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چکیده
هدف :هدف ال ایدن تحقید تحلیدل جریدان اوالعدا ال دانشدگاه ارا

بده جامعده شدسد گاهها اجرایدی) و

تناسایی موانآ موجود بر سر راه جریان اوالعا بوده است .
روش پژوهش :در این تحقی یا ال بررسی دقی ادبیا موضوع و م داهبه بدا اسداتید و م خ دان مواندآ
موجود بر سر راه جریان اوالعا در منبآ تولید ننده شدانشگاه) ،مق د دریافت ننده اوالعا شجامعه و صدنعت) و
موانآ موجود در انالها ارتباوی مورد بررسی قرار سرفت .سرا با اس فاده ال یرسشنامه ،میزان تاثیر سذار هدر یدک
ال این موانآ مورد بررسی قرار سرفت .تجزیه و تحلیل داده ها با اس فاده ال نر افزار نمار  spssانجا سرفت.
یافته ها :بررسی تحقیقا نشان داد ،مدیران ،بی اع ماد بخش صنعت و مدیران جامعه به یاف ده هدا یژوهشدی
شمیانگین  )۳.888۹و همچندین عدد رسدو فرهندر اسد فاده ال یدژوهش هدا در بدین مددیران شبدا میدانگین  )888۹.۳را
بزرس رین مانآ درجدریان اوالعا میدانند در هالی ه اساتید ،غلبه ضوابط ادار بر ضدوابط علمدی شمیدانگین )۴.۲۲۰۶
را بزرس رین مانآ درجریان اوالعا می دانند .به وور لی میان نظرا اسداتید و مددیران در مواندآ جریدان اوالعدا
تفاو معنادار مشهود نینت و در سا معنادار  .۰۵ای الفی مشهود نمی باتد.
نتیجه گیری :فرایند جریان اوالعا

الدانشگاه به جامعه ما بنیار ند انجا می تدود.اسرچه علد در دانشدگاهها

و مرا ز نمولتی و یژوهشی تولید می تود اما بقا نن در ارتباط و تعامل با صنعت و جامعده صدور مدی یدذیرد .جریدان
صحی و موثر اوالعا الدانشگاه به صنعت وجامعه می تواند موج افزایش نونور و ان قاد دانش وتکنولو

سردد

و تنها در صور تعامل یایدار ،توسعه صنع ی ،توسعه اق اد و اج ماعی را می توان ان ظار داتت
کلید واژه ها  :جریان اوالعا  ،موانآ ارتباوی ،انالها ارتباوی ،دانشگاه ارا  ،سالمانها اجرایی ،اوالعا
 تاری ارساد مقاله ۱۳۹۶ /۱۲ /۰۲؛ تاری یذیرن مقاله .۱۳۹7 /۰۲ /۰8
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مقدمه
فرایند جریان اوالعا الدانشگاه به جامعه ما بنیار ند انجا می تدود .اسرچده علد
در دانشگاه ها و مرا ز نمولتی و یژوهشی تولید می تود اما بقا نن در ارتباط و تعامل با
صنعت و جامعه صور می یذیرد .جریان صحی و مدوثر اوالعدا الدانشدگاه بده صدنعت
وجامعه می واند موج

افزایش نونور و ان قاد دانش وتکنولو

سردد و تنها در صدور

تعامل یایدار ،توسعه صنع ی ،توسعه اق اد و اج ماعی را می توان ان ظدار داتدت شفدارا
وتهابی)۱۳8۹،
جریان اوالعا فرایندد اسدت ده در ودود نن اوالعدا ال منبدآ تولیدد نندده بده
م رف ننده من قل می تود .در این جریان عوامل مخ لفدی دییدل اسدت .الجملده تولیدد،
تولیآ ،م رف اوالعا و لیرسایت هداو موجودیدت هدا و انداد هدا ارتبداوی .جریدان
صحی اوالعا علمی ال دانشگاه به جامعه هل مشکال اساسی در جامعده یواهدد تدد و
ال ورفی ه تولیدا دانشگاه ها ه وقت و هزینه

لیاد برا تولیدد ننهدا صدرف تدده

است ال هالت ر ود به بهره ور می رسد و مثمر ثمر یواهد بود ،در ن یجه نیال است موانآ
موجود بر سر راه جریان اوالعا تناسایی تود و سعی در بهبود جریان اوالعا تدود .در
این میان ننچه عقل و منا بر نن هک می ندد و تجربده شدورها ییشدرف ه صدنع ی نیدز
مفید نن است ها ی ال لزو و ضرور ارتباوی من مر و محکد میدان ایدن دو نهداد مهد
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اج ماعی در هر جامعه ا است .اساساا دانشگاه ها جایگاه تولید عل و دانش اندد و بایدد در
جهت یدمت به جامعه و ارتقا سا لندسی افراد در جامعه و ریشده یدابی مندارل جامعده
هر ت نند ،بر همین اسا

نسی

تناسی جریان اوالعدا علمدی ال دانشدگاه بده جامعده

دارا ضرورتی اساسی است.
تحقیقا و یژوهش ها علمی یکی ال راههدا دسد یابی بده هقدای و واقعیدت هدا
موجود در عال یلقت و هن ی و ش

منابآ و راهکارها نوین به منظور یاس سدویی بده

نیالها و یواس ه ها م حود اننان و جامعه بده تدمار مدی رود .تحقید را بایدد مبندا همده
تحوال و هر ت ها اج ماعی ،فرهنگی ،صنع ی و اق داد دانندت تدا جدایی ده مدی
توان سفت فعالیت ها تحقیقاتی یایه ها اس قالد شور را اس وارتر مدی سدالد .هددف ال
ش

تحقیقا

هقای تاله ،نونور و اس فاده ال نن در هدل مندارل اسدت .شهندن لاده،

)۱۳8۳
هنن لاده ش )۱۳8۳در تحقی یود با عنوان بررسی موانآ و عوامل اربنت یاف ه ها
یژوهشی در دس گاه ها اجرایی به بررسی عوامدل و مواندآ اربندت یاف ده هدا یژوهشدی
یردای ه است ه اولویدت مواندآ اربندت یاف ده هدا یژوهشدی را بدر هند
ینجگانه به ترتی

وبقده بندد

لیر بیان رده است

 .۱موانآ اننانی ش ۲۴/۲درصد)
 .۲موانآ ارتباوی ش ۲۳درصد)
 .۳موانآ سالمانی ش ۲۱/۲درصد)
 .۴موانآ رون تنای ی ش ۱۹/۳7درصد)
 .۵موانآ اج ماعی ش ۱۲/۱درصد)
عبا

نژاد ش )۱۳۹۰در یایان نامه یود با عنوان وراهی مدد ان قاد دانش ال دانشگاه به

صنعت به تناسایی م ،یرهایی مانند عوامل دول ی ،عوامل دانشگاهی ،عوامل صنع ی ،تندوع
منیرها ان قاد دانش ،ماهیت دانش و تقاضا بالار م رف به عنوان م ،یرها تسثیرسذار
بر میزان ان قاد دانش یردای ه است و همچنین اثرسذار نهاد دانشگاه بر میزان ان قاد دانش
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ال ورید تدایص هدا سیاسدت هدا همدای ی ان قداد داندش دانشدگاه ،سیند یدادان و
ارتقا محققان ،عملکرد دفاتر ان قاد فناور  ،یفیت تحقیقا

دانشگاه ،رف ار ارنفرینی و

انگیزه مالی و غیرمالی محققان دانشگاهی تبیین تدد .همینادور اثرسدذار نهداد صدنعت ال
وری تایص ها ورفیت جذب ،اس راتژ  ،سای ار و فرهنر سالمان و اع مداد سدالمان
به همکار دانشگاهی بیان سردید .در مدد اراره تده در این تحقی  ،روابدط بدین م ،یرهدا
تحقی مورد بررسی قرار سرف ه است.

سور ش )۱۳۹۱در یایان نامده یدود بده تناسدایی و اولویدت بندد ارتبداط دانشدگاه و
صنعت و اراره راه ارها مناس

برا ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه یردای ه است.

هنن لاده و صادق لاده وایقان ش )۱۳۹۱درمقاله ا با عندوان بررسدی مقاینده ا درو
ندادها و بروندادها جریان اوالعا در یژوهشدکده هدا نمدولن عدالی ایدران بدا هددف
تناسایی وضعیت درونداد و برونداد ها جریان اوالعدا در مرا دز تحقیقداتی وابند ه بده
مرا ز نمولن عالی شور ال دیدساه یژوهشگران انجا سرفت ...ن ایج نشان داد در مرهله
دروند شسردنور و اس فاده ال اوالعا ) قال

ها الک رونیکی بیش ر ال قال ها چدایی،

در مرهلدده یددردالن شتولیددد و ذییددره اوالعددا ) قال د

هددا چددایی بیش د ر ال قال د

هددا

الک رونیکی و در مرهله درونداد شاتاعه اوالعا ) قالد

هدا چدایی بیشد ر ال قالد

هدا

الک رونیکی مورد اس فاده قرار می سیرد .ضمنا تحلیل یاف ه ها با اس فاده ال نلمون ننوا نشدان
می دهد در اس فاده ال انواع مخ ل

قال

ها در هر سه مرهله درونداد ،یدردالن و بروندداد

معنی دار بوده و ای الف وجود دارد .همچندین یژوهشدگران ال مندابآ الک رونیکدی بیشد ر ال
منابآ چایی اس فاده می نند ولی در مرهلده تولیدد و اتداعه ایدن وضدعیت بدرعکا بدوده و
قال

چایی بیش ر ال الک رونیکی مورد تا ید مرا ز تحقیقاتی نمولن عالی اسدت .وضدعیت

ل جریان اوالعا هکایت ال وضعیت مناس

در مرهلده دروندداد و نامناسد

در مرهلده

یردالن و برونداد دارد.
واهر دولت نباد ش )۱۳۹۲در یایان نامه یود به بررسی ارتباط صنعت و دانشگاه با
اس فاده ال تایص ثبت ای راعا و مقداال علمدی در دو شدور ایدران و تر یده یردای ده
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است .ن ایج این ماالعه ،ها ی ال نن بود ه م سسفانه در ایران ارتبداط ضدعیفی بدین ایدن دو
سالمان برقرار و تر یه ال این نظر در جایگاه ننب ا به ر قرار دارد.
«لم ا» 1ش )۲۰۰۱وضعیت جریان اوالعا در نظا ملی ترویج ساموا را بررسی رده و
نشان داده است ه جزوا چایی ،برنامه ها رادیو و تلویزیونی به ترتی
شاورلان به عنوان محمل ها اوالعاتی مناس

اهمیت ال سدو

تناسایی تده اسدت .شداورلان تدرجی

می دهند ه بروتورها به لبان محلی نن ها باتد.
«دو»«2تین»3و «ما »4ش )۲۰۰۰در مقالع یدود بده بررسدی نظدا ملدی تدرویج در شدور
وی نا یردای ه اند .یاف ه هدا نشدان داد ده مندابآ اصدلی ده اوالعدا ال ورید نن هدا بده
شاورلان من قل می تود عبار اند ال

اب ها و مجال  ،دوره ها نمولتی نظدر و

عملی ،جلنا سخنرانی هتور  .در این مقاله به مشکال

ییش رو جریدان اوالعدا

نیز اتاره تده است.
الشومایمر 5و همکارانش ش )۲۰۱۰سین ندونور ملدی عربند ان سدعود و برنامده
ها

دولت نن در جهت تنهیل ان قاد دانش ال دانشگاه به صنعت را مورد ماالعه دادند.

روش شناسی
این یژوهش ال نظر هدف ،اربرد است ال سو دیگر این تحقی ال هیدث ماهیدت
و رون توصیفی – ییمایشی است .در این تحقید ال یرسشدنامه محقد سدای ه جهدت جمدآ
نور اوالعا اس فاده تده است .جامعه نمار ایدن یدژوهش  ۱۹۵نفدر ال اعتدا هیئدت
علمی است ه  ۹۹نفر ال اعتا به صور رسمی و  ۹۶نفر به صور ییمانی در سداد ۱۳۹۴
در دانشگاه ارا

مش،ود به تددریا مدی باتدند و  ۳۲نفدر ال مددیران ادارا شدر هدر اداره

۱Lameta, K. T
۲Du, L.V.
۳T.C. Thien
۴T.V. My
۵Alshumaimri
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رریا یا معاون ایشان و در صور وجدود مقدا مدرتبط بدا امدور یژوهشدی) در تدهر ارا
مش،ود به یدمت هن ند .ایدن تعدداد ال بدین  8۳دسد گاه اجدرا بده صدور نمونده سیدر
هدفمند ان خاب تدند ه این ان خاب با مشور مدیر امور اج ماعی دانشدگاه ارا

انجدا

تد و ال بین ادارا ننهایی ه به ار یژوهش مش،ود بودندد و یدا بدا دانشدگاه ارا

ودرح

ها یژوهشی انجا می دادند .ان خاب تدند ،ابزار سردنور داده ها م اهبه ،یرسشدنامه و
رون ابخانه ا می باتد .برا سنجش یایایی ،اب دا یرسشنامه در بدین سدروه دوچکی ال
جامعع مورد ماالعه تولیآ سردید و با محاسبع ضری

نلفا

رونبا ش )8۳.۵مشدخص تدد

ه یرسشنامه ال یایایی الل بریوردار است.
هدف اصدلی تناسدایی وضدعیت جریدان اوالعدا علمدی و فدراه سدال لمینده ا
مناس

برا بهینه سال جریان اوالعا ال دانشگاه ارا

به جامعه می باتد.

سواالت تحقیق
 .۱چه اوالعاتی دردانشگاه ارا

تولید می تود؟

 .۲چه اناد ها ارتباوی بین دانشگاه و جامعه وجود دارد؟
 .۳چه موانعی بر سر راه جریان اوالعا در منبآ تولید ننده وجود دارد؟
 .۴چه موانعی بر سر راه جریان اوالعا در اناد ها ارتباوی وجود دارد؟
 .۵چه موانعی بر سر راه جریان اوالعا در منبآ دریافت ننده وجود دارد؟
 .۶چه راه ارهایی برا تنهیل جریان اوالعا ال دانشگاه به جامعه وجود دارد؟

یافته ها
 .1چه اطالعاتی دردانشگاه اراک تولید می شود؟
در این سواد م ،یرها لیاد مورد سواد قرار سرف ه است تا یک دید لی ننبت بده
فعالی هایی ه در دانشگاه ارا

انجا می تود و نوع اوالعاتی ه تولید می تود بده دسدت
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نید؛ و ب وانی نظر اساتید را درباره راباه و ارتباط فعالیت هدا دانشدگاه بدا نیالهدا جامعده
بیرونی یود به دست نوری .

نمودار  .1بررسی متغیر میزان انتقال اطالعات تولید شده در دانشگاه

پاسخ :بده ودور میدانگین  ۵.۹۶درصدالاسداتید دانشدگاه بده غیدر ال تددریا بده ارارده
یدما غیر ال تدر

شمشاوره ،ارساه نمولتی ،ترجمه و تالی ) مش،ود هن ند و به وور

میانگین  ۱.۹۰درصد جلنا ه اندیشی بین دانشگاهیان و مدیران جامعه برسزار می تود.
-1-1

بررسی وضعیت ارتباط دستگاههای اجرایی با دانشگاه از دیدگاه مدیران
دستگاه اجرایی:
با ورح این یرسش ها به دنباد نساهی ال نحدوه ارتبداط و تدنایت مددیران ال فعالیدت

ها دانشگاهی بودی تا مشخص تود مدیران چه لمانی به دنباد ارتباط بدا دانشدگاه و بهدره
سیر ال ن ایج یژوهش ها دانشگاهی هن ند.

فاطمه بیات/محمد حسن زاده
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نمودار  .2وضعیت ارتباط دستگاههای اجرایی با دانشگاه از دیدگاه مدیران

با توجه به نمودار باال می توان سفت ان قاد اوالعا تولید تده در دانشگاه به سالمان
شبا میانگین  ،)۱.8۶برسزار جلنا ه اندیشی بین دانشگاهیان و دس گاهها اجرایدی شبدا
میانگین  )۲.۴۴دارا
همچنین اهنا

م رین میانگین م ناور در میان مولفده هدا مدورد بررسدی مدی باتدد

نیال برا رفآ مشکال سالمان ال وری یژوهش ش ،)۳.7۳میزان نتنایی با

نحوه انجا تحقی در دانشگاه ش )۳.۲۱دارا باالترین ام یال می باتند.
ن ایج بررسی ها نشان داد براسا
به اراره یدما مشاوره ،برسزار

جدود  ۱بیش ر اساتید ،عالوه بر تدریا درو
ارساهها و ترجمه و تالی

تنها

مشد،ود هند ند .وبدر اسدا

جدود  ۲جلنا هد اندیشدی در دانشدگاه بندیار د صدور مدی یدذیرد .مددیران بندیار
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تحلیل جریان اطالعات علمی از دانشگاه به جامعه

اهنا

نیال به یژوهش ها دانشگاهی دارند و لی بنیار

در دانشگاه ارا

49

در جریان تحقیقا انجا تده

هن ند.

 -2چه کانالهای ارتباطی بین دانشگاه و جامعه وجود دارد؟
هدف ال ورح این سواد میخواه بدانی ال دید مدیران جامعه چده انالهدا ارتبداوی
برا ان قاد اوالعا ال دانشگاه و جامعه موجود می باتد.
 ۲-۱بررسی انالها ارتباط جامعه و دانشگاه ال دیدساه مدیران دس گاهها اجرایی
هدف ال ورح این سواد دس یابی به انالها ارتبداوی میدان مددیران و دانشدگاهیان ال
دید مدیران است .در واقآ مدیران ال چه انالهایی در جریان یژوهش هدا انجدا تدده در
دانشگاه قرار می سیرند.

نمودار  .3کانالهای ارتباط جامعه و دانشگاه از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی مدیران

تفاو مشهود در ابزار ارتباوی منددرج در نمدودار فدوق مشدهود نیندت و میدانگین
ام یالا مربوط به لیه انالها ارتباوی چندان مالوب نمی باتدد تدایان ذ در اسدت ،بده

فاطمه بیات/محمد حسن زاده

50

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات

وور ننبی یرتاد دانشگاه با شمیانگین) ۴.۴دارا ام یال بیش ر است در ان قاد اوالعدا مدی
باتند .مدیران و دانشگاهیان ال این اناد با ه در ارتباط هن ند.
 2-2بررسی کانالهای ارتباط جامعه و دانشگاه از دیدگاه اساتید

نمودار  .4بررسی کانالهای ارتباط جامعه و دانشگاه از دیدگاه اساتید

تفاو مشهود در ابزار ارتباوی منددرج در نمدودار فدوق مشدهود نیندت و میدانگین
ام یالا

مربوط به لیه انالها ارتباوی چندان مالوب نمی باتد تایان ذ ر است به وور

ننبی بروتورها دانشگاه با میدانگین ام یدال  ۲.۰8۵و یبرنامده بدا ام یدال  ۲.۲۰دارا توفید
م ر در ان قاد اوالعدا مدی باتدند؛ و اسداتید بیشد رین ارتبداط دانشدگاه و مددیران را ال
وری یرتاد دانشگاه می داند.
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کانال ارتباطی

اساتید

مدیران

دفتر ارتباط با صنعت

 2.369درصد

 3.354درصد

بروشورهای دانشگاه

2.085

3.096

پرتال دانشگاه

2.50

4.496

خبرگزاری ها و رسانه

2.30

3.307

خبرنامه

2.20

3.305

ه اساتید وه مددیران مع قدندد بیشد رین ارتبداط دانشدگاه و جامعده ال ورید یرتداد
دانشگاه اتفاق می اف د .در این بین نقش اصلی دف ر ارتبداط بدا صدنعت ده بده عندوان انداد
ارتباوی بین دانشگاه ،جامعه و صنعت است

رنر تده است .در م اهبه با اساتید ا ثدر

ننها ال ار دف ر ارتباط با صنعت بی اوالع بودند
سوال  .3چه موانعی بر سر راه جریان اطالعات درمنبع تولید کننده وجود دارد؟
دراین یرسش موانآ سالمانی ،موانآ اننانی و موانآ نمولتی در منیر جریان اوالعا
ال دانشگاه به جامعه در نمودارها  7-۵ال دید اساتید ومددیران مدورد بررسدی قدرار سرف ده
است.

فاطمه بیات/محمد حسن زاده

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات
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نامه ها و ضعيف سازمان
تحقيقات با
و داوري در
هاي مناسب
نيازهاي جامعه
کمبود بودجه
مقررات الزم به ها در خصوص
مراحل مختلف
براي استفاده از
سازمانها و
هاي پژوهشي
منظور تسهيل اولويت هاي
انجام تحقيقات
يافته هاي
ارتباط بين پژوهشي به
دستگاه هاي
و پژوهش ها
پژوهشي در
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در دانشگاه
جامعه
صنعت و جامعه
اراک
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نمودار  .5بررسی موانع سازمانی جریان اطالعات از دانشگاه به جامعه از دیدگاه اساتید و مدیران.

یاس

با توجه به نمودار باال اساتید نارسایی تددوین و تهیده نیدین نامده هدا و مقدررا

الل به منظور تنهیل ارتباط بین دانشگاه و صنعت و جامعه و همچنین ودوالنی بدودن روندد
رسیدسی و داور در مراهل مخ لد

انجدا تحقیقدا و یدژوهش هدا در دانشدگاه را مهد

ترین موانآ سدالمانی در جریدان اوالعدا ال دانشدگاه بده جامعده مدی دانندد و مددیران هد
نارسایی تدوین و تهیه نیین نامه ها و مقررا الل به منظور تندهیل ارتبداط بدین دانشدگاه و
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صنعت و جامعه را مه ترین مانآ سالمانی در جریدان اوالعدا ال دانشدگاه بده جامعده مدی
دانند.
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نمودار  .6بررسی موانع انسانی جر یان اطالعات از دانشگاه به جامعه از دیدگاه اساتید و مدیران

با توجه به نمودار  ،۶اساتید ،مبود انگیزه در بدین محققدان جهدت انجدا ودرح هدا
تحقیقاتی و یژوهشی را مه ترین موانآ اننانی جریان اوالعدا ال دانشدگاه بده جامعده مدی
دانند در هالی ه مدیران ،فقدان نتنایی افی محققان با رون ها علمی و تحقیقداتی در
دانشگاه را مه ترین موانآ اننانی جریان اوالعا ال دانشگاه به جامعه می دانند.

فاطمه بیات/محمد حسن زاده

54

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات

نمودار  .7بررسی موانع آموزشی جریان اطالعات از دانشگاه به جامعه از دیدگاه اساتید و مدیران

بر اسا

نمودار  7اساتید ،ضع

ارتباط و اننجا مناس

بین فعالیدت هدا نمولتدی

دانشگاه با فعالیت ها یژوهشی را مه ترین موانآ نمولتی در جریدان ان قداد اوالعدا ال
دانشگاه به جامعه می دانند و مدیران ،عد توجه افی به ارتباط بین علدو شلدزو بدالنگر
من مر و رولنمد رت ه ها و واهدها درسی دانشگاهی با تا ید بر ماالعا میان رتد ه ا )
در دانشگاه را موثر ترین مانآ در جریان ان قاد اوالعا ال دانشگاه به جامعه می دانند.
سوال  .4چه موانعی بر سر راه جریان اطالعات در کانالهای ارتباطی وجود دارد؟
در این یرسش نمودار  8بده بررسدی مواندآ موجدود در مندیر انالهدا ارتبداوی میدان
دانشگاه جامعه و در نمودار  ۹تاثیر هر یک ال موانآ در ضع

جریان اوالعدا ال دانشدگاه

به جامعه را ال دید مدیران و اساتید نشان میدهد.
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 -۴-۱بررسی موانآ موجود در منیر انالها ارتباوی میان دانشگاه و جامعه
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نمودار  .8بررسی موانع موجود در مسیر کانالهای ارتباطی میان دانشگاه و جامعه

اساتید ،فقدان بانک جامآ اوالعا مربوط به یژوهشگران و محققانو عنداوین مربدوط
به ننها را ال موانآ مه در منیر انالهدا ارتبداوی دانشدگاه و جامعده مدی دانندد و مددیران،
ناهماهنگی بین ولارتخانه ها صنع ی و نمولن عالی در برنامده ریدز نمولتدی و توسدعه
صنع ی سیاست ها الن یژوهشی شور را مه ترین مانآ در انالها ارتباط می دانند.

فاطمه بیات/محمد حسن زاده

56

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات

نمودار  .9تاثیر هر یک از موانع در ضعف جریان اطالعات از دانشگاه به جامعه

اساتید ،محدودیت فتا نلاد برا سفت و سو یردمندانه و تبدادد اندیشده و نقدد
در فتا علمی و یژوهشی شدور را عمدده تدرین عامدل در ضدع

جریدان اوالعدا مدی

دانند؛ اما مدیران ،عد قوانین و مقررا الل برا یژوهش را عمده ترین عامدل در ضدع
جریان اوالعا می دانند.
سوال  .5چه موانعی بر سر راه جریان اطالعات در منبع دریافت کننده وجود دارد؟
در نمودارها  ۱۰و  ۱۱موانآ اج مداعی و مواندآ رون تدنای ی موجدود بدر دریافدت
اوالعا علمی تولید تده در دانشگاه ال سو ادارا ال دید مدیران و اساتید مورد بررسی
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قرار سرفت تا مشخص تود دا عوامل بر عد دریافت اوالعا تولیدد تدده در دانشدگاه
ال سو مدیران دس گاهها اجرایی در اولویت هن ند.
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عدم رسوخ فرهنگ عدم همخواني يافته بي توجهي يا کم عدم اعتماد بخش عدم احساس نياز به
استفاده از پژوهش هاي پژوهشي با توجهي به نيازها و صنعت و مديران نتايج تحقيقات و
ها در جامعه در بين ارزش ها ،سنت ها و اولويت هاي محلي جامعه به يافته هاي پژوهشهاي از سوي
مديران
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فرهنگ جامعه
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نمودار  ،10بررسی موانع اجتماعی موجود بر دریافت اطالعات علمی تولید شده در دانشگاه از سوی ادارات

در مورد موانآ اج ماعی ،مدیران بدا اسداتید هد عقیدده هند ند و بدی تدوجهی یدا د
توجهی به نیالها و اولویت ها محلی در دانشگاه را مه تدرین مدانآ اج مداعی موجدود بدر
دریافت اوالعا علمی تولید تده در دانشگاه ال سو ادارا می دانند.

فاطمه بیات/محمد حسن زاده

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات
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نمودار  ،11موانع روش شناختی موجود بر دریافت اطالعات علمی تولید شده در دانشگاه از سوی ادارات

اساتید و مدیران مع قدند عد وجدود جلندا هد اندیشدی بدین محققدان و داربران
تحقیقا می تواند موثرترین مانآ بر دریافت اوالعا ال سو مدیران باتد.
مقایسه دیدگاه اساتید و مدیران در خصوص موانع ارتباط دانشگاه و جامعه

در جدود لیرنماره نلمدون  tبدرا مقاینده ام یدالا هدر یدک ال مولفده هدا مدورد
بررسی در میان دو سروه مورد بررسی ،اراره تده است همچندین فدرض همندانی واریانندها
شیرا نش مشاهدا هود معیار سرایش به مر ز) مورد بحث قرار سرف ه است.
 Nمیانگین انحراف معیار واریانس
موانع جریان اطالعات از دانشگاه به جامعه
موانع دریافت اطالعات علمی
موانع موجود در مسیر کانال ارتباطی
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یذیرن فرض  H0در سادد معنادار .۰۵ش )sig >.05نشانگر نننت ه میان میدانگین

ام یالا دیدساهها اساتید و مدیران دس گاه اجرایی در ی وص

 موانآ جریان اوالعا ال دانشگاه به جامعه
 موانآ دریافت اوالعا

علمی

 موانآ موجود در منیر اناد ارتباوی
تفاو معنادار مشهود نیندت و میدان نظدرا

اسداتید و مددیران در سدا معندادار.۰۵

ای الفی مشهود نمی باتد.

بحث و نتیجه گیری
فرایند جریان اوالعا الدانشگاه به جامعه ما بنیار ند انجا می تدود .اسرچده علد
در دانشگاهها و مرا ز نمولتی و یژوهشی تولید می تود اما بقا نن در ارتباط و تعامل بدا
صنعت و جامعه صور می یذیرد .جریان صحی و مدوثر اوالعدا الدانشدگاه بده صدنعت
وجامعه می تواند موج

افدزایش ندونور و ان قداد داندش وتکنولدو

سدردد و تنهدا در

صور تعامل یایدار ،توسعه صنع ی ،توسعه اق اد و اج ماعی را می توان ان ظار داتت.
جریان صحی اوالعا علمی ال دانشگاه به جامعه هل مشدکال اساسدی در جامعده
یواهد تد و ال ورفی ه تولیدا دانشگاه ها ه وقت و هزینه

لیاد بدرا تولیدد ننهدا

صرف تده است ال هالت ر ود به بهره ور می رسد و مثمر ثمدر یواهدد بدود ،در ن یجده
نیال است موانآ موجود بر سر راه جریان اوالعا تناسدایی تدود و سدعی در بهبدود جریدان
اوالعا تود ،بر همین اسا

نسی تناسی جریان اوالعا علمدی ال دانشدگاه بده جامعده

دارا ضرورتی اساسی است.
 6-۱مقایسه یافته ها با تحقیقات پیشین

رمتان هنن لاده ش )۱۳8۳در تحقی یود با عنوان بررسی مواندآ و عوامدل اربندت
یاف ه ها یژوهشی در دس گاه ها اجرایی به بررسی عوامدل و مواندآ اربندت یاف ده هدا

فاطمه بیات/محمد حسن زاده
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یژوهشی یردای ه است ه اولویت موانآ اربنت یاف ده هدا یژوهشدی را بدر هند وبقده
بند ینجگانه به ترتی

لیر بیان رده است

 .۶موانآ اننانی ش ۲۴/۲درصد)
 .7موانآ ارتباوی ش ۲۳درصد)
 .8موانآ سالمانی ش ۲۱/۲درصد)
 .۹موانآ رون تنای ی ش ۱۹/۳7درصد)
.۱۰مواع اج ماعی ش ۱۲/۱درصد)
و اولویت ها عوامل اربنت یاف ه ها یژوهشی را بر هن وبقه بند ینجگانه بده
ترتی

لیر بیان رده است
 .۶عوا سالمانی ش ۲۲/8درصد)
 .7عوامل ارتباوی ش ۲۰/۶۳درصد)
 .8عوامل اج ماعی ش ۲۰/۶۳درصد)
 .۹عوامل اننانی ش ۱8/۴۵درصد)
.۱۰عوامل رون تنای ی ش ۱7/۳7درصد)
فارا و تهابی ش )۱۳8۹در تحقی یود با عنوان ارلیابی و اولویت بند موانآ ارتبداط

دانشگاه با صنعت یردای ه اند در ایدن راسد ا عوامدل مخ لفدی تناسدایی تدده و در  ۵سدروه
اصلی  -۱قدوانین و مقدررا -۲،فرهندر -۳ ،دارنمول -۴ ،رتد ه هدا دانشدگاهی و -۵
یرو ه ها دانشگاهی شورح ها -یایان نامه ها و تحقیقاتی) وبقه بندد سردیدندد .یاف دهها
تحقی ایشان سویا نن است ه به ترتید
نبددودن یرو ههددا دانشددگاهی ،عددد

مواندآ قدانونی ،مواندآ فرهنگدی ،تقاضدا محدور

ددارایی دوره ددارنمول و در نهایددت عددد تناس د

رت هها دانشگاهی با نیالصنایآ شور ،مهم رین موانآ ارتباط مناعد بخشهدا صدنعت و
دانشگاه در شور به تمار مینیند
در واقآ با توجه به بررسی ییشینه ها مرتبط با ارتباط دانشگاه و صدنعت و جامعده در
شور به این ن یجه می رسی

ه عوامدل و مواندآ بیشدمار بدر سدر راه جریدان اوالعدا ال
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دانشگاه به جامعه وجود دارد اع ال موانآ مواندآ انندانی ،مواندآ ارتبداوی ،مواندآ سدالمانی،
موانآ رون تدنای ی ،مواندآ اج مداعی و همچندین عوامدل مخ لفدی همانندد عوامدل دول دی،
عوامل دانشگاهی ،عوامل صنع ی ،تنوع منیرها ان قاد اوالعا  ،تقاضا بالار م رف ه
جریان اوالعا ال دانشگاه به جامعه را ند تر مدی نندد .یدژوهش هاضدر نیدز در راسد ا
همین تحقیقا است و موانآ موجود در منبآ تولید نندده اوالعدا  ،منبدآ دریافدت نندده
اوالعا و موانآ موجود در انالها ارتباوی را مورد بررسی قدرار داده اسدت و اوالعدا
بدست نمده ال این یژوهش با ن ایج یژوهش ها ییشین در یک منیر هر دت مدی ندد؛ و
ن ایج همه تحقیقا سویا این موضوع است ه جریان اوالعا ال دانشدگاه بده جامعده بده
ند صور می سیرد.
اما در یژوهش ه انجا تده به وور مورد دانشگاه ارا

و موانآ جریان اوالعدا

ال دانشگاه به جامعه مورد بررسی قرار سرف ه است.
 -7چه راه کارهایی برای تسهیل جریان اطالعات از دانشگاه به جامعه وجود دارد
پیشنهادهای اجرایی رفع موانع ارتباط جامعه (صنعت) و دانشگاه اراک
با توجه به اینکه موانآ م عدد و لیداد در جریدان اوالعدا ال دانشدگاه جامعده نقدش
دارد ،لذا ،توصیه می تود برا تدک تدک مواندآ راهبردهدا مناسد

اندیشدیده و بده اجدرا

درنید.
 ییشنهاد می تدود بدرا رفدآ مواندآ سدالمانی بده فعالیدت هدا تحقیقداتی در جهدت
عقالیی ردن ت می ها توجه بیش ر تود .در لمینه نحوه اس فاده ال ن ایج تحقیقدا دوره
هددا نمولتددی الل برسددزار تددود .بددرا رفددآ موانددآ رون تددنای ی ییشددنهاد مددی تددود
راهبردهایی مانند ،افزایش یفیت رون تناسی تحقی و اربرد

ردن ننها ،ارلتدیابی ال

میزان اثربخشی و سودمند ن ایج تحقیقا  ،ایجاد اننجا و سای ار مناس
یژوهشی و ن ایج ننها و نمولن الل در لمینه انجا یژوهش ها
عنوان راهبردها مناس

برا ال بین بردن این موانآ تلقی توند.

فاطمه بیات/محمد حسن زاده
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 ییشنهاد مدی تدود هرسونده تدکاف و یدال ارتبداوی بدین تولید ننددسان و م درف
نندسان اوالعا ال بین برود.
 توصیه مدی تدود اوالعدا علمدی تولیدد تدده در دانشدگاه ده بدا م ناسد
دس گاهها اجرایی می باتد به صور

بدا نیدال

اربرد و تفاف در ای یار مدیران قرار سیرد.

 ییشنهاد می تود تعامل و جلنا هد اندیشدی بدین دانشدگاهیان و مددیران اجرایدی
بیش ر تقویت تود.
• راه اندال رت ه ها علمی در دانشگاه ها مااب با نیالها واقعی بخدش صدنعت؛
اعتا هیس علمی در راس ا به هنگا

ردن اوالعا و ه چنین ارتقدا سدا داندش و

معلوما ال فرصت ماالعاتی و یا تحقیقاتی اس فاده می نند .سذراندن فرصت ماالعاتی یدا
تحقیقاتی می تواند در مرا ز علمی و یا در مرا ز صنع ی انجا یذیرد .هتور اعتا هیدس
علمی در صنعت فرصت م ،نمی را برا برقرار ارتباط دانشگاه و صنعت فراه می نورد.
 ایجدداد بانددک هددا اوالعدداتی ال محققددین و م خ

ددین فعدداد دانشددگاهی در لمیندده

اجرا ورح ها موف تحقیقاتی در بخش صنایآ و دس گاهها اجرایدی بده منظدور معرفدی
توانایی ها دانشگاهیان به مدیران.
 ایجاد بانک ها اوالعاتی ال ورح ها تحقیقداتی مشد ر
منظور اوالع رسانی ال فعالیت ها مش ر

صدنعت و دانشدگاه بده

و توسعه همکار ها دانشگاه و صنعت.

 نتنایی مدیران با توانایی ها دانشگاه ها برا انجا تحقیقا مورد نیدال در جهدت
برقرار ارتباط دانشگاه وجامعه مفید یواهد بود .دانشگاه با ارایه اوالعدا الل بده صدنایآ
در لمینه توانایی ها و ی اننیل ها موجود در دانشگاه برا اجرا یرو ه هدا صدنع ی مدی
تواند در فراه

ردن محیط مناس

بدرا همکدار و برقدرار ارتبداط دانشدگاه و صدنعت

مفثرتر تود .بدین منظور اوالع رسانی دانشگاه در امر نتنایی صنعت با امکانا و نیالهدا
علمی دانشگاه بنیار ال موانآ و مشدکال برقدرار ارتبداط دانشدگاه و صدنعت را ال میدان
یواهد برد.
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 برا تحقیقا

اربرد
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ه توسط اسداتید انجدا مدی تدود ام یدال مشدابه و ه دی

باالتر ال تحقیقا ملی شبنیاد ) در نظر سرف ه تود.
 ارجاع یرو ه ها مورد نیال صنایآ و سالمانها به دانشگاه ها برا اجرا.
 انعکا

منایل و مشکال صنایآ و سالمانها به دانشگاه ها بدرا ارایده راه ارهدا

عملی و مناس .
 یا ال اجرا تحقیقا و انجا یدرو ه هدا توسدط دانشدگاهیان بدرا رفدآ ندواقص و
بهبود رون ها و رویه ها ،الل است ه ن ایج اجرا یرو ه ها به دانشگاه بالیور داده تود.
بنابراین تعامل بین دانشگاه و صنعت ییش ال انجا یرو ه ها بنیار ضرور است.
 جذب ارنمول ال دانشگاه توسط صنایآ می تواندد یدل ارتبداوی بندیار مدفثر بدین
دانشگاه و صنعت محنوب تود.
 اس فاده ال ن ایج تحقیقدا دانشدگاهی در بخدش صدنعت و سدالمانها مند لز برنامده
ریز و بهره سیر ال نیروها

ارنمد است.

 ال ننجایی ه انگیزه افی در مدیران برا برقرار ارتباط با دانشدگاه بندیار هدایز
اهمیت است ،اس فاده ال ابزارها انگیزتدی الل و جدذاب بدرا مددیران بخدش صدنعت و
سالمانها یکی دیگر ال راه ارها مفثر و مه در برقدرار ارتبداط بدین دانشدگاه و صدنعت
است.
 ایجاد و سن رن هن ه ها تحقی و توسعه در صدنایآ شدور اللمده یدک هر دت
نوین در برقرار ارتباط دانشگاه ،صنعت و سالمانها است.
 نتنایی مدیران با عوامل انگیزتی دانشگاهیان بدرا انجدا یدرو ه هدا تحقیقداتی،
مفثر است.
 چنانچه یالقیت ه در یا نونور نهف ه است و نونور را هماندا ارایده مح دود
فرنیند و یدما جدید به بالار بدانی  .عد یالقیت و نونور در بخش صنایآ برا ارایده
یددما و تولیدددا جدیدد یددود یکددی ال مهد تددرین عوامددل بالدارندده در رابادده باانجدا
تحقیقا است.
فاطمه بیات/محمد حسن زاده
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 جلنا ه اندیشی در ی وص مشکال مخ ل

صنایآ و سالمانها بین مددیران و

دانشگاهیان ،امکان اس فاده ال تجارب را فراه می ند و منجدر بده صدرفه جدوری هدایی در
لمان و هزینه می تود و ال تکرار ات باها جلوسیر می ند.
 نمولن به عنوان عامل لید توسعه یایدار ،ضمن ارتقا نسداهی و داندش نیدرو
اننانی ،امکان توسعه و ییشرفت را در لمینه ها سوناسون مهیا می سالد .بنابراین صنایآ نیدز
برا بهره سیر ال نیرو اننانی ارنمد می باینت بده نمدولن ار ندان یدود در لمینده
ها الل اقدا

رده و به نمولن ار نان توجه الل را مبذود دارند.
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