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  پژوهشنامه ي مديريت اجرايي

  پژوهشي–علمي 
  1392دوم هم، نيمه ي دسال پنجم، شماره ي                                                                                                    

بررسي موانع ارتباط اعضاي هيأت علمي با بخش صنعت در 
 نراستاي تحقق دانشگاه كارآفري

  سعيد صفري 
  زادهمصطفي قاضي

 رضا طاهري

 4/10/1392:تاريخ پذيرش    26/1/1392:تاريخ دريافت

  چكيده 
ـأت علمـي و     ـاي هي تحقيق حاضر، در حوزة ارتباط صنعت و دانشگاه، به بررسي موانع فردي ارتباط اعض

ي موانعي است كه فـرد  مهارت پرداخته است؛ موانع فرد/ متخصصين صنعتدر سه سطح دانش، نگرش و رفتار
ـاعي،   . داردرا از تعامل با ديگري باز مي ـابي اجتم بدين منظور، با استفاده از تكنيك دلفي و مدل اسمارت بازاري

جامعة .بندي آنها شداقدام به شناسايي موانع، انتخاب مهمترين و در ادامه شناسايي راهكارهاي رفع موانع و رتبه
گيـري  هاي نمونـه  نشگاهيان و متخصصين صنعت تقسيم و بر اساس روشهدف اين مطالعه، به دو قسمت دا

اي از اين جامعه انتخاب گرديد؛ براي شناسايي و اجماع ، نمونه)ايگيري ارجاعي زنجيرهنمونه(مطالعات كيفي 
ك اي تكنيـ پس از اجراي پنج مرحله. در مورد موانع و همچنين راهكارها، اقدام به نظرسنجي از اين نمونه شد

ـا، بـه تفكيـك هـر بخـش       دانشـگاهيان و  (دلفي در قالب مدل اسمارت، مهمترين موانع و راهكارهاي رفع آنه
هاي رفع موانع در نهايت، آميختة بازاريابي اجتماعي حاصل از اين نتايج و استراتژي.شناسايي شدند) صنعتگران

  .دگرديتعيين 
ارآفرين، موانع فردي، بازاريابي اجتماعي، ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه ك :واژه هاي  كليدي

  تكنيك دلفي، مدل اسمارت

                                                 
  استاديار مديريت صنعتي دانشگاه شاهد - نويسنده ي مسئول  )Safari @Shahed.ac.ir(Email:  

 استاديار مديريت دانشگاه شاهد(Email:ghazi.iran@yahoo.com)  
 اس ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه شاهدكارشن )re.taheri@gmail.com (Email: 
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  مقدمه  - 1
وسـعه،  ماندگي در كشـورهاي در حـال ت  مكاتب مختلف جهت رهايي از مسألة عقب

آنچه مسلم است در تمامي راهبردها علم و تكنولوژي . دهند راهبردهاي مختلفي ارائه مي
ان، دانشگاه به عنوان مولد دانش ين ميدر ا .)3-1. ، ص1377زارعي، ( نقش بارزي دارند
ز يـ صـنعت ن  ياز طرف. دارد يار مهمي، نقش بسيو كاربرد يقات علميو كانون انجام تحق

 وحق شـناس فـرد   (ك كشور دارد يو ارزش افزوده در  يدر توسعة اقتصاد يدينقش كل
  ).44. ص ،1389 ،وداريز

 يابداعات و اختراعات صنعت در توسعة محصول، ي، نقش مهميدانشگاه يهاپژوهش
را  يقـات دانشـگاه  يتحق ييها ارتباط صـنعت و دانشـگاه، كـارا    بر اساس پژوهش دارند و

، با ن دو بخشين ايدر صورت وجود رابطه ب. )1262. ، ص2007، 1وولگار( دهديش ميافزا
، 2جفـه (شـود  يتر مز فعاليق و توسعة صنعت ني، بخش تحقيقات دانشگاهيش تحقيافزا

اساتيد  ارتباط فردي بويژهبا توجه به اهميت ارتباط صنعت و دانشگاه  .)968. ، ص1989
موانـع فـردي    :اسـت  ت زيـر به دنبال پاسخ بـه سـؤاال   تحقيق، اين و متخصصين صنعت

 پيشنهادي راهكارهاي«؟ندارتباط اعضاي هيأت علمي با متخصصين بخش صنعت، كدام
  »چيست؟ بازاريابي اجتماعي با استفاده از الگويبراي رفع موانع فوق 

  ادبيات تحقيقمروري برـ  2
  اهميت همكاري دانشگاه و صنعت در توسعة ملي و پايدار -2-1

مكاتـب مختلـف،   وسـعه،  ماندگي در كشورهاي در حال تعقبمعضل جهت رهايي از 
مهمي ها علم و تكنولوژي نقش راهبرداين در تمامي . دهند راهبردهاي مختلفي ارائه مي

هـا را در توسـعة ملـي و ارتقـاء دانـش و      نقـش دانشـگاه   كننـد تالش ميكشورها . دندار
هـاي توسـعه و پيشـرفت بـه پيونـد      از اين رو سياسـت . تكنولوژي مورد توجه قرار دهند
   ).3-1. ، ص1377زارعي، ( دانشگاه و صنعت وابسته است

هار فايـدة مهـم   چ. ها بهره برندتوانند به طرق مختلف، از وجود دانشگاهها ميشركت
؛ التحصيالن دانشـگاهي فارغاستخدام : عبارتند ازدانشگاه براي صنعت به ترتيب اهميت، 

پردازي براي توليد محصوالت جديد يا فراينـدهاي نـو؛ تـدارك اطالعـات عمـومي و      ايده
                                                 
1- Woolgar 
2- Jaffe 
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  .)258ـ 259. ، ص2001و ديگران،  1اسكارتينگر( و حمايت مستقيم در فرايند توسعه مفيد

  هاي پيوند صنعت و دانشگاهالگو - 2- 2
هـاي مختلـف و متفـاوت ارائـه     توان در قالبالگوهاي تعاملي صنعت و دانشگاه را مي

كـه  است ارتباطي ميان دانشگاه و صنعت  روشهايي، يكي از انواع هاي تعاملروش. نمود
هـاي غيررسـمي،   التحصيالن دانشگاهي توسط صنعت، مالقـات استخدام فارغ: عبارتند از

ات مشترك، مشورت با دانشگاه، فروش حق امتياز اختراعـات بـه صـنعت، خريـد     تحقيق
بـه  هـا  ايـن روش  ).907. ، ص2009، 2گيوليـاني و آرزا ...(نمونة اولية محصول از صـنعت و 

، مشاركت در تحقيـق و  )به صنعتگران(هاي اوليه آموزش: اندشدهنيز معرفي زير صورت 
ها و پشـتيباني  ، و توسعة شركت)هاي طرفينيتبراي معرفي قابل(توسعه، روابط عمومي 

. ، ص2000، 3مارتينگ) (مشاركت با صنعت در تأسيس شركت و پشتيباني از آن(از آنها 
هاي كارشناسي ارشـد و دكتـرا و حمايـت مـالي از آنهـا،      نامهنظارت بر پايان ).35ـ   53

صـنعت، انتشـار   تحقيقات قراردادي، تحقيقات مشترك، استخدام محققين دانشگاهي در 
كتب و مقاالت مشترك، سخنراني اعضاي صنعت در دانشگاه، آمـوزش اعضـاي صـنعت،    

، حضـور موقـت   )مشـترك ميـان صـنعت و دانشـگاه    (هاي اقماري جديد تشكيل شركت
التحصيالن، توافقات مربـوط بـه اعطـاي ليسـانس      دانشگاهيان در صنعت، استخدام فارغ

نيـز از ديگـر مـوارد اسـت      المللية تحقيقات بين، و عضويت در شبك)برداريمجوز بهره(
  ).260. ، ص2001اسكارتينگر و ديگران، (

: اندمعرفي شده به شرح ذيلانواع تعامالت ميان صنعت و دانشگاه ديگري  ةدر مطالع
سـاختمان   مشاوره و تحقيقات قـراردادي، سـاخت تأسيسـات و    ها،ها و نشستكنفرانس

ها، مراكز رشد، مراكز تحقيقـاتي  أسيسات، آزمايشگاهحمايت مالي صنعت براي ساخت ت(
، و )طـرفين توسـط يكـديگر   آمـوزش  (، آموزش )هاي اقماريمشترك، و تأسيس شركت

  .)1301. ، ص2007، 4استه و پاتلدي(تحقيقات مشترك 

                                                 
1- Schartinger 
2- Giuliani & Arza 
3- Marting 
4- D'Este & Patel 
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  ارتباط متقابل دانشگاه، صنعت و دولت - 3- 2
كـه  » ور يا همان نسل اولمحدانشگاه آموزش«توسعة دانشگاهي، مسير طوالني را از 

كـه از آن بعنـوان   » محور يا نسـل دوم دانشگاه تحقيق«صرفاً فعاليت آموزشي داشته؛ تا 
دانشگاه كارآفرين يا نسـل  «محور تا شود؛ و از دانشگاه تحقيقانقالب اول دانشگاه ياد مي

اول، طي انقالب . شودكه از آن بعنوان انقالب دوم دانشگاه ياد مي ؛طي كرده است» سوم
. گرفت بوجود آمـد  هاي تحقيقاتي دانشگاه صورتيك توسعه و تغيير دروني كه در گروه

تحقيقـاتي   هـاي گويند و اساس آنها همان دريافت هزينه» 1شبه شركت«ها به اين گروه
انقالب دوم، به شركت دانشگاهيان در فرايند انتقال تكنولوژي . در يك محيط رقابتي بود

دانشـگاه،   هايي كه به همين منظور درسات تجاري از طريق مكانيسمها و مؤسبه شركت
تحقيقـات جهـاني    ).317ــ 318. ، ص2003، 2اتزكـوويتز (اند مربوط است طراحي شده

هـا وابسـته نيسـت و     بيانگر آن است كه پيشرفت فناوري، صرفاً به عملكرد داخلي بنگـاه 
باشـد  هاي مـرتبط مـي  و ساير سازمان هاشديداً متأثر از كنش متقابل بنگاهها با دانشگاه

  ).2-1. ، ص1387نژاد،  باقري(
، چـارچوبي بـراي ايجـاد اشـكال جديـد      )ـ دولـت  ـ صنعت دانشگاه(بخشي مدل سه

، نوعـاً  )بخشيمدل سه(گانه در سيستم مارپيچ سه. سازماني جهت تشويق خالقيت است
شوند كه در آن، هر طرف در  دانشگاه، صنعت و دولت، وارد يك ارتباط دوطرفه با هم مي

هـا و  هـا، شـركت  به عنوان مثـال، دانشـگاه  . حال تالش براي بهبود عملكرد ديگري است
ها در يك منطقه ممكن است وارد مذاكراتي براي بهبود اقتصاد آن منطقه، بسـتن  دولت
همچنانكه هر . هايي براي توسعة رشد اقتصادي، يا تأسيس شوراي تكنولوژي شوندپيمان
با ديگري مشاركت دارد ولي هر بخش نقش اولية خود و موجوديت متمـايز خـود را   يك 

طبق اين تئوري، تعامـل ايـن سـه بخـش،      ).8ـ10.، ص2008اتزكوويتز، (كند حفظ مي
. ، ص2003اتزكـوويتز،  ( بنيـان اسـت  جامعة دانـش  در اصلي براي بهبود شرايط نوآوري

294 .(  
  

                                                 
1- Quasi-firms 
2- Etzkowitz 
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  سازي دانشدانشگاه و تجاري - 4- 2
سازي و انتقال دانش و فنـاوري بـه   در تجاري رود نقش فعاليها انتظار مياز دانشگاه

ها بيشتر به ابزارهاي حمايت از كارآفريني تجهيز گردند هرچه دانشگاه. صنعت ايفا كنند
 فـراهم  شـده  توليـد ي هـا فنـاوري  انتقال و هاايده سازيتجاري برايتري و بستر مناسب

 هـاي دانشـگاه  سطح در حاضر حال در .بود خواهند ترموفق خود لترسا انجام در نمايند
 دانشگاهي كارآفريني و تحقيقات نتايج سازيتجاري با ارتباط در مختلفي نهادهاي كشور
 رشـد  مراكز كارآفريني، مراكز صنعت، با ارتباط دفاتر :از عبارتند كه كنندمي نقش ايفاي

 ،مختلـف  هـاي دانشـگاه  در اسـت  ممكن اختارهاس و نهادها اين البته. علمي هايپارك و
  ).15-16. ، ص1389مهر،  عاملي و آزادگان جبل( باشند داشته متفاوتي اسامي

توان چنين سازي دانش و كارآفريني دانشگاهي را ميمهمترين موانع تجاريبرخي از 
و  عدم وجود ارتباطات«، »بوروكراسي و عدم انعطاف سيستم مديريت دانشگاه« :برشمرد
فرهنگ متفاوت فعاالن «، »گذاران، فعاالن صنعت و دانشگاهيانهايي ميان سرمايهشبكه

، »هـاي فكـري در سـطح ملـي    قوانين ضعيف حفاظت از دارايي«، »صنعت و دانشگاهيان
عـدم شـناخت دانشـگاه از نيازهـا و     «، »هـاي دولتـي  وابسته بودن دانشگاه بـه بودجـه  «

سـازي  م احساس نياز و فقدان انگيزه براي تجاريعد« و »هاي بخش كسب و كار اولويت
  ).73. ، ص1389پور و نديرخانلو،  پورعزّت، قلي(» دانش

  دانشگاه كارآفرين - 5 - 2
رابطه بـا دولـت و صـنعت    دانشگاه براي كارآفرين بودن بايد استقالل عمل زيادي در 

). 319. ، ص2003اتزكـوويتز،  (نيـز داشـته باشـد    و در عين حال، تعامل زيـادي   داشته
هاي مختلف دانشـگاه، صـنعت و   دانشگاه كارآفرين، زادة تعامالت چندجهتي ميان بخش

دانش، مأموريت جديد براي دانشگاه اسـت كـه آن را بصـورت     سازيتجاري. دولت است
تر به استفاده كنندگان از دانش متصل و بـه يـك فعـال اقتصـادي مسـتقل تبـديل       قوي
  :ر چهار ستون استوار استدانشگاه كارآفرين، ب. كند مي

 و اجرا  را فرموله) استراتژيك(ندمدت رهبري دانشگاهي؛ كه قادر است يك افق بل
 نمايد؛

 ها و اموال غير كنترل قانوني بر منابع دانشگاه؛ شامل اموال فيزيكي همچون ساختمان
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 فيزيكي مانند حقوق معنوي نتايج تحقيقات؛

 طريق اعطاي حق امتياز اختراع، اعطاي پروانة  آوري ازظرفيت سازماني براي انتقال فن
 استفاده و مراكز رشد؛

 اخالق كارآفريني ميان مديران، اساتيد و دانشجويان 

دانشگاه كارآفرين با تقويت وتوسعة تحقيقات اساسي و مهم و كاوش نتايج تحقيقات، 
، 2008كوويتز، اتز(كند توان به تكنولوژي تبديل كرد را آمادة استفاده ميمواردي كه مي

  ).28. ص

  موانع بازدارندة دانشگاهيان از تبادل دانش با صنعت - 6- 2
انتقال دانش، در روابط صنعت و دانشگاه دو نـوع   ةمحققين دانشگاهي فعال در زمين

بـه  و هزينـة دوم   1هـاي علمـي  هزينة اول به انحـراف از نُـرم  . شناسايي نموده اند هزينه
ـ اسميت ( 2ط استتبمري فرايند پيچيدة انتقال تكنولوژ . )99ـ100. ، ص2001، 3و پاوِل اُوِن 

دارد كه دانشگاهيان را از تبادل دانش بـا صـنعت بـاز مـي    توان موانعي بر اين اساس، مي
  ):657ـ659. ، ص2012، 4تارتاري و ديگران(تشريح كرد  بدين شكل،

اشتن تعامل با انگيزة محققين دانشگاهي براي د .5موانع محوري در تبادل دانش. الف
. گيردصنعت، به ميزان زيادي از هدف آنها براي تقويت تحقيقات آتي خود سرچشمه مي

بعالوه، تعامل با صنعت، اغلب باعـث درك بهتـر كـاربرد تحقيقـات بنيـادين دانشـگاهي       
  ).101. ، ص2007، 6برِسكي و ديگران( شود مي

تواننـد از طـرف   كـه مـي  به هر روي، دو نوع هزينه در تعامل با صـنعت وجـود دارد   
: دانشــگاهيان بعنــوان مــوانعي بــزرگ در جهــت فراينــد انتقــال دانــش شــناخته شــوند

 توانـد ا صـنعت مـي  كه تعامل ب معناستمحرمانگي، به اين  8، و انحراف موضوع7محرمانگي
گـذاري  و اولويـت  9هاي دانـش آزاد و تهديدي براي نُرم بوجود آورده نتايج نشردر هايي محدوديت

                                                 
1- Deviance from the norms of scence 
2- Complex technology transfer process 
3- Owen-Smith & Powell 
4- Tartari, Salter, & D'Este 
5- Orientation barriers 
6- Breschi, Lissoni, & Montobbio 
7- Secrecy 
8- Subject Skewing 
9- Open Science 
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توانـد اسـتقالل   كه تعامل با صـنعت مـي  معناست اين  انحراف موضوع نيز به . اشدد بآزا
ـا ال( كنـد  محـدود محققين دانشگاهي را در انتخاب موضوع تحقيقـات آتـي خـود     ، 1زينگ

  .)411ـ416. ، ص1997
هاي دانشگاهيان براي مشاركت در فعاليت ةانگيز. 2تبادل دانش دادوستديموانع . ب

يا  آوري در دانشگاه، تقويتال فنتواند از طريق نحوة تسهيل فرايند انتقانتقال دانش مي
توانـد  ، مـي رايند اعطاي پتنت در دانشـگاه بعنوان مثال، نارضايتي فرد از ف. تضعيف شود

منصرف كرده يا آنها را مجبور به دور  اختراعنشر را از تصميم براي مخترعين دانشگاهي 
كرده و وادارد تا بصورت مستقيم با شـريك تجـاري    )TTO(زدن دفاتر انتقال تكنولوژي 

  ).115ـ117. ، ص2004، 3جِل و ديگرانسيِ(خود معامله كنند 

  موانع فردي و اجتماعي انتقال دانش - 7- 2
موانـع  . فردي و اجتماعي، تقسيم كـرد  بخشنگاهي ديگر، به دو توان از ميموانع انتقال دانش را 

  :عبارتند ازفردي 
كمياب و ارزشمندي  كه دانش دانش، قدرت است و متخصصيني :ت دادن قدرتاز دس. الف

ـاي   اين امر. و انحصار دانش را در دست دارنددارند شهرت فراوان داشته  منجر به احتكار دانش به ج
  .شودانتقال آن مي

ـا  فرد صاحب دانش، به دليل اينكه دانش خود را ارزشمند و كمياب مي :افشاء. ب و داند از افش
  .ورزددر اختيار ديگران قرار دادن آن امتناع مي

در مورد اينكه دانش آنها براي ديگـران مفيـد    تجربهو كم معموالً افراد جوان :عدم اطمينان. ج
ـاع     شوندخواهد بود يا خير، دچار ترديد مي به همين دليل، از در اختيار قرار دادن دانـش خـود، امتن

  .ورزندمي
دانش، ممكن است بعنوان يـك فعاليـت فـوق برنامـه تلقـي شـود چراكـه        انتقال  :انگيزش. د

ـان  كه به مستندسازي، ارتباط برقرار كردن با كساني ـ بر آن نياز دارند و از اين دست موارد، زم بـه  . دن
همين دليل، انتقال دانش، نيازمند انگيزش است كه در صورت عدم وجود آن، چنين اتفاقي نخواهـد  

  .افتاد

                                                 
1 - Elzinga 
2 - Transactional barriers 
3 - Siegel, Waldman, Atwater, & Link 
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  :استزيري نيز شامل موارد موانع اجتماع
ـاي  عدم وجود زبان مشترك با بخش صنعت، براي انتقال دانش موجـود در مـدل   :زبان. الف ه
  .ها و عقايد اوهاي كاري، الگوها، پارادايم، مدلنظراتفرد، نقطه ذهني
ار هنگامي كه اين دانش، از افككارانه و رفتارهاي محافظه از تعارض پرهيز :پرهيز از تعارض. ب
  .كند تواند از انتقال دانش جلوگيريميهاي جديد تشكيل شده باشد و ايده
هايي كه بسيار بوروكراتيك هستند روندهاي رسمي سازمان :مراتببوروكراسي و سلسله. ج

  .شودهاي جديد ميزيادي دارند كه مانع انتقال دانش و ايده
هاي سازماني ن اهداف فردي و پارادايمفقدان انسجام و پيوستگي ميا :هاي متناقضپارادايم. د
ـارادايم   در مسير تنظيم و پيوسته تواند مشكالتي مي ـا پ ـازگار    سازي عقايدي كـه ب ـازماني س ـاي س ه

ـارادايم      چراكه در چنين سازمان. نيستند ايجاد كند ـاي جديـد، از ديـد پ ـار نظره ـايي اظه ، غالـب  ه
  ).2ـ3. ، ص2001، 1ديسترِر(پذيرفتني نيست 

  يت ارتباط صنعت و دانشگاه در ايرانوضع - 8- 2
در ايـن راسـتا   . تالش براي صنعتي شدن ايران از چند دهه قبل از انقالب آغـاز شـد  

با وجـود  . آالت صنعتي و ابزارآالت و تجهيزات وارد كشور گرديدحجم عظيمي از ماشين
توليدات شوند التحصيل ميهزاران نفري كه هر ساله در علوم پايه و فني و مهندسي فارغ

مسبب اين بحـران در مرحلـة اول،   . المللي وجود نداردصنعتي قابل رقابت در عرصة بين
اشتباه بزرگ در سيستم آموزش عالي است كه از الگوبرداري نامناسب از سيسـتم غربـي   

آنچه در آن كشورها به خوبي پاسخگوي نياز آنان است در كشـور  . سرچشمه گرفته است
در سطح كارشناسي، تنها اصول و مباني علوم مهندسي را بـه   .ما نامناسب بوده و هست

صنعتي كه با هدف  .كنندالتحصيل و روانة صنعت ميآموزند و آنها را فارغدانشجويان مي
ريزي نشده، صنعتي كه مجهز به مراكز تخصصي و پژوهشي نيست طراحي و ساخت، پايه

عت را جبران نمايند؛ يعني طراحي التحصيالن فني انتظار دارد كه كمبودهاي صناز فارغ
از سـويي ديگـر معيـار سـنجش كيفيـت       .هاي توليـد را فراگرفتـه باشـند   بدانند و روش

هاي مهم هاي دانشگاهي، انتشار آنها در مجالت معتبر علمي يا ارائة در كنفرانسپژوهش
لمي موضوعات انتشاريافته در اين مجالت، شامل آخرين دستاوردهاي ع. المللي استبين

                                                 
1- Disterer 
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امـا  . ترين كشـورها جلـوتر اسـت   و دانشگاهي است و چندين سال از تكنولوژي پيشرفته
همين دانشگاه نه در زمينة آموزش قادر است نياز صنعت را برطرف نمايد و نه در زمينة 

  ).2-1. ، ص1377زارعي، (هاي صنعت را تأمين كند تواند كامالً خواستهپژوهش مي
اي حيطي در ارتباط صنعت و دانشگاه، بر اساس مطالعـه موانع ساختاري و مبرخي از 

سياست علمي و صنعتي كشور در ارتبـاط دو بخـش؛ سـاختار     عدم همسويي :عبارتند از
ها و صـنايع از  گراي كشور تا توليدي بودن آن؛ عدم باور متقابل دانشگاهاقتصادي تجارت

  ).8-1. ، ص1387نژاد،  باقري( هاي همديگرتوانمندي

  شناسي تحقيقروش - 3
 نـوع  از روش از نظـر  اسـت و تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقـات كـاربردي   

اسـاتيد   جامعة آماري اين تحقيـق،  .)202، ص1384خاكي، ( است پيمايشي ـ توصيفي
صنعتگراني هستند كه در شهر تهران، مشغول به فعاليـت  و  هاي تهران مديريت دانشگاه

 1در قالـب مـدل اسـمارت    عه، طـي انجـام تكنيـك دلفـي    اين مجمو .باشندمي اقتصادي
، به دو پانل اعضاي هيأت علمي دانشگاه و متخصصين صنعت تقسـيم  بازاريابي اجتماعي

، )شـود كه بخشي از دلفـي را شـامل مـي   ( نكتة قابل توجه اينكه در مطالعات كيفي. شد
تكنيـك دلفـي،    ).92ص , 1385, هـومن (باشد نفر، متغير مي 40تا  4نمونة آماري بين 

 -2ـ طوفان فكـري بـراي يـافتن عوامـل مـؤثر؛      1: شامل سه مرحله است كه عبارتند از
 -3؛ )جداسـازي مهمتـرين عوامـل   (محدود كردن عوامل شـناخته شـده در مرحلـة اول    

در ايـن مطالعـه    .)23ــ 24، 15ــ 17. ص، 2004، 2اُكُلي و پاولوفسـكي ( بندي عوامل رتبه
براي يافتن موانـع   دلفي اول، شامل سه مرحله :است ده شدهدوبار از تكنيك دلفي استفا

فردي برقراري ارتباط ميان اعضاي هيأت علمي و متخصصين صنعت است؛ و دلفـي دوم  
اي بـودن  علـت دو مرحلـه  . براي يافتن راهكارهاي مرتفع ساختن موانع شامل دو مرحله

بـراي يـافتن راهكـار     دلفي دوم اين است كه مرحلة آغازين دلفي يا همان طوفان فكري
هـاي مطـرح شـده در    پرسـش (، در مرحلة آغازين دلفـي اول، انجـام شـده اسـت     موانع

  .نظران خواهد شدو در اينجا تنها اقدام به اجماع ميان صاحب) پرسشنامه
كـه در   مراحل اول و دوم تكنيك دلفي(با توجه به كيفي بودن بخشي از اين مطالعه 

                                                 
1- SMART 
2- Okoli & Pawlowski 
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در ايـن  ) شـود نظـران اسـتفاده مـي   باز، از نظـرات صـاحب   هايآنها با استفاده از پرسش
 7عضـو هيـأت علمـي و     6(نظر استفاده شـده اسـت   صاحب 13مراحل، از نظرات جمعاً 

 1ايگيري اين مراحل نيـز بـه صـورت ارجـاعي زنجيـره     و روش نمونه) متخصص صنعت
محقـق   است كه در آن، هر كارشناس يـا اسـتاد، بوسـيلة فـرد قبلـي، بـه      ) گلولة برفي(

در مراحلـي از تحقيـق نيـز كـه مربـوط بـه       ). 88. ، ص1385هومن، (شود پيشنهاد مي
باشد و به بخـش كمـي تحقيـق    بندي راهكارها ميبندي موانع و همچنين اولويتاولويت

بنـدي  متخصص صنعت خواسته شد تا اقـدام بـه اولويـت    30استاد و  30مربوط است از 
اين تعداد، به دليـل ناكـافي بـودن تعـداد نمونـة اوليـه        انتخاب. راهكارها نمايندو  موانع

براي محاسبات كمي مربوط به اين مرحله و دستيابي بـه حـداقل   ) نفر 13يعني همان (
آذر و مـؤمني،  (انجـام شـده اسـت    ) نفـر  30(تعداد نمونه بـراي جامعـة آمـاري نرمـال     

  ).29. ص ،1389
و بصـورت   بنـدي حقيـق، طبقـه  ي، توسط تيم تهاي مراحل اول و دوم روش دلفداده

نظـران قـرار   ت در اختيار صـاحب طيف ليكر هايي درآمد و در مرحلة سوم در قالبگزاره
و آزمون فريـدمن   SPSSافزار  ها با استفاده از نرمرتبة گزارهدر اين مرحله، تعيين . گرفت
ها ارهزدر مرحلة چهارم نيز كه مربوط به تعيين استراتژي بازاريابي است گ. گرفت صورت

سـازي  و پس از غني بنديها را طبقهيق، اين گزارهو تيم تحق نظران تعيينتوسط صاحب
در مرحلة پـنجم بـه همـان    يكرت در اختيار ايشان قرار داده و آن، دوباره بصورت طيف ل

  .رتبه بندي صورت گرفتصورت قبل، 

  و نحوة اجراي آن در قالب دلفي مدل اسمارت  - 1 - 3
مفهوم بازاريابي اجتمـاعي  . ي براي اجراي بازاريابي اجتماعي استمدل اسمارت، مدل

با تركيب مفاهيم مربوط  او. شدفيليپ كاتلر، مطرح توسط  1971براي اولين بار در سال 
گـذاري  به تغييرات اجتماعي و بازاريابي تجاري و فنون تبليغات، اصول اين بحث را پايـه 

هـا،  توان براي فـروش ايـده  صول بازاريابي تجاري مياز ا، 2به اعتقاد كاتلر و زالتمن. نمود
  ).1385شمس و رشيديان، (رفتارها به جامعه استفاده كرد و  هانگرش

  :كه در باال به آنها اشاره شد در بازاريابي اجتماعي عبارتند از عناصر آميختة بازاريابي

                                                 
1- Chain Referral 
2- Kotler & Zaltman 
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هـاي  خواسـته  در بازاريابي تجـاري، فروشـندگان، نيازهـاي و   ): Product(ـ محصول  الف
كنند تا محصـوالت و خـدماتي را كـه مـورد     خريداران هدف را بررسي كرده و تالش مي

محصـول در بازاريـابي   ). 4ــ 7. ، ص1971مـن،  كاتلر و زالت(عالقة آنهاست توليد كنند 
گيـرد؛ ماننـد   اجتماعي، در واقع همان مداخالتي است كه براي تغيير رفتار، صـورت مـي  

هاي ترفيع، تغييـرات محيطـي بـراي تغييـر     هاي ارتباط و استراتژيبكارگيري استراتژي
  ).303. ، ص2002، 1جِر و ثَكريني... (هاي فيزيكي ورفتار، فعاليت
ـ ترفيع   ـ پيگيري اسـت كـه محصـول را     استراتژي و تاكتيك ارتباط): Promotion(ب 

من، اتلر و زالتك( سازدبراي مشتري هدف، شناخته شده، قابل قبول و حتي مطلوب مي
 ).7ـ10.، ص1971

هاي ارتباطي مانند ايميل، پوسـتر، اعالنـات عمـومي، و    ترفيع شامل ترتيبي از كانال
 ).303. ، ص2002جِر و ثَكري، ني(مكتوبات است 

ـ مكان   سومين عنصر آميختة بازاريابي در رويكرد اجتمـاعي، فـراهم آوردن   ): Place(ج 
توزيع بـه معنـي   . هاي پاسخگويي استمعيت هدف، و كانالتوزيع مناسب و سازگار با ج

) رفتـار (هـا بـه عمـل    دهد تا انگيـزه فراهم كردن بازار قابل دسترسي است كه اجازه مي
 .تبديل شوند

ـ قيمت    هايي را كه خريـدار بايـد در قبـال   توان هزينه يا هزينهقيمت را مي): Price(د 
ت، شامل هزينة مالي، هزينـة فرصـت، هزينـة    قيم. محصول، بپردازد تعريف نموددريافت 

در مورد هزينة ترك سيگار بايد گفت كه اين هزينه، بيشـتر  . انرژي، و هزينة رواني است
رواني است چراكه هزينة مالي وجود ندارد بلكه هزينة مالي فرد به واسطة تـرك سـيگار   

  . حتي كاهش يافته است
دهد و هنگامي كه اين توازن به م ميخريدار محصول، تحليل هزينه ـ منفعت را انجا 

كـاتلر و  (كند نفع منفعت باشد اقدام به خريد محصول يا همان انجام رفتار جايگزين مي
  ).9ـ 10. ، ص1971من، زالت

مطرح شـده   3، توسط نيجر 2براي اجراي بازاريابي اجتماعي، مدلي تحت عنوان اسمارت
. ، ص2002جِـر و ثَكـري،   نـي (ز، اجـرا نمـوده اسـت    آميـ است كه آنرا در دو پروژه، بطور موفقيـت 

                                                 
1- Neiger & Thackeray 
2- SMART: Social Marketing Assessment and Response Tool 
3- Neiger 
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  :اين مدل، شامل هفت مرحله است ).301ـ303
  گردد؛مي و با يك عنوان رفتاري، نامگذاري در اينجا مسئله، شناسايي. طراحي اوليه :مرحلة اول
و مخاطبان بندي مرحله، جامعة هدف، بخش در اين. تجزيه و تحليل جمعيت هدف :مرحلة دوم

ـاي اوليـه و مقـدماتي مربـوط بـه      شـوند و ايـده  ها، نيازها و ترجيحات آنها شناسايي ميواستهو خ ه
  .گردندهاي ارتباطي با مشتريان طراحي مياستراتژي

ـان    در اين مرحله، كانال. )ارتباطي(تجزيه و تحليل كانال  :مرحلة سوم ـاطي مي هاي مناسـب ارتب
ـات   ان طرح، ترجيح ميهايي كه مخاطبكانال(محققين و جمعيت هدف  ـا، اطالع دهند از طريق آنه

هايي كه بايد اسـتفاده شـوند تعيـين    شوند؛ همچنين تعداد كانال، شناسايي مي)الزم را كسب كنند
ـانة  ها، و روشتوانند افراد، مؤسسات، سازمانها مياين كانال .گردندمي هاي ارتباطي خاص مانند رس

  .باشند... جمعي، ارتباطات شخصي و
تعيين آميختة بازاريابي و بررسي بازار به منظور شناسايي رقبا . تجزيه و تحليل بازار :مرحلة چهارم

  .پذيردو شركا در اين مرحله انجام مي
ـابي، تبـديل بـه     . آزمودن آنطراحي محتوا و پيش  :مرحلة پنجم در مرحلة پنجم، آميختـة بازاري

ها همان اين استراتژي. عي و كاالي مورد مبادله استشود كه نمايندة كاالي اجتماهايي مياستراتژي
- هاي ترفيع، تغييرات محيطي، فعاليتهاي ارتباط و استراتژيمداخالت هستند كه شامل استراتژي

در اين مرحله، محتواي برنامه با استفاده از اطالعات بدست آمـده از جمعيـت   . است... هاي فيزيكي و
  .شودآزمون ميل، ساخته و پيشهدف، بازار و تجزيه و تحليل كانا

ـا،  برقراري ارتباط با مخاطبان و درگير كردن آنها در طرح، اجراي اسـتراتژي . اجرا :مرحلة ششم ه
ـازبيني برنامـه، در ايـن      مستندسازي فرايندهاي اجرا، و مقايسة آن با زمانبندي پروژه، و در نهايـت، ب

  .شودمرحله انجام مي
ارزيابي ميـزان دريافـت اطالعـات    : هاي اين مرحله عبارتند ازفعاليت. ارزيابي :مرحلة هفتم

مدت برنامه و بازبيني طرح، توسط مخاطبان، ارزيابي نتايج كوتاه) بازاريابي اجتماعي(برنامه 
تغييرات رخ داده در رفتار، بـه موجـب اجـراي ايـن برنامـه در      (و تجزيه و تحليل تغييرات 

  ).16ـ18 ،2003ثَكري و ديگران، ) (جمعيت هدف
مرحلـة اول  اند بدين صورت كه در دلفي و اسمارت با هم تلفيق شده هايدر اين مطالعه، تكنيك

ـارم روش       ، به ترتيب زير، اقدام به جمعتكنيك دلفي ـا چه ـاز مراحـل اول ت ـات مـورد ني آوري اطالع
  :شوداسمارت، مي
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 ايي شده و در مرحلة اول روش اسمارت كه مرحلة طراحي اوليه است، مسئله، شناس
 .شوداهداف پروژه، مشخص مي

در اين تحقيق، مسئله، عدم وجود ارتباط يا كمبود ارتباط ميان اعضاي هيأت علمي 
ها و متخصصين بخش صنعت است و هدف از پروژه، بهبود وضعيت فعلي يا همان دانشگاه

 .تها و متخصصين بخش صنعت اسايجاد يا افزايش ارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه

  در مرحلة دوم روش اسمارت كه مرحلة تجزيه و تحليل جمعيت هدف است، اقدام به
ها، نيازها و ترجيحات مشتريان، شناسايي بندي جامعة هدف كرده و خواستهبخش
- يكي اعضاي هيأت علمي رشته: در اين پروژه، جامعة هدف، دو بخش است. شوندمي

ريت كارآفريني، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مدي(هاي مختلف گروه مديريت 
، و ديگري، متخصصين بخش صنعت )مديريت مالي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه

 ...).مديران، سرپرستان و(

براي شناسايي خواسته، نيازها و ترجيحات هر كدام از دو بخش باال از نقطه نظر خودشان 
  .هايي مطرح شدبصورت جداگانه، پرسش

 گيرد، سمارت كه تجزيه و تحليل كانال ارتباطي، صورت ميدر مرحلة سوم روش ا
سؤالي مشترك ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه و متخصصين صنعت، مبني بر 

 .هاي ارتباطي ميان اين دو گروه مطرح شدها و روشكانال

  صورت )آميختة بازاريابي(در مرحلة چهارم روش اسمارت كه تجزيه و تحليل بازار ،
در ارتباط با موانع فردي و ساير موانع ارتباطي ميان دو گروه مذكور ت گيرد سؤاالمي

 .مطرح گرديد

ـاعي هسـتند     شودميمطرح ي كه در اين مرحله تسؤاال ـابي اجتم در واقع همان قيمت در بازاري
)Price ( كننـد  كه فرد را از خريد محصول جديد، يعني برقراري رابطه با طرف ديگر ارتباط، منع مـي
انع، از جمله خود فرد يا رقباي موجود در بازار هستند كه مشتري را به سـمت خـود، جلـب    اين مو(

ـاي داده  نيز از جـواب ) Promotion(و ترفيع ) Place(مكان ). كنند تا سراغ برقراري ارتباط نرودمي ه
 آيد تا مكان توزيعكند بدست ميشده به سؤال مرحلة سوم و همچنين مواردي كه محقق، اضافه مي

ها و مداخالتي نيز همان استراتژي)  Product(محصول . مشخص شود) برقراري ارتباط(اين محصول 
است كه بايد جايگزين رفتار فعلي شود و با استفاده از اطالعات به دست آمده از مراحـل قبـل و نيـز    

  .شودتصميمات محقق، ساخته و طراحي مي
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طالعات به دست ا، مرحلة دوم تكنيك دلفيدر . سدربه پايان ميمرحلة اول تكنيك دلفي در اينجا 
ـا ارائـه   گيرد تا نظرو دوباره در اختيار افراد، قرار مي بنديآمده، جمع و بـه   نهايي خود را راجع به آنه

  .ها برسنداجماع در پاسخ
د چهارم، در اختيار افراد قرار مي گير ، موانع به دست آمده در مرحلةمرحلة سوم تكنيك دلفيدر 

بتوان با استفاده  تاكنند روي طيف ليكرت ميبندي هر مانع لويتبر اساس طيف ليكرت، اقدام به او تا
  .از آزمون فريدمن، ترتيب اين موانع را از نظر ميزان اهميت، مشخص نمود

  ،در مرحلة پنجم روش اسمارت، آميختة بازاريابي بدست آمده در مرحلة قبل
ها دوباره در اختيار افراد، قرار اين استراتژي شود وهايي ميتبديل به استراتژي

گيرد تا احتمال موفقيت آنها را با استفاده از طيف ليكرت، تعيين نمايند مي
 ).ها از نظر احتمال موفقيتبندي استراتژياولويت(

. باشـد بسيار مشكل مي... هاي زماني وانجام مراحل ششم و هفتم اين روش، به دليل محدوديت
شود تا بتوان تخميني قابل قبـول از نحـوة   منظور، اقدام به نظرسنجي از خود اين افراد ميبه همين 

  ).گيردهمان اقدامي كه در مرحلة پنجم انجام مي(رفتار آنها، بدست آورد 

  هايافتهتجزيه و تحليل ـ  4
شگاه پس از انجام مراحل اول و دوم تكنيك دلفي، موانع فردي مربوط به اعضاي هيأت علمي دان

دارد و همچنين موانـع فـردي متخصصـين    كه آنها را از برقراري ارتباط با متخصصين صنعت باز مي
ه موانـع دانشـي، نگرشـي و    در سه گرودارد صنعت كه آنها را از ارتباط با اعضاي هيأت علمي باز مي

  .شناسايي شدندرفتاري / مهارتي
  :ها عبارتند ازعلمي دانشگاهموانع فردي شناسايي شدة مربوط به اعضاي هيأت برخي 

ـافي ندارنـد   ـاربرد و     ؛اعضاي هيأت علمي، در موضوعات و مباحث علمي، تسلط ك نسـبت بـه ك
ـات و  در تجاري ؛بكارگيري دانش نظري در صنعت آگاهي و شناخت كافي ندارند سازي نتايج تحقيق

ـاط    ؛توليد ثروت، آگاهي و شناخت كافي ندارند ـات و    در مورد نحوة برقـراري ارتب ـا صـنعت، اطالع ب
ـافي ندارنـد   از واقعيت ؛تجربة كافي ندارند معتقدنـد متخصصـين   ؛ هاي صنعت و جامعه، شـناخت ك

معتقدند متخصصـين صـنعت،   ؛ پذيرندصنعت، تفكرات سنتي دارند و اصول علمي را در صنعت نمي
از طـرف صـنعت   معتقدند شروع همكاري بايـد   ؛گيرندهاي علمي را به كار نميها و پيشرفتنوآوري

ـات و    ؛ باشد نه دانشگاه معتقدند محل فعاليت آنها فقط دانشگاه است و فقط بايد بـه آمـوزش، تحقيق
ـاي صـنعت     ؛بپردازند... نوشتن مقاله و كتاب و به خاطر ترس از شكست تمايلي به وارد شدن بـه فض
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 .ندارند

  :موانع مربوط به متخصصين صنعت نيز عبارتند ازبرخي از 
ـا زمينـة      ناآشنايي و عدم آگاهي متخصصين صنعت با كاربرد و مزاياي مباحث علمـي مـرتبط ب
كاري خود، منجر شده است تا آنها به دانش اعضاي  هيأت علمي دانشگاه در اين زمينه، احساس نياز 

ـات و     ؛ نكنند ـأت علمـي دانشـگاه در ارتباط نحوة بيان و انتقال مفاهيم تخصصي از سوي اعضاي هي
از ميزان تسلط اعضاي هيأت علمي بـه  ؛ وهاي فيمابين با متخصصين صنعت،  قابل فهم نيستگفتگ

از ميزان تسلط اعضاي هيأت علمـي در  ؛ مباحث علمي مرتبط با زمينة صنعتي، شناخت كافي ندارند
ـار  از مزيت ؛سازي و اجراي اصول علمي مرتبط با زمينة صنعتي، شناخت كافي ندارندپياده هاي به ك
ـان   از روند و نحوة اجراي طرح ؛ن اصول علمي در صنعت، شناخت كافي ندارندبرد هاي مشـترك مي

ـاده : مانند(خود و اعضاي هيأت علمي دانشگاه  ـات، مـديريت امـور، و    كارآموزي، پي ـازي تحقيق ، ...)س
 .آگاهي كافي ندارند

ـا از طريـق آزمـون    بندي آ، اقدام به رتبهبندي و تركيب آنهاو جمع پس از شناسايي اين موانع نه
ـاي    )ترينمهم(درصد اول 20و ) مرحلة سوم دلفي(فريدمن شده  ـايي راهكاره اين موانع، براي شناس

ـاداري  با توجه به اينكه  .نظران قرار گرفترفع آنها در اختيار صاحب بـه دسـت آمـده از     ضـريب معن
ـ  آزمون فريدمن، براي موانع مربوط به اعضاي هيأت علمي دانشگاه، ع مربـوط بـه متخصصـين    و موان

ـا مبني بر برابر بودن رتبه(توان نتيجه گرفت كه فرض صفر است مي =05/0αكوچكتر از  صنعت، ) ه
  .)4تا  1جداول ( شودتأييد مي و فرض مقابل رد

  
  :به تفكيك هر بخش ارائه شده استه شدبندي رتبهموانع  در زير
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ـانع ي است كه نرمن، ميانگي»1رتبة ميانگيني«عدد درج شده در رديف  ، محاسـبه  افزار براي هر م
طريقي كـه  پس از اين مرحله، راهكارهاي مرتفع ساختن هر يك از اين موانع، به همان  .نموده است

راهكارهاي شناسايي شده براي رفع  .)مرحلة اول و دوم دلفي( شناسايي شدند در متدلوژي ذكر شد
ـانع  هموانع فردي ارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه ارائـه شـده    ا با متخصصين صنعت، ذيل هـر م

  :است
 اعضاي هيأت علمي، تجربة كافي براي شروع ارتباط با صنعت يا ادامة آن را ندارد 

ـال   . ب؛ فاده از فضاي مجازيتعامل و است تدوين استانداردهاي. الف :از عبارتندراهكارها  ايجاد مراكـز انتق
ها بـه سـوي   دادن دانشگاه سوق دادن. ج؛ با صنعت در دانشگاه دانش و تكنولوژي و مراكز تحقيقاتي مشترك

ـ دانشگاه(ها نسل سوم دانشگاه ـ صنعت   .)مدل دولت 

ـا  )در صورت اجرايي شدن(اين راهكارها بر اساس ميزان موفقيت احتمالي آنها اهميت ترتيب  ، ب
  .)دلفي مرحلة دوم( درج شده است 5ـ4در جدول  ،نظراناستفاده از نظرات همان صاحب

  
  
  
  
  
  
  
 سازي نتايج تحقيقات و توليد ثروت، آگاهي و شناخت كافي ندارنداعضاي هيأت علمي، در تجاري  

تـدوين اسـتانداردهاي   . ب؛ حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف. الف :راهكارها عبارتند از
مشترك  تحقيقاتيو مراكز  ايجاد مراكز انتقال دانش و تكنولوژي. ج؛ تعامل و استفاده از فضاي مجازي

ـاي مختلـف  انتقال تجربيات ديگر اساتيد با استفاده از رسانه. د؛ با صنعت در دانشگاه حركـت  . هــ ؛ ه
  .هاها به سوي نسل سوم دانشگاهدادن دانشگاه

ـا   درج شـده   6ــ 4در جـدول  ترتيب اهميت اين راهكارها بر اساس ميزان موفقيت احتمالي آنه
  .است

  
  

                                                 
1 - Mean Rank 
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 هيأت علمي، در مورد نحوة برقراري ارتباط با صنعت، اطالعات كافي ندارند اعضاي  

تـدوين اسـتانداردهاي   . ب؛ صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف حضور. الف :از عبارتندراهكارها 
ـاتي        . ج؛ تعامل و استفاده از فضاي مجازي ـال دانـش و تكنولـوژي و مراكـز تحقيق ـاد مراكـز انتق ايج

ـاي مختلـف  انتقال تجربيات ديگر اساتيد با استفاده از رسانه. د؛ در دانشگاهمشترك با صنعت  . هــ ؛ ه
 .هاها به سوي نسل سوم دانشگاهحركت دادن دانشگاه

نظران، براي رفع اين مانع، برابر است و هيچ يـك بـر ديگـري،    رتبة اين راهكارها در نظر صاحب
  .برتري ندارد

 اند، عادت كرده...)مثالً آموزش، تحقيقات و(تكراري در دانشگاه  هاياعضاي هيأت علمي به انجام رويه  
ـا        مراكزايجاد . الف :از عبارتندراهكارها  ـاتي مشـترك ب انتقال دانـش و تكنولـوژي و مراكـز تحقيق

ـا ها به سوي نسل سوم دانشگاهحركت دادن دانشگاه. ب؛ صنعت در دانشگاه ـام   . ج؛ ه ـاماندهي نظ س
تغيير روية . د؛ صاص قانونمند بخشي از زمان اساتيد براي حضور در صنعتتحقيقات دانشگاهي و اخت

 .وزارت علوم در ارزشيابي استادان دانشگاه

نظران، براي رفع اين مانع، برابر است و هيچ يـك بـر ديگـري،    رتبة اين راهكارها در نظر صاحب
 .برتري ندارد

 باشد نه دانشگاه اعضاي هيأت علمي معتقدند شروع همكاري بايد از طرف صنعت  
ـال    . ب؛ صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلـف  حضور. الف :از عبارتندراهكارها  ـاد مراكـز انتق ايج

انتقال تجربيات ديگر اساتيد با . ج؛ دانش و تكنولوژي و مراكز تحقيقاتي مشترك با صنعت در دانشگاه
  .هاسل سوم دانشگاهها به سوي نحركت دادن دانشگاه. د؛ هاي مختلفاستفاده از رسانه

نظران، براي رفع اين مانع، برابر است و هيچ يـك بـر ديگـري،    رتبة اين راهكارها در نظر صاحب
 .برتري ندارد

 اي بـراي  ريزي ندارند تا همين موضوع، انگيـزه اعضاي هيأت علمي، براي كارراهة تحقيقاتي خود، برنامه
  برقراري ارتباط با متخصصين صنعت باشد

ـال    . ب؛ صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلـف  حضور. الف :از عبارتندراهكارها  ـاد مراكـز انتق ايج
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انتقال تجربيات ديگر اساتيد با . ج؛ دانش و تكنولوژي و مراكز تحقيقاتي مشترك با صنعت در دانشگاه
اندهي سام. هـ؛ هاها به سوي نسل سوم دانشگاهحركت دادن دانشگاه. د؛ هاي مختلفاستفاده از رسانه

تغيير . و؛ نظام تحقيقات دانشگاهي و اختصاص قانونمند بخشي از زمان اساتيد براي حضور در صنعت
 روية وزارت علوم در ارزشيابي استادان دانشگاه

ـا   درج شـده   7ــ 4در جـدول  ترتيب اهميت اين راهكارها بر اساس ميزان موفقيت احتمالي آنه
  .است

  
  
  
  
  

  :ين بخش صنعتبه همين ترتيب، در مورد متخصص
 اي اعتماد ندارندمتخصصين صنعت به اعضاي هيأت علمي، در ارتباط با مسائل حرفه  

ايجاد صندوق . ب؛ صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف حضور. الف :راهكارهاي اين مانع عبارتند از
ـانه  . ج؛ ارتباط دانشگاه و صنعت ـاي  انتقال تجربيات ديگر صنعتگران با اسـتفاده از رس . د؛ مختلـف ه

وزارت صنعت، وزارت كار (حمايت و پشتيباني دولتي . هـ؛ قانون اساسي 44هاي اصل اجراي سياست
  .تدوين استانداردهاي تعامل و استفاده از فضاي مجازي. و؛ از واحدهاي صنعتي...) و

ـا   درج شـده   8ــ 4در جـدول  ترتيب اهميت اين راهكارها بر اساس ميزان موفقيت احتمالي آنه
  .است

  
  
  
  
 هاي علمي اعضاي هيأت علمي، اعتقاد  ندارندمتخصصين صنعت، به توانمندي  

ـال  . ب؛ صنعتگران در دانشـگاه از طـرق مختلـف    حضور. الف :مانع عبارتند از اينراهكارهاي  انتق
ـاي اصـل   اجراي سياست. ج؛ هاي مختلفتجربيات ديگر صنعتگران با استفاده از رسانه ـانون   44ه ق

  .از واحدهاي صنعتي...) وزارت صنعت، وزارت كار و(يت و پشتيباني دولتي حما. د؛ اساسي

ـا   درج شـده   9ــ 4در جـدول  ترتيب اهميت اين راهكارها بر اساس ميزان موفقيت احتمالي آنه
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  .است
  
 دهندپذير دانشگاهي را به اعضاي هيأت علمي نميهاي تجربهمتخصصين صنعت، فرصت انجام فعاليت  

ـاد  . ب؛ صـنعتگران در دانشـگاه از طـرق مختلـف     حضور. الف :انع عبارتند ازاين م راهكارهاي ايج
؛ هاي مختلفانتقال تجربيات ديگر صنعتگران با استفاده از رسانه. ج؛ صندوق ارتباط دانشگاه و صنعت

وزارت صنعت، وزارت (حمايت و پشتيباني دولتي . هـ؛ قانون اساسي 44هاي اصل اجراي سياست. د
 .از واحدهاي صنعتي...) كار و

درج شـده   10ــ 4در جـدول  ترتيب اهميت اين راهكارها بر اساس ميزان موفقيت احتمالي آنها 
  .است

  
  
  
 يعلم أتيه ياعضا با ارتباط يبرقرار در صنعت، نيمتخصص يمنطق ريغ تعصبات و يشخص احساسات 

  آنها هايورزيغرض و هاعقده مثالً است؛ مؤثر
ـال  . ب؛ صنعتگران در دانشـگاه از طـرق مختلـف    حضور. الف :رتند ازعبا مانعراهكارهاي اين  انتق

ـاي اصـل   اجراي سياست. ج؛ هاي مختلفتجربيات ديگر صنعتگران با استفاده از رسانه ـانون   44ه ق
  .از واحدهاي صنعتي...) وزارت صنعت، وزارت كار و(حمايت و پشتيباني دولتي . د؛ اساسي

درج شـده   11ــ 4در جـدول  اساس ميزان موفقيت احتمالي آنها  ترتيب اهميت اين راهكارها بر
  .است

  
  
  
  

  نتايج تحقيق در قالب تكنيك اسمارتگيري و بيان نتيجه  - 5
اين مطالعه به دنبال شناسايي موانع فردي ارتباط اعضاي هيأت علمـي دانشـگاه و متخصصـين    

راهكارهاي رفع آنها بـوده  مهارتي، و همچنين / بخش صنعت در سه سطح دانشي، نگرشي و رفتاري
  .كه براي نيل به اين هدف، تكنيك دلفي و مدل اسمارت را تلفيق نموده است
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هاي پيشين، در اين قسـمت،  با توجه به توضيحات ارائه شده در مورد تكنيك اسمارت در بخش
 :شودارائه مي ج تحقيق در قالب اين تكنيكنتاي

- ئله، شناسايي شده و اهداف پروژه، مشـخص مـي  كه مرحلة طراحي اوليه است، مس: مرحلة اول

ها در اين تحقيق، مسئله، عدم وجود ارتباط يا كمبود ارتباط ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه. شود
ـا افـزايش      ـاد ي ـان ايج و متخصصين بخش صنعت است و هدف از پروژه، بهبود وضعيت فعلي يا هم

  .ش صنعت استها و متخصصين بخارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه
بنـدي جامعـة هـدف    كه مرحلة تجزيه و تحليل جمعيت هدف است اقدام به بخـش : مرحلة دوم
در اين پروژه، جامعـة هـدف، دو   . شوندها، نيازها و ترجيحات مشتريان، شناسايي ميكرده و خواسته

مديريت صنعتي، مـديريت  (هاي مختلف گروه مديريت يكي اعضاي هيأت علمي رشته: بخش است
، و ديگري، متخصصـين  )ارآفريني، مديريت دولتي، مديريت مالي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمهك

 ...).مديران، سرپرستان و(بخش صنعت 

ـان     براي شناسايي خواسته ـاال از نقطـه نظـر خودش ها، نيازها و ترجيحات هر كدام از دو بخش ب
هاي متخصصين صـنعت و  رندة پاسخهايي مطرح شد كه موارد زير، در بردابصورت جداگانه، پرسش

 .باشددر مورد علت اينكه اين دو گروه به ارتباط با هم نياز دارند مياعضاي هيأت علمي دانشگاه 

ـاه      :هاي متخصصين بخش صنعتپاسخ وجود مشكالت كاربردي در صـنعت؛ ضـرورت داشـتن نگ
ـا اسـتفا     ـاه علمـي   علمي به موضوعات كاربردي در صنعت؛ حل مسائل بصـورت بلندمـدت ب ده از نگ

ـا بهـره      ـابع علمـي    دانشگاه؛ ايجاد تحرك در صنعت با اسـتفاده از خالقيـت و نـوآوري ب گيـري از من
كه بدون استفاده از منابع دانشـگاهي غيـر ممكـن    » سازمان يادگيرنده«دانشگاهي؛ براي رسيدن به 

  ...؛ وهاستهاي كارآمدتر جديد كه دانشگاه متولي توليد آناست؛ حل مسائل قبلي با روش
ـائل      :هاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهپاسخ پاسخگويي به نيازهاي بخـش صـنعت و دريافـت مس

هاي علمـي و توليـد ثـروت؛    سازي يافتهواقعي آنها و يافتن راه حل، بر اساس رسالت دانشگاه؛ تجاري
ـاتي جهـت   هاي كاربردي خود؛ دستيابي به تجربيات و الگوهاي عملارتقاء و تعميق دانش و مهارت ي

هاي علمي و فراهم شدن زمينة استفادة صنعت از انتقال دانش به دانشجويان؛ عملياتي كردن آموخته
ها؛ آزمايش تحقيقات خـود در صـنعت و بـه    هاي علمي موجود در دانشگاهآخرين دستاوردها و يافته
 ...و هاي خود؛محك گذاشتن اندوخته

ـال  گيردطي، صورت ميكه تجزيه و تحليل كانال ارتبا: مرحلة سوم ـاي  ، موارد زير به عنـوان كان ه
 :انـد نظران ارائه شدهارتباطي ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه و متخصصين صنعت، توسط صاحب
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ـاي داخلـي   سايت، مراكز انتقال دانش و مراكز تحقيقاتي، بخشـنامه وب ـا صـنعت   (ه ، )در دانشـگاه ي
ـا اجتماعات داخلي دانشـگاه و حضـور در دوره   ـاي آموزشـي، مجلـه   و كـالس  ه ـاي تخصصـي،   ه ه

ها و مراكز صنعتي، صندوق ها به دانشگاههاي وزارتخانهاي، نمايشگاه، بخشنامهافزارهاي چندرسانه نرم
  .ارتباط صنعت و دانشگاه، مصوبات مجلس شوراي اسالمي

ـابي  (كه تجزيه و تحليل بازار : مرحلة چهارم فـردي و  موانـع  گيـرد  ، صـورت مـي  )آميختـة بازاري
. همچنين موانع غير فردي ارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه و متخصصين صنعت، شناسايي شدند

درصد اول هستند ذكـر خواهنـد   20با توجه به حجم باالي اين موارد، فقط مهمترين آنها كه همان 
  :شد

ـا متخصصـين     ـاط ب  صـنعت مهمترين موانع فردي اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه مانع برقراري ارتب
علمي، تجربة كافي براي شروع ارتباط با صنعت يا ادامة آن را نـدارد؛   اعضاي هيأت: ميشود عبارتند از

سازي نتايج تحقيقات و توليد ثروت، آگاهي و شناخت كافي ندارند؛ در مورد نحوة برقراري در تجاري
مثالً آموزش، تحقيقات (شگاه هاي تكراري در دانارتباط با صنعت، اطالعات كافي ندارند؛ به انجام رويه

اند؛ معتقدند شروع همكاري بايد از طرف صنعت باشد نـه دانشـگاه؛ بـراي كارراهـة     ، عادت كرده...)و
ـا متخصصـين     ريزي ندارند تا همين موضوع، انگيزهتحقيقاتي خود، برنامه ـاط ب اي براي برقـراري ارتب

 .صنعت باشد

ـأت علمـي دانشـگاه    مهمترين موانع فردي متخصصين صنعت كه مانع  ـاي هي  برقراري ارتباط با اعض
ـائل حرفـه  : ميشود عبارتند از ـاد  متخصصين صنعت به اعضاي هيأت علمي، در ارتباط با مس اي اعتم

- هاي تجربـه هاي علمي اعضاي هيأت علمي، اعتقاد  ندارند؛ فرصت انجام فعاليتندارند؛ به توانمندي

ـات شخصـي و تعصـبات غيـر منطقـي      پذير دانشگاهي را به اعضاي هيأت علمي نمي دهند؛ احساس
 .متخصصين صنعت، در برقراري ارتباط با اعضاي هيأت علمي مؤثر است

كه فرد را از خريد محصول ) Price(، در واقع همان قيمت در بازاريابي اجتماعي هستند موارداين 
از جمله خود فرد يا رقباي  اين موانع،(كنند جديد، يعني برقراري رابطه با طرف ديگر ارتباط، منع مي

ـاط نـرود   موجود در بازار هستند كه مشتري را به سمت خود، جلب مي ). كنند تا سراغ برقـراري ارتب
هاي داده شده به سؤال مرحلة سـوم و همچنـين   نيز از جواب) Promotion(و ترفيع ) Place(مكان 

ـان توزيـع ايـن   كند بدست ميمواردي كه محقق، اضافه مي ـاط  (محصـول   آيد تا مك ) برقـراري ارتب
ـار  نيز همان استراتژي)  Product(محصول . مشخص شود ها و مداخالتي است كه بايد جايگزين رفت

ـاخته و     فعلي شود و با استفاده از اطالعات به دست آمده از مراحل قبل و نيز تصـميمات محقـق، س
  .شودطراحي مي
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ل بعد، براي مراح) درصد اول 20(ترين آنها الزم به ذكر است كه پس از شناسايي اين موانع، مهم
  :گردندمورد استفاده قرار گرفتند كه ذيالً ذكر مي

موانع فردي اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه مانع برقراري ارتباط با متخصصين صـنعت ميشـود   
ـا ادامـة آن را نـدارد؛ د     اعضاي هيأت: عبارتند از ر علمي، تجربة كافي براي شروع ارتباط با صـنعت ي

سازي نتايج تحقيقات و توليد ثروت، آگاهي و شناخت كافي ندارند؛ در مـورد نحـوة برقـراري    تجاري
مثالً آموزش، تحقيقات (هاي تكراري در دانشگاه ارتباط با صنعت، اطالعات كافي ندارند؛ به انجام رويه

اه؛ بـراي كارراهـة   اند؛ معتقدند شروع همكاري بايد از طرف صنعت باشد نـه دانشـگ  ، عادت كرده...)و
ـا متخصصـين     ريزي ندارند تا همين موضوع، انگيزهتحقيقاتي خود، برنامه ـاط ب اي براي برقـراري ارتب

 .صنعت باشد

موانع فردي متخصصين صنعت كه مانع برقراري ارتباط با اعضاي هيأت علمي دانشـگاه ميشـود   
اي اعتماد ندارند؛ بـه  سائل حرفهمتخصصين صنعت به اعضاي هيأت علمي، در ارتباط با م: عبارتند از
ـام فعاليـت    توانمندي ـاي تجربـه  هاي علمي اعضاي هيأت علمي، اعتقاد  ندارنـد؛ فرصـت انج پـذير  ه

ـأت علمـي نمـي    ـات شخصـي و تعصـبات غيـر منطقـي       دانشگاهي را به اعضاي هي دهنـد؛ احساس
  .متخصصين صنعت، در برقراري ارتباط با اعضاي هيأت علمي مؤثر است

  
  بازاريابي آميختة

ـاي هيـأت علمـي و متخصصـين صـنعت ذكـر        در اين قسمت، آميختة بازاريابي مربوط به اعض
به دليل همپوشاني موارد تعيين شده براي اعضاي هيأت علمي با مواردي كـه مربـوط بـه    (شود  مي

  ):اندمتخصصين بخش صنعت است؛ اين موارد يكجا درج شده
قيمت، همان موارد ذكـر شـده در ايـن دو    ): رابطه وجود داردهزينه و مانعي كه در مقابل اين (قيمت 

  سؤال اخير است؛
ـا جمعيـت هـدف   (همان فراهم آوردن توزيع مناسب و سازگار  ):مكان توزيع محصول(مكان  ، و )ب

هاي محيط دانشگاه؛ محيط صنعت؛ سالن: بازار قابل دسترس براي جمعيت هدف است كه عبارتند از
ـاخته شـده    همايش خارج از محيط دان ـاتي س در (شگاه و صنعت؛ مراكز انتقال دانش و مراكز تحقيق

  ، نمايشگاه)فضاي مجازي(، اينترنت )دانشگاه، صنعت، و يا خارج از اين دو محيط
هاي ارتباطي مانند ايميل، پوستر، اعالنات عمومي، و مكتوبات ترفيع شامل ترتيبي از كانال :ترفيع

ـا      (سايت وب: زاست كه در اين مطالعه عبارتند ا ـاحبه ب ـار، مص كه در آن اسـتانداردهاي تعامـل، اخب
- ، مراكز انتقال دانش و مراكز تحقيقاتي، بخشنامه)درج شده است... نظران و صاحبان تجربه وصاحب
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ـا و كـالس  ، اجتماعات داخلي دانشـگاه و حضـور در دوره  )در دانشگاه يا صنعت(هاي داخلي  ـاي  ه ه
ـاي  اي، نمايشگاه، بخشنامهافزارهاي چندرسانههاي تخصصي، نرم، مجله)فروش شخصي(آموزشي  ه
ها و مراكز صنعتي، صندوق ارتباط صنعت و دانشگاه، مصوبات مجلس شوراي ها به دانشگاهوزارتخانه
  .اسالمي

- بنـدي همان تعامل اعضاي هيأت علمي و متخصصين بخش صنعت است كه در بسته :محصول

ـان اسـتراتژي  بندياين بسته. شودضه ميهاي مختلف به اين دو گروه عر ـا هسـتند كـه در    ها هم ه
  .شوندمرحلة پنجم ذكر مي

تبـديل  ، آميختة بازاريابي بدست آمده در مرحلة قبل، به اسـتراتژي  مرحلة پنجمدر : مرحلة پنجم
فكيـك هـر بخـش    ها بـه ت اين استراتژي. تا براي رفع موانع مذكور، مورد استفاده قرار گيرند شودمي

  .عبارتند از
  :هاي تعيين شده براي اعضاي هيأت علمياستراتژي
 تدوين استانداردهايي براي : تدوين استانداردهاي تعامل و استفاده از فضاي مجازي

تعامالت ميان صنعتگران و دانشگاهيان توسط وزارت صنعت و وزارت علوم، و تعبية 
 آن در پرتال اينترنتي مشخص

 تكنولوژي و مراكز تحقيقاتي مشترك با صنعت در  ايجاد مراكز انتقال دانش و
- در دانشگاهو مراكز تحقيقاتي مشترك ايجاد مراكز انتقال دانش و تكنولوژي : دانشگاه

ي مادر يك منطقه، كه در آن اساتيد باتجربه به همراه صنعتگران مشغول به ها
 تجربه نيز بهره برده خواهد شدفعاليت مشترك هستند و از اساتيد كم

 در دانشگاه كارآفرين، دولت، : هاها به سوي نسل سوم دانشگاهركت دادن دانشگاهح
كند؛ و دانشگاه، نتايج بخشي از بودجة تحقيقات را فراهم آورده و قانونگذاري مي

- هاي دانشسازي نموده و نيز بعنوان مركز رشد از شركتتحقيقات خود را تجاري

انند جايگاه مستحكمي در بازار رقابت پيدا كند تا بتوتأسيس حمايت ميبنيان تازه
ها به دليل طراحي سيستم بر پاية ارتباط تنگاتنگ با صنعت و نمايند؛ در اين دانشگاه

توان بخشي از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه را از هدايت اساتيد به اين سمت، مي
 .ميان برد

 انتقال تجربيات اساتيد : ختلفهاي مانتقال تجربيات ديگر اساتيد با استفاده از رسانه
هاي باتجربه و داراي تعامالت مستمر با صنعت، به ديگر اساتيد از طريق مجله

اي، برپايي افزارهاي چندرسانههاي مشخص، نرمسايتتخصصي اساتيد دانشگاه، وب
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 و غيره) در صنعت(نمايشگاه دستاوردهاي اساتيد 

 عضويت صنعتگران چند شركت انند م: حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف
در مثالً (مختلف يك يا چند دانشگاه مادر آن منطقه مادر در يك منطقه، در جلسات 

؛ عضويت افتخاري آنها بعنوان هيأت )هاي تدريس و پژوهششوراي تدوين چارچوب
با استادان مختلف تعامل داشته تا  هاي تحصيلي به آنها؛علمي؛ يا اعطاي بورسيه

 .باشند

 اماندهي نظام تحقيقات دانشگاهي و اختصاص قانونمند بخشي از زمان اساتيد براي س
بندي موضوعات پژوهشي در شورايي متشكل بندي و اولويتطبقه: حضور در صنعت
هاي مختلف تحصيلي با همراهي صنعتگران موفق آن منطقه؛ و الزام از استادان گروه

و يا مطرح كردن موضوع مورد عالقة (استادان براي انتخاب يكي از اين موضوعات 
تا با اين كار به ) خود استاد در آن شورا و بررسي مورد نياز بودن آن براي صنعت

براي حضور در ) بصورت هفتگي، ماهانه يا ساالنه(نوعي بخشي از زمان استادان 
قانونگذاري توسط (هاي اقتصادي و صنايع بصورت قانونمند اختصاص يابد بنگاه

  ).لوم با همكاري وزارت صنعتوزارت ع
 الزام به مشاركت، از طريق كسر : تغيير روية وزارت علوم در ارزشيابي استادان دانشگاه

هاي مطالعاتي خارج از امتياز استادان فاقد ارتباط با صنعت؛ در نحوة اعطاي فرصت
دادن (هاي تشويقي براي داشتن تعامالت بيشتر با صنعت كشور؛ و اجراي سياست

 )اي و صعودييازهاي تشويقي پلهامت

  :هاي تعيين شده براي متخصصين صنعتاستراتژي
 عضويت صنعتگران چند شركت مانند : حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف

مثالً (مختلف يك يا چند دانشگاه مادر آن منطقه مادر در يك منطقه، در جلسات 
ضويت افتخاري آنها بعنوان ؛ ع)هاي تدريس و پژوهششوراي تدوين چارچوبدر 

با استادان مختلف تعامل تا  هاي تحصيلي به آنها؛هيأت علمي؛ يا اعطاي بورسيه
 .داشته باشند

 ايجاد اين صندوق براي پرداخت غرامت به : ايجاد صندوق ارتباط دانشگاه و صنعت
د دانشگاهيان، به نتيجه نرسيده باش» قصور يا تقصير«صنعت در صورتي كه پروژه با 

 هاي تحقيقاتي مشتركيا براي مشارك در طرح

 انتقال تجربيات : هاي مختلفانتقال تجربيات ديگر صنعتگران با استفاده از رسانه
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صنعتگران باتجربه و داراي تعامالت مستمر با دانشگاه، به ديگر صنعتگران از طريق 
- ندرسانهافزارهاي چهاي مشخص، نرمسايتهاي تخصصي اساتيد دانشگاه، وبمجله

 .و غيره) در دانشگاه(اي، برپايي نمايشگاه دستاوردهاي صنعتگران 

 قانون اساسي كه به  44اجراي اصل : قانون اساسي 44هاي اصل اجراي سياست
موجب آن، بخش خصوصي بايد نقش قابل توجهي را در اقتصاد ايفا كند؛ با اين كار، 

 .بدنة دانشگاهي، اعتماد كندناخواه، صنعت براي ادامة بقاي خود بايد به خواه

  از واحدهاي صنعتي...) وزارت صنعت، وزارت كار و(حمايت و پشتيباني دولتي :
از واحدهاي صنعتي از ...) وزارت صنعت، وزارت كار و(حمايت و پشتيباني دولتي 

، كه با ...هاي مالياتي وطريق اعطاي تسهيالت ارزان قيمت، جوايز صنعتي، معافيت
 .نة دانشگاهي، داراي ارتباطات مستمر و قوي هستنداعتماد به بد

 تدوين استانداردهايي براي : تدوين استانداردهاي تعامل و استفاده از فضاي مجازي
تعامالت ميان صنعتگران و دانشگاهيان توسط وزارت صنعت و وزارت علوم، و تعبية 

  .آن در پرتال اينترنتي مشخص
ـاني و  هفتم اين روش، به دليـل محـدوديت  انجام مراحل ششم و : مرحلة شش و هفت ـاي زم ... ه

ـا تخمينـي قابـل    . باشدبسيار مشكل مي به همين منظور، اقدام به نظرسنجي از خود اين افراد شد ت
ـام    (نحوة رفتار آنها، بدست آيد   قبول از  گرفـت و اولويـت   اقدامي كه در مرحلـة پـنجم تحقيـق انج

  )ن شدراهكارها تعيي
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