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چکيده
ارتباط دانشگاه و صنعت يکي از شاخص ترين عوامل رسيدن به توسعه محسوب مي شود به گونه
ای که توسعه جوامع مختلف به ميزان بسيار زيادی به ارتباط ميان اين دو بخش وابسته شده است .به بيان
ديگر ،دستيابي به توسعه ملي ،توجه به رابطه صنعت و دانشگاه را ايجاب مي کند؛ برای دستيابي به اهداف
آموزشي نيازمند نيروهای متخصص و کارآمد مي باشد .بنابراين دانشگاه فرهنگيان که به تعليم دانشجو
معلمان مي پردازد و در نهايت آموزش و پرورش که مسئول پرورش استعداد و خالقيت دانش آموزان مي
باشند ،بايد با برنامه ريزی در بستر مناسب برای ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در برنامه های درسي
همت گمارند .جامعه آماری اين پژوهش را دانشجو معلمان آموزش شيمي دانشگاه فرهنگيان به تعداد 151
نفر تشکيل مي دهند .حجم نمونه شامل  111نفر مي باشند .نمونه با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي
خوشه ای يک مرحله ای انجام گرفت .ابزارهای اندازه گيری پرسشنامه بود که با استفاده از آمار توصيفي
(فراواني و درصد)  ،آزمون استنباطي همبستگي پيرسون  ،فريدمن و نرم افزارهای آماری متداول مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفت .نتايج نشان داد برای ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت بهتر است بستر مناسبي برای
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان فراهم گردد تا ارتباط صنعت با آموزش و پرورش افزايش يابد.
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مقدمه
دانشگاه و صنعت دو رکن مهم توسعه علمي و اقتصادی کشور محسوب مي شوند .از اين رو
موضوع ارتباط اين دو مورد توجه صاحب نظران و برنامه ريزان قرار گرفته است .اتصال زنجيروار
دانشگاه به عنوان متولي توسعه علمي و صنعت به عنوان عامل توسعه اقتصادی مي تواند نتايج مثبتي
در پيشرفت کشور حاصل کند و آن را به سمت پويايي سوق دهد .از اين منظر مي توان دانشگاه را
به عنوان توليد کننده و صنعت را به مثابه مصرف کننده خدماتي متصور شد که محور تبادالت آنان
نيروی انساني متخصص ،دانش فني و تحقيقات است .برنامه ی همکاری های تحقيقاتي صنعت و
دانشگاه ،ابتکاری بود که در سال 1711توسط بنياد ملي علوم آغاز شد تا حمايت صنايع از تحقيقات
دانشگاهي را سازمان دهي کند .اين برنامه از طريق ايجاد مراکزی که همکاری درازمدت بين دانشگاه
و صنعت در زمينه تحقيقات مورد عالقه دو طرف را موجب مي گردد ،اجرا مي شود .جامعه ای که
بي بهره از دانش روز باشد ،محکوم به زوال است و دانش بدون کاربرد در صنعت بي ارزش قلمداد
مي شود.
تعامل سه جانبه دانشگاه -صنعت و دولت به خصوص در کشورهای در حال توسعه ضروری
است و همگرايي آنها نقش کليدی در توسعه همه جانبه کشور خواهد داشت و اين ارتباط زماني
حاصل مي شود که دولت و صنايع متقاضي دانشگاه باشند و دانشگاه نيز دانش مورد نياز جامعه را
توليد کند (فراحي و بيگي نصرآبادی .)1971،در عصر حاضر ارتباط دانشگاه و صنعت يکي از شاخص
ترين عوامل رسيدن به توسعه محسوب مي شود؛ به گونه ای که توسعه جوامع مختلف به ميزان
بسيار زيادی با ارتباط ميان اين دو بخش وابسته شده است .به بيان ديگر ،دستيابي به توسعه ملي،
توجه به رابطه صنعت و دانشگاه را ايجاب مي کند؛ زيرا توسعه ملي شامل توسعه علم و فناوری
داخلي مي شود و به نظر مي رسد که بديهي ترين راهي که همزمان منجر به توسعه علم در مراکز
دانشگاهي و صنعت خواهد شد ،ايجاد رابطه بين اين دو بخش است .بر اين اساس اهميت رابطه اين
دو سازمان اينگونه بيان مي شود که ارتباط صحيح و موثر دانشگاه و صنعت مي تواند موجب افزايش
نوآوری و انتقال دانش و فناوری گردد (روسي ،0111 ،ص .)160.تنها در صورت تعامل پايدار بين
اين دو نهاد ،توسعه صنعتي و متعاقب آن توسعه اقتصادی و اجتماعي را مي توان انتظار داشت (گووانا
و چن،0110،ص.)111 .
دانش و فناوری در توسعه و پيشرفت کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه نقش
عمده ای ايفا مي نمايد  .اين امردر صورتي مي تواند با موفقيت مواجه گردد که تعامل مناسبي ميان
دانشگاه و صنعت برقرار گردد ،ضمن اينکه از تمامي پتانسيل های موجود دانشگاه و صنعت در
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ارتباط با کارآفريني بهره مند شوند (غالم زاده و اصغرزاده کرمشاهلو .)1971 ،در کشورهای پيشرفته
و يا کشورهايي که دارای موفقيت ها و پيشرفتهای بزرگ صنعتي در جهان هستند ،همکاری های
علمي و پژوهشي بين دانشگاه و صنعت ،دارای ساختار و نظام قانون مند و رسمي مي باشند .از سوی
ديگر در اين کشورها ،مؤسساتي به صورت واسطه با ساز و کارهای مشخص ،برای ايجاد تعامل بين
دانشگاه و صنعت و همچنين جذب حمايت های دولت تشکيل شده اند و يا مراکز ملي ،موظف شده
اند تا با شيوه ها و تدابير صحيح ،توانايي های بالقوه دانشگاه ها را در امر تحقيقات به سمت صنعت
سوق داده و همچنين صنعت را در استفاده از نتايج تحقيقات دانشگاه ها ترغيب کنند .اما در ايران،
فقدان برنامه و سياست مشخص برای تبيين و اجرای مدل های همکاری بين دانشگاه و صنعت سبب
شده که بخشي قابل توجه از پتانسيل نيروی انساني ،علمي و متفکر کشور که در دانشگاه ها هستند،
نتوانند به طور مؤثر و فعال در فرايند رفع نيازهای علمي و حل مسائل و مشکالت صنعت شرکت
کرده و استفاده بهينه از آن ها صورت گيرد.
پيشرفت و توسعه هر کشوری بستگي به تعامل صحيح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه
دارد و ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت با توجه به پيشرفت های سريع علم و تکنولوژی امری روشن
و بديهي است .عدم تکميل زنجيره ساختاری صنعت و دانشگاه ،يکي از موانع توسعه علمي و اقتصادی
کشورهاست (سينا و تاج مير رياحي .)1971 ،توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دليل اثرات و
پيامدهای بسيار مثبت آن در ايجاد تحوالت فناورانه ،اقتصادی و اجتماعي از ديرباز مورد توجه
استراتژيست ها ،سياست گذاران و برنامه ريزان دانشگاهي و صنعت قرار داشته و تالش های فراواني
جهت ايجاد پيوندی اثربخش بين صنعت و دانشگاه صورت گرفته است .قرن  01رقابت بين المللي
اقتصادی بر پايۀ دانش است .رقابت در بازار فناوری محور امروز جهان ،مستلزم ادغام دانش های
نوين با صنعت است .صنعتي که بي بهره از دانش روز باشد ،محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در
صنعت بي ارزش قلمداد مي شود و اين يعني پيوند دانشگاه با صنعت )صمدی ميارکالئي و صمدی
ميارکالئي .)1970،تعداد پايين ثبت اختراعات کشور ايران در مقايسه با ترکيه مي تواند نشانگر
ضعف بسترهای علمي ،نوآوری ،صنعت ،توليد و فناوری در کشور باشد .در توليدات علمي و فناوری
يک کشور ،دانشگاهيان و مؤسسات تحقيق و توسعه مي توانند نقش بسزايي داشته باشند .هر چه
اين ارتباط بيشتر و تنگاتنگ تر باشد ،نشان از ارتباط دانشگاه با صنعت بوده و به ثمر رسيدن
توليدات علمي و تبديل آن به فناوری را نشان مي دهد .با توجه به نتايج به دست آمده مي توان
چنين استنباط کرد که دانشگاههای هر دو کشور به طور تقريبي سهم يکساني را در توليد ثبت
اختراعات ايفا مي کنند و محققان توانسته اند با توليدات علمي با کيفيت در پيشرفت فناوری سهيم
باشند .همچنين توزيع جغرافيايي توليدات علمي و ثبت اختراعات در کشور ايران و ترکيه نشان مي
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دهد که هيچ يک از دو کشور نتوانسته اند توزيع مناسبي از نظر علم و فناوری داشته باشند و برخي
از استانها بيشترين سهم را در توليد مقاالت و ثبت اختراعات داشته اند .همسو با نتايج مطالعه
حاضر ،در تحقيقي که اسدی و همکارش بر روی نگاشت و مصورسازی پراکندگي جغرافيايي ثروت
علمي در ايران انجام دادند ،سهم استانهای مختلف در توليد مدارک علمي از جمله پايان نامه و
مقاالت علمي از پراکندگي زيادی برخوردار بوده است ( اسدی و جليلي منش ،0119 ،ص.) 709 .
يکي ديگر از موضوعات مهم پيش روی دانشگاه ها ،عدم انگيزه پژوهشگران برای افشای
اختراعات خود و مشارکت در توسعه بيشتر آن ها از طريق توافق در واگذاری امتياز است؛ زيرا همواره
اين نگراني وجود دارد که بخش هايي از طرح های پژوهشي و دستاوردهای آن ها بدون رعايت
حقوق مالکيت معنوی ،به يغما رود .عدم اطمينان از حفاظت کامل از حقوق مالکيت فکری ،در بخش
صنعت نيز مانعي مهم برای انگيزش فعاالن آن در بهره گيری از نوآوری های حاصل از پژوهش های
دانشگاهي است (دستر و ديگران ،0111 ،ص .)69 .همچنين فونتانا و همکاران به تفاوت هايي ميان
صنعت و دانشگاه همچون تفاوت های موجود در اهداف دو طرف ،طوالني بودن زمان پژوهش های
دانشگاهي ،تفاوت در نکات مورد تاکيد و همچنين سؤاالت پژوهشي متفاوت اشاره کرده اند (فونتا و
ديگران ، 0116 ،ص .) 901 .فقدان درک کافي دو طرف از فرهنگ يکديگر و وجود اهداف متعارض
بين آن ها ممکن است مانع از توسعه روابط مناسب و اثربخش شود .به ويژه اين که بين تمايل
دانشگاهيان به انتشار يافته های جديد علمي و تمايل صنعت به استفاده تجاری از دانش جديد،
تعارض شديدی وجود دارد.
پيوند دانشگاه با صنعت ،يکي از شاخه های رابطه دانشگاه با جامعه است که در ديدگاه های
نظری مرتبط با تحول دانشگاه در جامعه دانش محور مورد تاکيد قرار گرفته است (اتزکويتز و
ليدسدورف ،0111،ص .)119 .اين تحول از نيازهای متقابل دوسويه ناشي مي شود که کساني مانند
اسالتر ولسلي آن را به ضروريات جامعه فراصنعتي دانش بنيان مرتبط مي کنند .از يک طرف در
صنعت نياز فزاينده ای به دانشگاه و آموزش عالي در زمينه آموزش ،اختراعات ،نگهداری و خالقيت
فناورانه وجود دارد و از طرف ديگر در اين فعاليت با مشارکت بخش تجاری ،بخشي از هزينه های
آموزش و دانشگاه تامين مي شود .مقتضيات جامعه دانش محور ،توليد دانش نظری و تحقيق بنيادی
صرف را کافي نمي داند .در اين جامعه ،دانش بايد برای کاربردی شدن و تجاری شدن توليد شود.
پيش نياز اين تحول در گام نخست ،پيوند دانشگاه ها با صنايع و شرکت ها و در گام دوم مشارکت
دانشگاه ها در فعاليت های صنعتي و کارآفريني است (دالنتي ،0111 ،ص .)151 .نيازهای متقابل
دانشگاه-صنعت و نيازهای توسعه ايجاب مي کند که همکاری و ارتباط نزديکي ميان دانشگاه و
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صنعت وجود داشته باشد .بنابراين بررسي وضعيت ارتباط اين دو سازمان از برنامه های اصلي در هر
کشور است.
ارتباط آموزش شيمي و صنعت در آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان به يکي از موضوع
های دشوار و مورد توجه تبديل شده است .تعداد اندکي از معلمان شيمي مي توانند ارتباط آموزش
و صنعت را به نحو احسن و منطبق با اهداف آموزشي قصد شده آموزش دهند .موانع و مشکالت
زيادی وجود دارد که هرگونه تالش برای ارتقای کيفي ارتباط آموزش شيمي و صنعت در مدارس و
حتي دانشگاه ها را بي اثر مي سازد .در مدارس ،در آموزش علوم و صنعت بويژه در رشته های
فيزيک ،شيمي و زيست شناسي که همگي علوم آزمايش محور در صنعت محسوب مي شوند ،هدف
از آموزش ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در بين دانشجو معلمان از جايگاه ويژه ای برخوردار
بوده و تالش مي شود تا همه دانشجويان ضمن آشنايي با اصول و مفاهيم ارتباط علم و صنعت و
کسب سواد علمي الزم ،آگاهي های الزم برای دانشجو معلمان رشته علوم پايه مطلوب را کسب
کنند .دانشجو معلمان با کسب آگاهي و مهارت الزم در زمينه های مختلف ارتباط آموزش شيمي و
صنعت ،قادر خواهند بود تا در زندگي خود تصميمات آگاهانه و منطقي بگيرند .اين موضوع همواره
دغدغه اصلي محققان حوزه علوم بوده است که چگونه مي توان کاری کرد که دانشجو معلمان بهتر
از ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت بهره ببرند و آن را در فعاليت های حوزه های آموزش و
پرورش و در مدارس بکار ببندند .اين شيوه ی آموزش باعث مي شود تا آموزش شيمي را به محيط
عادی زندگي خود بکشانند .زماني که فراگير بين آموخته ها و نياز های روزمره ارتباط تنگاتنگي مي
بيند انگيزه يادگيری او بيشتر شده و نيز ميزان مشارکت وی در فرايند يادگيری زيادتر و دامنه
آموخته های وی افزايش مي يابد؛ تا يادگيری را برای يادگيرنده معنادارتر و مرتبط با زندگي روزمره
و کاربردی کند .از اين رو پيدا کردن راهي برای فعال کردن دانش آموزان به منظور ارتباط دادن
حوزه علم شيمي و صنعت هميشه مهم است.
روش پژوهش
در تحقيق حاضر با توجه به هدف پژوهش ،يعني بررسي اثربخشي آموزش ارتباط علم شيمي
و صنعت در دانشجو معلمان از طرح پژوهشي نيمه آزمايشي و با طرح پيش آزمون و پس آزمون
استفاده شد .ابزار پژوهش استفاده شده در اين تحقيق ،پرسش نامه ای شامل  11گويه بود که هدف
آن بررسي ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در بين دانشجو معلمان آموزش شيمي مي باشد.
اصلي ترين روش آزمون اعتبار ،بررسي دقيق نتيجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح اين پرسش
است که آيا ابزار سنجش واقعا مفهوم مورد نظر را مي سنجد يا نه (باکر ،0117 ،ص .)91.در تحقيق
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حاضر برای محاسبه اعتبار با يک پيش آزمون نظر کارشناسان و صاحب نظران در اين حوزه پرسيده
شد .به همين منظور پرسشنامه توسط چند متخصص حوزه تعليم و تربيت از نظر محتوايي اصالح
شد .در مرحله بعد ،پس از تعيين صحت و سقم عبارات ،مقياس ها و پرسش ها به صورت پرسشنامه
ای تنظيم و پيش آزمون شدند .عالوه بر اين سنجش پايايي طيف کيلرت نيز بر اساس معيارهای
دروني است .يعني برای حذف گويه ها در ارتباط گذاشته مي شود و از روی ميزان همبستگي با
ساير گويه ها ،پايايي آنها تشخيص داده مي شود .مهم ترين شاخص سازگار دروني آزمون ضريب
آلفای کرونباخ است .لذا در پژوهش حاضر ميزان آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه مورد
استفاده در تحقيق  1/16به دست آمد .که اين امر نشان دهنده همبستگي دروني ميان متغييرها
برای سنجش مفاهيم مورد نظر است .از اين رو مي توان گفت ک ه تحقيق ما از قابليت اعتماد و
پايايي الزم برخوردار است .با سوال هايي که پنج عامل عاطفي موثر بر پيشرفت تحصيلي يعني
ادراک خود تحصيلي ،نگرش دانشجو معلمان نسبت به ارتباط آموزش شيمي با صنعت  ،نگرش
دانشجو معلمان به ارتباط آموزش شيمي با صنعت در مدرسه ،ارزش گذاری و ايجاد انگيزه به ارتباط
آموزش شيمي و صنعت در اهداف مدارس و تاثير گذاری آن بر دانش آموزان ،در اين پرسشنامه
برای نمره گذ اری سوال ها از مقياس  1درجه ای ليکرت (کامال مخالفم ،مخالف ،کمي مخالف ،نه
مخالف و نه موافق ،کمي موافق ،موافق ،کامال موافقم) استفاده شده بود .جامعه آماری پژوهش حاضر
را دانشجويان آموزش شيمي به تعداد  151نفر تشکيل مي دهد .حجم نمونه اين پژوهش شامل
 111نفر مي باشد .نمونه با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي خوشه ای يک مرحله ای انجام
گرفت .و شيوه ی جمع آوری اطالعات به صورت گروهي و در محل دانشگاه فرهنگيان توسط
نگارندگان طرح صورت گرفت .پرسش نامه های در فراهم سازی بستر مناسب برای ارتباط بين
آموزش شيمي و صنعت در اختيار دانشجو معلمان قرار گرفت .نتايج حاصله هم مقايسه و مورد
تحليل و تجزيه قرار گرفتند.
یافته های پژوهش
توصيف و تحليل آماری بر روی  111نفر انجام گرفت .بر اين اساس ،پرسشنامه ها مجددا
شماره گذاری شده و اطالعات هر کدام از آن ها کد گذاری گرديد .کدهای داده شده به سواالت
پرسشنامه وارد کامپيوتر شده و با استفاده از بسته ی نرم افزار کامپيوتری معروف به()SPSS-19
در محيط ويندوز تحليل شد .در تحليل داده ها ،ابتدا با استفاده از روش های آمار توصيفي مانند
جداول يک بعدی توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين ،انحراف استاندارد و نمودار ويژگي ها ی فردی
آزمودني ها و همچنين متغيرهای فراهم سازی بستر مناسب برای ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت

فراهم سازي بستر مناسب براي ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت...
در دانشگاه فرهنگيان موثر باشد .توصيف شوند .در سطح آمار استنباطي هر يک از فرضيه های
پژوهش با استفاده از آزمون آماری تحليل رگرسيون مورد بررسي قرار گرفت .همان طور که بيان
شد برای بررسي چالش های موثر بر ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت پرسشنامه ای طراحي و
سپس توزيع گرديد .در ادامه متغيرها با استفاده از طيف ليکرت تحليل شده و نتايج حاصل در
جدول ارائه گرديده است .برای تعيين آزمون مناسب برای موثر بودن و ميزان اهميت هر يک از
عوامل از آزمون کلموگرف اسميرنف استفاده شد .با توجه به اينکه مقدار  p-valueبرای همه
سواالت بيش از  1/15بود لذا مي توان از آزمون های پارامتريک استفاده نمود.
جدول :1نتايج آزمون ميانگين و انحراف معيار در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان
متغير

ميانگين

انحراف
معيار

ساختارها ،قوانين و فرآيندهای موجود در دانشگاه فرهنگيان به منظور توسعه
تعامالت و همکاری با صنعت

1/5

1/5

تخصيص منابع الزم در زمينه پژوهش و تحقيقات صنعتي در دانشگاه فرهنگيان

1/15

0/10

نظام اطالع رساني مناسب در مورد ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه
فرهنگيان

5/05

1/11

انعطاف سيستم دانشگاه فرهنگيان در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت

1/15

/77

فرهنگ ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان

6/05

1/10

توجه دانشگاه فرهنگيان به نيازهای صنعت در جامعه

5

0/09

انگيزه های متفاوت فعاالن صنعت در دانشجويان آموزش شيمي دانشگاه فرهنگيان

6

/15

هم سويي علمي و صنعتي کشور در ايجاد ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در
دانشگاه فرهنگيان

6/10

1/91

ايجاد اعتماد دو طرفه ميان دانشگاه فرهنگيان با صنعت

5/5

1/01

6

/70

ايجاد تفکر اعتقادی در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان

نتايج جدول  1نشان مي دهدکه ميانگين تمام متغيرها باالتر از  9است که اين موضوع
بيان کننده درصد باالی اهميت اين شاخص ها از نظر صاحبان و فعاالن آموزش شيمي در دانشگاه
فرهنگيان مي باشد.
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داده های جدول 0نشان مي دهد که با توجه به اعداد موجود در ستون  Tو با توجه به
اين که عالمت تمام اعداد در اين ستون مثبت است درمي يابيم که ميانگين تمام متغيرها بزرگ تر
از عدد  9مي باشد .ستون "  " mean differentميزان اين اختالف را بيان مي کند .در دو ستون
پنجم و ششم حد باال و پايين فاصله اطمينان  75درصدی برای هر متغير نمايش داده شده است
که در اينجا مثبت بودن اين مقادير نشان مي دهد ،ميانگين اين متغيرها تماما از  9بيشتر است .و
با توجه به رتبه بندی انجام شده توسط آزمون نتايج حاصله هم مقايسه و نشان داد که ارتباط بين
آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان مي تواند بر آموزش و پرورش و در جامعه موثر باشد.
در ادامه با توجه به رتبه بندی انجام شده توسط آزمون فريدمن مي توان اين عوامل را به ترتيب
اهميت به صورت ارائه شده در جدول  9مرتب نمود.

جدول  9آزمون فريدمن در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان
رتبه بندی با آزمون
فريدمن

رتبه

توجه دانشگاه فرهنگيان به نيازهای صنعت در جامعه

1/95

1

انگيزه های متفاوت فعاالن صنعت در دانشجويان آموزش شيمي دانشگاه
فرهنگيان

1/11

0

فرهنگ ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان

6/15

9

هم سويي علمي و صنعتي کشور در ايجاد ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت
در دانشگاه فرهنگيان

6/09

1

تخصيص منابع الزم در زمينه پژوهش و تحقيقات صنعتي در دانشگاه فرهنگيان

5/15

5

نظام اطالع رساني مناسب در مورد ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در
دانشگاه فرهنگيان

1/15

6

ايجاد اعتماد دو طرفه ميان دانشگاه فرهنگيان با صنعت

1/90

1

ايجاد تفکر اعتقادی در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه
فرهنگيان

9/15

1

انعطاف سيستم دانشگاه فرهنگيان در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت

9/15

7

ساختارها ،قوانين و فرآيندهای موجوددر دانشگاه فرهنگيان به منظور توسعه
تعامالت و همکاری با صنعت

9/00

11

متغيرها

فراهم سازي بستر مناسب براي ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت...

9
ايجاد تفکر اعتقادی در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان

ايجاد اعتماد دو طرفه ميان دانشگاه فرهنگيان با صنعت

هم سويي علمي و صنعتي کشور در ايجاد ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان

انگيزه های متفاوت فعاالن صنعت در دانشجويان آموزش شيمي دانشگاه فرهنگيان

توجه دانشگاه فرهنگيان به نيازهای صنعت در جامعه

فرهنگ ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان

انعطاف سيستم دانشگاه فرهنگيان در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت

نظام اطالع رساني مناسب در مورد ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان

تخصيص منابع الزم در زمينه پژوهش و تحقيقات صنعتي در دانشگاه فرهنگيان

صنعت

ساختارها ،قوانين و فرآيندهای موجوددر دانشگاه فرهنگيان به منظور توسعه تعامالت و همکاری با

متغير

11/1

10/7

09/1

01

17/7

5/7

00/1

11/9

6/09

T

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

Sig.
)(2-tailed

)Sig. (2-tailed

5/5

6/10

6

5

6/05

1/15

5/05

1/15

1/5

Mean
Difference

جدول :0نتايج آزمون  t-testو فريدمن در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان

1/15

1/75

1/7

1/0

1/11

9/15

1/05

9/5

0/15

Lower

6/0

1/1

1/1

5/15

6/15

6

6/05

5/11

5/05

Upper

Confidence Interval
of the Difference.
95%
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تجزیه و تحليل یافته ها
با توجه به نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه های توزيع شده و رتبه بندی صورت گرفته
توسط آزمون فريدمن به تحليل نتايج مي پردازيم .در ابتدا با نگاه به جدول  9در مورد فراهم سازی
بستر مناسب برای ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان مشاهده مي کنيم که
سه مورد اول به عنوان مهم ترين عوامل به ترتيب عبارتند از" توجه دانشگاه به نيازهای صنعت و
جامعه" "،انگيزه های متفاوت فعاالن صنعت در دانشجويان آموزش شيمي دانشگاه فرهنگيان " و"
فرهنگ ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان  ".موضوع قابل توجه در اين جا
هم گرايي مفاهيم اين عوامل مي باشد .در اين سه عامل مي توان به اين نکته مشترک اشاره کرد
که دانشگاه فرهنگيان و صنعت نسبت به نيازهای يکديگر آگاهي و همچنين نسبت به تأمين آن
التزام کافي را مي توانند دارا باشند .از طرفي" هم سويي علمي و صنعتي کشور در ايجاد ارتباط بين
آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان " نيز به اين امر شدت بخشيده است .پس با توجه به
اين چهار عامل مي توان دو راهکار را برای بهبود در شرايط موجود ارائه داد .ايجاد جلسات مشترک
ميان مسئولين دانشگاه فرهنگيان و فعاالن حوزه صنعت و همچنين برگزاری بازديدهای علمي توسط
دانشگاه فرهنگيان در مراکز صنعتي مي تواند در جهت آشنايي بيشتر با نيازهای صنعت و همچنين
تقابل فرهنگي مناسب بين صنعت گران و دانشگاه فرهنگيان مفيد باشد .البته يک نکته بسيار مهم
که بايد به آن توجه شود حرکت درست سياست های علمي کشور به سمت تأمين نيازهای موجود
در صنعت است که به نظر مي رسد در چند سال اخير کمي بيش تر از گذشته به آن توجه شده
است .اما با اين وجود هنوز هم به نظر مي رسد هم خواني دقيقي ميان سياست های دانشگاه
فرهنگيان و نيازهای جامعه صنعتي وجود نداشته باشد .اين عدم هم خواني مي تواند در زمينه ارتباط
بين رشته های دانشگاهي با نيازهای صنعت ،تعداد فارغ التحصيالن رشته آموزش شيمي ،عدم انتقال
دانش کاربردی به دانشجويان آموزش شيمي در طول دوران تحصيل و يا مشکالتي از اين دسته
نمود يافته باشد .عامل بعدی با عنوان " تخصيص منابع الزم در زمينه پژوهش و تحقيقات صنعتي
در دانشگاه فرهنگيان " با نگاه به بودجه پژوهشي دانشگاه ها و مؤسسات علمي بيان مي کند که
نبود منابع الزم در جهت انجام پروژه های ارتباط آموزش شيمي و صنعت مي تواند چالشي باشد که
ارتباط ميان صنعت و دانشگاه را تضعيف مي نمايد .در جهت ايراد راهکاری برای حل اين مشکل
مي توان دانشگاه ها را به سمت همکاری های مشترک با واحدهای صنعتي در راستای نياز آموزش
و پرورش سوق داد .به نفع فعاليت های دانشگاه فرهنگيان و آموزش و پرورش بهره برد .اما مورد

فراهم سازي بستر مناسب براي ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت...
ديگری که در اين پژوهش به آن اشاره مي شود " نظام اطالع رساني مناسب در مورد ارتباط بين
آموزش شيمي و صنعت در دانشگاه فرهنگيان " مي باشد .اين نيز از ارتباط بين مسئولين دانشگاه
فرهنگيان و آموزش و پرورش با فعاالن صنعتي حادث مي شود که مي تواند با راهکاری مانند جلسات
مشترک و يا بازديدهای دانشگاهي که پيش از اين نيز بيان شد تا حدودی مرتفع گردد .اما " ايجاد
اعتماد دو طرفه ميان دانشگاه فرهنگيان با صنعت " شاخصي است که نيازمند توجهي خاص مي
باشد .در بيش تر همکاری های بين سازماني در کشور بحث اعتماد به عنوان يک شاخص کليدی
مطرح مي باشد .که در بيشتر مواقع قانون های کافي در اين زمينه وجود دارد؛ اما مشکل اصلي
اجرای نامناسب اين قوانين و يا به تعبيری ديگر عدم حمايت کافي از تخصيص بودجه به دانشگاه
فرهنگيان مي باشد" .انعطاف سيستم دانشگاه فرهنگيان در ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت" نيز
شاخصي است که با تغييرات اندکي در سيستمهای مديريت دانشگاه مي تواند به سمت سيستمهايي
با ساختارهای ارگانيک و منعطف پيش رود  .اما عامل ارتباط صنعت و دانشگاه فرهنگيان با تفاهم
نامه های مي توان گسترش داد .که در آموزش و پرورش موثر باشد " .ساختارها ،قوانين و فرآيندهای
موجود دانشگاه فرهنگيان و صنعت به منظور توسعه تعامالت و همکاريها " با آموزش و پرورش مي
باشد .همان طور که پيش از اين نيز گفته شد ،پس در اين جا نيز مي توان بيان کرد که توجه بيش
تر به اجرای تفاهم نامه های در آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان کارآمد و مفيد واقع گردد.
بحث و نتيجه گيری
نتايج نشان داد که ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت بر نگرش دانشجو معلمان و کالس ها تأثير
دارد ،يعني بر طرز فکر و عالقمندی يا بي عالقگي دانشجو معلمان و آن چه در کالس مي گذرد ،اثر
مي گذ ارد .به روش هايي اشاره دارد که بتواند فعاليت های دانشجو معلمان را تقويت و يادگيری و
ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت را به يک جريان دو سويه تبديل نمايد .امروزه نظام دانشگاه
فرهنگيان و آموزش وپرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي ،يکي از سازمان های پيچيده و بزرگ
در هر کشوری محسوب مي شود و با رشد و توسعه اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی پيوندی ناگسستني
دارد و به تدريج از حالت ساده ابتدايي به يک حالت پيچيده درآمده است .جهان مجازی هويت معلم
و فراگير را به شدت تغيير مي دهد و وظايف و نقش های جديدی برای آن ها پديد مي آورد .مهمترين
اهداف ايجاد محيط های يادگيری مشارکتي است که به يادگيرندگان و معلمان اجازه مي دهد به
جست و جو بپردازند و انواع مسئله ها را بررسي کنند .اولين و مهم ترين ويژگي تعليم و تربيت مسئله
محور و تفکر محور ،فعال ساختن معلمان و ساختن دانش به وسيله خود او است .کسب دانش و
اطالعات ،عادت های مختلف ،مهارت های متنوع ،و راههای گوناگون حل کردن مسائل ،از نقش معلمان
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در جريان استفاده از ارتباط علم و صنعت مي توان به راهنمايي يادگيرندگان و مديريت منابع ،تشويق
يادگيرندگان برای آفريننده يادگيری خود و تدريس به صورت گروهي اشاره کرد .همينطور حل مسئله
های پيچيده ،کمک به صورت گروهي است .از مزايای استفاده از فناوری ارتباط بين آموزش شيمي و
صنعت در آموزش مي توان به کاهش محدوديت های يادگيری و تربيت نيروی انساني متناسب با عصر
دانش و اطالعات و باال بردن کارايي و بهره وری در آموزش و پرورش است .معايب هم شامل افزايش
شکاف طبقاتي  ،افزايش هزينه های آموزشي  ،فقدان برنامه های راهبردی و اعمال سليقه های فردی
در محيط آموزش و پـرورش  ،همراه نبودن معلم و دسترسي آسان به منابع است .ارتباط صنعت با
دانشگاه فرهنگيان و آموزش و پرورش به دليل ايجاد تحوالت فناورانه ،اقتصادی و اجتماعي بايد مورد
توجه  ،سياست گذاران و برنامه ريزان دانشگاه فرهنگيان و دلسوزان تعليم و تربيت قرار گيرد و تالش
های فراواني جهت ايجاد پيوندی اثربخش بين صنعت و دانشگاه فرهنگيان صورت بگيرد .اما آن چه
در اين ميان باعث شده است اين ارتباطات آن طور که بايد در سراسر جامعه صنعتي و دانشگاه
فرهنگيان شکل نگيرد ،چالش ها و موانعي است که در اين مسير وجود دارد .در اين پژوهش با نگاهي
جامع بر چالشهای مطرح شده ،نسبت به اهميت هر يک از شاخصها در مجموع ده عامل به عنوان مهم
ترين چالشهای ارتباط صنعت و دانشگاه فرهنگيان و آموزش و پرورش مشخص شده است که هر يک
معرف بخشي از مشکالت پيش روی اين تعامل ارزشمند مي باشند .اما به آن چه بايد توجه شود و
سعي شده است نگاهي جديدتر نسبت به مجزا کردن و تمرکز بر دو حوزه تعامل صنعت با دانشگاه
فرهنگيان و آموزش و پرورش مي باشد .اميد است که با برنامه ريزی مناسب و راهبردی بتوان استفاده
از ارتباط بين آموزش شيمي و صنعت را در مدارس مديريت کرد تا يادگيری و ياددهي با کيفيت بهتر
انجام شود.
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Abstract
The relationship between university and industry is one of the most
important factors for development. The development of various
societies is highly dependent on the relationship between these two
sectors. Therefore, the Farhangian University, which deals with the
teaching of student teachers, and ultimately the educational system that
is responsible to raise the students' talents and creativity. They must be
committed to planning in the appropriate context for the relationship
between chemistry and industry education in curriculum. The statistical
population of this study consists of 150 student teachers of chemistry at
Farhangian University. The samples were taken using a one-stage
random cluster sampling (108 students). Descriptive statistics
(frequency and percentage), Pearson correlation, Friedman test and
common statistical softwares were used to analyze the data obtained by
questionnaire measurement tool. The results showed that for the link
between chemistry education and industry, we should provide a suitable
basis for the students of the university to increase the relation between
industry and education.
Keywords: Chemistry Education, Industry, Student Teachers, Education,
Farhangian University.
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