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های زيادی يتمزوبود صنايع کشور ايران مانند صنايع اکثر کشورهای در حال توسعه با عدم      
المللـي ، بايگـاه   اين صنايع، در بازارهـای بـين   نشان مي دهدشواهد  است و چنانچه موابه شده
 اند.بهره های رقابتي و صنعتي بيو از کسب مزيت ندارند  يمناسبرقابتي 
کند که برای کاهش فاصله با کشورهای  رقابت بهاني، کشورهای در حال توسعه را ملزم مي     

ها وکشـورهای  [  باشند تا فاصله موبود بين آن6ها و ميانبرهای رقابتي] افته در پي گزينهتوسعه ي
 هزينه عقب ماندگي را به صورت کارآيي  که   ها پيشرفته را با سرعت بيشتری کاهش دهد، گزينه

 و اثربخش کاهش دهد. 
فتن در بايگـاه  به زعم نويسندگان اين مقاله، صنعت مشـاوره مـديريت، درصـورت قـرار گـر          

 . بنـابراين هـدا اصـلي ايـن پـژوهش،      تواند برای توسعه صنعتي، ميانبر رقابتي باشـد مناسب مي
  است.کشور ايران  مشخص کردن نقش صنعت مشاوره مديريت در توسعه صنعتي

ها، صـنايع و کشـورها بـه    های بديدی برای بنگاهوکار، چالششدن دنيای کسب  تربا پيچيده    
مي شود واحدهای کسب و کار و ساير خريـداران صـنعت مشـاوره، يعنـي     آيد که سبب وبود مي
مؤسسات مشاوره مديريت، در پيشـرفت و توسـعه    .اتکا کنندبيشتر به مشاوران  ها و صنايع،دولت

ای که پويـايي ارتبـاص صـنعت و    شده  کنند. در واقع، حلقه مفقودهر کشور نقش عمده ای ايفا مي
آورد، صنعت مشاوره رقابتي است کـه در صـورت ا يجـاد، رشـد و توسـعه      وبود ميدانشگاه را به 

 صنعتي کشور را نيز در پي خواهد داشت. 
هـای  سازد که صنعت ايران از ابتدا، فـراز و نشـيب   تاريخچه صنعت ايران، روشن مي بررسي     

د اسـتفاده قـرار   مـور  زيادی را تجربه کرده است، اما اکثر تجربيات حاصل شده در بـای ديگـری  
تواند ظرا  تجربيات حاصل شده قبـل  . صنعت مشاوره مديريتي نهادی است که مينگرفته است
ل صنعتي به کار گيرد. تولد، رشد و فعاليـت در بسـتر   اين تجربيات را در راستای حل مسائباشد و 

از اين رو است، المللي ثری در موفقيت صنايع کشورها، در بازارهای بينمؤل مناسب و رقابتي، عام
تواند راهکارهـای بـه کـار    صنعت مشاوره مديريت با استفاده از تجربه کشورهای توسعه يافته مي

 گرفته شده آنها را با صرا هزينه کمتر به کار گيرد.
اصلي است  ر مسئلهتوسعه و وراهکارهای مورد نياز برای حل معضالت کشو کم سرعترشد      
ات از آنجـا کـه در کشـورهای مختلـح، تحقيقـ      ا طراحي کنـيم. رمدل اين تحقيق سبب شده که 
نظريـه   ، [13صورت گرفته است] آنمدت  ر زمينة صنعت مشاوره  وآثار بلندمدت و کوتاهد اندکي

ايجاد پويايي ارتباص صنعت و دانشگاه برای رسيدن به توسـعه صـنعتي، توسـن صـنعت مشـاوره      
 و، مطرح شده است. گاهي ن مديريت پويا و رقابتي،  به عنوان ديد

 صنعت مشاوره مديريت در بهان و ايران
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نقش صنعت مشاوره مديريت به عنوان يک صنعت و کسب و کار بزرگ، از اوايل قرن بيستم      
سـال   شرکت مشاوره مهندسي و حسابداری را در ،بارزتر شد.  مکنزی از استادان دانشگاه شيکاگو

مريکا، قوانين بديـد در زمينـة   ری مشاوره در کشور اگي ترين دليل شکل تأسيس کرد. مهم 9116
اسـتفاده بيشـتر از    تأثيرگـذار در  ای نيـز، از دييـل   هـا از کـار مشـاوره    بانک خودداریامنيت بود. 

گيـری   ، شـاهد پيـدايش و شـکل   9171و  9161 هـای  رود. دهـه ای به شمار مي مؤسسات مشاوره
اقتصـادی در اسـتفاده از مؤسسـات     ، افـول 1111در سـال  . [31بـود]  شاوره راهبردیهای مگروه
، صـنعت بهـاني مشـاوره    1112تر شد. در سـال  گذاشت و صنعت مشاوره رقابتي تأثيرای  مشاوره

ها در پي مسائل امنيتـي و   های اخير، دولتسال و در [39تغيير کرد] ،همراه با اصالحات اقتصادی
ای بـازار بديـدی    مشاوره مؤسساتهای ضد تروريستي هستند که برای صنعت مشاوره و تاکتيک

را  در بهـان نشـان مـي     1111به وبود آورده است. بدول شماره يک، ترکيب بازارمشاوره سال 
 دهد : 
  

2002تركيببازارمشاورهجهاندرسال،1جدول

 درصد نامكشور

 01 آمريکا

 91 آلمان

 0 فرانسه

 1 اسپانيا

 1 ايتاليا

 7 س   اروپا

 93 س    غ اروپ

 99 انگلستان

 [0منبع: ]


صنعتمشاورهدرايران

وبـود دارد.   انـدکي  علمـي بسـيار   های در زمينه صنعت مشاوره در ايران، تحقيق و مسـتند       
دهد. طـرح پشـتيباني از   نشان ميرا  9331ای مديريت در سال سسات مشاورهؤ، م1نمودار شماره 

ي هـاي زمان مديريت صنعتي از معـدود گـزار   سا دة خدمات مديريتتوسعه مؤسسات عرضه کنن
ای ايراني نيز اشاره مي شود.  آنچنان که در اين گزار  آمده  است که در آن به مؤسسات مشاوره
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نمـودار   . [91درصد مؤسسات خدمات مديريت، در زمينة مشـاوره فعـال هسـتند]    31است، حدود 
 دهد.نشان مي 9331ل نسبت موسسه خدمات مشاوره مديريت ايران را در سا 9شماره
 

 
 9331، تعداد مؤسسات  خدمات مشاوره مديريت ايران در سال9نمودار 

 
در ايران نيز بازار قابل توبهي برای خدمات مشاوره وبود دارد. با اين وبود، هنوز صنعت مشاوره 

ه آل فاصـل   وبود آن با شراين ايـده وضعيت م است وهای بسياری روبه رو مديريت کشور با چالش
 [.  7توبهي دارد] قابل
که در اوضا  کنوني ايران، صـنعت مـذکور در    کند ميتجزيه و تحليل صنعت مشاوره روشن      

ای،  ملکرد غير رقابتي، ضـعح تـوان حرفـه   های فراواني دارد. ع  ييبايگاه خود قرار نگرفته و نارسا
ظرفيـت کـم و بـازار    هـای تخصصـي محـدود،    ای ، درآمد کم، زمينه ه تعداد کم مؤسسات مشاور

کوچک و رشد نيافته مشاوره، عقب ماندگي از تحول بهاني در صنعت مشاوره مديريت، نيازهـای  
های صنعتي ايراني، گرايش به منابع خـاربي و امکـان واگـذاری بيشـتر     ارضاء نشدة کنوني بنگاه

ي صـنعت  هـای کنـون   يبهـاني از نارسـاي  بازار به مؤسسات خاربي با پيوستن به سازمان تجارت 
 باشند.  مشاورة ايران مي

 مزيت رقابتي و راهکار ارتباص صنعت و دانشگاه
سـازد کـه صـنايع ايـن کشـور بـا       نگاهي به اوضا  صنايع مختلح کشور ايران، روشـن مـي       

اسب رقابتي ندارند. در يک بررسي آمـده اسـت کـه از    نمشکالت مختلفي موابه بوده و بايگاه م
فعاليت صنعتي در ايران وبـود دارد، ولـي از    911ه شده در دنيا، تعداد فعاليت صنعتي شناخت 933

اکثر اين صنايع غير رقابتي بنابراين فعاليت صنعتي کارآيي نسبتا مناسبي دارند،  3ميان آنها، فقن 
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صـنعت فعـال ايـران،      911صـنعت از   913بر اساس بررسي انجام شده ديگری،  .[1و ناکارآمدند]
شواهد، ديلت بر آن دارد که ايران  روی منحنـي   .[3]اند راکد کرده خود رابيش از نصح ظرفيت 

 ای دارد.توسعه امکانات توليد نبوده و حتي امکانات توليد کمتر شده است که اين معني ضد
اسـت کـه بعـد از انقـالد، هـدا      ای ايـران، مؤيـد ايـن نکتـه     هـای توسـعه  بررسي برنامه      
يـافتگي  بـوده و در    يابي به شراين بهتری از  توسعه کاران کشور، دستاندرمداران و دست سياست

ها درسـت انتخـاد    گذاری ها هنگفتي صورت گرفته، اما اکثر اين سرمايهگذاری اين زمينه سرمايه
است. با چنين وضعي، در صورت بازشـدن مرزهـا و ورود بـه بازارهـای آزاد بهـاني، کمتـر       نشده 

 ابت خواهد بود. راهکار حل چنين مشکالت صنعتي چيست؟ صنعت ايراني، قادر به رق
هي، صـنعتي، کشـوری و   زايـي رقـابتي را در هـر سـطگ بنگـا     راهکارهايي که بتوانند مزيت      
هـای  ديـدگاه  ثر در توسعه به شـمار مـي رونـد.   ؤوني بخشند، از  ميانبرهای رقابتي مالمللي فز بين

ای  ي حوزة راهبرد هسـتند، از زاويـه  دو رويکرد اساس سازمان صنعتي و رويکرد متکي بر منابع که
 [.  91متفاوت به منبع  مزيت رقابتي نگريسته اند]

يند تغيير بهت از اقتصاد بر پايه منابع طبيعي به اقتصـاد  های اخير اقتصاد صنعتي، فرا در دهه     
طبيعي و نيـروی کـار   دانش بانشين سرمايه، منابع  ،[93بر پايه دارائيهای فکری را گذرانده است]

هـای  در پـژوهش  .[36کند] تجمع دانش به کسب مزيت رقابتي کمک ميو [  10و 11]شده است
 [.1و 97گرا، دانش، عامل موفقيت  خوانده شده است]گرا و دانشمتکي بر ديدگاه منبع

بتي رقابت بهاني، تعامل موقعيت ملي هر کشور و مزيـت رقـا   راهبرداز نظر مايکل پورتر، در      
ای ايفـا   ا سازمان، نقش پيچيـده مهم است، در اين تعامل موقعيت محين ملي، در موفقيت بنگاه ي

گرفته از رويکرد مبتني بر منابع است که قصد داشته است بر[ .رويکرد مبتني بر دانش 31کند] مي
 [ .12بودن آن تأکيد کند] راهبردیبا متمايز کردن دانش از ساير منابع سازمان بر 

مـدت   ، پيامدهای کوتـاه (9331)رضائيان،  مشاوران در خلق و توليد دانش نقش بسزايي دارند     
مدت اسـتفاده از مشـاور،  مثبـت    ی در قيمت سهام منفي و آثار بلندا کارگيری مؤسسات مشاوره به

هـای خـاص و   عواملي چون نبودن اطمينان محيطي، فراواني داد و ستد، دارايـي  [ .96و 13است]
صـنعت مشـاوره، پلـي رقـابتي بـرای       [.92ثرند]ؤکارگيری مشاوره از خارج سازمان  م ر به، دغيره

است کـه    يافته ها و کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه افتادگي بنگاه کاهش فاصله عقب
 [.6کشور، يعني  صنعت و دانشگاه است] راهبردیمکان  اين پل، بين دو نهاد 

بـدين  فته، بين صنعت و دانشگاه، ارتباطي پويا و مستمر وبود دارد که در کشورهای توسعه يا     
رسند، در حاليکه در کشورهای در حال توسعه، اين ارتبـاص  ، هر دو نهاد به رشد و توسعه ميوسيله

به عنوان يکي از  "ارتباص صنعت و دانشگاه"هاست که شعار  سال [.99به صورت پويا وبود ندارد]
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يابي بـه ارتبـاص صـنعت و     های زيادی نيز در زمينه دست ايران مطرح و گام رهای توسعه کشو راه
 دانشگاه برداشته شده است.

چند سال پيش، در وزارت علوم، بخش ارتباص با صنعت به وبود آمد و نهاد صنعت هم دفتـر        
نتيجة مثبتي ارتباص صنعت و دانشگاه را ايجاد کرد، اما پويا نبودن و ابباری بودن اين روابن هيچ 

کاربردی با حد واسن بودن ميان -های علمي اند که دانشگاه يد کشور نکرد. برخي بر اين عقيدهعا
 شوند کارآمـدی دارد  نيروهای متخصص و ماهر، که  حلقة واسن ميان صنعت وعلم، محسود مي

اسـت.   ، نيز راهکار موفقي نبـوده نعتن حلقة واسن علم و صدهد که اي ولي شواهد نشان مي ،[2]
  تابسـتاني   کـارآموزی   ، برنامـه يافتـه   و منظم  دايمي  شکل  بهها  با دانشگاه  صنايع  ارتباص  بيشترين 

منظـور   بـه   در صـنايع   و توسعه  تحقيق  واحدهای  اندازی است. راه  صنعتي  در واحدهای  دانشجويان
  علمـي   هيئـت   اعضـای   از توان  دهدر صنعت، استفا  و مراکز تحقيقاتي  دانشگاه  از همکاری  استفاده
  سراسـری   صـورت   به  که  است  مواردی  عقد قرارداد مستقيم، ازبمله  و از طريق  انفرادی  صورت به

و قانونمند   ساختار مناسب    است، نداشتن  گرفته  صورت  که  خوبي  های فعاليت  رغم شده و به  انجام
  ارتبـاص   مشـکل  نتوانسـته اسـت    اقدامات  اين  ،مديران  در سطگ  يزم  و همفکری  همسويي ننبود
  ، بنبـه آمده  دست ها به استان  در سطگ  موفقي  های تجربه  کند و اگر بعضاً  را حل  و دانشگاه  صنعت
 .کند نمي  و مطمئن  و منسجم  شده  ريزی کار برنامه  از يک  و حکايت  داشته  موردی
ای اسـت کـه پويـايي ايـن      گيری واسطه دانشگاه، نيازمند شکلباص صنعت و ضعيح بودن ارت     

طي صـنعت و  ارتباص را فراهم سازد )مدل مفهومي اين پژوهش، صـنعت مشـاوره را، حلقـه ارتبـا    
 .   کند( دانشگاه معرفي مي
 در  زمينه ارتباص صنعت و دانشگاه، اينگونه است :  [6]ديدگاه دکتر بمالي

های رقابتي به صـورت دائـم    ستند و بقای آنها در گرو خلق مزيتشديد ه  صنايع دائم در رقابت"
بقای دانشگاه نيـز   فقنشود و نه  انجام ميکمتر های رقابتي در دانشگاه  است. اما خلق اين مزيت

برای رقابتي کردن  اًمهای آن نيز لزو ها نيست بلکه نوآوری به هيچ عنوان در گرو خلق اين مزيت
ای در  تجربـه اً واد کردن دانشجوياني اسـت کـه اکثـر   ظيفه دانشگاه با سشود.  و صنايع ايجاد نمي
های رقابتي ندارند. تحقيقات دانشـگاه نيـز در راسـتای     های اقتصادی و خلق مزيت مديريت بنگاه
شود.  مدت(  برای رقابتي شدن صنايع انجام نمي )و حداقل در کوتاه هاست و لزوماً کشح ناشناخته

ها برای نزديک کردن صنعت و دانشگاه هيچ اثری بر رقـابتي   ت که کوششبنابراين بي دليل نيس
 شدن هر يک نداشته است. 

هـا و   ها، سـازمان  اين در حالي است که بقای صنعت مشاوره در نوآوری و رقابتي کردن بنگاه     
شود و در ايـن رابطـه دانشـگاه و همچنـين      کشورهاست که شامل رقابتي کردن دانشگاه هم مي

  ."توانند ورودی صنعت مشاوره را تشکيل دهند ان صنايع مختلح ميمدير
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آيا دولت مي تواند به عنوان حلقة واسن ارتباص صنعت و دانشگاه، عمل کند؟ يا دولـت، بايـد        
 کنـد های علمي بانک بهـاني، مؤيـد    شاخص زمينه  شکل گيری چنين رابطه ای را فراهم سازد؟

کشور، از نظر شـاخص اقتصـادی    913ور است. ايران در بين بودن پيشرفت فرهنگي و علمي کش
دانش رتبه  نود و ششم را کسب کرده است. اعتبارات تحقيقـاتي کشـورهای پيشـرفته، بـه طـور      

کـه هزينـه  سـرانه تحقيقـات در امريکـا در سـال        وریمرتب، روندی افزايشي داشته است، به ط
. [91رسـيده اسـت]   9139دير در سـال  333 و به9131دير در سال  113دير به  930، از 9171

های پژوهشي کرد کـه ايـن    درصد از توليد ناخالص خود را صرا فعاليت1/9، 9132کره، تا سال 
 [.93ميزان به ميزان کشورهای غربي نزديک است]

ايـن دو نهـاد    راهبـردی علت اصلي موانع ارتباص منطقي دانشگاه و صنعت، تفـاوت ماهيـت         
  نهـادی   )دانشگاه(، که ممکن است فقن نظريه ارائه کند و ديگری  علمي  است  دینها  يکي است.
ثير در توسـعه يـافتگي نيازمنـد دانـش عملـي      )صنعت(، که بـرای پيشـرفت و تـأ     ادیاقتص  است
تجربگي شناخت صـنعت و لمـس نکـردن محـين      [.کاربردی نبودن علوم دانشگاهي، بي90است]

 شود ارتباص صنعت  و دانشگاه منطقي نباشد.  ت که سبب ميهاس های دانشگاه صنعت، از ضعح

در اين پژوهش، سعي شده است، با ارائه مدلي مفهومي، نقـش و بايگـاه صـنعت مشـاوره در         
کسب مزيت صنعتي، به عنوان پل ارتباطي بين صنعت و دانشگاه، نشان داده شود. مدل مفهومي 

 دانند،  طراحي شده است.  زا مي تمزي با تکيه بر مفروضاتي که دانش را منبعي

گونه طرح شده اساسي  تحقيق اين سؤالهای صنعتي، يابي به مزيتبا توبه به اهميت دست     
  :است

ثير داشـته  ودسـتيابي بـه    ايي ارتباص بين صنعت و دانشگاه تـأ آيا صنعت مشاوره مديريت بر پوي"
 "توسعه صنعتي، را امکان پذير مي سازد؟ 



ومتغيرهايآنمدلتحقيق

 يبخشند، ما را به پيشنهاد مدلکارگيری ميانبرهايي که سرعت توسعه را فزوني مي هضرورت ب     
کنـد.  مفهمومي واداشت که صنعت مشاوره مديريت را حلقه ارتباطي صنعت و دانشگاه معرفي مي

گـاه صـنعت   مدل با توبه به نظريه پويايي ارتباص صنعت و دانشگاه طراحي شـده اسـت، کـه باي   
بـه  دار شـماره سـه، نظريـه مـذکور را     دهد. نمـو ميين دو نهاد صنعت و دانشگاه قرار مشاوره را ب

طراحي شـده کـه صـنعت مشـاوره بخـش      سيستمي،  تصوير کشيده است. مدل با استفاده از ديد
ه مديريت شامل تأمين کننـدگان،  را تشکيل مي دهد.  محين رقابتي صنعت مشاورسيستم يند فرا
مين باشـد. تـأ  واردان مـي  ای(، خريداران، خدمات بايگزين و تازهسسات مشاورهی موبود )مؤرقبا

-های صنعت مشـاوره سـروکار دارنـد و تـازه    ها و خروبيکنندگان و خريداران مستقيما با ورودی
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صـنعت مشـاوره محسـود     واردان و کايهای بايگزين هم که در بسياری مواقع از رقبای موبود
 ند از: ا های اصلي مدل  عبارت شوند. بخشمي

 های صنعت مشاوره ورودی 

 صنعت مشاوره 

 های صنعت مشاورهخروبي 

های صنعت مشاوره: در صورتي که صنعت مشاوره در بايگاه مناسب خود و بين صـنعت و   ورودی
ها و اطالعـات   ح مختلح،  دادهدانشگاه قرار گيرد، مسائل ناشي از نيازهای رقابتي مشتريان سطو

پژوهشي، افراد مجرد صنايع و دانشجويان نخبه فارغ التحصـيل   ها و مراکز علمي علمي دانشگاه
هـای   هـا، از ورودی  کسب و کار دانشگاه های مديريت بازرگاني وهای مختلح، به ويژه رشتهرشته

ي، صـنايع، و   و مراکـز علمـ   هـا مين کنندگاني چون دانشگاهباشند که توسن تأ صنعت مشاوره مي
 (.  1شوند)نمودار يند يعني صنعت مشاوره وارد ميها به بخش فرابنگاه

انـد و سـاير    های صـنعت مشـاوره  يند(: نيازهای رقابتي، که از ورودیاصنعت مشاوره )به عنوان فر
نـام  ای بـه  ستادههای صنعت مشاوره، پس از بررسي، پرداز  و تجزيه و تحليل تبديل به ورودی

شوند. دانش، تخصص و تجربه تجزيه و تحليل و حل مسائل مشاوران، امکان  دانش کاربردی مي
سـازد. در   ي( به دانش کاربردی را فراهم مـي ها و مراکز علم تبديل دانش نظری)خروبي دانشگاه

هـا  ها صنعت را تبديل به خروبـي مدل که همان صنعت مشاوره است، ورودی فرايندواقع بخش 
 (.1)نمودار  کند مي

)دانش کاربردی ، منبع مزيت(: تخصص به صـورت دانـش، تجربـه،     های صنعت مشاوره خروبي
هـای فعـال   های خاص يا خالقيت، از منابعي است که مشاوران برای صنايع و بنگاهزمان، مهارت

-ای ايفا مـي ها نقش عمدهکنند. صنعت مشاوره در حداکثر کردن دانش بنگاهدر صنايع فراهم مي

ای، خلـق و ارائـه دانـش صـريگ، ضـمني و کـاربردی بـه         خدمت مؤسسات مشاوره بيشترکند و 
 (. 1مشتريان است)نمودار 

هـای   اليـت هايي است کـه حاصـل تجربيـات فع    در حقيقت محصول صنعت مشاوره  نوآوری     
 سببه که  بقای صنعت مشاوره در ارائه خدماتي است ک . از آنجاييها و کشورهاست مختلح بنگاه

بنابراين رقابتي شدن هر خريدار فشـاری بـه رقبـای آن وارد     ،شود رقابتي شدن خريداران خود مي
يند چنين تعاملي  هم خريداران صـنعت مشـاوره و هـم    اتر شوند. در فر سازد تا آنها نيز رقابتي مي

 [.6شوند] به صورت پويا رقابتي مي خود اين صنعت دائماً
زا اسـت و نتيجـة اسـتفاده نکـردن  از      شکاا توسعه، عاملي مزيت صنعت مشاوره، در کاستن    
 اور خود، ايجاد موانع توسعه است.مش
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 دانشگاه( ، مدل مفهومي )صنعت مشاوره پويا و رقابتي، پل ارتباطي صنعت و1نمودار 

 
تعريفمتغيرها

ه بـه مشـتريان،   ای کـ  ها يا مؤسسات مشـاوره  ای از بنگاه صنعت مشاوره  مديريت: مجموعه      
 کنند.   ه ميئای ارا خدمات مشاوره

صنعت مشاوره رقابتي مديريت : صنعت مشاوره ای که بر اساس قواعد رقابتي عمـل کـرده و بـا    
 اين عملکرد در پويايي تعامل صنعت ودانشگاه، مؤثر است.

مزيت صنعتي:  شاخص مورد استفاده برای سنجش توسعه صـنعتي اسـت کـه بـر اسـاس توليـد       
 الص داخلي کشورها سنجيده شده است.ناخ
 

تحقيقسيروششنا

هدا اساسي تحقيق، کاربرد صنعت مشاوره مديريت پويا،  به عنوان راهکار و ميـانبر رقـابتي        
 .استمناسب بهت کاستن فاصله با کشورهای توسعه يافته در سطگ صنعت 



 991  9331پاييز  – 3شماره  -مطالعات مديريت راهبردي                                                                                    

شود و  يقي بنيادی محسود ميبندی تحقيقات بر حسب هدا، تحق دسته اين تحقيق، از نظر      
پيمايشـي بـه شـمار    ها، تحقيقي توصيفي گردآوری داده بندی تحقيقات بر حسب نحوة از نظر دسته

  ها، مرابعه به اسناد ومدار  و پرسشنامه است. رود. ابزارهای گردآوری داده مي
استفاده شـده  ضريب همبستگي اسپيرمن   های گردآوری شده، از آزمون برای تجزيه و تحليل داده

 ، ابرا شده است.SPSSاست. آزمون آماری با  نرم افزار
سسـات ايرانـي فعـال در صـنايع مختلـح از      قيق به بررسي ميزان استفاده از مؤپرسشنامه تح    

ايت بسته و باز،  نظرهای خريداران صنعت مشاوره مديريت اختصاص يافته است و با سؤ مشاوره
ريـزی شـده    طرحای ليکرت  بر اساس طيح پنج دربه پرسشنامه،را سنجيده است.  سؤايت بسته 

است. سؤايت باز نيز برای دريافت پيشنهادها و انتقادهـا و سـاير نظرهـای پاسـن دهنـدگان، در      
 درصد است. 301/1پرسشنامه برابر  پرسشنامه گنجانده شده  است. اعتبار

. با توبه ضروری ندانسـتن  استش اول صنايع مختلح ايران بامعه آماری دو بخش است، بخ    
خدمات صنعت مشاوره توسن اغلب صنايع ايران، امکان طبقـه بنـدی خريـداران وبـود نداشـت،      

هـای نـو  مالکيـت، نـو       فات سعي شد نمونه آماری در زمينـه بنابراين برای کاهش ميزان انحرا
د( نيز به صـورت تصـادفي   )از نظر تعداد کارکنان يا در آم صنعت يا فعاليت، اندازه بنگاه يا سازمان

پرسشنامه در  919انتخاد شوند. با توبه به تعداد حجم نمونه منطقي  و افزودن ده درصد،  تعداد 
عـدد برگشـت.    901پرسشنامه توزيـع شـده، تعـداد     919دهندگان پخش شد. از تعداد  ميان پاسن

در ايـران، بـه نحـو     های خريدار اين صـنعت که بنگاه نشان مي دادته های برگشنتايج پرسشنامه
 گيرند.مناسب خدمات اين صنعت را به کار نمي

آل از بخش دوم بامعه يکصد و بيست و هفت کشور بهان اسـت. بـرای آزمـون مـدل ايـده          
اطالعات يکصد و بيست و هفت کشور بهان  شامل خريداران بـالقوه وبالفعـل صـنعت مشـاوره     

که در درآمد ناخالص ملي کشورها لحـا  شـده، از    استفاده شد. اطالعات مرتبن با توسعه صنعتي
ـ  1116صد و بيست و هفت کشور بهان در سال (، يکIMFرتبه بندی بهاني ) دسـت آمـد.    هب

بندی پانصد ها را تشکيل داده و رتبه، نمونه دانشگاه1116رتبه بايی بهان در سال  هزار دانشگاه
 ره، استفاده شد. نيز برای سنجش صنعت مشاو ای برتربنگاه مشاوره

-دهد. اين رتبها بر اساس اطالعات موبود نشان مي معروا دنيا ر ، زادگاه هزار دانشگاه2نمودار 

های تحقيقـي،  المللي بودن، اندازه، ستادههايي چون کيفيت آموز ، بينبندی با توبه به شاخص
 انجام شده است.  تأثير و شأن آنها
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 برتر دنيا به تفکيک کشور ، تعداد دانشگاههای 3نمودار 

 
دهـد کـه اطالعـات مـذکور از     ای برتر دنيا را نشان ميسسات مشاورهبندی مؤ ، رتبه2نمودار      

ای بـا توبـه بـه    سسـات مشـاوره  دست آمده اسـت، مؤ  های بهای مشاورهبندی شرکتکتاد رتبه
 [.11]شوندندی ميبسسه رتبهآمد، خريداران و غيره توسن اين مؤهای چون ميزان درويژگي

 

 
 ای، رتبه بندی مؤسسات برتر مشاوره2نمودار 
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 ، عبارت است از:شالودة مدل مفهومي برآن بنا شده رضيه بنيادين پژوهش کهف
ثر ؤ، مـ )رقـابتي(، بـر توسـعه صـنعتي    ارتباص پويای صنعت و دانشگاه، به وسيله صنعت مشاوره  "

 "است. 
 

هاتحليلداده

ها، دهد. برای سنجش پويايي ارتباص بين، دانشگاهرضيه و مدل را نشان ميمون فآز، 9بدول      
، SPSSصنعت مشاوره )رقابتي( و توسعه صنعتي از آزمون همبسـتگي اسـپيرمن  در نـرم افـزار     

های برتر دنيا وتوليـد ناخـالص    ای، دانشگاه اين ضريب بين مؤسسات مشاوره استفاده شده است و
 ، آمده است.9يجه اين آزمون، در بدول است. نت داخلي آزمون شده

بـا   H0درصـد تأييـد و    10با سـطگ اطمينـان    H1شود،  ، مشاهده مي9طور که در بدول  همان
توان ادعا کرد کـه بـين شـمار مؤسسـات      وشن ميشود. به عبارت ر درصد رد مي 0سطگ خطای 

 وبود دارد. ریمعناداهای برتر، رابطه  شمار دانشگاه ای موفق، توسعه صنعتي و مشاوره
 

اسپپيرمن،آزمونهمبستگي1جدول

 عنوانمتغير

ضرررريبهمبسرررتگي

 مؤسساتمشاورهاي

ضررريبهمبسررتگي

 هايبرتردانشگاه

ضررريبهمبسررتگيتوسررعه

 صنعتي)توليدناخالصداخلي(

  **10101 **10312 90111 مؤسسات مشاوره ای

 **10732 90111 **10312 های برتر دانشگاه

ي )توليـد  توسعه صـنعت 
 ناخالص داخلي(

 

10101 ** 10732**  90111 

 معناداربيانگر ارتباص همبستگي  (**)  

 
گيريهاونتيجهيافته

ای موفـق،   مؤسسـات مشـاوره   آزمون همبستگي فرضية تحقيق، روشن ساخت که بين تعـداد     
آل  فهـومي ايـده  معنـاداری وبـود داردم مـدل م   های برتر، رابطه مثبت و  دانشگاهو  توسعه صنعتي

پژوهش، نيز با مرابعه به اطالعات کشورهای توسعه يافته، که در سنجش آماری توسن ضـريب  
 ييد شده است.ألحا  شده ، ت بستگيهم
صنعت مشاوره از صنايع زير بنايي است، که در توسعه يافتگي و پيشرفت صنايع کشور نقشي      

ثير زيـادی در رقـابتي تـر    ي کردن( چنين صـنعتي تـأ  ن )يا رقابتاساسي دارد. بنابراين، رقابتي بود
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توان صـنعت زيـر بنـايي صـنايع عمـده و       [. در واقع،  اين صنعت را مي6کردن ساير صنايع دارد]
گـذاری بسـيار نـاچيز، منـافع      صنعت مشاوره با در نظر گرفتن هزينه سرمايه .ها دانست زيرساخت
ابي به بازدهي، اگر بهترين راهکـار يـا ميـانبر    ي مدت بسيار کالن و سرعت زياد دست کوتاه و بلند

 رقابتي کاستن فاصله با کشورهای توسعه يافته نباشد، يکي از بهترين راهکارها خواهد بود.
ای  های برتر، تعداد مؤسسات مشاوره هايي چون تعداد دانشگاه مقايسه کشورها در زمينه مؤلفه     

هـايي   ها و مؤسسـات مشـاوره ای برتـر زادگـاه     گاهسازد، صنايع،  دانش و توسعه صنعتي روشن مي
انـد، در   مشتر  دارندم به عبارت روشن تر صـنايع مـوفقي کـه بـه مزيـت رقـابتي دسـت يافتـه        

انـد.   منـد بـوده   ای برتـر بهـره   ات مشـاوره هـا و مؤسسـ   اند کـه  از دانشـگاه   کشورهايي متولد شده
، دو مؤسسـه  کننـد. بـرای مثـال   ه مـي يريت معروا اسـتفاد اکثردانشگاههای برتر، از مشاوران مد

در نزديکي دانشـگاه هـاروارد    (BCG)وبي سي بي (Monitor)ای معروا مونيتور   مشاوره
 ای وبود دارد.  ها، صنايع و مؤسسات مشاورهقرار دارندم پس، تعامل پويايي بين دانشگاه

مکان پذير  خواهد در  کشور ايران  نيز  کسب مزيت صنعتي، توسن پل ارتباطي صنعت مشاوره ا
 شد.

 
پيشنهادهاياجرايي

  قرار گرفتن صـنعت مشـاوره مـديريت در بايگـاه مناسـب )بـين صـنعت ودانشـگاه(م         .9
نتايج آزمون فرضيه بنيادين تحقيق، نشان  داد، صـنعت مشـاوره، ميـانبر     همانگونه که

بـود  رقابتي است که در صورت قرار گرفتن در بايگاه مناسب، مزيت های فراواني به و
 خواهد آورد.

گيـری   مشـاوران بـا تجربـه و خبـره در شـکل      ايجاد بنياد مشاوره مديريت و استفاده از .1
 آنم  راهبردوتعيين 

 استفاده بخش دولتي از مشاوران مديريت. .3

تحقيقاتآتيپيشنهادبراي

 ای ايراني،های مشاورهبررسي عملکرد شرکت .9
 وری، بررسي ارتباص صنعت مشاوره و بهره .1
 های صنعت مشاوره.دیکارآم .3

هايتحقيقمحدوديت

 ملموس بودن نتايج حاصل از خدمات مشاوره، .9
 ها.ای در ايران برای بررسي عملکرد و کارآمدی آنهای موفق مشاورهنداشتن شرکت .1 
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