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  **وحيد يزدانيان    *مسعود شفيعي
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  15/05/88:تاريخ پذيرش                                                         25/01/88:تاريخ دريافت 
  

گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط  هاي دو طرف صورت مي نشگاه براساس نيازها و توانمنديي ارتباط صنعت و دا توسعه :چكيده
  .صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است

هاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيك اين دونهاد از دولت شده است به نحوي كه عمالً  صنعت وابسته به دولت و دانشگاه
فرما و مطابق با مقتضيات سياسي كشور   ي گذشته تا حد زيادي دولت ي صنعتي و دانشگاهي در سده توسعه هاي گيري سياست جهت

  .]8و 1[بوده است 
هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً  ها و سازمان سازي در شركت قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي 44با اجرايي شدن اصل 

هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ  ها هستيم كه باعث ايجاد زمينه سازمان ها و شاهد افزايش رقابت بين اين شركت
 .استانداردهاي كاال و خدمات خواهد شد

ي دولتي و تطبيق خود با فضاي حاكميت  هاي دولتي نيز به دليل پيشينه قانون اساسي، دانشگاه 44از سوي ديگر، با اجراي اصل 
  .اسخگوي نيازهاي رو به رشد و تقاضاهاي جديد جامعه و صنعت باشندتوانند پ مطلق دولت، نمي

ي ارتباط صنعت و دانشگاه،  عالوه آنكه، با كم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهكارهاي قانوني و حقوقي حاكميتي براي توسعه به
  .ها، الگوها و الزامات آن كامالً ناشناخته است ارتباطي كه زمينه.فرما تبديل خواهد شد فرما به ارتباط خويش اين ارتباط از حالت دولت

هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به  طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي
  .دولتي ارائه كنيم دولتي، الگويي جامع براي ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير نهادهاي غير

   .ي ملي، خصوصي سازي هاي غيرانتفاعي، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه :كليد واژه

مقدمه
بر مبناي همزمان با انقالب صنعتي  تقريباًسازي  خصوصي
 اروپاييكشورهاي  هاي صنعتي زيرساخت هاي بازسازي در ضرورت

و بالفاصله از سوي  شد طرحماز سوي طرفداران كاپيتاليسم، 
مورد استقبال قرار  - طلب اروپايي خصوصاً بريتانيا هاي سلطه دولت
اي براي  ها و الگوهاي تازه از آن زمان تا كنون مستمراً مدل .گرفت

صاحبنظران و  طرفاز  سازي خصوصيدستيابي به هدف 
با گذشت زمان، درك و فهم افراد و  كارشناسان پيشنهاد شده و
 .ه استپيچيدگي بيشتري يافت جوامع از اين مفهوم، غنا و

سازي، اين  ي موفق خصوصي در كشورهاي با تجربه
هاي اقتصادي صورت  حركت با هدف افزايش كارايي فعاليت

انديشه است  گرفته است زيرا به لحاظ تئوريك، متكي بر اين 
رقابت كامل برقرار  شود كه محيط بازار زماني برقرار مي"كه 
ي كند كه كاراي و بخش خصوصي طوري عمل مي ]5["باشد

ي بخش خصوصي آن است  مزيت توسعه. شود اقتصادي حاصل 
كه از در اقتصاد خصوصي از طريق رقابت ـ و نه مقررات 

توان توليدكننده را تحت فشار قرارداد تا  كننده ـ مي  كنترل
امر در ساختار  ناي همحصول را با قيمت حداقل توليد كند ك

  . ]9[پذير نيست دولتي امكان
تربيت نيروي انساني متخصص و  دانشگاه كانون اصلي

هاي نو  انديشه  ها و آموزش ديده است كه با برخورداري از ايده
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هاي حياتي جامعه كه حركت رو  تواند هرلحظه در شريان مي

  . كندبه رشد دارد نيروي نويني را تزريق 
با توجه به الزامات و تحوالتي كه طي فرايند 

توان گفت كه  شود، مي سازي در كشور ايجاد مي خصوصي
شود كه  نيازهاي كشور نيز دستخوش تغييراتي شگرف مي

نيازمند طراحي نوعي نويني از دانشگاه خواهد بود و ارتباطي 
گرفته  فرما صورت مي- كه قبالً با حمايت دولت و عمالً دولت

رنگ شدن نقش  پس از كم سازي و است، پس از خصوصي
 .فرما صورت پذيرد - صورت خويش دولت بايد به

هاي اخير كشور در راستاي  گيري باتوجه به جهت
سازي صنايع، بازنگري در جايگاه و ساختار دانشگاه  خصوصي

  .]2[يابد در فضاي درحال گذار كنوني اهميت فراواني مي
آفريني  طي اين مقاله درصدد هستيم تا اهميت نقش

ي كشور خصوصاً از منظر  هاي غيردولتي را فرايند توسعه دانشگاه
  .ف ساختن نيازهاي بخش صنعت مورد توجه قرار دهيمبرطر

  
  اندازها ها و چشم چالش :دولتي هاي دولتي و غير دانشگاه .1

ي  دولتي براساس ساختار، طرز تلقي و سابقههاي  دانشگاه
هايي جدي در فضاي رو به  فعاليت خود در جامعه، با چالش

عدم توانمندي در ايفاي . خصوصي شدن مواجه خواهند شد
، به عنوان پاسخگوي نيازهاي صنعت و جامعه در الگوي نقش

هايي  فرماي صنعت و دانشگاه، يكي از مهمترين چالش- خويش
دليل اين . ن بخش از جامعه با آن روبرو هستنداي هاست ك

ناتواني را بايد در عواملي چند جستجو كرد كه مختصراً 
  :عبارتند از

 كاربردي – هاي علمي رويكرد جامعه به آموزش •
آموختگان  هاي اخير با افزايش نرخ بيكاري دانش در دهه

 ، انتقادات به عملكرد نظام آموزش رسميها  دانشگاهمدارس و 
براي مقابله با اين نارسايي، برخي از . است بيشتر شده 

هاي  اند با اتخاذ تدابيري، برنامه مسئوالن و متخصصان كوشيده
اين  از يوند بزنند تادرسي را با مقتضيات جامعه و دنياي كار پ

آموختگان به تقاضاي  طريق ضمن ممانعت از بيكاري دانش
هاي مختلف اقتصادي كشور به نيروي انساني ماهر و  بخش

درصد به  30ساالنه بر اين اساس، . متخصص پاسخ دهند
 كاربردي در سطح كشور اضافه خواهد شد -   دانشجويان علمي

 500در حال حاضر كه  دهنده آن است  و آخرين آمارها نشان
ن اي همركز آموزش عملي كاربردي در كشور وجود دارد ك

با توجه به رويكرد . ]3[ رسد مركز مي 600به  تعداد به زودي
اي و با توجه به آنكه  هاي فني و حرفه نوين به آموزش

اصرار  هاي رسمي  دولتي همچنان بر ارائه آموزشهاي  دانشگاه
نياز  گونه مشكالت   ن رفت از اينكي از راهكارهاي برودارند ي

گيري از مراكز آموزش  هاي كاربردي و بهره به آموزش
بر اين اساس تنها در سال جاري بيش از . دولتي است غير

و كاربردي  هاي علمي  تقاضاي تأسيس براي آموزشكده 600
و كاربردي واصل شده است كه از اين   به دانشگاه جامع علمي

رويكرد . اند اندازي كسب كرده جوز راهآموزشكده م 198ميان 
هاي كاربردي چالشي ديگر پيش روي  فزاينده به آموزش

و ها  دانشگاهگيري از  دولتي است كه عمالً با بهرههاي  دانشگاه
  .توان به آن غلبه كرد دولتي مي مراكز آموزش عالي غير

 پارادايم تعريف آموزش عالي در بخش دولتي •
موزش عالي نه فقط امكان ثبت نام طبق تعريف، دسترسي به آ

در مؤسسات آموزش عالي، بلكه فرصت مشاركت فعال در 
ي  هاي آموزش عالي و نيز نه فقط فرصت توسعه ي عرصه همه

دانش آكادميك و آموزش در سطح عالي، بلكه فرصت 
هايي از جمله ارتباطات اجتماعي و انساني،  ي مهارت توسعه

سازي، خصوصاً  ي و تصميمپرسشگري، تفكر انتقادي و منطق
ي مديريت صنعتي است كه با توجه به نوع  در حوزه
دولتي، عمالً هاي  دانشگاههاي مصوب و سنتي در  آموزش

هاي بين  نياز به آموزش. پذير نخواهد بود تحقق آنها امكان
هاي آموزشي  اي نيازمند بازنگري كلي در دوره رشته

وزارت علوم،  رغم تأكيد علي. دولتي استهاي  دانشگاه
ها، تاكنون  ن نوع از آموزشاي هتحقيقات و فناوري بر توسع

هاي مؤثري  اند گام و مراكز آموزش عالي نتوانستهها  دانشگاه
ي اين امر را بايد در وابستگي  ريشه. در اين خصوص بردارند

هاي دولتي آن است  دولتي به بودجههاي  دانشگاهقابل توجه 
ال برطرف ساختن نيازهاي جوامع كه بيشتر از آنكه به دنب

صنعتي باشد، به دنبال رفع نيازهاي سنتي دولت از طريق 
ي آن  دهنده آمارها نشان. تربيت نيروي انساني غير ماهر است

يافته به وزارت علوم،  ي اختصاص بودجه% 67كه بيش از  است
ميليارد ريال تنها صرف  771، 12تحقيقات و فناوري، يعني

بسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واهاي  دانشگاه
  )1جدول .(است شده

دولتي، تنها به اتكاي منابع  غيرهاي  دانشگاهحال آنكه 
ن امر به اي هي آموزش عالي بپردازند ك خود بايد به توسعه

مصرف منطقي منابع و تالش براي يافتن منابع مورد نياز، 
اهد شد كه خصوصاً از طريق تعامل سازنده با صنايع منجر خو

فرما بين صنعت و دانشگاه -به استحكام الگوي ارتباط خويش
  .شود منجر مي
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  ]7[)يالميليارد ر( 1385ها و مؤسسات آموزش عالي در سال  اعتبارات دانشگاه. 1جدول

  شرح
اي اعتبار هزينه

از محل درآمد 
  عمومي

تحقيقات 
دانشگاهي و 
  توسعه فناوري

هاي  تملك دارائي
  اي سرمايه

از محل 
درآمد 
  اختصاصي

  سهم  جمع كل
  )درصد(

ها و مراكز وابسته به وزارتخانه
  هاي دولتي سازمان

705   -  72  646  1 ،423  7 ،6  

مراكز وابسته به وزارت علوم، 
  فناوري تحقيقات و

004 ،7  724  1 ،751  3 ،292  12 ،771  67 ،7  

مراكز وابسته به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش 

  پزشكي
3 ،623  265  472  302  4 ،661  24 ،7  

  100  856، 18  239، 4  296، 2  989  332، 11  جمع آموزش عالي

    100  5، 22  2، 12  2، 5  1، 60  )درصد(سهم

 اي در آموزش عالي دولتي رويكرد غير منطقه •
اي و با توجه به  صورت منطقه صنايع در فضاي خصوصي به

تأمين نياز . در هر ناحيه رشد خواهند يافت هاي بومي قابليت
ز آموزش عالي بايد و مراكها  دانشگاهاين صنايع نيز در 

اي و متوازن در كل كشور انجام شود تا  صورت منطقه به
آمارها . ي متوازن صنعتي در كشور باشد اي از توسعه نشانه
اي  ي رويكرد رشد غير متوازن و غير منطقه دهنده نشان

گذشته است، به نحوي كه  هاي سالدر كشور طي ها  دانشگاه
رصد براي استان خراسان د 7./درصد براي تهران تا  19/7از 

  .]11[شمالي در نوسان است
 49بند الف ماده : آزادي عمل در هزينه كردها •

ي چهارم توسعه، صراحت  قانون برنامه 49ي  بند الف ماده
ي عمومي  اي از محل بودجه اعتبارات هزينه": دارد بر اينكه

هاي اجرايي  دولت براساس قيمت تمام شده به دستگاه 
اي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و ه وزارتخانه(

اي، تملك  اعتبارات هزينه. يابد اختصاص مي) آموزش پزشكي
و اختصاصي اين مؤسسات، كمك تلقي  اي ههاي سرماي دارايي

  .شود ي قطعي منظور مي شده و پس از پرداخت به هزينه
هاي  ي اختصاص يافته به دانشگاه عبارت ديگر، بودجه به

كند و از شمول قانون و  پيدا مي "دولت "ي  نبهج يدولت
شود اين موضوع عمالً خالف روند  فايده خارج مي ـهزينه 

ور است و باعث آزادگي  حاكم بر انجام هزينه در بخش بهره
ور  هاي داراي بهره در سيستم. شود عمل لجام گسيختگي مي

ي اجزا در قبال عملكردها پاسخگو هستند ولي در  باال، همه

با طرز تلقي اختصاص بودجه به عنوان هاي دولتي،  انشگاهد
ها پاسخگو هستند و بودجه  ، فقط رؤساي دانشگاه"كمك"

از سوي ديگر  .]7[و ] 2[ ف شودمصرحسب نظر آنها 
هاي با اين نوع بودجه و طرز تلقي از منابع عمومي،  دانشگاه

توانند مديران و متخصصان مورد نياز صنعت براي  نمي
  .هاي اقتصادي آزاد را تربيت كنند مديريت سيستم

 نياز روزافزون به آموزش عالي •
يا نرخ  1نام خالص يا نرخ پوشش تحصيلي شاخص نرخ ثبت

 تعداد دانشجويانپوشش تحصيلي عبارت است از نسبت 
 ساله متوسط 18- 24كشور به جمعيت واقع در گروه سني 

 است و پس از آن) درصد92(مربوط به فنالند  يجهان
، )درصد 89( ، يونان)درصد 91( كره جنوبي كشورهاي

  .قرار دارند) درصد 83(سوئد و )درصد 83(آمريكا
 هاي سالدر ايران نرخ پوشش تحصيلي آموزش عالي طي 

روندي صعودي اما نسبتاً آرام داشته است و از  1385تا  1375
درصد در انتهاي آن  22/5درصد در ابتداي اين دوره به  15/3

كه نرخ  ي آن است دهنده اين اعداد نشان. ]6[رسيده است
ي  با متوسط جهاني فاصله زپوشش تحصيلي در ايران هنو

در  دولتي غيرهاي  دانشگاهزيادي دارد و با در نظر گرفتن نقش 
توان ادعا  مي 80ي  و ابتداي دهه 70ي  پاياني دهه هاي سال

توجهي در افزايش نرخ  دولتي نقش قابلهاي  دانشگاهكرد كه 
  .)1نمودار(اند  مذكور نداشته

  
1. Gross Enrolment Ratio 
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 عدم توازن در بازار آموزش عالي •
توان به  هاي خاص آن مي بازار آموزش عالي را به دليل ويژگي

بازار كار آموزش "و  "بازار توليد خدمات آموزشي"وبعد د
در يك سيستم اقتصادي سالم بايد . بندي كرد تقسيم "عالي

آمارهاي  متأسفانه. شاهد توازن و تعادل در دو بازار باشيم
 ي نوعي تضاد و ناهماهنگي بين اين دو دهنده موجود نشان

  .بازار است
ت آموزشي، تقاضا از در بازار اول، يعني بازار توليد خدما

عرضه بيشتر است يعني تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه 
. هاي ايجاد شده براي آموزش عالي است بيش از تعداد جايگاه

عالي، شاهد  از سوي ديگر در بازار دومِ، يعني بازار كار آموزش
بالغ بر  1385در سال . ]9[فزوني عرضه بر تقاضا هستيم 

ها و مراكز آموزش عالي  اههزار نفر از دانشگ 450
هاي مختلف اقتصادي توانايي  اند كه بخش التحصيل شده فارغ

توان در غير  ي اين امر را مي ريشه. اند جذب آنها را نداشته
مرتبط بودن اين دو بازار به دليل عدم تناسب بين نيازهاي 

هاي دولتي  ارائه شده در دانشگاه هاي رسمي  صنعت و آموزش
  .جستجو كرد

  
  دولتي هاي غير انداز دانشگاه چشم .2

تنها سه سال پس از انقالب فرهنگي شوراي عالي انقالب 
مبني بر  23/7/1364تاريخ  اي را در نامه فرهنگي، آيين

 دولتي و به سسات آموزش عالي غير انتفاعي غيرؤسيس مأت
 امكانات مملكت در امر گسترش آموزش تمامبسيج  منظور 

از اين مصوبه،  هدف. تصويب كردماده  17عالي كشور با 
  ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه، تأمين نيروي انساني 

  
كشور، گسترش آموزش عالي به نحوي كه  متخصص مورد نياز

ايجاد  ... پاسخگوي عطش جامعه براي كسب علم باشد و
مردم در امر  ي مناسب براي فعاليت همه جانبه ي زمينه

بدين ترتيب اين . كشور بود گسترش و اعتالي دانش و پژوهش
از طريق كنكور  1374ستند در سال تحصيلي نسسات تواؤم

مقررات و  تمامو برطبق ضوابط آموزش عالي و رعايت  سراسري
همگامي  .اقدام كنندپذيرش دانشجو  آموزشي به هاي نامه آيين

ي  دولتي در توسعه هاي غير و دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي  
ث رشد چشمگيري در تعداد دانشجويان اين آموزش عالي باع

  )2نمودار . (هاي اخير شده است هاي در سال دانشگاه
توانند در  دولتي، به دليل نوپايي مي هاي غير دانشگاه

اي نقش بسزايي را ايفا  هاي ميان رشته اندازي رشته ايجاد و راه
نمايند و به همين دليل پاسخگويي مناسب براي نيازهاي 

فرماي صنعت و  - ر الگوي ارتباط خويش بخش صنعت د
  .شوند دانشگاه تلقي مي

ها در كشور  عالوه، رشد متوازن و منطقي اين دانشگاه به
شود تا بتوان در كنار هريك از واحدهاي صنعتي  باعث مي

اندازي  خصوصي شده و با حمايت اين صنايع نسبت به راه
نياز اين  هاي غيرانتفاعي با هدف تربيت نيروي مورد دانشگاه

  .گروه از صنايع اقدام كرد
دولتي نيز سبب  هاي غير كرد منطقي در دانشگاه هزينه

ي منابع بتوانند از  ها با مصرف بهينه خواهد شد تا اين دانشگاه
يك سو باعث جذب منابع از صنايع و از سوي ديگر تربيت 

هاي  هاي مبتني بر مديريت سيستم نيروهايي با ديدگاه
  .اقتصادي شوند

متوسط 
 يجهان
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دولتي و هاي  دانشگاهدرصد توزيع دانشجويان در . 2 نمودار
  1385دولتي در سال غير

  نتيجه گيري
هاي  قانون اساسي و تغيير جايگاه 44با اجرايي شدن اصل 

آفريني  ي نقش ها و نحوه ساختاري در كشور، جايگاه دانشگاه
اي و غير  رشد منطقه. شود آنها نيز دستخوش تغيير مي

ي بيش از پيش به نوآوري مبتني بر فناوري و نيز  همگن، اتكا
بع مالي، از اهم تغييراتي كرد منا ي هزينه  بازنگري در نحوه

عالوه تغيير در جايگاه دولت  به.دهد  است كه در كشور رخ مي
از مجري به سياستگذار نيز مؤلفه ديگري است كه عمالً 

فرما را ناكارآمدتر ساخته  - ارتباط وابسته به دولت يا دولت
  .است

براي تحقق توسعه در اين فضاي جديد، فارغ از تغييراتي 
ها و نقش  دهد، فعاليت صنعت و دولت رخ ميكه در جايگاه 

شود به نحوي كه ديگر  دانشگاه در جامعه دچار دگرگوني مي
هاي دولتي به ارتباط  گيري صرف از دانشگاه توان با بهره نمي

  .ي ملي اميدوار بود هدفمند صنعت و دانشگاه و نهايتاً توسعه
دولتي موضوعي  هاي غير ي هدفمند دانشگاه لذا توسعه

  ت كه بايد به دقت نظر مورد توجه قرار گيرد كه در اين اس
  

  .مقاله به آن اشاره شده است
  

  منابع
ها و راهبردهاي علم، فناوري و فرهنگ، انتشارات وزارت  سياست .1

  .1381علوم، تحقيقات و فناوري، 
ي مطالعات طرح استراتژي  نيلي، مسعود و همكاران، خالصه .2

شارات دانشگاه صنعتي ي صنعتي كشور، مؤسسه انت توسعه
  .1382شريف، تهران، 

اي تابناك،  آينده: شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه .3
  .1384اي تاريك، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير،  پيشينه

ي  ي ملي با نگاهي به تجربه شفيعي، مسعود، راهبرد توسعه .4
  .1380انگلستان، انتشارات كتابخانه صدر، 

موانع اساسي و : رتباط دانشگاه و صنعتشفيعي، مسعود، ا .5
اي، مجموعه مقاالت هشتمين كنگره سراسري  راهكارهاي توسعه

ي ملي،  هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه همكاري
 .1383دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، 

شفيعي، مسعود، بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در  .6
وسعه، مجموعه مقاالت نهمين يافته و درحال ت جوامع توسعه

هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي  ي سراسري همكاري كنگره
و صنعتي ايران، تهران ،  هاي علمي توسعه ملي، سازمان پژوهش

1384. 
ي مستندسازي ارتباط صنعت و  شفيعي، مسعود، مجموعه .7

 .1384دانشگاه، وزارت صنايع، 
، انتشارات هاي مالي و فرايند توسعه سياست، ژاك، پوالك .8

  .1384، حسابرسي سازمان
، نشر اقتصادي در ايران ي دولت و توسعه، غالمعباس، نژاد مصلي  .9

  .1384، ومسق
 نشر، ايران نيافتگي در اقتصاد مدارهاي توسعه ، حسين، عظيمي  .10

 .1372، ني
.1384، انتشارات كيهان، شناسي توسعه جامعه ، مصطفي، ازكيا  .11
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