

جستیک برای بررسی کانالهای انتقال دانش تبعیت از اين مطالعات در اين تحقیق نیز از مدل ال

روی بررسی اثرات بخشی بر  منظوربهبین دانشگاه و صنعت در ايران استفاده خواهد شد. 

( بخش شیمیايی و پتروشیمی ) به 1شود: انتقال دانش، بر پنج بخش صنعتی زير تمرکز می

بخش  (9( بخش داروسازی و بیوتکنولوژی؛ 8استثنای محصوالت مربوط به بخش دارويی(؛ 

( 4مربوط به مهندسی مکانیک؛  هایبخشماشین آالت، محصوالت فلزی اساسی و فابريکی و 

 ( بخش صنايع غذايی.5رتباطات راه دور و بخش تجهیزات برق و ا

و در هر مدل چهار متغیر شوند مذکور به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته می هایبخش 

شود و يک بخش صنايع غذايی به عنوان بخش پايه در نظر گرفته می شود ومجازی معرفی می

 18درصد و  5درصد،  1گردد. سپس در سطوح معناداری جستیک باينری برآورد میمدل ال

ها بیانگر داری ضريب هر کدام از بخششود. معنیدرصد به تحلیل و تفسیر نتايج پرداخته می

های انتقال دانش به وسیله اثرات بخشی قابل توضیح است. اين خواهد بود که استفاده از خوشه

 زير است: صورتبهه کلی مدل مربوط طوربه

t
j

jjii uXZ  


5

1
0   

از خوشه عبارت است از لگاريتم احتمال استفاده پژوهشگران صنعت و دانشگاه  iZآن که در 

i  به احتمال عدم استفاده از خوشه نسبت به عنوان خوشه انتقال دانشi  به عنوان کانال انتقال

-مختلف صنعت می هایبخشاشد که بیانگر بنیز بیانگر متغیرهای توضیحی می jX دانش.

                                                 
1 Arvanitis et al. 
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  jiدهد. مختلف صنعتی را نشان می هایبخشبوده و به ترتیب  1j, 2, ,3 ,4 5 باشند.

نیز  tuمقدار ثابت و 0دهد. نشان می iرا در خوشه کانالهای انتقال دانش  jضريب بخش 

 بیانگر جزء خطا است.

رگرسیون الجستیک شبیه رگرسیون معمولی است با اين تفاوت که روش  روش تحقیق:

، احتمالی که يک واقعه ر خطاهاو به جای حداقل کردن مجذوباشد تخمین ضرايب يکسان نمی

کند. در رگرسیون الجستیک از مفهومی به نام بخت برای مقدار متغیر دهد را حداکثر میرخ می

( بر ipشود. در اصطالح آماری بخت به معنی احتمال رخداد يک پیشامد )وابسته استفاده می

 شود:زير تعريف می صورتبهباشد. رگرسیون الجستیک ( آن میip -1احتمال عدم رخداد )

uX
p

p
LnZ ii

i

i
i 















 0

1
 

 بیانگر لگاريتم طبیعی است. Ln که در آن











 i

i

p

p
Ln

1
عبارت است از لگاريتم احتمال  

به احتمال نسبت به عنوان کانال انتقال دانش  iازکانال استفاده پژوهشگران صنعت و دانشگاه 

 باشد.نیز بیانگر متغیرهای توضیحی می iX به عنوان کانال انتقال دانش. iتفاده از کانال عدم اس

 شود:در معادله فوق احتمال رخداد پیشامد مورد نظر بر اساس رابطه زير محاسبه می

)exp(1

)exp(
),...,,(

0

0
21
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ii
kii

X
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xxxp




 

های آماری چند متغیره مانند ساير تکنیک سازی با رگرسیون الجستیک نسبت بهمزيت مدل

تواند تنها دو مقدار آنالیز رگرسیون چندگانه و آنالیز تشخیصی اين است که متغیر وابسته می

)ترانمر و  عدم وقوع آن استاحتمال داشته باشد که يکی احتمال وقوع حادثه و ديگری 

سته در مطالعه حاضر نیز استفاده يا . همانگونه که در باال اشاره شد، متغیر واب(8882، 1الیوت

 .عدم استفاده از يک کانال انتقال دانش خاص خواهد بود

 1931آوری شده از تیر ماه های جمعهای اين پژوهش بر مبنای دادهتحلیلهای پژوهش: داده

با پیروی از مطالعات انجام شده در خصوص کانالهای انتقال دانش باشد. می 1931الی دی ماه 

دانشگاه و صنعت، دو پرسشنامه، يکی برای دانشگاه و ديگری برای صنعت طراحی شده بین 

                                                 
1 Tranmer and Elliot 
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 کانالهای موجوداست. در تهیه پرسشنامه از مطالعات مشابه خارجی بهره گرفته شده است. 

بخش اصلی  5ها از پرسشنامهشناسايی شده است. موضوع انتقال دانش بر مبنای مرور ادبیات 

های بخش دوم مربوط به ويژگیو های فردی ول مربوط به ويژگیبخش ا: اندتشکیل شده

های علمی باشد. بخش سوم پرسشنامه شامل سواالتی در خصوص اهمیت رشتهسازمانی می

های دانش در حوزه فنی محقق است. بخش چهارم برای گروه پژوهشی محقق و ويژگی

بخش  سازمانها است. پرسشنامه شامل سواالتی در خصوص همکاری گروه محقق با ساير

باشد که میزان اهمیت های انتقال دانش از دانشگاه به صنعت میپنجم پرسشنامه مربوط به کانال

کانالهای انتقال مختلف را بر اساس ترکیب دو معیار کمیت )کثرت انتقال از اين طريق( و 

به مطالعات موجود کند. با توجه کیفیت انتقال )مناسب بودن انتقال از اين طريق( ارزيابی می

 یهاپروژه، نیتحرک محقق، هااجالساين کانالها در شش گروه کلی نشريات، شرکت در 

، مالکیت فکری و ساير موارد در نظر گرفته شده و مشاوره یقاتیتحققراردادهای رک، تمش

 است.
 

 هایافته

 آزمون پایایی

برای استفاده شده است.  باخروش آلفای کروناز برای محاسبه ضريب پايايی در اين مطالعه، 

-تصادفی پخش و پس از جمع طوربهپرسشنامه  12تعداد ابتدا تعیین مقدار آلفای کرونباخ، 

که در حد بسیار بااليی بود و محاسبه گرديد  مقدار آلفای کرونباخ، هاآوری اين پرسشنامه

يب آلفا در اين مقدار ضر ها با توجه به روايی و پايايی آن پخش شد.سپس بقیه پرسشنامه

دهد پرسشنامه از پايايی بسیار خوبی به دست آمده است که نشان می 82382پرسشنامه 

 .برخوردار است
 

 هاو توصیف داده هاتکمیل پرسشنامه ،انتخاب حجم نمونه

ی هادهد که حجم جامعه )اعضای هیات علمی دانشگاهنشان می 23-38تحصیلی آمار سال 

نفر بوده است که از اين تعداد مطابق  12828( در اين تحقیق مطالعهمورد های در رشته کشور

به دست خواهد آمد. نمونه انتخابی در اين تحقیق به مراتب  977فرمول ککران حجم نمونه 

 بیشتر از اين تعداد در نظر گرفته شده است که دقت نتايج را به مراتب افزايش خواهد داد.

نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها در  8888به نزديک به  ها ابتدا از طريق ايمیلپرسشنامه
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مراجعه  ، از روشدريافت پاسخ زيادارسال شدند که متاسفانه به دلیل عدم  سراسر کشور

ها اين پرسشنامه توزيعاقدام شد. مبنای ها پرسشنامهها نسبت به تکمیل حضوری به دانشگاه

 .بودای روش نمونه گیری خوشه

دارای تعداد کارکنان محققین کارگاههای صنعتی  تعداد 1938 ح آمارگیری سالمطابق با طر

بنا بر  ،لذا .باشدمینفر  86256که دارای بخش تحقیق وتوسعه بوده اند، کشور نفر  58باالی 

نفر برآورد شد. در اين  925روش تعیین حجم نمونه به روش کوکران تعداد الزم برای نمونه 

که نه تنها از اعتبار تحقیق  است شدهونه بیشتر از اين تعداد انتخاب تحقیق تعداد اعضای نم

نکاسته بلکه به آن نیز خواهد افزود. بعد از انتخاب حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه مربوط 

 .استفاده شده است مراجعه حضوری از روش نیز به صنايع

اروسازی، بیوتکنولوژی، هايی نظیر شیمی، پتروشیمی، دنمونه محققین دانشگاه از رشته

اند. با توزيع پرسشنامه بین مهندسی مکانیک، مهندسی برق و صنايع غذايی انتخاب شده

آوری گرديد که بیانگر پرسشنامه جمع 931اعضای هیات علمی دانشگاههای انتخابی در نهايت 

 24د. اندرصد از اعضای نمونه انتخاب شده به پرسشنامه پاسخ داده 88اين است که حدود 

درصد پاسخگويان دارای رتبه  2/6اند. درصد پاسخ دهندگان دانشگاه در استخدام دانشگاه بوده

درصد دارای رتبه علمی  6/58درصد دارای رتبه علمی دانشیار،  1/13علمی استاد تمام، 

درصد دارای رتبه  3/7درصد دانشجوی دکتری و  1/19درصد استاد مدعو و  5/8استاديار، 

اند. اين درصدها متناسب با سهم هر کدام از رتبه های علمی در جامعه آماری نیز هديگری بود

  .باشدمی

-پرسشنامه جمع 925 ،نفر ارسال گرديد و در نهايت 1588پرسشنامه محققین صنعت به حدود 

نمونه محققین صنعت نیز  باشد.های ارسالی میدرصد پرسشنامه 7/85آوری گرديد که برابر با 

بخش شیمیايی و پتروشیمی، بخش  هايی نظیراز بخش مشابه نمونه دانشگاهبه روش 

داروسازی و بیوتکنولوژی، بخش ماشین آالت، محصوالت فلزی اساسی و فابريکی و 

بخش صنايع  مربوط به مهندسی مکانیک، تجهیزات برق و ارتباطات راه دور و هایبخش

حضوری به صنايع انتخاب شده در نمونه ها با مراجعه اند و پرسشنامهغذايی انتخاب شده

تحقیق و توسعه فعالیت  زمینه دردرصد پاسخگويان صنعت شخصاً  7/35 اند.تکمیل شده

 اند.تحقیق و توسعه مسئولیت مديريتی داشته درزمینه هاآندرصد  5/98داشته و 
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 های انتقال دانشکانال

شده است تا مشخص کنند که آيا  در اين مطالعه از پاسخگويان دانشگاه و صنعت خواسته 

کنند و اگر چنین است اين کانال از کانال مشخص انتقال دانش استفاده میيک  از واقعاً هاآن

استفاده از  1ای لیکرت(. جدول چه درجه اهمیتی برخوردار است )بر مبنای معیار پنج گزينه

ها را از ديد کارکنان تحقیق و نالهای انتقال دانش و اهمیت هر کدام از اين کاهر کدام از کانال

دهد. ستون اول جدول بیانگر نتايج ها نشان میتوسعه صنايع و اعضای هیات علمی دانشگاه

ستون دوم بیانگر اهمیت متوسط هر کدام از  های انتقال دانش است وسهم استفاده از کانال

خیلی مهم( هر کانال را نشان  های مهم وباشد. ستون سوم سهم اهمیت باالی )گزينهها میکانال

دهد که ابزارهای انتقال دانش کالسیک نظیر نشريات علمی دارای دهد. نتايج نشان میمی

فرآيند داوری همچنان از ديد کارکنان تحقیق و توسعه و اعضای هیات علمی دانشگاهها 

 شوند.کانال انتقال دانش محسوب می ترينمهم

ها کتاب يا پژوهشی -علمی مجالت نظیر علمی هها نشرياتاز ديد اعضای هیات علمی دانشگا

 هایطرح شود و انجامکانال انتقال دانشگاه بین دانشگاه و صنعت محسوب می ترينمهم

 خدمات صنعت، ارائه با مشترک پژوهشی هایطرح صنعت، انجام برای قراردادی پژوهشی

 به علمی هیأت اعضای ایورهمشا خدمات صنايع و ارائه به علمی هیأت اعضای ایمشاوره

 دانش سازمان طريق از حضوری های بعدی قرار دارند. تماسصنايع به ترتیب در رتبه

 انتقال خاص هایفعالیت، (دانش جديد منبع عنوان به) دانشگاهی جديد آموختگان، واحدهای

راع به ترتیب اخت ثبت ها و متوندانشگاه فناوری انتقال ادارات وسیله به شده سازماندهی دانش

 کنند.کمترين اهمیت را در انتقال دانش ايفا می

 و دانشگاه هردوی در شاغل علمی هیأت از ديد کارکنان تحقیق و توسعه صنايع، اعضای

 هایطرح شود و انجامکانال انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت محسوب می ترينمهمصنعت 

 صنعت، جريان با مشترک ژوهشیپ هایطرح صنعت، انجام برای قراردادی پژوهشی

 و نشريات (ارشد کارشناسی يا کارشناسی سطح در) صنعت به دانشگاهی التحصیالنفارغ

های بعدی قرار دارند. ها به ترتیب در رتبهکتاب يا پژوهشی -علمی مجالت نظیر علمی

ها، دانشگاه فناوری انتقال ادارات وسیله به شده سازماندهی دانش انتقال خاص هایفعالیت
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 موقت اختراع و تبادل ثبت ای، متونحرفه هایسازمان در عضويت طريق از حضوری تماس

 کنند.صنعت به ترتیب کمترين اهمیت را در انتقال دانش ايفا می با علمی هیأت اعضای

 ادارات وسیله به شده سازماندهی دانش انتقال خاص هایفعالیتنکته قابل توجه اين است که 

ها از ديد هر دو گروه پاسخگويان نقش کمتری در انتقال دانش بین دانشگاه فناوری انتقال

 دانشگاه و صنعت دارند.
 

 درصد استفاده و درجه اهمیت هر کدام از کانالهای انتقال دانش (1شماره ) جدول
شماره 

 کانال

اعضای هیات علمی  کانال انتقال دانش از دانشگاه به صنعت

 هادانشگاه

حقیق و توسعه کارکنان ت

 صنايع
اال

ت ب
می

 اه
ت

سب
ن

 

ط*
وس

 مت
ت

می
اه

 

اده
ستف

ت ا
سب

ن
اال 

ت ب
می

 اه
ت

سب
ن

 

ط*
وس

 مت
ت

می
اه

 

اده
ستف

ت ا
سب

ن
 

 3226 4283 7323 3522 426 2124 هاپژوهشی يا کتاب -نشريات علمی نظیر مجالت علمی 1

 3226 9235 7527 3527 9279 6328 ای و گزارشاتساير نشريات نظیر نشريات حرفه 8

 3229 9236 7628 3628 923 7724 شرکت کارکنان صنايع در کنفرانس ها و کارگاههای آموزشی 9

 3226 9221 7822 3721 9234 7221 هااطالعاتی حضوری با اعضای هیأت علمی دانشگاه تماس 4

 3721 9293 4227 3523 9256 5229 ایهای حرفهتماس حضوری از طريق عضويت در سازمان 5

 3127 823 8721 3126 9213 4129 ماس حضوری از طريق سازمان دانش آموختگانت 6

 3226 9275 6221 3428 9252 6828 کارآموزی دانشجويان در صنايع 7

)در سطح  دانشگاهی به صنعت التحصیالنفارغجريان  2

 کارشناسی يا کارشناسی ارشد(

7926 9228 3523 2225 4214 3223 

 3226 4215 2721 3524 9238 7529 دانشگاهی به صنعت )در سطح دکترا( نالتحصیالفارغجريان  3

 3226 9257 5523 3628 9239 7523 ها به صنعتجريان اعضای هیأت علمی دانشگاه 18

 3321 4284 2826 3421 9238 7925 دانشگاه و صنعت هردویاعضای هیأت علمی شاغل در  11

 3228 9278 6921 3122 926 6928 تتبادل موقت اعضای هیأت علمی با صنع 18

 3223 4283 2329 3527 4214 2821 های پژوهشی مشترک با صنعتانجام طرح 19

 3223 4282 2226 3422 421 2128 های پژوهشی قراردادی برای صنعتانجام طرح 14

 3226 4218 7225 3428 4289 7227 های دکتری به وسیله صنعتحمايت مالی از رساله 15

 3226 9237 7927 3422 9239 7928 های کارشناسی ارشد به وسیله صنعتنامهمايت مالی از پايانح 16

 3226 4289 3128 3425 4289 7325 ای اعضای هیأت علمی به صنايعارائه خدمات مشاوره 17
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 : بدون استفاده1: خیلی کم اهمیت 2: کم اهمیت 3: مهم 4: خیلی مهم 5

 های تحقیقمنبع: یافته
 

درک بهتر الگوی استفاده از اين کانالهای مختلف انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت،  منظوربه

ده محققین دانشگاه و صنعت انجام های ادغام شای سلسله مراتبی بر روی دادهتحلیل خوشه

 شد. 

 های انتقال دانشبندی کانالخوشه

شود. در يک خوشه جداگانه شروع می کانالای سلسله مراتبی با جداسازی هر تحلیل خوشه

که نسبت به هايی کانالشوند و که نزديک به همديگرند، در يک خوشه ادغام میهايی کانال

در  .(1931پور و صفری، )حبیب گیرندهای متفاوتی قرار میهمديگر فاصله دارند، در خوشه

ها استفاده اين مطالعه از روش مجذور فاصله اقلیدسی برای سنجش میزان فاصله بین جفت

افزار در نرم (8سازی )جدول از خروجی مربوط به برنامه مجموعهشده است. بدين منظور 

SPSS16 .استفاده شده است 

و  19های کانالشود. در اين مرحله شروع می 1تحلیل خوشه از مرحله  (8با توجه به جدول )

شوند. با توجه به را دارند، با هم ادغام می (161با توجه به اينکه کمترين فاصله اقلیدسی ) 14

اند. سپس، فاصله بین بندی نشدهقبالً خوشهها کانالهیچکدام از اين  8جدول  6و  5ستونهای 

شود. مرحله بعدی جهت محاسبه میها کانالو ساير  14و  19های نالکاخوشه ادغام شده 

شود. اين مرحله بیانگر اين ادغام می 15 کانالبا  19 کانالخواهد بود که در آن  7مرحله  ،ادغام

انعقاد قراردادهای آموزشی با مراکز صنعتی جهت ارائه خدمات  12

با استفاده از توان اعضای  اهآنآموزشی متناسب با نیازهای 

 هیأت علمی

7827 9223 3422 7928 9228 3226 

 3727 922 7827 2222 9212 4922 متون ثبت اختراع 13

 3226 4284 7321 2227 9289 4628 به صنايع "دانش"صدور مجوز ثبت اختراعات و مجوز  88

 3226 9234 2826 2725 9211 4127 واحدهای جديد دانشگاهی )به عنوان منبع جديد دانش( 81

 خاص انتقال دانش سازماندهی شده هایفعالیت 88

 هابه وسیله ادارات انتقال فناوری دانشگاه 

4922 9215 2222 9824 9282 3923 

 به اشتراک گذاشتن امکانات 89

 )نظیر آزمايشگاهها، تجهیزات و محیط فیزيکی(  

7128 9275 3826 7523 9232 3226 

 32281 9225 71239 39263 9274 6623 میانگین کل 
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اند. ادغام شده 17و  14های کانالبا  5و  1به ترتیب در مراحل  15و  19های کانالاست که 

يک خوشه تشکیل داده  16 کانالبا  8قبالً در مرحله  15 کانالر اين است که نیز بیانگ 5مرحله 

يک  17و  16، 15های کانالبا خوشه مربوط به  14و  19های کانالاست. لذا خوشه مربوط به 

های توان خوشهبا ادامه مراحل بعدی میبدين ترتیب، دهد. خوشه بزرگتر را تشکیل می

-نتايج خوشهآيد. در مراحل مختلف به دست میها کانالاز ترکیب مختلفی را تشکیل داد که 

خوشه  6الی  8تواند های مجاز میبندی کانالهای انتقال دانش برای حالتهايی که تعداد خوشه

  نشان داده شده است. 9باشد، در جدول 

 سازیبرنامه مجموعه (2شماره )جدول 
 

 مرحله بعدی
ربرای اولین باخوشه مرحله تشکیل   

 ضرايب
هاترکیب خوشه  

 مرحله
8خوشه  1خوشه   8خوشه   1خوشه    

7 8 8 161 14 19 1 

5 8 8 128 16 15 8 

3 8 8 829 3 2 9 

15 8 8 827 88 13 4 

7 8 8 948 17 15 5 

81 8 8 951 8 1 6 

18 5 1 5/978 15 19 7 

12 8 8 928 4 9 2 

11 8 9 5/449 11 2 3 

11 8 7 6/428 12 19 18 

14 18 3 1/581 19 2 11 

16 8 8 542 18 18 18 

13 8 8 568 6 5 19 

16 8 11 7/535 89 2 14 

88 8 4 5/681 81 13 15 

17 18 14 3/691 18 2 16 

12 16 8 9/627 2 7 17 

88 17 2 3/759 7 9 12 

88 8 19 266 88 5 13 
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81 15 12 9/312 13 9 88 

88 88 6 6/365 9 1 81 

8 13 81 6/1151 5 1 88 

 

خوشه مجاز استفاده شده است. نتايج  6بندی از حالت مربوط به در اين تحقیق برای خوشه

 باشد:زير می صورتبهبندی مربوط به خوشه

ها پژوهشی يا کتاب -شامل کانالهای انتقال دانش نشريات علمی نظیر مجالت علمی 1خوشه 

های مربوط به کانال 8باشد. خوشه می ای و گزارشاتو ساير نشريات نظیر نشريات حرفه

 ها در کنفرانس ها و کارگاههای آموزشی و تماسشرکت اعضای هیات علمی دانشگاه

تماس نمايانگر  9باشد. خوشه ها میاطالعاتی حضوری با اعضای هیأت علمی دانشگاه

نش ی و تماس حضوری از طريق سازمان دااحرفه یهادر سازمان تيعضو قياز طرحضوری 

 التحصیالنفارغ های کارآموزی دانشجويان در صنايع، جريانبه کانال 4آموختگان است. خوشه 

 به عنوان کارکنان، جريان ارشد( یکارشناس اي یصنعت )در سطح کارشناس ی بهدانشگاه

کارکنان جديد  به عنوان کارکنان، جريان سطح دکترا(در صنعت ) ی بهدانشگاه التحصیالنفارغ

تبادل موقت دانشگاه و صنعت،  هردویی دانشگاهی، اعضای هیأت علمی شاغل در هااز پست

های ها، انجام طرحهای پژوهشی مشترک با دانشگاه، انجام طرحبا صنعتاعضای هیأت علمی 

های ها و مؤسسات پژوهشی عمومی، حمايت مالی از رسالهپژوهشی قراردادی با دانشگاه

 های کارشناسی ارشد به وسیله صنعت، ارائهنامهلی از پاياندکتری به وسیله صنعت، حمايت ما

ها با دانشگاه انعقاد قراردادهای آموزشیای اعضای هیأت علمی به صنايع، مشاوره خدمات

با استفاده از توان اعضای هیأت علمی و  هاآنآموزشی متناسب با نیازهای  خدمات ارائه جهت

ها، تجهیزات و محیط فیزيکی( با صنعت يشگاهبه اشتراک گذاشتن امکانات )نظیر آزما

صدور مجوز ثبت اختراعات های متون ثبت اختراع، به کانال 5اختصاص دارد. خوشه 

صنايع و واحدهای جديد دانشگاهی )به عنوان منبع جديد دانش( به  و مجوز دانشدانشگاهی 

ی شده به وسیله ادارات خاص انتقال دانش سازمانده هایفعالیت 6اشاره دارد. نهايتاً، خوشه 

 گیرد.ها را در بر میانتقال فناوری دانشگاه

خوشه استفاده خواهد شد و نمرات مربوط به اهمیت متوسط  6های بعدی از اين برای تحلیل

 اين گروهها برای کلیه پاسخ دهندگان محاسبه خواهد شد.
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 ه صنعتهای انتقال دانش از دانشگاه ببندی کانالخوشه( 3شماره )جدول 
 

 خوشه 2 خوشه 3 خوشه 4 خوشه 5 خوشه 6
 های مجازتعداد خوشه 

 کانال انتقال دانش از دانشگاه به صنعت

شماره 

 کانال

 1 هاپژوهشی يا کتاب -نشريات علمی نظیر مجالت علمی 1 1 1 1 1

 8 ای و گزارشاتساير نشريات نظیر نشريات حرفه 1 1 1 1 1

 9 ها در کنفرانس ها و کارگاههای آموزشیمی دانشگاهشرکت اعضای هیات عل 1 8 8 8 8

 4 هااطالعاتی حضوری با اعضای هیأت علمی دانشگاه تماس 1 8 8 8 8

 5 یاحرفه یهادر سازمان تيعضو قياز طرحضوری تماس  8 9 9 9 9

 6 تماس حضوری از طريق سازمان دانش آموختگان 8 9 9 9 9

 7 در صنايعکارآموزی دانشجويان  1 8 8 8 4

4 8 8 8 1 
 ی)در سطح کارشناس به عنوان کارکنان صنعت ی بهدانشگاه التحصیالنفارغ جريان

 ارشد( یکارشناس اي
2 

 3 به عنوان کارکنان سطح دکترا(در صنعت ) ی بهدانشگاه التحصیالنفارغ جريان 1 8 8 8 4

 18 های دانشگاهیکارکنان جديد از پست جريان 1 8 8 8 4

 11 دانشگاه و صنعت هردویاعضای هیأت علمی شاغل در  1 8 8 8 4

 18 با صنعتاعضای هیأت علمی تبادل موقت  1 8 8 8 4

 19 هاهای پژوهشی مشترک با دانشگاهانجام طرح 1 8 8 8 4

 14 ها و مؤسسات پژوهشی عمومیهای پژوهشی قراردادی با دانشگاهانجام طرح 1 8 8 8 4

 15 های دکتری به وسیله صنعتلی از رسالهحمايت ما 1 8 8 8 4

 16 های کارشناسی ارشد به وسیله صنعتنامهحمايت مالی از پايان 1 8 8 8 4

 17 ای اعضای هیأت علمی به صنايعمشاوره خدمات ارائه 1 8 8 8 4

4 8 8 8 1 
متناسب با  آموزشی خدمات ارائه ها جهتبا دانشگاه انعقاد قراردادهای آموزشی

 با استفاده از توان اعضای هیأت علمی هاآنازهای نی
12 

 13 متون ثبت اختراع 1 8 4 4 5

 88 صنايعبه  "دانش"و مجوز دانشگاهی صدور مجوز ثبت اختراعات  1 8 4 4 5

 81 واحدهای جديد دانشگاهی )به عنوان منبع جديد دانش( 1 8 4 4 5

6 5 9 9 8 
هی شده به وسیله ادارات انتقال فناوری خاص انتقال دانش سازماند هایفعالیت

 هادانشگاه
88 

4 8 8 8 1 
به اشتراک گذاشتن امکانات )نظیر آزمايشگاهها، تجهیزات و محیط فیزيکی( با 

 صنعت
89 
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 های مختلف انتقال دانشعوامل مؤثر بر استفاده از کانال

بخش صنعتی شیمیايی و بر روی پنج  هاتبیین اثرات بخشی در انتقال دانش، بررسی منظوربه

به استثنای محصوالت مربوط به بخش دارويی(، بخش داروسازی و بیوتکنولوژی، )پتروشیمی 

مربوط به مهندسی  هایبخشبخش ماشین آالت، محصوالت فلزی اساسی و فابريکی و 

. با شودمکانیک، بخش تجهیزات برق و ارتباطات راه دور و بخش صنايع غذايی متمرکز می

نشان می دهد که بین  وجودهمبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو، مجموعه داده های م توجه به

پنج بخش صنعتی مورد نظر تفاوت های قابل توجهی در اهمیت خوشه های انتقال دانش 

های انتقال دانش، فعالیت های صنعتی بر روی کانال تأثیروجود دارد. برای درک بیشتر 

جستیک باينری را نتايج حاصل از مدل ال 4. جدول شودیجستیک باينری اجرا مرگرسیون ال

 کند.فراهم می

)نشريات علمی( اغلب به  1های انتقال دانش مربوط به خوشه دهد که کانالنتايج نشان می

گیرد و بخش ماشین شیمیايی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می هایبخشهای وسیله بنگاه

مربوط به مهندسی مکانیک تمايلی به  هایبخشريکی و آالت، محصوالت فلزی اساسی و فاب

 استفاده از اين کانال ندارند.

های اغلب به وسیله بنگاه( هااجالس)شرکت در  8های انتقال دانش مربوط به خوشه کانال

داروسازی و بیوتکنولوژی و بخش تجهیزات برق و ارتباطات راه دور مورد استفاده  هایبخش

صنايع غذايی کمتر مورد استفاده  ٔ  درزمینهن خوشه به وسیله بنگاههای فعال گیرد و ايقرار می

 گیرد.قرار می

ای های حرفههای اطالعاتی از طريق سازمان)تماس 9های انتقال دانش مربوط به خوشه کانال

داروسازی و بیوتکنولوژی مورد  های بخشآموختگان( تنها به وسیله بنگاهو سازمان دانش

گیرد و اين خوشه به وسیله بنگاههای فعال در ساير بخشها مورد استفاده قرار قرار میاستفاده 

 گیرد.نمی

)تحرک نیروی کار و تحقیقات قراردادی و  4خوشه های انتقال دانش مربوط به کانال

گیرد داروسازی و بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار می های بخشهمکارانه( تنها به وسیله بنگاه

 هایبخشگاههای فعال در بخش ماشین آالت، محصوالت فلزی اساسی و فابريکی و و بن
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کنند و اين خوشه به وسیله بنگاههای فعال از اين خوشه پرهیز می مربوط به مهندسی مکانیک

 گیرد.در ساير بخشها مورد استفاده قرار نمی
 

 های انتقال دانشم از خوشهجستیک باینری بر روی هر کدانتایج برآورد مدل ال (4شماره )جدول 
 

 

 

 خوشه

 

 بخش

 1خوشه 

 تولیدات علمی

 )نشريات(

 2خوشه 

 شرکت در

 هااجالس 

 3خوشه 

 هایتماس

 اطالعاتی 

 4خوشه 

 تحرک

 نیروی کار

 5خوشه 

 مالکیت فکری

 6خوشه 

 هایفعالیت

 دهی شدهسازمان

 شیمیايی و پتروشیمی

**728/0 919/8- 459/8 972/8 ***242/1 412/8 

(968/8) (874/8) (823/8) (839/8) (826/8) (874/8) 

داروسازی و 

 بیوتکنولوژی

962/8 ***145/1 

 
 

**591/0 **574/0 ***857/0 *441/0 

 (825/8) (839/8) (857/8) (863/8) (858/8) (848/8) 

 بخش ماشین آالت

***960/0- 148/8- 

 

 

894/8 ***826/0- ***729/0 **474/0- 

(841/8) (894/8) (858/8) (848/8) (896/8) (848/8) 

تجهیزات برق و 

 ارتباطات

179/8 **665/0 

 

 

169/8 822/8 

 
 

189/8 *473/0- 

(833/8) (839/8) (829/8) (876/8) (879/8) (872/8) 

 صنايع غذايی
812/8 ***285/1- 

 

126/8- 527/8- 421/8- 895/8 

(488/8) (921/8) (483/8) (977/8) (485/8) (965/8) 

 مقدار ثابت
***019/1 ***571/0 ***946/0- *315/0 ***651/0 ***441/0- 

(127/8) (179/8) (126/8) (173/8) (172/8) (171/8) 

 
 

     

 943 817 828 457 446 438 تعداد مشاهدات

-2Log 
likelihood 

632/766 426/212 264/293 547/212 721/225 319/277 

Chi-square 
***102/49 ***692/54 *397/9 ***405/38 ***620/37 ***766/23 

Pseudo R 

Square 
833/8 186/8 813/8 872/8 875/8 847/8 

    p‹ 0.01 **p‹0.05 *p‹0.1*** توجه:

 باشد.اعداد داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار می

واحدهای  )مالکیت فکری و ثبت اختراعات و ايجاد 5های انتقال دانش مربوط به خوشه کانال

شیمیايی و پتروشیمی، داروسازی و بیوتکنولوژی  های بخشجديد دانشگاهی( به وسیله بنگاه

مربوط به مهندسی  هایبخشو بخش ماشین آالت، محصوالت فلزی اساسی و فابريکی و 
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گیرد و بنگاههای فعال در بخش تجهیزات برق و ارتباطات راه مورد استفاده قرار می مکانیک

 گیرد.يع غذايی مورد استفاده قرار نمیدور و صنا

خاص انتقال دانش سازماندهی شده به  هایفعالیت) 6های انتقال دانش مربوط به خوشه کانال

داروسازی و  های بخشها( تنها به وسیله بنگاهوسیله ادارات انتقال فناوری دانشگاه

 گیرد.مورد استفاده قرار می بیوتکنولوژی

 شیمیايی و پتروشیمی به های فعال در بخشاکی از اين است که بنگاهکلی نتايج ح طوربه

نشريات علمی و مالکیت فکری و ثبت اختراعات و ايجاد واحدهای جديد دانشگاهی حهت 

داروسازی و بیوتکنولوژی از کلیه کانالهای انتقال  انتقال دانش اهمیت زيادی قائل هستند. بخش

کنند. بخش ماشین آالت، ت انتقال دانش استفاده میدانش به استثنای نشريات علمی جه

مربوط به مهندسی مکانیک به کانالهای مربوط  هایبخشمحصوالت فلزی اساسی و فابريکی و 

به مالکیت فکری و ثبت اختراعات و ايجاد واحدهای جديد دانشگاهی اهمیت زيادی قائل 

جهت ها( اجالس)شرکت در  8شه هستند. بخش تجهیزات برق و ارتباطات راه دور تنها از خو

کنند و استفاده از کانالهای انتقال دانش به وسیله بخش انتقال دانش از دانشگاه استفاده می

 صنايع غذايی قابل توضیح نیست.

 های فعال در بخشنتیجه جالب اين مدل اين است که کانال نشريات علمی تنها به وسیله بنگاه

 گیرد.ده قرار میشیمیايی و پتروشیمی مورد استفا
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 مجالت نظیر علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها نشريات دهد که از ديدنتايج نشان می

-کانال انتقال دانشگاه بین دانشگاه و صنعت محسوب می ترينمهمها کتاب يا پژوهشی -علمی

 با مشترک پژوهشی هایطرح صنعت، انجام برای قراردادی پژوهشی هایطرح شود و انجام

 ایمشاوره خدمات صنايع و ارائه به علمی هیأت اعضای ایمشاوره خدمات صنعت، ارائه

 از حضوری های بعدی قرار دارند. تماسصنايع به ترتیب در رتبه به علمی هیأت اعضای

، (دانش جديد منبع عنوان به) دانشگاهی جديد آموختگان، واحدهای دانش سازمان طريق

ها و دانشگاه فناوری انتقال ادارات وسیله به شده سازماندهی دانش انتقال خاص هایتفعالی

کنند. از ديد کارکنان اختراع به ترتیب کمترين اهمیت را در انتقال دانش ايفا می ثبت متون
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 ترينمهمصنعت  و دانشگاه هردوی در شاغل علمی هیأت تحقیق و توسعه صنايع، اعضای

 پژوهشی هایطرح شود و انجامگاه بین دانشگاه و صنعت محسوب میکانال انتقال دانش

 التحصیالنفارغ صنعت، جريان با مشترک پژوهشی هایطرح صنعت، انجام برای قراردادی

 مجالت نظیر علمی و نشريات (ارشد کارشناسی يا کارشناسی سطح در) صنعت به دانشگاهی

 انتقال خاص هایفعالیتی بعدی قرار دارند. هاها به ترتیب در رتبهکتاب يا پژوهشی -علمی

 طريق از حضوری ها، تماسدانشگاه فناوری انتقال ادارات وسیله به شده سازماندهی دانش

 با علمی هیأت اعضای موقت اختراع و تبادل ثبت ای، متونحرفه هایسازمان در عضويت

از طرف ديگر، هر دو گروه  کنند.صنعت به ترتیب کمترين اهمیت را در انتقال دانش ايفا می

متوسط اهمیت  طوربهاند و های بیان شده را مهم يا خیلی مهم ارزيابی نمودهکلیه کانال

کانالهای انتقال دانش از ديد کارکنان تحقیق و توسعه بزرگتر از اهمیت متوسط اظهار شده به 

 باشد.ها میوسیله اعضای هیات علمی دانشگاه

دهد که های مختلف انتقال دانش نشان میمؤثر بر استفاده از کانال نتايج برآورد مدل عوامل

کلی  طوربهکنند. مهمی در اهمیت کانالهای مختلف انتقال دانش ايفا می تأثیرتفاوتهای بخشی 

نشريات علمی و  شیمیايی و پتروشیمی به های فعال در بخشنتايج حاکی از اين است که بنگاه

عات و ايجاد واحدهای جديد دانشگاهی حهت انتقال دانش اهمیت مالکیت فکری و ثبت اخترا

داروسازی و بیوتکنولوژی از کلیه کانالهای انتقال دانش به استثنای  زيادی قائل هستند. بخش

کنند. بخش ماشین آالت، محصوالت فلزی نشريات علمی جهت انتقال دانش استفاده می

ی مکانیک به کانالهای مربوط به مالکیت فکری مربوط به مهندس هایبخشاساسی و فابريکی و 

و ثبت اختراعات و ايجاد واحدهای جديد دانشگاهی اهمیت زيادی قائل هستند. بخش 

جهت انتقال دانش از  هااجالستجهیزات برق و ارتباطات راه دور تنها از خوشه شرکت در 

وسیله بخش صنايع غذايی قابل کنند و استفاده از کانالهای انتقال دانش به دانشگاه استفاده می

 توضیح نیست.
 

 شود:با توجه به نتايج اين پژوهش پیشنهادهای زير ارائه می

 ها، انجامکتاب يا پژوهشی -علمی مجالت نظیر علمی با توجه به اهمیت باالی نشريات .1

 صنعت، ارائه با مشترک پژوهشی هایطرح صنعت، انجام برای قراردادی پژوهشی هایطرح

 به دانشگاهی التحصیالنفارغ صنايع و جريان به علمی هیأت اعضای ایمشاوره خدمات
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انتقال دانش، اين  یدر مقايسه با ساير کانالها (ارشد کارشناسی يا کارشناسی سطح در) صنعت

ها وزن کانالها در اولويت قرار گیرند و در ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهها به اين فعالیت

 د.بیشتری داده شو

مختلف صنعتی از کانالهای متفاوتی در انتقال دانش  هایبخشبا توجه به اين که در  .8

شود دانشگاهها و صنايع در انتقال دانش از دانشگاه به صنعت شود، لذا پیشنهاد میاستفاده می

 .دهندتفاوتهای بخشی را مورد توجه قرار 

از مزايای  هاآنسازی يع و آگاهدفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها در توجیه شرکتها و صنا .9

 همکاری تحقیقاتی با دانشگاهها فعالتر شوند.

های تحقیقاتی صنايع به وسیله دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها شناسايی گرديده اولويت .4

و به اعضای هیات علمی دانشگاهها منعکس شود و تحقیقات دانشگاهی به سمت پاسخگويی 

 ق داده شود.به نیازهای اقتصادی کشور سو

های های دکتری از بین اولويتهای کارشناسی ارشد و رسالهنامهبر انتخاب موضوع پايان .5

 تحقیقاتی دستگاههای اجرايی تأکید شود.

شیمیايی و  هایبخشتصويب و اجرای قانون مالکیت فکری و ثبت اختراع خصوصاً در  .6

شفاف شدن نتايج حاصل  منظوربهآالت پتروشیمی، داروسازی و بیوتکنولوژی و بخش ماشین

 از تحقیقات صنعتی و دانشگاهها در اولويت قرار گیرد.

ای اعضای هیأت علمی به های ارائه خدمات مشاورهبا توجه به درجه اهمیت باالی کانال .7

دانشگاه و صنعت، قوانینی مبنی بر استفاده از  هردویصنايع و اعضای هیأت علمی شاغل در 

گاهها به عنوان مشاوران واحدهای صنعتی و دستگاههای اجرايی اعضای هیات علمی دانش

 تصويب گردد.

های رايج دو طرف جلساتی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی در جهت بهبود ذهنیت .2

 نسبت به يکديگر برگزار گردد و فرهنگ تحقیقات نهادينه شود.

ها در انتقال دانش هاز دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و مراکز انتقال تکنولوژی در دانشگا .3

های مالی صورت بگیرد و بودجه تحقیقاتی دستگاههای اجرايی و صنايع به صنعت حمايت

 های مالی بیشتری از جانب دولت از صورت گیرد.افزايش يابد و حمايت
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 :منابعفهرست 

 ( نقش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در 1923آراسته، حمیدرضا و جاهد، حسینعلی ،)

 .95-49 (:3-18) 8نشريه صنعت و دانشگاه،  ی سازی يافته های پژوهشی،تجار

 ،(، نظام ملی نوآوری تکنولوژيک: پیوند دانشگاه با صنعت، فصلنامه 1974) انتظاری، يعقوب

 .143-128: (9-4) 9 پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی

 ( ،تحلیل تقاضای صنعت1921انتظاری، يعقوب ،)-  ،دانش برای دانش آموختگان آموزش عالی

موسسه ، 1921خرداد  88و  81سمینار ارائه نتايج طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص، 

 .آموزش عالی پژوهش و برنامه ريزی

 (، راهنمای جامع کاربرد 1931پور، کرم و صفری، رضا )حبیبSPSS یقات پیمايشی، در تحق

 چاپ پنجم، تهران: نشر لويه.

 ،(، نقش پارک فناوری مجازی در تحول ماهیت صنعت و 1922) دولتیابی، پريا و آقايی، عبداهلل

 .51-49(:4-9)8 ،صنعت و دانشگاهدانشگاه در اقتصاد دانش بنیان،، 

 ( همکاری دانشگاه و1977زارعی، حسن، معماريانی، عزيزاهلل و شفیعی مسعود ،) تحلیل -صنعت

 های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.سیستمی، چهارمین کنگره همکاری

 (، نظام ملی نوآوری چارچوب همکاری 1921الدين اصل، امرعلی و سلیمی، محمد حسین )سیف

 های دولت، دانشگاه و صنعت.ششمین کنگره همکاری دولت )سیاستگذاری(، دانشگاه و صنعت،

  (، نقش مراکز تحقیق و توسعه در 1923رحیمی، محسن و سلیمی، مجید، )کشاورز، محسن و

 .95-44(: 7-2) 9نظام نوآوری،، نشريه صنعت و دانشگاه، 

 ،(، ضرورت تحول در نظام آموزش عالی کشور جهت توسعه فناوری 1923) متحدی، علی اکبر

 .55-61(: 3-18) 9ملی و ارتباط با صنعت، نشريه صنعت و دانشگاه، 

 (، بررسی موانع 1922لیخانی، کريم و کبیری اصفهانی، محمد و علی ورديلو، هوشنگ، )میرع

-75(:4-9)8 ،صنعت و دانشگاههمکاری صنعت و دانشگاه و معرفی يک نمونه موفق در ايران، 

73. 

 صنعت (، ارزيابی و اولويت بندی موانع ارتباط دانشگاه و 1923) ، علی و شهابی، علیفائض 

هرستان سمنان، فصلنامه رهبری و مديريت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مطالعه موردی ش

 .37-184(: 8) 4گرمسار، 
 Adebowale, Boladale Abiola and Oyelaran-Oyeyinka, Banji (2012). 

University-Industry Collaboration as a Determinant of Innovation in 

Nigeria, Institutions and Economies (formerly known as International 

Journal of Institutions and Economies), 4 (1): 21-46 
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