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 چكیده

و مراكز توليد ها، دانشگاهها گيري از نتايج تحقيقات و آخرين دستاوردهاي علمي كه منشاء بسياري از اين پژوهشبدون ترديد امروزه بهره

باشد بر كسي پوشيده نيست. هر چه ها، صنعت ميهاي كاربردي كه يكي از اين عرصهباشند در عرصهعلم در مؤسسات آموزش عالي مي

نتايج تحقيقات دانشگاهها در صنعت به كار گرفته شود گامي در جهت توسعه برداشته شده است. ايجاد ارتباط مناسب كه استوار بر 

يابي صنعت از آخرين دستاوردهاي علمي توليد شده توسط دانشگاهها از ي ارتباطي عميق و پايدار است با تسهيل در امر اطالعهازيرساخت

گردد از سوي ديگر موجبات توسعه را فراهم يك سو و آگاهي دقيق و جامع دانشگاهها از نيازهاي صنايع كه با انجام پژوهش مرتفع مي

 آورد.مي

ف ميزان تأثير فناوري اطالعات بر ارتباط دقيق، سريع و با كيفيت صنعت و دانشگاه به عنوان استراتژي توسعه و يك ابزار اين مقاله با هد

در دسترس طرفين صنعت و دانشگاه تهيه گرديده و در مسير تدوين اين تحقيق كه پژوهشي كاربردي است از روش ميداني و مطالعه 

دهد كه فعاالن صنايع و متخصصين اين حوزه و نيز اساتيد و ري شده است. نتايج اين مطالعه نشان ميگياي و نيز مصاحبه بهرهكتابخانه

گيري از ترين روش اجرائي ايجاد ارتباط بين دانشگاه و صنعت بهرهمسئولين تأثيرگذار دانشگاهها عالوه بر اين كه بر اين موضوع كه مناسب

اطالعات در استراتژي ارتباط بين دانشگاه و صنعت را عامل مؤثري دانستند. با توجه به نتايج فناوري اطالعات است، دخالت دادن فناوري 

به دست آمده مدل ارتباط دانشگاه و صنعت با استفاده از فناوري اطالعات ارائه گرديد و بر مبناي اين مدل هر چه نقش فناوري اطالعات 

 تر تحصيل خواهد شد.تر و توسعه سريعه و صنعت عميقدر ارتباطات سهم باالئي داشته باشد ارتباط دانشگا

 

 كلمات كلیدی:

دانشگاه، صنعت، فناوري اطالعات، استراتژي فناوري اطالعات، زيرساخت فني، زيرساخت انساني، زيرساخت حقوقي، پژوهش كاربردي، 

 كسب و كار الكترونيكي

 

 مقدمه :

هائي مانند باشد. البته اين موضوع فاكتورها و زير مجموعهدانيم مبحث توسعه يكي از مسائل اصلي در دنياي امروز ميهمانطور كه مي       

اي استفاده كنيم كه مردم گونهباشد يعني اين كه علم را بهشناسي و... دارد. يكي از موارد مهم علم و فناوري ميفرهنگ، اقتصاد، جامعه

هاي موجود و فناوري هم ها و دانشبرند. بنابراين علم يعين تحقيقات بنيادي، تئوريازآن در جهت توسعه و رفاه بيشتر بهره مي بتوانند

 وجود آوردن علم براي مردم و استفاده روزمره از آن جهت تسهيالت و رفاه بهتر. يعني به

ابق آمار و تحقيقات صورت گرفته حدود هشتاد درصد از نيروهاي عالم و مطابق اين تعاريف، علم، نياز به عالم و دانشمند دارد كه مط

باشند. بنابراين نهاد علم ها مشغول به كار ميا هستند و كمتر از بيست درصد در مراكز تحقيقاتي؛ صنايع و شركتەكرده در دانشگاهتحصيل

 يعني دانشگاه. 

فراد جامعه است يعني نهاد صنعت. با اين تفاسير ارتباط علم وفناوري كه كي از فناوري نيز ابزار كمك كننده در جهت رفاه و تسهيالت ا

گونه بيان كرد: توان اينارتباط دانشگاه با صنعت است. ارتباط صنعت و دانشگاه را مي عوامل مهم در توعه همه جانبه كشورهاست همان
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 باشد. گي در راستاي توسعه همه جانبه كشور ميهاي دانشگاه در جهت رفع نيازهاي صنعت كه هماستفاده از توانمندي

شوند. اگر باشد، محسوب مياي در دنيائي كه بر محور و مدار دانائي در جهان كنوني ميدانشگاه و صنعت دو نهاد كليدي هر جامعه

ن ارتباط و تعاملي بين اين دو نهاد، شد ولي امروزه لزوم ايجاد چنيدرگذشته نيازي به برقراري ارتباط بين اين دونهاد در جوامع احساس نمي

التحصيالن دانشگاه از سوي بيش از هر زمان ديگري آشكار شده است. ترتيب نيروهاي متخصص و كارآمد از سوئي و اشتغال به كار فارغ

 ديگر مسائلي است كه در اين زمينه ذهن مسئوالن هر كشور را به خود معطوف كرده است. 

تواند تأثيري تعيين كننده در اين امر داشته باشد. به اين دليل كه اين ارتباط اگر به شكل مناسب برقرا شود ارتباط دانشگاه وصنعت مي

دهد كه بدون وجود اين همكاري، رشد و تواند تأثير بنيادي بر جاي بگذارد. تجربه كشورهاي توسعه يافته و صنعتي به ما نشان ميمي

 داقل بسيار دشوار است. توسعه اقتصادي كشورهاي غير ممكن و ح

گردد بايد هر چه سريعتر اين شكاف با تعامل و هاي علمي كشور با نيازهاي بخش صنعت مشاهده مياي كه امروزه بين ظرفيتفاصله

د تا همكاري بيشتر صنايع و مراكز علمي و دانشگاهي پر شود. نياز صنعت فوري است زيرا هر روز بايد خود را با شرايط بازار تطبيق ده

باشد و از طرف ديگر بتواند در عرصه توليد باقي بماند. متقابالً سرعت دانشگاه به دليل اين كه ماهيتي پژوهشي به كار توليدي زمانبر مي

مي توليد ارزش افزوده نيازمند بنيان علمي است اگر قرار باشد صنعت نيازهاي خود را در ابعاد آموزش و مشاوره و تحقيق مستقل از مراكز عل

اي تأمين كند و يا در ارتباط با نيروهاي علمي با ايجاد مراكز آموزش تحقيقاتي خاص خود به جذب افراد پرداخته و دانشگاهي و حرفه

اي رقابت كند حاصل كار خوشايند نيست. مگر نبايد مراكز صنعتي و توليدي كه بامرازک دانشگاهي و علمي آموزشي و مشاورهاي حرفه

ها هستند با كمك به داشنگاه و يا سفارش به مراكز نياز خود را برطرف سازند؟ يالن دانشگاهي براي حضور در اين مكانالتحصاميد فارغ

طور عمده به لحاظ تفكر خاص مديريتي و امكانات مالي است كه متأسفانه در كشور ما اين عملكرد مستقل خصوصاً در بخش صنعت كه به

ست در كوتاه مدت برخي مسائل و مشكالت صنعت را رفع كند ولي در مجموع پيامدهائي دارد كه گردد، ممكن ابه عينه مشاهده مي

 اي علمي و دانشگاهي است. مهمترين آن كمرنگ شدن نقش مراكز حرفه

ن در واحدهاي باشد برنامه كارآموزي تابستاني دانشجوياها كه به شكلي دائمي و منظم ميدر حال حاضر بيشترين ارتباط صنايع با دانشگاه

 صنعتي است.

اندازي واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع به منظور استفاده از همكاري دانشگاه و مراكز تحقيقاتي در صنعت، استفاده از توان اعضاي راه

جام شده صورت سراسري در سطح كشور انهيأت علمي به صورت انفرادي و از طريق عقد قرارداد مستقيم، از جمله مواردي است كه به

سوئي فكري و همدليل نبود همهاي خوبي كه صورت گرفته است به علت نداشتن يك ساختار مناسب و قانومند و بهاست و به رغم فعاليت

هاي موفقي در سطح برخي اند مشكل ارتباط صنعت و دانشگاه را حل كند و اگر بعضاً تجربهالزم در سطح مديران اين اقدامات نتوانسته

 ريزي شده و منسجم و مطمئن نيست. باشد و حاكي از يك كار برنامها به دست آمده، جنبه موردي داشته و قابل تعميم به كل نميهاستان

نقش و اهميت دانشگاه بدين دليل است كه چون دانشگاه محل تربيت نيروي انساني متخصصص و ماهر و به معناي واقعي كلمه است و 

دانش و مهارت خود را در عرصه توليد و صنعت به كار برد، موجب پيشرفت خواهد شد، اما درحال حاضر  اگر اين نيروي متخصص بتواند

طور عمده بر انتقال دانش تأكيد دارند. دانشگاه ما از سه وظيفه توليد دانش، انتقال دانش به نسل جديد و همچنين نشر و اشاعه دانش به

اي نيتس.در اقع ما يكسري دانش سازي شده و در حد و اندازه شايستهحل اوليه است و هنوز بوميهاي ما در مراالبته تولي دانش در دانشگاه

هاي صنعت خدمات جامعه قرار بگيرد؟ تواند در بخشدهيم. آيا چنين دانشجوي ميگيريم و به دانشجو انتقال ميرا از كشورهاي ديگر مي

 نه در كشور قابل مشاهده است. گونه نباشد جامعه دچار مشكل است كه به عياگر اين

هاي دانشگاه تغيير كرده است و از جمله هاي محيطي سريع، برخي وظايف و رسالتدر هزاره سوم با توجه به تحوالت و دگرگوني

امعي است ها به نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوگوئي مناسب دانشگاههاي جديدي كه به عهده دانشگاه قرار دارد، پاسخمأموريت

ها يعني نشر و اشاعه دانش مدنظر است اما تا موقعي كه بودجه دانشگاه را از كنند. پس رسالت سوم دانشگاهكه اين نهاد در آنها فعاليت مي

شود. كنيم مشكل صنعت و دانشگاه حل نميهاي آزاد( تأمين ميهاي دولتي( و گرفتن شهريه )براي دانشگاهفروش نفت )براي دانشگاه

كند. مورد ديگر اين كه دانشگاه بايد دادند و صنعت نيز در چنين وضعيتي راه خودش را طي ميون دانشگاه خودش را نيازمند صنعت نميچ
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ها ها بايد جزو وظايف آن باشد. يعني اتفاقاتي كه در دانشگاهبه صنعت مشاوره در امر توليد بدهد. همچنين نقش اطالع رساني دانشگاه

شود و به نحو مقتضي به هائي كه برگزار ميها و كنفرانسها، سخنرانيهاي آموزش، كارگاهگيرد و دورهيقاتي كه صورت ميافتد، تحقمي

 خوبي صورت نگرفته است.هاي اجرائي برسد كه متأسفانه اين كار بهرساني ارگاناطالع

هاي قوي در اين زمينه دانشگاه بايستي و با وجود آوردن سايت ITمسأله ها نيز باهم ارتباط ندارند. بنابراين با توجه به بعضاً خود دانشگاه

 هاي خود را به اطالع ديگران برساند.مانند يك فروشنده، مطالب و توانمندي

قرن اخير قرن اطالعات نام دارد حال چگونگي استفاده از آن مهم است. ما بايد بتوانيم در توليد اطالعات نقش داشته باشيم يا 

شود. ازطرف ديگر نقش سازي افكار بايد خود را از مصرف كننده صرف بودن خارج كنيم. هر ساله حجم اطالعات چندين برابر مينهمسا

 Informationنگذشته بود كه نام آن به  ITكه مدت زماني زيادي از به وجود آمدن مسأله ارتباطات هم خيلي مهم است. به طوري

Communication Technology) ICTآيد و آشنائي و ( تغيير كرد. با طرح مسأله ارتباطات، نحوه رد و بدل شدن آن پيش مي

شود و دانشگاه بايد هاي اينترنتي ارائه ميتوان به اطالعات فراواني بر روي سايتكند. از طريق اينترنت مياستفاده بهينه از آن را اقتضا مي

شود علم بنيادي به علم كاربردي نزديك شود و نعت كمك بگيرد. بستر اطالعات باعث ميفناوري اطالعات در برقراري ارتباط با ص ازاين

 اين همان مقوله ارتباط ميان صنعت و دانشگاه. 

ها استفاده نمود. در نكته ديگر مقوله آموزش و پژوهش است كه اين دو جدا از يكديگر نيستند، بايد آموزش ديد و پژوهش كرد و از فرصت

، دانشجو، محيط و محتوا چهار مؤلفه جهت آموزش بودند اما امروزه با توجه به وجود اينترنت و مسأله يادگيري الكترونيكي دو گذشته استاد

مقوله محيط و محتوا پابرجاست ولي استاد و دانشجو به يك مؤلفه پابرجاست ولي استاد و دانشجو به يك مؤلفه يعني يادگيرنده تبديل 

هاي گيرد كه كار را آسان نموده است. دانشجو در سايتتر به وجود آمده اطالعات في ما بين استاد و دانشجو قرار ميشوند. امروزه با بسمي

كنند و كند و بدين صورت همه يكديگر راتغذيه اطالعاتي ميآموزد و استاد نيز پرسش ميگردد، ميدنبال مطالب و اطالعات ميگوناگون به

 برداشته شده است.ها در كليه امور محدوديت

شود كه در فرهنگ اسالمي ما نيز به آن با طرح مسأله آموزش، آموزش مادام العمر يا همان )ز گهواره تا گور دانش بجوي( نيز مطرح مي

آموزش شوند. به معني پايان يادگيري و آموزش او نيست، بلكه اشاره شده است. به عبارتي هنگامي كه فارغ التحصيالن وارد بازار كل مي

 شود.بايد ادامه يابد. آموزش ضمن خدمت باعث ارتباط دانشگاه با نيروي دانشگاهي كه وارد صنعت شده است مي

سر فصل دروس دانشگاهي نيز بايد عالوه بر اين كه ارائه دهنده دانش هستند مهارتي نيز باشند و با علوم محيطي، رفتاري و مديريتي نيز 

كنند مهارت كارهاي صنعتي و نحوه كار در محيط صنعتي و ه بر اين كه داراي اطالعات علمي ميدرگير شوند و دانشجو را عالو

 برخوردهاي آن محيط را به او آشنا سازد. 

ها بايد تخصصي كار كنند در كشور ما اين تخصصي شدن ارزش نشده و اساتيد ها اين است كه دانشگاهمورد ديگر از وظايف دانشگاه

كنند. بايد به اين رسند بدون اين كه بدانند در تخصصشان هست يا نه قبول مياي كه به دست اساتيد ميند هر پروژهكنتخصصي كار نمي

 مباحث سمت و سو داده شود. 

كند. تخصصي كار ها را به اين سمت تشويق ميشود، زيرا روند حاكم، دانشگاهها كار ميهاي مهندس ما بر روي تمام جنبهدر دانشگاه

اي تر است از اين كه امروزه در يك زمينه مقاله بدهند و فردا در يك زمينه ديگر. اساتيد ما بايد بدانند كه اگر در يك زمينهن مشكلكرد

ها پيشي هاي مهندسي از دانشگاههاي خصوصي در بخشهاي ديگر مهارت ندارند، عيب نيست. خيلي از شركتتخصص دارند اما در زمينه

 اند.گرفته
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 ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعتت ضرور

 :توان به شرح زير خالصه كردها را ميپذيرد. داليل افزايش اين همكاريهاي دانشگاه و صنعت به داليل مختلفي صورت ميهمكاري

به دنبال منابع جديدي است كه  آن داشته. كاهش حمايتهاي مالي دولتها از فعاليتهاي پژوهشي در دانشگاهها. اين امر دانشگاهها را بر1

 براي حمايت از فعاليتهاي پژوهشي در دانشگاهها باشند.

 

ها از است كه صنعت براي اجراي پژوهشها و ارتقاي فناوريپذيري آن. اين موضوع سبب شده . افزايش هزينه اجراي پژوهش و آسيب2

 ها پرهيز شود.كاري جويند و از دوبارهدانشگاهها، كه از نزديك با موضوعهاي جديد علمي در ارتباط هستند، مدد 

 

هاي ها و دستاوردهاي زيستي، فناوري اطالعات، مواد و محيطهاي جديد. اين عوامل موجبات تعامل بيشتر ميان كاربرد. ظهور فناوري3

 است.هاي جديد و در نتيجه، لزوم ايجاد ارتباط ميان دانشگاه و صنعت را فراهم كرده فناوري

 

حلهاي پايدار صورت اكنون به عنوان روشهايي براي يافتن راهها همالمللي. اين نوع همكارياي و بينهاي بين رشتههمكاري. ضرورت 4

 است.هاي ائتالفي را فراهم كرده هاي اقتصادي و ايجاد شبكهگيرد. اين موضوع همچنين، زمينه همكاري ميان نهادمي

 

هاي چند جانبه ميان هاي جديد. نظر به تغيير و تحوالت محيطي، نياز به همكارياتي و شبكههاي عملي. تالش براي طراحي ساختار5

 است. كنند، ضروري شدهسازمانها، كه فرايند نوآوري را تسهيل مي

 

 :روش تحقیق

آنها از روش كيفي استفاده  ارتباط دانشگاه و صنعت و تحليلبررسي تاثير فناوري اطالعات بر به اطالعات مورد نياز در باره جهت دسترسي 

هاي اسنادي براي شناخت بيشتر موضوع ضروري تشخيص داده شد. پژوهشهاي كيفي و داده هاشد. در اين ميان، لزوم پيوند مصاحبه

نجا كه دهد. از آهاي اسنادي است. اين روش همچنين، رويكردي تفسيري را در دستور كار خود قرار ميمعموالً مبتني بر مصاحبه و بررسي

توانند به علمي كمّي همچون يافته باشند و به يقين نميتوانند داراي يك علم سازمانعالي هرگز نميهاي مطالعاتي در باره آموزشحوزه

فيزيك تبديل شوند، محققان بايد روش تفهم و درک را برگزينند. بنابراين، قرار گرفتن محقق در تعامل نزديك با يك موضوع پژوهشي 

 هميت است.حايز ا

 

ها بپردازد برداري از روشهاي تفسيري به شناخت بيشتر جريانها و پديدهدر اين نوع تحقيق، محقق بر آن است كه با كسب اطالعات يا بهره

شهايي كند. افزون بر اين، روو مشاهدات را با زبان مخاطبان بيان كند. به طور كلي، تفسير نقش بزرگي در پژوهشهاي علوم انساني ايفا مي

شوند، به طورخاص براي هاي جداگانه دنبال مياي از رويدادها در نمونهكه براي دنبال كردن فرايندها و تفسير رويدادها در زماني كه زنجيره

به منظور بررسي دانش انباشته موجود در موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت از روش فراتحليل  .شوندها مهم تلقي ميشناخت علّي پديده

هاي سازي قرارگيرد. در اين روش پژوهشگران يافتهنياز نظريهتواند خود پيشهاي مختلف است كه مياستفاده شد. فراتحليل، تحليل يافته،

برداري از نتايج مطالعات و پژوهشهاي مختلف به بحث و ( و با بهره1374كنند )ريترز، هاي ساير محققان استوار ميخود را براساس يافته

 (.Hedges ,1992پردازند )درباره موضوعي خاص ميبررسي 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


كنند. اولين دوره به ( سابقه همكاري دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسيم مي1383همكاري دانشگاه و صنعت شفيعي و آراسته )

ره به پس از جنگ جهاني دوم و اوايل عنوان اصلي مهم در كنار آموزش قرار گرفت. دومين دوگردد كه پژوهش بهاواخر قرن نوزدهم برمي

هاي ، ارتباط ميان دانشگاه و صنعت، با توجه به نيازهاي بازسازي خرابي1950و درطول دهه  1940گردد. از ميانه دهه برمي 1970دهه 

صنعت را به نيروهاي  هاي جديد، نيازمنديجنگ و بهبود قدرت نظامي، عالوه بر نوآوري و رقابت در دستور كار قرارگرفت. فناوري

متخصص و رويكردهاي متفاوت به پژوهشهاي بنيادي و كاربردي افزايش داد. سومين دورة همكاري دانشگاهها و صنعت از اوايل دهه 

 شود.آغاز مي 1980

 

تني بر صنعت تفاوت داشت. جهت داد. اقتصاد جديد با اقتصاد مب در اوايل اين دهه، اقتصاد مبتني بر صنعت به اقتصاد مبتني بر دانش تغيير

، 1990هاي فناوري و رقابت در بازار جهاني بود. در دهه گذاري در پژوهش براي دستيابي به نوآوريصنعت هرچه بيشتر نيازمند سرمايه

شرفته تدوين و تصويب لوايح از سوي دولتها، با هدف تسهيل در ايجاد ارتباط اثربخش ميان دانشگاه، صنعت و دولت، در كشورهاي پي

ها و اهميت بسياري يافت. شفيعي و آراسته معتقدند كه در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزلة سازكاري براي ابداع فناوري

اكنون در بسياري از توليد محصوالت جديد، بازآموزي نيروهاي متخصص، ايجاد شغل و رقابت جهاني مورد توجه قرار گرفته است. هم

[ اقداماتي اساسي براي حمايت از فعاليتهاي علمي صورت پذيرفته است. نظر به OECDسازمان همكاري و توسعه اقتصادي ] هايكشور

تر از اينكه اين سازمان بر رقابت اقتصادي تأكيد دارد، توجه به علوم را فعاليتي ضروري و ارتباط ميان دانشگاهها و صنايع را با اهميت

 (.Calvert & Patel, 2003)است گذشته اعالم كرده 

 

اي در هيئت دولت آغاز شد. بر اساس اين مصوبه دفتري با تصويب مصوبه 1361ارتباط دانشگاه با صنعت در ايران براي اولين بار در سال 

هاي نفت، خانهبه نام دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالي ايجاد شد. افزون بر اين، دفاتر مشابهي در وزارت

ز صنايع، معادن و فلزات، نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، كار و امور اجتماعي، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغا

شوراي ”م ، شوراهايي نيز به نا1365به فعاليت كردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نيز در بسياري از دانشگاهها ايجاد شدند. در سال 

تعطيل شدند. در همين دوران، دفتر مركزي ارتباط دانشگاه با  1373در همين دفاتر ايجاد، اما در سال “ هماهنگي دفاتر ارتباط با صنعت

ايجاد كند. “ شوراي عالي ارتباط دانشگاه وصنعت”صنعت به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران انتقال يافت. دولت نيز تصميم گرفت 

هاي فرهنگ و آموزش عالي و صنايع، نمايندگان صنايع ملي نفر از رؤساي دانشگاههاي فنّي، معاونان پژوهشي وزارتخانه 10اين شورا در 

ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي عضويت داشتند. 

دادند. فعاليتهاي اين شورا نيز پس از مدتي متوقف شد. همچنين، به منظور شناخت بيشتر ماهيت ر تشكيل مينف 23اعضاي اين شورا را 

المللي با نظارت كميته دايمي ملي و بين در مجموع هشت كنگره 1372ـ1383ارتباط دانشگاه و صنعت و توليد ادبيات موضوع از سال 

 ، ادبيات ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران بر دو محور زير استوار است:كنگره سه جانبه برگزار شده است. به طور كلي

 

 هاي مؤثر؛. روشهاي ايجاد همكاري1

 

 هاي مراكز آموزش عالي براي ايجاد ارتباط با صنعت.. مشكالت و محدوديت2

 :مشكالت و محدودیتها

توان به مواردي عالي براي ايجاد ارتباط با صنعت وجود دارد كه از آن ميان ميمشكالت و محدوديتهاي بسياري از سوي مراكز آموزش 

هاي صنعتي در ارتقاي اعضاي هيئت علمي، منظور كردن حق باالسري زياد به آموزش محوري دانشگاهها، منظور نكردن فعاليت”چون 
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(، حاكميت مديريت دولتي برصنايع 1383)احساني، “ صنعت علمي، جايگاه سازماني ضعيف ارتباط دانشگاه وفعاليتهاي صنعتي اعضاي هيئت

پور هاي كارآموزي )فرضي(، نبود محتواي كيفي و مفيد دوره1383بزرگ كشور و متقاضي خدمات دانشگاه نبودن صنايع )جهانگيريان، 

(، نبودن روحيه 1377شيدي، ؛ ر1377هاي درسي و نيازهاي صنعت )منافي، (، ارتباط ضعيف ميان برنامه1377حسيني، صائن و حاج

(، عدم توجه به 1381( و كمبود مراكز تحقيقاتي كاربردي )بيانيه ششمين سمينار ارتباط دانشگاه و صنعت، 1377كارگروهي )نقيان فشاركي، 

و توسعه )علي  گذاري در تحقيقو پا گير و گرايش نداشتن صنعت به سرمايه (، ضوابط و مقررات دست1374بهسازي نيروي انساني )موال، 

( اشاره كرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به ميزان تحقيق و 1379( و وابستگي روحي و فكري صنايع به خارج از كشور )تواليي، 1377احمدي، 

 .توسعه كشور بستگي دارد

ه با مشكالتي واجه و منجر به بسياري از پروژه هاي ارتباط بين دانشگاهها و صنعت از طريق ابزار فناوري اطالعات پايه گذاري  مي شود ك

 شكست مي گردد .

 از اين جا سرچشمه مي گيرد كه عبارتند از: (IS)  علل اصلي شكست پروژه هاي

 .(IT)فقدان رابطه روشن بين راهبرد سازمان و راهبرد  -1

 شكست برنامه ريزي سيستم هاي اطالعاتي در اينكه جزو فرايند برنامه ريزي سازمان شود. -2

 مي شود. (IT)و سازمان كه به كاهش بيشتر تعهد و حس از خود دانستن پروژه  (IT)ن ارتباط و مشاركت بين فقدا -3

 شكست در پي گيري منافع و خواسته ها. -4

بايستي با راهبرد سازمان همسو شود تا مديران شركت و سازمان تشويق شوندو  (IT)بنابراين، بديهي است كه براي موثر بودن راهبرد 

 موارد زير را اجرا كند: (IT)ي اطالعات به عنوان يكي از منابع سازمان ارزش قائل شود و طي اجراي راهبرد برا

 آگاه كردن افراد كليدي از روش اطالعات. -1

 مي تواند به ارزش افزوده عمليات كاري اضافه كند. (IT)نشان دادن اينكه چگونه  -2

 فرايند كاري. فراهم كردن مبنايي براي اصالح و بهبود -3

 مشخص شده: (IS)عامل اصلي شكست پروژه هاي  6انجام شده،  KPMGبا بررسي اخيري كه توسط شركت خدماتي و مشاوره 

 -5عدم درگيري كاربر  -4 عدم درگيري و پشتيباني مديريت ارشد -3 طرح توجيهي ضعيف -2 برنامه ريزي ضعيف پروژه  -1

 عدم از خود دانستن پروژه - 6تازه بودن تكنولوژي براي سازمان 

يا چند مورد از اين عوامل مي تواند در  1هر يك از عوامل ممكن است موفقيت پروژه را به شيوه هاي گوناگون به خطر بياندازد، منتهي 

نگام پروژه تنها راه نهايت آنقدر ريسك پروژه را افزايش دهد تا از آن پس آنرا بي فايده سازد، در صورت بروز چنين وضعيتي خاتمه ي زود ه

 حلي است كه براي سازمان باقي مي ماند.

را كه براي سازمان، عوامل داخلي محسوب مي شوند در دو حوزه  (IS)با بررسي دقيق تر مي توان عوامل اصلي شكست پروژه هاي 

 شكست پروژه و شكست مديريت پروژه، تقسيم بندي نمود.

 ست انساني، فني و يا فرايند باشد.هر يك از اين عوامل مي تواند ناشي از شك
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 استفاده از مدلهای فناوری اطالعات در ارتباط بین دانشگاهها و صنعت:

 به منظور ايجاد ارتباط بين دانشگاهها و صنعت با بهره گيري از فناوري اطالعات در كشورمان قبل از هر كاري ابتدا بايد يك استراتژي بر

 اين استراتژي بايد به صورت كامل و جامع پياده سازي شود.اساس قوانين كشور تعريف گردد كه 

 ويژگي استراتژي بر اساس قوانين كشور بايد شامل موارد زير باشد : نيترعمده

 باشد. جهت دارهدفمند و  ،باشد به عبارت ديگر آينده نگرز استراتژي بايد بر روي اهداف بلند مدت كشور متمرك

 را توصيف كند كه براي مديريت كردن كليه منابع به كار رود.استراتژي بايد طرحي همه جانبه 

            د.استراتژي بايد بر مبناي دستيابي به نتايج كليدي و در نهايت تضمين بقاي كشور در بين رقبا تدوين شو

. رسالت باشديملت آن كشور مراحل طراحي استراتژي را بيان داشت. قدم نخست در طراحي استراتژي يك كشور تعيين رسا توانيماكنون 

راي دوره ، بي خرد و كالن است. اين اهدافهاهدف. قدم بعدي تعيين كنديمكشور زمينه هاي فعاليت آن كشور در امور مختلف را معرفي 

قدم بعدي شناسايي . به تحقق رسالت كشور بيانجامد هاآنبه نحوي كه انجام  شونديمهاي زماني كوتاه مدت و بلند مدت تعريف 

ي هايتوانمند بر اساستا  كنديماين نكته به طراحان استراتژي كشور كمك . ي مختلف كشور از نظر نقاط قوت و ضعف استهابخش

و تهديدهايي كه براي كشور خصوصاً در عرصه  هافرصتناسايي د. شمسير ويژه اي را براي رسيدن به اهداف تعيين كنن ،خاص كشور

 د دارد قدم بعدي در راستاي تدوين استراتژي است.ي وجواقتصاد

با استفاده از آن اطالعات استراتژي  توانديماكنون اطالعات الزم براي طراحي استراتژي كشور به دست آمده است و دانشگاهها و صنعت 

 ي بسيج كند.مورد نظر را تعيين كند. پس از تعيين استراتژي بايد تمام قوا را براي رسيدن به اهداف استراتژ

 مواردي كه بايد در تعيين قلمرو و نفوذ و گسترش دولت الكترونيك با توجه به قوانين كشور در نظر گرفته شود عبارتند از :

 تعريف ساختار ارتباط بين دانشگاه و صنعت با استفاده از فناوري اطالعات و اجزا و عناصر كليدي آن -

 تعريف مخاطبان و كاربران  -

 ي نتايج مورد انتظار باشد.رندهيبرگم اندازي كه به سادگي قابل درک و در ترسيم چش -

 ت.تعيين اهداف عملياتي كه قابل سنجش و قابل اندازه گيري اس -

ي الزم به منظور حمايت از تحقق مطلوب و تعريف شيوه اي كه ميزان آمادگي سازماني براي استقرار ارتباط بين اين هايمشتعيين خط  -

 حوزه را تعيين كند.دو 

چنانچه مركز توليد كننده علم يعني دانشگاهها را بعنوان زير مجموعه اي از دولت محسوب نماييم مدلهاي زير براي ارتباطات فناوري 

 اطالعات متصور مي باشد:
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 رتباط خدماتي است.( :در اين مدل ارتباط الكترونيكي شهروندان با دولت مطرح است و اهميت اين اG2Cدولت و شهروندان ) -

هاي خصوصي ارتباط الكترونيكي برقرار ها و بخشهاي دولتي با سازمانها با سازمانها سازمان( : در اين مدلG2Bدولت و بازرگانان )

 كنند.نموده و خدماتي را ارائه مي

بر بهينه كردن ارتباطات بين دولت و كارمندان تمركز دارد. كارمندان دولت بايد كارهاي خود را با  مؤلفه(: اين G2Eدولت و كارمندان)

به درستي پياده سازي شود در بهينه سازي ارتباطات ميان شهروندان و  مؤلفهصرف حداقل زمان و هزينه به انجام برسانند. اگر اين 

 گذار است. ريتأثنيز  هاسازمان

شود. در اين :در اين مدل ارتباط متقابل بين دو يا چند سازمان و موسسه دولتي يا وزارتخانه با يكديگر عملياتي مي(G2Gدولت و دولت)

 شوند.ها به صورت الكترونيكي مبادله ميها و خط مشيها، دستورالعملمدل بخشنامه

ارتباط دانشگاهها و صنعت مي تواند مورد بررسي قرار گيرد با بررسي انجام شده و مطالعه عميق تر مدلهاي فوق مدل دولت و بازرگانان در 

هرچند اين مدل مزاياي  فراواني دارد  ؛ از يك طرف دانشگاهها بعنوان دولت و صاحبان صنايع بعنوان بنگاه در اين مدل جاي ميگيرند.

دو عوامل شكست اين پروژه ها را مي توان در ليكن چنانچه توجه كافي به مراحل اجرا نگردد پروژه هاي ارتباطي با مشكل مواجه خواهد ش

 موارد زير بررسي نمود:

 مالكيت ضعيف پروژه )شكست انساني( -1

 تكنولوژي تكامل نيافته يا تثبيت نشده )شكست فني( -2

 عدم درگيري كاربر )شكست انساني( -3

 طرح توجيهي ضعيف )شكست انساني( -4

 ارتباطات ضعيف )شكست انساني( -5

 بررسي فرايندها و اهداف سازمان قبل از بكارگيري تكنولوژي شكست در -6

 عوامل شكست مديريتي:

 مديريت پروژه بي تجربه )شكست انساني( -1

 برنامه ريزي ضعيف پروژه )شكست فرايند( -2

 مديريت ضعيف خواسته ها )شكست فرايند( -3

 وابستگي به ابزارهاي مديريت پروژه )شكست فني( -4

 يخ پايان كار )شكست فرايند(عدم وجود تار -5

 رهبري ضعيف )شكست انساني( -6

 آزمايش ناكافي )شكست فرايند( -7
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