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    Abstract 
Today, the favorable relationship between industry and academia as an efficient 

category for socio-economic development and the success of a society's future 

plans has become an undeniable necessity. The relationship between industry and 

the university, given the role that these two institutions play in society, requires 

special mechanisms that can not be enjoyed without addressing them and without 

creating the right context. This article seeks to answer the question of what are the 

barriers to university-industry cooperation? 

 In this regard, according to the context and conditions of the higher education 

system (universities) and its interaction with industry and also due to the 

interdisciplinary nature of university-industry cooperation, a qualitative approach 

and thematic analysis method was selected as the research method. By thematic 

analysis and using semi-structured interviews, information was collected from 

seventeen experts and faculty members of the university as well as managers of 

growth centers, university-industry relations office and entrepreneurship centers in 

the field of industry, university and commercialization. Data were analyzed by 

open and centralized coding method. Research results indicate barriers; University 

restrictions, industry restrictions, cultural barriers, organizational and operational 

barriers, and political-legal barriers. Finally, conclusions and suggestions for 

developing the university's cooperation with industry are presented. 

Keywords: University, Industry, Cooperation, Qualitative Research, Thematic 

Analysis, Government, Barriers 
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  چکیده   

  جهت در کارآمد ای مقوله عنوان به دانشگاه و صنعت بین مطلوب ارتباط امروزه،

 انکارناپذیر شده ضرورتی یک جامعه، آتی های برنامه موفقیت و اجتماعی -اقتصادی توسعه

 کنند، بازی می جامعه در نهاد دو این که نقشی به توجه با دانشگاه، با صنعت است. ارتباط

 های زمینه بدون ایجاد نیز و آنها به پرداختن بدون که است ای ویژه سازوکارهای نیازمند

داشت. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سئوال  دلخوش کارآمدی آن بر توان مناسب، نمی

باشد؟ در این راستا با توجه به بافت و  است که موانع همکاری دانشگاه و صنعت چه می

ها( و تعامل آن با صنعت و همچنین با توجه به ماهیت  ی)دانشگاهشرایط نظام آموزش عال

ای بودن موضوع همکاری دانشگاه و صنعت، رویکرد کیفی و روش تحلیل  میان رشته

ژوهش حاضر انتخاب گردید با تحلیل تماتیک و استفاده از  تماتیک به عنوان روش تحقیق پ

 زیدانشگاه و ن یعلم اتیاعضا هخبره و  های نیمه ساختارمند، اطالعات از هفده نفر مصاحبه

ی در حوزه صنعت، نیمدیران مراکز رشد، دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و مراکز کارآفر

ها  آوری شد و با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، داده سازی جمع دانشگاه و تجاری

های صنعت، محدودیت های دانشگاه، تحلیل شد. نتایج تحقیق نشاندهنده موانع؛ محدودیت

 سیاسی است. -موانع فرهنگی، موانع سازمانی، عملیاتی و موانع قانونی 

 .، تحلیل تماتیک، دولت، موانعدانشگاه،  صنعت، همکاری، تحقیق کیفی: کلیدی واژگان
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 مقدمه

های اخیر در بسیاری از مراکز  دانشگاه و صنعت موضوعی است که در سال همکاری  

ه عنوان یک بحث مهم و پیشرو مطرح شده است. در شرایط فعلی تعامل بدانشگاهی جهان 

ای که  به گونه ،شود ترین عوامل رسیدن به توسعه محسوب می دانشگاه و صنعت یکی از مهم

توسعه جوامع مختلف به میزان بسیار زیادی به نحوه و میزان تعامل میان این دو حوزه 

گردد، اما مطرح  به زمان انقالب صنعتی برمی قدمت تعامل صنعت و دانشگاهبستگی دارد. 

های پس  به عنوان یک مسأله تحقیقاتی موضوع جدیدی است که سابقه آن به سال شدن آن

های قراردادی  توافق قیهمکاری دانشگاه و صنعت از مصاد گردد. جنگ جهانی دوم بر می از

 ییهای اجرا ستگاهها و د دانشگاه انیم یو پژوهش یعلم های تیاست که درخصوص فعال

صنعت و  اتیدانشگاه و تجرب یهمکاری معموالً با استفاده از توان علم نیشود. ا یمنعقد م

و همکاری دانشگاه و صنعت در  ارتباط .ردیپذ یهدف صورت م نیبه ا یابیتالش برای دست

 تیها به منظور ترب برخوردار است. دانشگاه ایژهیو گاهیکشورها از جا یعلم شرفتیپ

و حل مشکالت  یگسترش خدمات علم ازمندین یهای علم توانا و نوآوری یانسان روهایین

 جادیا ،یاهداف نیبه چن یابیمردم هستند و برای دست یدر راستای بهبود زندگ یاجتماع

ها ضروری به نظر  مثل بخش صنعت، برای دانشگاه ییبا نهادها یمنطق یهمکاری و ارتباط

صنعت در کشورهای توسعه یافته، بیانگر ارتباط نزدیک  - اهدانشگ توسعه همکاریرسد.  یم

های  و مناسب میان این دو نهاد است. راهبردهای مطلوب و همکاری این دو نهاد به طرح

 در ایران صنعت و دانشگاه ارتباط تاریخچه بزرگ اقتصادی و موفقیت آنها منجر شده است.

 و نشده ریزی پایه اصولی طور به زمان ذردرگ این ارتباط گیریشکل اوالً که دهد می نشان

 به ارتباط این سوی و سمت و محتوا نگرفته است؛ ثانیاً  صورت آن برای اساسی زیربنای

 هسوی دو ارتباط که کشورهایی تجربه است. درحالی که نبوده هدفمند و نگرفته شکل درستی

 درستی به ابتدا از ارتباط این دهد کهمی نشان است قدرتمند آنها در صنعت و دانشگاه

؛ 1396 ،یاکجوریو ک ی)مدهوشاست پیشرفته صورت ساختاری به و شده گذاری پایه
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صنعت و دانشگاه، پنج  در ارتباط با نحوه تعامل(. 5: 1392شفیعی و موسوی، ؛ 1384شفیعی،

 :شود در جدول زیر نشان داده میاصلی مطرح است که  الگوی

 دانشگاه  و صنعت ارتباط سیر تاریخی الگوی: 1جدول  

های زیادی فراروی توسعه کشور قرار دارد. از جمله بیکاری، فرسودگی و  مشکالت و چالش

باط صحیح و مناسب مابین صنعت و پایین بودن قدرت رقابت صنایع موجود، عدم ارت

ها چالش  دانشگاه، عدم حمایت مناسب از کارآفرینان، ورود به سازمان تجارت جهانی و ده

                                                                 
1 . Science Push. 
2 . Market Pull. 
3 . Pull-Push. 
4 . Innovation System. 
5 . Triple Helix. 

 انشگاه و صنعتهدف همکاری د سیرتاریخی انواع الگو

الگوی خطی فشار 

 1علم

فرایند نوآوری از سؤال تحقیقاتی در یک رشته معین علمی در دانشگاه آغاز شده 

 شود. و با عبور از تحقیقات کاربردی به توسعه محصول در بنگاه منجر می

معکوس  الگوی خطی

 2یا کشش بازار

در بنگاه آغاز الگوی اول است، یعنی فرایند نوآوری از یک مسأله  معکوس

سرانجام به یک طرح تحقیق و توسعه جدید در  جوی راه حلو جست شود و می

 منجر خواهد شد. دانشگاه یا بنگاه

الگوی تعاملی فشار 

 3علم  کشش بازار

 .دوم است خطی و دو طرفه بین دو الگوی اول و نوعی تعامل غیر این الگودر 

الگوی نظام ملی 

 :4نوآوری

ها،  امل مؤثر میان عامالن اقتصادی مانند شرکتنوآوری براساس تع

کنندگان در اثر بازخوردهای بین  عمومی، نهادهای علمی و مصرف های آزمایشگاه

 .آید به وجود می صنعت و دانشگاه

الگوی پیچش سه 

جانبه دانشگاه، صنعت 

 :5و دولت

آفرین به  کند که در یک اقتصاد دانشی، دانشگاه کار گانه بیان می مدل مارپیچ سه

ای با دولت و صنعت تعامل دارد و باعث انتقال دانش به آنها  طور فزاینده

 شود. می
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انداز  گیران آن قرار دارد. در سند چشم کوچک و بزرگ دیگر که پیش روی کشور و تصمیم

ید شده که ( تأک1382آبان  ،ساله توسعه کشور 20انداز  ساله توسعه کشور )سند چشم 20

توسعه و  از طرفیایران باید بر پایه اقتصاد دانایی محور، به کشور برتر منطقه تبدیل شود. 

 ینوآور یها یبر استراتژ مبتنی در کشورهای مختلفو به ویژه صنعتی شدن  شرفتیپ

که این امر در  ،دانشگاه و صنعت استوار بوده است نیروابط ب یجیبرگرفته از تکامل تدر

ی کالن کشور به آن کمتر پرداخته شده است. با توجه به این مهم ضرورت بررسی ها سیاست

 شود.  موانع همکاری دانشگاه و صنعت به عنوان یک مساله اساسی در کشور احساس می

 مروری بر ادبیات و  پیشینه تحقیق

دادن به  همختلفی برای انگیز 1ی در تاریخچه ادبیات این حوزه، اهداف و مزایای بالقوه        

ارائه شده است. در واقع، همکاری با صنعت، برای  دانشگاه و صنعت جهت همکاری

 & Kaymaz)های صنعتی مفید است دانشگاهیان برای تولید دانش علمی و دسترسی به داده

Eryiğit,2011:186) هایی برای مشکالت تولیدی و  حل و برای صنعت، جهت یافتن راه

ها در همکاری، یافتن دانش علمی با استفاده از  هدف اصلی دانشگاه خدماتی، حیاتی است.

آوردن بودجه برای تحقیقات نیز در  و به دست 2است، اگرچه سود مالی های مختلف برنامه

. بر اساس نظرسنجی (Turk-Bicakci & Brint, 2005:61)اهمیت قرار دارد 3درجه دوم

ها  آوردن به همکاری برای دانشگاه ن، دالیل اصلی رویتن از دانشگاهیا 100 ازانجام شده 

مالی تجهیزات آزمایشگاهی، ایجاد  تأمینعبارتست از یافتن بودجه برای تحقیقات، 

در خصوص نظریات و  5برای دانشجویان و یافتن رویکردی کاربردی 4های شغلی فرصت

ارائه کرد: دسترسی به  چنینتحقیقات دانشگاهی. این مطالعه دالیل صنعت برای همکاری را 

دانش و فناورهای جدید به منظور تولید محصوالت جدید یا بهبود کیفیت محصوالت، انجام 

                                                                 
1 . Potential advantages 
2  . Financial profit 
3 . Secondary importance 
4 . Job opportunity 
5  . Gain a practical 
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شود، یافتن  های فکری منجر می که به ثبت اختراعات جدید و دارایی 1تحقیقات مشارکتی

 ,Lee)التحصیالن دانشگاهی و دستورکار تحقیق و توسعه هایی برای بکارگیری فارغ فرصت

ها و  دانشگاه اساتیدتن از مدیران و  40ای دیگر که بر روی  . در مطالعه(111 :2000

ها عبارتست از  انگیزه اصلی همکاری برای دانشگاه، های پرتغالی و فنالندی انجام شد شرکت

ها، کسب دانش از  . برای شرکتباشدیع مالی همراه که با افزایش اعتبار و مناعلمی پیشرفت 

ها، افزایش اعتبار سازمان،  هزینه دانشگاهیان، ارزشمند است، زیرا این مسئله باعث کاهش

 & ,Roshani, Lehoux )شود می و توسعه منابع انسانی شرکت افزایش ظرفیت یادگیری

Frayret, 2015) . اگرچه پتانسیل حاصل از همکاری دانشگاه با صنعت، به خوبی شناخته

های مختلف، وجود دارد. در واقع، آغاز و ادامه  شده است، اما موانعی برای مشارکت

های زیادی از جانب این دو  ها و توجه های تحقیقاتی دانشگاه و صنعت، به تالش مشارکت

 .بستگی دارد نهاد

 ی موانع همکاری بین دانشگاه و صنعت ت و مقاالت در زمینهخالصه تحقیقا -2جدول 

 صنعت -موانع شناسایی شده همکاری بین دانشگاه عنوان مقاله/ تحقیق

 ارائهبررسی موانع و 

راهکارهای توسعه روابط 

متقابل صنعت و دانشگاه در 

و  یجعفرنژاد، مهدوایران)

 (.1384سروش،  یخالق

 میان ارتباط عدم ،صنعتی مراکز با شگاهیدان تحقیقات مراکز هماهنگی عدم

 تحقیقات راهبردی های سیاست با صنعت شکبخ بردیکراه های سیاست

 یقاتکتایج تحقکن از داری بر رهکبه به صنعتی مراکز توجهی کم ،دانشگاهی

 های سیاست بودن نامناسب ،صنعتی مراکز در مدیریت باتکث عدم ،دانشگاهی

 و مسایل از دانشگاهی تحقیقات مراکز فیناکا شناخت ،کشور پژوهشی کالن

 با دانشگاهی تحقیقات مراکز سازمانی فرهنگ تفاوت ،صنعتی مراکز مشکالت

 تحقیقات بودن کاربردی به صنعتی مراکز اعتماد عدم باالخره و صنایع

 دانشگاهی.

بندی موانع  ارزیابی و اولویت

ارتباط دانشگاه و 

صنعت)فائض و شهابی، 

1389 :97) 

 -موانع فرهنگی -بندی موانع به ترتیب؛ موانع قانونی تحقیق رتبهدر این 

عدم  -عدم کارایی دوره کارآموزی -های دانشگاهی تقاضا محور نبودن پروژه

 های دانشگاهی با صنایع. تناسب رشته

                                                                 
1  . Conducting collaborative research 
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تحلیل محتوای موانع، 

ها و راهکارهای توسعه  فرصت

ارتباط با صنعت و دانشگاه در 

ه)شفیعی پانزده کنگره سه جانب

 (5: 1392و موسوی، 

 مینهدر ز هشد شناسایی نعاموها و  سیبآترین  مهم هدد می ننشا تحقیق نتایج

 یها بیموانع و آس نیتر : مهمترتیب به هنشگاو دا صنعت طتباار توسعه

( 1عبارت از:  بیتوسعه ارتباط صنعت به ترت نهیشده در زم ییشناسا

موجود دانشگاه و صنعت به منظور  یهافرایندو  نیساختارها، قوان یناکارآمد

ها به منظور  دانشگاه انیم ی( فقدان جو رقابت2ها،  یتوسعه تعامالت و همکار

( فقدان باور و اعتماد 3و بالعکس،  تشان با بخش صنع توسعه تعامالت

در محور  گریکدیو خبرگان بخش دولت و صنعت و دانشگاه به  رانیمد

شده  فیتعر یها تیفتن از اهداف و مأمور( فاصله گر 4و توسعه،   قیتحق

و  یعلم و فناور یها پارک ،یقاتیها، مراکز تحق و توسعه دانشگاه جادیدر ا

ها و  رساله ژهیبه و یدانشگاه قاتیتحق لب( عدم انطباق غا5مراکز رشد، 

صنعت و رغبت اندک به  یواقع یازهاین یدر راستا ییدانشجو یها نامه انیپا

 .محور ازین قاتیسمت تحق

موانع همکاری دانشگاه و 

صنعت از دیدگاه استادان 

 و فرانی دانشگاه )یعقوبی

 (31: 1394 کیا، حاتمی

ضعف مالی و تجهیزاتی در نظام  -های ارتباطی فراهم نبودن زیرساخت

ناهماهنگی  -اعتمادی صنعت به دانشگاه و دانش نوین بی -تحقیقاتی کشور

های همکاری و ضعف در  نی و مشوقهای قانو ناکارآمدی نظام -شناختی

 ها. های آموزشی و پژوهشی دانشگاه برنامه

ایجاد همکاری دانشگاه و 

 & Rohrbeck)صنعت

Arnold, 2006) 

عبارتند از: فرهنگی)کارکردها و اهداف  موانع همکاری دانشگاه با صنعت

 -مختلف،گرایش ناسازگار در خصوص دارایی فکری، عدم زبان مشترک(

ها و  نهادی)ماهیت متفاوت کار، درک متفاوت از نتیجه، تغییر مسئولیت

های سازمانی مختلِف شرکا، فرایندعملیاتی) -طرف شرکت(ساختار از 

مد، عدم اطالعات در مورد ترجیحات شریک در آمدیریت پروژه ناکار

 خصوص نتایج(

کاهش موانع  عواملبررسی 

تعامل دانشگاه و 

 : ,.Bruneel et al)صنعت

8582010). 

مدت  بلند یریگ جهت -علم ناب یدر راستا یدانشگاه قیتحقگیری  جهت

 یها تیدر مورد انتظارات و فعال هیدرک دوسو نبود -یدانشگاه قیتحق

 یرواقعیدارند و انتظارات غ یکل قیبه تحق لیتما یارتباط صنعت دفاتر -یکار

وفادارانه به  یها نشگاه با توجه به پرداختبالقوه با دا یضادهات -دارند

 -و مسائل مرتبط با محرمانه بودن گرید یفکر هیحقوق سرما ایاختراعات 

 هیسرما یها یندگینما ایها  شده توسط دانشگاه لیو مقررات تحم نیقوان
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 .در دانشگاه یدفاتر ارتباط صنعت لیپروفا ای تیوجود وضع عدم -یدولت

ه موانع کنند فاکتورهای تعیین

 تعامل دانشگاه و صنعت

(Kaymaz & Eryiğit,

2011: 185). 

عامل را به عنوان موانع بالقوه همکاری دانشگاه با  8یجیت، کایماز و آری ا

صنعت ارائه کردند: عدم عالقۀ کارکنان صنعت و دانشگاهیان،تشریفات 

، مؤثرمطالعات میدانی،عدم تبلیغات، ارتباطات ضعیف، قوانین نا اداری،تفکیک

 مد قبلی.آعدم مراکز همکاری دانشگاه با صنعت، و تجارب ناکار

-کاری دانشگاهتعامل و هم

صنعت در سانتا کاتارینا: 

مراحل تکاملی، فرم های 

 da)تعامل، مزیت و موانع

Cunha Lemos & Cario, 

2017: 16) 

دادها، انتقال فناوری و رموانع مربوط به قرا -مانع عملیاتی -مانع فرهنگی

مشکل در تدوام و استمرار و حضور کوتاه مدت  -موضوع سرمایه فکری

های حمایتی و  نبود انگیزه و سیاست -دانشجویان و اساتید در صنعت

 تیحما -الی و بورسیه برای دانشجویان و اساتیدهای م انگیزشی مانند مشوق

 یشده و قابل دسترس برا جادیاطالعات و ارتباطات ا یفناور یبرا ییربنایز

 .پژوهشگر 

همکاری دانشگاه و  ارتقا

صنعت در مالزی: دیدگاه 

در مورد انتظارات و نفعان  ذی

 ,Azman et alموانع )

2019: 86) 

 درک واقعیات همکاری دانشگاه و صنعت این تحقیق یک مطالعه اکتشافی در

UIC نفع؛  در مالزی است. که به شناسایی انتظارات و موانع سه گروه ذی

تحقیق  یها پردازد. یافته گذاران می دانشگاهیان، بازیگران صنعت و سیاست

شامل شناسایی موانع مختلفی از جمله اختالفات فرهنگی، فقدان تخصص و 

ها و مقررات نهادی، عدم اعتماد، مسائل  ستشهرت علمی، عدم کفایت سیا

مربوط به حقوق مالکیت معنوی و فقدان سیستم پاداش مناسب را نشان 

 دهد.  می

موانع همکاری دانشگاه و 

صنعت در یک منطقه در حال 

 توسعه

(Lopes & Lussuamo, 

2020) 

موانع همکاری دانشگاه و صنعت در کشور آنگوال مورد بررسی قرار گرفت. 

که اطالعات آن از مصاحبه  باشد العه کیفی با استفاده از تحلیل محتوا میمط

دهد که عدم اعتماد بین  یافته به دست آمده است. نتایج نشان می ارساخت نیمه

سازمانی و سطح پایین تجربه از موانع مکرر در روابط است. همچنین 

)کسب و کار(، فاصله و یا 1مشخص شد که رشد ضعیف محصول صنعت

اپیوستگی جغرافیایی دفتر مرکزی دانشگاه، ممکن است یکی از موانع ن

 همکاری با صنایع خارج از منطقه علمی باشد. 

بررسی سیستماتیک و دستور 

کار همکاری دانشگاه و 

هدف این تحقیق، استفاده از یک مرور سیستماتیک در ادبیات برای تعمیق 

یت دانشگاه و صنعت و شناسایی روندهای اصلی تحقیق است. بر وضع

                                                                 
1. Business fabric. 
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 & Figueiredoصنعت )

Ferreira, 2021: 1) 

 

( عوامل 2، )ها و موانع همکاری انگیزه( 1اساس نتایج بررسی چهار دسته: )

( همکاری فنی بین بخشی در تحقیقات 4( اقدامات دولت، و )3کننده، ) تعیین

دهد  د. این مقاله نشان میشمربوط به همکاری دانشگاه و صنعت شناسایی 

ها  مایل دارند که با دانشگاهتکه صنایع به دلیل انتقال دانش و فناوری، 

باید برطرف  موانعتوافقنامه همکاری داشته باشند، با این وجود برخی از 

 شوند.

  شناسیروش

ها( و تعامل آن با صنعت و و شرایط نظام آموزش عالی)دانشگاهباتوجه به بافت       

ای بودن موضوع همکاری دانشگاه و صنعت، رویکرد  یان رشتههمچنین با توجه به ماهیت م

د. تحلیل شژوهش حاضر انتخاب  کیفی و روش تحلیل مضامین به عنوان روش تحقیق پ

های نظری و  ای از روش های بنیادین تحلیل کیفی که در طیف گسترده مضمون یکی از روش

توان از آن استفاده کرد.  میهای متنی  گیرد که جهت تحلیل داده شناسی  قرار می معرفت

های کیفی  تحلیل مضامین، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

کند. با توجه به تنوع  های غنی تبدیل می های متنوع و پراکنده را به داده . این روش دادهاست

لسله مراتب های مختلفی به لحاظ ماهیت و س نظران در تحلیل مضمون، روش دیدگاه صاحب

 ,Braun & Clarke(، )165: 1390تحلیل، ارائه شده است)عابدی جعفری و همکاران، 

یا اصلی و  1های مطرح شده؛ اولیه و نهایی (. در این تحقیق با تاسی از روش81 :2006

براون و  5یا داده محور و نظریه محور 4(، مشهود و مکنون2003)3رایان و برنارد 2فرعی

و  7(، با استفاده از کدگذاری باز2008)6شده ریچارد نشده و تثبیت ثبیت( و ت2006کالرک)

                                                                 
1  . Priori & Final. 

2 .Main & Sub. 

3 .Ryan & Bernard. 

4 .Semantic & Latent. 

5.Data-driven & Theory-driven. 

6 .Richard. 
7.Open Coding. 
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دار و منطقی یا تم صورت گرفته  اهای معن بندی واحدهای متنی موجود، طبقه و طبقه 1محوری

 است.

انجام گرفته است. جامعه  1397 -98های تحقیق در سال  این تحقیق از نظر قلمرو زمانی داده

و خبرگان حوزه دانشگاه و صنعت بود. 2مل کلیه مطلعین کلیدیمورد مطالعه تحقیق شا

ت علمی دانشگاهی که ئ؛ اعضاء هیاستهای اصلی جامعه مذکور بدین شرح  ویژگی

ی با صنعت دارند و نیز مؤثرسازی یا همکاری  های تحقیقاتی آنها به مرحله تجاری پروژه

های دولتی  ز کارآفرینی کلیه دانشگاهمدیران مراکز رشد، دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و مراک

و همچنین  بابل یروانینوش صنعتی -)بابلسر(استان مازندران که شامل؛ دانشگاه مازندران

گیری به صورت گلوله برفی و اندازه  های استان گیالن بوده است. روش نمونه اساتید دانشگاه

باشد. غالباً با توجه  ر مینف 17نمونه با توجه به اصل کفایت سودمند و سودمندی اطالعات 

 ,Kvaleنفر باشد) 15تا  10تواند بین  به محدودیت زمانی و منابع، تعداد افراد مصاحبه می

ها از مصاحبه کیفی عمیق نیمه ساختاریافته استفاده  (. جهت گردآوری داده101 ,1996

 ها به شرح زیر است. گردیده است.که محور کلی سوال

  صنعت کدامند؟موانع همکاری دانشگاه و 

 باشند؟ ها برای تحقق همکاری با صنعت چه می موانع دانشگاه 

 باشند؟ موانع صنایع)صنعت( برای تحقق همکاری با دانشگاه چه می 

 ای جهت توسعه همکاری دانشگاه و صنعت کدامند؟ های زمینه ها و ویژگی قابلیت 

استفاده نمود. از آنجا که توان از ارزیابی تحقیقات کیفی  برای ارزیابی تحلیل مضمون می 

دهد به طور شفاف  تحلیل مضمون، روش منعطفی است، پژوهشگر باید کاری را که انجام می

دهد واقعاً همخوانی و انطباق  گوید باید با آنچه که انجام می و آشکار توضیح دهد و آنچه می

زیابی تحلیل (. برای کیفیت تحلیل و ار167: 1390داشته باشد)عابدی جعفری و همکاران، 

جهت انتقاد و پیشنهاد درباره ساختار  3مضمون خوب، از کدگذاران مستقل و گروه خبرگان

                                                                 
1.Axial Coding. 
2.Key Informants  
3 . Independent Coders and Expert Panels. 
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مضامین و کدگذاری استفاده شده است. کدگذاری مستقل به عنوان راهی برای اجتناب از 

ها، در  در داده 2رود. همچنیین روش تطابق همگونی تحلیگر به کار می1عدم عینیت 

 پژوهشگران و در نظریه مدنظر قرار گرفته است.   شناسی، در  روش

 های پژوهش  یافته

های این پژوهش در سه مرحله صورت گرفته است. به این صورت که  تحلیل و یافته       

های کالمی که از  اند و گزاره های کالمی را شکل داده متن استخراج شده از مصاحبه، گزاره

اند و کدهای باز مشابه  ، کدگذاری باز را ایجاد کردهنظر مفهومی در یک طبقه قرار گرفته

های موانع همکاری دانشگاه و صنعت از منظر خبرگان  مؤلفهکدگذاری محوری را که همان 

 ه،شد شناسایی ها تحلیل مصاحبهاز  که صلیا نعامو نهایت در اند. وجود آورده هباشد را ب

 است. طبقه 4شامل

 موانع فرهنگی -الف

وجود  ،های میان دانشگاه و صنعت یگر از عوامل مهم اثرگذار بر همکارییکی د       

عنوان  هها ب کننده است. تفاوت فرهنگی در همکاری های سازگار و پشتیبانی فرهنگ و ارزش

ها، سوابق  که دیدگاه باشد چرا یکی از مسائل اساسی در برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت می

یکی از . (Champness, 2000: 8)ت متفاوت استصنع های، دانشگاه و ارزشو 

طور کلی در تعاریف زیادی که از نظر  هبباشد.  ها اعتماد می های مستخرج از مصاحبه مقوله

محتوایی مطرح شده، اعتماد به دو واژه شایستگی و تمایل تعبیر شده است. طبق این تعبیر، 

و رغبت و رضایت آنها برای انجام تعهدات است.  توانایی اعضاء و میل اعتماد شامل

ای که اعضاء انتظار و اعتقاد دارند که طرف مقابل بر اساس تعهدات فیمابین عمل کند  گونه هب

اش را بطور کامل انجام دهد، دارای  و رفتار و اعمالش برای طرف مقابل مفید باشد، وظیفه

تماد، این نگرانی را که همکار در زمان حسن نیت باشد، و شرافتمندانه عمل کند. وجود اع

ای که به منافع همکاری آسیب  گونه هب ای داشته باشد طلبانه حال و یا آینده رفتار فرصت

                                                                 
1 .Subjectivity. 
2  . Triangulation. 



 

` 

 

250 
 

سازمانی و  های بین برد. وجود عدم اعتماد زنگ خطری برای همکاری برساند از بین می

(. همچنین 1385جوری، باشد)آقاجانی و کیاک مندی ناشی از ارتباط متقابل می کاهش رضایت

سازمانی مستلزم   ترین حالت، پیدایش یک همکاری بین در خصوص همکاری در ابتدایی

علت مدیریت بر مسایل و  هوجود موارد پنجگانه تمایل به همکاری، نیاز به همکاری ب

بعدی، نیاز به منابع مالی بیشتر، پذیرش سهیم شدن در ریسک و نیاز به  های چند چالش

سازمانی، کلیه   . در یک همکاری بین(Alter & Hage, 1993)است ءز طرف اعضاکارایی ا

کننده آگاه بوده و خود نیز سهم  باید از منابع و امکانات هر یک از واحدهای همکاری ءاعضا

سازمانی قرار دهند. در یک   ه را در اختیار سیستم همکاری بینخویش از منابع تعهد شد

ها از یک ارتباط متقابل و سازنده  سازمان سازمانی اثربخش، افراد و  همکاری بین

که چه زمانی نیاز است با دیگران  برخوردارند. اعضاء با توجه به شرایط بایستی درک کنند

بتوانند به اهداف خود دست یابند. وجود  همکاری کنند و چه زمانی باید رقابت کنند تا

انداز  مستلزم وجود یک چشم سازمانی، یک همکاری بین برای در کار میان اعضاءهماهنگی 

انداز مشترکی هم نباشند وجود  مابین همه است. البته چنانچه اعضاء دارای چشم مشترک فی

کدیگر شود. این در تواند موجب اثرگذاری اعضاء بر ی اهداف و اصول هماهنگی نیز می

انداز مشترکی باشند اثرات اعضاء بر یکدیگر  حالی است که اگر همه اعضاء دارای چشم

)آقاجانی و  سازمانی نیز بهتر و بیشتر خواهد بود  بیشتر بوده و اثربخشی همکاری بین

شوندگان  های کالمی مصاحبه گذاری بر روی گزاره با توجه به کد (.1385کیاکجوری، 

های کدگذاری باز در خصوص موانع فرهنگی؛ نبود اعتماد، نبود انگیزه،  ین مقولهتر عمده

که  استها نشاندهنده این موضوع  باشد. بررسی نداشتن سواد ارتباطی و فرهنگ همکاری می

کننده  عملکرد دانشگاه و صنعت در پاسخگویی به نیازها و انتظارات طرفین مناسب و راضی

اند ادعاهای خود را به طور واقعی و منطقی به اثبات برسانند. همین  نبوده و طرفین نتوانسته

های  اعتمادی و کاهش همکاری در این دو بخش گردیده است که ریشه امر باعث تشدید بی

توان  توان در فرهنگ ملی کشور جست با کمی دقت در مصاحبه صورت گرفته می آن را می

 (.3شماره به ضعف عمده در این دو مقوله پی برد)جدول 
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 های کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته کدگذاری داده -3جدول 

کدگذاری  کدگذاری باز کد مصاحبه  شوندگان های کالمی مصاحبه اهم گزاره

 محوری

هیچ اعتمادی بین دانشگاه و صنایع وجود ندارد. دانشگاه کار "

احساس صنعت به " "کنه و صنایع کار خودشو خودش می

احساس خوبی نیست و نگاه منفی دارد چون فکر  دانشگاه،

باید به صنعت " "کند اساتید دانشگاه فقط تئوری یاد گرفتن می

التحصیالن ما بدرد  گفت که شما ضعیف هستید اگر فارغ

ها و صنایع پیشرو دنیا آنها را جذب  خورن چرا دانشگاه نمی

نمیشه کتمان کرد که برخی از اساتید و " "کنند می

های ضعیف دانشگاهی باعث این بدبینی صنعت  وختهآم دانش

کارگیری  هاند تا زمانی مکانیزم صحیحی برای ب به دانشگاه شده

افراد کاردان و متخصص دانشگاهی در صنعت تعریف نکنیم 

اساتید و محققین ضعیف نه تنها کار مفیدی برای صنعت انجام 

 اعتمادی بین صنعت و نخواهند داد بلکه باعث تشدید بی

تواند  صنعت ضعیف و مونتاژ نمی" "دانشگاه خواهند شد

دانشگاه را درک کند. بسیاری از تحقیقات دانشگاهی بدرد 

دانشگاهیان هم تمایلی به "."خورد صنایع پیشرفته دنیا می

 زتر ا صنعت ندارند چون نوشتن مقاله جهت ارتقا اساتید مهم

  و یک فرهنگ عدم اعتماد". "باشد. حل مشکالت صنعت می

های جامعه ما فرا گرفته که همواره به همه  کل سازمان اطمینان

کنند ... موضوع دانشگاه و صنعت نیز از  چیز مشکوکانه نگاه می

مشکل همکاری دانشگاه و صنعت " "باشد. نمی مستثنیاین امر 

فرهنگ  ،باشد نه مدیران صنعتی در کلمه همکاری نهفته می

ر را دارند نه مدیران همکاری و آموزش الزم جهت این ام

مقوله تعامل و همکاری یک موضوع فرهنگی " "دانشگاهی

توان پی برد که نه کار مشارکتی،  باشد.... با کمی مطالعه می می

چون خودخواهی  مؤثردانیم نه همکاری  تیمی، گروهی می
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شود و منافع فردی ارجح  ها دیده می بیشتر در مدیریت سازمان

برای " "تبع آن منافع جامعه است.بر منافع سازمانی و به 

باشیم  ارتباط بین دانشگاه و صنعت ما نیازمند الزمات قانونی می

های همکاری روشن نباشد ما به  تا زمانی که هدف و برنامه

... دولت از طریق " "همکاری مناسب دست نخواهیم یافت

تواند  های مالی می های مختلف همچون مشوق مشوق

ی همکاری پویا بین دانشگاه و صنعت ایجاد های الزم برا انگیزه

همکاری نیازمند داشتن مهارت و فنون الزم برای " "نماید.

های الزم  مدیران صنعت و دانشگاه ما مهارت است.ارتباطات 

دانند به همین دلیل  فردی و سازمانی جهت ارتباطات را نمی

توان گفت اکثر مدیران  به جرات می". "فهمند زبان هم را نمی

صنعت و دانشگاه مهارت انسانی الزم را ندارند همین امر 

دفاتر ارتباط " "ارتباطات آنها را مختل کرده است فرایند

دانشگاه با صنعت نقش تشریفاتی داشته و اختیارات الزم برای 

همه مشکالت این دو نهاد به زعم ". "این همکاری را ندارند

ن همکاری من در واژه تعامل یا همکاری نهفته است و ای

باشد که نه صنعت دارد نه  ها می مستلزم داشتن انگیزه

طلبد  را می یهای مهارت مؤثردانشگاه...از طرف دیگر ارتباطات 

... هستندمانند مهارت مذاکره که مدیران این دوبخش فاقد آن 

به لحاظ ماهیتی که هر دوی این نهادها دارند نقش دولت در 

 ."ایجاد انگیزه بسیار مهم است

 همکاری.

 

نداشتن  -

سواد ارتباطی 

و مذاکره در 

میران دانشگاه 

 و صنعت

 

 موانع سازمانی و عملیاتی -ب

عملیاتی در همکاری دانشگاه و صنعت بیشتر تمرکزش بر اهداف و  -موانع سازمانی      

باشد. با کمی  و بخش میاندازها، ساختار سازمانی و مدیریت و نهایتاً جو سازمانی این د چشم

ها و اهداف عمده دانشگاهیان تعداد مقاالت و  توان دید که دغدغه مطالعه در این حوزه می

که  باشد؛ در صورتی چاپ آن در مجالت معتبر بدون در نظر گرفتن کاربرد آن در صنعت می

ردی های عملی و کارب حل اهداف صنعت سودآوری و کسب درآمد از طریق پیشنهادات و راه
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های  های فرهنگ سازمانی امکان انجام مشاوره و فرصت باشد. همچنین به لحاظ تفاوت می

گیرد. به زعم یکی از  میلی صورت می های مشترک با بی گذاری مطالعاتی و سرمایه

ایم  در صنعت کار کردن برای ما که در محیط دانشگاهی پرورش یافته"شوندگان:  مصاحبه

باشد... ادبیات حاکم در صنعت با  د یک شخصیت بازاری میچون آنجا نیازمن استسخت 

. همچنین از ظرفیت مدیریتی در این دو بخش نهایت استفاده به "مزاج ما سازگار نیست 

بهتر است در انتخاب مدیران از انتصاب با نگاه سیاسی خارج شده و  .عمل نیامده است

تی هم مرد علم و هم عمل)تجربه( مدیرانی که با صنعت و دانشگاه آشنایی دارند به عبار

 (.4انتخاب شوند)جدول شماره هستند 

 های کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته کدگذاری داده -4جدول 

کدگذاری  کدگذاری باز کد مصاحبه  اهم گزاره های کالمی مصاحبه شوندگان

 محوری

تفاوت در ماهیت سازمانی این دو نهاد باعث ایجاد نگاه "

 یها ها و رسالت ای در آنها شده است.... هدف هغریبان

های متفاوت شده است که تحقق  متفاوت باعث خواسته

ها با هم فاصله دارد تا زمانی که ما یا  هریک از هدف

راستایی اهداف  سویی و هم دولت اقدامی در جهت هم

مشترک بین این دو نهاد نکند اتفاقی نخواهد افتاد ... باید 

آنها را به شکلی با هم گره زد به طوری  اهداف بلند مدت

که دانشگاه جهت رسیدن به اهداف خود حضور صنعت 

را الزامی بداند و صنعت جهت رسیدن به اهداف بلند 

مدت خود نیاز دانشگاه را ضروری بداند مثالً در تعارض 

های خود  ف، اساتید در پی انتشار جدیدترین نوآوریااهد

صنعت تمایلی به انتشار اما  هستنددر قالب مقاالت 

کسب  یدر پ شهیها هم دانشگاهمالکیت فکری ندارد... 

 کهیدر حال باشند یآن م رامونیو نشر مطالب پ دیدانش جد

 جینتا یساز یتجار یدر اغلب موارد، در پ یصنعت یشرکا

سبک مدیریت، ساختار سازمانی و " ". باشند یم یقاتیتحق
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نده محسوب فرهنگ سازمانی متفاوت عوامل بازدار

شود مدیران صنعتی در محیط دانشگاهی آرامش ندارند  می

صنعتی چندان راحت  یها و اساتید دانشگاهی در محیط

ها و صنعت  نبود شایسته ساالری در دانشگاه""باشند نمی

های  هم مزید بر علت بوده است نگاه جناحی و سلیقه

انتخاب  سیاسی بر منافع عمومی ارجح بوده است...

نفعان و عدم  دانشگاه بایستی به وسیله ذی مدیریت

دخالت دولت و جریانات سیاسی صورت گیرد اما 

هسته مدیریت دانشگاه از " "باشد. اسفانه اینگونه نمیتم

فرینان دانشگاهی، فعاالن صنعتی تشکیل شود.... این آکار

افراد بهتر بازار، صنعت، مزیت رقابتی، درآمد و هزینه، 

و بسیاری از موضوعات مرتبط را سازی  نوآوری، تجاری

استاد خوب، تعداد مقاالت علمی  هنوز معیار "شناسند می

نگاه مناسب و درخور شایسته به اساتیدی که  است.

فعالیت صنعتی، اقتصادی یا کارآفرینانه دارند وجود 

ندارد....بایستی مدیریت دانشگاه حمایت مالی و معنوی 

  "مناسبی در این امر ایجاد نماید.

 

 محیط-

سازمانی 

 متفاوت.

 سیاسی)دولت(–موانع قانونی  -ج

 -تواند در موفقیت تعامالت دانشگاه اند که دولت می بسیاری از مطالعات نشان داده      

ها کمک  های شرکت تواند به کاهش هزینه واقعی داشته باشد. در واقع، دولت می تأثیرصنعت 

های ملی در بازار رقابت  تنماید؛ نرخ نوآوری را در فناوری افزایش بدهد؛ بر اقتدار شرک

های عمومی و  ها و بخش جهانی بیافزاید؛ و جریان و گردش اطالعات را در میان دانشگاه

دار جهت تشویق  خصوصی تضمین کند. در نتیجه دولت باید برای تعریف چارچوبی انگیزه

زاتی مالی را تواند امتیا ها و صنایع به تعامل با یکدیگر تالش نماید. مثالً، دولت می دانشگاه

ها همکاری  هایی فراهم سازد که با دانشگاه های مالیاتی برای شرکت همچون کاهش نرخ

Kaymaz&Eryiğit,)اندازی نماید های تحقیقات فناوری را راه تواند پروژه دارند یا می

صنعت، دولت نقشی کلیدی را در افزایش  -. با کمک به تعامالت دانشگاه(190 :2011
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برد. بر اساس این  کند و کیفیت زندگی مردم را باال می کارآیی صنعت و دانشگاه ایفا می

تشویق تواند برای  چهار نقش را مشخص کرده است که دولت می (2011، کییری)شاهداتم

 ها عبارتند از: ها را ایفا نماید. این نقشصنعت آن -به تعامل دانشگاه

 -: دولت به عنوان حامی راهبردهایی را برای پشتیبانی بهتر از تعامالت دانشگاه1حامی •

دهد و در  که برخی از مقررات جاری را تغییر می کند ضمن آن ارائه می صنعت)کسب و کار(

تواند برای مطالعات مربوط به تعامل  کند. در عین حال دولت می قوانین سازمانی بازبینی می

هایی برگزار کند و جوایز  صنعت نقش متولی مالی و پشتیبان ایفا کند، همایش -دانشگاه

کند.  تأمینشفافیت عملکرد آنها ها و افزایش برای به رسمیت شناختن نقش آندولتی را 

الب حامی؛ راهبردها و خط مشی، تغییر مقررات جاری و بازبینی قوانین سازمانی، قدولت در 

 دهد. حمایت از سازمان واسطه گر انجام می

کند که  گرهایی حمایت می دولت به عنوان عامل توانمندساز از واسطه :2توانمندساز •

گذار تأثیرهای پژوهشی  هایی سازند، بر دارایی یگر مرتبط میها و صنایع را به یکد دانشگاه

الب توانمندساز نقش قکنند. دولت در  هستند و تبادالت کارمند و پژوهشگر را تسهیل می

 دهد. های حمایت از کارکنان و تبادل محققان؛ تعدیل کیفیات پژوهشی انجام می

ها برای انجام تحقیقات  ه ی که دانشگاوجوه تأمینتواند با  : دولت همچنین می3سرمایه گذار •

الب قگذار مالی عمل کند. دولت در  و تأسیس کسب و کار نیاز دارند به عنوان سرمایه

با مشارکت کسب و کار انجام  ها دانشگاهگذاری برای تحقیق در  گذار نقش سرمایه سرمایه

 دهد. می

که بر مدیریت  کند ضمن آنتواند حقوق مالکیت معنوی را تنظیم  : دولت می4قانونگذار •

 مؤثرباشد. دولت در نقش تنظیم حقوق مالکیت معنوی به همکاری  گذار میتأثیردانشگاه نیز 

سیاسی همان موانع مربوط  -موانع قانونی. (Currie, 2011)کند دانشگاه و صنعت کمک می

                                                                 
1 . Advocate. 

2 . Enabler. 
3 . Funder. 

4 . Rule maker. 
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ای در  کنندهباشد که با توجه به دانشگاه و صنعت دولتی نقش بسیار تعیین به دولت می

کننده و حامی  تنظیمکند. دولت بایستی نقش کاتالیزور،  همکاری و تعامل این دو نهاد ایفا می

ارتباط بین این دو  فرایندجا های ناب جا و پرهیز از دخالتو با دخالت ب این همکاری باشد

ها به آن اشاره  شونده نهاد را تسریع بخشد. عمده ایرادات ایجاد شده توسط دولت که مصاحبه

صل از دانش فکر متکی به نفت که کمتر به درآمد حا رانتیردولت   -1اند، عبارتند از؛  نموده

ها را از طریق درآمد نفتی به خود وابسته و همچنین صنعت را بسیار  کند و دانشگاه می

بوروکراسی و تشریفات زائد که جلوی سرعت  -2ضعیف از دانش و نوآوری نموده است.

های بازدارنده جهت تعامل را ایجاد  ها، قربانی قوانین و بخشنامه امور را گرفته و گاهی هدف

ه است. همچنین نبود اسناد باال دستی و قوانین مناسب در راستای همکاری ایجاد کرد

های تشریفاتی  نامه تفاهم ت در جهت توسعه همکاری را تا حدالزاماتی برای دانشگاه و صنع

ها؛ ابهام و نامشخص بودن  شونده در این راستا به زعم یکی از مصاحبه .تنزل داده است

قوانین مرتبط به انتقال فناوری باعث دوام صنعت وارداتی ما  حقوق مالکیت فکری و نیز

 (.5شده است و نوآوری در این صنعت وجود ندارد)جدول شماره 

 ساختاریافته های کیفی حاصل از مصاحبه نیمه کدگذاری داده -5جدول 

کدگذاری  کدگذاری باز کد مصاحبه  اهم گزاره های کالمی مصاحبه شوندگان

 محوری

ت رانتیر و وابسته به نفت، دانشگاه و وجود دول"

صنعت مارا وابسته تنبل کرده چرا که هیچ گاه 

ترس از شکست و ورشکستگی وجود ندارد 

چون مطمئنا همواره از حمایت و سوبسیدهای 

بوروکراسی و تشریفات " "دولتی برخوردارند

زائد اداری مانع جدی جهت پویایی همکاری 

فیت وتسهیل شفا" "دانشگاه و صنعت است ...

چرا ". قوانین در ایجاد شرکت های انشعابی

صرفا دولت بایستی قسمت اعظمی از پروژه ها و 

فعالیت های پژوهشی حمایت مالی کند..... اگر 
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پروژه برای بخش یا صنعتی مفید است همان 

بخش و صنعت هزینه های تحقیق را پرداخت 

  "نماید.

یستی دولت و به تبع آن وزارت صنایع بایستی با

مجوزها و حمایت های خودشان را بر اساس 

نیاز های واقعی کشور قرار دهند. به نظر می آید 

حتی صنایع هم نیازهای مردم را به طور واقع 

 نمی شناسد. 

 های صنعت در همکاری متقابل چالش -د

صنعت به عنوان رکن اساسی در توسعه ملی کشورها مستلزم تقویت و حمایت  

ه و خواهد از دانشگا اگر صنعت می بنابراین،. استهای دیگر به ویژه دولت و دانشگاه  بخش

ها حمایت شود باید بستر ها و زیرساخت های مناسب جهت هرگونه تعامل را  سایر بخش

ای برای رقابت در سطح ملی و  که انگیزه  تا زمانی همکاری دانشگاه و صنعتایجاد نماید. 

 همکاری با دانشگاه از طرف صنعتالمللی در میان صنایع وجود نداشته باشد، میزان  بین

اما مواردی گذاری است.  ها نوعی سرمایه دانشگاه باصنایع  همکاریفت. افزایش نخواهد یا

های سالم در سطح ملی  عدم ثبات اقتصادی، تورم و نبود بسترهای مناسب برای رقابتچون؛ 

روی صنعت  های پیش تواند این همکاری را تضعیف نماید. عمده چالش میالمللی  و بین

همچنین  است،شات گرفته از تجهیزات مستهلک شده عبارتند از؛ صنعت کهنه و فرسوده که ن

در این امر نیست. عدم توجه یا نیاز به  تأثیر کهنه نیز بی فناوریکارگیری لیسانس و  هب

واحدهای تحقیق و توسعه نشاندهنده بی نیازی به بازارهای جدید و نوآوری را در صنعت 

عیت صنعت کشور امکان دهد. نبود اطالعات دقیق و شفاف از وض  کشور را نشان می

 (.6کشاند)جدول شماره  چالش میگیری در سطح کالن را به  تصمیم
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 حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافتههای کیفی  کدگذاری داده -6جدول 

کدگذاری  کدگذاری باز کد مصاحبه اهم گزاره های کالمی مصاحبه شوندگان

 محوری

ی روز دنیا صنعت ما به روز نمی باشد و از دانش و فناور"

 "عقب مانده است لذا توان حضور در بازار رقابت را ندارد

دولت و به تبع آن وزارت صنایع بایستی بایستی مجوزها و "

حمایت های خودشان را بر اساس نیاز های واقعی کشور 

قرار دهند. به نظر می آید حتی صنایع هم نیازهای مردم را 

فرسوده است،  صنعت ما پیر و""به طور واقع نمی شناسد.

ماشین آالت آن مستهلک و از رده خارج می باشد، از فن 

آوری ها جدید بهره ای نبرده است.... در عین حال بیشتر 

این صنایع کوچک می باشند و وجود واحد تحقیق و 

توسعه برای آنها زیان آور است... در همین استان مازندران 

شیم به شاید تعداد بسیار محدوی صنایع موفق داشته با

صنایع دفاعی و نظامی ما به دانشگاه ها ""عنوان مثال کاله....

و تحقیقات اعتماد کرد و ما توانستیم موفقیت های با توجه 

به تحریم بدست آوریم دیگر صنایع نیز باید این را الگو 

. لذا صنعت با افزایش تعامالت خود با دانشگاه "قرار دهند

ط به حوزه خود استفاده می تواند از فارغ التحصیالن مربو

تا زمانی که از صنعت حمایت های تعرفه ای ""نماید.

صورت گیرد، تولیدکنندگان به دنبال رفع نیازهای خود به 

بر امکانات  یصنعت ما، متک""دانشگاهیان مراجعه نمی کنند

 دایو اعتماد را پ نانیهنوز اطمو بوده  یخارج یها ییو توانا

 قیو مشکالت خود را از طرمسائل  توانند یکه م نکرده

 یمتخصص بوم یانسان یرویو توسعه و با کمک ن قیتحق

 افتیدر یاز موارد پاسخ مناسب یاریدر بس ؛حل کنند

عمده دانش مورد نیاز برای طراحی یک صنعت  ..اند. نکرده

در سه بخش طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی 
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سجم و نبود یک پایگاه جامع، من"."تفصیلی متمرکز است

قابل دسترس در صنایع استان یا کشور جهت به روز نمودن 

نیازها و مسائل مربوط)الویت های پژوهشی(و اطالع رسانی 

دولتی بودن صنایع خود مشکل "."مناسب به دانشگاه ها

ایجاد کرده است اکثر صنایع بزرگ دولتی می باشند و 

صنایع کوچک ما نیز ضعیف در بازار رقابتی جهانی هستند 

چرا که نسبت به رقبا هزینه تمام شده آنها باال و کیفیت 

پایین می باشد شاید تنها بازارهای ما افغانستان و عراق و 

صنعت پیشرفته " "همین کشورهای همسایه ضعیف باشد...

(high tech نداریم مثال در مازندران نساجی رو داشتیم )

ا که بسته شد... در عین حال سرعت علمی دانشگاه های م

 ."سریع می باشد...

 

 های دانشگاه در همکاری متقابل چالش -ه

خود  یذات یو هوشمند یختگیو فره طیبا توجه به انتظار مح خیدانشگاه در طول تار      

آموزش  شان تیفعال نیتر ها مهم که در ابتدا دانشگاه یشده است به گونه ا یدچار تحوالت

را به  یسنت یها دانشگاه نیاعلم،  شبردیبه پ شیمعروفند.گرا یسنت یها بوده که به دانشگاه

کرده  کسبمقام نخست را  ،یادیبن قاتینسل اول بدل ساخت که در آن تحق یها دانشگاه

برآورده ساختن  یکه در راستا یخاص یها صنعت به پژوهش ازیبود. با گذشت زمان و ن

 یها ها پژوهش دانشگاه نیآمدند. در ا دینسل اول پد یها بود، دانشگاه یاهداف توسعه صنعت

اهداف  یدر راستا عیصنا احبانو ص دادند به خود اختصاص میبرتر را  گاهیجا یکاربرد

و  یعلم یها مؤسسه سیو توسعه اقدام به تأس قیتحق یها و در قالب واحد یاقتصاد
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در عرصه  ژهیآور علم، به و با توجه به سرعت سرسام یکردند. پس از چند یقاتیتحق

فناورانه به  ینوآور ۀدیصنعت و دانشگاه و لزوم پد دهیچیپارتباط  شرفته،یپ یها یورافن

 جادینسل دوم دانشگاه ا ان،یاقتصاد دانش بن کیدر  یشاخص بهرور نیتر عنوان مهم

محلی برای حل  ددانشگاه را بای (.214: 1389 و رودگرنژاد، یاکجوریک ،یشدند)الوان

ای یا بحرانی به سراغ  مسئله مشکالت جامعه بدانیم زمانی که دولت و صنعت برای هرگونه

عقالنیت را در تصمیمات سرلوحه خود قرار دادند بر این اساس تعامل به  د،دانشگاه رفتن

 -: از عبارتند مؤثرروی دانشگاه در جهت همکاری متقابل  وجود خواهد آمد. مسائلی پیش

 ؛یکارآموز یفعل وهیدر ش ینبود اثربخش

 ،صنعت یازهایبا نمرتبط  یکاربرد قاتیتوجه به تحق - 

 ؛ضعف در خلق و انتقال دانش به صنعت -

 ؛نیو دانشگاه کارآفر دیفراهم ساختن دانشگاه نسل جد -

 (.7)جدول شماره انیدانشجو یدر طول دوره آموزش یعمل یها به دوره یتوجه جد -

 های کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته کدگذاری داده -7جدول 

کدگذاری  کدگذاری باز کد مصاحبه شوندگان ی مصاحبههای کالم اهم گزاره

 محوری

باشد و  گذار نمی تأثیرچنان  کارآموزی برای دانشجویان آن"

این موضوع  دانتظارات الزم را محقق نساخته است. بای

جدی گرفته و از حالت تشریفاتی و اداری خارج شود... با 

های متولی همچون سازمان صنایع،  ستگاهدمشارکت 

نشجویان در صنعت خاص و مربوط به حوزه دا

بینی  تدابیر پیش دشان به کارورزی بپردازند... بای دانشگاهی

شود تا دانشجویان در طول تحصیل به طور مداوم در 

راستای رشته تحصیلی خود با صنعت خاصی در تعامل 

توانند به مانند ترم دانشگاهی یک  باشند... دانشجویان می

جدا از  ددانشگاه بای" "ا بگذارندترم کاری در صنعت ر

ای به تحقیقات کاربردی مرتبط به نیازهای  تحقیقات پایه

به  یهای مکانیزم دجامعه و صنعت توجه داشته باشد....بای
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وجود آید تا جامعه و صنعت از دانش خلق شده در 

 دانشگاه بهره الزم را

ببرند در انتقال دانش و کاربردی کردن آن ما ضعیف 

ها در دنیا  ما شاهد نسل سوم و چهارم دانشگاه" "هستیم .

های ما هنوز وابسته به بودجه دولتی با  باشیم اما دانشگاه می

های ما چابک  باشد... دانشگاه مدیران انتصابی از دولت می

های کارآفرینی و خالقیت، یادگیری زمانی  آموزش".دنیستن

داشته خواهد بود که دانشگاه خود فرهنگ کارآفرینی  مؤثر

 دباشد... دانشگاه کارآفرین صرفاً شعار نباید باشد بلکه بای

های دانشگاه کارآفرین در عمل نیز  با توجه به ویژگی

توجه گردد... وزارت علوم خود در عمل تمایلی به 

به طور تشریفاتی و اداری ". "دانشگاه کارآفرین ندارد..

ه است دمنعقد کربا صنایع مختلف  یهای نامه دانشگاه تفاهم

که ماحصل آن یک بازدید یا یک پروژه هر چند سال است 

از قالب مکانیکی خارج شود و به یک تعامل  داین امر بای

تشنگی در هر دو نهاد ایجاد کنیم تا  دپویا تبدیل شود. بای

در ""با نهایت عشق و عالقه با هم تعامل داشته باشند.

احبه جذب دانشجویان به ویژه دانشجویان دکتری که مص

هم وجود دارد، نباید اساتید صرفا به تعداد مقاالت و 

داشته باشند، باید به سابقه و تجربه  تأکیدکتاب دانشجو 

عدم "."دکننکار آنها در بخش عملیاتی و صنعت نیز توجه 

که صنعت  آگاهی صنعت از توانمندی دانشگاه به طوری

اند تو داند دانشگاه می روبه رو است که نمی یهای با چالش

ها دانش تولید شده خود  آن را حل کند... از طرفی دانشگاه

رسانی کنند که قابل استفاده  ای مستند و اطالع را به گونه

ها ارتباط  نامه در قالب تفاهم دها بای دانشگاه""صنعت باشد.

خود را از شکل نمایش خارج کرده و از تجربیات صنعت 

فاده های مختلف آموزشی است و نشست ها در حوزه

چرا اکثر دانشجویان تحصیالت تکمیلی تمایل ""نماید

 صنعت
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شناسند  دارند در دانشگاه جذب شوند چون نه صنعتی می

و نه آموزش و تخصصی دارند که آنجا مورد استفاده قرار 

به  ، بلکهبگیرد این امر نه بخاطر ضعف آموزش دانشگاه

خاطر دوری از صنعت و مهارت کمتر در حوزه عمل 

  است.

  گیری نتیجه

ای کارآمد در جهت  دانشگاه به عنوان مقولهامروزه ارتباط مطلوب بین صنعت و 

های آتی یک جامعه ضرورتی انکارناپذیر شده  برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و موفقیت

کنند،  می بازی جامعه در نهاد دو این که نقشی به توجه با دانشگاه، با صنعت ست. ارتباطا

های  زمینه ایجاد بدون نیز و آنها به پرداختن بدون که است ای ویژه کارهای و ساز نیازمند

: 1384سروش،  یو خالق یجعفرنژاد، مهدو)داشت دلخوش آنها برکارآمدی توان نمی مناسب،

سازمانی میان  های بین م مرتبط با اثرگذاری این عوامل بر اثربخشی همکارینکته مه .(43

دانشگاه و صنعت در این است که اگر چه هر کدام از آنها به تنهایی اثر خود را اعمال 

سازمانی را  های بین آنها بر همکاری تأثیرکنند اما بایدگفت که روابط متقابل آنها با هم و  می

تری  شت چه در برخی اوقات این روابط متقابل ممکن است اثرات فزایندهنباید از نظر دور دا

تعریف هر یک از این عوامل مستلزم در نظر  بنابراین،نسبت به حالت انفرادی داشته باشند. 

داشتن وابستگی و ارتباط تعاملی بین آنهاست. زیرا تغییر در یکی از آنها باعث ایجاد تغییر در 

خلی بین آنها خواهد شد که این امر حاکی از یک نگرش سیستمی دیگر اجزاء و روابط دا

است. بنابراین الزم است ضمن شناخت انفرادی هر کدام از این اجزاء، به وابستگی فیمابین 

دارند.  سازمانی ماهیتی پارادکسی های بین  همکاریعبارت دیگر،  هآنها نیز توجه شود. ب

که در بهترین حاالت، آنها باید مدیریت شوند. شوند بل ها مانند مسائل حل نمی پارادکس

توان گفت که پنج عامل مهم در موانع همکاری  مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط می

آل، الزم است که  عنوان پنج واقعیت پارادکسی هستند. در شرایط ایده هدانشگاه و صنعت، ب

درستی شناخته شوند  هکننده ب ریها و اعضاء همکا این پنج واقعیت پارادکسی بوسیله سازمان
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های پارادکسی  سازمانی، این واقعیت  زیرا قرار است به منظور پایداری یک همکاری بین

دادن  برای پاسخهرحال  هب (.1385)آقاجانی و کیاکجوری،  بوسیله عامل مدیریت، اداره شوند

یست؟ به چ دانشگاه و صنعت یهمکارگیری از پرسش اصلی تحقیق که موانع  و نتیجه

دهد که موانع  استفاده از روش تحقیق کیفی اقدام گردیده است. نتایج مصاحبه نشان می

های  محدودیت ،های دانشگاه موانع محدودیتبه طور کلی  دانشگاه و صنعت یهمکار

با توجه به . استسیاسی  -عملیاتی و موانع قانونی-موانع سازمانی ؛موانع فرهنگی ؛صنعت

، و نظرات خبرگان در مصاحبه پژوهشپیشنه صورت گرفته و  مختلفی که  مطالعات

  .شود راهکارهای  زیر پیشنهاد می

 پیشنهادات مناسب برای رفع موانع فرهنگی

جلسات منظم بین دانشگاه و مدیران صنعت جهت شناخت و درک بیشتر بین طرفین جهت -

 های دوجانبه و ایجاد یک زبان مشترک  همکاری

های  های علمی یا سازمان ها جهت تعامل دانشگاه و صنعت مانند انجمن استفاده از واسطه -

 ( یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیNGOمردم نهاد)

های پژوهشی و مراکز تحقیق و توسعه خاص با مشارکت  تقویت بیش از پیش سازمان -

 اساتید دانشگاهی و مدیران صنعتی. 

وزشی در خصوص کار گروهی، مشارکت، همکاری برای های آم برگزاری کارگاه و دوره -

 مدیران و صنعت 

تقویت فرهنگ همکاری در کل جامعه و تبیین اهمیت همکاری و مشارکت از طریق  -

 های همگانی. های جمعی و آموزش رسانه

ای برای ایجاد اطمینان و کسب شناخت نسبت به اهداف یکدیگر  وسیله مؤثرارتباطات  -

های  های میان صنعت و دانشگاه غالباً تبادل دانش به عنوان یکی از محرک در مشارکت است.

 ارتباطات عامل کلیدی موفقیت برای تبادل دانش است. رود. پروژه به شمار می
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 هکه اشخاص کلیدی نسبت به پروژه متعهد باشند، این تعهد ب تعهد افراد کلیدی؛ درصورتی -

 .داردمثبتی بر نتایج نهایی  تأثیر گردد و نهایتاً سایر شرکا نیز القا می

تواند منجر به  روی در ارتباطات چرا که ارتباطات بیش از حد می حفظ تعادل و عدم زیاده -

 د.شوها از اطالعات، در پروژه اهش عالقه شرکا و عدم استفاده آنک

 سیاسی -پیشنهادات مناسب برای رفع موانع قانونی

با مشارکت  ها دانشگاهگذاری برای تحقیق در  مایهگذار نقش سر الب سرمایهقدولت در  -

 شود. می منجر دهد که در نهایت به همکاری دانشگاه و صنعت کسب و کار انجام می

های راهبردها و خط مشی؛ تغییر مقررات جاری و بازبینی  الب حامی نقشقدولت در  -

ایت به همکاری دانشگاه دهد که در نه گر انجام می قوانین سازمانی؛ حمایت از سازمان واسطه

 .انجامد و صنعت می

حمایت و پشتیبانی مالی و معنوی دولت به طور جدی از همکاری دانشگاه و صنعت در  -

 قالب الزامات قانونی.

های شفاف در خصوص  ها و بخشنامه نامه الب نقش تنظیم، قوانین و آئینقدولت در  -

و شفافیت قوانین مربوط به مالکیت فکری  بنیان های نوآور و دانش حمایت مالیاتی از شرکت

 و حق امتیاز را انجام دهد.

 کننده آن دانشگاه و متقاضی آن صنعت باشد. ایجاد یک بازار و بانک ایده که عرضه -

ساالری و  شایسته توجه بهبه لحاظ نقش دولت در انتخاب مدیران دانشگاه و صنعت،  -

 .استدیریت این دو بخش حائز اهمیت استفاده از افراد متخصص و متعهد در راس م

 . کند میحذف قوانین دست پاگیر و تشریفاتی که همکاری دانشگاه و صنعت را تضعیف  -

های حمایت از کارکنان و تبادل محققان؛ تعدیل کیفیات  الب توانمندساز نقشقدولت در  -

 .دنبال داردرا به که در نهایت همکاری دانشگاه و صنعت  شود دار می را عهدهپژوهشی 
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 عملیاتی -پیشنهادات مناسب برای رفع موانع سازمانی

که دانشگاه جهت  ای های دانشگاه با صنعت به گونه اندازها، اهداف و برنامه همسویی چشم -

به اهداف بلند  دنیبداند و صنعت جهت رس یبه اهداف خود حضور صنعت را الزام دنیرس

 احساس کند. یدانشگاه را ضروربه  ازیمدت خود ن

تغییر در ساختار سلسله مراتبی دانشگاه و حرکت به سمت ساختار سازمانی چابک و نیز  -

 های کارآفرینانه. ساختار منعطف با ویژگی

های ارتباطی شود و هم در  ساختار سازمانی باید به شکلی باشد که منجر به توسعه کانال -

ن منظور باید دارای یان یابد بدیدرون و برون دانشگاه جریان اطالعات به سادگی جر

 ، منعطف و پویا باشد.ساختاری غیرمتمرکز

ساالری و مدیران دانشگاهی  تغییر از مدیران انتخابی به مدیران انتصابی با مالک شایسته -

 آشنا با صنعت و مدیران صنعتی آشنا با دانشگاه.

 مربوطه فرهنگبا گیرنده کارآفرین و یاد دانشگاهیبرای همکاری دانشگاه با صنعت باید  -

نگری  خالق، آینده تخریب، تحمل ور بودنجسهای؛  دانشگاهی با ارزش داشته باشیم.

، مشارکت جمعی، همکاری و تعامل و ارتباطات باز، پذیری ریسک، هویت کارجسورانه، 

 داشته باشیم. اظهارنظرهای مخالفشنیدن  تحملافزایش نوآوری، 

ودن دانشگاهیان با فرهنگ و محیط صنعت و همچنین صنعت جامعه پذیر کردن و آشنا نم -

 با دانشگاه.

های ساالنه بر اساس میزان همکاری اساتید با  های مالی و ارزیابی تغیر حمایت و مشوق -

 کاربردی صنعت باشد نه صرفا براساس تعداد مقاالت در مجالت.   تصنعت و حل مشکال

ها در  تی دانشگاه و افزایش توان دانشگاهتوجه به زیرساخت های ارتباطی و اطالعا -

های نو در این عرصه و  فناوریهای فناوری اطالعات و ارتباطات و دسترسی به  حوزه

تر برای  تر و بهتر به منابع اطالعاتی و فراهم کردن شرایط سهل همچنین دسترسی آسان

 های برتر دنیا. همکاری اساتید دانشگاه با سایر اساتید دانشگاه
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ها، مانند دانشجویان  جه به سرمایه اجتماعی یعنی تمامی انواع منابع انسانی در مشارکتتو -

مندی دانشگاه  گردد. درصورت بهره رهبران پروژه و غیره را شامل می دکترا، مدیریت ارشد،

 د.شو از یک گروه پژوهشی مناسب، روند تحقیقات کارآمد می

 مؤثراقدامات صنعت جهت همکاری 

های خود در قالب طرح مطالعاتی به دانشگاه  صنعت نیازها، مسائل و خواستهبهتر است  -

بودجه دانشگاه از طرف صنعت باشد در این راستا الزم است  تأمینبدهد و این راهی برای 

اساسی و  یکه مدیران مهارت و سواد پژوهشی داشته باشند تا هرچه بهتر بتوانند نیازها

 خص نمایند.اولویت هر کدام از مسائل را مش

کارگیری واحدهای تحقیق و  هتوجه به نوآوری، رقابت در بازارهای جهانی از طریق ب -

 گذاری مناسب را در این حوزه انجام دهد. الزم است سرمایه . بنابراینتوسعه دانشگاهی

به روز نمودن فناوری از طریق اعتماد به دانشگاهیان و مخترعین داخلی و خروج از  -

 های کشورهای خارجی. ناوریوابستگی به ف

برداری از اساتید دانشگاه به عنوان مشاور در  مکلف کردن صنعت جهت بهره -

ها و همچنین اختصاص دادن سهمی از سود برای امر تحقیقات  ها و پروژه گیری تصمیم

 دانشگاهی.

عات، ایجاد یک پایگاه و بانک اطالعاتی کامل از تمامی صنایع کشور و به روز نمودن اطال -

 های پژوهشی. های آنها در قالب اولویت نیازها و مسائل و خواسته

 مؤثراقدامات دانشگاه جهت همکاری 

در راستای نیازهای بومی 1های جدید و با مشارکت صنعت های دانشگاهی با سرفصل رشته-

 ای و با شیوه آموزشی نوین جهت توانمند کردن دانشجویان  و منطقه

های صنعتی به مانند برخی از کشورهای توسعه  دانشگاه در محیطحضور مستمر اساتید  -

 گذرانند. یافته که اساتید فرصت مطالعاتی خود را در صنعت می

                                                                 

 . (Barr, 2008)( ارائه شده است2008) "بار"توسط اولین بار  دهیا نیا.  1
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 ریزی مدون و جدی برای ایجاد شرایط مطلوب کارورزی دانشجویان. برنامه -

طه های صنعت مربو های آموزشی مدون کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس نیاز سنجی دوره -

 برای کارکنان بخش صنعت 

های تحقیق و توسعه  فراهم آوردن شرایطی تا صنعت از امکانات دانشگاه جهت فعالیت -

 بهره الزم را ببرد.

 توجه به تحقیقات کاربردی و تقاضا محور مبتنی بر نیازهای جامعه و صنعت. -

های  شرکت های دانش بنیان و حرکت به سمت کارآفرینی دانشگاهی و توجه به شرکت -

 زایشی.

مکلف کردن دانشگاه از طریق قوانین و بودجه مشخص با نظارت وزارت علوم، تحقیقات  -

 و فناوری در خصوص اقدامات الزم جهت همکاری با صنعت.

بازدید مرتب و جدی اساتید دانشگاه و دانشجویان از صنعت و دعوت از مدیران صنعتی  -

 های کاری. نی و ارائه تجربه و گزارشخبره و موفق و کارآفرینان جهت سخنرا

 تیاز دادن به اساتید و دانشجویان کارشناسیجهت دادن دانشجویان به سمت صنعت و ام -

 .کنند منعقد میارشد و دکتری که قرارداد پژوهشی با صنعت 

های نظری)تئوی دانش(، جنبه  ها که به جنبه های جدید آموزش در دانشگاه توجه به شیوه - 

 –هی دیاد فراینددگیری تجربی( و به طور فزاینده بر مشارکت فعال فراگیران یا عملی)یا

 یادگیری تمرکز دارد.

ها به اعضای هیأت علمی اجازه دهند بدون اینکه پست هیأت علمی را از دست  دانشگاه -

گرایی در  های تجاری سازی دانش خود استفاده کنند. فضای رقابتی، مدیریت دهند، از فرصت

 .ها را تقویت کنند گاهدانش

ها با رویکرد  ها و دانشکده توجه به رقابتی کردن دانشگاه با نگاه به استقالل دانشگاه -

 گرایی. مدیریت
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مدیران مراکز رشد، دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و اساتید و از  لهینوسیبد :و تشکر ریتقد

، مل دانشگاه مازندران)بابلسر(شا استان مازندران یدولت یها دانشگاه ی،نیمراکز کارآفر

ابوالفضل  آقای دکترویژه استاد گرانقدر  به - گیالن  دانشگاه و بابل یروانینوش یصنعت دانشگاه

 .کنم تشکر می مانهیصم ،داشتند پژوهش نهایت همکاری را نیکه در انجام ا -درویزه

 منابع 

مفهومی از عوامل مؤثر بر  ارائه الگویی (،1385و کیاکجوری، کریم ،) آقاجانی، حسنعلی -

الت سومین ، مجموعه مقاسازمانی میان دولت، دانشگاه و صنعت اثربخشی همکاریهای بین

)همراه با ‘‘کنگره بین المللی  همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی  

 تهران: دانشگاه آزاد اسالمی. سخنرانی(،

، تهران: مدیریت توسعه(، 1389گرنژاد، فروغ، )الوانی، سیدمهدی، کیاکجوری، کریم و رود -

 انتشارات صفار.

راه کارهای  ارائهبررسی موانع و (، 1384جعفرنژاد، مهدوی و خالقی سروش، فریبا،) -

 .41-62(، 18)1، تیریفصلنامه دانش مد توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران،

صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه یافته  بررسی تطبیقی ارتباط(، 1384شفیعی، مسعود،) -

مجموعه مقاالت نهمین کنگره سراسری همکاری سه جانبه دولت، صنعت ، ودر حال توسعه

 .ودانشگاه برای توسعه ملی

 و ها فرصت موانع، محتوای تحلیل(،1392شفیعی، مسعود؛ موسوی، سیدعبدالرضا،) -

 یدو فصلنامه نوآور، کنگره سه جانبه پانزده در دانشگاه و صنعت ارتباط توسعه راهکارهای

 .20-5(، 3)1،آفرینی و ارزش

 (،1390. )شیخ زاده محمد ،فقیهی ابوالحسن ،تسلیمی محمدسعید ،عابدی جعفری حسن -

تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده 

 .198 -151 ;(10)پیاپی  2شماره  ، 5وره ، داندیشه مدیریت راهبردی .های کیفی
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ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت  ،(1389)ی،عل ،یشهاب ؛علی فائض، -

، سال چهارم؛ شماره فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،()مطالعه موردی شهرستان سمنان

2 ،124-97. 

بر  تأکیدگاه و صنعت با همکاری دانش(، 1396مدهوشی، مهرداد و کیاکجوری، کریم، ) -

پارادایم نوآوری باز، پنجمین همایش ملی تعامل دانشگاه و صنعت با رویکرد ارتقاء بهره 

 خرم آباد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان.، وری

موانع همکاری دانشگاه و صنعت از (. 1394نازنین. )  ،کیا حاتمی، احمد و فرانی یعقوبی -

-31(. 8)32. نامه آموزش عالی تادان دانشگاه های بوعلی سینا و صنعتی همدان.دیدگاه اس
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