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 چکیده

 انجام به احسن نحو به را محوله وظایف حالت بهترین در خود، فعالیت نوع با متناسب دانشگاه و صنعت

 ایگونه به را ارتباطی الگوی باید چگونه ای،توسعه دیگاه یک در که است این ماندمی باقی آنچه. رسانندمی

 پیشرفت متضمن نهایتا جداگانه، ظاهر به سازمان دو این شده تعیین مشی خط تا نمود اصالح یا و ایجاد

 با تا است آن بر سعی نوشتار این در. گردد کیفی و کمی ابعاد در یافتگیتوسعه و عالی اهداف سوی به کشور

 دانشگاه و صنعت ارتباطی مدل یابی عارضه به دانشگاه، و صنعت پژوهشی ارتباط در کنونی وضعیت واکاوی

 ارتباط یک در مؤثر های شاخصه منظور بدین. گردد معرفی شده سازی بومی مدل یک نهایتا و پرداخته

. گرددمی ارائه هاشاخصه این به بیشتر چه هر دستیابی برای کاربردی راهکار و شده معرفی صحیح پژوهشی

 دانشگاه و بزرگ صنایع از معدودی بین قبول مورد جامعیت با ولی کوچک ابعاد در را مدل این مقاله نویسنده

 نظام از الگوگیری با روش این. است رسانده اثبات به ساله چندین تجربه یک در را آن مفید آثار و داده توسعه

 قرارداده استفاده مورد مناسب دیدگاه یک عنوان به را محور مخاطب دیدگاه پزشکی، نظام سیستم در ارجاع

 ضمن ادبیات، این با و نموده (دانشگاه و صنعت) مرسوم عبارت جایگزین را (متخصص و مشتری) عبارت و

 .است نموده بهینه را مابینفی ارتباط( پژوهشی مؤسسات) عنوان به واسطه عنصر یک معرفی

 پژوهش دانشگاه، و صنعت ارتباط پیشنهادی، توسعه، مدل و تحقیق  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه  -1

 فضای در فعالیت. است آن بقای متضمن رقابتی، شرایط در سازمان هر اساسی رکن عنوان به تحقیقات

 دارد، تحقیقات به احتیاج نیز کشور، دولتی های سازمان موقعیت و جایگاه نظیر غیررقابتی شرایط و انحصاری

 استقرار ینابنابر. شد خواهد شده تعیین کلیدی اهداف به دستیابی در سازمان پیشتازی موجب امر چراکه

از . [1داشت] ویژه توجهی بدان بایست می که است موضوعیتی سازمان در توسعه و تحقیق واحد مطلوب

                                                                                                                                                                                     

نویسنده اول این مقاله عالوه بر تدریس دروس تخصصی در دانشگاه، مدیریت و نظارت بر انجام پروژه های تحقیقاتی متعدد در صنایع  - 1

ساله در ارتباطات صنعت و دانشگاه از جمله مدیریت حوزه تحقیق و توسعه، همکاری با دفتر ارتباط با دانشگاه،  20ای حدود مختلف، تجربه

، نماینده صنعت برق در دانشگاههای خراسان و مشاور تحقیقات مدیران صنعت برق و نیروگاهها نیز از جمله سابقه کاری اوست. آنچه در 

این مقاله آمده است بخشی از تجارب نویسنده در فضای مشترک صنعت و دانشگاه است که در صورت اصالح، تکمیل و توسعه مناسب 

 ایر حوزه های مرتبط، امیدوار به اثربخشی در سطح بیشتری از جامعه است.توسط اساتید و متخصصان س
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 که قوانین با همسو و جانبه همه مطالعه را جهت بسترهایی تواند می کشور در تحقیقات فرهنگدیگر سوی 

 ارتباط وپژوهشی علمی ساختارهای با پایدار شوند را پدید آورد. توسعهمی علم وقوانین باورها بر مشتمل

 را میتوان تحول واین نیست پوشیده برکسی امروز در دنیای وفناوری علم نفوذ از ناشی تحوالت. دارد مستقیم

 از است عبارت واقع در توسعه و پیشرفت [.2دانست] تحقیق برپایه نگری درآینده مسجل نکته یک بعنوان

 وضع تا دهند انجام دارند اختیار در که ای وسیله هر با توانند مردم می آنچه برای گنجایش و توانایی نوعی

 بهبود به شدید تمایل داشتن معنای به پیشرفت، و توسعه بنابراین،.  بخشند را بهبود دیگران و خود زندگی

 زیرا توسعه دارد، راه در تالش کشوری هر ما روزگار در حال، هر به آرزوست. این تحقق در و توانایی بخشیدن

 توسعه حال در ایجامعه عنوان به ایران [. جامعه3دانند] می ضروری را آن مردم اکثر که است هدفی توسعه

 آرامش و رفاه با توأم و بهتر زندگی بتواند آن سایه در تا است هماهنگ و متوازن ایتوسعه و رشد نیازمند و

 راه در اجتماعی مختلف نهادهای و هانظام تا است الزامی منظور این به. آورد فراهم خود اعضاء برای بیشتر

 توسعه به رسیدن راه خود متقابل ارتباطات با و باشند برخوردار پویا ارتباطی و هماهنگی از هدف این به نیل

 [.4سازند] هموار را متوازن

 هر جوانان پرورش و آموزش بار که است ایجامعه هر علمی - فرهنگی اصلی نهادهای از دانشگاه نهاد

 نشان خود از جامعه علمی متخصصان رشد و ایجاد راه در جانبه همه تالشی باید و دارد عهده بر را جامعه

 تجربه و است مختلفی وسایل و تجهیزات کاالها، تولید باز و تولید نیازمند ایجامعه هر دیگر طرف از .دهد

 پشتوانه و بنیه از باید کند پیدا دسترسی امنیت و رفاه به بخواهد اگر کشوری هر که است کرده ثابت جهانی

 که صنایعی است، پیشرفته و کارآمد صنایعی نیازمند تولیدی پشتوانه این و باشد برخوردار تولیدی باالی

 تجربه و کندمی حکم آن بر منطق و عقل آنچه میان این در. شد خواهند جامعه آن اقتصاد باروری باعث

 دو این میان محکم و مستمر ارتباطی ضرورت و لزوم از حاکی است آن مؤید نیز صنعتی پیشرفته کشورهای

 [.5است] ایجامعه هر در اجتماعی مهم نهاد

 نحو به را محوله وظایف حالت بهترین در خود، فعالیت نوع با متناسب دانشگاه و صنعتدر کشور ایران، 

 ارتباطی الگوی باید چگونه ای،توسعه دیگاه یک در که است این ماندمی باقی آنچه. رسانندمی انجام به احسن

 متضمن نهایتا جداگانه، ظاهر به سازمان دو این شده تعیین مشی خط تا نمود اصالح یا و ایجاد ایگونه به را

 آن بر سعی نوشتار این در. گردد کیفی و کمی ابعاد در یافتگیتوسعه و عالی اهداف سوی به کشور پیشرفت

 و صنعت ارتباطی مدل یابی عارضه به دانشگاه، و صنعت پژوهشی ارتباط در کنونی وضعیت واکاوی با تا است

 .گردد معرفی شده سازی بومی مدل یک نهایتا و پرداخته دانشگاه

 صحیح ارتباط یک در موجود هایشاخصه  -2

 درستی به نیز ارتباط قواعد و شده شناسایی کامل بطور ارتباطی ابزار باید صحیح، ارتباط یک در

 :است حیاتی امری زیر موارد به داشتن توجه صحیح، پژوهشی ارتباط یک در. شوند رعایت و شناسایی

 (کاربردی - ای توسعه - بنیادی: تحقیق انواع به توجه با) تحقیق انجام از جامعه ای توسعه اهداف -

 -دارد متخصص از انتظاری چه مشتری چیست، مشتری دیدگاه از مسئله: موردی تحقیق یک در هدف -

 (حل تا تعریف از مسئله شدن مشخص) چیست مشتری دیدگاه از وخاتمه شروع نقاط

 ( طرفین تعهدات و مناسب هایانگیزه شامل ارتباطی فرآیند انجام نحوه) ارتباطی الگوی -
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 .شوند تعریف دانشگاه و صنعت در الزم های شاخصه باید فوق موارد به داشتن توجه برای

 ارتباط از دیدگاه صنعت هایاخصش  -2-1

 که است یافتهساختار تشکیالت گونه هر میشود، یاد( صنعت) عنوان به آن از اینجا در که چیزی است، بدیهی

 طریاق  از ساازی باه  انجاام . نماود  ساازی باه  دانشاگاهی  تحقیقاات  و مطالعات کمک به را آن عملکرد میتوان

 و صانایع  هاا، حرفاه  تمامی تعریف، این با. است پذیرامکان تجهیزات یا فرآیندها وضعیت بهبود یا روزآوریبه

( صنعت) بندی دسته در سازی،به به نیاز صورت در دانشگاهی و آموزشی مؤسسات خود شکلی به و مؤسسات

 چنین در. شود استفاده( مشتری) و( متخصص) نظیر تریمناسب عبارات از باشد بهتر شاید لذا. میگیرند قرار

 جامعه، سطح در موجود مؤسسات و هاسازمان صنایع، نظیر ایحرفه امور با دانشگاهی محقق رابطه دیدگاهی،

 متأثر نیز صنعت و دانشگاه مابین فی ارتباطی الگوهای رو این از. شودمی متبلور مشتری و متخصص شکل به

 باا  اصاالت  دیادگاه،  ایان  در. گیارد  قارار  بررسی مورد گراییمشتری دیدگاه از باید و هستند الگویی چنین از

 ماوردی  هادف  و کلای  هادف  به بسته و میشود آغاز مسئله تعریف از مشتری خواسته. است مشتری خواسته

 ایگاناه ساه  هاای سرچشامه  از میتوان مسئله تعریف در. یابدمی ادامه مسئله حل تا تحقیق، انجام از مشتری

 یاا ( ساازی به نیاز) ،(موجود مشکل: )از عبارتند مشتری فعالیت نوع تناسب به هاسرچشمه این. نمود استفاده

 و تحقیاق  مناساب  فرآیناد  انجام مسئله، صحیح تعریف نیازمند مسئله حل بستر، سه هر در(. توسعه فرصت)

 است. آن از حاصل نتایج بکارگیری نهایتا

 ارتباط از دیدگاه دانشگاه اخص هایش   -2-2

 تولید که است واضح پر. است جهانی دانش چرخه در علم تولید یافتگی توسعه شاخصهای مهمترین از یکی

 ساختار نظامی چنین الزمه اما. باشد نمی پذیر امکان کارآمد و منسجم تحقیقاتی نظام یک وجود بدون علم

 با دانشگاهی محقق رابطه حیاتی، روابط این از یکی. شود می برقرار آن در که است معقولی روابط و مناسب

 ایحرفه امور با دانشگاه روابط طریق از. باشد می موجود مؤسسات و ها سازمان صنایع، نظیر ای حرفه امور

 کردن آورفن بر تکیه با پژوهش هرمی مدل ایجاد. کرد دار معنی را دانشگاه داخل پژوهشهای میتوان

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد نوشتار این در که است مؤثر بسیار روشهای از یکی دانشگاهها

 عارضه یابی مدل ارتباطی صنعت و دانشگاه   -3

 برای گردید، مطرح دانشگاه و صنعت دیدگاه از که شده معرفی های شاخصه که میرسد نظر به چنین -

 کلی اهداف باید و هستند تکمیل نیازمند ساله، 20 برنامه اهداف دیدگاه از کامل الگوی یک به شدن تبدیل

 نسخه در موضوع این. گردد مطرح الگو این در هستند نظر مورد توسعه ساله 20 برنامه در که جامعه توسعه

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد مقاله کامل

 تر، صحیح عبارت به یا صنعت - دانشگاه( محور تخصص) ادبیات و مشتری( نیازمحور) ادبیات به توجه عدم -

 تخصصی زبان با( متخصص) تر صحیح عبارت به یا دانشگاه ولی میگوید سخن نیازمحور ادبیات با( مشتری)

 ادبیات از دور به و ای رشته تک و تخصصی صورت به دانشگاهها در تحقیقات بیشتر لذا. میگوید سخن
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 در ارتباط این بهتر الگوی. میرسد انجام به است، نیاز مورد تخصص چندین دربرداشتن مستلزم که نیازمحور

  .دارد وجود کشور پزشکی نظام

 به میتواند تحقیق نتایج از استفاده با که یابد اطمینان مشتری سویی از باید صحیح، تحقیق یک انجام برای -

 ای الزحمه حق که باشد داشته اطمینان محقق دیگر سوی از و یابد دست مسئله حل به طریق بهترین

 در که محقق منافع حاضر حال در که است حالی در این. میدارد دریافت خود تخصصی فعالیت با متناسب

 از مستقل تقریبا و میشود پرداخت و محاسبه تحقیق فرآیند با متناسب است، تحقیق الزحمه حق همان واقع

 . است تحقیق نتایج

 با را خود فعالیت و اندنموده 1دانش دامنه گسترش به معطوف را خود تالش نهایت دانشگاهها حاضر حال در

 آنکه حال. اندداده گسترش است، 2بین المللی مقاالت تولید فقط آن معیار که علم توسعه دادن قرار هدف

 تجاری مرحله تا و بروند پیش 3محصول به دستیابی تا فعالیتها این باید کشور، ساله 20 برنامه اهداف بنابر

 و علم پارکهای و دانشگاه بین هدفمند و منطقی ارتباط عدم با موضوع این. یابد ادامه نیز سودآوری و سازی

  .است یافته تشدید گروهی، و هدفمند پژوهشهای انجام در آوریفن

 مؤسسات - دانشگاه) رکن سه هر در که است بخش سه شامل پیشنهادی مدل این :شده بومی مدل معرفی

 در پژوهش هرمی مدل :از عبارتند اختصار به مدل سه این. گردد اجرا همزمان بطور( صنعت - پژوهشی

 صنایع در تحقیق ایالیه سه رویکرد مدل( دوسویه ادبیات با پژوهشی مؤسسات فعالیت مدل) دانشگاه

 (تحقیق انجام -مسئله  تعریف - تحقیق محورهای تعریف)

 پیشنهادها:  -4

  صنعت:حوزه   -4-1

تعریف مسائل به شیوه نهادینه انجام پذیرد. بدین منظور با استفاده از یک الگوی سه الیه، ابتدا محورهای 

مدت زمانی مشخص میشوند. در این خصوص صنعت با استفاده از تجربیات خود و تحقیق در یک بازه میان

ماید. دانشگاه نیز با توجه به ارتباطات نیازها ن -صنایع مشابه، سعی در تعیین مشکالت در مقایسه با سایر 

با نماید. سپس  آکادمیک و اطالع از تازه های فنآوری روز دنیا، سعی در تعیین فرصتهای توسعه برای صنایع

اولویتهای پژوهشی تعیین میگردد و بر مبنای آن در الیه دوم،  اقتصادی، -مبنا قراردادن معیارهای زمانی 

یف میشوند و نهایتا در الیه سوم با استفاده از تیمهای مجرب و متخصص، پژوهش مسائل به عنوان پروژه تعر

)نظارت بر فرآیند تحقیق( به )کاربردرسیدن  به انجام میرسد. همچنین در حوزه صنعت باید الگوی نظارتی از

 نتایج تحقیق( اصالح شود.

                                                                                                                                                                                     

1 - Knowledge 

2 - ISI 

3 - Product 
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 حوزه مؤسسات پژوهشی:  -4-2

تایج مثبت زیر را در پی دارد. یکی از راه های ممکن، محور که نتوجه بیشتر به مؤسسات خصوصی تحقیق 

است که در آنها محقق در منافع حاصل از بهسازی شریک میشود و حق  1تقویت قراردادهای بیع متقابل

الزحمه خود را به صورت جاری از منافع بهسازی دریافت میکند. بدین ترتیب با گره خوردن منافع متخصص 

ترین تحقیق و ناسب بین منافع مشتری و منافع متخصص، ترغیب به انجام کیفیبه منافع مشتری و ایجاد ت

گردد. از راه های ممکن دیگر، افزایش توجه مؤسساتی نظیر دستیابی به بهترین نتایج در متخصص ایجاد می

 گرا در پژوهشهای دانشگاهی است.سازمان مهندسی به الگوهای محصول

 حوزه دانشگاه:   -4-3

در تعریف پروژه های دانشگاهی است. این مدل از  2فته ترین الگوها، استفاده از مدل هرمییکی از توسعه یا 

سویی متضمن ایجاد پژوهشهای معنادار و کاربردی در سطوح مختلف دانشگاه است و از سوی دیگر به دلیل 

بیمه میکند. از  افزایش سطح کیفی و توجه هدفمند به ابعاد کاربردی نتایج، ارتباط بین صنعت و دانشگاه را

و  3خصوصیات دیگر این مدل میتوان به جریان یافتن اصولی بودجه های اختصاص یافته و بورسهای پژوهشی

 اطمینان مشتری به حصول نتایج کاربردی و قابل استفاده اشاره نمود.

اساتید، در این مدل با تکیه بر سطوح مختلف پژوهش در دانشگاه و با استفاده از گروههای مختلف شامل 

دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی، تعریف یک مسئله به عهده فرد باالی هرم که 

عموما از یکی از اساتید با یکی از تخصصهای مورد نیاز در تحقیق است. و با شکسته شدن موضوع به 

از اساتید سایر تخصصهای موضوعات مختلف، افراد دیگری در سطوح بعدی هرم ایجاد میشوند که میتوانند 

الزم و یا دانشجویان دکتری باشند. در الیه های بعدی دانشجویان ارشد و نهایتا دانشجویان کارشناسی قرار 

میگیرند. در این الگو، عالوه بر تمرکز گروه بر یک مسئله مشخص، بار سنگین مسئله شکسته شده و 

 الیه ها ایجاد میشود.همچنین الگوی مدیریت بر هرم زیر دست در هر یک از 

 تبیین شاخصه های تکمیلی:   -4-4

بعنوان  با توجه به اهداف برنامه توسعه کشور الزم است شاخصه های تکمیلی در بحث تحقیق تعریف شود. 

 علمی هیأت اعضاء ارتقاء نامهآئینبرنامه توسعه کشور قید شده است که می بایست در  16مثال در ماده 

 به معطوف علمی هیأت اعضای پژوهشی امتیازات( %50) درصد پنجاه تا که نحوی به صورت پذیرد، بازنگری

 تقویت و توسعه جمله از علمی هیأت ارتقاء برای الزم تمهیدات امر این تحقق برای باشد. کشور مشکالت رفع

 و کشور از خارج و داخل در علمی هیأت اعضاء مطالعاتی فرصتهای افزایش تکمیلی، تحصیالت هایدوره

                                                                                                                                                                                     

1  =BOO 

2 - Emperor 

3 - Grant 
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 دستگاههای با دانشگاهها ارتباط تسهیل کشور، در فنون و علوم پیشرفته فناوری و تحقیقاتی مراکز ایجاد

 گردید. خواهد فراهم صنعت جمله از اجرائی

 نتیجه گیری:  -5

ن مقاله سعی بر آن است تا یک مدل بومی شده برای ارتباط صحیح بین صنعت و دانشگاه ارائه گردد. در ای

فرآیند نیز مانند سایر فرآیندها مستلزم وجود هدف، راهکار و عوامل اجرایی است. چنانکه واضحست که این 

گفته شد هدف رسیدن به معیارهای اهداف توسعه کشور است. در این راستا باید راهکارها و عوامل بگونه ای 

صت معین تحقق یابد. نظام یابند تا فرآیند الزم از وضعیت کنونی که تشریح شد تا اهداف توسعه کشور در فر

لذا آنچه به نظر نگارنده این مقاله مهم است، معرفی راهکار اجرایی و عوامل اجرا و سپس تعیین نواقص و 

 فرصتهای بهبود است:

راهکارهای اجرایی نیازمند قوانین و ضوابط حاکمی است که در تمامی حوزه به گونه ای متناسب و هدفمند 

ند. بطور مثال در حوزه دانشگاه باید الگوهای رشد و ارتقا با هدف ارزش در جهت اهداف فرآیند عمل نمای

دادن به موضوع ارتباط مؤثر با صنعت و رفع نیاز واقعی ذینفعان جهت گیری شود و در بخش صنعت با تکیه 

سو  بر بهبود فرآیندها و تجهیزات با استفاده از پتانسیلهای موجود در دانشگاه، انگیزه های الزم در هر دو

 ایجاد شود.

در بخش عوامل اجرایی چنین بنظر میرسد که یک نقص عمومی در کشور وجود دارد. این نقص بدلیل عدم 

ادبیات مشترک بین صنعت و دانشگاه در مفاهیم پژوهشی است. بدان معنا که در صنعت مفهوم پژوهش به 

اوقات این مشکل نیاز به تبیین و  صورت گسترده و مبتنی بر نیاز یا مشکل موجود مطرح میشود و در غالب

تعریف چندین پروژه بین رشته ای دارد. حال آنکه مفهوم پژوهش در دانشگاه، غالبا توجه به تخصصهای 

متمرکز و تک رشته ای است. لذا نقص عمومی کشور، فقدان مؤسساتی است که از سویی با ادبیات نیازمحور، 

پردازش کردن مسئله در یک فرآیند فکری و و سپس با سعی در رصدکردن مسائل واقعی جامعه داشته 

مشاوره ای، جوانب مختلف موضوع را آشکار کرده و  مجموعه ای از پروژه  های مرتبط با مسئله را که 

از بین نیروهای متناسب با ادبیات دانشگاهی است آماده نمایند و نهایتا با تشکیل کارگروههای تخصصی 

سعی در اهی و حتی ایجاد شرکتهای تخصص محور برای دانش آموختگان،  مستعد و متخصص جامعه دانشگ

انجام تحقیقات و رفع مسئله اولیه نمایند. هر چند این مؤسسات در هر دو شکل خصوصی و دولتی قادر به 

فعالیت هستند ولی بنظر نگارنده در صورتی که این مؤسسات که نقش هماهنگی کننده تخصصی بین صنعت 

مؤسسه با نوع و میزان فعالیتها، وابستگی درآمد و دانشگاه را دارند، دارای شاکله خصوصی باشند، به دلیل 

تجربه های مکرری در این زمینه  نگارندگان این مقالهآثار مطلوب آن زودتر در جامعه محقق خواهد شد. 

 .ندداشته و به نتایج خوبی دست یافته ا

 :مراجع  -6

 13٨6فرهنگی،  های پژوهش دفتر ،"توسعه  و تحقیق مدیریت "؛ منش فدائی امید[ 1]

 13٨9 ،"توسعه روند در پژوهش نقش "؛ رضانیاکاظم [ 2]

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


7 

 

 در ریزی و برنامه پژوهش فصلنامه ،"ملی توسعه در پژوهش و دانشگاه نقش" طبیبی؛ الدین جمال [ سید3]

 25 یصفحه.  22عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش موسسه ،٨ و7 شماره عالی، آموزش

 روابط توسعه کارهای راه ارایه و موانع بررسیسروش؛  خالقی فریبا، مهدوی عبدالمحمد جعفرنژاد، احمد [4] 

 62 - 44ی ، صفحه13٨4مجله دانش مدیریت،  ،" ایران در دانشگاه و متقابل صنعت

پایگاه خبری فنآوریهای پیشرفته ایران،  ،"دانشگاه و صنعت ارتباط بر ایمقدمه "؛ علی اکبر خامیی[ 5]

1391 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

