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 وجهي صنعت و دانشگاه  مدل استراتژيك چهار

افزاري توسعه همكاريهاي مشترك در جنبش نرمبراي
*

 

  2 محمدحسين سليمي و  1 منصوره عقيقي

 

 

 تبييـن يك استراتژي جامع به منظور دستيابي به اهداف چندجانبه توسعه جمهوري اسالمي ايران براي صنعت و ،امروزه :چكيده

كاركردهاي اساسي آنها نقش  ميزان باالي همپوشاني اهداف مشترك دانشگاه و صنعت در. ت خاصي برخوردار استدانشگاه از اهمي

در تحقيقات انجام شده مشخص است كه . اي داردسمت فعاليتهاي مشترك توسعهه بسزايي در سوق دادن دانشگاه و صنعت ب

 :ند از ااند كه عبارتيك سير چهار پارادايمي را طي كردهصنايع جهان با همكاري و پشتيباني مراكز علمي و تحقيقاتي 

 وري ي و بهرهيپارادايم اثربخشي، كارا .١

 پارادايم كيفيت .٢

 پذيريپارادايم رقابت و انعطاف .٣

 پارادايم نوآوري .�

تعامل مراكز علمي . انداي صنايع و مراكز علمي داشتهاي و مرحلهتدوين استراتژيهاي توسعه  درداف پارادايمي تأثير بسيار زيادياه 

 براي تدوين يتواند راهگشاي ده است كه شناخت آنها ميكرجهان دنبال مي و صنعتي براي توسعه، اهداف مشتركي را در

 مقاله به منظور توسعه همكاريهاي مشترك صنعت و دانشگاه يك اين در .استراتژيهاي همكاريهاي مشترك صنعت و دانشگاه باشد

در بطن اين استراتژيهاي . دهدشدت افزايش ميهاي همكاريهاي آنها را به  كه زمينهنهاد شده استي پيشاستراتژي چهاروجه

ده است كه يكي از ، مشخص شامروزه. گذر از مراحل پارادايمي دارند ي در حل مسئله نقش بسزايروشهايهي، استراتژيها و چهاروج

 اين  اين مقاله به در.جنبة مديريتي و هم جنبة فني دارد است كه هم لهحل مسئترين قابليتهاي مديران صنعتي و دانشگاهي اساسي

 .ه استدقابليتها نيز اشاره ش

 

  مدل استراتژيك چهار، اهداف چند جانبه توسعه،ارتباط صنعت و دانشگاه :هاي كليدي واژه

 .پارادايمهاي علمي  ووجهي
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 مقدمه .1

مشـترك  ريشه همكاريهـاي  ]. 5[شوندمداد ميصنعت و دانشگاه بازيگران اصلي نظامهاي ملي نوآوري قل        

توسعه تحقيقات و توليـد   .  اهداف و كاركردهاي مشترك جستجو كرد        در نيازها،  ددانشگاه و صنعت را باي    

شود و كشورهاي جهان از تحقيقات به عنـوان يكـي از منـابع مهـم                علم به شكوه و جالل ملي منجر مي       

 ت دولـت بـا هـدف ايجـاد        ئاي در هي   مصوبه 1361سالهشت   ارديب در]. 3[كنندتوليد ثروت استفاده مي   

هاي ارتباطي صنعت و دانشگاه به تصويب رسيد و بر اساس آن دفـاتر ارتبـاط صـنعت و دانشـگاه                     زمينه

,  اين ارتباط هنوز به خوبي برقرار نشده و در صـورت وجـود هرگونـه همكـاري            ،ايجاد شد؛ ولي متأسفانه   

كه محققان زيـادي نيـز در مقـاالت و      آنچنان ،لذا ].7[مدت بوده است  وتاهمحور آنها الزاماً انتفاع مادي ك     

 ضرورت پرداختن و توجه به موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه بـراي          ،اندسمينارهاي مختلف اذعان داشته   

 .همگان روشن و آشكار است

. نده ا قف بود حدي در تحقيقات بنيادي متو     تاكنون دانشگاهها در عرضه دانش عمدتاً در آموزش و تا         

نياز از دستاوردهاي علمـي دانشـگاهها و مراكـز تحقيقـاتي            صنعت نيز متكي بر دانش فني خارجي و بي        

 نتيجه اينكه نظام توسعه فناوري در كشور ما شكل نگرفتـه             و لي سياستهاي خود را پيش برده است      داخ

ف و كاركردهـاي مشـترك       اهـدا   اگر دانشگاه و صنعت در كشور در جهت توسعه ملي نيازهـا،             ].5[است

طـور كامـل انجـام    ه  قادر نخواهند بود فعاليتهاي خود را در عرصه داخل و خارج ب           ،خود را تعريف نكنند   

 همكاري مناسب صنعت و دانشگاه بـه صـورت اسـتراتژيك حاصـل        ةتوليد علم و فناوري در نتيج     . هندد

د كـه  نكاً رشتة جديدي را تعريف و فرضمسلم است كه اگر دانشگاه يك نوآوري را صورت دهد      . شودمي

 . استفاده و مطلوبيتي نخواهد داشت،مورد نياز صنعت نباشد

  

 ادبيات موضوع .2

مثالً يك نـوع  . بنديهاي مختلفي از نوع و نحوه ارتباط صنعت و دانشگاهها تاكنون مطرح بوده است        دسته

در اين زمينه به چهـار دسـته   با بررسي دقيق رهيافتهاي گوناگون كه  بندي رهيافتي معتقد است     تقسيم

 ]:7[شوندتقسيم مي

 ضعفهاي ارتباطي بين صنعت و دانشـگاه   كه صاحبنظران اين رهيافت معتقدند  : تاريخي رهيافتهاي. الف

 .به تفاوت زيربنايي رشد آنها در طول تاريخ معطوف است

ي صنعت و دانشگاه     ماهيت متفاوت نهادها   ، طبق باور صاحبنظران اين مكتب     :گرا ماهيت رهيافتهاي. ب

هايي نادر يا    صرفاً نمونه  ، تاكنون نيز رخ داده است     سازد و آنچه  آنها را ناممكن مي   عمالً ايجاد ارتباط بين     

 .تصادفي بوده است
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 كـه بتوانـد     اسـت ع از علم دانشـگاهي مـورد پـذيرش           در اين مكتب فقط آن نو      :عملگرارهيافتهاي  . پ

 كـه   ارنـد و نيز فقط آن صنايعي امكان توسعه و حتي ايجـاد د           بالفاصله به محصولي صنعتي تبديل شود       

 .بتوانند با همكاري محققان به حيات خود ادامه دهند

نيـز در تسـهيل     ) نظيـر دولـت   (ميزان تأثيرگذاري ساير نهادهـا    در اين رهيافتها     : نهادگرا رهيافتهاي. ت

 .شودارتباط صنعت و دانشگاه لحاظ مي

كه به دليل تغيير فضاي رقابتهاي اقتصادي و تكوين مفهوم دولـت            دهد  بررسيهاي تاريخي نشان مي   

مدي خود را آشكار ساختند و رهيافتهاي نهادگرا جايگزين آنها         آ رهيافتهاي عملگرا به تدريج ناكار     ،مدرن

 هنـوز تغييـر چنـداني در سياسـتهاي         ،يافته  به رغم تغيير ديدگاه كشورهاي توسعه      ، اما متأسفانه  ،شدند

تـوان  در نگـاه ديگـري مـي       .شود كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مشاهده نمي          توسعه صنعتي 

 صنايع جهان و به تبع آن مراكز علمي و تحقيقاتي چهار پارادايم را به ترتيـب زيـر پشـت سـر                        كه گفت

 : شود مشاهده مي1اند كه در شكل گذاشته

 وري كارايي و بهره پارادايم اثربخشي، •

 پارادايم كيفيت •

 پذيريپارادايم رقابت و انعطاف •

 پارادايم نوآوري •
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كـالن و بلندمـدت      سازمان آمادگي الزم را براي دستيابي به اهـداف           ،با طراحي استراتژي چهار وجهي    

قـرار   و از    مـي دهـد   يش  درجه نوآوري را در پژوهش افزا      ،لهئآلي در حل مس   نگاه ايده . دكنآينده كسب مي  

 .كند در مسيرهاي انحرافي جلوگيري ميگرفتن

 اگر چه شايد تفكيك مرز دقيق زمـاني گـذار از يـك پـارادايم بـه پـارادايم بعـدي مشـكل باشـد، امـا                       

ز اهميـت   يل حا ئراي آن در نظر گرفت كه در آن مسا         را ب  2بندي مطابق با شكل     توان زمان طور كلي مي  ه  ب

 ويژگيهـاي پارادايمهـاي   ،به منظور شفاف شدن موضـوع      .ده است شايم مشخص   ر هر پاراد  و اولويت باالتر د   

در هر يك از پارادايمهاي ذكر شده يكي از موضـوعات اساسـي بـه               . گذردطور اجمال از نظر مي    ه  مختلف ب 

د؛ بـا  دهـ در درجه اول آن را هـدف قـرار مـي     كه سازمان   است   يت اول اهداف استراتژيك مطرح    عنوان اولو 

شوند، بلكـه   طور كامل كنار گذاشته نمي    ه  ل مربوط به پارادايمهاي قبلي ب     ئر طول محور زمان مسا    ركت د ح

دهد و اولويت اول توجهش را به موضـوع خـاص آن پـارادايم              سازمان آنها را در اولويت دوم مدنظر قرار مي        

 .سازدمعطوف مي

 
 

 

 

 

  يك از پارادايمهاي چهارگانهبازه زماني هر: 2ل كش

 

 پارادايمها

 وري بهره

 كيفيت

 انعطاف

 نوآوري

 زمان كيفيت، قيمت،

 قيمت،

 آ����

 وريرهبه قيمت،

 2000 1985 1970 1950 زمان

 زمان، كيفيت، قيمت،

 خاص ويژگي
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 وري پارادايم اثربخشي، كارايي و بهره .الف

هـا  ا يا نهـاده   هدر اين پارادايم توليدكنندگان صنعتي به خروجي يا محصول بيشتر با يك ميزان ثابت ورودي              

 .ز بودنـد تر محصول متمركـ يشر خود، در آمد باالتر و قيمت ب   وري كا  باال بردن بهره   ر ب فقطكردند و   فكر مي 

سري قالبهـاي   حجم آنها بود و به رعايت يكبرقبل از آن تحقيقات دانشگاهها و مراكز علمي بيشتر مبتني          

موضوعات تحقيـق اغلـب   . كرد اين موارد به خودي خود آنها را قانع مي     دادن شد و انجام  ظاهري بسنده مي  

 . شدندسليقه آنها تعيين ميمطابق  و تادانتوسط اس

 وري خـود بـود و  گاه كه صنعت براي بقا به دنبـال چگـونگي توسـعه بهـره    آن ،وريبهرهايم پاراداما در  

 ن صـنعت بـا   اد، دانشـمندان دانشـگاهي و متخصصـ       كروري صنعت اهدافي را تعريف       بهره يبه منظور ارتقا  

را توسـعه دهنـد كـه باعـث     وري و روشهاي زيادي همكاري مشترك توانستند نظريات علمي، مدلهاي بهره   

اين واژه نه فقط    .  در جهان شكل گرفت    "وريمديريت بهره "دن مدل مديريت صنعت شد و واژه        شتحول  م

منـد  در صنعت، بلكه در مراكز علمي و تحقيقاتي نيز مورد توجه قرار گرفت و از ثمرات آنهـا طـرفين بهـره                  

 .وري ملي كشورهاي پيشرفته اقتصادي جهان بودشدند و نتيجه آن ارتقاي سطح بهره

 

  كيفيتپارادايم. ب

گران در ارائـه محصـول   در پارادايم كيفيت توليدكنندگان صنعتي به اين مهم پي بردند كـه فشـار بـر كـار            

توليـد  دهـد و     و اين امر احتمال خطـا را در آنهـا بـه شـدت افـزايش مـي                  يستي كافي ن   كم رظنبيشتر از   

ثير  در مراكز علمي تأ،ز سوي ديگر  ا .شود تأييد بخش تضمين كيفيت را سبب مي       وندبمحصوالت خراب و    

هـاي علمـي و      تحقيقات و نتايج حاصل از تحقيقاتي كه بابت آنها بودجه          هايو كاربرد عملي نداشتن گزارش    

پژوهشي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي هزينه شده بود، سبب حركت به سوي پـارادايم كيفيـت شـد تـا                  

بر اين دسـتاورد مشـترك   ) صنعتي و علمي( اين مراكزدر هر دو  .شوددقت و كيفيت فداي كميت و حجم ن       

 بلكه بـه دليـل تحميـل    مي شود،تنها سبب افزايش درآمد و سود نتأكيد شد كه تمركز صرف بر كميت نه      

دادن در اينجـا بحـث       .شـود ها نيز مي  كاريها و ضايعات اغلب سبب افزايش هزينه      هاي سنگين دوباره  هزينه

دن نمـره تشـويقي كالسـي بـراي      كـر يـدي يـا لحـاظ       فيت باالتر قطعات تول    در قبال كي   انكارگر به   پاداش

در پاردايم كيفيت كه اروپـا      . دانشجوياني كه پويايي علمي و عملكرد كيفي بهتري داشته باشند، مطرح شد           

كند، به سفارش مديران صنعت و نياز پارادايمي براي رقابت صـنعتي،   ميتعبير » انقالب كيفيت«آن را به   

  و دشـ ابتـدا ارتقـاي محصـول مطـرح         . شـد يفيت محصوالت و خدمات به شدت مورد توجه واقع          ارتقاي ك 

نظر قرار گرفت و     يندها و ارتقاي سطح كيفي طراحيها و استانداردهاي طراحي مد         ا ارتقاي كيفي فر   ،سپس

 يطـور ه   ب ،به سمت مديريت كيفي سوق پيدا كرد      كلي تحت تأثير رويكرد كيفيت      طوره   مديريت ب  ،باالخره
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ايـن رويكـرد در صـنعت خالصـه         . كارهاي آن آشنا هستند    با واژه مديريت كيفيت و ساز      اكنون همه كه هم 

 . سطح كيفي دانشگاهها را سبب شدينشد، بلكه دانشگاهها را درنورديد و ارتقا

 پذيري و انعطافرقابتپارادايم . پ

تي در  مراكـز صـنع   . اضافه شد ) يفيتك-وري بهره -قيمت( قبلي عامل نيز به دو     زماندر پارادايم سوم بحث     

دند كه بايد صداي مشتري را شنيد و براي جلب و حفظ رضايت او تالش كـرد؛                 كراين برهه از زمان اذعان      

 منحصر نبودن محصوالت به يك شركت و افزايش رقابتهـا بـين شـركتهاي مختلـف و نيـز در                     ،در حقيقت 

اگر آنها در زمان درسـت، محصـوالت درسـت و    .  كردسطح بين كشورها، آنها را ناچار به اتخاذ اين سياست       

كننـدة  باكيفيتي را با قيمت مناسب به مشتريان خود عرضه نكنند، مشتريان آنها به سادگي به سراغ تأمين            

 . روند تأمين كند، مي آنهاديگري كه اين ويژگيها را بهتر براي

 در كمتـرين زمـان      ،رضـايت مشـتري   كيفيت و مورد     ن محصول با  ساخت در كنار تالش براي آماده       ،لذا

و دقـت فـراوان در تبليغـات و طراحـي پوسـترها و      ) قيمـت محصـول  (ممكن و با كمتـرين هزينـه ممكـن       

 مراكز صنعتي به شدت درگير عرصه رقابت جهـاني در  در اين پارادايم .پسند شكل گرفت  شعارهاي مشتري 

دي مشـتري بـه    و رضـايتمن 2پـذيري طـاف ، انع1المللي شدند و چابكي   خدمات بين ارائه  عرضه محصوالت و    

بيشـتري  پـذيري  هاي مشتريان را با انعطـاف توانستند خواسته  شركتهايي كه    و دششدت مورد توجه واقع     

مديريت رقابتي از ويژگيهاي بـارز پـارادايم سـوم بـود كـه هـم        .  در بازار جهاني باقي ماندند     برآورده سازند، 

 قـوي و پشـتيبان بـراي        نظاممراكز علمي و تحقيقاتي يك      . گرفتمراكز صنعتي و هم مراكز علمي را در بر        

 اجـراي مراكـز علمـي و تحقيقـاتي در       .رقابت در عرصـه جهـاني بودنـد       به منظور   حمايت از مراكز صنعتي     

ويكردهـاي  له يـا ر ئهاي مختلـف حـل مسـ   روشتوانستند از به صورت منعطف    يابي صنايع   هاي عارضه پروژه

هاي متنـوع  روشـ ر كـه نقـش   هـاي اخيـ  خصـوص در دهـه  ه ه بهره گيرند؛ بلئمختلف نگرش به موضوع مس  

ناپـذير  ينـدهاي كـاري انكـار       ا تسهيل كار و بهبـود فر      ،ع در حل مشكالت صنايع و سازمانها      مهندسي صناي 

 .هاي مختلف را آسان كرده است و كار در حوزهاست

 

 نوآوريپارادايم . ت

 قيمت، كيفيـت و     عواملنار  رقابتها به شدت اوج گرفت و در ك       در پارادايم چهارم كه پارادايم نوآوري است،        

 ، بـه عبـارت ديگـر   ؛طور نوآورانه بـراي محصـول مطـرح شـد        ه  سري ويژگيهاي خاص هم ب     زمان، ارائه يك  

 سـرعت تحويـل و   ،تواند بـاقي بمانـد كـه در كنـار قيمـت     صنعت و سازماني در اين دوره موفق است و مي       

سـازد،  زيتهاي رقابتي را نيز كه او را از سـاير رقبـايش متمـايز مـي               كيفيت مناسب محصول، بحث كسب م     

____________________________________________________________________ 
 

1. Agile 

2 . Flexibility 
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 طراحيهـاي  ،پسـندتر خدمات زيباتر و بـا شـكل و شـمايل مشـتري     / ارائه محصوالت  ، مانند مدنظر قرار دهد  

 اعطـاي شـرايط و امتيـازات        ،صورت آني و حاضر و آماده در محل مشـتري         ه  تحويل ب ،  ]بحث نوآوري [نوين

 آنچنـان كـه در   ،و مـوارد ديگـر    ) تر يا خدمات پس از فـروش جـذاب        اي طوالني هرانتيمانند دادن گا  (خاص

 باال گـرفتن رقابـت    ،به عبارت ديگر ؛شودبازارهاي كشورهاي پيشرفته يا در هتلهاي درجه يك مالحظه مي       

آنچنان است كه نرخ نوآوري محصول و خدمات در شركتهاي پيشرو يك شـاخص اساسـي در چيرگـي بـر                

 شركتها و سازمانهايي كه موفـق شـدند   ،كليطوره ب .آورد و زمينه برتري را فراهم ميشودميوب محسرقبا  

تژيك و عملكردهـاي خـود مسـتولي    شاخصهاي اساسي در هر يك از اين چهار پارادايم را در اهداف اسـترا       

بعـدي را فـراهم    ضمن دستيابي به رضايت مشتريان، زمينه گذر از پارادايم و دسـتيابي بـه پـارادايم     ،ندنك

 . آوردند

 

  چهار وجهياستراتژيكمدل . 3

ات وجهي كه از دستاوردهاي مشترك دانشگاه صنعتي اميركبيـر و مؤسسـه مطالعـ              مدل استراتژيك چهار   

ده است كه هر سازماني اعـم از دانشـگاه، صـنعت يـا     ش، بر اين اساس طراحي  استنوآوري و فناوري ايران     

سـت كـه ابتـدا موقعيـت خـود را روي             ا  الزم ]S(]2منحني  (ي عمر خود  خدمات در سير تعالي روي منحن     

 طراحـي  در خصـوص گـاه    نسبت به حركتهاي چهارگانه پارادايمي مشخص سازد و آن        ، و سپس  Sمنحني  

 .داقدام كن حل مسائل اساسي براياستراتژي سازمان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]2[ منحني رشد سازماني: 3شكل 
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 وجهي ارمدل استراتژيك چه:  1جدول

 

كـرد   مشـخص    ،شود مشاهده مي  1دار را به ترتيبي كه در جدول        توان نقاط ستاره   مي ،طور كلي ه  ب

 كـه  است گرچه ممكن    ،دهداي محتمل نشان مي   هكه امكانهاي مختلف قرارگيري سازمانها را در تقاطع       

ظـر قرارگيـري در   از آنجا كه وضعيت هر سـازمان از ن . برخي سازمانها لزوماً از اين حاالت تبعيت نكنند       

يـاز بـه بررسـي     ن فراخور موقعيت هر سـازمان در مـدل   و تجزيه و تحليل مدل به متغير است1جدول  

  در اينجـا ،له در آن حـوزه دارد ئهاي حـل مسـ  روشـ آن و اسـتفاده از ابزارهـا و   كارشناسي متناسب بـا     

 . شودتر شدن موضوع توضيحاتي داده ميبه منظور روشن

 يـابي بـه فراخـور آن      حـل وجهـي و راه    تجزيه و تحليل وضعيت سازمان در مدل اسـتراتژيك چهـار           

درسـتي    بـه بايـد ل ئ ايـن مسـا  .ندده ر ميا مسائلي پيش روي سازمان قراهدايمطبيعتاً در هر يك از پارا    

هـا  هي دقيـق پـروژه  بـا سـازماند  . هاي هدفدار تبديل شـوند طور مناسبي تعريف و به پروژهه ب و   شناخته

يك نكته بسيار مهم كه در هـر يـك      . دنكان به سمت اهداف آتي حركت مي      و سازم شود  مي حلمسائل  

له و درك و كشـف درسـت   ئمس» تعريف صحيح«انمندي و قابليت، تو قرار گيرد نظر   ايد مد از پارادايمها ب  

 .له استئحل مسبراي و اتخاذ استراتژي مناسب  آن

 وريايــن توانــايي از بــاالترين قابليتهــاي مــديريتي و فنــي اســت كــه رابطــه مســتقيمي بــا بهــره  

 در مـديريت غيرعلمـي      ،متأسـفانه . ردگذاري روي تحقيقات و پژوهشهاي صنعتي و دانشگاهي دا        سرمايه

ل ئگذاري چنداني روي رويكردهـا و اسـتراتژيهاي برخـورد بـا مسـا             تحقيقات بنيادي و كاربردي سرمايه    

 .شوددرك و شناخته ميكمتر شود و حتي اهميت اين موضوع نمي

 پارادايم نوآوري
پارادايم رقابت و 

 پذيريانعطاف
 پارادايم كيفيت

  پارادايم اثربخشي،

 وريكارايي و بهره

 

  * * 
 ايجاد

 

 طفوليت  * * 

 رشد   * *

 بلوغ   * *

 پيري * *  

موقعيت در 

 منحني

 موقعيت

  پارادايميك
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خـاب  له و در چـه جهتـي انت       ئست كه چه رويكردي براي حل مسـ        ا ه آن لئمنظور از استراتژي حل مس      

) كايزني، نوآوري راديكال، نـوآوري معمـاري و نـوآوري مـدوالر           (وآوري  ن از چهار روش     ،مثالراي  ب. شود

 پـس از انتخـاب      .انتخـاب شـود   تـا   يك از روشها مناسب اسـت         كدام ،براي تمركز بر نوآوري در سازمان     

رهـايي  هـا   بزار و سازمان از سردرگمي براي انتخاب ا       شوند روش، ابزارهاي الزم براي حركت مشخص مي      

 .يابد مي

 مديريت و بدنه    ،آيد  ، متناسب با نوع مسائلي كه پيش مي       شود  مالحظه مي  4طور كه در شكل      همان

 .]2[ آمادگي الزم را براي ورود به چرخه حل مسائل داشته باشنددسازمان باي

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخه حل مسئله: 4شكل 

 

له در سازمانها   ئ ابزارهاي حل مس    كيفيت، نوع  " مثال پارادايمها متناسب با موضوع غالب    در هر يك از     

 يـد اي غلبه بـر مسـائل كيفـي خـود با           كيفيت، يك سازمان بر    خصوص در   ،مثالبراي   .شود مشخص مي 

 در كنـد؛ كسـب  را  و مهارتهـاي الزم  را ارائه دهد ا بشناسد، آموزشهاي الزم     روشهاي حل مسائل كيفي ر    

اننـد ابزارهـاي چهارگانـه حـل       م[ شـود   كيفيـت شـروع مـي     له در   ئ از ابزارهاي ساده حل مس     ،زمينهاين  

ماننـد مهندسـي ارزش، نـوآوري نظـام يافتـه،           [ يابدله ادامه مي  ئ و تا ابزارهاي پيشرفته حل مس       ]هلئمس

كيفيـت يـك   كنند تا در سطوح مختلـف، سـطح           كه همگي كمك مي    ]شش سيگما و تفكر و توليد ناب      

 .اني ارتقا يابد در سطح رقابت جهسازمان صنعتي يا خدماتي

ـ   دانشگاهيان و صنعتگران فرمولـه    له با مشاركت    ئگونه روشهاي حل مس    اين ،امروزه كـار گرفتـه    ه   و ب

ـ . يابنـد   له تعـالي مـي    ئمرتب روشهاي حـل مسـ     به طور   شود و     مي   يـا نـوآوري    TRIZ روش   ، مثـال  رايب

يـن روش بـه اصـول و       زيـرا ا   ،كنـد   حله نوآوري نقش بسيار مؤثري ايفا مـي       خصوص در مر  ه  نظام يافته ب  

ترين مسائل سازمان را      چيدهتوان پي    و با آموزش اين دانش مي      استپردازي مجهز   روشهاي نوآوري و ايده   

 . دكرحل 

 تعريف مسئله انتخاب روش و ابزار

 ي و انتخاب بهترين پاسخارزياب حل ارائه راه
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ادگي بـراي  مـ آ  و[بـرد    بـه سـر مـي      پيريدر نظر بگيريد كه تشخيص داده شود سازماني در مرحله           

 قـرار  )پـارادايم انعطـاف  (در حالت سـوم كامل اي تهپارادايم از نظر ،و از طرفي] نوآوري و تغيير ندارد

 ،و سـپس ) گرايي سازمانيجوان( به رفع وضعيت پيري خود اقدام كنددابتدا باياين سازمان    ؛گرفته است 

د، موقعيـت خـود را بهبـود      نـ كريزي    عيت رقابتي شركت برنامه    وض در خصوص در استراتژي چهاروجهي    

 ، و بـاالخره R&D از نظر ساختاري، از نظر     ،ان نوآوري است   براي پارادايم آينده كه هم     ،دهد و از طرفي   

آوري را در سـازمان     د و الگوهـاي مـديريت رقابـت و نـو          ايجاد كنـ  از نظر الگوي مديريتي تغيير و تحول        

بـراي ارتقـاي    بايـد   برد، طبيعي است كه     ر مي سه   ب ايجاد اگر سازماني در دوره      ،همچنين .نهادينه سازد 

ان بـراي تمـام حـاالت ممكـن و متصـور ماتريسـي              تو  مي. دنكريزي  هبرنام) ولپارادايم ا (وري خود بهره

د و موقعيت سازمان را در ماتريس مشخص ساخت و اسـتراتژي حركـت را بـر                 كر رسم   1همانند جدول   

 .تعيين كرداساس آن 

 وري،ي مربـوط بـه بهـره      شاخصـها ژيك      ريزي استرات  الزم است كه در برنامه     در هر يك از پارادايمها    

گيـري شـود تـا موقعيـت سـازمان از نظـر وضـعيت            و انـدازه    نـوآوري تعريـف     و پـذيري  انعطاف ،يتكيف

ريـزي بـراي    با تعريف مقادير مطلوب شاخصها و تحليل فاصله، برنامه      ، و سپس  شودپارادايميك مشخص   

 . آيدضعيت پارادايميك سازمان به عمل جبران فاصله و بهبود و

تواند شاخصـهاي    مي  كارشناسان و نوع و نحوه فعاليتش      چه هر سازمان و شركتي به فراخور نظر        اگر

مربوط به هـر يـك از       [ هايي از اين شاخصها    ليكن نمونه  ،دنكي در اين خصوص تعريف و طراحي        متفاوت

 :صورت زير قابل طرح استه  ب]چهار پارادايم

 :ند از ا عبارتوريه اثربخشي، كارايي و بهرشاخصهايهايي از  نمونه

 )نيروي انساني(وري نيروي كار بهره-

 وري سرمايه بهره-

 يندها اوري فر و بهرهفناوريوري  بهره-

 ]توانند نقش داشته باشنديند توليد مياكه در فر[وري ساير عوامل بهره-

 

 : شاخصهاي كيفيتنمونه

  ضايعات كمتر در مواد اوليه-

 د استفاده اتالف كمتر در انرژي مور-

 يندهاي ساختاكاريها در فر كاهش دوباره-

 ريزهاي كمتر در انبارها  ضايعات و دور-

  كاهش شكايات و نارضايتيها-
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 و موارد مشابه ديگر)  براي تحويلمحصول آماده شده(ضايعات كمتر در كل محصول -

 

 : پذيريانعطاف شاخصهاي رقابت و نمونه

 R&Dحد  ميزان فعاليت و تحقق اهداف وا-

 سازمان در بازار رقابتي/كاهش سهم شركت يا  افزايش-

گيريهاي سازماني متناسب با تغييرات شرايط بازار و توانمنديهاي جديد          مشيها و جهت   توان تغيير خط   -

 ظهوريافته از سوي رقبا

 هاي نظرسنجي افزايش رضايت مشتريان در برنامه-

 .هاي شركت هزينه، همچنينوبه دست آمده كاهش ميزان سود  يا  افزايش-

 

 :ند از اعبارتهايي از شاخصهاي نوآوري  نمونه

 خدمات جديد طراحي شده متناسب با نيازسنجي بازار/ تعداد محصوالت-

 مقدماتي محصول و خدمت جديدمرحله  مدت زمان چرخه براي -

 نوآوريهـاي پيشـنهاد     گيري از يندها و محصوالت و خدمات جديد كه با بهره        ا درصد درآمد حاصل از فر     -

 .داندهشائه شده ار

 .ها ارسال شده استه به واحد نظام پيشنهادك بهبود هايي برايها و پيشنهاددرصد افزايش ايده/ ميزان-

؛ )يا بازة مورد سـنجش    (  ماهه گذشته  شش به مشتري در     ارائه شده  تعداد محصوالت و خدمات جديد       -

 ]نشـده ريـزي   نه به شكل مقطعي و برنامه     [ستمر و پيوسته  صورت م ه  الزم است اين بررسي در سازمان ب      

 .صورت گيرد

ي صادره از سوي مديريت ارشـد و مـديريتهاي ميـاني در ارتبـاط بـا                 )هابخشنامه( تعداد دستورالعملها  -

 به اين مقولـه در سـازمان و       حمايت و توجه مديريت   دهنده  كه نشان [ نوآوري در ارائه محصول و خدمت     

 ]استتالشهاي بعدي در اين حوزه بالطبع فعاليت و 

 يندها و محصوالت جديدا از طراحي فر استفاده مجدد-

 

 ايران در عرصه جهان امروز. 4

د يـا بـه     كنـ است؛ كشوري كه به نوآوري توجـه ن       شود كه جهان در پارادايم نوآوري          مالحظه مي  ه،امروز 

پارد، مسلماً از عرصه رقابـت جهـاني   وري را به فراموشي بس ندهد و مديريت بهرههميتارقابت و كيفيت   

 ].9[در جهان امروز تأكيد سازمانها بر قابليت سازگاري با تغيير در محيط تجاري است. شود حذف مي
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 شـكل بيشـتر در مرحلـة    s ايران صنايع در حد بسـيار كمـي نـوآور هسـتند؛ آنهـا در نمـودار                   كشور در

1الگوپذيري
هاي فراواني در امور تحقيقـاتي  كه بودجه در حالي.  قرار دارند]نهايت رشددر  يا  [ و طفوليت  

 ، پتروشـيمي ،هـاي نفـت   باز هم همه ساله مبالغ زيادي براي خريد دانش فني در زمينـه       ،شود مي هزينه

  صـنايع غـذايي و غيـره صـرف         ، خـودرو  ، نسـاجي  ، ذوب فلـزات   ،هـاي نفتـي   تصفيه و پـااليش فـرآورده     

 ].9[شودمي

دهد و عامل هدر رفـتن      الشعاع قرار مي  ي پيشرفت همه چيز را تحت     ل تبليغاتي و نمايش ظاهر    ئمسا

؛ داشتن آزمايشـگاههاي تحقيقـاتي نظيـر داشـتن          2هاي تحقيقاتي در كشورهاي جهان سوم است      بودجه

 تلويزيون و تلفن ارزش تبليغاتي بـراي نشـان دادن پيشـرفت نسـبي جامعـه دارنـد و در             ،خطوط هوايي 

ــا تقليــدي نادرســت   از آزمايشــگاههاي كشــورهاي پيشــرفته و ايجــاد آزمايشــگاههاي  برخــي مــوارد ب

 .شود تصويري عوامفريبانه از قابليتهاي علمي و تحقيقاتي مجعول به نمايش گذاشته مي،غيرضروري

تر و با بـازدهي كمتـر   نظر گران يابند و محصوالت موردفناوريهاي توليد با سرعت الزم گسترش نمي   

گرچه از نظر كلي اجراي تحقيقات پيشـرفته در         . هاي جهاني خريداري ندارند   شوند كه در بازار   توليد مي 

 ايـن   ، اما چون ساختار زيربنايي اسـتفاده از آن در صـنعت وجـود نـدارد               ،هاي مختلف ميسر است   زمينه

 ].3[شودتحقيقات در خدمت مردم نخواهد بود و منافع آن عايد كشورهاي صنعتي مي

 حاكميت اقتصاد نفتي اسـت كـه   ،گرفتن ساختارهاي علمي در كشور يكي از داليل شكل ن ،ترديدبي

مـثالً وقتـي     ].5[ تالش و فعاليت را نـداده اسـت        ،گيري فرهنگ و اقتصاد مبتني بر كار      عمالً اجازة شكل  

 قـرارداد سـاخت     ماننـد آلمـان    طرح صاحب فناوري در زمينه مربوط     صنعت خودروسازي با كشورهاي م    

 و نظـاير آن توسـط       platform طراحـي    ،اساسـي نظيـر طراحـي موتـور        فعاليتهـاي    ،بنـدد خودرو مـي  

تـر مهندسـان ايرانـي نقـش اصـلي و      اهميـت تر و كميئد و در موارد جز شوجي انجام مي  متخصصان خار 

 محصول نيز به هيچ عنوان توانايي رقابت با محصوالت مشابه خـارجي را چـه   ،نهايتدر دارند و را واقعي  

جاي بسـي تأسـف اسـت كـه     . شده ندارد قيمت تمامرظن بحث كيفيت و چه از يها، چه در در بحث نوآور  

 ، طرحهاي ملـي در ايـن زمينـه     اجراي صنعت خودرو به ايران و حتي        هنوز پس از گذشت سالها از ورود      

 .ناپذير استوابستگي به داشتن مشاوران خارجي در طراحي موتور و خودرو امري اجتناب

د و در  هسـتن نايع ايران به اين بيماري مبـتال  صبيشتر بلكه   ،عت خودرو حقيقت اين است كه نه تنها صن      

يم  پارادايميك در پارادا   رظناز  آنها  توان نتيجه گرفت كه     د و مي  المللي حرفي براي گفتن ندارن    سطح بين 

 شكل اگر در مرحله طفوليـت نباشـند،   s موقعيت در منحني رظنو از  قرار دارند   پذيري  انعطاف و تطبيق  

____________________________________________________________________ 
 

1. Benchmarking 
 

 ].3[ده است ميالدي خود به آن اذعان كر80هه امري كه سازمان جهاني يونسكو در گزارش د. 2
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بايسـت بـه     مـي  2000 حـدود سـال      2كه طبق نمـودار شـكل         در حالي  ،برندسر مي ه  حلة رشد ب  در مر 

 .رسيدندپارادايم نوآوري مي

 كـه حـدود   توان گفـت     مي  و  دانشگاه از صنعت پيش افتاده است      ،ايران در پارادايم انعطاف   كشور  در  

ـ         وجود اين پارادايم را پذيرفته و انعطافهاي         يك دهه است كه دانشگاهها     ه مورد تأكيد آن را كم و بيش ب

تـوان گفـت كـه از نظـر      انـد و مـي    اند؛ دانشگاهها و مراكز علمي در ايران رشد بهتـري داشـته           كار گرفته 

رشد چشمگير تعـداد پژوهشـها و   .  هستند1پارادايميك در حال گذر از پارادايم رقابت به پارادايم نوآوري 

كـه متأسـفانه    [ و اختراعات و ابتكارات مخترعان ايرانـي       ]ISIنظير مقاالت    [الملليمقاالت در سطح بين   

 الزم، عـدم امكـان   نبودن زمينـه هـاي  به داليل متعدد نظير ـ بسياري از آنها در صنايع توليدي داخلي  

شـود و حتـي شـايد بتـوان     كار گرفته نميه  ب ـ تطبيق دستگاهها، قديمي بودن دستگاهها و ساير موارد

هـاي   و تحوالت عظيم كشـور در زمينـه   ]شوندبيشتر از آنها منتفع مي    گفت كشورهاي پيشرفته صنعتي     

 .پزشكي، تئوريكي و مهندسي گواه صدق اين مدعاست

 و احسـاس    WTOتدريج پس از طرح مباحثي نظيـر لـزوم پيوسـتن بـه              ه  اما صنايع ايران اكنون ب    

و بحـث  انـد   ه خـود آمـده      فاصله بسيار زياد با توليدات و پيشرفتهاي فني و تكنولوژيكي جهاني اندكي ب            

 ،كننـد كـه متأسـفانه      را مطرح مي   "حق با مشتري است   "انعطاف در قبال خواست مشتري و بعضاً شعار       

 در بسياري از موارد     ،با وجود اين   .خوردتبديلي به چشم مي   /بيشتر در بخشهاي خدماتي و صنايع غذايي      

الح جامعه و بازدهي بودجه پژوهشـي  كنند و مص محققان كشور نيز شخصاً نوع تحقيق خود را تعيين مي         

كننـد و نتـايج     برنامه تحقيـق مـي    مراكز تحقيقاتي نيز بدون هدف و       . نداردنقشي  ها  ر تخصيص بودجه  د

 در خدمت فنـاوري كشـورهاي   ،حاصل از تحقيقات آنها بيش از آنكه به حال مردم اين كشور مفيد باشد         

 ].9[كند كشور را به كشورهاي صنعتي تقديم ميها و بودجه اينصنعتي است و بخش زيادي از سرمايه

ژيـك   دار پارادايم، تأثير اساسي بر اهداف اسـترات  اهداف اساسي و اولويت،در هر يك از اين پارادايمها     

سازمانهاي صنعتي و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها داشته است؛ بدين ترتيب كه تعامل بين مراكز علمـي              

و زمينه همكاريهـاي آنهـا را    را در هر پارادايم تعريف هان اهداف مشتركي و تحقيقاتي و دانشگاهها در ج     

 همـين تعـامالت     دليـل  در دانشگاههاي ايران نيـز بـه         كه ده است؛ همچنان  كر طور طبيعي ايجاد مي   ه  ب

  در انطبـاق و    و موفقيـت چشـمگيرتري نسـبت بـه صـنعت          علمي با مراكز تحقيقـاتي در جهـان، رشـد           

 .شود و حركت به سمت پارادايم نوآوري ديده ميروزآوري شرايط خودبه

تقريبـاً  .  ناپـذير دارد   افزاري نقشي اساسـي و انكـار       نرم در اين عرصه مهم و كليدي، توجه به جنبش        

افزاري در زمينه مربوط بـه خودشـان درگيـر          ر صنعتها در جهان به نوعي با تحوالت و تكامالت نرم          بيشت

سـازي زمينـة كـار بـا        ايران با نهادينـه   كشور  در  . برنداند و مي  ره برده كنندة آن به  شده و از مزاياي خيره    

____________________________________________________________________ 
 

 .شوندبرخي از مراكز علمي داخلي كامالً در پارادايم نوآوري ديده مي  . 1
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هاي مختلف صنعتي، ضـمن ايجـاد       افزارهاي نوين به صورت عملي در حوزه      كارگيري نرم هكامپيوترها و ب  

تـوان   حـوزه، مـي    بخشي از آخرين دستاوردهاي روز دنيا در آن       تر صنعت و دانشگاه و آگاهي     قوي ارتباط

 .دكر به نوآوري تشويق صنايع را

 

 گيرينتيجه. 5

 حـل مسـائل    بـراي پشـتيباني نظـري و عملـي و    موتوري دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به عنوان   ،امروزه

 توسـعه     و هاي نو، كارآفريني، طراحي محصوالت و خدمات جديد       خلق ايده . ندكنصنايع جهان عمل مي   

را فراهم آورده و همكاريهاي مشترك صنعتي و دانشگاهي         بازار جهاني جديد زمينه اشتغال مولد و مؤثر         

 و  سـت شـترك رمـز موفقيـت در همكاريها       در نظر گرفتن اهداف اسـتراتژيك م      . را توسعه بخشيده است   

 ضـمن تقويـت ارتبـاط       الزم اسـت   ،لذا. ندهستور سازمانها از پارادايمها     ساز عب دولتها در اين ميان زمينه    

 رشد صنايع،   براينياز   هاي مورد اعمال حمايتهاي الزم و اختصاص بودجه       با مراكز علمي با صنايع كشور    

 . حضور در پارادايم نوآوري جهاني ايجاد كردبه منظوربهبود وضعيت و ارتقاي آنها را هاي زمينه

در اين مقاله ضمن ارائه سير تكامل چهـار پـارادايمي صـنايع جهـان و بـه تبـع آن مراكـز علمـي و                 

 دوره عمـر سـازمان در قالـب مـدل اسـتراتژيك             چرخه تلفيق اين چهار پارادايم با       تحقيقاتي، به بررسي  

سـت سـازمانها،     ا براي مشخص شدن موقعيت هر سـازمان در ايـن مـدل الزم            . چهاروجهي پرداخته شد  

 نسبت به حركتهـاي چهارگانـه      ، و سپس  Sمؤسسات و مراكز مختلف ابتدا موقعيت خود را روي منحني           

در . تـدوين كننـد  ي  حل مسـائل اساسـ  برايرا هاي سازماني  استراتژيگاه ند و آنپارادايمي مشخص ساز  

وري و افـزايش كـارايي و اثربخشـي سـازمان     له براي بهبود بهرهئ توجه به رويكردهاي حل مس ،اين ميان 

 .ضروري است

  مـوارد زيـر را     الزم اسـت  افزاري   توسعه همكاريهاي مشترك در جنبش نرم      برايدانشگاهها و صنايع    

 :مورد توجه قرار دهند

 در  و شاخصـها   صـورت گيـرد   گـذاري   ي اهداف مشترك شاخص   برا .ندنكاهداف مشتركي را دنبال     . الف

 .شودريزيهاي استراتژيك دانشگاه و صنعت لحاظ برنامه

 .كنندبرند، توجه سر ميه اي از رشد كه در آن ب به مرحلهوجهتبه مسير پارادايميك با . ب

 در راستاي نيـل    ت و دانشگاه و تكامل هر دو نهاد       نه مساعدي براي همكاريهاي صنع     زمي ،صورت در اين  

زمينـه  توانـد در ايـن   كـه مـي   ديگـري   ي  هابرخي از پيشنهاد  . آيدم مي افزاري فراه به اهداف جنبش نرم   

 :ند ازا عبارت،دكنكمك 

هتـرين روش بـراي     ب. گيري از مراكز رشد به عنوان پلهاي ارتباطي صـنعت و دانشـگاه            ايجاد و بهره   •

 ،در حقيقـت  ]. 9[ تمركـز بـر شـركتها و كارآفرينـان اسـت           ،اي مراكز رشد  ايت از توسعه منطقه   حم

كه هدف سياسـتهاي  [ موتور اقتصادي يك كشور و صنايع آن را حضور پررنگ شركتهاي خصوصي        
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بـا گـرفتن تعهـدات و       [ هـاي مختلـف   رقابت بـين پيمانكـاران در عرصـه       ،  ]است نيز   44كلي اصل   

 .گرداند و فعاليت كارآفرينان و مبتكران مي]مينهاي مطمئن در قبال واگذاردن كار به آنهاتض

  برنامـه پنجسـاله و   ، دانشـگاه و صـنعت     ، ارتبـاط دولـت    نظـام ترين وروديهـاي اصـلي       يكي از مهم   •

 صنايع و سازمانهاي اجرايي بـراي دسـتيابي بـه    ، زيرا دانشگاهها،انداز بيست ساله كشور است  چشم

نياز جامعه فرداي كشور بايد جهتگيريهاي تحقيقاتي و رونـد فعاليتهـاي اجرايـي            ف ملي مورد  اهدا

 بـه منظـور    دقت در تنظيم اين اسناد       ،لذا]. 6[خود را با برنامه راهبردي كالن كشور منطبق سازند        

 .بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه يكي از راهبردهاي بهبود است

 مراكز تحقيقاتي دانشگاه و صنعت براي يكديگر به منظور تعيين و            امكان استفاده از آزمايشگاهها و     •

 ].7[افزاتأييد استانداردها و استفاده مشترك و هم

پذيري مقرراتي كه در دانشـگاهها و مراكـز تحقيقـاتي بـراي تصـويب و اجـراي تحقيقـات                    انعطاف •

 ].6[روز بودن اين قوانينبنيادي و كاربردي موجود است و نيز به

 ارتباطـات و دسترسـي بـه    ،فناوري اطالعات.  توسط دولت  ICTيرساختهاي الزم در بخش     ايجاد ز  •

 در دسترسـي آسـان و سـريع         ي تـأثير مسـتقيم    ،الملليبانكهاي علمي مطرح و فعال در سطح بين       

 ].6[صنعت و دانشگاه به فناوريهاي روز دنيا دارد

ي از ســوي دولــت بــه واگــذاري ســهام تعــداد محــدودي از واحــدهاي صــنعتي در حــال واگــذار  •

 ].7[هاي تخصصي مشتركدانشگاههاي فني و مهندسي با توجه به زمينه

ان دعوت از متخصصان مجرب صنعت براي تدريس دروس تخصصي در دانشگاه و دعـوت از اسـتاد          •

 ].7[ت مديرهئبه عنوان مشاور صنعت و عضو هي

ط طـولي و عرضـي ميـان     روابـ اي ازانسجام بخشيدن به اهداف پژوهشي و برقـرار سـاختن شـبكه      •

 تنظيم و تدوين اهداف علمي و پژوهشي از حساسيت و ظرافت بااليي برخوردار است كه                 .پژوهشها

با شناخته شدن اهـداف     . ر باشد هاي ملي و فعاليتهاي پژوهشي كشو     دهنده انواع سرمايه  بايد جهت 

و ) ليتهـاي پژوهشـي   ادامـه يـافتن و تـوالي فعا       (توانند با قـرار گـرفتن در طـول         پژوهشها مي  ،كلي

به مثابه اجزاي سازنده يك حركت علمـي واحـد باشـند و             ) يكديگراستفاده متقابل از نتايج     (عرض

 ].10[ندنكايج يكديگر را تكميل و تقويت نت

, تـر شـدن   تجديد ساختار سازماني دانشگاه شهيد بهشتي ميل به تخت         ، مثال راي ب ،تجديد ساختار  •

گيري از بازاريابي ارتباط در تعامـل بـا يكـديگر موجـب تقويـت             هاي و بهر  استفاده از ساختار شبكه   

 ].8[ارتباط اين دانشگاه با صنعت شده است
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 تحقيقات  ،دهد ايران و اصوالً كشورهاي جهان سوم پاسخ مثبت مي          كشور ساختار تحقيقاتي كه در    •

 آنهـا مناسـب     ،اي را داشـت    نبايد از دانشگاهها انتظار تحقيقات توسـعه       ،در كنار صنعت است و لذا     

 ].4[براي تحقيقات كاربردي هستند

 ].4[هاي خاص دانشگاهي متناسب با نياز فناورانه صنايعطراحي دوره •

ـ        .پژوهش در صنايع و سازمانهاي اجرايي      • م طـور مسـتقي  ه  در بخشهايي از سازمانها و صنايعي كـه ب

توانـد موجـب    هـا مـي   هاي پژوهشي و ايجاد كميته     تعريف پروژه  ،ندهستدرگير كار و ارائه خدمات      

 .كشف حقايق غير قابل تصور و ارتباط پژوهشي بيشتر آنها با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي شود
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