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چکیده:
یکی از اهداف برنامه ششم توسعه انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی در راستای کاهش آسیبهای اقتصادی و اجتماعی ،و ارائه
راهکارهایی در جهت حل معضالت آنها است .از طرفی دیگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز موظف است در راستای تحقق اهداف
برنامه ششم توسعه با دانشگاهها همکاری نماید ،در همین راستا ممکن است عواملی مانع از ارتباط دانشگاه و صنعت گردند .براین
اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل
عاملی تاییدی میباشد .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر اجرا توصیفی -پیمایشی بوده ،که با مطالعات گسترده کتابخانهای
مورد پشتیبانی قرار گرفته است .بدین منظور پرسشنامه محقق ساختهای مشتمل بر  33سؤال تدوین و بین  144نفر از اعضای هیات
علمی دانشگاهها و مدیران صنایع شهرستان بیرجند که بهطور تصادفی در دسترس و براساس فرمول کوکران انتخاب شده بودند توزیع
و جمعآوری گردید .جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرمافزار لیزرل استفاده شده است ،همچنین جهت
بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش و رتبهبندی آنها ،از آزمونهای دوجملهای ،تی تک عاملی و فریدمن بهره گرفتهشده است .نتایج
این پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب عوامل نظام آموزشی ،تحقیقات دانشگاهی ،عوامل فرهنگی ،عوامل ساختاری ،عوامل
عملکردی و قوانین و مقررات ازجمله موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه میباشند.
واژگان کلیدی
دانشگاه ،صنعت ،برنامه ششم توسعه ،تحلیل عاملی.

 -1مقدمه
ارتباط صنعت و دانشگاه از دیرباز در بسیاری از کشورها مطرح
بوده است .برخی از کشورها بنا به نیاز و ساختار صنعتی
دانشگاهی خود این ارتباط را تا حد ممکن تبیین ،طراحی و به
اجرا درآوردهاند .صنایع بهعنوان یک مصرفکننده علم و
تکنولوژی باید ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشند و
جهت بهکارگیری بهینه دانش تولیدشده و تکنولوژی به وجود
آمده از آن استفاده کنند [ .]1همچنین این ارتباط با توجه به
میزان تأثیرگذاری آن در فرآیند توسعه دانشمحور و پایدار در
طول تاریخ مورد توجه عموم صاحبنظران خصوصاً سیاست-
گذاران قرارگرفته و بدینجهت بحثهای متعددی پیرامون
ابعاد این ارتباط مطرحشده است [ .]2از طرفی میتوان گفت،
پیشرفت و توسعه هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو

بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد .درواقع ،یکی از با
ارزشترین منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار
دارد دانشگاه است.بنابراین دانشگاه بهعنوان بستر واقعی تربیت
نیروی انسانی در این رابطه نقش غیرقابلانکار دارد [.]3
ساختارهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در ایران نیز طی سالیان
بعد از انقالب اسالمی بهخصوص در دههی دوم انقالب شکل
کاملتری به خود گرفت بهگونهای که اولین ساختارهای
ایجادشده میتوان به دفتر ارتباط صنعت در دانشگاهها یاد
نمود و پسازآن پژوهشکدههای صنعتی در کنار صنایع بزرگ
و مادر ،ساختاریافته و ایجاد شدند [ .]4در این ارتباط ،دانشگاه
و صنعت تالش میکنند تا برخی از فعالیتهای علمی خود را
بهطور مشترک و هماهنگ انجام دهند و بههرحال
همکاریهای دوجانبه این دو نهاد فعالیتهایی را در برمیگیرد

Downloaded from jiu.ir at 2:48 +0430 on Friday April 26th 2019

* مربی ،گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور ،ایران
** مربی ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور ،ایران
*** مربی ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور ،ایران
Saghafi.mahdi@pnu.ac.ir

2

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههای  39و  ،40بهار و تابستان 1397

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1Etzkowitz,

H
Humboldt university

2

Downloaded from jiu.ir at 2:48 +0430 on Friday April 26th 2019

که هر یک از آنان قادر به انجام دادن آن نیستند [ .]5بنابراین
دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعهای
محسوب میشوند و همکاری این دو شرط الزم برای موفقیت
و شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه بهویژه توسعه پایدار
میباشد.
از طرفی مسئله رابطه دانشگاه و صنعت را میتوان به دو
صورت عام و خاص طرح کرد .صورت عام این مسئله که همه
نهادهای علمی ،آموزشی و پژوهشی را شامل میشود عبارتاند
از :نیاز صنعت به نهاد علمی و پژوهشی برای تربیت نیروهای
متخصص و حل مسئله بهوسیله تحقیقات علمی و گشودن
افقهای جدید با انتقال تکنولوژی و نوآوری .صورت خاص
مسئله عبارت است از سازوکارهای الزم برای استفاده از
امکانات علمی و پژوهشی دانشگاهها در خدمت صنعت است
[ .]6با توجه به مطالب فوق در این پژوهش تالش میشود تا
ضمن شناسایی ،بررسی و اولویتبندی موانع مؤثر در ارتباط
دانشگاه و صنعت به این سؤال پاسخ داده شود که موانع
شناساییشده چه تأثیری بر روابط میان صنعت و دانشگاه می-
گذارند؟ و برای رفع این موانع در برنامه ششم توسعه چه
راهکاری ارائه گردیده است؟
همکاری صنعت و دانشگاه ضمن اینکه بهواسطهی تولید
محصوالت جدید و نوآورانه سود شرکتهای تولیدی را افزایش
میدهد ،باعث حل مشکالت طراحی و فنی نیز خواهد شد .از
سوی دیگر دانشگاه میتواند با استفاده از امکانات و تجهیزات
آزمایشگاهی و کارگاهی به انجام تحقیقات اقدام نماید [.]7
انجام پژوهشهایی در خصوص ارتباط دانشگاه و صنعت از این
منظر حائز اهمیت است ،که با بررسی و شناسایی موانع مؤثر
بر ارتباط این دو نهاد ،میتوان راهکارهایی را جهت حل این
موانع ارائه نمود .بنابراین با توجه به این موضوع که دانشگاه و
صنعت ازجمله سرنوشتسازترین نهادهای اجتماعی هر جامعه،
بهویژه پس از انقالب صنعتی به شمار میروند ،دستیابی به
توسعه صنعتی بدون برقراری ارتباط مؤثر بین این دو نهاد
امکانپذیر نخواهد بود ،بنابراین باتوجه به مطالب فوق و
بررسی پژوهشهای پیشین ،در پژوهش حاضر سعی گردیده
کلیه موانع ارتباطی دانشگاه و صنعت را بهگونهای که اهداف
برنامه ششم توسعه محقق گردد ارزیابی ،شناسایی و بررسی
نموده و راهکارهایی اجرائی بهمنظور کمک به این ارتباط ارائه
نماییم.

دانشگاه ،نهاد اجتماعی قوی است که در ایران حدوداً قدمت
هشتادساله دارد .این نهاد در مراحل اولیه خود برای مدت
طوالنی تنها دارای فعالیتهای آموزشی بود و مأموریت توزیع
و اشاعه دانش را دنبال میکرد .اتزکویتز 1نشان داد که بر
اساس دینامیک درونی دانشگاه و اثرات دنیای بیرون بر
ساختارهای سیستم دانشگاهی ،دو انقالب دانشگاهی در جهان
به وقوع پیوسته است [ .]8انقالب دانشگاهی نخست در اواخر
قرن نوزدهم در کشور آلمان اتفاق افتاد که طی آن دانشگاهها
عالوه بر فعالیتهای آموزشی ،در فعالیتهای تحقیقاتی فعال
شدند و عالوه بر مأموریت توزیع دانش ،مأموریت تولید دانش
را نیز بر عهده گرفتند .امروزه از دانشگاههای که فعالیت
آموزشی و پژوهشی را باهم انجام میدهند ،تحت عنوان
دانشگاه همبولتی 2یاد میشود [ .]9در فرآیند انقالب دوم،
دانشگاهها نهتنها عهدهدار مأموریت نوآوری تکنولوژیک و در
نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی شدند ،بلکه آموزش سازمان
(آموزش کارآفرینی) و پژوهش فردی به پژوهش گروهی
تبدیل شد [.]10
تحوالت فناوری چند دهۀ گذشته به افزایش وابستگی صنایع
به دانشگاهها در اجرای پروژههای فناوری انجامیده است .در
آخرین سال قرن بیستم ،بیش از  200دانشگاه از آمریکا در
انتقال فناوری به صنعت فعال بودهاند که برآیند آن ،حدود 40
میلیارد دالر سود مالی و  260هزار فرصت شغلی بهدستآمده
است [ .]11بر این اساس ،توانمندی دولتها در ایجاد
ساختارهای مناسب و طراحی راهبردهای ثمربخش برای بهره-
برداری از فرصتهای موجود ،تابع قابلیتهای علمی و فنی
کشور و بهشدت متأثر از پتانسیل دانشگاهها و صنایع در تولید،
توزیع و بهکارگیری مؤثر فناوری است [.]12
اصوالً پیدایش فناوریهای امروز ،محصول طبیعی بر هم کنش
و تعامل دانشگاه و صنعت است و علم و فناوری امروز جهان،
حاصل چنین ارتباطی است .چگونگی ارتباط این دو پدیده از
گذشته ،مورد توجه صاحب نظران و برنامه ریزان کشورها ،به
ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است .در کشور ما
نیز صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی با درک ض رورت
چنین فرآیندی ،تالشهایی به عمل آورده اند که از جمله در
قالب کنگرههای سراسری و همکاریهای دولت ،دانشگاه و
صنعت برای توسعه ی ملی به نمایش گذاشته شده است
[.]13
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است که ما را تبدیل به یکی از قدرتها علمی جهان کرد .با
توجه به این تجربهها اگر بخواهیم صنایع خود را از مونتاژکاری
دور کنیم باید با تکیه بر نیروهای بومی دانش خود را افزایش
دهیم و زمینههای پیشرفت را از دل دانشگاهها بیابیم .اگر این
مهم در جامعه محقق شود بهیقین در بسیاری از صنایع ما
شاهد خودکفایی خواهیم بود.
موانع فرهنگی و ساختاری نیـز یکی دیگر از مشکالت ارتباط
صنعت و دانشگاه است ،تنها در نیمی از شرکت های اروپایی
داشتن تجربه صنعتی بعنوان امتیازی جهت پیشرفت در
محیط دانشگاهی میباشد درحـالی کـه کلیه تجربیات بخش
صنعتی توسط بخش مهندسی پذیرفته میشود .در حال حاضر
در برخی از کشورها نیز جابجایی از بخش صنعت به دانشگاه
بدلیل پایین تربودن حقوق و دستمزد در
دانشگاهها متوقف و یا به سختی صورت می گیرد  .در اکثر
کشورها حقـوق و دستمزد در دانشگاهها بین  %10تا %30
پایینتر از بخش صنعت است ،جابجایی کادر علمی به بخش-
های صنعت نیز با موانعی از قبیل تفاوت ساختار ،تفاوت شیوه-
ها و روشهای کار و مشکالت ناشی از تطابق کادرعلمی با
الگوی محیط صنعتی مواجه است [.]18
پیشتر زمانی که بحث تعامل صنعت و دانشگاه میشود
ذهنیت ما بهطرف رشتههای مهندسی و کاربردی میرفت ،اما
نباید فراموش کرد که جامعه نیازهای فراوانی دارد که تنها در
بخش صنعت و فناوری خالصه نمیشود بلکه نیازهای
اقتصادی ،اجتماعی و روانی ما نیز باید از طریق تعامل درست
بین جامعه و دانشگاه برطرف شود .که این موضوع در ماده
الحاقی  62برنامه ششم توسعه موردتوجه قرار گرفت که
دانشگاهها را موظف به متناسبسازی جمعیت دانشجویی در
دانشگاههای با مأموریت علمی -مهارتی و دانشگاههای با
مأموریت علمی -پژوهشی؛ و ایجاد تنوع در انواع مدارک
تحصیلی در چهارچوب نظام صالحیت حرفهای میکند.
ازآنجاییکه کشور ما در آستانهی ورود به برنامهی ششم
توسعه است ،شاید مهمترین بخشی که باید به آن توجه شود
تعامل گستردهی دانشگاه و محیطهای علمی است تا از این
طریق بتوان با شناخت مشکالت مختلف جامعه ،بهوسیلهی
نخبگان دانشگاهی اقدام مهمی در جهت برطرف کردن آن
انجام داد .باید بسترهای الزم برای این کار در دولت شکل
گیرد و مهمترین بستر آن نیز توجه به پژوهشهای کاربردی و
بنیادی است که میتواند راهی برای حل مشکالت صنایع
کشور باشد .در ذیل به بررسی برخی پژوهشهایی ،که در
ارتباط با موضوع صورت گرفته میپردازیم.
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به عبارت دیگر تعامل دانشی میان صنعت و دانشگاه نوعی از
ارتباط است که در یک سوی آن دانشگاه به عنوان بنیان
تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید کننده دانش مورد نیاز
صنعت قرار دارد و در سوی دیگر آن صنعت به عنوان بنیان
تولید و ارائه محصوالتی که از کاربردی سازی دانش بدست
میآیند و نیاز افراد جامعه را مرتفع میسازند قرار میگیرد
[ .]14در نتیجه ،بروندادهای دانشگاه (نیروی انسانی متخصص،
نوآوری علمی و گسترش دامنۀ علم و دانش) بخشی مهم از
دروندادهای صنعت محسوب میشود [ ،]3بنابراین میتوان
گفت ،تولید و توزیع مناسب فناوری مرهون توسعۀ مراکز
دانشگاهی و ارتباط مناسب آن با صنعت در کاربردی کردن
نتایج تحقیقات انجامشده است .تجربۀ کشورهای توسعهیافته،
حاکی از آن است که عدم همکاری مناسب دانشگاه و صنعت،
توسعهیافتگی را غیرممکن یا دستکم دستیابی به آن را بسیار
دشوار میکند [.]15
بهطورکلی این واقعیت را نباید نادیده گرفت که صنعت در
کشور ما صنعت درونزا نبوده و از ابتدای شکلگیری متکی بر
امکانات و تواناییهای خارجی بوده است ،یکی از ویژگیهای
صنعت وابسته آن است که امکان خرید و انتقال تکنولوژی
خارجی بسیار سریعتر از هرگونه تحقیق و بررسی برای
دستیابی به تکنولوژی ملی یا داخلی است بنابراین طبیعی
است که رغبت بیشتری از طرف صنعت برای جذب تکنولوژی
بهجای تحقیق درنهایت خلق تکنولوژی است [ .]16در ایران
اگرچه دانشگاههای کشور در ماموریت آموزشی و پژوهشی به
خصوص در دو دهه گذشته موفق بوده اند ولی در ماموریت
کارآفرینی دانشگاه خالء جدی دیده میشود که ناشی از روابط
ضعیف دانشگاه ،صنعت و دولت است [ .]17تجربه سالهای
اخیر نشان دهنده آن بوده که دفاتر ارتباط با صنعت ،کارایی
مناسبی در برقراری این ارتباط نداشتهاند .اکنون در موقعیتی
هستیم که دانشجو ،استاد و دانشگاه به دلیل دوری از صنعت
از آن آگاهی زیادی ندارند .صنعت نیز دانشگاه را در امور
صنعتی ،کمتجربه میپندارد و برنامهریزی مستمر نیز در
انسجام آنها نقشی اندک دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که محدود بودن ارتباط دانشگاه با صنعت منجر به آن شده که
تحقیق و نوآوری در صنعت کمتر به وجود آید و اتکا به
تکنولوژی خارجی ادامه پیدا کند .این در حالی است که در
برنامه ششم توسعه به ارتباط صنعت و دانشگاه بیشازپیش
توجه گردیده است .هر جا که تعامل الزم بین دانشگاه و
بخشهای مختلف جامعه شکلگرفته است .ما شاهد
پیشرفتهای شگرفی بودهایم و مصداق آن نیز دانش هستهای
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کاپادلو و همکاران ( ،)2016در پژوهشی با عنوان عوامل موثر
بر گسترش روابط بین دانشگاه و صنعت ،مورد مطالعه فعالیت-
های پژوهشی ،به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه اعضای
علمی دانشگاه ها و مدیران صنایع وجود وب سایتها و شبکه-
های اجتماعی به جهت اطالع رسانی و تبادل اطالعات
تحقیقاتی و همچنین برگزاری دوره های مشترک و تامین
مالی طرح ها از جمله عوامل تاثیر گذار بر روابط دانشگاه و
صنعت است [.]19
التجاس و الفهوم ( ،)2013مدلی برای همکاری دانشگاه و
صنعت ارائه نمودند که مبتنی بر نوعی همکاری نوآورانه برای
به حدااکثر رساندن میزان موفقیت انتقال دانش و فنآوری در
رابطه ای دو طرفه و استفاده از فنآوری نوین در جهت توسعه
این همکاری است [.]20
موسکیو و پزالی ( ،)2013در پژوهشی تأثیر تفاوت های
شناختی را بر همکاری صنعت با دانشگاه بررسی نمودند .نتایج
این پژوهش بیان داشت که نه تنها تفاوت های شناختی
دانشگاه از صنعت و بلعکس احتمال همکاری این دو بخش را
با یکدیگر کم میکند ،بلکه به عنوان مانعی نیز بر سر راه آنان
مطرح است [.]21
آفونسو و همکاران ( ،)2012در پژوهشی با عنوان ارتباط
دانشگاه و صنعت در حوزه آموزشوپرورش بهمنظور ترویج
رقابت و اشتغال ،به این نتیجه رسیدند که آموزش بر اساس
نیازهای صنعت و وجود دوره کارآموزی مناسب در صنعت و
همچنین حضور متخصصان صنایع در دورههای دانشگاهی
بیشترین تأثیر را در تقویت اشتغال دارد [.]22
عثمان و عمر ( ،)2012در پژوهشی با عنوان ارتباط دانشگاه و
صنعت :بهسوی یک مشارکت موفق و پایدار ،عوامل مختلفی
ازجمله تأمین نیروی انسانی ماهر ،آموزش و افزایش قابلیت
کارگران صنعت و غیره راکه سبب تقویت همکاری دانشگاه و
صنعت در مالزی میشوند را موردبررسی قراردادند و نشان
دادند که باوجود یک رابطه دوسویه قوی بین دانشگاه و صنعت
توسعه پایدار حاصل میشود [.]23
کائو و همکاران ( ،)2009در پژوهشی با عنوان ساختارهای
نهادی و مشوقهای انتقال فناوری ،که در کشور چین انجام
گرفت نشان دادند ارتباط دانشگاه و صنعت از طریق تأمین
سرمایه از طرف صنعت و اعضای هیئتعلمی و فارغالتحصیالن
و آموزش از طرف دانشگاه میتواند باعث ارتقای پژوهشها،
اختراعات و فناوری گردد .دولت نیز از طریق ایجاد ساختارهای
انگیزشی میتواند به برقراری این ارتباط کمک نماید [.]24

ویلز و همکاران ( ،)2008در پژوهشی با عنوان بررسی اثر
روابط تحقیقات دانشگاه و صنعت و ظهور سرمایهداری
دانشگاهی ،نشان دادند که همکاری دانشگاه و صنعت باعث
افزایش درآمد و تسهیل در فرآیند انتقال تکنولوژی شده و
پژوهشهای دانشگاهی موجب پشتیبانی از نیروی کار و
نیروهای بازار تجاری میگردد [.]25
یعقوبی فراهانی و حاتمی کیا ( ،)1394در پژوهشی با عنوان
موانع همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان
دانشگاههای بوعلی سینا و صنعتی همدان ،مهمترین موانع
همکاری دو بخش صنعت ودانشگاه را در شش دسته
تقسیمبندی نمودند ،که عبارتند از :فراهم نبودن
زیرساختهای ارتباطی ،ضعف مالی و تجهیزاتی در نظام
تحقیقاتی کشور ،بیاعتمادی صنعت به دانشگاه و دانش نوین،
ناهماهنگی شناختی ،ناکارآمدی نظامهای قانونی و مشوقهای
همکاری و ضعف در برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها
[.]26
فیض و سوری ( ،)1393در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر
عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با صنعت ،به این نتیجه رسیدند
که منابع انسانی و زیرساخت دانشگاه بر کارآفرینی و بازار
فناوری اثر مثبت دارد .همچنین فناوری و زیرساخت دانشگاه
نیز بر فرا بازار تأثیرگذار است [.]27
فیض و شهابی ( ،)1393در پژوهشی با عنوان مدلسازی نقش
کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه
و صنعت با رویکرد پویایی سیستم ،بیان داشتند که اگر کانون-
های هماهنگی دانش و صنعت توسعه و گسترش یابند ،می-
توانند نقش اساسی در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت داشته
و درواقع حلقه مفقوده واصلی این ارتباط در کشورمان باشند
[.]28
شفیعی و موسوی ( ،)1392در پژوهشی با عنوان تحلیل
محتوای موانع ،فرصت ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و
دانشگاه در پانزده کنگره ی سه جانبه ،با استفاده از روش
تحلیل محتوای مستندات پانزده کنگره برگزار شده همکاری
های دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ی ملّی به شناسایی
و تحلیل موانع ،فرصتها و راهکارهای توسعه همکاری های
ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش
آنان منجر به شناسایی ،تأیید و اولویت بندی  24مانع2 ،
فرصت پیش رو و  53راهکار پیشنهادی در این حوزه گردیده
است [.]29
رحمانپوری و همکاران ( ،)1391در پژوهشی با عنوان بررسی
موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه مورد مطالعه
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 -4از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،عوامل
ساختاری یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.
 -5از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،عوامل
عملکردی یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.
 -6از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،قوانین
و مقررات یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.
 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و ازنظر اجرا توصیفی-
پیمایشی میباشد ،که با مطالعات گسترده کتابخانهای مورد
پشتیبانی قرارگرفته است .سنجش وضعیت موجود متغیرها از
جامعهی آماری ،با توزیع پرسشنامه انجامشده است ،بنابراین
ازلحاظ شیوه گردآوری دادهها ،رویکرد پیمایشی بر پژوهش
حاکم است .همانطور که بیان گردید از منظر هدف و ماهیت
نیز چون پژوهش قصد توسعه دانش برای بهکارگیری در یک
زمینه خاص در بخشهای دانشگاه و صنعت را داراست ،از نوع
کاربردی به شمار میآید .بازه زمانی پژوهش منتهی به
تابستان  1395بوده است .جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه اعضای هیات علمی دانشگاهها که بهنوعی در ارتباط با
صنعت هستند و مدیران صنایع مستقر در شهرستان بیرجند
جمعا به تعداد  230نفر میباشد ،که با استفاده از فرمول
کوکران با سطح خطای  5درصد ،تعداد  144نفر به عنوان
نمونه آماری انتخاب شده و پرسشنامه بصورت تصادفی در
دسترس در بین آنها توزیع گردید.

 -3فرضیههای پژوهش
 -1از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،نظام
آموزشی یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.
 -2از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع،
تحقیقات دانشگاهی یکی از موانع ارتباط صنعت و
دانشگاه میباشد.
 -3از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع ،عوامل
فرهنگی یکی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
میباشد.

ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه
است .پرسشنامه پژوهش حاضر محقق ساخته بوده و موانع
برقراری ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه را در شش بعد
موردبررسی قرار داده است که عبارتاند از -1 :نظام آموزشی،
 -2تحقیقات دانشگاهی (طرحها -پایاننامهها و تحقیقات)-3 ،
عوامل فرهنگی -4 ،عوامل ساختاری -5 ،عوامل عملکردی-6 ،
قوانین و مقررات .در مطالعه پیمایشی برای گردآوری دادهها از
پرسشنامهای مشتمل بر  33سؤال در قالب طیف پنج گزینهای
لیکرت استفادهشده است.
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شرکت توزیع نیروی برق تهران ضمن بررسی ارتباط دانشگاه و
صنعت در کشورهای توسعهیافته و ایران بهاجمال به جایگاه
تحقیق و توسعه در این دسته از کشورها و ازجمله ایران
پرداخت .درنهایت با در نظر گرفتن عوامل موفقیت در برقراری
و توسعه ارتباط به تدوین استراتژیها ،راهبردهای مدیریتی و
عملیاتی که بتواند در یک برنامه زمانی پنجساله بهعنوان ابزار
اجرایی در توسعه و برقراری ارتباط هرچه بیشتر و نهادینه
نمودن ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها
ایجاد نماید ارائه گردید [.]4
فائض و شهابی ( ،)1389در پژوهشی با عنوان ارزیابی و
اولویتبندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت مطالعه موردی
شهرستان سمنان ،موانع ارتباط دانشگاه و صنعت را به ترتیب
موانع قانونی ،موانع فرهنگی ،تقاضامحور نبودن پروژههای
دانشگاه ،عدم کارایی دوره کارآموزی ،عدم تناسب رشتههای
دانشگاهی با نیاز صنایع معرفی کردند [.]10
میرعلیخانی و همکاران ( ،)1388در پژوهشی با عنوان بررسی
موانع همکاری صنعت و دانشگاه و معرفی یک نمونه موفق در
ایران ،نشان دادندکه با ایجاد مؤسساتی مشترک توسط سه
نهاد دولت ،دانشگاه و صنعت میتوان بسیاری از موانع را از
بین برد و درواقع تنها در این صورت ،استاد دانشگاه خود را
متعلق به صنعت دانسته و متقابالً صنعت نیز محقق دانشگاهی
را عضوی از خود میداند و بدین ترتیب بسیاری از مشکالت
حاصل از عدم اعتماد متقابل بین آنها از بین میرود [.]7
با توجه به اهمیت برنامه ششم توسعه و لزوم توجه به صنعت و
دانشگاه در برنامه ششم ،با در نظر گرفتن پژوهشهای گذشته،
در این پژوهش به دنبال شناسایی و بررسی موانع تأثیرگذار
ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه
( )1396-1400میباشیم.
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نرمافزار  spssبرای دستهبندی و یکپارچهسازی دادهها و نیز
ارائه آمار توصیفی (برای توصیف دادهها از جداول و نمودارهای
توزیع فراوانی) و از نرمافزار لیزرل برای بخش استنباطی،
تحلیل عاملی تأییدی استفادهشده است .هرچند با نرمافزارهای
مدلسازی امکان هر دو نوع تحلیل تأییدی و اکتشافی وجود
دارد اما مبنای اصلی در مدلسازی ،مدلهای عاملی تأییدی
هستند و در پژوهش حاضر نیز مدل استفادهشده مدل عاملی
تأییدی است .همچنین جهت ارزیابی و بررسی فرضیههای
پژوهش که شامل شش فرضیه است ،از آزمونهای دوجملهای
و تی تک عاملی ،نیز استفادهشده است.
 -5یافتههای پژوهش
آمار توصیفی :نتایج بهدستآمده از قسمت اول پرسشنامه که
مربوط به آمار جمعیت شناختی پاسخدهندگان میباشد بدین
شرح است %84 :نمونه را مردان و  %16را زنان تشکیل دادند.
در مورد وضعیت اشتغال نمونه آماری %28 ،در بخش صنعت و
 72%در دانشگاه فعالیت داشتند .در خصوص سابقه کاری
پاسخدهندگان %26.4 ،افراد نمونه کمتر از  5سال%35.4 ،
بین  6تا  10سال %18.1 ،بین  11تا  15سال %7.6 ،بین 16
تا  20سال و  %12.5نیز بیشتر از  21سال بوده است .در مورد
میزان تحصیالت ،مدرک تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم شامل
 ،0.7%فوقدیپلم  ، %1.4لیسانس  ،%27.1فوقلیسانس %15/3
و دکتری  %55/6از نمونه را شامل شدهاند.

Alpha.

- Cronbach's
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برای آزمون روایی ،پرسشنامهای به شکل مقدماتی تهیه شد و
تعداد  30نسخه بهطور نمونه توزیع گردید و نظر خبرگان نظیر
اعضای هیات علمی دانشگاهها و مدیران صنایع در مورد
پرسشنامه اخذ و اصالحات نهایی به عمل آمد .همچنین برای
آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ3استفاده شد.
قبل از توزیع تمامی پرسشنامهها برای تعیین پایایی آنها
تعداد  30پرسشنامه بین جامعه پژوهش توزیع گردید و با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSآلفای کرونباخ برای 33
سؤال پرسشنامهها محاسبه گردید و درنتیجه  ،عدد  %78به
دست آمد که بیانگر پایایی پرسشنامه میباشد .همچنین
پرسشنامه موردنظر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد
بررسی قرار گرفت تا بررسی شود که آیا هر یک از سؤاالت
مطرحشده میتواند مؤلفه مذکور را بهخوبی توضیح دهد یا
خیر .در این پژوهش پس از گردآوری دادهها با استفاده از

آمار استنباطی :در قسمت بعد به بررسی و آزمودن فرضیههای
پژوهش در خصوص موانع ارتباط دانشگاه با صنعت
پرداختهشده است .در ابتدا ،فرضیههای پژوهش با استفاده از
آزمون دوجملهای موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در
جدول ذیل ارائهشده است:
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جدول  :1نتایج آزمون دوجمله ای فرضیه های پژوهش
حجم

نسبت

نمونه

مشاهدهشده
0/97
0/03

فرضیه اول تحقیق
(نظام آموزشی)

گروه 1

کمتر از 3

139

گروه 2

بیشتر از 3

5

گروه 1

کمتر از 3

134

0.93

گروه 2

بیشتر از 3

10

0.07

گروه 1

کمتر از 3

134

0.93

گروه 2

بیشتر از 3

10

0.07

گروه 1

کمتر از 3

127

0.88

گروه 2

بیشتر از 3

17

0.12

گروه 1

کمتر از 3

129

0.90

گروه 2

بیشتر از 3

15

0.10

گروه 1

کمتر از 3

133

0.92

گروه 2

بیشتر از 3

11

0.08

فرضیه دوم تحقیق
(تحقیقات دانشگاهی)
فرضیه سوم تحقیق
(فرهنگی)
فرضیه چهارم تحقیق
(ساختاری)
فرضیه پنجم تحقیق
(عملکردی)
فرضیه ششم تحقیق
(قوانین و مقررات)

همانطور که در جدول ( 1آزمون دوجملهای) مشاهده گردید،
با رد فرض صفر ،کلیه فرضیههای پژوهش تأیید شدند ،یعنی
از دیدگاه اساتید دانشگاهها و مدیران صنایع عوامل نظام
آموزشی ،تحقیقات دانشگاهی ،عامل فرهنگی ،ساختاری،

آزمون

معناداری

شده

آزمون

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

0/5

0/000

رد فرض
صفر

آزمون

عملکردی و قوانین و مقررات از موانع ارتباط مؤثر بین صنعت
و دانشگاه میباشند .در ادامه با استفاده از آزمون تی تک
عاملی نیز به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش پرداختهشده
است.

جدول :2نتایج آزمون تی تک عاملی فرضیههای پژوهش
مقدار آزمون = 3
فرضیههای تحقیق

آماره t

درجه
آزادی

میانگین

انحراف معیار

سطح
معناداری

فاصله اطمینان برای
اختالف میانگین %95

نتیجه
آزمون

حد پایین

حد باال

فرضیه اول تحقیق
(نظام آموزشی)

27.83

143

4.10

0.47

0.000

1.02

1.18

رد فرض
صفر

فرضیه دوم تحق یق
(تحقیقات دانشگاهی)

17.23

143

3.88

0.61

0.000

0.78

0.98

رد فرض
صفر

فرضیه سوم تحقیق
(فرهنگی)

17.23

143

3.88

0.61

0.000

0.78

0.98

رد فرض
صفر

فرضیه چهارم تحقیق
(ساختاری)

16.10

143

3.70

0.52

0.000

0.61

0.78

رد فرض
صفر

فرضیه پنجم تحقیق
(عملکردی)

16.39

143

3.76

0.55

0.000

0.66

0.85

رد فرض
صفر

فرضیه ششم تحقیق
(قوانین و مقررات)

21.41

143

3.98

0.55

0.000

0.89

1.07

رد فرض
صفر
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فرضیههای تحقیق

گروه

طبقه

نسبت

سطح

نتیجه
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8

توجه به میانگین بهدستآمده نتیجه میگیریم این میانگین از
عدد  3بیشتر میباشد.
برای پاسخ دادن به سؤال پژوهش (رتبه اهمیت عوامل مؤثر بر
ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای برنامه ششم توسعه در
شهرستان بیرجند کدام است؟) از آزمون فریدمن استفاده
میشود .نتایج این آزمون در جداول ذیل خالصهشده است.

یافتههای جدول  2نشان میدهد که سطح معنیداری
بهدستآمده در کلیه عوامل موردبررسی ،کمتر از  5درصد
است .لذا فرضیه صفر رد میشود .یعنی از دیدگاه اساتید
دانشگاهها و مدیران صنایع عوامل نظام آموزشی ،تحقیقات
دانشگاهی ،عامل فرهنگی ،ساختاری ،عملکردی و قوانین و
مقررات از موانع ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه میباشند .با

144

تعداد

10.8

کای دو

5

درجه آزادی

0.045

سطح معناداری

جدول  : 4رتبه بند ی موانع ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت
اولویت

معیارها

میانگین رتبه

اول

نظام آموزشی

3.63

تحقیقات دانشگاهی

3.53

عوامل فرهنگی

3.53

سوم

قوانین و مقررات

3.51

چهارم

عوامل عملکردی

3.42

پنجم

عوامل ساختاری

3.38

دوم

با توجه به نتایج آزمون فریدمن ،چون سطح معنیداری
بهدستآمده برای آزمون ( )0/045کمتر از سطح خطای
پذیرفتهشده ( )0/05است ،نتیجه میگیریم که در سطح
اطمینان  %95میزان اولویت موانع ارتباط دانشگاه با صنعت
تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
با توجه به جدول  ،4اولین رتبه مربوط به عامل نظام آموزشی
با میانگین رتبه  3.63است .عامل تحقیقات دانشگاهی و
فرهنگی با میانگین رتبه  3.53در جایگاه دوم اهمیت ،عامل
قوانین و مقررات با مقدار  3.51در جایگاه سوم ،عامل

عملکردی با میانگین  3.42در جایگاه چهارم و عامل ساختاری
با میانگین رتبه  3.38در اولویت پنجم قرارگرفته است.
تحلیل عاملی
قبل از انجام تحلیل عاملی ،برای بررسی کفایت نمونهگیری از
آزمون  KMOو برای اطمینان از اینکه ماتریس همبستگی
که پایه تحلیل عاملی قرار میگیرد ،در جامعه برابر صفر
نیست ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد .نتایج در جدول 8
ارائهشده است.

جدول  :5نتایج آزمون  KMOو کرویت بارتلت برای پرسشنامه
آزمون  KMOمقیاس کفایت نمونه

0/847
مجذور خیدو

آزمون کرویت-بارتلت

3266

درجه آزادی

435

سطح معناداری

0/000
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جدول  : 3آزمون رتبه بند ی فریدمن
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در ادامه ،برای اطمینان یافتن از صحت مدلهای انـدازهگیـری
متغیرهای تحلیل از تحلیل عاملی تأییدی اسـتفاده مـیشـود.
درواقع تحلیل عاملی تأییدی ،یکی از قـدیمیتـرین روشهـای
آماری است که برای بررسی ارتبـاط بـین متغیرهـای مکنـون
(عاملهای بهدست آمده) و متغیرهای مشاهدهشـده (سـؤاالت)
بهکاربرده میشود و بیانگر مدل اندازهگیری است.

جدول :6شاخصهای نیکویی برازش
ردیف

معیارهای برازش مدل

1

کای دو نسبی

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ریشه میانگین مجذورات تقریب
ریشه مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجار شده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی
برازندگی تعدیلیافته

شاخص

RMSEA
PMR
NFI
NNFI
CFI
RFI
IFI
GFI
AGFI

در بررسی هرکدام از پرسشها سؤال اساسی مطرحشده این
است که آیا این پرسشها میتواند بهخوبی بنیاد موردنظر را

توضیح دهد؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی آماره  2و
سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل موردبررسی قرار
گیرد .در تحلیل عاملی تأییدی ،رابطه بین متغیر و پرسشها را
بار عاملی میگویند .باید همه بارهای عاملی هر متغیر همگی
بزرگتر از  0/5باشند تا پذیرفته شوند .در شکل زیر همه
بارهای عاملی بزرگتر از  0/5هستند پس میتوان گفت که
مؤلفهها بهخوبی توسط پرسشهایش سنجیده شدهاند.

بعد

حد مطلوب

نتیجه

1/117

>3

قابلقبول

0/037
0/042
0/98
0/93
0/97
0/95
0/97
0/96
0/94

> 0/1
حدود صفر
< 0/90
حدود یک
< 0/90
< 0/90
< 0/90
< 0/90
< 0/90

برازش خوب
قابلقبول
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب

همانطور که در شکل زیر مشخص است تمام عاملها دارای
بارهای عاملی معنادار و نسبتاً باالیی هستند .این بدین معنی
است که سؤاالت بهطور دقیق مؤلفه را موردسنجش قرار
دادهاند .درواقع بار عاملی بین سؤاالت و مؤلفهها دارای
بهترین و مناسبترین بار عاملی هستند .درنتیجه تمامی
سؤاالت بهخوبی بنیادهای موردنظر را موردسنجش قرار
میدهند و برای شناسایی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در
میان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مدیران صنایع نیز
میتوان از این پرسشنامه استفاده کرد.
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در آزمون  ،KMOمقدار آن همراه بین  0و  1در نوسان است
و هرچه قدر بـه یـک نزدیـکتـر باشـد ،نشـاندهنـده کفایـت
نمونهگیری است و حداقل مقدار قابلقبول آن  0/60اسـت .از
آن جایی که مقدار شاخص  KMOبرابـر ( 0/847نزدیـک بـه
یک) است تعداد نمونه بـرای تحلیـل کـافی اسـت .هـمچنـین
مقدار سطح معناداری آزمون بارتلـت ،کوچـک تـر از  5درصـد
است که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسـایی سـاختار،
مدل عاملی ،مناسب است.
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 -6بحث و نتیجهگیری
ارتباط دانشگاه و صنعت در بسیاری از کشورهای پیشرفته و
توسعهیافته بهصورت منسجم و سازمانیافته انجام میگیرد،
درحالیکه در کشورهای درحالتوسعه با مشکالت و موانع
بسیاری روبهروست .در ایران نیز این ارتباط بسیار ضعیف و بر
اساس سلیقه هر دانشگاه صورت میگیرد .بدیهی است
دولتمردان برای دستیابی به این هدف مهم باید استراتژی
روشن و اجرایی تعریف نموده و فاصله دانشگاه با صنعت را
کمتر نمایند که این امر در برنامه ششم توسعه پررنگتر از
قبل موردتوجه قرارگرفته است .برقراری ارتباط مؤثر دانشگاه با
صنعت ،تعامالت و فعالیتهای مشترک میان این دو نهاد را
بهبود بخشیده که این امر منجر به افزایش شناخت دانشگاه از
نیازهای صنعت خواهد شد .از این طریق ،کیفیت و تناسب
دورههای آموزشی آکادمیک در دانشگاه با نیازهای صنعت و
بهتبع آن قابلیتهای علمی و عملی دانشجویان ،افزایشیافته و
بسترهای نوآوری و پیشرفت در سازمانها و جامعه ارتقا

مییابد  .بنابراین اگر این ارتباط بر پایه روابط نادرست شکل
گیرد ،و یا موانع و مشکالت شناساییشده در برقراری ارتباط
مؤثر بین این دو نهاد مرتفع نگردد ،جامعه نخواهد توانست به
خواستههای خود در جهت توسعه و پیشرفت دست پیدا کند.
ازاینرو ،این پژوهش باهدف شناسایی موانع ارتباط مؤثر
دانشگاه با صنعت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه با
رویکرد تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت .با دقت در نتایج
تحلیل عاملی می توان بیان داشت که از دیدگاه اعضای هیات
علمی دانشگاه ها و مدیران صنایع به عنوان ارکان اصلی
دانشگاه و صنعت ،همچنان مجموعه ای از عوامل مانع از
همکاری موثر این دو نهاد هستند .بررسی در خصوص این
موانع نشان دهنده این موضوع است که موانع همکاری تنها در
یکی از این دو نهاد خالصه نشده است بلکه باید عوامل
بازدارنده همکاری را در تلفیقی از هر دو نهاد جستوجونمود.
نتایج این پژوهش نشان داد  6عامل نظام آموزشی ،تحقیقات
دانشگاهی ،فرهنگی ،ساختاری ،عملکردی و قوانین و مقررات
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شکل  :1بارهای عاملی هر یک از پرسشهای پرسشنامه
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باید کیفیت آموزش را بر کمیت گرایی ترجیح دهند و با توجه
به نیازهای مختلف جامعه اقدام به تربیت نیرو کنند همچنین
با اختصاص بودجه های پژوهشی و تحقیقاتی از طرف صنعت،
می توان گرایش محققان و دانشگاهیان را به سمت انجام
طرحهای پژوهشی ارتباط با صنعت افزایش داد .به عبارتی
مراکز صنعتی و اداری میتوانند نیازهای خود را به دانشگاهها
اعالم کنند و به شکلی بهینه از خدمات نهادهای علمی
بهرهمند شوند.
باتوجه به نتایج فرضیه سوم پژوهش پیشنهاد میگردد ،فاصله
محیط فعالیت دانشگاه از صنایع ،از طریق برگزاری اردوها و
بازدیدهای دورهای کاهش یافته و در مقابل با ایجاد قوانین
قدرتمند در خصوص رازداری و حفظ مالکیت فردی ،موجبات
انتقال اطالعات از سوی صنعت به دانشگاه فراهم گردد.
باتوجه به نتایج فرضیه چهارم پژوهش پیشنهاد میگردد،
بستههای سیاست تشویقی مانند برخورداری از معافیت های
مالیاتی یا اختصاص اعتبارات با بهره پایین و هر گونه سیاست
تشویقی دیگر توسط دولت به هر دو بخش اختصاص یابد.
همچنین با عدم تغییر در مسئولین ناظر بر انجام پژوهشهای
فی مابین دانشگاه با صنعت تا زمان اتمام طرح ،میتوان
موجبات ثبات ساختاری ارتباط را فراهم نمود.
باتوجه به نتایج فرضیه پنجم پژوهش پیشنهاد میگردد ،به
جهت پذیرش نتایج پژوهشها و طرح های ارئه شده از سوی
دانشگاهها ،توسط داورانی متخصص و با تحصیالت عالی به
نمایندگی از بخش صنعت بررسی و اعالم نظر گردد .همچنین
پیشنهاد میگردد دانشگاه ها توجه الزم به بخش های ارتباط
با صنعت داشته تا از این طریق مدیریت پروژه ها به درستی
تبیین گردد.
باتوجه به نتایج فرضیه ششم پژوهش نیز پیشنهاد میگردد،
نهاد های قانون گذار و مسئول با شناسایی خالء های قانونی و
بازبینی و اصالح قوانین مرتبط با صنعت و دانشگاه ،موجبات
افزایش مشوق های قانونی و انگیزشی همکاری دانشگاهیان با
بخش صنعت را فراهم نمایند.
منابع
[ ]1صیادی ،عمادالدین ،قهرمان تبریزی ،کورش ،شریفیان،
اسماعیل ،شناسایی راهکارهای بهبود ارتباط بخش تولیدی
صنعت ورزش ایران ،نشریه صنعت و دانشگاه .سال پنجم،
شماره 17و  ،18صفحات .1391 ،55-60
[ ]2شفیعی ،مسعود ،یزدانیان ،وحید ،توسعه مفهومی ارتباط
بین صنعت و دانشگاه :از رهیافتهای عملگرا تا رهیافتهای
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بهعنوان مهمترین موانع ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت می-
باشند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای عثمان و عمر
[ ]23و رسی [ ]30که بیان میدارند وجود یک رابطه دوسویه
قوی بین دانشگاه و صنعت موجب توسعه پایدار شده و می
تواند موجب افزایش نوآوری و انتقال دانش و تکنولوژی گردد
همخوانی دارد .از طرفی دیگر با نتایج پژوهش جعفرنژاد و
همکاران [ ،]3که بیان می دارد نامناسب بودن سیاستهای
کالن پژوهشی ،تفاوت فرهنگ سازمانی دانشگاه ها با صنایع،
شناخت ناکافی دانشگاه های از مسایل و مشکالت مراکز
صنعتی و عدم اعتماد مراکز صنعتی به دانشگاه ها از موانع
توسعه روابط متقابل دانشگاه و صنعت در ایران می باشد،
همخوانی دارد.
همچنین در این پژوهش بیان گردید فقدان نظام های قانونی
و نبود مشوق های مناسب یکی دیگر از موانع ارتباط این دو
نهاد است که نتایج آن با نتایج پژوهش یعقوبی فراهانی و
حاتمی کیا [ ،]26شفیعی و موسوی [ ]29و فائض و شهابی
[ ]10همخوانی دارد .از طرفی دیگر یکی دیگر از موانع موثر بر
ارتباط صنعت و دانشگاه تحقیقات دانشگاهی است که با نتایج
پژوهش کاپادلو و همکاران [ ]19همخوانی دارد.
همانطور که بیان گردید ،اگر ارتباط صنعت و دانشگاه بر پایه
روابط نادرست شکل گیرد و یا موانع و مشکالت شناساییشده
در برقراری ارتباط مؤثر بین این دو نهاد مرتفع نگردد ،جامعه
نخواهد توانست به خواستههای خود در جهت توسعه و
پیشرفت دست پیدا کند .با توجه به اظهار نظر کارشناسان،
یکی از مهمترین گامهایی که کشور را در آستانهی توسعهی
صنعتی به معنای واقعی آن قرار میدهد ،تعامل سازنده بین
صنعت و دانشگاه است ،بنابراین برای تحقق این مهم،
پیشنهادهایی با توجه به نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش
به شرح ذیل ارائه می گردد:
براساس نتایج حاصل از فرضیه اول ،اگر بخواهیم خود را در
مسیر توسعهی صنعتی به معنای واقعی آن قرار دهیم توصیه
میشود نخست ،آموزشِ همراه با عمل را در دستور کار قرار
داده و در ادامه با استفاده از توان نخبگان ،دانشی بومی برای
کشور ایجاد کنیم که فارغ از متون ترجمه شده و قدیمی غیر
بومی باشد .همچنین الزم است دگرگونیهایی در نظام
آموزشی کشور شکل گیرد و برنامههای درسی و محتوای
آموزشی دانشگاهها با نیازهای جامعه و محیطهای کاری
هماهنگ شود.
همچنین با توجه به نتایج فرضیه دوم پژوهش ،افزون بر تغییر
سرفصلهای آموزشی ،دانشگاهها که پیش تر مطرح گردید،
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