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 چكيده
اری آم ۀ. جامعاست ی علوم انسانیهای حوزهشناسی ارتباط بین صنایع و دانشگاهبیپژوهش حاضر آسهدف 

ی علوم انسانی و مدیران صنایع شهر تهران تشكیل های حوزهاعضای هیأت علمی دانشگاه ،دو گروهرا  حاضر تحقیق

گیری نفر به روش نمونه 21ای از میان گروه اول و تعداد چندمرحله گیرینمونهنفر به روش  200. که تعداد دادند

استفاده  ساختهنامۀ محققها از پرسشآوری دادهگردانتخاب شدند. برای ( برای گروه دوم یگلوله برفای )زنجیره

اور( و خبرگان در این زمینه )اساتید راهنما و مش نیمتخصصروایی این ابزار از نظرات  صحتشده است. برای تعیین 

که نتایج  ،ده استشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده استفاده گردید. و برای اطمینان از پایایی پرسش

ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی هدگزارش شده است. برای تحلیل دا 21/0ها آمده برای گویه به دست

ریتی، سازی، ضعف مدیتحقیق )ناتوانی در شبكه هایمؤلفهی های تحقیق بین همهطبق یافته استفاده شده است.

ی ارتباط میلی در برقرارسب، ضعف در بسترسازی و حمایت، بیضعف دانشی و مهارتی، فقدان فرهنگ و باور منا

 ( رابطه معناداری وجود دارد. و بر اساس آزمون تعقیبی شفه بین هریک از دوناپذیرانعطافو فرایندها و ساختارهای 

اداری وجود نمع ۀبا فقدان فرهنگ و باور مناسب رابط ناپذیرانعطاففرایندها و ساختارهای  مؤلفهدو  جزبه هامؤلفه

ع، که ساختارها سنتی تعدیل شوند و به ساختارهای حمایتی توجّه بیشتری شود و صنای شودیمبنابراین، پیشنهاد دارد. 
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 مقدمه

 اقتصادی رشد قتحقّ عوامل ترینمهم از یكی به علم ن،نوی محوردانش اقتصادهای در

 ۀپای دانش که شود محقق تواندمی زمانی تنها ساختاری اقتصادی است. رشد شده تبدیل

 هادانشگاه تیسنّ شود. از لحاظ مؤثر کاری هایروش ایجاد به منجر و یابد جامعه افزایش

 عالوه کند، ایفا اقتصاد در یمهمّ نقش علم اینكه رایب باشند. البتهمی علم برای تولید مكانی

 به تردقیق عبارت به یا جامعه به بتواند بایستی شود، تولید دانشگاه در دانش باید اینكه بر

 طریق از علمی مؤسسات و بازرگانی بخش تعامل اخیر هایسال منتقل شود. در نیز صنعت

 تبدیل اقتصادی گذارانسیاست و اربردیک اقتصاد اصلی دغدغه به و فناوری دانش تبادل

 بنیاندانش صنایع در نوآوری بر باالیی تأثیر علم دانش، بر مبتنی یک اقتصاد است. در گشته

 عملكرد مهم عوامل از یكی عنوان تحت صنعت و دانشۀ رابط تو شدّ اندازه دارد. لذا،

 تولید رشد .(2011، 1است )آگراوال مطرح کشور یا ، صنعتشرکت سطح در نوآوری

 بومی فناوری و دانش بر مبتنی کشور صنعت و که، اقتصاد کندمی پیدا ققّتح زمانی یملّ

 هادانشگاه که است کارآفرین فكر و دانش از ی حمایتملّ تولید در عامل ترینمهمباشند. 

 پژوهشی و آموزشی هایحوزه در عملیاتی و های دقیقریزیبرنامه از حمایت با توانندمی

تمرکز  (. علیرغم2012، 2اویینكا اویالران و کنند )ادبوال فراهم را یملّ تولید رشدۀ مینز

 به هتوجّ عدم دلیل به ،هزمین این در هاییموفقیت کسب و علم تولید روی بر هادانشگاه

 تولیدشده دانش دهندهانتقال هایکانال به هتوجّ عدم و صانمتخصّ تربیت در نیازهای صنعت

 صورت است. در نبوده برخوردار باال کارایی از بومی دانش صنعت، به هاهدر دانشگا

 بین مطلوب ارتباط برقراری و صنعت به هادانشگاه از دانش انتقال هایشناخت کانال

 یا جدید تولید فرآیند هایفناوری به بومی دانش از استفاده با توانمی و صنایع، هادانشگاه

 قدرت ترتیب بدین و نمود تولید بهتر باکیفیت االهایک و جدید دست یافت کاالهای

 دانشگاه بین همكاری بخشید. نقش بهبود خارجی رقبای مقابل را در رقابتی تولیدکنندگان

                                                           

1. Agrawal 

2. Adebowale & Oyelaran-Oyeyinka 
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 هایبحث اصلی موضوع ،هاشرکت و هادانشگاه وسیلهبه گیری ابداعاتشكل در صنعت و

 (.2009، 1ابا و همكاراناست )ب بوده نوآوری کنندهتعیینعوامل ۀ زمین در اخیر

 هتوجّ مورد همواره آوری،فن توسعه نظام از جزء دو عنوانبه صنعت و دانشگاه

 کشورهای در ویژهبه هاسیاست این بسیاری از ااند. امّقرارگرفته هاگذاریسیاست

هدف  مورد کمتر هاآن روابط و بوده اجزا این منفرد عملكرد به معطوف ،توسعهدرحال

 مورد صنعت و دانشگاه ارتباط که مواردی در یاست حتّ گرفته قرار اثربخش یاهاستیس

 (.1022بوشهری،  و است )طباییان بودهمند نظام نگاه حاکم، فاقد نگرش گرفته، قرار هتوجّ

 توسعۀ جهت در کارآمد ایمقوله عنوانبه دانشگاه و صنعت بین مطلوب ارتباط امروزه

است  انكارناپذیر ضرورتی جامعه، یک آتی هایبرنامه و موفقیت اجتماعی - اقتصادی

 افتهیتوسعه کشورهای که در دهندمی ها نشان(. مطالعات و بررسی1024)جعفر نژاد، 

 (. در1091است )هداوند،  داشته محكمیۀ پشتوان تیسنّ طوربه صنعت و دانشگاه همكاری

 زیاد همكاری و همبستگی جادای طریق از صنعتی،ۀ توسع به دستیابی عموماً کشورها این

 بر افزودن و افزودهارزش و ثروت خلق راستای در و دانشگاه صنعت هایبخش بین

در کشورهای  نیباوجودا(. 2012، 2است )بلفیلد پذیرفته صورت ها،فناوری و علوم هایدامنه

 طورهبنسانی های علوم اعام و دانشگاه طوربهها ، از جمله کشور ایران، دانشگاهتوسعهدرحال

دو  اهصنعت و دانشگ دیگرعبارتبهاند؛ خاص جدا از نیازهای صنعتی کشور شكل گرفته

نظام و ساختار جامعه، از خود نیز جدا و با  کلبودن از  منتزعاند که عالوه بر نهاد وارداتی

ازار ب هستند. در این موارد صنعت یا به دلیل کمبود سرمایه یا بسندگی صرف به ارتباطبیهم 

قب جهانی ع ۀاز قافل اصطالحبهخارجی، کمی قدیمی شده و  یبازارهاه به داخلی بدون توجّ

 (.1029چی، مانده است )خامه

اما  دیآیمچندین دهه است که در کشور ما از ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت به میان 

بین صنعت  ثریمؤیا و ایم ارتباط پوآنچه مسلم است و شواهدی نیز گویاست، تاکنون نتوانسته

عزم  کهتیدرصور ،ی علوم انسانی برقرار نماییم. بنابراینهای حوزهدانشگاه ویژهبهو دانشگاه 

                                                           

1. Baba et al. 

2. Belfield 
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ریزی و برنامه گذاریهدفالذکر به وجود نیاید و اگر دو مقوله فوقاز ی در هر یک جدّ

اط ثمرات ارتبآتی نیز نخواهیم توانست از  یهادههی در این خصوص نداشته باشیم در جدّ

مند هرهو... ب وریبهرهدانشگاه و صنعت در جهت پویایی اقتصادی، فناوری جدید، افزایش 

ین ارتباط ب شناسیآسیبکم در مورد  ۀ(. از طرف دیگر پیشین1029شویم )فائض، شهابی، 

 کار، در اهمیتبا تمام  کهطوریبهعلوم انسانی در ایران  یحوزهدر  هادانشگاهصنعت و 

اقتصادی و شكوفایی جامعه که از ارتباط این دو مقوله به وجود  ۀشرفت و رشد در زمینپی

. هدف اصلی از انجام این تحقیق این است که استاز دیگر دالیل انجام این پژوهش  دیآیم

 علوم انسانی وجود دارد یحوزههای هایی که در ارتباط بین صنایع و دانشگاهموانع و چالش

 این معضالت وجود دارند را ارائه دهد. حلد و راهكارهایی که برای را شناسایی کن

 از قرار زیر است: پژوهش فرضیه های

 ...از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران صنایع

 های دانشگاه و ایعبین صن مؤثرناپذیر یكی از موانع ارتباط ساختارها و فرایندهای انعطاف

 شود.محسوب میی علوم انسانی حوزه

 ی علوم وزههای حو دانشگاه ایعبین صن مؤثرسازی یكی از موانع ارتباط اتوانی در شبكهن

 شود.حسوب میانسانی م

 یحوزه ایهدانشگاه و صنایع بین مؤثر ارتباط موانع از یكی مناسب باور و فرهنگ فقدان 

 شود.محسوب می انسانی علوم

 ی ای حوزههو دانشگاه ایعبین صن ؤثرممیلی در برقراری ارتباط یكی از موانع ارتباط بی

 شود.محسوب میعلوم انسانی 

  های شگاهو دان ایعبین صن مؤثرفقدان سیستم مدیریتی کارآمد یكی از موانع ارتباط

 شود.حسوب میی علوم انسانی محوزه

  ی علوم ههای حوزو دانشگاه ایعبین صن مؤثرضعف دانشی و مهارتی یكی از موانع ارتباط

 شود.حسوب میم انسانی

  های گاهو دانش ایعبین صن مؤثریكی از موانع ارتباط  حمایتعدمو  بسترسازیضعف در

 شود.حسوب میی علوم انسانی محوزه
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 و اقتصادی توسعۀ اجتماعی، به دستیابی مسیر در امروزه، که مباحثی ترینمهم از یكی

 نهاد عنوانبه است. دانشگاه صنعت و دانشگاه میان هرابط تقویت ،است مطرح فرهنگی

 کانالیزه جایگاه عنوانبه نیز صنعت و نیروهای متخصّص تربیت دارعهده و علم تولیدکنندۀ

 به رسیدن برای هیدوسو و متقابل یارابطه نیازمند علمی، نظریات کردن عملی و کردن

 کشورهای در صنعت از علم رفتنگ فاصله که رسدیم نظر . بهباشندیم توسعۀ پایدار

 واقعیتی یكدیگر، به هاآن کردن ترنزدیک در فراوان یهاتالش رغمعلی توسعهدرحال

 علم ساختار جمله از ساختارها همه نیست. امروزه مستثناامر  این از نیز ما کشور و است تلخ

 و جامعیت ،یبینواقع نگری،نیازمند ژرف دیگر زمان هر از بیشتر صنعت، و فناوری و

 و به هضم قادر دانشگاه کنار در که بپذیرند باید صنعت اندرکاراندست و است بلندنظری

 و فرداست فناوری امروز که کنند باور دانشگاهیان و بود خواهند فناوری صحیح جذب

 تیخاص که بدانند دو هر و است صنعت نتیجۀ علم و ثمره فناوری یعنی استقرار محل

 تواندمی هادانشگاه در دشدهیتول(. دانش 1024است )شفیعی،  دفع و جذب و حیات، هضم

چندین دهه است (. 2009، 1برانل و ترسالگردد ) محسوب صنعت برای رقابتی مزیّت یک

ت و م اسا آنچه مسلّآید امّکه در کشور ما از ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت به میان می

 ویژهبهانشگاه بین صنعت و د مؤثرییم ارتباط پویا و اشواهدی نیز گویاست، تاکنون نتوانسته

در هر  یعزم جدّ کهدرصورتی ،ی علوم انسانی برقرار نماییم. بنابرایندر حوزه یهادانشگاه

ی در این ریزی جدّو برنامه گذاریهدفالذکر به وجود نیاید و اگر یک دو مقوله فوق

م توانست از ثمرات ارتباط دانشگاه و آتی نیز نخواهی یهادههخصوص نداشته باشیم در 

 مند شویمو... بهره وریبهرهصنعت در جهت پویایی اقتصادی، فناوری جدید، افزایش 

 (.1029شهابی،  و )فائض

ر سطح اخیر د یهادههبین این دو نهاد در  شناسیآسیب ویژهبهارتباط صنعت و دانشگاه و 

 های اخیر به جهتو در ایران نیز در سال ای بوده استو بررسی گسترده موردپژوهشجهانی 

رتباط ا شناسیآسیبآن، این مسئله موضوع تعدادی پژوهش بوده است اما در رابطه با  اهمیت

                                                           

1. Salter  &  Brunel 
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ی علوم انسانی تاکنون تحقیقی انجام نشده است که در اینجا های حوزهبین صنعت و دانشگاه

 .خواهیم داشت هاآنها، مروری بر با توجّه به دو معیار همخوانی بیشتر و جدید بودن پژوهش

 ( در یک مطالعۀ کیفی فرض را بر این قرار داده است که عواملی که،1026توفیقی )

کنند موجب توسعه و تحكیم رابطۀ صنعت و ی عرضه و تقاضای دانش را تقویت میچرخه

ضعیف تکنند، باعث شوند و برعكس، عواملی که در این چرخه اختالل ایجاد میدانشگاه می

توان یاین چرخه م کنندۀتضعیفشوند. همچنین معتقد است که در میان عوامل این رابطه می

ای علمی، هبه مسائل بینشی، منابع انسانی، مدیریت متمرکز، منابع و امكانات ضعیف، سیاست

های صنعتی و اقتصادی، های دانش، سیاستهای علمی، نهادها، حلقهمحتوا و روش

های بازار و مجموعۀ قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه اشاره ورانه، سیاستهای فناسیاست

 با را صنعت و دانشگاه ارتباط (، موانع1029ای دیگر فائض و شهابی )کرد. در مطالعه

 نبودن تقاضامحور -0 فرهنگی، موانع -2 قانونی، موانع -1 :نمودند معرفی زیر اولویت

 یهارشته تناسب عدم -5 کارآموزی، دورۀ اراییک عدم -4 دانشگاهی، یهاپروژه

هایی که از سوی (، در پژوهشی آسیب1021هداوند و صادقیان ) .نیاز صنایع با دانشگاهی

شد را جداگانه بررسی کردند از نهادهای مذکور موجب مختل شدن این ارتباط می هرکدام

از: عدم آشنایی  اندبارتعهای دانشگاهی اعالم کردند: چالش گونهاینو نتایج خود را 

م تطبیق ، تحقیقات تئوریک، عددر صنایعدانشگاه با مشكالت صنعت، نداشتن فرصت کار 

 اندارتعبعناوین و محتوای دروس دانشگاهی با نیازهای صنایع و... . مشكالت صنعتگران 

 سازیتجاریهای دانشگاهی، عدم اعتماد به دانشگاهیان، عدم تمایل به از: عدم توجّه به پروژه

استادان دانشگاهی و... . و در آخر مشكالت  کارگیریبهنتایج تحقیقات، عدم تمایل در 

ند م، نبود برنامۀ نظامیپژوهندهیآنگری و درست، عدم آینده گذاریسیاستدولت را عدم 

که از  ای( در تحقیقی کیفی که با استفاده از مصاحبه1090مالكپور و همكاران ) بیان کردند.

مدیران صنایع و اساتید دانشگاه داشتند مشكالتی که باعث اختالل ارتباط بین صنعت و 

 های کارآموزیشدند را بررسی کردند. طبق نتایج تحقیق ناکارآمدی دورهدانشگاه می

دانشجویان در صنایع، ضعف نگرشی و بینشی، موانع فرهنگی، موانع قانونی، ضعف مدیریتی، 

های دانشگاهی با نیازهای صنایع،، ساختارها و م تناسب رشتهضعف دانشی و مهارتی، عد
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وند. شو... بیشترین مانع در ارتباط صنعت و دانشگاه محسوب می ناپذیرانعطاففرایندهای 

دهد: می قرار اصلی حوزۀ چهار در را هادانشگاه و صنعت میان (، ارتباط2001) 1سنترو

تكنولوژی. او معتقد است که  انتقال دانش، لانتقا مشارکتی، تحقیقات ای،پایه تحقیقات

را  صنعت موردنیاز دانش توانندیم تنهانه برخوردارند، یفردمنحصربه پتانسیل از هادانشگاه

 عنوانبه دهیخدمت برای هادانشكده و التحصیالنفارغ از توانندیم بلكه آورند به دست

( با عنوان 2009) 2آبرامو و همكاران لهوسیبهپژوهشی  .بهره بگیرند کارمندان یا مشاوران

همكاری صنعت و دانشگاه در ایتالیا انجام شد. این مطالعه بر اساس فهرست کردن تمام 

. این المللی بودبین مجالتتألیفات مشترک محققان و دانشمندان در بخش خصوصی در 

ر تولیدات بکمّی و کیفی همكاری و مشارکت  تأثیرپژوهش چند فرضیه را که متمرکز بر 

علمی محقّقان دانشگاهی بود را مورد آزمون قرار داد. نتایج تحلیل نشان داد که محقّقان 

دانشگاهی که با بخش خصوصی ارتباط دارند عملكرد پژوهشی باالتری نسبت به آن دسته 

 3همكاران و کاو باشند. یانگاز همكارانشان که چنین مشارکت و همكاری ندارند، دارا می

 تأمین طریق از صنعت و دانشگاه ارتباط که دادند نشان چین در خود تحقیق در (،2009)

 طرف از آموزش و التحصیالنفارغ و علمی هیأت اعضای و صنعت از طرف سرمایه

 طریق از نیز گردد. دولت فناوری و اختراعات و هاپژوهش ارتقای باعث تواندیم دانشگاه

( 2011) 4پتروزلی .کمک نماید ارتباط این برقراری به تواندیم انگیزش ساختارهای ایجاد

همكاری  جغرافیایی بر های فناورانه، الزامات و قیدها و فاصلۀنسبت تأثیرپژوهشی با عنوان 

واند تمی خاصفناورانه  یهایژگیوصنعت و دانشگاه انجام داد. در این پژوهش نقشی که 

مانند  کند مخصوصاً بر سه عامل مرتبط در وابستگی و پیوند همكاری صنعت و دانشگاه بازی

شده  أکیدتپیوند فناورانه، قیود و الزامات و فاصلۀ جغرافیایی بر پیوند میان صنعت و دانشگاه 

 Uه شكل ای بپیوند تكنولوژیكی با نوآوری دارای رابطه شرکااست. نتایج نشان داد که 

عت هر یی بین دانشگاه و صنقدیمی و فاصلۀ جغرافیا یدوبندهایقمعكوس هستند، همچنین، 

                                                           

1. Sentroo 

2. Abramo et al. 

3.Yang et al. 

4. Petrouzle 
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( تحقیقی که در 2012) 1مثبتی با نتایج عالی نوآوری رابطه دارند. عثمان و عمر طوربهدو 

 منابع انسانی تأمین جمله از مختلفی عوامل کشور مالزی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که

 دانشگاه همكاری تقویت سبب را که ... و صنعت کارگران قابلیت افزایش و آموزش ماهر،

رابطۀ  یک وجود با که دادند نشان و دادند قرار موردبررسی را شوندیم مالزی در صنعت و

 .شودیم حاصل پایدار توسعۀ صنعت و دانشگاه بین دوسویۀ قوی

در پیشینۀ پژوهشی، پس از حذف موارد مكرّر،  ذکرشدهپژوهشگران با مطالعه موارد 

صنایع  ی داده بنیاد با مدیرانای که با روش تحلیل نظریهصاحبهادغام موارد مشابه و بر اساس م

های مدیریت و دانشكده ویژهبهی علوم انسانی های حوزهو اعضای هیأت علمی دانشگاه

وانند تی علوم انسانی بیشترین ارتباط را با صنایع میهای زمینهحسابداری که در بین دانشگاه

ین، با در نظر گرفتن مبانی نظری پژوهش، مجموعاً بر روی داشته باشند انجام دادند و همچن

. موانع 0 ناپذیرانعطاف. فرایندها و ساختارهای 2، یسازشبكه. ناتوانی در 1مورد بدین قرار:  1

 . ضعف دانشی و مهارتی 6. ضعف مدیریتی 5ارتباط  یبرقرارمیلی در . بی4فرهنگی 

نه ذیل ما در این بررسی به گو ۀمدل مطالع ،راینبناباند. کرده تأکید بسترسازی. ضعف در 1

 ترسیم شود. تواندیم

راهكار دیگری است که  کلی صورتبهها و جامعه در صنایع، دانشگاه یسازفرهنگ

رش . باید در صنایع این فرهنگ اشاعه و گستاست مؤثربرای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه 

عمل کرد و برای نشان دادن عملكرد بهتر از خود  تواننمی یسنتهای یابد که دیگر به شیوه

ا هقانع شوند که نیازمند ارتباط با سازمان ینوعبهقرار داد و  مدنظررا  گراتحولباید فرهنگ 

ها و دانشگاهیان نیز باید بپذیرند که باید در باشند. در طرف مقابل دانشگاهو دانشگاه می

ود علم شصین دانشگاهی باید بدانند جایی که میخصّاساتید و مت»صنایع دخالت داشته باشند. 

ها باید فرهنگ مشارکت در صنایع در دانشگاه« پیاده سازند صنعت است را و دانش خود

                                                           
1. Othman & Omar 
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-عاها و صنایع باید به این موضوع واقف شوند که با اطلّشاعه یابد. دانشگاهاشكل بگیرد و 

های یریزانداز و برنامهتوانند در چشمیخود به خوبی م یهاییتوانارسانی دقیق از نیازها و 

 .طرف مقابل جایگاهی برای خود پیدا کنند

وند و یا تغییر تعدیل ش یسنتمسلماً برای بهبود ارتباط با محیط باید ساختارها و فرایندهای 

باشد. یكی از  دتواند برای بهبود روابط بسیار سودمنیابند که ایجاد یک ساختار حمایتی می

تواند هم در جهت رفع نیازهای صنعت و که می استارها تشكیل مراکز بازاریابی این راهك

باط شدن دفاتر ارت ترفعالمی باشد. به این صورت که با هم رفع نیازهای دانشگاه گام مهّ

اعات و نیازهای صنعت اخذ و هم خدمات دانشگاهی به صنایع صنعت و دانشگاه هم اطلّ

نند ها و بسترهایی فراهم کنند که هرچه بهتر بتواا بخواهند زمینههشود. اگر دانشگاهمنتقل می

خدمات خود را به صنعت عرضه کنند نیازمند خدمات بازاریابی قوی هستند، دانشگاه و 

شود  دانشگاه در منافع صنعت سهیم طرفکیازهایی باشند که صنعت باید در پی یافتن راه

د ها را به خدمت بگیرنص موجود در دانشگاهدانش و تخصّ ینوعبهطرف دیگر صنایع  و از

هبود ها و صنایع برای ب. دانشگاهاستاین کارها وجود مراکز بازاریابی قوی و فعال  ۀکه الزم

تی خود را کنار گذاشته و ساختارهای ارگانیک و منعطف را ارتباط باید ساختارهای سنّ

ی با استفاده از صهای تخصّکارگروه توانند با تشكیلها میدانشگاه ،جایگزین کنند. همچنین

ه خدمات با اعالم نیاز صنایع ب»محكم برای صنایع ایجاد کنند.  یاپشتوانهانسانی خود  ۀسرمای

صی خود وارد عمل شده و به این صورت های تخصّها باید با کارگروهدانشگاهی، دانشگاه

هایی را ارسازوکو صنعت باید دانشگاه «. ها بیشتر خواهد شدکارگروهبه  اعتماد صنایع نیز

های طرف مقابل را حفاظت کرده و هم دارایی هاآنهای تعریف کنند که هم از دارایی

ی اساتید یت حقیقاین صورت است که صنایع بجای طرف شدن با شخصّ و بهمحترم بشمارد 

ندها فرای دبا مهندسی مجدّ ،کنند. همچنینیت حقوقی دانشگاه گرایش پیدا میبه سمت شخصّ

 .مناسب برای عرضه و تقاضای خدمات از سوی صنعت و دانشگاه فراهم خواهد شد ۀزمین

د ارتباط توان به بهبوهای مختلف میبا فراهم کردن بستر مناسب و بسترسازی در زمینه

ز: ا اندعبارتبه دست آمده که  ییهاحلراهصنعت و دانشگاه امیدوار بود. برای این کار 

ها، فعال کردن واحدهای تحقیق آوری اطالعات از صنعت در دانشگاهمعتشكیل واحدهای ج
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به کار در صنعت نیز باشند.  مندعالقهو توسعه در صنایع و جذب نیروهای دانشگاهی که 

های تگذاری شرکبا بازسازی و تجدید ساختار مراکز رشد موجود در کشور و پایه ،همچنین

ا تغییر ها و صنایع بدانشگاه ،ق بخشید. همچنینمهم تحقّ توان به اینها میزایشی در دانشگاه

اندازهای مشترک با در نظر گرفتن در مأموریت خود و پذیرش این تغییرات و تدوین چشم

وان به تها میی ارتباط صنایع و دانشگاهجایگاه مناسب برای طرف مقابل و تدوین سند ملّ

 و دانشگاه کمک کرد. بهبود ارتباط بین صنایع

 

 . الگوی مفهومی پژوهش1شکل 

نمایش داده شده است این مدل مفهومی تحقیق برای  1که در شكل  گونههمان

ی علوم انسانی ارائه شده است که مقولۀ های زمینهارتباط صنعت و دانشگاه شناسیآسیب

 عنوانبهاند و عمده در وسط مدل و مقوالت گزینشی که از طریق کدگذاری استنباط شده
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شده  ارائهشوند در مدل ی علوم انسانی شناخته میهای حوزهنع ارتباط صنعت و دانشگاهموا

 است.

 روش

نند. ککنند روش خاصّی را اختیار میاهدافی که دنبال می یمقتضابههر یک از مطالعات 

انی ی علوم انسهای حوزهارتباط بین صنایع و دانشگاه شناسیآسیبهدف پژوهش حاضر 

جز تحقیقات کاربردی محسوب کرد.  توانیمین، این پژوهش را از نظر هدف . بنابرااست

 درواقعت، اس غیرآزمایشیهای و از نظر میزان پایش محقّق بر متغیرهای تحقیق از نوع تحقیق

  توصیفی است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را دو گروه-یک تحقیق از نوع پیمایشی

 1090-94انسانی شهر تهران که در سال تحصیلی  علوم یهادانشكدهاعضای هیأت علمی  -1

اند. تشكیل داده 1094مدیران صنایع شهر تهران در سال  -2مشغول به خدمت بودند و 

 باید نمونه باشد، جامعه واقعی نمایندۀ شدهانتخاب نمونۀ اینكه از کردن پیدا اطمینان منظوربه

 نیز برآورد یا استنباط قدرت چراکه. دشو انتخاب گیرینمونه صحیح هایروش از استفاده با

. در این پژوهش برای انتخاب اعضاء (1024دالور،)دارد  قرار گیرینمونه روش تأثیر تحت

ی و به علّت گستردگی ای چند مرحلهخوشه گیرینمونهنمونۀ گروه اوّل با روش 

 نفر را 200داد گیری جامعۀ نامحدود تععلوم انسانی شهر تهران با روش نمونه یهادانشكده

نفر را، به علّت عدم آشنایی با  21برگزیدیم. و برای انتخاب اعضای نمونۀ گروه دوّم تعداد 

ا هگلوله برفی استفاده شده است. از این روش گیرینمونهصنایع واقع در شهر تهران از روش 

از  هشهای پژوداده یگردآور گیری استفاده شده است. برایکاهش خطای نمونه منظوربه

ی ساخت ابزار به این صورت بود که شیوهی محقّق ساخته استفاده شده است. نامهپرسش

ه ای که با مدیران صنایع و اساتید دانشگاه داشتبا استفاده از تحلیل اسناد و مصاحبهق محقّ

ی علوم انسانی را بررسی کرده و های حوزههای اصلی ارتباط بین صنایع و دانشگاهآسیب

نظیم نهایی ت ۀنامپرسش عنوانبه ایچهارگزینه صورتبهپاسخ را گویه بسته 00 تدرنهای

ه به مبانی نظری و دیدگاه متخصصین و خبرگان در این توان گفت با توجّکرده است. می

ها در تدوین رتعاریف عملیاتی متغیّ با در نظر گرفتن و همچنین)اساتید راهنما و مشاور( زمینه 
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بار نامه افزایش یافته است. برای اطمینان از اعتد زیادی خصیصه روایی پرسشنامه تا حپرسش

آمده برای  تبه دسنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است: که نتایج پرسش

ها از هر دو بخش آمار استنباطی و توصیفی گزارش شده است. برای تحلیل داده 21/0ها گویه

طح آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، فراوانی درصدی، استفاده شده است. در س

انحراف معیار برای توصیف شرایط موجود استفاده گردید. در سطح آمار استنباطی  و میانگین

برای مقایسۀ میانگین جامعه و نمونه،  Tهای جهت تعمیم صفات نمونه به جامعه از آزمون

پژوهش و از آزمون  هایمؤلفهی ین همهراهه بررسی تفاوت بآزمون تحلیل پراکنش یک

 ایتدرنهدوی متغییرها استفاده شده است. و جهت بررسی تفاوت دوبه (LSD)تعقیبی شفه 

 استفاده گردید. SPSS20از نرم افزاز  هاداده وتحلیلتجزیه، توصیف جهت

 های پژوهشیافته

درصد را اعضای  2/12درصد نمونه پژوهش را مدیران و  2/21 های پژوهشبر اساس یافته

 شرکت کنندگان تحقیق، بیشترین فراوانی برای هیأت علمی تشكیل دادند. در خصوص سنِّ

درصد  10درصد و کمترین فراوانی برای افراد زیر سی سال، با  2/00سال، با  50افراد باالی 

 5/02ای سال دار 50تا  41درصد، و افراد  2/20سال دارای  40تا  00بود. در این میان افراد 

درصد فراوانی بودند. در رابطه با تحصیالت شرکت کنندگان، افراد با تحصیالت فوق دیپلم، 

 2/0، و 0/66، 2/10، 5/12، 2/0لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و فوق دکتری، به ترتیب دارای 

 0/66، افراد با تحصیالت دکتری با شودیمکه مشاهده  گونههمانفراوانی درصدی بودند. 

درصد  2/0د باالترین فراوانی و افراد دارای تحصیالت فوق دیپلم و فوق دکتری با درص

 ۀبقدر قسمت سا ،. همچنیندادندیمپژوهش را تشكیل  موردبررسی ۀکمترین فراوانی نمون

سال، و باالی  20الی  16سال،  15الی  2سال،  1زیر  ۀکاری، تقسیم بندی پژوهش بر اساس سابق

آمد و  به دستدرصد  25و  00، 2/12، 0/26به ترتیب  هاآنانی درصدی سال بود که فراو 24

درصدی، بیشترین فراوانی نمونه و  00سال با فراوانی  20الی  16 ۀدر این میان افراد دارای سابق

در  .دادندیمدرصدی، کمترین فراوانی را تشكیل  2/12سال با فراوانی  15الی  2افراد دارای 

و  65/2های پژوهش، ناتوانی در شبكه سازی با میانگین متغییر های توصیفیبخش شاخص
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، 45/2و انحراف استاندارد  00/9ناپذیر با میانگین ، ساختارهای انعطاف11/1انحراف استاندارد 

، بی میلی در برقراری ارتباط با میانگین 20/2و انحراف استاندارد  15/9موانع فرهنگی با میانگین 

، 40/2و انحراف استاندارد  61/9، ضعف مدیریتی با میانگین 21/2دارد و انحراف استان 92/1

، و ضعف در بسترسازی با 25/2و انحراف استاندارد  12/11ضعف دانشی و مهارتی با میانگین 

 .آمد به دست، 51/2و انحراف استاندارد  06/10میانگین 

 های پژوهشمتغيّر ی توصيفیهاشاخص. 1جدول 

 متغیرها میانگین معیار میانگینخطای  انحراف معیار

 سازی ناتوانی در شبكه 65/2 20/0 11/1

 ناپذیرانعطافساختارهای  00/9 25/0 45/2

 موانع فرهنگی 15/9 22/0 20/2

 برقراری ارتباط در میلی بی 92/1 20/0 21/2

 ضعف مدیریتی 61/9 25/0 40/2

 ضعف دانشی و مهارتی 12/11 21/0 25/2

 ضعف در بسترسازی 06/10  21/0 51/2

از میان متغیّرها به ترتیب بیشترین میانگین  دهدیم( نشان 1که نتایج جدول ) گونههمان

 06/10 درصد، ضعف در بسترسازی 12/11ضعف دانشی و مهارتی  هایمؤلفهمربوط به 

 ناپذیرانعطافساختارهای  درصد، 15/9درصد، موانع فرهنگی  61/9درصد، ضعف مدیریتی 

درصد، و کمترین آن مربوط به مؤلّفۀ بی میلی  65/2سازی  درصد، ناتوانی در شبكه 00/9

 .استدرصد  92/1در برقراری ارتباط 

 . آزمون کولموگروف اسميرنوف2جدول 

نی
توا

نا
 

 در
بك

ش
 ه

ی
ساز

ی 
رها

ختا
سا

 

ف
طا

انع
ذیر

ناپ
 

انع
مو

 
گی

رهن
ف

 

 بی
لی

می
 

 در

ی
رار

برق
 

ط
تبا

ار
 

ف
ضع

 
تی

یری
مد

 

ف
ضع

 
شی

دان
 و 

تی
هار

م
 

ف
ضع

 
ی در

ساز
ستر

ب
ص  

اخ
 ش

رها
تغیّ

م

ری
آما

 

26/0 42/0 62/0 11/0 14/1 51/0 66/0 Z 

40/0 91/0 10/0 61/0 14/0 96/0 16/0 P 

 سطح معناداری 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0
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آمده برای هریک از متغیرهای  به دست، سطوح معناداری 2با توجه به نتایج جدول 

های تمام متغیرها نرمال است و برای آزمون هریک ، دادهاست 05/0پژوهش که بزرگتر از 

 های پارامتریک استفاده کرد.توان از آزموناز متغیرها می

 موانع از كیی ناپذیرساختارها و فرایندهای انعطاف صنایع مدیران و دانشگاه اساتید دیدگاه از

 شود.حسوب میم انسانی علوم یحوزه هایدانشگاه و صنعت بین مؤثر ارتباط

 ناپذیرانعطاف فرایندهای و ساختارها . مقایسۀ ميانگين نمونه با جامعه در3جدول 
 

سطح 

 معناداری
 tمقدار  درجات آزادی

تفاوت 

 هانیانگیم
 تعداد میانگین

 آماریشاخص 

 گرو ه ها

001/0 019 09/14 05/1 
65/2 

00/10 
 هجامع نمونه -020

به دست آمده  tاز آنجا که مقدار  دهدیم، نشان 0 یجدول شمارههمان گونه که نتایج 

جدول بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح  t، از مقدار 019آزادی  ۀ( با درج09/14)

 05/0 داریمعنیو چون این مقدار کوچكتر از سطح  است 001/0برابر این آزمون  داریمعنی

 فاوت مشاهده شده بین میانگین نمونهگفت که ت توانیمدرصد اطمینان  95 با ،، بنابرایناست

 .استمعنی دار  و جامعه

 ارتباط نعموا از یكی سازیناتوانی در شبكه صنایع مدیران و دانشگاه اساتید دیدگاه از 

 شود.محسوب می انسانی علوم یحوزه هایدانشگاه و صنعت بین مؤثر

 ازیسشبکه در ناتوانی در جامعه با نمونه ميانگين . مقایسه4جدول 

سطح 

 معناداری

درجات 

 آزادی
 tمقدار 

تفاوت 

 هانیانگیم
 تعداد میانگین

 شاخص آماری

 گرو ه ها

001/0 019 01/1 96/0 
00/9 

00/10 
 جامعه نمونه -020

( با 01/1به دست آمده ) tاز آنجا که مقدار  دهدیم، نشان 4که نتایج جدول  گونههمان

 داریمعنیاست و همچنین از آنجا که سطح  جدول بزرگتر t، از مقدار 019درجه آزادی 
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، است 05/0 داریمعنیو چون این مقدار کوچكتر از سطح  است 001/0برابر این آزمون 

گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمونه و  توانیمدرصد اطمینان  95بنابراین با 

 .استمعنی دار  جامعه

 موانع زا یكی قدان فرهنگ و باور مناسبف صنایع مدیران و دانشگاه اساتید دیدگاه از 

 شود.محسوب می انسانی علوم یحوزه هایدانشگاه و صنعت بین مؤثر ارتباط

 مناسب باور و فرهنگ فقدان در جامعه با نمونه ميانگين . مقایسه1جدول 

سطح 

 معناداری
 tمقدار  درجات آزادی

تفاوت 

 هانیانگیم
 تعداد میانگین

 آماری شاخص

 گرو ه ها

001/0 019 29/6 25/0 
15/9 

00/10 
 جامعه نمونه -20

( با 29/6به دست آمده ) tاز آنجا که مقدار  دهدیم، نشان 5همان گونه که نتایج جدول 

 داریمعنیجدول بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح  t، از مقدار 019درجه آزادی 

، است 05/0 داریمعنیسطح  و چون این مقدار کوچكتر از است 001/0برابر این آزمون 

گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمونه و  توانیماطمینان  درصد 95بنابراین با 

 .استمعنی دار  جامعه

 موانع زا میلی در برقراری ارتباط یكیبی صنایع، مدیران و دانشگاه اساتید دیدگاه از 

 شود.محسوب می نیانسا علوم یحوزه هایدانشگاه و صنعت بین مؤثر ارتباط

 ارتباط برقراری در ميلیبی در جامعه با نمونه ميانگين . مقایسۀ6جدول 

سطح 

 معناداری
 tمقدار  درجات آزادی

تفاوت 

 هانیانگیم
 تعداد میانگین

 آماری شاخص

 گرو ه ها

001/0 019 21/16 01/2 
92/1 

00/10 
 جامعه نمونه -020

( 21/16به دست آمده ) tاز آنجا که مقدار  دهندیم(، نشان 6همان گونه که نتایج جدول )

 داریمعنیاز آنجا که سطح  ،جدول بزرگتر است و همچنین t، از مقدار 019آزادی  ۀبا درج
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، است 05/0 داریمعنیو چون این مقدار کوچكتر از سطح  است 001/0برابر این آزمون 

ه شده بین میانگین نمونه و گفت که تفاوت مشاهد توانیماطمینان  درصد 95با  ،بنابراین

 .استمعنی دار  جامعه

 موانع از یكی کارآمد مدیریتی نظام فقدان صنایع، مدیران و دانشگاه اساتید دیدگاه از 

 شود.محسوب می انسانی علوم یحوزه هایدانشگاه و صنعت بین مؤثر ارتباط

 ضعف مدیریتی در جامعه با نمونه ميانگين . مقایسۀ2جدول 

سطح 

 اریمعناد
 tمقدار  درجات آزادی

تفاوت 

 هانیانگیم
 تعداد میانگین

 آماری شاخص

 گرو ه ها

01/0 019 09/2 02/0 
61/9 

00/10 
 جامعه نمونه -020

( 09/2به دست آمده ) tاز آنجا که مقدار  دهندیم، نشان 1همان گونه که نتایج جدول 

 داریمعنیاز آنجا که سطح  ،جدول بزرگتر است و همچنین t، از مقدار 019آزادی  ۀبا درج

، است 05/0 داریمعنیو چون این مقدار کوچكتر از سطح  است 001/0برابر این آزمون 

گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمونه و  توانیماطمینان  درصد 95با  ،بنابراین

 .استمعنی دار  جامعه

 ارتباط موانع از یكی مهارتی و دانشی ضعف صنایع، مدیران و دانشگاه اساتید دیدگاه از 

 شود.محسوب می انسانی علوم یحوزه هایدانشگاه و صنعت بین مؤثر

 ضعف دانشی و مهارتی در جامعه با نمونه ميانگين . مقایسۀ1جدول 

سطح 

 معناداری
 tمقدار  درجات آزادی

تفاوت 

 هانیانگیم
 تعداد میانگین

 شاخص آماری

 گرو ه ها

001/0 019 42/10 01/1 
12/11 

50/12 
 جامعه نمونه -020

آزادی  ۀ( با درج42/10به دست آمده ) t، از آنجا که مقدار 2 های جدولبر اساس یافته

رابر باین آزمون  داریمعنیاز آنجا که سطح  ،جدول بزرگتر است و همچنین t، از مقدار 019



 97                ... یهاو دانشگاه یعصنا ینارتباط ب شناسییبآس

 

 درصد 95با  ،این، بنابراست 05/0 داریمعنیو چون این مقدار کوچكتر از سطح  است 001/0

 .است معنی دار گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمونه و جامعه توانیماطمینان 

 موانع زا و حمایت یكی بسترسازیضعف در  صنایع، مدیران و دانشگاه اساتید دیدگاه از 

 شود.محسوب می انسانی علوم یحوزه هایدانشگاه و صنعت بین مؤثر ارتباط

 بسترسازیدر ضعف در  جامعه با نمونه ميانگين . مقایسۀ9جدول 

سطح 

 معناداری
 tمقدار  درجات آزادی

تفاوت 

 هانیانگیم
 تعداد میانگین

 آماری شاخص

 گرو ه ها

001/0 019 06/11 40/2 
06/10 

50/12 
 جامعه نمونه -020

، 019آزادی ۀ ( با درج06/11به دست آمده ) t(، از آنجا که مقدار 9جدول ) طبق مقادیر

برابر این آزمون  داریمعنیاز آنجا که سطح  ،جدول بزرگتر است و همچنین tاز مقدار 

 درصد 95با  ،، بنابرایناست 05/0 داریمعنیو چون این مقدار کوچكتر از سطح  است 001/0

 .است معنی دار گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمونه و جامعه توانیماطمینان 

 های پژوهش از شیوه تحلیل پراکنش یکی تفاوت مؤلفهآزمون فرضیه ورمنظبهدر ادامه 

 10 یراهه درون آزمودنی و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد، که نتایج آن در جدول شماره

 گزارش شده است.

 مختلف هایمؤلفه. تحليل پراکنش یک راهه درون آزمودنی در 11جدول 

 شاخص آماری

 منابع تغییر
SS df Ms F sig 

 001/0 04/161 61/902 1 61/902 عامل درون آزمودنی

   21/5 019 21/1255 خطا

    020 42/2194 کل

 به دست آمده Fمقدار  ه بهشود، با توجّمشاهده می 10ی شمارهکه در جدول  گونههمان

فه مختلف دارای تفاوت درصد اطمینان هفت مؤلّ %95با  05/0( در سطح معناداری 04/161)

ها ربررسی تفاوت دقیق دو به دوی بین متغیّ منظوربه ،به عالوه (.>05/0Pباشند )داری میمعنا
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نشان داد تفاوت دو  LSDهای آزمون نتایج یافته استفاده شد. (LSD)از آزمون تعقیبی شفه 

اطمینان دارای  %95با  و موانع فرهنگی ناپذیرانعطافی متغیرها به جز ساختارهای به دو همه

 (.>05/0Pباشند )یممعناداری  تفاوت

 گيرینتيجهبحث و 

 که شود بررسی باید بنابراین و است معطوف تولید به اساساً ما که هتوجّ صنعتیعۀ توس در

 و گیردمی صورت تولیدی سازماندهی و تولید حجم در چه تغییراتی تاریخی گذر این در

 که نوآوری و تجربه از النیطو فرایندی است پذیرد. توسعهمی شكل چگونه تغیرات این

 بینش، دانش، در بنیادین و عمیق تحولّ و گیردمی بردر را اجتماعی زندگی ابعاد همه

از  است فرایندی انسانی ۀ منابعتوسع .آوردمی پدید مردم مناسبات و اخالقیات ها،مهارت

 از ورداریبرخ :از اندعبارت هاگزینه این ترینمهم که مردم هایگزینه و عرصه گسترش

 و اقتصادی و اجتماعی سیاسی، هایآزادی و آموزش به دسترسی سالم، و طوالنی عمر

 ی علوم انسانی یکهای حوزهدانشگاه و صنعت ارتباط ،بنابراین .زندگی شایسته سطح

 از فرایند تابعی خود بلكه نیست آن به وابسته متغییرهای سایر از جدای و ردمجّ ارتباط

 قد توسعه این مسیر در که مانعی هر است رود. بدیهیمی شمار به کشور هر ۀ فناورانهتوسع

راه  سر بر موجود موانع میان شد. در خواهد ارتباط این نمودن مختل کند، موجب علم

 ارتباط در مشهود ایگونهبه که کرد مشاهده توانرا می هایینمونه ایران در ۀ فناورانهتوسع

 کشورهای از ماندن باز شتاب منفی به طریق این از و کرده زایی اختالل دانشگاه و صنعت

برای  راهكاری هیچ معضل این رفع رسانند. بدونمدد می تشدّ به صنعت در پیشرو

بود. از این رو هدف پژوهش  نخواهد پویا و مداوم دانشگاه و صنعت بین آفرینیارتباط

ای هط مؤثر بین صنایع و دانشگاهها و موانعی که در برقراری ارتباحاضر این است که چالش

راهكارهایی برای این ارتباط ارائه دهد. طبق  درنهایتعلوم انسانی است را بررسی کرده و 

درصد را اعضای هیأت علمی  2/12درصد نمونه پژوهش را مدیران و  2/21های تحقیق یافته

 50فراد باالی ی اتحقیق، بیشترین فراوانی برا شرکت کنندگان تشكیل دادند. در مورد سنّ

درصد بود. در رابطه  10درصد و کمترین فراوانی برای افراد زیر سی سال، با  2/00سال، با 
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( 0/66با تحصیالت شرکت کنندگان بیشترین فراوانی مربوط به افراد با تحصیالت دکتری )

مت در قس ،( بود، همچنین2/0دیپلم )و کمترین فراوانی مربوط به افراد با تحصیالت فوق

درصدی، بیشترین فراوانی نمونه  00سال با فراوانی  20الی  16 ۀکاری، افراد دارای سابق ۀسابق

 .دادندیمدرصدی، کمترین فراوانی را تشكیل  2/12سال با فراوانی  15الی  2و افراد دارای 

 65/2های پژوهش، ناتوانی در شبكه سازی با میانگین های توصیفی متغییردر بخش شاخص

و انحراف استاندارد  00/9ناپذیر با میانگین ، ساختارهای انعطاف11/1حراف استاندارد و ان

، بی میلی در برقراری ارتباط 20/2و انحراف استاندارد  15/9، موانع فرهنگی با میانگین 45/2

و انحراف  61/9، ضعف مدیریتی با میانگین 21/2و انحراف استاندارد  92/1با میانگین 

، و 25/2و انحراف استاندارد  12/11، ضعف دانشی و مهارتی با میانگین 40/2استاندارد 

 آمد. به دست، 51/2و انحراف استاندارد  06/10ضعف در بسترسازی با میانگین 

به دست  Tل پژوهش حاکی از آن است که با مقدار اوّ ۀنتایج به دست آمده برای فرضی

تفاوت در  دیگرعبارتبه(. P=5)% درصد تأیید شده است 5( و در سطح %09/14آمده )

اهداف تحقیقاتی دانشگاه )تئوریكی( و صنعت )کاربردی(، تفاوت در انتظارات سوددهی 

ه موانع ، از جملکاالصنعت )کوتاه مدت( و دانشگاه )بلند مدت( و تفاوت در نوع برداشت از 

 اختارها وکاربرد در صنعت س منظوربهدانشگاهی  یهاپژوهشساختاری، و عملی نشدن 

ی علوم زههای حوبین صنعت و دانشگاه مؤثرناپذیر یكی از موانع ارتباط فرایندهای انعطاف

این قسمت از پژوهش با نتایج پژوهش هداوند و صادقیان  یهاافتهیشود. انسانی محسوب می

به دست  T( همسو است. مقدار 2011و الكساندر ) (1090( و مالكپور و همكاران )1021)

. بنابراین این فرضیه است 05/0ی دارمعنی( با سطح 01/1م پژوهشی )دوّ ۀبرای فرضی آمده

شده است. بر این اساس، به دالیلی از قبیل عدم وجود سازو کارهای مختلف چه  دارمعنینیز 

در دانشگاه و چه در صنعت برای ارتباط، مقطعی بودن ارتباط، عدم ارتباط صحیح و مناسب 

 های مشترک بینها به کارهای صنایع، عدم نشستاهی دانشگاهگعدم آها، بین دانشگاه

و  بین صنعت مؤثرسازی یكی از موانع ارتباط ناتوانی در شبكه، هاصنایع و دانشگاه

ایج پژوهشی با نت ۀهای این فرضیشود. یافتهی علوم انسانی محسوب میهای حوزهدانشگاه

. نتایج به دست استهمسو  (2001( و پتل )1090(، توفیقی )1029پژوهش، فائض و شهابی )
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نیز این فرضیه را تأیید  05/0ی دارمعنیو سطح =T (29/6م پژوهش )سوّ ۀآمده برای فرضی

صنایع  ی پژوهشی باید متذکر شویم که عدم اعتمادی این فرضیهکرده است. جهت تبیین یافته

ای هها و عدم اعتماد به پژوهشگاهها و بالعكس، عدم احساس نیاز صنایع به دانشبه دانشگاه

بین صنایع  مؤثردانشگاهی باعث شدند که فقدان فرهنگ و باور مناسب یكی از موانع ارتباط 

این بخش از پژوهش با نتایج  یهاافتهیشود. ی علوم انسانی محسوب های حوزهو دانشگاه

چهارم  ۀفرضی ،چنین. هماستهمسو  (2001( و پتل )1021پژوهش، میرعلیخانی و همكاران )

تباط میلی در برقراری ارفۀ بیپژوهش که به بررسی تفاوت و میانگین نمونه و جامعه، مؤلّ

شده است.  دارمعنی 05/0ی دارمعنیو سطح =T (21/16پردازد نیز با نتایج )می

 ی کردنها و کاربردالزم برای تعمیم نتایج پژوهش ۀبه دالیلی نظیر عدم اراد دیگرعبارتبه

رتقاء های صنعتی در اها، نادیده گرفتن فعالیتچه از سوی صنایع و چه از سوی دانشگاه هاآن

ها، عدم تشویق و نبودن انگیزه در افراد چه در صنایع علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه ۀمرتب

ی اهمیلی در برقراری ارتباط یكی از موانع ارتباط بین صنعت و دانشگاهبی ،و چه در دانشگاه

و  =T( 09/2پنجم پژوهشی ) ۀشود. طبق نتایج فرضیی علوم انسانی محسوب میحوزه

%(5=P مؤلفۀ فقدان )مدیریتی کارآمد به دالیلی از قبیل مدیریت ضعیف صنایع و  نظام

یزی رمدیریت متمرکز، برنامهدانند، نیاز از خدمات طرف مقابل میهاکه خود را بیدانشگاه

ری های علم و فناوالع از نیازهای بازار کار و کارکرد نامناسب پارکانسانی بدون اط منابع

ب ی علوم انسانی محسوهای حوزهبین صنایع و دانشگاه مؤثریكی از موانع ارتباط  ،موجود

( و 2012آرای )های این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش ایامی و کشتیشود. یافتهمی

ششم پژوهشی  ۀبه دست آمده برای فرضی Tمقدار  .است(، همسو 2012اویینكا ) اویالران

کرده است. یعنی اینكه ضعف  دارمعنینیز این فرضیه را  05/0ی دارمعنی( در سطح 42/10)

انی ی علوم انسهای حوزهدانشی و مهارتی نیز یكی از موانع ارتباط بین صنعت و دانشگاه

ا و صنایع هر شویم که دانشگاهی این فرضیه باید متذکجهت تبیین نتیجه. شودمحسوب می

برای اینكه بتوانند به خوبی با هم تعامل داشته باشند و از منابع یكدیگر استفاده نمایند نیازمند 

این هستند که بتوانند اطالعات خود را در اختیار یكدیگر قرار دهند و این مهم در صنایع و 

وارد دانشگاهیان )اعم از کارکنان، های ما محقق نشده است. همچنین در بسیاری از مدانشگاه
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از  تواننددانشجویان و اعضاء هیئت علمی( توانایی الزم برای ارائه خدمات را ندارند و نمی

 ،های مختلف استفاده نمایند. بنابرایندانش و مهارت کسب شده خود در صنایع و سازمان

ات، دانش و مهارت اعتوان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد ضعف و کمبود اطلّمی

فی ی علوم انسانی معرهای حوزهیک چالش برای ارتباط صنعت و دانشگاه عنوانبهتواند می

(، هداوند و صادقیان 1026های این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش توفیقی )شود. یافته

با  و حمایت بسترسازی. طبق نتایج تحقیق ضعف در است(، همسو 2001( و سنترو )1021)

فرضیه هفتم پژوهشی مطرح شده  عنوانبهکه  05/0ی دارمعنیو در سطح  =T(06/11دار )مق

صنعت و  یهاییداراکار مناسبی برای حمایت از زباشدبه عبارت بهتر سامی دارمعنیبود نیز 

رای چالشی ب عنوانبهندارد و این عامل  دبرقرار است وجو هاآندانشگاه در روابطی که بین 

مه در بحث بسترسازی نبود برنا ،عالوه. بهاستهای علوم انسانی و دانشگاه ارتباط صنعت

ر، عدم های کالن کشومند و تعریف شده برای ارتباط صنعت و دانشگاه، نقش سیاستنظام

ا عمومی کشور، عدم تشكیل جلسات مشترک ب ۀتخصیص اعتبار برای تحقیقات در بودج

این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش،  یهاافتهی هدف تفاهم سازی نیز قابل بررسی است.

 .استراستا ( هم2011) 1( و پتروزلی1021(، هداوند و صادقیان )1090مالكپور و همكاران )

 چنین توانمی تحقیق مبانی نظری همچنین و حاضر تحقیق هاییافته به توجّه با پایان در

، موانع ناپذیرانعطافارهای ناتوانی در شبكه سازی، فرایندها و ساخت که گرفت نتیجه

میلی در برقرای ارتباط، ضعف مدیریتی، ضعف دانشی و مهارتی و ضعف در فرهنگی، بی

انی های علوم انسهقت مانع اصلی در برقراری ارتباط بین صنایع و دانشگاه بسترسازی

اختارها و اید سبدانشگاه و صنعت  برای بهبود ارتباطشود که باشند. بنابراین، پیشنهاد میمی

واند برای تتی تعدیل شوند و یا تغییر یابند که ایجاد یک ساختار حمایتی میفرایندهای سنّ

 در صنایع این فرهنگ اشاعه و گسترش یابد که دیگر به، باشد دبهبود روابط بسیار سودمن

توان عمل کرد و برای نشان دادن عملكرد بهتر از خود باید فرهنگ های سنتی نمیشیوه

شگاه ها و داننظر قرار داد و به نوعی قانع شوند که نیازمند ارتباط با سازمانگرا را مدّلوتحّ

                                                           

1. Petrouzle 
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وتاه ت و کهای بلند مدّها و هم صنعت برنامه ریزیبرای تعامل باید هم دانشگاه، باشندمی

قش ن های کسب و کاری که در آنت برای تعامل و ارتباط داشته و در ضمن بتوانند مدلمدّ

 با فراهم کردن بستر مناسب و، احی کنندخص باشد برای خود طرّقابل ارتباط مشّطرف م

 توان به بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه امیدوار بود. برایهای مختلف میبسترسازی در زمینه

آوری اطالعات از: تشكیل واحدهای جمع اندعبارتهایی به دست آمده که  حلّاین کار راه

ها، فعال کردن واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع و جذب نیروهای از صنعت در دانشگاه

تار با بازسازی و تجدید ساخ ،دانشگاهی که عالقمند به کار در صنعت نیز باشند. همچنین

ین توان به اها میهای زایشی در دانشگاهگذاری شرکتمراکز رشد موجود در کشور و پایه

-راهكارها برای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاهاز یكی دیگر  درنهایتو  ق بخشیدتحقّ مهم

، این مقوله دربرگیرنده دو استتغییر در شرایط محیطی  ۀمقولی علوم انسانی های حوزه

 وقعیتم. حمایت مدیران صنعت، استمفهوم فشارهای بیرونی و شبكه سازی برون سازمانی 

ای هحلها از جمله راهو سازمانها مكانی دانشگاه و نهادینه کردن کارآفرینی در وزارتخانه

کی این هستند که برای خود منافع مشتر د.. صنعت و دانشگاه نیازمناستمناسب در این زمینه 

های ی نشستآید، برگزاربه دست می هاآنه به برقراری ارتباط بین را تعریف کنند که با توجّ

 .تواند بسیار مفید باشدعلمی مشترک صنعت و دانشگاه می

 عمناب

های ( ارائه راهكارهایی برای توسعۀ همكاری1091) نینسرتوفیقی، جعفر و نورشاهی،. 

، سال 09، شماره فصلنامۀ آموزش مهندسی ایرانصنعت و دانشگاه در ایران، 

 .95-15چهاردهم، 

کلید  ؛(. گزارش میزگرد تخصصی ارتباط صنعت نفت و دانشگاه1029چی، احسان، )خامه
 .14، شمارۀ و تولیدتوسعۀ صنعت، اکتشاف 

 ،تاریک یانهیشیپ تابناک ایآینده دانشگاه و صنعت ارتباط(، 1024مسعود، ) شفیعی،

 کبیر. امیر دانشگاه انتشارات
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 و یافتهجوامع توسعه در دانشگاه و صنعت ارتباط تطبیقی (، بررسی1024مسعود، ) شفیعی،

 دولت، هایسراسری همكاری کنگرۀ نهمین مقاالت مجموعۀ ،توسعه درحال

 ،ایران صنعتی و علمی هایسازمان پژوهش مّلی، توسعۀ برای صنعت و دانشگاه

 تهران.

 نظام قالب در دانشگاه و صنعت ارتباط (. پیشبرد1022علی، ) بوشهری، و کاظم طباییان،

 شماره دوّم، ، سالدانشگاه و صنعت نشریۀ بازار، فن موردی مطالعۀ نوآوری، ملّی

 .9ص  ،4 و 0

های هماهنگی دانش و صنعت سازی نقش کانونمدل‘ .(1091) ، داود و شهابی، علیفائض

 و صنعت نشریۀدر توسعۀ ارتباط دانشگاه و صنعت با رویكرد پویایی سیستم، 
 .12و  11شماره  پنجم، سال ،دانشگاه

ی علوم های حوزهو دانشگاه ایعارتباط بین صن شناسیآسیب(، 1094مالكپور، کامران. )
ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علّامۀطباطبایی، دانشكده ی منتشر شدهنامه، پایانانیانس

 ریزی آموزشی.برنامه شناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریتروان

 یموانع همكار یبررس".(1022هوشنگ ) لو،یوردو  محمد ،یریکب ؛میکر ،یخانیرعلیم

 ۀشمار ،صنعت و دانشگاه یۀنشر "رانیق در انمونه موفّ کی یصنعت و دانشگاه و معرف

 .4 و 0

های موجود در حلقۀ مفقوده: تأملی بر چالش(. »1021هداوند، سعید و صادقیان، شهره )

ی آموزش مهندسی ایران، شماره های دولت، دانشگاه و صنعت، فصلنامههمكاری

 .11-1، سال دهم، ص 09
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