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  :توسعه مفهومي ارتباط بين صنعت و دانشگاه

  نهادگرارهيافتهاي عملگرا تا رهيافتهاياز 

  

  2 وحيد يزدانيان و1مسعود شفيعي

  جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه صنعتي اميركبير. 1

   دانشگاه صنعتي اميركبير وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،. 2      

  

  

  

يند توسعه دانش محور و پايدار در طول تاريخ مورد توجه اثيرگذاري آن در فرأارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به ميزان ت:  يدهچك

با مروري  . ابعاد اين ارتباط مطرح شده استباره  نيز درگرفته و بحثهاي متعددي اران قرارذ سياستگبه خصوصعموم صاحبنظران 

 اثربخشي فوري به ارتباط اين دو نهاد اتوان ديدگاه غالب را نگرشي آميخته بمي، تلف در اين خصوصدقيق بر راهبرد كشورهاي مخ

 راهكارهاي مبتني بر" كه از آن به  است شدهمنجر اينحوه فعاليت آنها دانست كه به ارائه راهكارهاي مقطعي يا شتابزده از منظر

 و  است در دوران انقالب صنعتي در كشورهاي توسعه يافته گستردگي داشتهخصوصبه اين امر  .دشوتعبير مي "رهيافتهاي عملگرا

 ،نيز علي رغم بازنگري كلي كشورهاي توسعه يافته در رهيافتهاي مذكور  امروزه بدون توجه به الزامات زماني و مكاني و،سفانهأمت

بازنگري در ، صنعتي تي و رسيدن به دوران فرابا عبور از دوران صنع. شودتوسعه يافته دنبال مي توسط برخي از كشورهاي كمتر

 كه بر تحليل نوع فعاليت اين دو كرد نگرشي جديد را به ارتباط صنعت و دانشگاه ايجاد روشهاي قديمي و استخراج روشهاي نوين

راهكارهاي مبتني " را  راهكارهاي استخراج شده با اين ديدگاهوثير ساير نهادهاي مرتبط استوار است أنهاد همراه با در نظر گرفتن ت

 ابتدا به ذكر نتايج ،كيدات مرتبط با صنعت و دانشگاهتأ اين مقاله پس از ارائه توصيف الزامات و  در. مي ناميم" بر رهيافتهاي  نهادگرا

جه به  خصوص با تو، به با ذكر ناكارآمد بودن اين رهيافت سپس وهحاصل از رهيافتهاي عملگراي ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخت

  راهكارهاي حاصل از نگرش، در پايان مقاله .ه استآسيب شناسي نهادگراي ارتباط صنعت و دانشگاه توصيف شد, تجربه كشور

   .ه استنهاد گرايانه ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب رهيافت نهادگرا  ارائه شد

 
  

 ارتبـاط صـنعت و     و   وريفنـا  علم و ،  ي محور ي توسعه دانا  ،يينهادگرا،  ييعملگرا: كليدي هاي واژه

  .دانشگاه

  



82  ...توسعه مفهومي ارتباط بين صنعت و دانشگاه

  

  مقدمه. 1

باره ارتباط صنعت و دانشگاه تاكنون مطالب متنوعي بيان شده است كه با بررسي  در 
  :كرددقيق مي توان آنها را در قالب چهار گونه رهيافت زير دسته بندي 

هاي رشد و بالندگي  به بررسي تاريخي زمينهدر اين رهيافت:رهيافتهاي تاريخي
پيروان اين ديدگاهها عمدتاً ضعفهاي موجود در  .شودت و دانشگاه پرداخته ميصنع

        معطوف ارتباط سازنده صنعت و دانشگاه را به تفاوت زيربناي رشد آنها در طول تاريخ
  مشكالت موجودبرايدانند و در آثار اين دسته از نويسندگان راه حل مشخصي مي

 .ارائه نمي شود

 برخي از صاحبنظران بر اين اعتقادند كه صنعت مظهر علم :ت گرارهيافتهاي ماهي
هاي  به نياز اليهييكه هدف خود را پاسخگو است - يا همان فناوري-تجاري شده 

 و مولد دانش محسوب مي شود كه أو دانشگاه نيز مبد مختلف مردم قرار داده است
 .و خواست عموم استاستقالل از آرا ، اتفاقاً دليل اهميت و نشانه بالندگي آن

اين دسته از صاحبنظران بر اين باورند كه با توجه به ماهيت متفاوت نهادهاي 
عمالً ايجاد ارتباط ، دليل تفاوت ماهوي علم و فناوري استه  كه ب،صنعت و دانشگاه
 تاكنون در جوامع توسعه زرا نيان آنچه  ناممكن است و آنياد شدهنهاد  سازنده بين دو
 اصوالً ،دليل به عنوان نمونه هاي نادر يا تصادفي مي دانند و بدين  است هيافته رخ داد

  .ن دو ارائه نمي كنندآراهكاري در خصوص گسترش ارتباط 

 دهنده آن دقت نظر در تجارب كشورهاي توسعه يافته نشان :رهيافتهاي عملگرا
هجدهم پس از انقالب صنعتي در قرون هفدهم و ، كه بر خالف رهيافتهاي قبلي ستا

 همكاريهاي نزديك و اثربخش بين صنعت و دانشگاه زتوسعه صنعتي ناشي ا، ميالدي
 .بوده است

آميز تيرا براي موفقي نوين روش،2ارغنون نو،  در اثر مشهور خود1فرانسيس بيكن
كند و بيان مي دارد كه تمام محققان الزم است از بودن فعاليتهاي علمي پيشنهاد مي

____________________________________________________________________ 
 

Francis Bacon  1.         

 2.  Novum Organum 
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ي و علت تامه يشرط نها . تبعيت كنند،رط اصلي استوار استروش وي كه بر پنج ش
  .]13[عملي ساختن نظريات و صراحتاً عمليات مكانيكي است روش پيشنهادي وي

ساير انديشمندان پس از بيكن نيز كمابيش از نظريات او پيروي كردند كه در اين 
  ند ودكري ايفا يميان ولتر و جان الك در بسط انديشه هاي بيكن نقش بسزا

هاي وي به نحوي بود كه پس از بسط آنها به تربيت دانشگاهياني گذاري انديشهثيرأت
  . دش منجر صنعتگرا نظير نيوتون

توسعه همكاريهاي بين صنعت و دانشگاه روي  آنچه همزمان با انقالب صنعتي در
مكتب  در ،به عبارت ديگر؛ يكديگر بود نهاد بر ثيرگذاري اين دوأتوجه به نحوه ت، داد

آن نوع از علم دانشگاهي مورد پذيرش بود كه بتواند  فقط ي كه بيكن بنا نهاديعملگرا
گونه صنايعي امكان توسعه و   آنفقطبالفاصله به محصولي صنعتي تبديل شود و نيز 

  .حتي ايجاد داشتند كه بتوانند با همكاري محققان به حيات خود ادامه دهند
  اط بين صنعت و دانشگاه در رهيافتهايبررسي تنگناهاي ارتب، دليلبدين 

بر اساس نحوه عملكرد اين دو نهاد استوار بوده است و بر خالف فقط گرايانه عمل
راهكارهاي غلبه بر تنگناها نيز ، ي و ناپخته قبلي به تناسب اين ديدگاهيدوروش ابتدا

  .پيشنهاد شده است
به تدريج اين ،  و فرامدرنعبور از دوران صنعتي و به وجود آمدن اقتضائات نوين با

  .ساختديدگاه نيز رنگ باخت و ناكارآمدي خود را آشكار 
اياالت   در1930بسياري از اقتصاددانان ركود سنگين اقتصادي در سالهاي دهه 

رآمدي ارتباط بين صنعت و دانشگاه مي دانند كه مجدداً امتحده آمريكا را به دليل ناك
  .]15[دشتكرار   نيز1970در دهه 

 ديدگاه نهادگرايانه در خصوص ارتباط ارائهررسي ناكارآمدي انديشه هاي نهادگرا به ب
  .دشمنجر بين صنعت و دانشگاه 
قرن نوزدهم و بيستم ميالدي   باگسترش مفهوم دولت مدرن در:رهيافتهاي نهادگرا

، بسط ديوانساالري اداري كه به ابداع نهادهاي مدرن نظير نهادهاي قانون گذاري و
  نظرگرفتن   ارتباط صنعت و دانشگاه با در،]16[شد منجر ...ي ويهاي حكميت قضانهاد
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  منجر گرايانه گرفت كه به ايجاد رهيافتهاي نهاد بازبيني قرار ها موردلفهؤتمام اين م

  .دش
نهادها در تسهيل ارتباط بين  ثيرگذاري سايرأ تنميزا يينگرش مبتني بر نهادگرا در
بسياري از موارد به ارائه راه حلهاي نوين در  اظ مي شود كه دردانشگاه نيز لحو صنعت 

  .ده استش منجر توسعه همكاريها
فراهم ساختن آزادي عمل براي دانشگاهيان و  بزرگ رهيافتهاي نهادگرا دستاورد

تمهيدات با  بدون دغدغه و پيش شرط به فعاليت بپردازند و  آنهاصنعتگران است تا
  .   و دانشگاه و نيز ساير نهادها به يكديگر نزديك شوندلحاظ شده توسط نهاد صنعت

 مباني الزم براي بحث و تحليل بدونرهيافت نخست   دو،گونه كه ذكر شدهمان
عالوه آنكه اصوالً راه حل مشخصي براي نزديك ساختن صنعت و دانشگاه ه  ب،است

 آنها شده است و يافتهاي اخير به دليل توجه فراواني كه به ليكن ره.كندپيشنهاد نمي
، كنندمي ي كه براي تعميق ارتباط بين صنعت و دانشگاه ارائهينيز به دليل راهكارها

براي نيل به اين  .ه خواهد شدبررسي دقيق تري هستند كه به آنها پرداخت نيازمند
توسعه ارتباط بين صنعت و  آگاهي از الزامات در، هدف و درك رهيافتهاي مذكور

  .پرداخته مي شودكه در ادامه به آن  دانشگاه ضروري است
  

  گرايانه در توسعه همكاريهاي صنعت و دانشگاهرهيافتهاي عمل. 2

       يكي نحوه همكاريهاي :بخش اصلي هستند دو  مبتني برين دسته از رهيافتهاا
گرايانه در ارتباط صنعت و دانشگاه و ديگري راهكارهاي ارائه شده براي غلبه بر عمل

  .دث در ارتباط دوجانبه استمشكالت حا
نكته محوري در توسعه اين رهيافت همگامي آن با روند توسعه علمي و صنعتي در 

هاي ميانه قرن بيستم ميالدي است كه جوامع در حال توسعه طي قرن نوزدهم تا دهه
 خوبي پاسخگوي نيازهاي جامعه بوده و توانسته است در گام نخسته ب در آن زمان

سازد و با روش آزمون و  به را بين نهادهاي نوپاي صنعت و دانشگاه برقرارارتباطي دوجان
خطا و در بستر تكامل تاريخي چارچوبي را براي توسعه همكاريهاي دوجانبه پيشنهاد 
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زيادي ابعاد اين  حد تواند تابراين مبنا بررسي تاريخي روند تكامل مذكور مي .دكن
  .ديدگاه را روشن سازد

  
   عمل گرايانه در ارتباط بين صنعت و دانشگاهنگرشهاي.  1. 2

  توجه ، طي قرون هفدهم و هجدهمفارغ از همكاريهاي بين دانشگاهيان و صنعتگران
گردد مند اين همكاريها به اواخر قرن نوزدهم ميالدي بر ميمستقيم به گسترش نظام

سفه، با رشد اين فل. كه پژوهش به عنوان اصلي مهم در كنار آموزش قرار گرفت
اين نوع از دانشگاهها .  آلمان شكل گرفتند كشوردانشگاههاي تحقيقاتي و مهندسي در

 آلمان، با هدف تربيت نيروي انساني  كشوربه دليل رشد صنعت در اروپا به خصوص در
در اواخر آن قرن، مراكز تحقيقاتي . مهندسي و پيشرفت علوم ايجاد شدندهاي رشتهدر 

 منظور تحقيق در صنايع برق، مكانيك و شيمي تأسيس با آزمايشگاههاي مجهز به
هاي وري در رشتهاگذاري در اين زمينه موجبات تسريع پيشرفت فن و سرمايه]7[شدند

هاي آموزشي خود دانشگاهها براي اينكه بتوانند كيفيت برنامه. تخصصي را فراهم آورد
بپردازند، از متخصصان را افزايش دهند و با مراكز تحقيقاتي در بخش صنعت به رقابت 

در اين ميان، .  صنعت براي ارتقاي كيفيت برنامه هاي خود ياري جستنده هايو تجرب
 به اهميت دادنپيش مطرح بود و رويكرد مبتني بر  كاربردي شدن پژوهش بيش از

  .  قرار گرفتتوجهيندهاي پس از آموزش مورد افر
ي در ساختن زير بناهاي ت علمي و مهندسان نقش مهمئهياعضاي در اين دوره، 

 و اتفاقاً در همين دوره ]15[تخصصي مبتني بر عقالنيت فني مهندسي ايفا كردند
نخستين ركود اصلي بر فضاي ارتباط سازنده بين صنعت و دانشگاه ايجاد شد كه تا حد 

  .دشزيادي به ركود اقتصادي سالهاي قبل از جنگ جهاني دوم منجر 
خصوص به  -هاي قبلرونق اقتصادي موجود در دههدليل ه  ب1930در سالهاي دهه 

 كه طي آن دول فاتح توانسته بودند به مدد –پس از سالهاي جنگ جهاني اول 
توجه به ، پيروزي در نبرد به منابع مالي كالني دست يابند تقسيمات جديد جهاني و

  ليدات با عامل نوآوري در دانشگاهها و به تبع آن صنايع مغفول ماند و گسترش دامنه تو
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هاي نوين در دستور كار سياستگذاران اقتصادي توجه به فناوريهاي رايج و نه فناوري

نرخ توليد  در اين كشورها به تدريج . قرار گرفت- بجز آلمان–در كشورهاي غربي
 به نحوي كه مثالً توليد منسوجات كه در سال ،)1جدول (محصوالت رو به افول نهاد 

 به دو سوم و ،داد انگلستان را تشكيل مي كشور اقتصادي چهار درصد صادرات1929
غال سنگ كه ده درصد صادرات اين كشور را تشكيل مي داد به يك پنجم زتوليد 

 1/95 سهم اين كشور در شاخص ساالنه توليدات صنعتي از ،طور كليه ب .كاهش يافت
 1932 در سال5/82به ) 1913نسبت به مقياس صد در سال (1928درصد در سال 
ساير كشورهاي غربي نيز   كمابيش در همان سالها دره هاييچنين تجرب. كاهش يافت

  .مشاهده شده است
 ]12[)1935تا 1928(مقايسه شاخصهاي ساالنه توليدات صنعتي: 1جدول 

  ايتاليا  فرانسه  تانانگلس  تحدهماياالت   
1913  100  100  100  100  
1928  8/162  1/95  4/134  2/175  
1929  8/180  3/100  7/142  0/181  
1930  0/148  3/91  9/139  0/164  
1931  6/121  4/82  6/122  1/145  
1932  7/93  5/82  4/105  3/123  
1933  8/111  3/83  8/119  2/133  
1934  6/121  2/100  4/111  7/134  

  
 ولي سيستماتيك و ، فرانسه نيز با آهنگي آهسته كشور به بعد اقتصاد1928از سال 

 به 1935 به نحوي كه صادرات اين كشور تا سال ،افول گذاشتنگران كننده رو به 
در اين سال تصميم دولت فرانسه مبني بر كاهش  .ميزان هفتاد درصد كاهش يافت

 اقدامات ضد تورمي ضربه سنگيني بر بخش ناتوان صنعت فرانسه جرايقيمتها و ا شديد
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 درصد ارزش آن 38 ارزش فرانك فرانسه تنها 1938 به نحوي كه در سال ،وارد ساخت
  . دارا بود1928را در سال 

ه فرانسه كه مستقيماً از طريق همكاري با دانشگاهها بكشور ميزان توليدات صنعتي 
  . درصد  ميزان يك دهه قبل را داشتند64 درصد و محصوالت فوالد 83 ،دست مي آمد

انات مالي گيري از امكبه دليل عدم بهره، برخالف اين دسته از كشورها، آلمانكشور 
غير انتفاعي بين  در جهت همكاريهاي مستمر و تا حد زيادي، گسترده و بادآورده

سيس نهادهاي واسط أصنعت و دانشگاه همت گمارد كه دليل اين مدعا را مي توان در ت
 تحقيقات جرايهدف حمايت از ا با  در اين كشور1926بين صنعت و دانشگاه در سال 

  توليداتدليل،بدين  .گونه نهادها در سالهاي بعد دانست سيس اينأبنيادي و استمرار ت
 آلمان پس از گذشت چند سال به نحوي حيرت انگيز از ساير رقبا پيشي گرفت و كشور

  . درصد افزايش يافت300 تا 1937 تا 1932مثالً توليد فوالد آلمان در سالهاي 
الم و سازنده وقوع جنگ جهاني دوم باعث شد كه بررسي دقيق نحوه همكاريهاي س

 چرا كه ورود اياالت متحده به اين جنگ و تغيير ،بين صنعت و دانشگاه فراموش شود
فضاي توليد و خدمات باعث نجات كشورهاي غربي از بحران ركود اقتصادي شد و 

 در 1980موفقيت الگوي نهادگراي مورد استفاده در آلمان تا سالهاي پاياني دهه 
  .نگرفت جه قراركشورهاي مختلف جهان مورد تو

در طول جنگ جهاني دوم آزمايشگاههاي پژوهشي در كشورهاي غربي، به ويژه در 
آلمان، فرانسه، انگلستان و اياالت متحده امريكا، به منظور پاسخگويي به نيازهاي جنگ 

 توجه اندكي به نوآوري ،گونه كه گفته شد از رشد چشمگيري برخوردار بودند، اما همان
  .هشي و توليدي مي شدو رقابتهاي پژو

دومين دوره ارتباط و همكاري دانشگاه و صنعت به پس از جنگ جهاني دوم و اوايل 
 ميالدي ارتباط ميان 1950 و 1940از اواسط دهه . گردد ميالدي بر مي1970دهه 

صنعت و دانشگاه عالوه بر نوآوري و رقابت، با توجه به نيازهاي بازسازي خرابيهاي 
  وريهاي جديد مبتني بر نيازمنديهاي ا فن وت نظامي صورت گرفتجنگ و بهبود قدر
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صنعت به نيروهاي متخصص و رويكردهاي متفاوت به پژوهشهاي بنيادي و كاربردي را 

 .]14[افزايش داد

ي و رشد كيفي دانشجويان، صنعت نيز از  ميالدي با افزايش كم1960از اوايل دهه 
 ميالدي شدت گرفت و 1970ر اوايل دهه اين رشد د. يري برخوردار شدگرشد چشم

وريهاي جديدي بود كه ارتباط دانشگاه و صنعت را نيز انتيجه آن پديدار شدن فن
اين دهه، همكاريها بيشتر در حوزه هاي مهندسي، به ويژه الكترونيك،  در. متحول كرد

    دانشگاهها براي بهبود كيفيت و تحول در . مكانيك، شيمي، رايانه و پزشكي بود
ريزيهاي درسي براساس نيازهاي جامعه و فعاليتهاي تجربي و جذب منابع مالي از برنامه

ليكن با توجه به اقتضائات  .طريق ارتباط با صنعت تالشهاي جديدي را شروع كردند
خصوص اينكه ، به رسيد زمان افول رهيافتهاي عملگرا فرا، نوين در عرصه رقابت و توليد

نتوانسته بودند پاسخ مناسبي در قبال بحرانهاي اقتصادي ارائه اين دسته از رهيافتها 
صورت كاهش توان رقابتي كشورهاي توسعه ه خود را مشخصاً ب چنين افولي .ندكن

مجدداً عدم توجه به نهادهاي دخيل در  .)2جدول (جهاني نشان داد يافته در بازار
 و سالهاي 1960ي دهه يبه ركود اقتصادي در سالهاي انتها، ارتباط صنعت و دانشگاه

  . نيز ادامه يافت1980ثيرات آن تا دهه أد كه دامنه تش منجر 1970دهه 
 ]12[)درصد)(1960-1980(ناخالص جهاني سهم كشورها در توليد :2جدول 

  1960  1970  1980  
  2/22  24  26  جامعه اقتصادي اروپا
  5/21  23  9/25  اياالت متحده آمريكا

  4/11  4/12  5/12  شوروي
  1/6  2/6  8/6  كشورهاي كمونيست رساي

  
افول روند همكاري بين صنعت و دانشگاه در سالهاي آغازين دهه هفتاد باعث گذار 

منظور ه آرام به سمت تقويت ساير نهادهاي دخيل در ارتباط بين صنعت و دانشگاه ب
  .تقويت ارتباط بين صنعت و دانشگاه شد
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  راهكارهاي مبتني بر رهيافت عملگرا.  2. 2

چارچوب  الزاماً بايد درارتباط دانشگاه با صنعت را  ،ييدر ديدگاه مبتني بر عملگر
  . آن حكم صادر كردخصوص داد و در بررسي قرارمباني اقتصادي و انتفاعي مورد 

 نياز به توليد انبوه و نيز عدمبه دليل هاي نخستين عصر صنعتي شدن دهه در
منابع موجود در داخل د را از طريق صنعت نيازمنديهاي خو ، فضاي رقابتينبودن

 و شد دانشگاه نيازي احساس نميبا كرد، به همين دليل براي ارتباط   تأمين ميمجموعه
هم به دليل كمبود بودجه و ايجاد   آن وتنها از سوي دانشگاهها براي ارتباط با صنعت 

اي ارتباط،  دوطرف بربه عبارت ديگر، انگيزه ؛درآمد بيشتر تمايلي كمرنگ وجود داشت
  .درك نياز واقعي نبود

ي مفهومي نوين از توسعه مبتني يمطرح شدن نقش كليدي كيفيت و مشتري گرا با
ساختار قوي آموزش و وجود مستلزم  توسعه يندا فر،د كه در آنشي مطرح ايبر عملگر
 داشتن راهبردها و  نيازمندتوسعه "ي بيان مي دارد كه يديدگاه عملگرا .بودپژوهش 

 .هاي مشخص و هدايت آگاهانه منابع و امكانات در جهت اين راهبردهاست يمش خط
. هاي توسعه ملي است ، توسعه مستلزم ادغام مالحظات فناورانه در برنامهاينافزون بر

، ارتباط بين دانشگاه و جرياني به طور مستمر وجود داشته باشداگر در كشوري چنين 
برقراري چنين ارتباطي به  بديهي است " .شود صنعت با محوريت پژوهش برقرار مي

نه تنها   وبه زمينه سازي و هدايت نيازمند استهاي مادي  وجود عوامل و انگيزهدليل
 در دانشگاه و صنعت است نيازمند متولي مناسببلكه  ،شود به خودي خود ميسر نمي

ين اساس  بر هم.مسئوليت تدوين استراتژي توسعه علمي و صنعتي را بر عهده گيرند تا
راهكارهايي براي گسترش همكاريهاي عمل گرايانه  صنعت و دانشگاه  پيشنهاد و اجرا 

 تعيين متولي ارتباط دانشگاه و صنعت، فراهم ]:5[شده است كه عمدتاً عبارت اند از 
جاد مراكز يكردن عوامل زير بنايي، تجديد نظر در برنامه ريزي آموزشي دانشگاهها، ا

  ل بانكهاي اطالعاتي، مشاوره دانشگاه با صنايع، توجه به تحقيقات اطالع رساني و تشكي
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 و نهادينه كردن برنامه كارآموزي، ايجاد بانك اطالعاتي صنايع و كاربردي، تقويت

  .توجه به خالقيت و نوآوري 
  

  كارگيري رهيافت عملگرايانه در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاههتجربه ايران در ب. 3. 2

 طوره  بحث ارتباط بين صنعت و دانشگاه از قرن نوزدهم ميالدي ب،ر شدچنانچه ذك
جدي مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت و به تدريج فضاي علم و فناوري را تحت 

 ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران ،ليكن برخالف كشورهاي توسعه يافته .ثير قرار دادأت
 مصوبه اي با مسي ش1361در ارديبهشت  .]3[دموضوع جديدي محسوب مي شو

ت دولت به تصويب ئهاي ارتباطي ميان دانشگاه و صنعت در هيهدف ايجاد زمينه
» دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت« نام بهرسيد كه براساس آن در وزارت علوم دفتري 

هاي نفت، صنايع، عالوه بر تأسيس اين دفتر دفاتر مشابهي در وزارتخانه. شد ايجاد
 نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، كار و امور اجتماعي، ارتباطات معادن و فلزات،

وري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه ايجاد شد تا وظيفه تحقق زمينه هاي او فن
 دفاتر ارتباط ،به عالوه. مورد نظر در ارتباط دانشگاه و صنعت را عهده دار باشند

ايجاد اين دفاتر مقدمه خوبي براي . دند دانشگاه ايجاد ش34دانشگاه و صنعت نيز در 
 نام ه شوراهايي نيز ب1365  سالدر. ارتباط دانشگاه و صنعت به شمار مي رفت

 1373  سال، اما دردر همين دفاتر تشكيل» اط با صنعتشوراي هماهنگي دفاتر ارتب«
در همين دوران، دفتر مركزي ارتباط دانشگاه با . به علت عدم كارايي تعطيل شدند

جمله اقدامات ديگر  از. نعت به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران انتقال يافتص
ايجاد شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت بود كه فعاليتهاي اوليه  دولت در اين زمينه
  . صنايع سنگين صورت گرفتخانهتشكيل آن در وزارت

باط صنعت و دانشگاه و دليل عدم توجه ويژه به ارته در مجموع بايد گفت كه اوالً ب
ريزيها در سياستگذاريها و برنامه، ي و انتفاع دوجانبهيثانياً غلبه ديدگاه مبتني بر عملگرا

اجراي  اي نبوده است كه دانشگاه و صنعت نقش واقعي خود را درسطح كالن به گونه
نيروي از دانشگاه فقط انتظار مي رود كه به تربيت . هاي توسعه ملي ايفا كنند برنامه
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صورت  رود تا به توليد بپردازد و درتحصيلكرده همت ورزد و از صنعت نيز انتظار مي
محور اين همكاريها نيز الزاماً انتفاع مادي كوتاه مدت بوده ، گونه همكاري وجود هر

بندي مي توان گفت كه ناهماهنگي ميان دانشگاه و صنعت موجب به عنوان جمع. است
  .تاكنون از پشتوانه اجرايي مناسبي برخوردار نباشد دو ارتباط اين است تاشده 

 ناكامي رهيافتهاي عملگرا و گذار به رهيافتهاي نهادگرا در ارتباط بين صنعت و .3

  دانشگاه

به طور كلي، دانايي موتور اصلي رشد و ايجاد ثروت در دنياي امروز است و بيش از 
 در فقط ،به عبارت ديگر؛ داردعوامل سنتي نظير كار و سرمايه در توسعه ملي نقش 

توان به جايگاهي  اي از داناييها در كشور مي اوري و مجموعهصورت دروني شدن علم، فن
المللي دست يافت و قدرت رقابت را براي ورود به بازارهاي جديد  مناسب در صحنه بين

  .افزايش داد
 در اقتصاد تغييرات ساختاري عميق. رشد تنها اثر توسعه مبتني بر دانايي نيست

و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي از ديگر آثار اين ...) بازار كار، نهادهاي پولي و مالي و (
 ،  آموزش، سالمت، رفاه عمومي(افزايش كيفيت زندگي انسانها . اي است رويكرد توسعه

، كاهش آسيبهاي اجتماعي و گسترش محصوالت علمي و فرهنگي از ديگر آثار ...)و 
كه به ويژه تحت تأثير انباشت سرمايه انساني قرار  محور هستند توسعه دانايي

  .]10[دارند
آن هدف متعالي توسعه اقتصادي مترتب برو ي محور يپايدار داناآنچه مفهوم توسعه 

برخوردار ساخته، در هم تنيدگي و به هم ي را از ظرافت و حساسيت بسيار زياد
اين  ).1نمودار (و فرهنگي است قانونيپيچيدگي ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، 

   درك كنيم اصلي ترين محصول توسعهد كهشومي پيچيدگي آنجا بيشتر نمايان
د و شو ي نمايان مييوري متكي بر داناصورت افزايش مستمر بهرهه ي محور بيدانا

 و اين اثر زماني استوري در واقع به مفهوم ايجاد مزيت پايدار افزايش مستمر بهره
   افزايش ،د كه نهاد صنعت در جامعه بتواند از طريق بهبود مستمر كيفيتشومي مشهود
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 بهبود زنجيره ، نظام توليدي ارتقا،وريهاي جديداگيري از فن بهره،ويژگيهاي محصوالت

  راهاي خاص تجاري خود و موارد مشابه ديگر وضعيت برتري نسبت به رقبا در حوزه
 به سمت انتفاع كوتاه مدت و تنها با در يند توسعها هدايت فردليلبدين  .ندككسب 

  . نخواهد شدمنجر به توسعه پايدار و متوازن نظر گرفتن تعامل مثبت اقتصادي

 
  ارتباط عوامل مختلف در ايجاد توسعه پايدار :1نمودار

  

بليتهاي اي در افزايش توانمندي و توسعه قا وري نقش تعيين كنندهافن، در اين ميان
 طراحي و اجراي سياستهاي منطقي كالن و ساز كارهاي داخلي ،محيط كسب و كار

 

 

  توسعه

   علم نظام

 فناوري و 
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مزيت رقابتي  ن تنها عامل ايجاد كنندها به اعتقاد اغلب متفكر، به عبارتي؛صنايع دارد
 كه ثمره علم موجود در است فناوري و بهبود مستمر آن ،پايدار در صنايع

  .دانشگاههاست
ها نيز به منظور تربيت نيروهاي انساني توانا و نوآوريهاي  دانشگاه،از سوي ديگر

 بهبود زندگي زمينهعلمي نيازمند گسترش خدمات علمي و حل مشكالت اجتماعي در 
براي دستيابي به چنين اهدافي، آگاهي از تقاضاي موجود در جامعه   ومردم هستند

نون اصلي تربيت نيروي دانشگاه كا .رسدصنعتي و نيز الزامات توسعه ضروري به نظر مي
هاي نو  ها و انديشه انساني متخصص و آموزش ديده است كه با برخورداري از ايده

اي حياتي جامعه كه حركت رو به رشد دارد نيروي نويني هلحظه در شريان تواند هر مي
تواند انديشه  هاي نوظهور دانشگاهيان مي  نيز با به كاربستن ايدهصنعتو ند كرا تزريق 
 .]11  و4[ اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازدتوسعه

ي محور نيازمند يتوسعه پايدار با رويكرد دانا ،ييدر ديدگاه مبتني بر نهادگرا
 حتي اگر اين همكاري به منافع مالي ،ثر در اجتماع استؤهمكاري بين اين دو نهاد م

  در استمرار،تمرخواه مقطعي و خواه مس، گونه كاستي زيرا هر، كوتاه مدت منجر نشود
         واسطه توسعه همه جانبه را به چالش بدون و مستقيماً همكاري بين اين دونهاد

  . كشدمي
توانند  نظري و تجربي، اين دو نهاد به تنهايي نميپِيش زمينه هايبا توجه به 

 در اين ميان، دانشگاهيان و صنعتگران منابع اصلي اجراي. موفقيت الزم را داشته باشند
شوند و منافع مالي، پيشرفت علم رسالت دانشگاه و ارتباط با بخش صنعت محسوب مي

  . ها و عوامل اصلي اين همكاري دو جانبه اندو ابداعات نوين از جمله انگيزه
محصول علم توليد شده در  صنايع دليل آنكه فناوري پيشرو مورد استفاده دره ب

ور از توسعه علمي در دانشگاه در جهت ي محييند توسعه داناا در فر،دانشگاههاست
  ،يند رابطه تعاملي با هم دارنداگيري خواهد شد و اين دو فرتوسعه صنعتي بهره

 و اختالل در يكي كنده ديگر كمك  تواند به بهبود حوز يك مي نحوي كه بهبود هر  به
  صورت    تغييرات به كه ضرورت دارد،بنابراين. دشوموجب اختالل در ديگري مي
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 هماهنگ در هر دو حوزه صورت گيرد تا بتوان قابليت رقابت پذيري را توسعه داد و آن
  يند تبديل علم در دانشگاه به فناوري و توسعهاارتباط بين فر. ساخترا پايدار 

ابد كه از آن به نظام ارتباط صنعت و دانشگاه يي محور در قالب يك نظام تجلي مييدانا
   .)2نمودار ( مي شود تعبير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ارتباط صنعت و دانشگاه ي محور وأثير پذيري مدل توسعه داناينحوه ت :2نمودار

آسيب   نيازمندچشمگيري حد ي تايآسيب شناسي توسعه پايدار مبتني بر دانا
بدين . شناسي نظام تبديل علم به فناوري يا نظام ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد بود

دانشگاه  شناسي ارتباط صنعت و آسيبزمينهاي در  الزم است از الگوي ويژه،ظورمن
  .)3نمودار( برداري شودبهره

فرآيند توسعه علمي 

  نظام تبديل علم به فناوري

 )ارتباط صنعت و دانشگاه(

 فرآيند توسعه صنعتي 

نظام تلفيق 

توسعه علمي و 

 صنعتي

 مدل توليد

توسعه مبتني بر 

  دانائي

پايان

 و تحليل

 ارزيابي

فرآيند  

 توسعه
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اي در خصوص مفاهيم پايه با توجه به آنكه طي سالهاي گذشته مباحث گسترده 
به معرفي   ضمن بهره گيري از اين مفاهيم،ارتباط صنعت و دانشگاه صورت گرفته است

  .ه مي شودسيب شناسي نهادگرا در  حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختمباني نظام آ

  

  

  نحوه آسيب شناسي ارتباط صنعت و دانشگاه :3مودارن

  

  طراحي نظام آسيب شناسي نهادگرا در ارتباط صنعت و دانشگاه. 4

شناسي ارتباط صنعت و دانشگاه از نظام آسيب،  آشكار است3گونه كه از نمودار  همان
يكي اليه ورودي كه از دو بخش تبيين مفاهيم و  :يه اصلي تشكيل يافته استدو ال

 است و ديگري اليه شدهكليات آسيبهاي موجود در ارتباط صنعت و دانشگاه تشكيل 
شناخت آسيبهاي  خروجي كه به تفكيك زيرساختهاي ارتباط صنعت و دانشگاه و

ي ي به ارائه راهكارهاي اجرا،هايتندر پردازد كه يك از اين زيرساختها مي موجود در هر
 اليه ورودي طي مقاالت نگارنده اول مقاله در دوره هاي باره دربحث  .د شوميمنجر 
  .]6 و5[نهم كنگره صورت گرفته است  هشتم و
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    موانع اساسي و راهكارهاي  :ارتباط دانشگاه و صنعت " اي با عنواندر مقاله
دانشگاه و صنعت براي ، سري همكاريهاي دولت كه در هشتمين كنگره سرا"ايتوسعه

 ، عالوه بر ذكر تعاريف پايه در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه،]5[دشتوسعه ملي ارائه 
برد و ارتباط نهادينه بيان شد كه ارتباط صنعت و دانشگاه از كاستيهاي تاريخي رنج مي

ه بتوانند از يك سو تقاضاي صنعت را به دانشگاه آنها نيازمند نهادهاي واسطي است ك
 صنعت را با ،د و از سوي ديگرشومحور  انتقال دهند تا تحقيقات در دانشگاهها تقاضا

  .توانمنديهاي علمي و منابع انساني موجود در دانشگاهها آشنا سازند

ال بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه يافته و درح"در مقاله 
 پس از ذكر سوابق اين ارتباط به تشريح ،]6[ كه در نهمين كنگره ارائه شد"توسعه
ايجاد نهادهاي  هاي موفقد كه در تمام نمونهش ساير كشورها پرداخته و بيان هايهتجرب

ي را در برخواهد يريزي و اجرابرنامه ،واسط نيازمند الزاماتي است كه حوزه هاي قانوني
راه ارتباط دانشگاه و  فرامشكالت بسياري گيري شد كه نتيجه ،ربه عبارت ديگ ؛گرفت

 به عملكرد نهادهاي آموزشي، نيز به گذشته و برخي  نيزه برخيصنعت وجود دارد ك
در اين بين نامشخص بودن سياستهاي توسعه . شود ميمربوطصنعتي و اجرايي 

ههاي پژوهشي ويژه سياستهاي توسعه صنعتي، رقابتي نبودن دستگاه اقتصادي، ب
نه كيفي، نبود يك نظام  ويكشور، توسعه نظام آموزشي بر مبناي شاخصهاي كم 
هاي  هماهنگي بين وزارتخانهنامنسجم و كارآمد به عنوان رابط بين دانشگاه و صنعت، 

ريزيهاي آموزشي، تحقيقاتي و توسعه صنعتي و وفور درآمدهاي ناشي  مرتبط در برنامه
  .اند كه ارتباط صنعت و دانشگاه را سست كرده است  بودهاز نفت از جمله عواملي

 سه ،با هدف ارزيابي دقيق ارتباط صنعت و دانشگاه و در استمرار تحقيقات گذشته
ي به عنوان ي اجرا–ريزي و اداري برنامه–اري ذ سياستگ، تحقيقاتي-مجموعه آموزشي

اي آنان به هو آسيبي يمجموعه هاي دخيل در ارتباط ناسالم صنعت و دانشگاه شناسا
  : ]7[بندي مي شود دستهري زصورت
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 آسيب شناسي آموزشي و تحقيقاتي.4.1

  آموزش 

تواند نيروي  يا نمياست اصوالً نظام آموزش عالي ما داراي ضعفهايي است كه نتوانسته 
كاستي شديد يا نبود تحقيقات .  براي فعاليت در صنعت تربيت كند راانساني توانمند
  عتي در دانشگاهها و مطرح نبودن موضوعات مورد نياز صنايع داخليكاربردي صن

 آموزشهاي داده شده به دور از روحيه ارتباط با  تاشود  به طور غير مستقيم موجب مي
گذارند،  شوند و پا به عرصه صنعت مي  دانشجوياني كه تربيت مي،بنابر اين. صنعت باشد

در صنعت مهندسان و . آشنا هستند نابا صنعت غريبه و با مسائل موجود در صنعت 
ديگر نيروهاي انساني ماهر هستند كه اطالعات علمي خود را به صورت فناوري، 

بديهي است كه توسعه صنعتي بدون . دهند محصوالت و ساختارهاي مختلف ارائه مي
به طور كلي، توسعه صنعتي را بايد در . وجود و ظهور اين شايستگيها امكانپذير نيست

 هر كشور بيانگر فناوري و پرورش جستجو كرد و اين نكته ظريف كه سطح آموزش
 نيروهايي كه در ،سفانهأمت. سطح آموزش در آن كشور است، كامالً درست است

شوند، در حين تحصيل به دور از مسائل صنعتي هستند و پس از  دانشگاهها تربيت مي
نعتي براي تدريس در فراغت از تحصيل نيز مستعدترين آنها بدون كسب تجربه ص

 تجربه صنعتي چوناين نيروها  كه بديهي است. شوند مي مشغول دانشگاهها به كار
 در آموزشهاي ارائه شده كمتر به مسائل كاربردي صنعتي و نيازهاي  را ندارند،الزم

  .همچنان ادامه دارد كنند و اين روند صنعت توجه مي
 آمـوزش كاركنـان شـاغل در بخـش          ثر بر ارتقـاي فنـاوري،     ؤ عوامل م  ،ز سوي ديگر  ا

 از چـشمگيري  در بيـشتر شـركتهاي كـشورهاي صـنعتي در صـد          ،امروزه. صنعت است 
شـود كـه      اين امر موجـب مـي     . يابد  فروش به آموزش و بازآموزي كاركنان اختصاص مي       

رابطه بين شاغالن در صنعت و متخصصان دانشگاهي حفظ و راهي براي طرح مشكالت           
   ايران اين آموزشها به طور كافي مورد توجه مديران صنايع كشورر د،سفانهأمت. باز شود
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  :به قرار زير استبرخي از موانع آموزشي  .قرار نگرفته است

o  با توجـه بـه امكانـات      دروس دانشگاهي با نيازهاي صنعتر فصلعدم انطباق س
 ؛ نه بر اساس نيازهاي صنعت كشور،موجود

o ؛ و كارگاهي از سوي دانشگاههاعدم توجه به دروس كاربردي، آزمايشگاهي 

o      التحصيالن به دليـل عالقـه دانـشجويان بـه        افت كيفيت تحصيلي و علمي فارغ
  ؛مدرك گرايي

o   التحصيالن دانشگاهها از آموزشهاي كالسيك دانشگاهي پس          فاصله گرفتن فارغ
 ؛از اشتغال در صنعت و رو آوردن آنها به مهارتها

o  ؛هاي تخصصي سان خود در دوره ندادن صنعت به شركت كارشنااهميت  

o ؛ عدم انطباق نظام آموزشي با نظام صنعتي كشور  

o ؛هاي صنعتي هاي كارآموزي از سوي دانشگاهها و واحد  عدم توجه كافي به دوره  

o ؛ريزي دراز مدت و جامع براي آموزشهاي فني و مهندسي  نبودن يك برنامه  

  

  تحقيقات

هاي   ين بودن سطح بودجه   ي تجهيزات و مواد، پا    ديوانساالري و تشريفات اداري ، كمبود     
ت علمي دانـشگاهها    ئتحقيقاتي، قوانين دست و پاگيري كه مانع كسب درآمد اعضا هي          

شود و نبود يا كمبود منـابع اطالعـاتي از جملـه عـواملي           از طريق قرارداد با صنعت مي     
ققان دانشگاهي انگيزه اغلب مح. ندنك هستند كه امكان فعاليتهاي تحقيقاتي را كند مي       

كارهـاي   رو از ايـن  براي فعاليتهاي تحقيق و توسعه عمدتاً كسب درجات علمي است ،            
برخـي از مـوارد و    .  ندارد كاربردي اين قبيل محققان به شدت نظري است و در صنعت         

  :عبارت است ازموانع تحقيقات در كشور 
o ؛فعاليتهاي تحقيقاتيانجام دادن  براي انگيزه الزم بودن ن  

o ؛ريف طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه بدون توجه به نيازهاي واقعي صنعت تع  
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o هاي ناشي از فعاليتهاي آموزشي و اجرايي نسبت به فعاليتهاي   سهل تر بودن درآمد
  ؛تحقيقاتي

o    ياعـضا مرتبع علمي    ي ارتقا برايدادن بيش از حد به چاپ مقاالت علمي         اهميت 
  ؛ت علميئهي

o  ؛رد نياز صنعت توسط دانشگاهيان طرحهاي صنعتي مواجرا نشدن  

o   ؛ دانشگاههااز سوي شناخت صحيح مشكالت صنعت نبودن 

o   بيش از حد دانشگاهيان به تحقيقات بنيادي و عـدم توجـه آنـان بـه           دادن   اهميت
 ؛ايات كاربردي و توسعهيقتحق

o       ؛ت علمـي بـه تـدريس در دانـشگاههاي         ئـ  هي ي اختصاص اكثر يا تمام وقت اعـضا 
 ؛ختصاص زمان كافي به تحقيق توسط ايشانمختلف و عدم ا

o  دادن بيشتر به مسائل آموزشي نسبت به امور تحقيقاتي در دانشگاههااهميت  

o ؛ طوالني بودن طبيعت كارهاي تحقيقاتي نسبت به ساير فعاليتها 

o   ت ئـ  هيياعـضا مرتبه علمي  ي دانستن تحقيقات صنعتي در رشد و ارتقا  ارزش كم
 ؛علمي دانشگاهها

o ؛گذاري  نه سرمايه،اي صورت هزينهه هاي تحقيقاتي ب  بودجه نگاه به  

o ؛اس نياز صنعت به تحقيقاتس عدم اح  

o كمبود امكانات تحقيقاتي. 

  

  ريزي  سياستگذاري و برنامهسيب شناسي  آ .4.2

ريزي و نظارت بر بخشهاي صنعت و دانـشگاه در سـطح كـالن بـر       سياستگذاري، برنامه 
شتيباني فعاليتهاي اين دو بخـش و انجـام          در امر پ   ،دولت همچنين . عهده دولت است    

  ، بـه خـصوص    هاي ملـي    در برنامه . اي است     دادن هماهنگيهاي الزم داراي وظايف ويژه     
برنامه توسعه ، بدون شك رشد و توسعه بخشهاي مختلف به طور متناسب و مرتبط بـا          

  .دشو هم ملحوظ مي
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هاي مصوب عملـي      بودجهها و     هاي حمايتي دولت ممكن است در قالب برنامه         برنامه

 ،دولت همچنين. دشوبه شكل سياستها و ضوابط مالي و برخي ضوابط تشويقي اعمال  يا
  ســــساتؤبــــه لحــــاظ ســــاختاري حمايتهــــايي را از قبيــــل ايجــــاد برخــــي م

برخـي   .وردآميعمل  ه  حمايت كننده در زمينه هر يك از دو بخش يا ارتباط بين آنها ب             
  :به قرار زير استريزي از موانع سياستگذاري و برنامه

o  ؛دانشگاهاز سوي هاي صنعت   شناخت صحيح مشكالت و نيازنبود  

o                نبود سياستگذاري الزم در خصوص هم جهت شدن تحقيقات بـا نيازهـاي واقعـي 
  ؛صنعت

o ؛هاي اقتصادي كشور  عدم ثبات در استراتژي و خط مشي 

o           ي براي هدايت    عدم ثبات سياستهاي تحقيقاتي و نبودن يك سازمان مشخص و قو
  ؛مستمر تحقيقات

o        نه صنعت به دنبال دانشگاه و هر آنچه         ، تا زماني كه دانشگاه به دنبال صنعت است 
شود، حتي كمبود نيـز وجـود دارد،    كند در بازار داخلي مصرف مي      صنعت توليد مي  

 نيازي هم به بهبود ارتباط صـنعت  ،صنعت نيازي به ابداع و ابتكار ندارد و در نتيجه    
 ؛نشگاه احساس نخواهد شدو دا

o ؛ عدم توجه خاص به قطبي كردن دانشگاهها 

o ؛هاي تحقيقاتي در ارگانهاي مختلف  عدم تخصيص و تقسيم مناسب بودجه 

o عدم وجود سياستهاي كالن ارتباط صنعت و دانشگاه . 

 

  يندهاي اداري و مكانيزمهاي اجرايي اآسيب شناسي فر .4.3

  : است به قرار زيراي اداري و مكانيزمهاي اجرايي يندهابعضي از موانع مرتبط با فر
o  ؛صحيح و دقيق مشكالت و تنگناها توسط صنعتنشدن  تعريف  

o  دن منابع اختصاص داده شده به      كر هزينه   برايراسيهاي مالي و اداري     ك وجود بورو
  ؛تحقيقات

o ؛هاي تحقيقاتي  نبودن قالب مناسب براي هزينه كردن بودجه  
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o  ؛طلوب در سيستم مالي و ذيحسابي دانشگاهها كار م  گردشنبودن 

o    دسـتورالعملها و گردشـهاي كـاري مناسـب بـراي         ،  ي مقـررات  ي پيچيدگي و نارسـا
  ؛قراردادهاي فيمابين صنعت و دانشگاه

o كسبه عدن مسير ورود دانشگاهيان به صنعت و و ناهموار ب.  

  راهكارهاي غلبه بر آسيبهاي نهادي

ي قبل به آنها اشاره شد، پيشنهادها حول سه محور باتوجه به مطالبي كه در قسمتها
  :شود اصلي زير ارائه مي

  ؛ تحقيقات–الف ـ راهكارهاي مرتبط با آموزش 
  ؛ريزي  برنامه-ب ـ راهكارهاي مرتبط با سياستگذاري 

  .يي اجرا–يند هاي اداري اج ـ راهكارهاي مرتبط با فر
  

  آموزش و تحقيقات  مرتبط با راهكارهاي .5

   آموزش

o تدوين سرفصلها و محتواي دروس آموزشي با توجه به نيازهاي واقعي صنعت.  

o هاي علمي ـ كاربردي متناسب با نيازهاي مراكز صـنعتي در    ايجاد و گسترش رشته
  .دانشگاه

o    هاي آموزشي تكميلـي بـا همكـاري و همـاهنگي صـنعت و در                 ايجاد و توسعه دوره
 . نيازها و مشكالت مراكز صنعتيجهت

o   ن صـنعت و   امدت تخصصي بـا همكـاري متخصـص         هاي كوتاه    دوره ياجرا وطراحي 
 .دانشگاه

o التحصيالن تأكيد بر امر كارآموزي دانشجويان و بازآموزي فارغ.  

o تدريس دروس تخصصي در دانشگاهبراين مجرب صنعت ادعوت از متخصص .  

o ايجاد يا گسترش مراكز آموزش كاربردي در كنار صنايع بزرگ.  
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o ت مديرهئ مشاور و عضو هيستادان به عنواندعوت از ا.  

o هاي بازآموزي براي كارشناسان ايجاد دوره.  

o       ن صـنعت و    اهـاي كـارآموزي بـا همكـاري متخصـص           تهيه و تـدوين محتـواي دوره
 .دانشگاه

o  ــرايتــالش ــا پيــشرفتهاي  ب ــشگاهي ب ــواي آموزشــهاي دان ــاق مبــاني و محت  انطب
 .تكنولوژيكي

o دانـشجويان در  ) آزمايـشگاهي ـ كارگـاهي   (لـي  توجه خاص به واحدهاي درسي عم
  .هاي فني و مهندسي رشته

o ريزي درازمدت و جامع براي آموزشهاي فني و مهندسي برنامه. 

o دن اهداف توسعه علمي و توسعه صنعتيكر جهت هم. 

o                توسعه آزمايشگاهها و امكانات كمك آموزشي بـا توجـه بـه توسـعه نـسلهاي نـوين
 .فناوري

o اي علمي از مراكز صنعتيترتيب دادن بازديده.  

o         هـاي آموزشـي    تأكيد بيشتر بر طراحي و درك مسائل و مشكالت صنعت در برنامـه
  .هاي تكميلي دانشجويان دوره

o هاي مورد  هاي علمي ـ كاربردي براي تأمين تكنسين اندازي آموزشكده تأسيس و راه
مـي  جـاد   ها با كمك مستقيم و حمايت مالي صـنعت اي           نياز صنعت، اين آموزشكده   

و از نظر آموزشي تابع ضوابط آموزشي دانشگاههاي فنـي و مهندسـي خواهـد               شود  
 . بود

o  زمينه ادامه تحصيل كارشناسان واجد صالحيت علمي و تجربي صنعت كردن فراهم
  .هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه در دوره
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  تحقيقات 

o هاي تحقيقاتي قابل واگذاري به دانشگاه ه تعريف پروژ.  

o اد مراكز تحقيقاتي مشترك بـا همكـاري صـنعت و دانـشگاه در جهـت اهـداف                  ايج
  .توسعه صنعتي و اقتصادي كشور

o ترسيم نقشه توسعه علمي كشور. 

o در صنايع كشور انادتايجاد زمينه براي گذراندن فرصتهاي مطالعاتي اس .  

o اي مشترك هاي تحقيقاتي، تخصصي و ميان رشته شناسايي و تشكيل كميته.  

o مراكز تحقيقات ملي در زمينه تخصـصهاي مـورد نيـاز كـشور و سـازماندهي                 ايجاد 
  . براي ارائه خدمات به صنعت]اعم از صنعت و دانشگاه[ن در اين مراكز امحقق

o          در ، بـه عبـارت ديگـر     ؛تأكيد بر كاربردي شدن تحقيقات مطابق با نيازهاي صـنعت 
 بـراي مـسائل و مـشكالت        حلهايي   شوند كه راه   اجراي تعريف و    يها  دانشگاهها پروژه 

 . صنعت جستجو و ارائه شود

o   ت علمي و فرصتهاي    ئ هي ي فرصتهاي تحقيقاتي و صنعتي براي اعضا      ايجادضرورت
 .ن صنعتامطالعاتي براي متخصص

o  الزاماً از مـسائل     يهاي تحصيلي دانشجويان مقاطع تحصيلي دكتر       نامه  موضوع پايان 
 .  نيز برخوردار باشنداز كمكهاي مالي صنعت مربوط به صنعت باشد و

o      بـه    التحصيالني كـه مهارتهـاي آموزشـي دارنـد،          در دانشگاهها عالوه بر تربيت فارغ 
 . شته شودالتحصيالني كه مهارتهاي پژوهشي دارند نيز همت گما تربيت فارغ

o    بـراي ريـزي     هاي تحصيالت تكميلي و برنامـه       هاي دوره   نامه  استفاده صحيح از پايان 
  .آفرين آنها اي علمي و گاه مضامين تحوله استفاده از يافته

o بنـدي شـوند كـه دانـشجويان مقـاطع            هاي تحقيقاتي بزرگ به نحوي تقسيم       پروژه
نامـه   هاي مشخص شده را به عنـوان پايـان       تحصيالت تكميلي بتوانند اين زير پروژه     

 . به اتمام برسانندآن را و كنند اخذ 
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o      گـرفتن از نظرهـا،      ي در صنعت و بهـره     هاي تحقيقات   فعال ساختن واحدها  يا كميته 
  .ها ت علمي در اين كميتهئ هييدانش و تجارب اعضا

o  بـاالبردن   بـراي  تحقيقات در صنعت و تفكر علمي در مراكـز صـنعتي             گسترش جو 
  .وري صنعتي بهره

 

  ريزي سياستگذاري و برنامه راهكارهاي مرتبط با .6

o و اهميت دادن به آنهانيتبيين روشهاي علمي در رفع مشكالت و حل مسائل ف .  

o      تدوين استراتژي توسعه صنعتي براي هدايت صنعت و دانشگاه بـه سـمت توسـعه
 .ملي

o جانبه دولت، صنعت و دانشگاه تأكيد بر نقش محوري دولت در پيوند سه. 

o                  ترغيب بخش صنعت در تأسيس مراكز تحقيقـاتي بـا ايجـاد تـسهيالت از جملـه
  .معافيتهاي مالياتي

o  ت علمــي در جهــت ئــهيعلمــي اعــضاي  مرتبــه يارزيــابي و ارتقــااصــالح نظــام
  .دهي بيشتر به فعاليتهاي تحقيقات صنعتي ارزش

o   قانوني مناسب براي حضور فعال دانشگاهيان در صنعت و همچنـين          زمينه  ايجاد، 
  .صنعتگران در دانشگاه

o               استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد مراكز صـنعتي و آمـوزش عـالي در مراكـز
گيري نظير سـازمان برنامـه و بودجـه، شـوراهاي تحقيقـاتي و صـنعتي و                   يمتصم

  .ريزي استراتژيك كميسيونهاي مجلس به عنوان بازوهاي مشورتي ـ برنامه

o    گيري و همكاريهاي گروهي متخصصان       ريزي، تصميم   لزوم گسترش فرهنگ برنامه
  .صنعت و دانشگاه

o    علمي در صنعت و حـضور فعـال   تئ هييمندي از اعضا ه  بهر برايايجاد تسهيالت 
  .گيري واحدهاي صنعتي ت مديره و مراكز تصميمئايشان در هي

o  انتقال و بومي سازي آن، شناخت، مديريت فناوريبه منظور ايجاد نهاد مقتدر. 

o حضور و مشاركت مؤثر دانشگاه در فعاليتهاي انتقال فناوري در سطح كشور.  
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o       راستاي افزايش سهم توليـدات بـه ويـژه     زمينهاصالح ساختار اقتصادي جامعه در
  .توليدات صنعتي در اقتصاد ملي

o هاي تخصصي مشترك صنعت و دانشگاه تشكيل كميته.  

o     ن اگذاري براي امور تحقيقـاتي و جـذب محققـ           تشويق بخش خصوصي به سرمايه
  .صنعتي و دانشگاهي در اين بخش

o توسعه ارتباط بين درحوزهي تر شدن معاونت علمي و فناوري رياست جمهور    فعال 
 .صنعت و دانشگاه

o  هايي كه به موجـب آن صـنايع بخـشي از درآمـدهاي حاصـل از               نامه  ينيتصويب آ
توليدات و خدمات خود را به مراكز تحقيقاتي مشترك صنعت و دانشگاه اختصاص 

 . دهند

o نوآوري در صنعت و دانشگاه وترويج فرهنگ خالقيت . 

o  بين اهداف اقتصادي ـ اجتمـاعي و اهـداف    تشكيل كميته سياستگذاري كه بتواند
 . علوم تكنولوژي رابطه سازگاري برقرار كند

o                   دولت با ارج نهادن به فعاليتهاي علمي و پژوهـشي دانـشگاهها و وضـع قـوانين و
هاي الزم براي ارتباط اصـولي و مـستمر بـين دانـشگاهها و        زمينهمقررات مناسب   
ريزي بنياد اين ارتباط ارزشـمند         و كمك سرشاري براي پي      سازد صنعت را فراهم  

 . عمل آورد

o   هاي تحصيالت تكميلي با توجه بـه          مالك ارزيابي دانشجويان دوره    ،در حال حاضر
 در حـالي    ،يده است مقاالتي است كه از آنها در مجالت خارجي به چاپ رس          تعداد  

م هاي كاربردي ـ صنعتي در دانشگاهها از مؤثرترين اقدامات الز  كه توجه به پروژه
 . استبراي نزديكي هرچه بيشتر صنعت و دانشگاه 

o   يهاي همديگر و اسـتفاده بهينـه از        ي نيازها و توانا   بان صنعت و دانشگاه     ساختآشنا
  .امكانات دوطرف و نهادينه كردن آنها

  



106  ...توسعه مفهومي ارتباط بين صنعت و دانشگاه

 

o ت علمـي در مراكـز صـنعتي يـا          ئـ  هي يمند و نهادينه كردن حـضور اعـضا         ضابطه
 .صنعتگران در دانشگاه

o  و ضوابط مناسب به منظور تأمين رشد صنعت و آموزش عـالي در              تصحيح قوانين 
  .دن همكاري صنعت و دانشگاهكرجهت مؤثرتر 

o                  ايجاد يا تقويت مراكز و آزمايشگاههاي تخصصي و مـرتبط بـا فنـاوري و نـوآوري
 .مورد نياز صنعت كشور

o       هاي علمي و فناوري، شايد مناسـب باشـد تـا             با توجه به وسعت و گسترش زمينه
هـاي خـاص متمركـز        شگاهها فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي خود را در زمينه        دان
 . ندكن

o نـسبت بـه شـناخت كامـل تحـوالت           دريزان دانـشگاه بايـ      اندركاران و برنامه    دست 
ريزي خود را   و برنامه  رندصنعتي و فناوري و وضعيت كشور توجه كافي معطوف دا         

 . دكننريزي  بر مبناي موارد ذكر شده پي

o  هـاي فنـي و مهندسـي در          التحـصيالن رشـته     جوز براي اسـتفاده از فـارغ      صدور م
 .»سرباز ـ صنعت«  عنوان باطرحهاي صنعت 

  
  يندهاي اداري و مكانيزمهاي اجرايي اراهكارهاي مرتبط با فر .7

o              دسترسـي   بـه منظـور   ايجاد نظام اطالعاتي علمي و صـنعتي يكپارچـه در كـشور 
 .صنعت و دانشگاه به اطالعات بهنگام

o تحصيالت تكميلي و امر     يتصاص درصدي از سود حاصل در صنعت براي ارتقا        اخ 
  .تحقيق در صنعت

o هاي انتقال فناوري در سطح كشور ايجاد هسته.  

o           دهـي بهينـه بـه        ايجاد و تجهيز آزمايشگاههاي ملي و تخصصي در جهت خـدمت
  .دانشگاه و صنعت

o      ت علمـي   ئ هي يعضابا عضويت ا  ) مشاوره و طراحي  (ايجاد مراكز طراحي مهندسي
  .ن صنعتادانشگاهها و متخصص
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o                 واگذاري سهام تعداد محدودي از واحدهاي صـنعتي در حـال واگـذاري از سـوي
  .هاي تخصصي مشترك دولت به دانشگاههاي فني و مهندسي با توجه به زمينه

o  ــاتي و جمــع ــك اطالع ــات از صــنعت  ايجــاد بان ــا(آوري اطالع ــشگاه ) نيازه و دان
 .)توانمنديها(

o گذاري حق امتياز نتايج تحقيقات كاربردي به مجريان آنهاوا.  

o     هاي تحقيقاتي خود  نيازهاي صنعت را در اولويت برنامه  تا  دانشگاهها موظف باشند
 . قرار دهند

o التحصيالن و مهندسان تشكيل و تقويت انجمنهاي فارغ. 

o شناسايي نيازها، انتظارات و توانمنديهاي صنعت و دانشگاه. 

o ت علمي با صنعت و روند گسترش آن و نيازهاي واقعي صنعت ئهيي آشنايي اعضا
 .ن آن در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خودساختو ملحوظ 

o  استفاده بهتر دانشجويان از مراكز صنعتيبرايدن فضاي مناسب كرفراهم .  

o             ت علمـي در حـل      ئـ  هي يايجاد مكانيزم پويـا در دانـشگاهها بـراي حـضور اعـضا
ه و تدوين گردش كار آسان به منظور ايجـاد درآمـد بـراي              و تهي مشكالت صنعت   

مكانيزم . كنند  هاي صنعتي كار مي     و دانشجوياني كه در پروژه     ت علمي ئ هي اعضاي
 . كند موجود مكانيزم سريعي نيست و انگيزه ايجاد نمي

o     مرتبه علمـي    ي هيئت علمي در ارزيابي و ارتقاي      محاسبه سابقه كار صنعتي اعضا
  .آنان

o يـد  ي از آزمايشگاهها و مراكـز تحقيقـاتي دانـشگاه بـه منظـور تعيـين و تأ           استفاده
  .استانداردها در بخش توليدات داخلي و كارهاي اجرايي

o                ارائه سمينار و مقاالت علمي مشترك به صورت كنفرانس در مجموعـه صـنعت و
 .دانشگاه

o                ،تشويق و ترغيب بخش خصوصي و غيردولتي بـه تأسـيس مؤسـسات تحقيقـاتي
  . مهندسي و مشاوره فناوريخدمات
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o               دانشگاهها به منظور همگامي با تحوالت صنعتي و فناوري الزم است از تجهيـزات
 و تـأمين ايـن نـوع تجهيـزات را در      نـد گير   آزمايشگاههاي تخصصي مناسبي بهره   

 .اولويت قرار دهند

o ن صـنعت و دانـشگاه بـراي    ا تمهيدات و ايجاد تسهيالت براي متخصص  دادن انجام
 .مل و تبادل دانش، معلومات و اطالعات در قالب سمينارها و كنفرانسهاتعا

o  دادن ي و كيفي در دفاتر ارتبـاط صـنعت و دانـشگاه بـه منظـور انجـام                 تحول كم  
  .تر رسالتهاي دفاتر مذكور مطلوب

o اي ارتباطي بين صنعت و دانشگاه نظير انجمنهاي غيردولتيهايجاد پل.  

o  ت علمي از مراكز ئ هيي علمي دانشجويان و اعضايبازديدهاي و كيفي    افزايش كم
 .صنعتي

o ايجاد برقراري ارتباط بين مراكز اطالعاتي و انتشاراتي صنعت و دانشگاه.  

o  نساختن وظايف آتقويت دفتر مركزي ارتباط با صنعت و استاني.  

o    هاي مشترك بين صنعت و دانشگاه به منظور توسعه ارتباط            انتشار بولتن يا نشريه
 .آنها

o بازديدهاي كارشناسان و مديران صنعت از دانشگاهفراهم كردن زمينه .  

  

  جمع بندي. 8

كشورها  ي محوريلفه مهمي در توسعه داناؤارتباط و همكاري دانشگاه و صنعت م
محسوب مي شود و در اكثر كشورهاي توسعه يافته مي توان ريشه بالندگي علمي در 

توسعه صنعتي در فضاي ، ا صنايع و برعكسدانشگاهها را معطوف به همكاري نزديك ب
  .محور با صنايع دانست رقابتي را ناشي از داشتن ارتباط هدفمند و تقاضا

تـاريخي بـه اشـكال       ارتباط دانشگاه و صـنعت در بـستر       كه  توان گفت   به تجربه مي  
مختلف صورت گرفته است كه در اين ميان راهكارهاي مبتني بر انتفـاع سـريع مـادي                 

  و راهكارهاي مبتني بر توسعه نهادهاي دخيل)  مبتني بر رهيافتهاي عملگراراهكارهاي(
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راهكارهـاي مبتنـي بـر      ( سـاختن آنهـا     در توسعه ارتباط صنعت و دانـشگاه و كارآمـد         
  .اهميت ويژه اي دارند) رهيافتهاي نهادگرا

كه به دليل تغيير فضاي رقابتهاي اقتصادي  ست ادهنده آن بررسيهاي تاريخي نشان
يج ناكارآمـدي خـود را آشـكار    رهيافتهاي عملگرا بـه تـدر  ،  كوين مفهوم دولت مدرن   و ت 

  .شدندآنها  و رهيافتهاي نهادگرا جايگزين ساختند
ر به سـمت    اباتوجه به آنكه علي رغم تغيير ديدگاههاي كشورهاي توسعه يافته و گذ           

ه صـنعتي   هنوز تغييـر چنـداني در سياسـتهاي توسـع         ،  گيري از رهيافتهاي نهادگرا   بهره
بررسـي    و  مشاهده نمـي شـود     زمينهجمله ايران در اين     از  كشورهاي در حال توسعه و      

  .دداراي دقيق اين رهيافتها اهميت ويژه
به استخراج راهكارهـاي    ،   اين مقاله عالوه بر توصيف اين دو رهيافت        در ،بدين لحاظ 

 فـت مـذكور در  و ميزان اثربخشي هريك از دو رهياشده   ا پرداخته پيشنهادي توسط آنه  
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