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 صنعت و دانشگاه ارتباطکارهای راه بندیاولویت بررسی و

 2سيد کمال سادات  سينی ،1مرصاد شجاعی

 

 

 چکيده

 نیز و نهاد دو این شکوفایی و رشد به که است ایجامعه هر مناسبات ترینضروری از صنعت و دانشگاه نهاد دو ارتباط

 در دانشگاه و صنعت کارهای ارتباطراه شناسایی پژوهش حاضر، هد  رساند.یاری می شرایط جامعه بهبود و ارتقاء

جمهوری اسالمی ایران است. مطالعه حاضر به رو  تحمیمی و  صنایع و والی آموز  مراکزدیگر  دانشگاهی و مؤسسات

ابزار گردآوری  است.کشور نگار  شده در دانشگاه و صنعت کارها و معضالت ارتباطراه اسنادی و با هد  بررسی

های پژوهش حاضر حاکی از آن است یافته باشد.می ام شده در این زمینههای پژوهشی و مطالعات انجاطالوات، طرح

 و پویا ارتباط تاکنون ،است بوده مطرح نهاد همیشه دو این رابطه با وجود این که دغدغه در کشور ما که متثسفانه

 نظام ی  نبود دلی  بهکشور،  در شده انجام نتایج مطالعات به باتوجه. استنشده برقرار و دانشگاه صنعت موثری، بین

 صنعت و که دانشگاه است نبوده ایگونه به کالن سطح در هاریزیبرنامه و گیاریسیاست دولتی، هایدردستگاه جامع

در این زمینه  ساختار تجدید و از ابتدا ریزیبرنامه لیاکنند.  ایفا توسعه ممی هایبرنامه اجرای در را خود واقعی نقش

 حمایت صنایع از این تحقیقات در کنار ایجاد و دانشگاهی تحقیقات کردن کاربردینتایج مطالعه حاضر،  .ضروری است

همچنین نقش نماید. را پیشنهاد می صنعت در دانشگاهی فارغ التحصیالن به کار اشترال جهت جاذب و ،زم شرایط

 واسط هایشرکت و غیرمادی و ایجاد مادی هایاز طریق حمایت حوزه، این دو بین برقراری ارتباط در دولت حیاتی

به وضوح تحقیقاتی  مراکز و هادانشگاه به صنعت بخش و هدایت شناخت راستای در ،صنعت و دانشگاه دولت، از مرکب

 .خوردبه چش  می

 

  دانشگاه، راهکارهای توسعه صنعت،: واژگان کليدی

 

 مقدمه .1

-ارز  پر از یکی واقع، در دانشگاه دارد. و صنعت مه  بخش دو صحیح تعام  به بستگی کشوری هر توسعه و پیشرفت

 در سازیزمینه نووی بر تکنولوژی است. ارتقای دانشگاه اختیار دارد، در توسعه و پیشرفت برای جامعه که منابعی ترین

                                                           
1
 mersad.shojaie@yahoo.com پست الکترونیکی:  دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانی ، دانشگاه جیرفت، 

 
   kamalsadathosainy@yahoo.comپست الکترونیکی: آ،ت کشاورزی، دانشگاه جیرفت، دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانی  ماشین 2

 مرتبط با انديشكده: علم
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دارد  انکار قاب  غیر نقشی رابطه این در انسانی نیروی تربیت واقعی بستر ونوان دانشگاه به است؛ متکی جامعه

 دیگر زمان هر از بیشتر صنعت، و فناوری و وم  ساختار جممه از ساختارها  همه امروزهدر حقیقت،  .(0710اجعفرنژاد،

 دانشگاه کنار در که بپییرند باید صنعت اندرکاران دست و است نظری بمند و جامعیت بینی، واقع ژرفنگری، نیازمند

 است صنعت وم  نتیجه و ثمره که باورکنند دانشگاهیان و بود خواهند فناوری صحیح هض   و جیب به قادر

 مثبت نتایج آید، ازمی میان به صحبت دانشگاه و صنعت ارتباط از ما کشور در که است دهه . چندین(0710شفیعی،ا

 تولید کیفیت افزایش نیز و دانشمندان وممی تجربیات رفتن با، دانشگاه، و صنعت میان کارشناسی ارتباط برقراری

در کشور ما آنچه بنظر  . اما(0713 نژاد،باقریااست  نوین های دانش اساس بر تولید های هزینه آمدن پایین و محصو،ت

 در بنابراین. استنشده برقرار و دانشگاه صنعت موثری، بین و پویا ارتباط تاکنون نیز گویاست، امر شواهد رسد ومی

 خصوگ این در جدی ریزیبرنامه و گیاریهد  و اگر نیاید بوجود فوق ارکان از هری  در جدی وزم که صورتی

افزایش  جدید، های فناوری اقتصاد، پویایی در جهت و دانشگاه صنعت ارتباط ثمرات از نخواهی  توانست باشی ، نداشته

 (. 0710شفیعی،اگردی   مند بهره غیره و وری بهره

و موانع موجود، به  های مناسبکارراه جهت شناسایی این زمینه،های جدی در بررسی ضرورت اومال راستا این در

 های اجتماوی نهاد سازترینسرنوشت جممه از صنعت و دانشگاه که موضوع این به توجه لیا با .خوردوضوح به چش  می

در  بود، نخواهد پییرنامکا نهاد دو این بین موثر ارتباط بدون برقراری توسعه به دستیابی و روندمی شمار به جامعه هر

 منظور به اجرائی پیشنهاداتی موجود، مشکالت و موانع بررسی و شناسایی و ادبیات مربوطه مرور ضمن مطالعه حاضر،

 .شودمی ارائه ارتباط این به برقراری کم 

 

 شناسی پژوهشروش .2

 مؤسسات در دانشگاه و صنعت کارها و معضالت ارتباطراه مطالعه حاضر به رو  تحمیمی و اسنادی و با هد  بررسی

-ابزار گردآوری اطالوات، طرح است.جمهوری اسالمی ایران نگار  شده صنایع و والی آموز  مراکز دیگر دانشگاهی و

 باشد.می های پژوهشی و مطالعات انجام شده در این زمینه

 

 هایافته .3

 حدود توان نمی آسانی به ها زمینه از درخیمی .است گشته رنگ ک  دولت و صنعت دانشگاه، سنتی مرزهای امروزه دیگر

از  قسمتی و شود می محسوب صنعت دانشگاه، قممرو از بخشی که طوری به داد، تمیز از یکدیگر را نهادهای میکور مرز

 تجهیزات و مالی منابع از تواند می نیز . دانشگاه(0713 نژاد،باقریاآورد  حساب به توان می دانشگاه را صنعت قممرو

 و شده آشنا صنعت محیط  با صنایع در خود کارآموزی دوره گیراندن با توانند دانشجویان می و ببرد بهره صنایع

وم   تولید و وممی هیئت اوضای تامین و صنعت طر  از تامین سرمایه طریق از تواند می صنعت دانشگاه و های همکاری

 می انگیز  ساختارهای ایجاد طریق از نیز دولت .گردد فناوری و اختراوات و ها پژوهش ارتقا به منجر دانشگاه طر  از

 نیازمند بومی اقتصاد به رسیدن برای کشوری .در حقیقت هر (Cao,0113)نماید کم  ارتباط این برقراری به تواند

 نقطه ی  کشوری هر برای راهبردی دانش در بودن نیازمند و نیاز ونصر کمی طور به. است دانش کام  پایگاه ی 

 نیازمند دیگران به که میزان همان به ممتی و جامعه فرد، هر ممی و اجتماوی فردی، ورصه در. شود می محسوب ضع 

 هر استقالل نیز امروز المم بین جامعه در. دارد قرار فشار و آسیب معر  در آنها طر  از نیز میزان همان به باشد

 . شود می تعری  کشور آن اقتصاد و تولید وم ، مبنای بر کشور
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  :دانشگاه

 مدت برای خود اولیه در مراح  نهاد این .دارد ساله هشتاد قدمت حدودأ ایران در که است قوی اجتماوی نهاد دانشگاه،

(. Etzkowitz,0111کرد امی دنبال را اشاوه دانش و توزیع مثموریت و بود آموزشی هایفعالیت دارای تنها طو،نی

 در آموزشی، هایفعالیت بر ها والوهدانشگاه آن طی که افتاد اتفاق آکادمی  انقالب آلمان کشور در 03 قرن اواخر

گرفتند  وهده بر نیز را دانش تولید مثموریت توزیع دانش، برمثموریت والوه و شدند فعال نیز تحقیقاتی هایفعالیت

 در و تکنولوژی  نوآوری مثموریت داروهده تنها نه هادانشگاه دوم، انقالب (. همچنین در فرآیندMurdick,0331ا

 به تحقیق فردی و( کارآفرینی آموز اسازمان  آموز  به فرد آموز  بمکه شدند، اجتماوی و توسعه اقتصادی نتیجه

 (.Etzkowitz,0331شد ا تبدی  گروهی تحقیق

 و مه  نقش وممی توسعهایجاد  در تواند می کشور آموزشی نظام رکن مهمترین ونوان به دانشگاه سوم هزاره آستانه در

 را جامعه ومومی امنیت کشور، صنعتی به توسعه برکم  والوه دانشگاه مسئو،نه و منظ  وممکرد. نماید ایفا را حیاتی

 (International Sociology, 0330).نماید  می فراه  نیز

 

 صنعت: 

 به (Industryامعادل آن در انگمیسی  و استشده گرفته ساختن و آفریدن مفهوم به صنع وربی ریشه از صنعت، واژه

 مواد شیمیایی ترییر فیزیکی، موجب که گرددمی اطالق هاییفعالیت ومده به صنعتی هایفعالیت .است ساختن معنای

 وسای  و ابزار از است ممکن ترییر این ایجاد برای. گرددمی جدید تولید محصو،ت به منجر درنهایت و گردیده اجسام و

  (.0711 دانایی،اشود  استفاده نیز آ،ت مختم  ماشین و

 »نوین و  با فناوری «دستی  صنایع»  سنتی ساده فناوری با ،« ماشینی صنایع»  گروه سه به بندی، صنایعطبقه ی  در

 دلی  به که است این دارد وجود صنعت در که جدی شود. مشک می تقسی  پیشرفته فناوری با « پیشرفته صنایع

 بعضاً مراح  احتی این تمام انجام و تعری  بندیمرحمه بدون و کمی صورت به هاپروژه قوی، و متخصص کادر فقدان

 پروژه وم  در و رفته آن بار زیر تجربه ودم خطر به اوقات از بعضی نیز دانشگاه. شودمی خواسته دانشگاه از (تولید

 اجرا و تعری  گام به گام و مستق  پروژه ی  صورت به باید پروژه از مرحمه هر که صورتی در. شودمی شکست به منجر

 سیرتکام  به که ندهد بندی رامرحمه چنین انجام اجازه آن ماهیت دلی  به پروژه ی  انجام که مواردی در مگر شود

 (.Murdick,0331ااست  معرو  تدریجی

 

  : دانشگاه و صنعت بين ارتباط الزامات

آسیب  کشورهای در بازسازی هایضرورت بر مبنای و بیست  قرن دوم نیمه از تقریباً توسعه یافتگی و توسعه مفهوم

 هد  به دستیابی برای ایتازه و الگوهای هامدل بطور مستمر تاکنون زمان آن از. شد متداول دوم جنگ جهانی از دیده

 مفهوم، این از جوامع و افراد و فه  درک زمان، گیشت با و شده پیشنهاد کارشناسان و جانب صاحب نظران از توسعه

 برخوردار زیادی حساسیت بسیار و ظرافت از را آن تحقق و توسعه مفهوم آنچه. استیافته بیشتری پیچیدگی و غنا

 فرهنگی توسعه و زیست محیطی سیاسی، اجتماوی، اقتصادی، مختم  پیچیدگی ابعاده  به و تنیدگیدره  ساخته،

 افزایش به صورت ممی توسعه محصول تریناصی  درک کنی  که گرددمی نمایان بیشتر آنجا پیچیدگی این. است

 اثر این و باشدمی پایدار مزیت ایجاد به مفهوم واقع در وریبهره مستمر افزایش و گرددمی نمایان وریمستمر بهره

 از گیریبهره محصو،ت، هایافزایش ویژگی کیفیت، مستمر بهبود طریق از بتواند جامعه ی  گردد کهمی مشهود زمانی
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 در رقبا به نسبت وضعیت برتری دیگر، مشابه موارد و خود تجاری زنجیره بهبود نظام تولید، ارتقای جدید، هایفناوری

 دو محور میکور، ووام  بر خود تثثیرگیاری برحسب صنعت و میان دانشگاه این در. نمایند کسب خاگ هایحوزه

 (.0710آیند اشفیعی،شمار می به جامعه در تحول محرکه موتور و توسعه برای اساسی

 نو هایاندیشه و هاایده از با برخورداری که است آموز  دیده و متخصص انسانی نیروی تربیت اصمی کانون دانشگاه

 با نیز صنعت و نماید تزریق را نوینی دارد، نیروی رشد به رو حرکت که جامعه حیاتی هایشریان در هر لحظه تواندمی

 لیا. سازد محقق را پیشرفت جامعه و اقتصادی توسعه اندیشه تواندمی دانشگاهیان، های نو ظهورایده کار بستن به

 همه بدون واسطه توسعه و مستقیماً نهاد، دو این بین همکاری استمرار در خواه مستمر و مقطعی خواه کاستی، هرگونه

 هایفعالیت درخصوگ که است قراردادی هایتوافق مصادیق از صنعت و دانشگاه همکاری .کشدمی چالش به را جانبه

 وممی توان از استفاده با معمو،ً همکاری این. شودمی منعقد یاجرای هایدستگاه و هادانشگاه میان پژوهشی و وممی

 در صنعت و دانشگاه همکاری و ارتباط .پییردمی صورت هد  این به دستیابی برای تال  و صنعت تجربیات و دانشگاه

 هاینوآوری و توانا انسانی نیروهای تربیت منظور به هادانشگاه ت.اس برخوردار ای ویژه جایگاه از کشورها وممی پیشرفت

 دستیابی برای و هستند مردم زندگی بهبود راستای در اجتماوی مشکالت ح  و وممی خدمات گستر  نیازمند وممی

-می نظر به ضروری هادانشگاه برای صنعت، بخش مث  نهادهایی با منطقی ارتباطی و همکاری ایجاد اهدافی، چنین به

 و باشند را داشته ،زم موفقیت توانندنمی به تنهایی نهاد دو این تجربی، و نظری هایزمینهپیش به توجه با .رسد

 و دانشگاه بین همکاری گستر  .گرددمی پایدار توسعه فرایند در خم  ایجاد باوگ دو آن ارتباط گسست در هرگونه

-انگیزه این از جممه نوین ابداوات و وم  پیشرفت مالی، منافع گیرد که شک  تواندمتفاوت می هایانگیزه پایه بر صنعت

 .(0713افائض، هستند ها

 

 کارها(: ایران )موانع و راه در صنعت و دانشگاه ارتباط

 بر را ومده نقش این هادانشگاه پژوهشی، هایفعالیت در صنایع و خصوصی بخش مشارکت ودم سبب به ما کشور در

 تثسیس وجود با امر همین و است کشور از خارج به وابسته مختم  های جنبه از کشور صنعت اصو،ً. اندداشته وهده

 نکته. استشده صنعت در تحقیقات رشد مانع هاآن به وابسته هایسازمان یا هاوزارتخانه در مختم  تحقیقاتی مراکز

 پاسخگوی آیا و اندبوده های پژوهشیفعالیت رهبری نقش داروهده حد چه تا ما هایدانشگاه که است این بررسی قاب 

 قب  تا دهد کهمی نشان ایران در صنعت و دانشگاه ارتباط پیشینه به نگاهی خیر؟ یا اندبوده صنایع تحقیقاتی نیازهای

 هیئت 0760 اسفند دوم مصوبه براساس که والی آموز  و فرهنگ وزارت در صنعتبا  ارتباط مرکزی دفتر تثسیس از

 دانشگاه بین اییافته سازمان ارتباط گونه هیچ گرفت، صورت صنعت و دانشگاه ارتباطی هایزمینه طرح بر مبنی دولت

 پیدا آشنایی یکدیگر مسائ  با نزدی  از که استنبوده ایگونه به داشته جودو ارتباطی ه  اگر و نداشته وجود صنعت و

-اجعفراند بوده کادر تامین کننده فقط صنایع نظر از هادانشگاه حقیقت در. باشندداشته مستمر همکاری ه  با و کرده

 .(0710نژاد،

سطح  که این لحاظ به رفت، امامی شمار دانشگاه با صنعت به ارتباط برای خوبی مقدمه چه ایجاد این دفتر، اگر

 شورای ونوان تحت نیز شورایی0761 سال در. بود اندک رسالتش دادن انجام در آن کارایی نداشتند، با،یی تخصصی

به  صنعت با ارتباط مرکزی فتر د آن از پس. شد دفتر تشکی  همین صنعت در با دانشگاه ارتباط دفاتر هماهنگی

  .دهدمی ادامه خود فعالیت سازمان به این در حاضر حال در و یافت انتقال ایران و صنعتی وممی هایسازمان پژوهش

 به 0733 سال در این که شد تا متوق  مختم  مصوبات و چندجمسه تشکی  از پس شورا این هایفعالیت متاسفانه

 نام با جمساتی و آمد وجود به آن ساختار، فعالیت وترکیب در ترییراتی والی آموز  و فرهنگ وزارت پیشنهاد
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 سایر با هادانشگاه ارتباط بهبود و گیاریسیاست زمینه در اجرایی هایپژوهشی دستگاه و آموزشیمعاونین  های نشست

 از در صنایع، اساتید های مطالعاتیفرصت اجرایی نامه آیین تصویب و تهیه که شد تشکی  های اجراییدانشگاه

  . (0710نژاد،اجعفر است بوده هافعالیت این مهمترین

 واقعی نقش صنعت و که دانشگاه است نبوده ایگونه به نیز کالن سطح در هاریزیبرنامه و گیاریسیاست دیگر، از سوی

صنعت  از و تحصیمکرده، نیروی تولید تربیت و انتظار فقط کنند. از دانشگاه ایفا توسعه ممی هایبرنامه اجرای در را خود

 تر کردنرنگ ک  در مسئمه نیز همین. مورد دو هر در کیفیت کنترل بدون ه  است. آنبوده تولید کا، انتظار فقط ه 

-وزارتخانه و فناوری و تحقیقات های وموم،ناهماهنگی وزارتخانه. استنبوده تاثیربی صنعت با دانشگاه ارتباط دفتر نقش

با  دانشگاه ارتباط شد موجب است، کشور کالن هایریزیو برنامه هاگیاریهمان سیاست از متثثر که نیز صنعتی های

 ایجاد اخیر با هایسال کشور در وممی هایپژوهش شورای چه اگر. نباشد برخوردار قوی اجرایی پشتوانه از صنعت

 ایجاد کشور در توسعه و تحقیق گیاریو سیاست ریزیبرنامه هماهنگ در نظام ی  داشت سعی مختم  هایکمیسیون

 است، هاآن کردن هزینه بر نظارت و کنترل و تحقیقاتی اوتبارات توزیع همانکه  ضمانت اجرایی نبود لحاظ به اما کند،

 به وجود آورد. اهدا  و ترکیب آن راستای در دارجهت و منسج  تحقیقاتی نظام و مشی خط ی  از توانه  نمی هنوز

شورای  اجرایی قدرت ضع  و ارتباط این برقراری در صنعتی هایو وزارتخانه فناوری و تحقیقات وموم، وزارت ناتوانی

 مراکز و هادانشگاها بومی توان تحقیقات بتواند صنعت نه که شده موجب هماهنگی، ایجاد در کشور وممی هایپژوهش

 صنعت نیازهای از که اندکرده پیدا را امکان این تحقیقاتی و مراکز هادانشگاه نه و درک کند درستی به را( تحقیقاتی

 (.0731 بیازمایند امهدوی، را خود آن مشکالت ح  برای و یافته آگاهی

 

 گيریبحث و نتيجه .4

 ایجامعه هر مناسبات ترینضروری از صنعت و دانشگاه نهاد دو ارتباطهای پژوهش حاضر حاکی از آن است که یافته

 مختم  کشورهای تجربه رساند.یاری می جامعه شرایط بهبود و ارتقاء نیز و نهاد دو این شکوفایی و رشد به که است

 آنها اقتصادی فرهنگی، اجتماوی، توسعه و رشد در مه  ای واممیرابطه چنین باروری و ایجاد که است آن از حاکی

 . است بوده مطرح نهاد همیشه دو این رابطه دغدغه جدید صنایع ایجاد و دانشگاه ورود از پس ما نیز کشور در .استبوده

 برقرار و دانشگاه صنعت موثری، بین و پویا ارتباط تاکنون دهنده این است که در کشور ماها نشان یافته اما متثسفانه

-سیاست دولتی، هایدردستگاه جامع نظام ی  نبود دلی  کشور، به در شده انجام نتایج مطالعات به باتوجه. استنشده

-برنامه اجرای در را خود واقعی نقش صنعت و که دانشگاه است نبوده ایگونه به کالن سطح در هاریزیبرنامه و گیاری

سایر نتایج نیز دارد.  وجود صنعت و دانشگاه بین رابطه برقراری در زیادی هایبنابراین ضع کنند.  ایفا توسعه ممی های

 میان طرفه دو اوتماد وجود ودم، زدگی دانشگاه، موجود مقررات و قوانین ضع نشان دهنده ارتباط معضالتی از جممه : 

 بین ارتباط بر نظارت و برقراری جهت واقعی متولی وجود ودمو  انگیزشی مسائ  کمبود ،صنعتگران و دانشگاهیان

 باشند.   با این موضوع می دانشگاه و صنعت

 و طر  ی  از هامشوق ارائه تواند بامی دولت. حیاتی است حوزه، این دو بین برقراری ارتباط در دولت در این جا نقش

 ایجاد ثروت در بتوانند کند تا هدایت سمتی به را آموزشی دیگر مراکز دانشگاهی و فشار از سوی دیگر، مؤسسات ایجاد

 .در این زمینه ضروری است ساختار تجدید و از ابتدا ریزیبرنامه لیا. باشند نقش داشته ممی

اهمیت و ضرورت اومال مداخالت جدی در ها و نتایج مطالعه حاضر، همراه با شواهد وممی مبتنی بر یافته در مجموع،

 های زیر را پیشنهاد می نماید.ریزی و اجرای مناسب برنامه، طرحو دانشگاه صنعت بین زمینه ایجاد تعام  پویا و مؤثر
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 حمایت صنایع از این تحقیقات. و دانشگاهی تحقیقات کردن کاربردی با دانشگاه و صنعت ارتباط افزایش .0

 صنعت.  در دانشگاهی فارغ التحصیالن به کار اشترال جهت جاذب و ،زم شرایط ایجاد .0

 دانشگاه. در فارغ التحصیالن تحصی  ادامه برای سه  و مناسب بسترسازی .7

 صنعت. و دانشگاه مشترک تحقیقاتی مراکز تشکی  .0

 هادانشگاه به صنعت بخش و هدایت شناخت راستای در صنعت و دانشگاه دولت، از مرکب واسط شرکتهای ایجاد .1

 تحقیقاتی. مراکز و

 صنعت. آموز  به مربوط هایتوسعه آموزشگاه و ایجاد و هادانشگاه در صنعت نیاز مورد تحصیمی هایرشته توسعه .6

 صنعت. در هادفاتر دانشگاه تثسیس و صنعتی بزرگ کارخانجات طر  از هادانشگاه در دفاتری تثسیس .3

 واسط. هایگروه دانشگاهی و هایطرح از و غیرمادی دولت مادی حمایتهای .1
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