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توسعه مفهومی ارتباط بین صنعت و دانشگاه :
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دانشگاه صنعتی امیرکبیربرق،مهندسی ، دانشکده استاد* 
دانشگاه صنعتی امیرکبیرفیزیک، ي، دانشکده دانشجوي دکتر** 
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ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به میزان تأثیرگذاري آن در فرایند توسعه دانش محور و پایدار در طول تاریخ مورد توجه عموم :چکیده
پیرامون ابعاد این ارتباط مطرح شده است.هاي متعددي گذاران  قرارگرفته و بدین جهت بحثنظران خصوصاً سیاستصاحب

توان دیدگاه غالب را نگرشی آمیخته به اثربخشی فوري به ارتباط این دو نهاد با مروري دقیق بر راهبرد کشورهاي مختلف در این خصوص، می
"هاي عملگراراهکارهاي مبتنی بر رهیافت"ه اي شده که از آن باز منظر نحوه فعالیت آنها دانست که منجر به ارائه راهکارهاي مقطعی یا شتابزده

الزامات زمانی گردد. این امر خصوصاً در دوران انقالب صنعتی در کشورهاي توسعه یافته، گستردگی داشته و متأسفانه امروزه بدون توجه به تعبیر می
شود. با رخی از کشورهاي کمتر توسعه یافته دنبال میهاي مذکور، توسط برغم بازنگري کلی کشورهاي توسعه یافته در رهیافتو مکانی و نیز علی

هاي نوین، نگرشی جدید را به ارتباط هاي قدیمی و استخراج روشعبور از دوران صنعتی شدن و رسیدن به دوران فراصنعتی، بازنگري در روش
تأثیر سایر نهادهاي مرتبط استوار است که راهکارهاي صنعت و دانشگاه ایجاد نمود که بر تحلیل نوع فعالیت این دو نهاد همراه با در نظر گرفتن 

نامیم. طی این مقاله و پس از ارائه توصیف الزامات و تأکیدات مرتبط با می"هاي نهادگراراهکارهاي مبتنی بر رهیافت"استخراج شده با این دیدگاه را 
صنعت و دانشگاه خواهیم پرداخت و با ذکر ناکارآمد بودن این رهیافت هاي عملگراي ارتباطصنعت و دانشگاه، ابتدا به ذکر نتایج حاصل از رهیافت

ش خصوصاً با توجه به تجربه کشور، آسیب شناسی نهادگراي ارتباط صنعت و دانشگاه توصیف خواهد شد. در پایان مقاله، راهکارهاي حاصل از نگر
واهد شد.نهاد گرایانه ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب رهیافت نهادگرا ارائه خ

عملگرایی، نهادگرایی، توسعه دانایی محور، علم و فناوري، ارتباط صنعت و دانشگاه. کلید واژه :

مقدمه
درباره ارتباط صنعت و دانشگاه تا کنون مطالب متنوعی بیان شده 

توان آنها را در قالب چهار گونه رهیافت است که با بررسی دقیق می
:بندي نمودزیر دسته

هاي که طی آن به بررسی تاریخی زمینههاي تاریخی:رهیافت
شود. پیروان این رشد و بالندگی صنعت و دانشگاه پرداخته می

هاي موجود در ارتباط سازنده صنعت و دانشگاه ها عمدتاً ضعفدیدگاه
دانند و در را معطوف به تفاوت زیربناي رشد آنها در طول تاریخ می

اه حل مشخصی در جهت حل آثار این دسته از نویسندگان ر
مشکالت موجود ارائه نمی شود.

نظران بر این اعتقادند برخی از صاحبگرا :هاي ماهیترهیافت
که هدف - تیا همان فناوري اس–که صنعت مظهر علم تجاري شده 

هاي مختلف مردم قرار داده ی به نیاز الیهخود را بر اساس پاسخگوی
شود که اتفاقاً دلیل دانش محسوب میو مولد أو دانشگاه نیز مبداست

اهمیت و نشانه بالندگی آن, استقالل از آرا و خواست عموم است.

ظران بر این باورند که با توجه به ماهیت این دسته از صاحبن
دلیل تفاوت ماهوي علم و متفاوت نهادهاي صنعت و دانشگاه که به

الذکر نا ممکن د فوقفناوري است، عمالً ایجاد ارتباط سازنده بین دو نها
است و آنچه را نیز تاکنون در جوامع توسعه یافته رخ داده به عنوان 

دانند و بدین جهت اصوالً راهکاري در هاي نادر یا تصادفی مینمونه
کنند.خصوص گسترش ارتباط ان دو ارائه نمی

دقت نظر در تجارب کشورهاي گرا : هاي عملرهیافت
هاي قبلی، پس ن است که بر خالف رهیافتیافته نشان دهنده آتوسعه

از انقالب صنعتی در قرون هفدهم و هجدهم میالدي، توسعه صنعتی 
هاي نزدیک و اثربخش بین صنعت و دانشگاه بوده است.ناشی از همکاري

، روشی نوین 2در اثر مشهور خود، ارغنون نو1فرانسیس بیکن
کند و بیان نهاد میهاي علمی پیشآمیز بودن فعالیترا براي موفقت

دارد که تمامی محققان الزم است از روش وي که بر پنج شرط می

1. Francis Bacon
2. Novum Organum
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1387، پائیز 1مجله صنعت و دانشگاه، سال اول، شماره 34

اصلی استوار است تبعیت کنند. شرط نهایی و علت تامه روش 
ت و صراحتاً عملیات مکانیکی پیشنهادي وي، عملی ساختن نظریا

سایر اندیشمندان پس از بیکن نیز کمابیش از نظریات او .]13[است
هاي که در این میان ولتر و جان الك در بسط اندیشهپیروي کردند

هاي وي به نحوي گذاري اندیشهبیکن نقش بسزایی ایفا نمودند و تأثیر
گرا نظیر اهیانی صنعتبود که پس از بسط آنها منجر به تربیت دانشگ

د. نیوتون ش
هاي بین صنعت توسعه همکاريآنچه همزمان با انقالب صنعتی در

وي داد، توجه به نحوه تأثیرگذاري این دو نهاد بر یکدیگر بود. و دانشگاه ر
به عبارت دیگر در مکتب عملگرایی که بیکن بنا نهاد، تنها آن نوعی از 
علم دانشگاهی مورد پذیرش بود که بتواند بالفاصله به محصولی صنعتی 
تبدیل شود و نیز تنها آنگونه صنایعی امکان توسعه و حتی ایجاد داشتند 

بتوانند با همکاري محققان به حیات خود ادامه دهند.که 
بدین جهت بررسی تنگناهاي ارتباط بین صنعت و دانشگاه در 

گرایانه تنها بر اساس نحوه عملکرد این دو نهاد استوار هاي عملرهیافت
بوده است و بر خالف دو روش ابتدایی و ناپخته قبلی به تناسب این 

تنگناها نیز پیشنهاد شده است.دیدگاه، راهکارهاي غلبه بر 
عبور از دوران صنعتی و به وجود آمدن اقتضائات نوین و با

فرامدرن، به تدریج این دیدگاه نیز رنگ باخت و ناکارآمدي خود را 
آشکار نمود.

هاي دهه دانان رکود سنگین اقتصادي در سالبسیاري از اقتصاد
ناکارآمدي ارتباط ایاالت متحده آمریکا را به دلیل همیندر1930

نیز تکرار 1970دانند که مجدداً در دهه بین صنعت و دانشگاه می
.]15[گردید

هاي نهادگرا منجر به پیشنهاد دیدگاه بررسی ناکارآمدي اندیشه
نهادگرایانه در خصوص ارتباط بین صنعت و دانشگاه گردید.

دولت مدرن در قرن گسترش مفهومباهاي نهادگرا :رهیافت
دهم و بیستم میالدي و بسط دیوانساالري اداري که منجر به نوز

گذاري، نهادهاي حکمیت ابداع نهادهاي مدرن نظیر نهادهاي قانون
، ارتباط صنعت و دانشگاه با در نظر گرفتن ]16[قضایی و ... شد

یجاد ها مورد بازبینی قرار گرفت که منجر به اتمامی این مؤلفه
د.هاي نهادگرایانه شرهیافت
گرایی، میزان تأثیرگذاري سایر نهادها نگرش مبتنی بر نهاددر

شود که در در تسهیل ارتباط بین صنعت  دانشگاه نیز لحاظ می
هاي نوین در توسعه حلبسیاري از موارد منجر به ارائه راه

است.شدهها همکاري
هاي نهادگرا، فراهم ساختن آزاديدستاورد بزرگ رهیافت

نعتگران است تا بدون دغدغه و یان و صعمل براي دانشگاه
شرط به فعالیت بپردازند و در اثر تمهیدات لحاظ شده توسط پیش

ر نهادها به یکدیگر نزدیک شوند. نهاد صنعت و دانشگاه و نیز سای

گونه که ذکر شد دو رهیافت نخست فاقد مبانی الزمهمان
شخصی براي حل معالوه آنکه اصوالً راهبحث و تحلیل است بهبراي

کند. لیکن نزدیک ساختن صنعت و دانشگاه پیشنهاد نمی
هاي اخیر به دلیل توجه فراوانی که  به آنها ابراز شده است رهیافت

و نیز به دلیل راهکارهایی که براي تعمیق ارتباط بین صنعت و 
تري هستند که به آنها کنند، نیازمند بررسی دقیقدانشگاه ارائه می
خواهیم پرداخت.

هاي مذکور، لیکن براي نیل به این هدف و درك رهیافت
آگاهی از الزامات در توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه ضروري 

است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

: توسعه پایدار دانش . الزامات ارتباط بین صنعت و دانشگاه 1
محور

رن بیستم و بر از نیمه دوم قیافتگی تقریباًمفهوم توسعه و توسعه
دیده از جنگ هاي بازسازي در کشورهاي آسیبمبناي ضرورت

ها و ن مستمراً مدلکنوول شد. از آن زمان تادوم متداجهانی 
اي براي دستیابی به هدف توسعه از جانب الگوهاي تازه

با گذشت زمان، درك و نظران و کارشناسان پیشنهاد شده وصاحب
پیچیدگی بیشتري یافته غنا وهوم،فهم افراد و جوامع از این مف

آنچه مفهوم توسعه و تحقق آن را از ظرافت و حساسیت است.
تنیدگی و به هم پیچیدگی همبرخوردار ساخته، دري بسیار زیاد

محیطی و فرهنگی ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، زیست
درك گردد کهتوسعه است. این پیچیدگی آنجا بیشتر نمایان می

مر صورت افزایش مستترین محصول توسعه ملی بهنیم اصیلک
وري در واقع به گردد و افزایش مستمر بهرهوري نمایان میبهره

گردد باشد و این اثر زمانی مشهود میمفهوم ایجاد مزیت پایدار می
که یک جامعه بتواند از طریق بهبود مستمر کیفیت، افزایش 

هاي جدید، ارتقاي نظام فناوريگیري ازهاي محصوالت، بهرهویژگی
تولید، بهبود زنجیره تجاري خود و موارد مشابه دیگر، وضعیت 

هاي خاص کسب نمایند. در این میان برتري نسبت به رقبا در حوزه
برحسب تأثیرگذاري خود بر عوامل مذکور، دو دانشگاه و صنعت 

ر شمارکه تحول در جامعه به حتوسعه و موتور ماساسی براي محور 
.]6[آیندمی

دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروي انسانی متخصص و آموزش 
تواند هرهاي نو میهها و اندیشدیده است که با برخورداري از ایده

هاي حیاتی جامعه که حرکت رو به رشد دارد لحظه در شریان
هاي صنعت نیز با به کاربستن ایدهو نیروي نوینی را تزریق نماید 

تواند اندیشه توسعه اقتصادي و پیشرفت اهیان، مینوظهور دانشگ
. لذا هرگونه کاستی، خواه مقطعی و خواه جامعه را محقق سازد

واسطه و بالمستمر در استمرار همکاري بین این دو نهاد، مستقیماً
www.SID.ir
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35هاي نهادگرهاي عمل گرا تا رهیافتاز رهیافت: مفهومی ارتباط بین صنعت و دانشگاهتوسعه

کشد. توسعه همه جانبه را به چالش می
هاي قراردادي همکاري دانشگاه و صنعت از مصادیق توافق

ها و هاي علمی و پژوهشی میان دانشگاهفعالیته درخصوصاست ک
. این همکاري معموالً با ]6[شودهاي اجرایی منعقد میدستگاه

و تجربیات صنعت و تالش براي استفاده از توان علمی دانشگاه
پذیرد.یابی به این هدف صورت میدست

ارتباط و همکاري دانشگاه و صنعت در پیشرفت علمی 
ها به منظور اي برخوردار است. دانشگاهایگاه ویژهکشورها از ج

هاي علمی نیازمند گسترش تربیت نیروهاي انسانی توانا و نوآوري
خدمات علمی و حل مشکالت اجتماعی در راستاي بهبود زندگی 
مردم هستند و براي دستیابی به چنین اهدافی، ایجاد همکاري و 

ها براي دانشگاهارتباطی منطقی با نهادهایی مثل بخش صنعت،
رسد.ضروري به نظر می

هاي نظري و تجربی، این دو نهاد به زمینهبا توجه به پیش
توانند موفقیت الزم را داشته باشند و هرگونه گسست تنهایی نمی

گردد. دو باعث ایجاد خلل در فرایند توسعه پایدار میدر ارتباط آن
هاي متفاوتی گیزهصنعت بر پایه انتعمیق همکاري بین دانشگاه و 

علم و ابداعات نوین از تتواند شکل گیرد که منافع مالی، پیشرفمی
ها هستند.جمله این انگیزه

هاي صنعت و گرایانه در توسعه همکاريهاي عملرهیافت. 2
دانشگاه

یکی دو بخش اصلی هستند.ها مبتنی برین دسته از رهیافتا
اط صنعت و دانشگاه و گرایانه در ارتبهاي عملنحوه همکاري

دیگري راهکارهاي ارائه شده براي غلبه بر مشکالت حادث در 
ارتباط دو جانبه است.

نکته محوري در توسعه این رهیافت، همگامی آن با روند 
توسعه علمی و صنعتی در جوامع در حال توسعه طی قرن نوزدهم 

خوبی ههاي میانه قرن بیستم میالدي است که در آن زمان، بتا دهه
پاسخگوي نیازهاي جامعه بوده و توانسته است در گام نخست، 
ارتباطی دو جانبه را بین نهادهاي نو پاي صنعت و دانشگاه برقرار 
سازد و با روش آزمون و خطا و در بستر تکامل تاریخی، چارچوبی را 

هاي دو جانبه پیشنهاد نماید.براي توسعه همکاري
تواند تا حد تکامل مذکور میبر این مبنا بررسی تاریخی روند
زیادي ابعاد این دیدگاه را روشن سازد.

هاي عمل گرایانه در ارتباط بین صنعت و دانشگاهنگرش1.2
هاي بین دانشگاهیان و صنعتگران طی قرونفارغ از همکاري

مند این هفدهم و هجدهم، توجه مستقیم به گسترش نظام

پژوهش به گردد که میدي برا به اواخر قرن نوزدهم میالههمکاري
آموزش قرار گرفت. با رشد این فلسفه، عنوان اصلی مهم در کنار

هاي تحقیقاتی و مهندسی در آلمان شکل گرفتند. این نوع دانشگاه
اروپا به خصوص در آلمان، با ها به دلیل رشد صنعت دردانشگاهاز

هدف تربیت نیروي انسانی در مهندسی و پیشرفت علوم ایجاد 
هاي مجهز به آزمایشگاهاواخر آن قرن، مراکز تحقیقاتی باشدند. در 

و ]7[منظور تحقیق در صنایع برق، مکانیک و شیمی تأسیس شدند
گذاري در این زمینه موجبات تسریع پیشرفت فناوري در سرمایه

ها براي این که بتوانند هاي تخصصی را فراهم آورد. دانشگاهرشته
زشی خود را افزایش دهند و با مراکز هاي آموکیفیت برنامه

تحقیقاتی در بخش صنعت به رقابت بپردازند، از متخصصان و 
هاي خود یاري جستند. تجربیات صنعت براي ارتقاي کیفیت برنامه

پیش مطرح بود و در این میان، کاربردي شدن پژوهش بیش از
رویکرد مبتنی بر توجه به فرایندهاي پس از آموزش مورد عنایت 

رار گرفت.ق

در این دوره، هیأت علمی و مهندسان نقش مهمی در ساختن 
بناهاي تخصصی مبتنی بر عقالنیت فنی مهندسی ایفا زیر

و اتفاقاً در همین دوره، نخستین رکود اصلی بر فضاي ]15[کردند
ارتباط سازنده بین صنعت و دانشگاه ایجاد شد که تا حد زیادي به 

ز جنگ جهانی دوم منجر گردید.هاي قبل ارکود اقتصادي سال
دلیل رونق اقتصادي موجود در به1930هاي دهه در سال

که طی - هاي جنگ جهانی اولخصوصاً پس از سال-هاي قبلدهه
آن دول فاتح توانسته بودند به مدد تقسیمات جدید جهانی و 
پیروزي در نبرد به منابع مالی کالنی دست یابند، توجه به عامل 

ها و به تبع آن صنایع، مغفول ماند و گسترش ر دانشگاهنوآوري د
هاي نوین در هاي رایج و نه فناوريدامنه تولیدات با توجه به فناوري

- بجز آلمان- تگذاران اقتصادي در کشورهاي غربیدستور کار سیاس
در این کشورها به تدریج، نرخ تولید محصوالت رو به قرار گرفت.

حوي که مثالً تولید منسوجات که در سال ) به ن1افول نهاد (جدول 
داد به ل میچهار درصد صادرات اقتصادي انگلستان را تشکی1929

سنگ که ده درصد صادرات این کشور را دو سوم و تولید ذغال
طور کلی سهم این داد به یک پنجم کاهش یافت. بهتشکیل می

درصد در سال95ر1کشور در شاخص ساالنه تولیدات صنعتی از 
در 82ر5) به 1913( نسبت به مقیاس صد در سال 1928

ها کاهش یافت. چنین تجربیاتی کمابیش در همان سال1932سال
در سایر کشورهاي غربی نیز مشاهده شده است.
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هاي ساالنه تولیدات صنعتی . مقایسه شاخص1جدول 
)1928 -1935(]12[

نگی آهسته ولی به بعد اقتصاد فرانسه نیز با آه1928از سال 
نحوي که صادرات بهکننده رو به افول گذاشتسیستماتیک و نگران

در به میزان هفتاد درصد کاهش یافت.1935این کشور تا سال 
ها و این سال تصمیم دولت فرانسه مبنی بر کاهش شدید قیمت

انجام اقدامات ضد تورمی ضربه سنگینی بر بخش ناتوان صنعت 
ارزش فرانک 1938نحوي که در سال فرانسه وارد ساخت به

دارا بود.1928درصد ارزش آن را در سال 38فرانسه تنها 
میزان تولیدات صنعتی فرانسه که مستقیماً از طریق همکاري 

64درصد و محصوالت فوالد 83دست می آمد ها بهبا دانشگاه
درصد  میزان یک دهه قبل را داشتند.

گیري ورها، به دلیل عدم بهرهسته از کشآلمان، برخالف این د
هاي مستمر از امکانات مالی گسترده و بادآورده، در جهت همکاري

و تا حد زیادي، غیر انتفاعی بین صنعت و دانشگاه همت گمارد که 
هاي واسط بین صنعت و توان در تأسیس نهاددلیل این مدعا را می

م در این کشور با هدف حمایت از انجا1926دانشگاه در سال 
هاي بعد گونه نهادها در سالسیس اینأتحقیقات بنیادي و استمرار ت

پس از گذشت چند سال به دانست. بدین جهت تولیدات آلمان 
انگیز از سایر رقبا پیشی گرفت و مثالً تولید فوالد نحوي حیرت
درصد افزایش یافت.300، تا 1937تا 1932هاي آلمان در سال

د که بررسی دقیق نحوه وقوع جنگ جهانی دوم باعث ش
هاي سالم و سازنده بین صنعت و دانشگاه فراموش شود همکاري

چرا که ورود ایاالت متحده به این جنگ و تغییر فضاي تولید و 
خدمات باعث نجات کشورهاي غربی از بحران رکود اقتصادي شد و 

هاي پایانی موفقیت الگوي نهادگراي مورد استفاده در آلمان تا سال
در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار نگرفت.1980دهه 

هاي پژوهشی در در طول جنگ جهانی دوم، آزمایشگاه
الت کشورهاي غربی، به ویژه در آلمان، فرانسه، انگلستان و ایا

گویی به نیازهاي جنگ از رشد متحده امریکا، به منظور پاسخ

وجه اندکی گیري برخوردار بودند، اما همانگونه که گفته شد تچشم
شد.هاي پژوهشی و تولیدي میبه نوآوري و رقابت

دومین دوره ارتباط و همکاري دانشگاه و صنعت به پس از 
گردد. از اواسط میالدي بر می1970جنگ جهانی دوم و اوایل دهه 

میالدي، ارتباط میان صنعت و دانشگاه عالوه 1950و 1940دهه 
هاي جنگ و هاي بازسازي خرابیبر نوآوري و رقابت، با توجه به نیاز

هاي جدید مبتنی بر بهبود قدرت نظامی، صورت گرفت، فناوري
هاي صنعت به نیروهاي متخصص و رویکردهاي متفاوت نیازمندي

.]14[هاي بنیادي و کاربردي را افزایش دادبه پژوهش
میالدي، با افزایش کمی و رشد 1960از اوایل دهه  

گیري برخوردار شد. این ز از رشد چشمصنعت نیدانشجویان، کیفی 
میالدي، شدت گرفت و نتیجه آن پدیدار 1970رشد در اوایل دهه 

هاي جدیدي بود که ارتباط دانشگاه و صنعت را نیز شدن فناوري
هاي مهندسی، ها بیشتر در حوزهمتحول کرد. دراین دهه، همکاري

ها د. دانشگاهبه ویژه الکترونیک، مکانیک، شیمی، رایانه و پزشکی بو
اساس هاي درسی برریزيهبراي بهبود کیفیت و تحول در برنام

هاي تجربی و جذب منابع مالی از طریق نیازهاي جامعه و فعالیت
هاي جدیدي را شروع کردند.ارتباط با صنعت تالش

لیکن با توجه به مقتضیات نوین در عرصه رقابت و تولید، زمان 
رسید، خصوصاً اینکه این دسته از هاي عملگرا فراافول رهیافت

هاي ها نتوانسته بودند پاسخ مناسبی در قبال بحرانرهیافت
صورت کاهش خود را مشخصاً بهقتصادي ارائه نمایند. چنین افولی،ا

ه یافته در بازار جهانی نشان دادتوان رقابتی کشورهاي توسع
).2(جدول 

صنعت و مجدداً عدم توجه به نهادهاي دخیل در ارتباط 
و 1960ی دهه هاي انتهایدانشگاه، منجر به رکود اقتصادي در سال

1980گردید که دامنه تأثیرات آن تا دهه 1970هاي دهه سال
نیز ادامه یافت.

. سهم کشورها در تولید ناخالص جهانی 2جدول 
]12[)(درصد)1960- 1980(

هاي آغازین افول روند همکاري بین صنعت و دانشگاه در سال
دهه هفتاد باعث گذار آرام به سمت تقویت سایر نهادهاي دخیل در 

ایاالت 
متحده

ایتالیافرانسهانگلیس

1913100100100100
19288/1621/954/1342/175
19298/1803/1007/1420/181
19300/1483/919/1390/164
19316/1214/826/1221/145
19327/935/824/1053/123
19338/1113/838/1192/133
19346/1212/1004/1117/134

196019701980
26242/22جامعه اقتصادي اروپا

9/25235/21ت متحده آمریکاایاال

5/124/124/11شوروي

8/62/61/6سایرکشورهاي کمونیست
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و منظور تقویت ارتباط بین صنعت ارتباط بین صنعت و دانشگاه به
دانشگاه شد.

راهکارهاي مبتنی بر رهیافت عملگرا2.2
ارتباط دانشگاه با صنعت را ،گراییدر دیدگاه مبتنی بر عمل

مورد بررسی چارچوب مبانی اقتصادي و انتفاعی الزاماً باید در
آن حکم صادر کرد.خصوصداد و درقرار

فقدان به دلیل هاي عصر صنعتی شدن نخستین دههدر
، صنعتولید انبوه و نیز عدم وجود فضاي رقابتی، نیاز به ت
منابع موجود در داخل مجموعههاي خود را از طریق نیازمندي

دانشگاه نیازي با کرد، به همین دلیل براي ارتباط تأمین می
ها براي ارتباط با صنعت و تنها از سوي دانشگاهشداحساس نمی

بیشتر تمایلی هم به دلیل کمبود بودجه و ایجاد درآمدآنو 
طرف براي دوبه عبارت دیگر، انگیزهکمرنگ وجود داشت. 

ارتباط، درك نیاز واقعی نبود .
گرایی شدن نقش کلیدي کیفیت و مشتريبا مطرح 

گرایی مطرح گردید که در هومی نوین از توسعه مبتنی بر عملمف
ساختار قوي آموزش و پژوهش وجود مستلزم ، توسعهآن، فرایند 

، نیازمندتوسعه"دارد که : گرایی بیان مییدگاه عملبود. د
هاي مشخص و هدایت آگاهانه منابع مشیو خطها داشتن راهبرد

آن، توسعه افزون بر.و امکانات در جهت این راهبردهاست
هاي توسعه ملی است. مستلزم ادغام مالحظات فناورانه در برنامه

، وجود داشته باشدجریانی به طور مستمر اگر در کشوري چنین 
ارتباط بین دانشگاه و صنعت با محوریت پژوهش برقرار

برقراري چنین ارتباطی به لحاظ وجود بدیهی است "شود.می
سازي و هدایت نیازمند استبه زمینههاي مادي عوامل و انگیزه

نیازمند متولی بلکه شود نه تنها به خودي خود میسر نمیو 
است تا مسئولیت تدوین استراتژي در دانشگاه و صنعت مناسب

توسعه علمی و صنعتی را بر عهده گیرند.
ذیل در جهت گسترش هاي ، راهکارهمین اساسبر

گرایانه صنعت و دانشگاه پیشنهاد و اجرا شده هاي عملهمکاري
:]5[است

همانگونه که تعیین متولی ارتباط دانشگاه وصنعت :.1
تمام اهمیتی که دارد، وجودباارتباط دانشگاه و صنعت ذکر شد

نیازمند یک متولی است این امرشود،به خودي خود برقرار نمی
دانشگاه این که به لحاظ جایگاه بتواند در سیاستگذاري صنعت و

نگاهی به گذشته این ارتباط و فراز و.ارتباط را نهادینه کند
دهد که تنها توجه به این دارد، نشان میفرودي که داشته و

در جهت ایجاد دانشگاه را تولی است که ارتباط بین صنعت وم
نهادینه خواهد کرد.منافع مشترك و متقابل 

گرایانه، این متولیان را باید غالباً در با توجه به دیدگاه عمل

ین آنها را صنایع جستجو کرد تا پس از تدوین نیازهاي خود، تأم
حرکت کلی را گیري کنند و عمالً خطوطها پیازطریق دانشگاه

براي آنها تعیین نمایند.
: زیربناهایی نظیر فراهم نمودن عوامل زیربنایی .2

زیربناي فیزیکی (زیرساخت ارتباطی)، زیربناي علمی (نظیر 
هاي مراکز تحقیق و توسعه تخصصی با مشارکت فعال دانشگاه

محلی) و زیربناي نهادي (نظیر تأسیس مراکزي براي ارتقاي 
کاربردي، - هاي صنعتیساتی براي پژوهشو مؤسنوآوري 

هاي فناوري و تحقیقاتی و ایجاد پارك- هاي علمیشرکت
ازجمله اقدامات فناوري اطالعات و مراکز رشد یا انکوباتورها)

. شونددانشگاه محسوب میمفید و مؤثري در همکاري صنعت و
ا بایست در فراهم نمودن شرایط الزم براي ایجاد آنهبنابراین می

تسریع نمود .
ها و مراکز دولتی نمودن اکثر دانشگاه:سازيخصوصی.3

تحقیقاتی و وجود انحصار شدید در صنایع کشور ریشه اصلی 
بسیاري از مشکالت در برقراري ارتباط مستحکم بین دانشگاه و 

سازي و کاهش امر خصوصیباشد. بنابراین تسریع در صنعت می
ناپذیر فت ضرورتی اجتنابولت در این رهیاري دنقش تصدیگ

است.
:هاریزي آموزشی دانشگاهتجدیدنظر در برنامه.4
هاي کشور بایستی از یک طرف ریزي درسی در دانشگاهبرنامه

هاي مربوطه و از سوي مبتنی بر آخرین تحوالت علمی در رشته
دیگر متناسب با نیاز واحدهاي صنعتی باشد. در این زمینه ایجاد 

هاي کاربردي مورد نیاز صنایع امري ضروري و گسترش رشته
د در بایاي دیریت و فنی و حرفههاي ماست. همچنین دوره

.د وها منظور شبرنامه
هاي رسانی و تشکیل بانکایجاد مراکز اطالع.5

تأسیس این گونه مراکز توسط دانشگاهیان از :اطالعاتی
هاي اقدامات مؤثر براي ارائه اطالعات الزم مربوط به طرح

تحقیقاتی و کاربردي کردن نتایج آنها در سطح مناطق و در 
باشد.بخش صنعت می

نشانی محققان و تواند شامل نام  واطالعاتی میهايبانک
متخصصان دانشگاهی همراه با نوع تخصص، تجارب و آمادگی 

اي اجراي اعم از خدمات مشاورهآنها براي همکاري با صنعت،
توان خدمات آموزشی باشد. همچنین میهاي تحقیقاتی وپروژه

هاي تحقیقاتی، نیازهاي اولویتدر این بانک نیازهاي فناورانه
اي صنایع را ذخیره نمود.آموزشی و نیازهاي مشاوره

مشکل عدم ارتباط دانشگاه و صنعت : رك نیاز صنعتد.6
شود و به نیازهاي صنعت حل میها بااز طریق آشنایی دانشگاه
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هایی توسط صنعت به دانشگاه و متقابالً ر باید آموزشاین منظو
توسط دانشگاه به صنعت ارائه شود .

در دیدگاه مبتنی بر :مشاوره دانشگاه با صنایع.7
ها اضافه شود و باید وظیفه دیگري به وظایف دانشگاهی، ایعملگر

آن وظیفه مشاوره باصنایع است .
یدگاه شاه بیت د:توجه به تحقیقات کاربردي. 8

حاصل و فاقد پتانسیل بیهاي گرایانه، اجتناب از فعالیتعمل
یعنی تنها علمی باید مورد توجه الزم براي اجرایی شدن است.

تبدیل قرار گیرد که قابلیت تبدیل سریع به فناوري را دارا باشد.
گیرد و محور علم به فناوري جدید توسط صنایع صورت می

یا علم و فناوري، تحقیقات ارتباط بین دانشگاه و صنعت 
باید براي تحقیقات یک سیستم تعریف و با آن به ت.کاربردي اس

هاي پروژهد وبا صنعت وارد گفتگو شرد،صورت یک بازار رفتار ک
دستور کار آنها را در دانشگاه درنیاز تحقیقاتی کاربردي مورد

مسائل و راه حل نتایج این تحقیقات پاسخ نیازهااد تا اینکه قرارد
آنان باشد.

یکی از تقویت و نهادینه کردن برنامه کارآموزي :.9
هاي کوتاه مدت و بهینه تحکیم ارتباط بین دانشگاه و صنعت راه

هاي کارآموزي براي دانشجویان در صنایع و ایجاد برگزاري دوره
پذیرد که در صنعت، بتر الزم براي آن است. صنعت باید بس

باشد و براي ارتقاي فناوري باید از فناوري باید وجود داشته
کرده استفاده شود و نیروهاي کارآمد مورد نیروي انسانی تحصیل

توان از بین دانشجویان کارآموز در آن نیاز هر صنعت را می
صنعت پیدا کرد. بدیهی است این در صورتی میسر است که 

هاي  فناوري براي خود صنعت مشخص باشد تا بتواند از حلقه
جو در جایگاه اصلی خودش استفاده کند.دانش

قبل از شروع : صنایعبانک اطالعاتی ایجاد .10
اطالعات دقیقی از کآموزي دانشجویان در صنعت، باید بانکار

صنایع تولید شود تا دانشجو بداند در چه صنعتی باید به 
هاي کارآموزي بپردازد. اساتید دانشگاه باید در این دوره

هاي جدي باشند و صنعت نیز براي دورهکارآموزي درگیر و
مختلف، یک فرد مناسب را به عنوان مسئول کارآموزي مشخص 

کارآموزي دانشجویان کند و وظیفه کنترل، حمایت و نظارت بر
رسانی و تشریح و ویژه دوره توجیهی اطالعگیرد، بهرا برعهده 

و توضیح امور فنی و مهندسی در رابطه با کارآموزان را طراحی 
هاي تهیه شده توسط دانشجویان را دقت اجرا کند و گزارشه ب

کندبررسی و روي آنها کاردقیقاً 
آنچه براي صنعت مفید :کردن فناوريضرورت بومی.11

ومی شوند، بنابراین خرید یا باید بهایی است که است، فناوري
انتقال فناوري بدون جذب آن امري مردود است و به شدت باید 

هاي اصولی صنایع الزم است با سیاستدر نتیجهود. پرهیز ش
هاي فناورانه ملزم به این امر مهم باشند که از امکانات و توانایی

) (انتقال دانش فنیبگیرند و یا انتقال فناوري را با جذداخلی بهره
ها البته با توجه به کوتاه شدن چرخه عمر فناوريهمراه سازند.
ام انتخاب فناوري با دقت بیشتريالزم است نظو تنوع آنها 

سازي بیش از سرعت تغییرات طراحی شود و سرعت بومی
جهانی فناوري باشد.

با توجه به اهمیت توجه به خالقیت و نوآوري :.12
فرهنگ صنعت باید فرهنگ نقش حضور در بازارهاي رقابتی، 

بخشی از وقت نوآوري، خالقیت و فرهنگ بهبود مستمر باشد. 
بایست صرف خالقیت، نوآوري در فرایند، و مهندسین میمدیران 

ها شود. نوآوري در محصول و نوآوري در سیاست

تجربه ایران در بکارگیري رهیافت عملگرایانه در توسعه 3.2
ارتباط صنعت و دانشگاه

چنانچه ذکر شد بحث ارتباط بین صنعت و دانشگاه از قرن نوزدهم
نظران قرار گرفت و به تدریج احبطورجدي مورد توجه صمیالدي به

لیکن برخالف فضاي علم و فناوري را تحت تأثیر خود قرار داد.
یافته، ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران موضوع کشورهاي توسعه

ش، 1361سال در اردیبهشت .]3[شودجدیدي محسوب می
هاي ارتباطی میان دانشگاه و صنعت اي با هدف ایجاد زمینهمصوبه

هیأت دولت به تصویب رسید که براساس آن در وزارت علوم، در 
ایجاد شد. عالوه بر "دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت"دفتري با نام 

هاي نفت، صنایع، تأسیس این دفتر دفاتر مشابهی در وزارتخانه
معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابري، مسکن و شهرسازي، کار و امور 

وري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه اجتماعی، ارتباطات و فنا
هاي مورد نظر در ارتباط دانشگاه و ایجاد شد تا وظیفه تحقق زمینه

دار باشند. به عالوه دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت صنعت را عهده
دانشگاه ایجاد شدند. ایجاد این دفاتر، مقدمه خوبی براي 34نیز در 

1365سالفت. دررارتباط دانشگاه و صنعت به شمار می
در "شوراي هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت"شوراهایی نیز با نام 

به علت عدم کارایی 1373سالهمین دفاتر تشکیل شدند، اما در 
تعطیل شدند. در همین دوران،  دفتر مرکزي ارتباط دانشگاه با 

هاي علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. از صنعت به سازمان پژوهش
دامات دیگر دولت در این زمینه، ایجاد شوراي عالی ارتباط جمله اق

هاي اولیه تشکیل آن در وزارت دانشگاه و صنعت بود که فعالیت
صنایع سنگین صورت گرفت.

دلیل عدم توجه ویژه به ارتباط در مجموع باید گفت که اوالً به
صنعت و دانشگاه و ثانیاً غلبه دیدگاه مبتنی بر عملگرایی و انتفاع 

اي کالن به گونهها در سطحریزيها و برنامهگذاريدوجانبه، سیاست
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نظام توسعھ
علم و 
فناوری

نظام توسعھ
علم و
فناوری

نبوده است که دانشگاه و صنعت نقش واقعی خود را در اجراي 
رود که هاي توسعه ملی ایفا کنند. از دانشگاه فقط انتظار میبرنامه

کرده همت ورزد و از صنعت نیز انتظار به تربیت نیروي تحصیل
بپردازد و درصورت وجود هر گونه همکاري، رود تا به تولیدمی

مدت بوده است. به ها نیز الزاماً انتفاع مادي کوتاهمحور این همکاري
توان گفت که ناهماهنگی میان دانشگاه و بندي میعنوان جمع

صنعت موجب شده که ارتباط این دو تاکنون از پیشتوانه اجرایی 
مناسبی برخوردار نباشد.

هاي گرا و گذار به رهیافتهاي عملتناکامی رهیاف.3
نهادگرا در ارتباط بین صنعت و دانشگاه

به طور کلی، دانایی، موتور اصلی رشد و ایجاد ثروت در دنیاي 
امروز است و بیش از عوامل سنتی، نظیر کار و سرمایه، در توسعه 

تنها در صورت درونی شدن علم، به عبارت دیگرملی نقش دارد.
توان به جایگاهی ها در کشور، میاي از داناییموعهفنّاوري و مج

المللی دست یافت و قدرت رقابت را براي مناسب در صحنه بین
.ورود به بازارهاي جدید افزایش داد

رشد، تنها اثر توسعه مبتنی بر دانایی نیست. تغییرات 
ساختاري عمیق در اقتصاد (بازار کار، نهادهاي پولی و مالی و ...) و 

اي دهاي اجتماعی و فرهنگی، از دیگر آثار این رویکرد توسعهنها
ها (آموزش، سالمت، رفاه است. افزایش کیفیت زندگی انسان

هاي اجتماعی و گسترش محصوالت عمومی، و ...)، کاهش آسیب
محور هستند، که به ویژه شعلمی و فرهنگی، از دیگر آثار توسعه دان

.]10[رار دارندتحت تأثیر انباشت سرمایه انسانی ق
هدف متعالی توسعه و محور پایدار دانشآنچه مفهوم توسعه 

ي آن را از ظرافت و حساسیت بسیار زیاداقتصادي مترتب بر 
تنیدگی و به هم پیچیدگی ابعاد مختلف برخوردار ساخته، درهم

).1(نمودارو فرهنگی استقانونیاجتماعی، سیاسی، 

هت ایجاد توسعه پایدار. ارتباط عوامل مختلف درج1نمودار

درك کنیم کهشودمیاین پیچیدگی آنجا بیشتر نمایان
صورت افزایش مستمر ترین محصول توسعه دانایی محور بهاصلی
وري گردد و افزایش مستمر بهرهوري متکی بر دانایی نمایان میبهره

باشد و این اثر زمانی در واقع به مفهوم ایجاد مزیت پایدار می
گردد که نهاد صنعت در جامعه بتواند از طریق بهبود مشهود می

گیري از هاي محصوالت، بهرهمستمر کیفیت، افزایش ویژگی
هاي جدید، ارتقاي نظام تولید، بهبود زنجیره تجاري خود و فناوري

هاي خاص برتري نسبت به رقبا در حوزهموارد مشابه دیگر، وضعیت
کسب نمایند.

بدین جهت هدایت فرایند توسعه به سمت انتفاع کوتاه مدت و 
تنها با در نظر گرفتن تعامل مثبت اقتصادي، منجر به توسعه پایدار 

و متوازن نخواهد شد.
اي در افزایش کنندهدر این میان فناوري نقش تعیین

هاي محیط کسب و کار، طراحی و اجراي توانمندي و توسعه قابلیت
هاي منطقی کالن و سازوکارهاي داخلی صنایع دارد، به سیاست

کننده مزیت عبارتی به اعتقاد اغلب متفکرین تنها عامل ایجاد
باشد که رقابتی پایدار در صنایع، فناوري و بهبود مستمر آن می

هاست.ثمره علم موجود در دانشگاه
ها نیز به منظور تربیت نیروهاي انسانی شگاهاز سوي دیگر دان

هاي علمی نیازمند گسترش خدمات علمی و حل توانا و نوآوري
مشکالت اجتماعی در راستاي بهبود زندگی مردم هستند و براي 
دستیابی به چنین اهدافی، آگاهی از تقاضاي موجود در جامعه 

نشگاه دارسد. صنعتی و نیز الزامات توسعه  ضروري به نظر می
کانون اصلی تربیت نیروي انسانی متخصص و آموزش دیده است که 

لحظه در تواند هرهاي نو میها و اندیشهبا برخورداري از ایده
هاي حیاتی جامعه که حرکت رو به رشد دارد نیروي نوینی را شریان

نوظهور هايکاربستن ایدهصنعت نیز با بهو تزریق نماید 
د اندیشه توسعه اقتصادي و پیشرفت جامعه را تواندانشگاهیان، می

.]11و4[محقق سازد
در دیدگاه مبتنی بر نهادگرایی، توسعه پایدار با رویکرد 

محور، نیازمند همکاري بین این دو نهاد مؤثر در اجتماع است دانایی
حتی اگر این همکاري به منافع مالی کوتاه مدت منجر نشود زیرا 

اه مقطعی و خواه مستمر در استمرار همکاري هر گونه کاستی، خو
واسطه توسعه همه جانبه را به و بالبین این دو نهاد، مستقیماً

کشد. چالش می
هاي نظري و تجربی، این دو نهاد به تنهایی زمینهبا توجه به پیش

توانند موفقیت الزم را داشته باشند. در این میان، دانشگاهیان و نمی
اصلی اجراي رسالت دانشگاه و ارتباط با بخش صنعت صنعتگران، منابع 
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سعه علمي 

صنعتي

توسعه توليد
م

تحليل

تعريف تعاریفحوزه 

و ورودي

تجميع

شوند و منافع مالی، پیشرفت علم و ابداعات نوین از جمله محسوب می
اند. ها و عوامل اصلی این همکاري دو جانبهانگیزه

صنایع، محصول دلیل آنکه فناوري پیشرو مورد استفاده دربه
عه دانایی محور از هاست، در فرایند توسعلم تولید شده در دانشگاه

گیري خواهد توسعه علمی در دانشگاه در جهت توسعه صنعتی بهره
نحوي که بهبود شد و این دو فرایند رابطه تعاملی با هم دارند به 

ه دیگر کمک نماید و اختالل در یکی تواند به بهبود حوزهریک می
گردد. بنابراین ضرورت دارد تغییرات موجب اختالل در دیگري می

صورت هماهنگ در هر دو حوزه صورت گیرد تا بتوان قابلیت هب
را پایدار نمود. ارتباط بین فرایند ا توسعه داده و آن پذیري ررقابت

تبدیل علم در دانشگاه به فناوري و توسعه دانایی محور در قالب 
باط صنعت و دانشگاه یابد که از آن به نظام ارتیک نظام تجلی می

).2ر (نموداتعبیر می شود

ارتباط نحوه تأثیر پذیري مدل توسعه دانایی محور و.2مودارن
. صنعت و دانشگاه

اي در راستاي از الگوي ویژهبدین منظور الزم است 
).3گیري شود (نمودارشناسی ارتباط صنعت و دانشگاه بهرهآسیب

ط صنعت و دانشگاهنحوه آسیب شناسی ارتبا.3نمودار
اي در هاي گذشته مباحث گستردهبا توجه به آنکه طی سال

خصوص مفاهیم پایه ارتباط صنعت و دانشگاه صورت گرفته است 
شناسی آسیبگیري از این مفاهیم، به معرفی مبانی نظام ضمن بهره

.نهادگرا در  حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه خواهیم پرداخت

نهادگرا در ارتباط صنعت و دانشگاهاسیشنطراحی نظام آسیب
شناسی ارتباط آشکار است، نظام آسیب3همانگونه که از نمودار 

یکی الیه صنعت و دانشگاه از دو الیه اصلی تشکیل یافته است:
هاي موجود در ورودي که از دو بخش تبیین مفاهیم و کلیات آسیب

الیه خروجی ارتباط صنعت و دانشگاه تشکیل یافته است و دیگري 
شناخت هاي ارتباط صنعت و دانشگاه وکه به تفکیک زیرساخت

پردازد که ها مییک از این زیرساختهاي موجود در هرآسیب
گردد.نهایتاً منجر به ارائه راهکارهاي اجرایی می

بحث پیرامون الیه ورودي طی مقاالت نگارنده اول مقاله در 
.]6و5[ته است هاي هشتم و نهم کنگره صورت گرفدوره

موانع اساسی و :ارتباط دانشگاه و صنعت"مقالهدر
که در هشتمین کنگره سراسري "ايراهکارهاي توسعه

هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملی ارائه همکاري
عالوه بر ذکر تعاریف پایه در حوزه ارتباط صنعت و ]5[گردید

هاي گاه از کاستیدانشگاه، بیان شد که ارتباط صنعت و دانش
هاي واسطی برد و ارتباط نهادینه آنها نیازمند نهادتاریخی رنج می

است که بتوانند از یک سو تقاضاي صنعت را به دانشگاه انتقال 
ها تقاضا محور گردد و از سوي دیگر دهند تا تحقیقات در دانشگاه

هاي علمی و منابع انسانی موجود در صنعت را با توانمندي
.ها آشنا سازندهدانشگا

بررسی تطبیقی ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع "در مقاله 
، ]6[که در نهمین کنگره ارائه شد"یافته و درحال توسعهتوسعه

پس از ذکر سوابق این ارتباط، به تشریح تجربیات سایر کشورها 
هاي موفق، ایجاد پرداخته شد و بیان گردید که در تمامی نمونه

هاي قانونی، نیازمند الزاماتی است که حوزهنهادهاي واسط
ریزي  و اجرایی را در بر خواهد گرفت.  برنامه

فرا راه مشکالت بسیاري گیري شد که نتیجهبه عبارت دیگر
ه برخی مربوط به گذشته و ارتباط دانشگاه و صنعت وجود دارد ک

برخی مربوط به عملکرد نهادهاي آموزشی، صنعتی و اجرایی است. 
ویژه هاي توسعه اقتصادي، بهاین بین نامشخص بودن سیاستدر

هاي پژوهشی هاي توسعه صنعتی، رقابتی نبودن دستگاهسیاست
ی نه کیفی، هاي کمکشور، توسعه نظام آموزشی بر مبناي شاخص

نبود یک نظام منسجم و کارآمد به عنوان رابط بین دانشگاه و  www.SID.ir
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هاي ریزيمرتبط در برنامههاي صنعت، عدم هماهنگی بین وزارتخانه
آموزشی، تحقیقاتی و توسعه صنعتی و وفور درآمدهاي ناشی از نفت 

اند که ارتباط صنعت و دانشگاه را سست نموده از جمله عواملی بوده
است .

با هدف ارزیابی دقیق ارتباط صنعت و دانشگاه و در استمرار 
-ذاريتحقیقاتی، سیاستگ- تحقیقات گذشته، سه مجموعه آموزشی

هاي دخیل در ارتباط اجرایی به عنوان مجموعهریزي و اداريبرنامه
هاي آنان به نحو ذیل ناسالم صنعت و دانشگاه شناسایی و آسیب

: ]7[شودبندي میدسته

آسیب شناسی آموزشی و تحقیقاتی
آموزش.1

هایی است که نتوانسته و یا اصوالً نظام آموزش عالی ما داراي ضعف
اند نیروي انسانی توانمند براي فعالیت در صنعت تربیت کند. تونمی

ها و کاستی شدید یا نبود تحقیقات کاربردي صنعتی در دانشگاه
مطرح نبودن موضوعات مورد نیاز صنایع داخلی، به طور 

هاي داده شده، به دور از روحیه شود آموزشمستقیم موجب میغیر
شوند و پا جویانی که تربیت میاین دانشارتباط با صنعت باشد. بنابر

گذارند، با صنعت غریبه و با مسائل موجود در به عرصه صنعت می
صنعت ناآشنا هستند. در صنعت، مهندسان و دیگر نیروهاي انسانی 
ماهر هستند که اطالعات علمی خود را به صورت فناوري، 

دهند. بدیهی است که محصوالت و ساختارهاي مختلف ارائه می
پذیر ها، امکاننعتی بدون وجود و ظهور این شایستگیتوسعه ص

نیست. به طور کلی، توسعه صنعتی را باید در آموزش و پرورش 
جستجو کرد و این نکته ظریف که سطح تکنولوژي هر کشور بیانگر 
سطح آموزش در آن کشور است، کامالً درست است. متأسفانه 

حین تحصیل به دور شوند، درها تربیت مینیروهایی که در دانشگاه
از مسائل صنعتی هستند و پس از فراغت از تحصیل نیز، 
مستعدترین آنها بدون کسب تجربه صنعتی، براي تدریس در 

شوند. بدیهی است، این نیروها که خود ها مشغول به کار میدانشگاه
هاي ارائه شده کمتر به فاقد تجربه صنعتی الزم هستند در آموزش

کنند و این تی و نیازهاي صنعت توجه میمسائل کاربردي صنع
روند، همچنان ادامه دارد.

از سوي دیگر عوامل مؤثر بر ارتقاي فناوري، آموزش کارکنان 
هاي شاغل در بخش صنعت است. امروزه در بیشتر شرکت

توجهی از فروش، به آموزش و صد قابلکشورهاي صنعتی، در
شود که موجب مییابد. این امربازآموزي کارکنان اختصاص می

رابطه بین شاغالن در صنعت و متخصصان دانشگاهی حفظ شود و 
ها راهی براي طرح مشکالت باز شود. متأسفانه در ایران، این آموزش

به طور کافی مورد توجه مدیران صنایع قرار نگرفته است.

در این بخش به عناوین برخی از موانع آموزشی اشاره 
:شودمی
oصل دروس دانشگاهی با نیازهاي صنعت با توجه به عدم انطباق سرف

امکانات موجود نه بر اساس نیازهاي صنعت کشور
o عدم توجه به دروس کاربردي، آزمایشگاهی و کارگاهی از سوي

هادانشگاه
oلتحصیالن به دلیل عالقه اافت کیفیت تحصیلی و علمی فارغ

گرایی دانشجویان به مدرك
oهاي کالسیک ها، از آموزشدانشگاهلتحصیالنافاصله گرفتن فارغ

هادانشگاهی پس از اشتغال در صنعت و رو آوردن آنها به مهارت
o هاي تخصصی بها ندادن صنعت به شرکت کارشناسان خود در دوره
oعدم انطباق نظام آموزشی با نظام صنعتی کشور
oها و هاي کارآموزي از سوي دانشگاهعدم توجه کافی به دوره

عتی هاي صنواحد
oهاي فنی و ریزي درازمدت و جامع براي آموزشنبودن یک برنامه

مهندسی 

تحقیقات.2
ساالري و تشریفات اداري، کمبود تجهیزات و مواد، پایین بودن دیوان

گیري که مانع کسب درآمد پاوهاي تحقیقاتی، قوانین دستسطح بودجه
شود و نبود عت میها از طریق قرارداد با صنهیأت علمی دانشگاهياعضا

هاي یا کمبود منابع اطالعاتی از جمله عواملی هستند که امکان فعالیت
کند. انگیزه اغلب محققان دانشگاهی براي تحقیقاتی را کند می

رو هاي تحقیق و توسعه عمدتاً کسب درجات علمی است، از اینفعالیت
ت کارهاي این قبیل محققان به شدت نظري است و کاربردي در صنع

نع تحقیقات در کشور اشاره ندارد. در اینجا به برخی از موارد و موا
:شودمی
oهاي تحقیقاتی نداشتن انگیزه الزم جهت فعالیت
oهاي تحقیقاتی دانشگاه بدون توجه به نیازهاي واقعی تعریف طرح

صنعت 
oهاي آموزشی و اجرایی هاي ناشی از فعالیتتر بودن درآمدسهل

تحقیقاتی هاينسبت به فعالیت
o بها دادن بیش از حد به چاپ مقاالت علمی جهت ارتقاي

هیأت علمی ياعضا
oهاي صنعتی مورد نیاز صنعت توسط عدم انجام طرح

دانشگاهیان 
oهاعدم شناخت صحیح مشکالت صنعت توسط دانشگاه
o اهمیت بیش از حد دانشگاهیان به تحقیقات بنیادي و

ايو توسعهعدم توجه آنان به تحقیقات کاربردي
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oهیأت علمی به تدریس در ياختصاص اکثر یا تمامی وقت اعضا
هاي مختلف و عدم اختصاص زمان کافی به تحقیق دانشگاه

توسط ایشان
o بها دادن بیشتر به مسائل آموزشی نسبت به امور تحقیقاتی در

هادانشگاه
o طوالنی بودن طبیعت کارهاي تحقیقاتی نسبت به سایر

هافعالیت
oهیأت يدانستن تحقیقات صنعتی در رشد و ارتقاي اعضابهاکم

هاعلمی دانشگاه
oگذاري سرمایهاي نهصورت هزینهي تحقیقاتی بههانگاه به بودجه
o عدم احساس نیاز صنعت به تحقیقات
oکمبود امکانات تحقیقاتی

ریزيآسیب شناسی سیاستگذاري و برنامه
هاي صنعت و دانشگاه، بخشریزي و نظارت بر سیاستگذاري، برنامه

در سطح کالن بر عهده دولت است. دولت همچنین در امر 
هاي هاي این دو بخش و انجام دادن هماهنگیپشتیبانی فعالیت

هاي ملی، باالخص برنامه اي است. در برنامهالزم داراي وظایف ویژه
هاي مختلف به طور توسعه، بدون شک رشد و توسعه بخش

گردد.ا هم لحاظ میمتناسب و مرتبط ب
ها و هاي حمایتی دولت ممکن است در قالب برنامهبرنامه

ها و ضوابط هاي مصوب عملی شود و یا به شکل سیاستبودجه
مالی و برخی ضوابط تشویقی اعمال گردد. دولت همچنین به لحاظ 

هایی را از قبیل ایجاد برخی مؤسسات ساختاري حمایت
از دو بخش و یا ارتباط بین آنها، به کننده در زمینه هر یکحمایت

عمل آورند.
ریزي ذکر گذاري و برنامهدر اینجا، برخی از موانع سیاست

شود :می
oهاي صنعت توسط دانشگاه عدم شناخت صحیح مشکالت و نیاز
oگذاري الزم در خصوص هم جهت شدن تحقیقات نبود سیاست

با نیازهاي واقعی صنعت 
oهاي اقتصادي کشورمشیخطعدم ثبات در استراتژي و
oهاي تحقیقاتی و نبودن یک سازمان مشخص عدم ثبات سیاست

و قوي براي هدایت مستمر تحقیقات 
o تا زمانی که دانشگاه به دنبال صنعت است نه صنعت به دنبال

کند در بازار داخلی دانشگاه و هر آنچه که صنعت تولید می
د نیز وجود دارد، صنعت نیازي به شود، حتی کمبومصرف می

ابداع و ابتکار ندارد و در نتیجه نیازي هم به بهبود ارتباط 
صنعت و دانشگاه احساس نخواهد شد.

oهاعدم توجه خاص به قطبی کردن دانشگاه

oهاي تحقیقاتی در عدم تخصیص و تقسیم مناسب بودجه
هاي مختلفارگان

oدانشگاههاي کالن ارتباط صنعت وعدم وجود سیاست

هاي اجراییآسیب شناسی فرایندهاي اداري و مکانیزم
هاي اجرایی مکانیزمبعضی از موانع مرتبط با فرایندهاي اداري و 

بدین شرح است :
o عدم تعریف صحیح و دقیق از مشکالت و تنگناها توسط صنعت
oهاي مالی و اداري جهت هزینه نمودن منابع وجود بوروکراسی

ه تحقیقات اختصاص داده شده ب
oهاي تحقیقاتی نبودن قالب مناسب براي هزینه کردن بودجه
oکار مطلوب در سیستم مالی و ذیحساب عدم وجود گردش

هادانشگاه
oها و ی مقررات, دستورالعملیپیچیدگی و نارسا

بین ماهاي کاري مناسب براي قراردادهاي فیگردش
صنعت و دانشگاه 

oاهیان به صنعت و بالعکسناهموار بودن مسیر ورود دانشگ

هاي نهاديراهکارهاي غلبه بر آسیب
بل به آنها اشاره شد، هاي قباتوجه به مطالبی که در قسمت

شود :حول سه محور اصلی زیر ارائه میها پیشنهاد
تحقیقات- راهکارهاي مرتبط با آموزش الف )
ریزيبرنامه-گذاريراهکارهاي مرتبط با سیاستب )
راهکارهاي مرتبط با فرایندهاي اداري و اجراییج )

 آموزش و تحقیقاتراهکارهاي مرتبط با
آموزش.1
oها و محتواي دروس آموزشی با توجه به نیازهاي تدوین سرفصل

واقعی صنعت 
oکاربردي متناسب با نیازهاي ـهاي علمیایجاد و گسترش رشته

مراکز صنعتی در دانشگاه 
oهاي آموزشی تکمیلی با همکاري و ایجاد و توسعه دوره

ها و مشکالت مراکز صنعتی هماهنگی صنعت و در راستاي نیاز
oمدت تخصصی با همکاري هاي کوتاهدورهيطراحی و اجرا

متخصصین صنعت و دانشگاه
oالتحصیالن تأکید بر امر کارآموزي دانشجویان و بازآموزي فارغ
oوس دعوت از متخصصین مجرب صنعت جهت تدریس در

تخصصی در دانشگاه 
o ایجاد و یا گسترش مراکز آموزش کاربردي در کنار صنایع بزرگ
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o استفاده از اساتید به صورت مشاور و عضو هیأت مدیره
oهاي بازآموزي براي کارشناسان ایجاد دوره
oهاي کارآموزي با همکاري تهیه و تدوین محتواي دوره

متخصصین صنعت و دانشگاه
oهاي دانشگاهی اق مبانی و محتواي آموزشتالش در جهت انطب

هاي تکنولوژیکی با پیشرفت
oکارگاهی) ـه واحدهاي درسی عملی (آزمایشگاهی توجه خاص ب

هاي فنی و مهندسی دانشجویان در رشته
oهاي فنی و مهندسیریزي دراز مدت و جامع براي آموزشبرنامه
oهمراستا نمودن اهداف توسعه علمی و توسعه صنعتی
oکمک آموزشی با توجه به ها و امکانات سعه آزمایشگاهتو

هاي نوین فناوريتوسعه نسل
oهاي علمی از مراکز صنعتی ترتیب دادن بازدید
o تأکید بیشتر بر طراحی و درك مسائل و مشکالت صنعت در

هاي تکمیلی هاي آموزشی دانشجویان دورهبرنامه
oبردي براي تأمین کارـاي علمیهاندازي آموزشکدهتأسیس و راه

ها با کمک هاي مورد نیاز صنعت، این آموزشکدهینسیتکن
مستقیم و حمایت مالی صنعت ایجاد شده و از نظر آموزشی 

هاي فنی و مهندسی خواهد بود. تابع ضوابط آموزشی دانشگاه
o فراهم نمودن زمینه ادامه تحصیل کارشناسان واجد صالحیت

تحصیالت تکمیلی دانشگاه هاي علمی و تجربی صنعت در دوره

تحقیقات .2
oهاي تحقیقاتی قابل واگذاري به دانشگاه هتعریف پروژ
o ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك با همکاري صنعت و دانشگاه در

جهت اهداف توسعه صنعتی و اقتصادي کشور 
oترسیم نقشه توسعه علمی کشور
oر هاي مطالعاتی اساتید دایجاد زمینه براي گذراندن فرصت

صنایع کشور 
oهاي تحقیقاتی، تخصصی و میتهشناسایی و تشکیل ک

اي مشترك رشتهمیان
oهاي مورد نیاز ایجاد مراکز تحقیقات ملی در زمینه تخصص

کشور و سازماندهی محققین در این مراکز (اعم از صنعت و 
دانشگاه) براي ارائه خدمات به صنعت 

oهاي صنعت. بهیازتأکید بر کاربردي شدن تحقیقات مطابق با ن
هایی تعریف و انجام شوند که ها پروژهعبارت دیگر در دانشگاه

هایی براي مسائل و مشکالت صنعت جستجو و ارائه شود. حلراه
oهاي تحقیقاتی و صنعتی براي اعضايضرورت انجام فرصت

هاي مطالعاتی براي متخصصین صنعتهیأت علمی و فرصت
oی دانشجویان مقاطع تحصیلی هاي تحصیلنامهموضوع پایان

هاي مالی دکترا الزاماً از مسائل مربوط به صنعت باشد و از کمک
صنعت نیز برخوردار باشند. 

oهاي التحصیالنی که مهارتها عالوه بر تربیت فارغدر دانشگاه
هاي التحصیالنی که مهارتبه تربیت فارغآموزشی دارند،

پژوهشی دارند نیز همت گمارند. 
oهاي تحصیالت تکمیلی و هاي دورهنامهاده صحیح از پایاناستف

هاي علمی و گاه مضامین تهریزي جهت استفاده از یافبرنامه
آفرین آنها تحول 

oبندي شوند که هاي تحقیقاتی بزرگ به نحوي تقسیمپروژه
هاي ت تکمیلی بتوانند این زیر پروژهدانشجویان مقاطع تحصیال
نامه اخذ و به اتمام برسانند. ایانمشخص شده را به عنوان پ

oنعت و هاي تحقیقاتی در صفعال ساختن واحدها و یا کمیته
هیأت علمی در فتن از نظرات، دانش و تجارب اعضايگربهره

ها این کمیته
oتی گسترش جو تحقیقات در صنعت و تفکر علمی در مراکز صنع

وري صنعتیجهت باالبردن بهره

ریزيستگذاري و برنامهراهکارهاي مرتبط باسیا
oهاي علمی در رفع مشکالت و حل تبیین و اهمیت به روش

مسائل فنی 
o تدوین استراتژي توسعه صنعتی براي هدایت صنعت و دانشگاه

به سمت توسعه ملی
o جانبه دولت، صنعت تأکید بر نقش محوري دولت در پیوند سه

و دانشگاه
oا ایجاد ترغیب بخش صنعت در تأسیس مراکز تحقیقاتی ب

هاي مالیاتی تسهیالت از جمله معافیت
oأت علمی در جهت اصالح نظام ارزیابی و ارتقاي مرتبه هی

هاي تحقیقات صنعتی دهی بیشتر به فعالیتارزش
o ایجاد بستر قانونی مناسب براي حضور فعال دانشگاهیان در

صنعت و همچنین صنعتگران در دانشگاه
oتی و آموزش هد مراکز صنعاستفاده از نیروهاي متخصص و متع

گیري نظیر سازمان برنامه و بودجه، عالی در مراکز تصمیم
هاي مجلس به عنوان شوراهاي تحقیقاتی و صنعتی و کمیسیون

ریزي استراتژیک بازوهاي مشاوره و برنامه
oهاي گیري و همکاريریزي، تصمیملزوم گسترش فرهنگ برنامه

گروهی متخصصان صنعت و دانشگاه 
oهیأت علمی در مندي از اعضايهجاد تسهیالت جهت بهرای

صنعت و حضور فعال ایشان در هیأت مدیره و مراکز 
هاي صنعتی گیري واحدتصمیم

o ایجاد و یا تعیین نهاد مسئول تکنولوژي در ساختار مدیریتی
کشور به منظور تحقق توسعه علمی و صنعتی 

oانتقال فناوري هاي حضور و مشارکت مؤثر دانشگاه در فعالیت
در سطح کشور 
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o اصالح ساختار اقتصادي جامعه در راستاي افزایش سهم
تولیدات به ویژه تولیدات صنعتی در اقتصاد ملی 

oهاي تخصصی مشترك صنعت و دانشگاه تشکیل کمیته
oگذاري براي امور تحقیقاتی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه

جذب محققین صنعتی و دانشگاهی در این بخش
oتر شدن معاونت علمی و فناوري ریاست هرچه فعال

جمهور در حوزه توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه
oهایی که به موجب آن صنایع بخشی از نامهتصویب آیین

درآمدهاي حاصل از تولیدات و خدمات خود را به مراکز 
تحقیقاتی مشترك صنعت و دانشگاه اختصاص دهند. 

oآوري در صنعت و دانشگاهترویج فرهنگ خالقیت، نو
o تشکیل کمیته سیاستگذاري که بتواند بین اهداف اقتصادي ـ

اجتماعی و اهداف علوم تکنولوژي رابطه سازگاري برقرار کند. 
oها و هاي علمی و پژوهشی دانشگاهدولت با ارج نهادن به فعالیت

وضع قوانین و مقررات مناسب، بسترهاي الزم براي ارتباط 
ها و صنعت را فراهم و کمک ر بین دانشگاهاصولی و مستم

ریزي بنیاد این ارتباط ارزشمند بعمل آورند. سرشاري براي پی
oهاي تحصیالت اضر مالك ارزیابی دانشجویان دورهدر حال ح

ها در مجالت خارجی تکمیلی با توجه به مقاالتی است که از آن
بردي ـ هاي کاراند. در حالی که توجه به پروژهبه چاپ رسانده

ها از مؤثرترین اقدامات الزم براي نزدیکی صنعتی در دانشگاه
باشد. هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه می

oهاي همدیگر و آشنا نمودن صنعت و دانشگاه از نیازها و توانایی
استفاده بهینه از امکانات دو طرف و نهادینه کردن آنها 

oمی در مراکز هیأت عليمند و نهادینه کردن حضور اعضاضابطه
صنعتی و یا صنعتگران در دانشگاه

o تصحیح قوانین و ضوابط مناسب به منظور تأمین رشد
صنعت و آموزش عالی در جهت مؤثرتر نمودن همکاري 

صنعت و دانشگاه 
oهاي تخصصی و مرتبط با ایجاد و یا تقویت مراکز و آزمایشگاه

فناوري و نوآوري مورد نیاز صنعت کشور
oهاي علمی و فناوري، شاید ت و گسترش زمینهبا توجه به وسع

هاي آموزشی و تحقیقاتی خود ها فعالیتمناسب باشد تا دانشگاه

هاي خاص متمرکز نمایند. را در زمینه
oریزان دانشگاه بایستی نسبت به شناخت اندرکاران و برنامهدست

کامل تحوالت صنعتی و فناوري و وضعیت کشور توجه کافی 
ریزي خود را بر مبناي موارد ذکر شده و برنامهمعطوف داشته 

ریزي نمایند. پی
oهاي فنی و التحصیالن رشتهصدور مجوز براي استفاده از فارغ

»سرباز ـ صنعت«هاي صنعت تحت عنوان مهندسی در طرح

هاي راهکارهاي مرتبط با فرایندهاي اداري و مکانیزم
اجرایی 

oیکپارچه در کشور لمی و صنعتی ایجاد نظام اطالعاتی ع
دسترسی صنعت و دانشگاه به اطالعات بهنگامجهت

o اختصاص درصدي از سود حاصل در صنعت براي ارتقاي
تحصیالت تکمیلی و امر تحقیق در صنعت 

oهاي انتقال فناوري در سطح کشور ایجاد هسته
oهاي ملی و تخصصی در جهت ایجاد و تجهیز آزمایشگاه

و صنعت دهی بهینه به دانشگاهخدمت
o ایجاد مراکز طراحی مهندسی (مشاوره و طراحی) با عضویت

ها و متخصصین صنعت هیأت علمی دانشگاهياعضا
oهاي صنعتی در حال واگذاري سهام تعداد محدودي از واحد

هاي فنی و مهندسی با توجه واگذاري از سوي دولت به دانشگاه
هاي تخصصی مشترك به زمینه

o آوري اطالعات از صنعت (نیازها) و و جمعایجاد بانک اطالعاتی
ها)دانشگاه (توانمندي

o واگذاري حق امتیاز نتایج تحقیقات کاربردي به مجریان آنها
oها موظف باشند که نیازهاي صنعت را در اولویت دانشگاه

هاي تحقیقاتی خود قرار دهند. برنامه
oالتحصیالن و مهندسانهاي فارغتشکیل و تقویت انجمن
oهاي صنعت و دانشگاه ایی نیازها، انتظارات و توانمنديشناس
oهیأت علمی با صنعت و روند گسترش آن و آشنایی اعضاي

هاي نیازهاي واقعی صنعت و لحاظ نمودن آن در فعالیت
آموزشی و پژوهشی خود

o فراهم نمودن فضاي مناسب جهت استفاده بهتر دانشجویان از
مراکز صنعتی 

oهیأت ها براي حضور اعضاير دانشگاهیا دایجاد مکانیزم پو
علمی در حل مشکالت صنعت و تهیه و تدوین گردش کار

علمی و هیأتآسان جهت ایجاد درآمد براي اعضاي
کنند. مکانیزم هاي صنعتی کار میدانشجویانی که در پروژه

کند. موجود مکانیزم سریعی نیست و انگیزه ایجاد نمی
oهیأت علمی در ارزیابی و يمحاسبه سابقه کار صنعتی اعضا

ارتقاي رتبه 
oها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه به منظور استفاده از آزمایشگاه

تعیین و تأیید استانداردها در بخش تولیدات داخلی و کارهاي 
اجرایی 

o ارائه سمینار و مقاالت علمی مشترك به صورت کنفرانس در
مجموعه صنعت و دانشگاه

oی و غیر دولتی به تأسیس تشویق و ترغیب بخش خصوص
مؤسسات تحقیقاتی، خدمات مهندسی و مشاوره فناوري 
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oها به منظور همگامی با تحوالت صنعتی و فناوري الزم دانشگاه
گیري هاي تخصصی مناسبی بهرهاست از تجهیزات آزمایشگاه

نمایند و تأمین این نوع تجهیزات را در اولویت قرار دهند.
o تسهیالت براي متخصصین انجام تمهیدات و ایجاد

صنعت و دانشگاه براي تعامل و تبادل دانش، معلومات و 
اطالعات در قالب سمینارها و کنفرانس ها

oی و کیفی در دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه به منظور تحول کم
هاي دفاتر مذکور تر رسالتانجام مطلوب

oاي هنظیر انجمنهاي ارتباطی بین صنعت و دانشگاه ایجاد پل
غیردولتی

oبازدیدهاي علمی دانشجویان و اعضايی و کیفی افزایش کم
هیأت علمی از مراکز صنعتی

o ایجاد برقراري ارتباط بین مراکز اطالعاتی و انتشاراتی صنعت و
دانشگاه 

oط با صنعت و استانی نمودن وظایف تقویت دفتر مرکزي ارتبا
ن آ
oو دانشگاه به هاي مشترك بین صنعت انتشار بولتن یا نشریه

منظور توسعه ارتباط 
o انجام بازدیدهاي کارشناسان و مدیران صنعت از دانشگاه

بنديجمع
لفه مهمی در توسعه ؤارتباط و همکاري دانشگاه و صنعت م

شود و در اکثریت کشورهاي محور کشورها محسوب میدانایی
طوف ها را معتوان ریشه بالندگی علمی در دانشگاهتوسعه یافته می

به همکاري نزدیک با صنایع و برعکس, توسعه صنعتی در فضاي 
مند و تقاضا محور با صنایع رقابتی را ناشی از داشتن ارتباط هدف

دانست.
توان گفت ارتباط دانشگاه و صنعت در بستر به تجربه می

گرفته است که در این میان تاریخی به اشکال مختلف صورت 
ریع مادي (راهکارهاي مبتنی بر هاي مبتنی بر انتفاع سراهکار

هاي دخیل نهادهاي عملگرا) و راهکارهاي مبتنی بر توسعهرهیافت
در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و کارآمد ساختن آنها 

اي دارند.هاي نهادگرا) اهمیت ویژه(راهکارهاي مبتنی بر رهیافت
ده آن است که به دلیل تغییر دهنهاي تاریخی نشانبررسی

قتصادي و تکوین مفهوم دولت مدرن، هاي ارقابتفضاي
تدریج ناکارآمدي خود را آشکار نمودند و هاي عملگرا بهرهیافت

هاي نهادگرا جایگزین شدند.توسط رهیافت
هاي کشورهاي رغم تغییر دیدگاهباتوجه به آنکه علی

هاي نهادگرا، هنوز گیري از رهیافتیافته و گذر به سمت بهرهتوسعه
هاي توسعه صنعتی کشورهاي در حال ر چندانی در سیاستتغیی

شود، بررسی این راستا مشاهده نمیتوسعه و منجمله ایران در 
گردد.اي برخوردار میها از اهمیت ویژهقیق این رهیافتد

بدین لحاظ، طی این مقاله عالوه بر توصیف این دو رهیافت، 
اخته شده و میزان به استخراج راهکارهاي پیشنهادي توسط آنها پرد

اثربخشی هریک از دو رهیافت مذکور در توسعه پایدار جوامع مورد 
بررسی قرار گرفته است.
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