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 ده چكي
ـ   ن مقالـه موانـع ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه در ايران مورد بررسي قرار گرفته و راه كارهايي                   در اي

در اين مقاله ضمن بررسي پيشينه تحقيق، به تبيين         . اجرايـي براي رفع اين موانع پيشنهاد شده است        
بـراي اجراي پژوهش از روش تحقيق ميداني كه با          . موضـوع و روش تحقـيق پرداخـته شـده اسـت           

نمونه آماري شامل . طالعـات گسـترده كـتابخانه اي مـورد پشـتيباني قـرار گرفته، استفاده شده است            م
خـبرگان بخـش صـنعت و دانشـگاه در اسـتان هاي تهران، اصفهان و خراسان بوده و از تكنيك هاي                      

 نتايج به دست آمده از اجراي اين براساس. كيفـي و كمـي بـراي تحلـيل اطالعات استفاده شده است      
 هماهنگي مراکز تحقيقات دانشگاهي با مراکز صنعتي، عدم ارتباط ميان سياست هاي             هش عـدم  پـژو 

مراکز صنعتي به  راهـبردي بخـش صـنعت با سياست هاي راهبردي تحقيقات دانشگاهي، کم توجهي         
 تحقـيقات دانشـگاهي، عـدم ثـبات مديريت در مراکز صنعتي، نامناسب بودن                نـتايج  داري از  بـر  بهـره 

ن پژوهشي کشور، شناخت ناکافي مراکز تحقيقات دانشگاهي از مسايل و مشکالت            سياسـت هاي کال   
مراکـز صـنعتي، تفـاوت فرهـنگ سازماني مراکز تحقيقات دانشگاهي باصنايع و باالخره عدم اعتماد                 

 از مهم ترين موانع توسعه روابط متقابل صنعت و          مراکز صنعتي به کاربردي بودن تحقيقات دانشگاهي      
 . يران هستنددانشگاه در ا

 
صنعت، دانشگاه، روابط صنعت و دانشگاه، موانع روابط صنعت و              : هاي كليدي واژه

 دانشگاه

                                                      
  هراندانشيار دانشكده مديريت دانشگاه ت ∗

 ) مكاتبه كننده (پژوهش گر ارشد مركز پژوهش هاي كاربردي مديريت دانشگاه تهران ∗∗
 عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ∗∗∗
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 مقدمه 
پيشـرفت و توسـعه هـر كشـوري بسـتگي بـه تعامل صحيح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه                     

توسعه در اختيار  واقـع، يكـي از پـر ارزش تريـن منابعي كه جامعه براي پيشرفت و     در. دارد
ارتقاي تكنولوژي بر نوعي زمينه سازي در جامعه متكي است؛ دانشگاه . است د، دانشگاهدار

 .به عنوان بستر واقعي تربيت نيروي انساني در اين رابطه نقشي غير قابل انكار دارد
كشـورهاي در حـال توسـعه، راهبردهاي متفاوتي را براي دستيابي به توسعه ملي پيشنهاد             

در تمامي اين راهبردها علم و تكنولوژي محور اصلي توسعه به           آنچه مسلم است    . مـي كنـند   
بنابراين ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت با توجه به پيشرفت هاي سريع علم             . شـمار مي آيند   

ا نيروي انساني   يچـرا كـه صادره هاي دانشگاه        . و تكـنولوژي امـري روشـن و بديهـي اسـت           
اختراع و اكتشاف و نوآوري علمي و       متخصـص و ماهـر در زمينه هاي گوناگون و هم چنين             

ايجاد . گسـترش دامـنة علـم و دانـش، بخـش بسـيار مهمي از وارده هاي بخش صنعت است                   
در .  هماهنگـي و ارتـباط مؤثـر بين اين دو بخش در توسعه ملي داراي اهميت بسزايي است                 

ايه ايـن مقالـه براسـاس پـژوهش انجـام شـده بـه بررسي موانع ارتباط دانشگاه و صنعت و ار                     
 .راه كارهاي مناسب براي رفع اين موانع پرداخته خواهد شد

 موضوع تحقيق 
 پژوهشي با   ،بـه مـنظور بررسـي موانـع برقراري ارتباط مؤثر بين دانشگاه و صنعت در كشور                

هـدف شناسائي راه كارهاي اجرائي رفع موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در سه استان بزرگ                
 .ت گرفتتهران،  خراسان و اصفهان صور

 :مسايل اساسي كه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفت عبارتند از

  ميزان هماهنگي مراكز تحقيقات دانشگاهي با مراكز صنعتي؛  .١

چگونگـي ارتـباط مـيان سياسـت هاي راهبردي بخش صنعت با سياست هاي راهبردي       .٢
 تحقيقات دانشگاهي؛ 

 تحقيقات دانشگاهي؛   به بهره برداري از نتايج صنعتيميزان توجه مراكز  .٣

سياســت هــاي كــالن پژوهشــي كشــور در تجهــيز مــنابع و هدايــت مراكــز تحقــيقات   .٤
 دانشگاهي در زمينه رفع مشكالت صنايع؛
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 ميزان تأثير ثبات مديريت در مراكز صنعتي بر گرايش به انجام تحقيقات دانشگاهي؛ .٥

 عتي؛ميزان شناخت مراكز تحقيقات دانشگاهي از مسايل و مشكالت مراكز صن .٦

 فرهنگ سازماني مراكز تحقيقات دانشگاهي؛  .٧

 .ميزان اعتماد مراكز صنعتي به كاربردي بودن تحقيقات دانشگاهي .٨

بـه هـر حـال، باعنايـت به مطالب يادشده اساسي ترين مسئله تحقيق، بررسي و شناخت                   
 موانـع اصـلي برقـراري ارتباط مناسب بين دانشگاه و صنعت در كشور است كه با استفاده از         
مطالعـات كـتابخانه اي، تحقـيق ميداني و نظر خواهي از خبرگان صنعت و دانشگاه داده هاي                  
پـژوهش گـردآوري شـد و بـر مبناي فنون تحليل كمي و كيفي مورد بررسي و تحليل قرار                    

 . گرفت

 بررسي پيشينه تحقيق 
 توسعه در واقع عبارت است از نوعي توانايي و گنجايش براي آنچه مردم                      وپيشرفت  

توانند با هر وسيله اي كه در اختيار دارند انجام دهند تا وضع زندگي خود و ديگران را                    ي م
 به بهبود بخشيدن و     شديدبنابراين، توسعه و پيشرفت، به معناي داشتن تمايل          . بهبود بخشند 

به هر حال، در روزگار ما هر كشوري تالش در راه توسعه             .توانايي در تحقق اين آرزوست    
 . ]5[دروري مي داننضتوسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را  زيرا ،دارد

بر اين اساس به بررسي نقش دانشگاه در توسعه صنعتي، بررسي پيشينه ارتباط دانشگاه و               
صـنعت در ايران و وضعيت ارتباط دانشگاه با صنعت در كشورهاي مختلف جهان و ارتباط                

 .صنعت ـ دولت و دانشگاه پرداخته مي شود

 نشگاه در توسعه صنعتي نقش دا. ١
امـروزه ارتـباط مطلـوب بيـن صنعت و دانشگاه به عنوان مقولـه اي كارآمد در جهت توسعة                   
اقتصـادي ـ اجتماعـي و موفقيـت بـرنامه هـاي آتـي يـك جامعه، ضرورتي انكار ناپذير شده                     

د،  كه اين دو نهاد در جامعه بازي مي كنن  يارتـباط صـنعت با دانشگاه، با توجه به نقش         . اسـت 
نيز بدون ايجاد زمينه هاي     و  نيازمـند ساز و كارهاي ويژه اي است كه بدون پرداختن به آن ها               

. مناسـب به عنوان حلقه هاي واسط اين ارتباط، نمي توان بركارآمدي آن ها دل خوش داشت                
 يصـنعت بـراي شـكوفايي خـود و روي آوري به دانشگاه نيازمند زمينه سازي و بلوغ خاص                  
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دانشـگاه نـيز بـراي جـذب صنعت،         . نمـي شـود    ممكـن    چـيزي ، چنيـن    اسـت كـه بـدون آن      
آوري  مي تواند بر روي     هـاي خاصـي نـياز دارد كه در صورت بروز شكوفايي آن             توانمـندي 

 است كه به تأثير پذيري      ددر نهايت امر، اتحاد و آميختگي اين دو نها        . صنعت، اميدوار باشد  
 .شد خود و توسعه جامعه را به دنبال مي آوردو تأثيرگذاري متقابل از همديگر، زمينه هاي ر

 ركن اساسي توسعه در هر جامعه اي محسوب مي شوند و            وبنابرايـن دانشـگاه و صنعت د      
 شرط الزم براي موفقيت و شتاب بخشيدن به فرآيند توسعه، به ويژه       ،همكـاري بيـن ايـن دو      

 .توسعه پايدار است
ص و بسـياري از توانايـي هـاي علمي،           متخصـ  ينـيروي انسـان    ي     ميـن کنـنده   أ دانشـگاه هـا ت    

 مراکز صنعتي نيز که آزمايشگاه هايي عملي      .اند تحقيقاتـي و آزمايشـگاهي مـورد نياز صنايع        
اند، به منظور بهره گيري از فناوري مورد نياز خود، از  ي آموخته هاي دانشگاهي   بـراي تجـربه   

 سوي ديگر به تحقيق و يک سو به نيروي انساني متخصص براي مشاغل فني و مديريتي و از   
 بنابرايـن، نيازهاي متقابل اين دو قطب و در نهايت تسريع فرآيند توسعه              .توسـعه نـياز دارنـد     

 .ضرورت برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت را تعيين مي كند
بـراي برقـراري و پـايداري ايـن ارتـباط، الزم اسـت فعاليـت هـاي آموزشـي و پژوهشي                      

 .ال و آينده ي جامعه، به ويژه نيازهاي صنعتي، تدوين شود          دانشـگاه هـا براسـاس نـيازهاي ح        
 با  .هـم چنيـن بقـا و رشـد مراکـز صنعتي در گرو همگامي با تحوالت علمي و فناورانه است                    

توجه به روند سريع تحوالت علمي و فناورانه، به ويژه در چند دهه ي اخير، اين نکته اهميت           
 .ي تعامل دانشگاه و صنعت است  نحوهندهنشان ده) ١(شماره  نمودار .خاصي يافته است

 
 انجام طرح هاي تحقيقاتي

 ارايه آموزش هاي تخصصي

 ارايه خدمات مشاوره

 ارايه ي توانمندي هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي

 فعال کردن واحدهاي تحقيق و توسعه

 تامين نيروي انساني تخصصي

 نمندي هاي عملي و تجربيارايه توا

 ارايه ي کمک هاي مالي و اعتباري

 نياز به تحقيق و توسعه

 نياز به رفع مشکالت حال و آينده

گاه
انش
د

 

 

 نياز به نيروي انساني متخصص

 

ت
صنع

 

 نحوه تعامل دانشگاه و صنعت. ١نمودار 
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باط نتايج و خدمات    مل ما را به اين نکته رهنمون مي شود که اين ارت           أاندکـي مطالعـه و ت     
  يا در توسعه و پيشروي اين تحوالت نقش         در برداشـته،  يـي در کشـورهاي صـنعتي         گسـترده 

 به عبارت ديگر، صنعت همواره در حال توسعه و دانشگاه ها همواره محرک              .اند داشته اي    عمده
 .اند و پيشگام اين توسعه بوده

 ارتباط دانشگاه و صنعت در ايرانرسي پيشينه بر. ٢
 کشـور مـا بـه سـبب عـدم مشـارکت بخش خصوصي و صنايع در فعاليت هاي پژوهشي،                     در

هاي مختلف   صنعت کشور از جنبه اصوالً.اند  داشته را بر عهده دانشـگاه هـا ايـن نقـش عمده        
وابسـته بـه خـارج از کشـور اسـت و همين امر با وجود تاسيس مراکز تحقيقاتي مختلف در                     

ي   نکته .ه به آن ها مانع رشد تحقيقات در صنعت شده است          وزارتخانه ها يا سازمان هاي وابست     
دار نقش رهبري فعاليت هاي  قـابل بررسـي ايـن اسـت کـه دانشـگاه هـاي مـا تا چه حد عهده                 

 اند يا خير؟ اند و آيا پاسخ گوي نيازهاي تحقيقاتي صنايع بوده پژوهشي بوده
 سيسأدهد که تا قبل از ت     نگاهـي به پيشينه ي ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران نشان مي              

 در وزارت فرهـــنگ و آمـــوزش عالـــي کـــه براســـاس  دفـــتر مرکـــزي ارتـــباط باصـــنعت
هاي ارتباطي دانشگاه و صنعت       هيئـت دولـت مبنـي بر طرح زمينه         ۱۳۶۲مصـوبه دوم اسـفند      

صورت گرفت، هيچ گونه  ارتباط سازمان يافته اي بين دانشگاه و صنعت وجود نداشته و اگر           
اي نبوده است که از نزديک با مسايل يکديگر آشنايي پيدا  جود داشته به گونه هم ارتباطي و  

 در حقيقت دانشگاه ها از نظر صنايع فقط تامين          .کـرده و بـا هم همکاري مستمر داشته باشند         
 . اند کننده ي کادر فني بوده

رفت،  ي خوبي براي ارتباط دانشگاه با صنعت به شمار مي          ايجاد اين دفتر، اگر چه مقدمه     
و سطح   امـا بـه لحـاظ ايـن كـه فعاليـت آن غالـبا اداري بـود و کارکـنان  آن ناکافـي بودنـد                          

 ۱۳۶۵ در سال    .تخصصـي بااليـي نداشـتند، کارايـي آن در انجـام دادن رسالتش اندک بود               
در همين دفتر     شوراي هماهنگي دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت      شـورايي نـيز تحـت عـنوان         

فـتر مرکـزي ارتـباط بـا صـنعت  به سازمان پژوهش هاي علمي و        پـس از آن د    . شـد تشـکيل   
  .صنعتي ايران انتقال يافت و در حال حاضر در اين سازمان به فعاليت خود ادامه مي دهد

از جملـه اقدامـات ديگر دولت در زمينه ي ارتباط دانشگاه با صنعت ايجاد شوراي عالي                 
ي تشکيل آن در وزارت صنايع سنگين  هارتـباط صـنعت و دانشـگاه  بود که فعاليت هاي اولي          

 فعاليت هايي به شرح زير به مرحله        ١٣٧٥ و   ١٣٧٤ايـن شورا طي سال هاي        .صـورت گرفـت   
 . آورداجرا در 
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 ارزيابي فعاليت هاي مشترک تحقيقاتي بين دو وزارتخانه •
گذاري به منظور ارايه     بندي و اولويت   آوري مشـکالت صـنعت و دانشـگاه، طبقه         جمـع  •

 ؛ ي مناسبکارها راه
  اليحـه پيشـنهادي ارتـباط صـنعت و دانشگاه به منظور قانون مند              بـاره بررسـي اولـيه در     •

 ؛  فعاليت ها و رفع معضالتكردن
شناسـايي و ارزيابـي امکانـات  سـخت افزاري و نرم افزاري تحقيقاتي در دانشگاه ها و                    •

 ؛ مراکز تحقيقاتي
  ؛تصويب کليات طرح قطبي کردن ارتباط صنعت و دانشگاه •
 . ۱۳۷۴برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش صنعت و دانشگاه در بهمن  •

 شدمتاسـفانه فعاليت هاي اين شورا پس از تشکيل چندجلسه و مصوبات مختلف متوقف               
 بـه پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي تغييراتي در ساختار،            ۱۳۷۷تـا ايـن كـه در سـال          

هاي معاونين آموزشي و پژوهشي  ا نام نشستفعاليـت وترکيـب آن به وجود آمد و جلساتي ب        
دستگاه هاي اجرايي  در زمينه سياست گذاري و بهبود ارتباط دانشگاه ها با ساير دانشگاه هاي                 

هاي مطالعاتي اساتيد در  د کـه تهيه و تصويب  آيين نامه اجرايي فرصت    شـ اجرايـي تشـکيل     
 .صنايع، از مهم ترين اين فعاليت ها بوده است

 از .قـش دولت در ايجاد ارتباط بين دانشگاه و صنعت،کم رنگ بوده است در مجمـوع ن   
ها در سطح کالن نيز به گونه اي نبوده است که            سـوي ديگـر، سياسـت گذاري و برنامه ريزي         

 از .دانشـگاه و صـنعت نقـش واقعـي خـود را در اجـراي بـرنامه هـاي توسعه ي ملي ايفا کنند           
وي تحصيلکرده، و از صنعت هم فقط انتظار توليد         نير) تولـيد (دانشـگاه فقـط انـتظار تربيـت         

تر   همين مسئله نيز در کم رنگ     . آن هم بدون کنترل کيفيت در هر دو مورد         .کاال بوده است  
  ناهماهنگي وزارتخانه هاي    .کـردن نقـش دفـتر ارتباط دانشگاه با صنعت بي تاثير نبوده است             

که متاثر از همان سياست گذاري ها و و وزارتخانه هاي صنعتي نيز علـوم، تحقيقات و فناوري     
  ارتباط دانشگاه با صنعت از پشتوانه ي         شدبـرنامه ريـزي هـاي کـالن کشـور اسـت، موجـب               

 اگر چه شوراي پژوهش هاي علمي کشور در سال هاي اخير             .اجرايـي قـوي برخوردار نباشد     
بــا ايجــاد کميســيون هــاي مخــتلف ســعي داشــت يــک نظــام هماهــنگ در بــرنامه ريــزي و   

 که  ـياست گذاري تحقيق و توسعه در کشور ايجاد کند، اما به لحاظ نبود ضمانت اجرايي                س
  هنوز هم ـست اهمـان توزيـع اعتـبارات تحقيقاتـي و کنـترل و نظارت بر هزينه کردن آن ها             

تـوان از يـک خـط مشـي و نظـام تحقيقاتـي منسـجم و جهت دار در راستاي اهداف و                    نمـي 
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و  وزارت علوم، تحقيقات  و فناوري         ناتواني   .ر کشور يادکرد  بـرنامه هـاي توسـعه اي ملـي د         
ــوراي         ــي ش ــدرت اجراي ــعف ق ــباط و ض ــن ارت ــراري اي ــنعتي در برق ــاي ص ــه ه  وزارتخان

 کـه نه صنعت بتواند توان       شـده پـژوهش هـاي علمـي کشـور در ايجـاد هماهنگـي، موجـب                
و نه دانشگاه ها و     را به درستي درک کند      ) دانشـگاه هـا و مراکز تحقيقاتي      (تحقـيقات بومـي     

مراکـز تحقيقاتـي اين امکان را پيدا کرده اند که از نيازهاي صنعت آگاهي يافته و براي حل                   
 . ]٦[ و ]٧[ مشکالت آن خود را بيازمايند

  نگاهي به وضعيت ارتباط دانشگاه با صنعت در كشورهاي مختلف جهان.٣
مختلف، مسير حركت آن ها، ساز      مطالعه و مقايسة روند ارتباط دانشگاه با صنعت در جوامع           

و كارهـاي بـه كـار گرفته شده و نتايج حاصل از اين ارتباط براي دستيابي به يك الگوهاي                    
اگر چه الگوهاي پيوند    . مناسـب ارتـباط دانشگاه با صنعت از اهميت زيادي برخوردار است           

 تعيين مي شود    يا ارتباط دانشگاه با صنعت به ميزان زيادي تحت تأثير عوامل دروني كشورها            
و هــر يــك از كشــورها راه هــاي مختلفــي را مــورد آزمــايش قــرار داده انــد، ولــي معمــوالً   

 . كه مي توانند مورد توجه و استفاده قرار گيرند مي شودجريان هاي عامي هم يافت
بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه در جهان توسعه يافته، ارتباط و همكاري بين                 

در اين كشورها دانشگاه ها     .  بـه طـور سـنتي پشتوانه محكمي داشته است          دانشـگاه و صـنعت    
در حالي كه در جهان در حال توسعه اين ارتباط ضعيف           . پيشـگام توسـعه صـنعتي بـوده انـد         

اسـت و علت آن هم اين است كه صنعت در اين كشورها درون زا نبوده و انتقال تكنولوژي                   
شكل ) مونتاژ(  يا به صورت هم بست        ١ستبـدون انـتقال دانـش فنـي بـه صورت كليد در د             

 .بديهي است كه چنين صنعتي نياز چنداني به تحقيق و توسعه ندارد. گرفته است
در جهـان توسـعه يافـته كـه در آن پـيوندهاي بيـن دانشـگاه و صنعت به طور سنتي قوي         

 :است، به كشورهاي آمريكا، سوئيس، ژاپن، چين و كره جنوبي اشاره مي شود

 آمريكا
 آمـريكا آزادي دانشـگاه هـا بـراي انجـام مشـورت و رايزني و هم چنين اجراي تحقيقات                     در

مشـترك بـا صـنعت و يـا عقـد قـراردادهاي تحقيقاتـي با صنعت، يك ويژگي مثبت بوده و                      
دولـت هـم بـه صـورت هـاي مخـتلف، مسـتقيم و غير مستقيم، اين روند را ترغيب و تشويق                 

 ١٩٧٧ صنعت و دانشگاه ابتكاري بود كه در سال          بـرنامه همكـاري هـاي تحقيقاتي      . مـي كـند   
                                                      

1. Turn Key 
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توسـط بنـياد علمـي علـوم آغاز شد تا حمايت صنايع از تحقيقات دانشگاهي را سازماندهي                  
ايـن برنامه از طريق ايجاد مراكزي كه همكاري دراز مدت بين دانشگاه و صنعت، در                . كـند 

 در آمريكا دير زماني . مي شودزميـنه تحقـيقات مـورد عالقـه دو طرف را موجب شده اجرا          
اسـت كـه آزمايشـگاه هـاي تحقيقاتـي دانشـگاه هـا در اختيار جامعه صنعتي قرار گرفته اند تا                      

همكاري هاي مفيد رونق يابند و بهره برداري از تسهيالت          . دوبـاره كـاري هـا به حداقل برسند        
 .گسترده و ارزش مند و منحصر به فرد، به بهترين شكل ممكن حاصل آيد

 سوئيس
.  سـوئيس، همكـاري دانشـگاه و صـنعت، اسـاس اقتصـاد ايـن كشـور را تشـكيل مي دهد             در

به ويژه در صنايع شيميايي و صنايع       ) كارخانه ها (مجاورت دانشگاه ها با شركت هاي توليدي        
و صنعت گران، نمود بارزي   ) دانشگاهيان(ماشـيني و وجـود شبكه هاي غيررسمي دانشمندان          

 .عت در اين كشور استاز همكاري هاي دانشگاه و صن

 ژاپن
دانشگاه ها  . در ژاپـن، دانشـگاه هـا دروازة ورود دانش پيشرفته از كشورهاي اروپايي بوده اند               

در . در زميـنه تحقيقات مشترك و راهنمايي هاي فني با صنعت نقش كامالً گسترده اي دارند               
 صنعت نيز توسعه   بسـياري از مـوارد، يـك دانشگاه انجام تحقيقات بنيادي را تقبل مي كند و               

اغلـب شـركت هـاي تولـيدي بـراي انجـام كارهـاي تحليلي به                . گـيرد  مـي    كـار را بـر عهـده      
حتي در مراكز عمده و بزرگ، عموماً صنعت        . آزمايشـگاه هـاي دانشـگاه ها مراجعه مي كنند         

رهـبري مشـخص بـر دانشـگاه هـاي مجـاور دارد و به طور كلي از ديد دانشگاه ها، ارتباط با                       
 . مهم دريافت بودجه هاي تحقيقاتي به شمار مي آيدصنعت منبع

 چين
در چيـن، مؤسسـه تحقـيقات تكـنولوژي صـنعتي، نقش رابط دانشگاه با صنعت را عهده دار                   
ــگاه و صــنعت،      ــي دانش ــروه، يعن ــر دو گ ــاي ه ــتفاده از تخصــص ه ــيفة آن اس اســت و وظ

 تدوين برنامه هاي    سـرمايه گـذاري مشـترك بـراي نـيروي انساني و امكانات و هزينه ها براي                
 . تحقيقاتي مشترك است

ــراي توســعه     ــيقات تكــنولوژي صــنعتي ب ــن، دانشــگاه هــا از طــريق مؤسســه تحق در چي
تكـنولوژي يـا محصـول صـنعتي خـاص، انجـام تحقـيقات را بـه طـور كارمـزدي از جانب                       
شـركت هـا قـبول مـي كنـند، شركت صاحب منفعت، لوازم موردنياز براي اين تكنولوژي يا          

صـنعتي موردتحقـيق را فـراهم مـي سـازد و بـر اسـاس توافق  با مؤسسه، پرداخت                     محصـول   
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كارمـزد بـه طـور كـامل يا به صورت اقساط انجام مي شود نتايج چنين تحقيقاتي به صورت                    
انحصـاري براي شركت طرف قرار داد ارسال مي شود به اين ترتيب كه شركت مذكور در                 

 . نتايج تحقيقات را دريافت مي كندزمان هاي معين، يك نسخه منحصر به فرد از

 كره جنوبي 
در جمهوري كره در سال هاي اخير، اقدامات خوبي در جهت همكاري هاي متقابل دانشگاه               

و ايـن نقش بيشتر بر عهده بنياد ملي علوم و مهندسي كره   . و صـنعت صـورت گرفـته اسـت        
وسعه تكنولوژي هاي است كه بودجه تحقيقات مشترك توسط صنايع و دانشگاه ها را براي ت     

ايـن بـرنامه بنـيادي هدفدار، استادان دانشگاه ها و مديران تحقيق و              . جديـد، تأميـن مـي كـند       
توسـعه صـنعتي را دور يكديگـر گـرد مـي آورد تـا فهرسـت كاملـي از زمينه هاي تحقيقات                       

ي دانشـگاهي را كه از نظر صنايع و براي انجام فعاليت هاي آن ها در راه توسعه تكنولوژي ها                  
 .]7[جديد، ضروري و حياتي است، تهيه و تدارك كنند 

  ارتباطات صنعت ـ دولت ـ  دانشگاه.٤
دانشـگاه و صـنعت تاكـنون به عنوان حوزه اي نسبتاً مجزا و مستقل از هم در حال انجام دادن                     

دانشگاه ها  . وظايفـي هستند كه پيش از اين در حيطه وظايف سازمان هاي ديگري بوده است              
آن هسـتند تـا بـه تحقـيقات خـود يك صورت بازرگاني بدهند در حالي كه صنايع                   بـه دنـبال     

نقش دولت در اين وسط برقراري ارتباط بين اين . به دنبال توسعه آموزش و تحقيقات هستند
دولت ها با ارايه مشوق ها از يك طرف و ايجاد فشار، مؤسسات دانشگاهي              . دو حـوزه اسـت    

 هدايت  مي كنند تا بتوانند در ايجاد ثروت ملي نقش            و ديگـر مراكـز آموزشـي را بـه سـمتي           
در كشورهايي كه از . نقـش دولـت ها در ارتباط با صنعت نيز تغيير كرده است       . داشـته باشـد   

روش سـرمايه داري اسـتفاده مـي كنـند، اكـنون نقش دولت در ايجاد نوآوري و اقتصاد ملي                    
ش خود كم كرده و از كنترل       بيشـتر شـده و در كشـورهاي سوسياليسـتي سابق، دولت از نق             

كامل خود بر علم، تكنولوژي و سياست كاسته و خود را به كشورهاي سرمايه داري نزديك 
 .كرده است

نتـيجه كلـي تغيـيرات در زميـنه هـاي يادشـده پيچيدگـي هر چه بيشتر روابط بين دولت،                     
ن المللي و نياز    دانشگاه و صنعت به جهت نياز به ايجاد ثروت ملي، نياز به رقابت در سطح بي               

 . ]19[به اطمينان از وجود ارتباط بهينه بين نتايج تحقيقات و نيازهاي بازرگاني است 
هـم زمـان كـه دولـت، دانشـگاه و صنعت مشتركاً به دنبال توسعه اقتصادي هستند ارتباط                   
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 .پيچيده اي بين آن ها در حال شكل گيري است
اين مدل  . ارتـباطات اسـت   درصـدد توصـيف و تشـريح ايـن          » مثلـث سـه ضـلعي     «مـدل   

مكانيسـم هـاي جديـد سـازماني را تشـريح مـي كـند، كـه باعـث ارتقـاء نوآوري و تغيير در                         
سـاختار ايـن مـدل تفاوت اساسي با مدل هاي موجود ايجاد      . شـيوه هـاي بازرگانـي مـي شـود         

ر تغيير د. نوآوري دارد و بيشتر بر توسعه اجتماعي و اقتصادي مبتني بر دانش تأكيد مي ورزد       
تعدادي از اين . ارتـباطات بيـن صـنعت، دولـت و دانشـگاه ناشـي از يك سري عوامل است                

 :عوامل عبارتند از
ارتـباط نـزديك بيـن مراكـز تولـيد دانـش و اسـتفاده كنندگان نتايج اين تحقيقات                    .١

باعث رشد سريع مراكز صنعتي ـ دانشگاهي شده است كه داراي اهداف مشتركي             
 .ي نيازهاي دانشگاه و صنعت به طور هم زمان باشدهستند، تا بتواند در راستا

پـيدايش و گسترش وسايل ارتباطي پيشرفته مانند كامپيوتر، تلفن همراه، اينترنت و            .٢
ديگر وسايل ارتباطي پيشرفته كه باعث شده سازمان ها ارتباطات متقابل را افزايش             

 . و توسعه داده و از دانش و تجربيات يكديگر استفاده كنند
 در شــيوه هــاي ارتــباطات و هماهنگــي بــه گونــه اي كــه ارتــباطات از حالــت تغيــير .٣

عمـودي بـه حالـت افقـي تغيـير پـيدا كـرده اسـت و باعث شده است تا شيوه هاي                       
بوروكراتـيك منسـوخ شـوند و جاي خود را به روش هاي ارتباطي قابل انعطاف تر                 

 .بدهند
دانشگاه، دولت و صنعت    بـه طـور كلـي ايـن پيشرفت ها در برخي جوامع باعث نزديكي                

شـده اسـت و در بعضـي ديگـر از جوامـع هـنوز هـم دانشـگاه، دولـت و صـنعت به صورت                          
 .حوزه هاي جداگانه عمل مي كنند

بـه عـنوان مـثال در كشـور آمـريكا اين پيشرفت ها منجر به افزايش ارتباطات بين دولت،                    
هم كار مي كردند   دانشـگاه و صـنعت شـده و دانشـگاه و صـنعت كـه پيش از اين مستقل از                     

. ]11[اكـنون در قالـب كارهـاي تحقيقاتي و مشاوره اي ارتباط نزديكي با هم برقرار كرده اند                 
به عنوان  (استراتژي هاي قديمي توسعه، چه آن هايي كه مبتني بر اولويت بخش صنعتي بودند               

) قشوروي ساب(و چه آن هايي كه معتقد به اولويت بخش دولت بودند         ) مـثال كشور آمريكا   
منسـوخ شـده انـد و جـاي خـود را بـه استراتژي هاي توسعه مبتني بر دانش داده اند كه بر اين        
عقـيده اسـتوارند كـه در توسـعه و نـوآوري، دولـت، دانشگاه و صنعت بايد به طور هم زمان                      
مـورد توجـه قـرار گـيرند و هـيچ كـدام اولويـت و برتري بر ديگر عناصر ندارد بلكه بايد با                        
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ساختار جديد  . اطات متقابل به توسعه اقتصادي مبتني بر دانش كمك كنند         كمك هم و ارتب   
سازماني براي ارتقاء نوآوري در قالب يك مثلث سه ضلعي دولت، دانشگاه و صنعت باعث               
شـده اسـت كه دانشگاه جايگزين بخش نظامي، به عنوان عامل هدايت كننده، شود و بدين                 

ين اين سه حوزه از ميان برداشته شده است و          ترتيـب يكـي از بـزرگ تريـن موانـع ارتباطي ب            
روزبـه روز ارتـباط بين اين سه حوزه بيشتر مي شود به طوري كه در سيستم مبتني بر همكاري                    

دانشگاه با  . مـتقابل جديـد، هـر كـدام از حـوزه هـا مي توانند نقش ديگري را برعهده بگيرند                   
ار شركت عمل مي كند، صنايع با       اسـتفاده از تجهـيزات انكابـتور به عنوان مؤسس و بنيان گذ            

تأسـيس دانشـگاه هـاي شـركتي، وظـيفة آمـوزش را انجـام مي دهند و دولت از طريق انجام                      
 . ]4[، ]12[، ]16[تحقيقات و ديگر برنامه ها، در زمينه نوآوري سرمايه گذاري مي كند 

 بندي مباني نظري تحقيق جمع 
ش انسـان ها است، به وجود آوردن  اگـر بـپذيريم كـه توسـعه و پيشـرفت عمدتـاً زاده تـال         

سـرمايه، بهـره گـيري از مـنابع طبيعـي، گسـترش صـنعت، توسـعه كشاورزي، فعال كردن                    
كشـور در عرصـه بازرگانـي جهانـي و در نهايـت رفـاه جامعـه در گرو توانايي و استعداد                      
نـيروهاي دانشگاهي است كه ثروت بر جسته ملي و نيروي بالقوه اي محسوب مي شود كه                 

 .اند متضمن رشد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي باشدمي تو
بنابرايـن دانشـگاه و صنعت دو ركن اساسي توسعه در هر جامعه اي محسوب مي شوند                 
 . و همكاري بين اين دو شرط الزم براي موفقيت و شتاب بخشيدن به فرآيند توسعه است

ها به عنوان كشورهاي بررسـي هاي تاريخي نشان مي دهد كشورهايي كه امروزه از آن             
 ، تحوالت صنعتي آن ها ابتدا از دانشگاه ها و مراكز نامبرده مي شود ) صـنعتي ( يافـته     توسـعه 

علمـي آغاز شده و به عبارت ديگر نيروهاي علمي در آن كشورها پيشگام توسعه صنعتي                
 بـوده انـد و از زماني كه صنعت شكل گرفت، منابع براي حل مشكالت خود به دانشگاه ها                

 .و مراكز علمي مراجعه كرده و اين روند هنوز هم ادامه دارد
باتوجـه بـه نكاتـي كـه گفته شد،  هم نيازهاي متقابل دانشگاه و صنعت و هم نيازهاي                    
توسـعه ايجاب مي كند كه همكاري و ارتباط نزديكي ميان دانشگاه وصنعت وجود داشته               

 كشوري به توان علمي و      باشـد و اصـوالً صـرف نظـر از برخـي مالحظـات، بالندگـي هر                
ــه      ــي ك ــنوان نهادهاي ــه ع ــن دانشــگاه و صــنعت، ب ــيوند بي تكنولوژيكــي و همكــاري و پ

   . ]8[ ]10[ ]14[ ]15[فعاليت هاي علمي وتكنولوژيكي را به عهده مي گيرند بستگي دارد
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اگـرچه ضـرورت ايجاد ارتباط مناسب بين دانشگاه و صنعت كامالً محرز است با اين                
 . ارتباطي موثر بين دانشگاه و صنعت در كشور به وجود نيامده استوجود تاكنون

ضعف بنيان سياست گذاري براي    : در كشـورهاي در حـال توسـعه مسـايل متعددي مانند           
علـوم و تكـنولوژي و فقـدان اسـتراتژي هاي مرتبط، كمبود نيروي انساني متخصص به ويژه                  

ي، مسئله كميابي تجهيزات پژوهشي و      توزيـع نامناسـب آن، اتكـاء زياد به تكنولوژي واردات          
فقـدان بـانك هـاي اطالعاتـي در زميـنه هـاي مـتفاوت علمي، ناتواني در ارزيابي كاربردي ـ                     
اقتصـادي فعاليت هاي تحقيق و توسعه، فقدان مشاركت بخش هاي ذي ربط جامعه در توسعه                

اه محسوب  علـوم تكـنولوژي، وجـود دارد كه از موانع اصلي روابط متقابل صنعت و دانشگ               
 . مي شوند

مطالعـه و مقايسه روند ارتباط دانشگاه و صنعت در جوامع مختلف، مسير حركت آن ها،                
سـاز و كارهـاي بـه كـار گرفـته شـده و نـتايج حاصـل از ايـن ارتـباط براي دستيابي به يك                

اگــرچه . الگوهــاي مناســب ارتــباط دانشــگاه و صــنعت از اهميــت زيــادي بــرخوردار اســت
يـا ارتـباط دانشـگاه و صـنعت بـه مـيزان زيـادي تحـت تأثير عوامل دروني         الگوهـاي پـيوند     

كشـورها تعييـن مـي شـود و هـر يـك از كشورها راه هاي مختلفي را مورد آزمــــايش قرار                      
داده انـد، ولي معموالً جريان هاي عامي هم يافت مي شود كه مي توانند مورد توجه و استفاده                   

 .قرار گيرند
ه در دنـياي امـروزي در حـال وقـوع اسـت، دولت ها، دانشگاه ها      تغيـيرات فزايـنده اي كـ      

وصـنعت را بـه جهتـي سـوق داده اسـت كه براي ايجاد ثروت ملي، با هم در ارتباط بوده و                        
اين تغييرات ناشي از تغييرات و      . همـزمان از علـم وتكـنولوژي بـراي ايـن كار استفاده كنند             

رتباطات بين دانشگاه، دولت و صنعت      تحوالتـي اسـت كه در عرصه هاي نوآوري، رقابت، ا          
 .به وقوع پيوسته است

تغيـير و تحولـي كـه در وظايف دولت، صنعت و دانشگاه به وجود آمده، باعث تغيير در                   
روابـط آن هـا شـده اسـت بـه گونـه اي كـه هر كدام مي توانند قسمتي از وظايف يكديگر را          

   ]17[ ]20[ي دانش شده است     انجـام دهـند و ايـن ارتـباطات باعـث تغيـير در زير ساخت ها                
]15[ ]13[ ]9[  . 

 پرسش هاي تحقيق 
 وجود دارد؟ آيا هماهنگي اثر بخشي بين مراكز تحقيقاتي دانشگاهي و مراكز صنعتي .١



  ...اه كارهاي توسعه روابط متقابل بررسي موانع و ارايه ر

 

 

٥٣

آيـا بيـن سياسـت هـاي راهبردي مراكز صنعتي و سياست هاي تحقيقاتي دانشگاه ها رابطه               .٢
 وجود دارد؟

ه به كارگيري نتايج تحقيقات و سفارش انجام        آيـا بيـن بي توجهي مراكز صنعتي نسبت ب          .٣
 طرح هاي تحقيقاتي از سوي آنان به دانشگاه ها رابطه وجود دارد؟

آيـا بيـن ثـبات مديريـت در مراكـز صنعتي و گرايش آنان به تحقيقات دانشگاهي رابطه               .٤
 وجود دارد؟

 آيا پذيرش متقابل بين مديران صنعت و دانشگاهيان وجود دارد؟ .٥

 يران مراكز صنعتي، اساتيد دانشگاه درك روشني از مسايل صنعتي دارند؟آيا به نظر مد .٦

 آيا بين فرهنگ سازماني مديران مراكز صنعتي و اساتيد دانشگاه تفاوت وجود دارد؟  .٧

آيـا مراكز صنعتي و مؤسسات توليدي به تحقيقات پژوهش هاي مراكز دانشگاهي اعتقاد               .٨
 دارند؟

 روش تحقيق 
 بهره گرفته شده است با استفاده از اين         ١ز روش بررسـي ميدانـي     بـراي اجـراي  ايـن طـرح  ا          

روش بـا مـراجعه به نمونه آماري اجراي مصاحبه و توزيع و گردآوري پرسش نامه بخشي از           
داده هـاي مـورد نـياز براي اجراي طرح گردآوري شد، ضمناً اين روش با مطالعات گسترده                  

 . كتابخانه اي پشتيباني شد

 ريجامعه و نمونه آما
جامعـه آمـاري شامل اساتيد دانشگاهي و مديران بخش صنعت در شهرهاي تهران، مشهد و                

 نفر از آنان انتخاب و      ١٢٠اصـفهان است كه براساس روش نمونه گيري، نمونه معرف تعداد            
 پرسـش نامـه از پرسش نامه هاي         ٨٦و در نهايـت     . بيـن آنـان پرسـش نامـه تحقـيق توزيـع شـد             

  مورد تجزيه SPSSwin داده هاي آن از طريق نرم افزار آماري  برگشـتي قابل قبول بوده و     
 .و تحليل قرار گرفت

                                                      
1. Field Reaserch 
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 ) تكنيك هاي گردآوري داده ها ( ابزارهاي سنجش 
بعد از تعيين سؤاالت و متغيرهاي تحقيق پژوهش گر مي بايد ابزارهاي جمع آوري اطالعات               

طالعات استفاده شده   را مشـخص كـند در ايـن تحقـيق از روش هـاي زير براي جمع آوري ا                  
 .است

در اين مرحله تيم پژوهش به بررسي كتب،  :بررسي ها و مطالعات گسترده كتابخانه اي ) الـف 
مجـالت و پايان نامه ها در كتابخانه هاي تخصصي موجود در تهران و هم چنين به جستجوي              

ين گسـترده در شـبكه اطـالع رسـاني جهانـي اينترنـت پرداخـته و سـعي در دستيابي به آخر                     
 . دستاوردها در زمينه ارتباط بين صنعت و دانشگاه  كرده اند

به منظور تحليل كمي اطالعات و رفع محدوديت تعميم نتايج و هم چنين         :پرسش نامه ) ب
دسـتيابي دقيق تر به وضعيت فعلي و موجود در زمينة ارتباط صنعت و دانشگاه از پرسش نامه                  

 يـن پرسش نامه طيف پنج گزينه اي ليكرت بوده         اسـتفاده شـده و مقـياس مـورد اسـتفاده در ا            
 .است

 تکنيک هاي تجزيه وتحليل داده ها
 .براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش هاي آماري زير استفاده شده است

بـه مـنظور بررسـي وجـود يـا فقدان شاخص هاي مورد بررسي به         :آزمـون دوجملـه اي    . ١
 . دو جمله اي استفاده شدعنوان موانع ارتباط صنعت و دانشگاه از آزمون

به منظور تأييد يا رد سؤاالت تحقيق  :آزمون فرض تك متغيري دربارة ميانگين يك جامعه. ٢
كـه در راسـتاي بررسـي موانـع ارتباط صنعت و دانشگاه طراحي شده بودند، از آزمون تك                   

 .  استفاده شدtمتغيري 

 بررسي اعتبار پرسش نامه 
يابي يك تحقيق، اعتبار و روايي ابزار سنجش آن است          يكـي از مهـم تريـن شاخص هاي ارز         

مـنظور از اعتـبار مـيزان سـازگاري نـتايج حاصل از اجراي مجدد پرسش نامه در يك محيط              
هر چقدر ميزان سازگاري بيشتر باشد، اعتبار پرسش نامه باالتر    . نسـبتاً مشابه محيط قبلي است     

 .خواهد بود

ود دارد كه يكي از معروف ترين آن ها،         بـراي سـنجش اعتـبار، شـيوه هـاي معينـي وجـ             
در اين تحقيق براي تعيين اعتبار پرسش نامه ها از تكنيك آماري . روش آلفاي كرونباخ است

 . ]1[  ]2[آلفاي كرونباخ  استفاده مي  شود 
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مقـدار آلفـاي كرونـباخ پرسـش نامـه مـورد استفاده در اين تحقيـــق كه به كمك نرم                    
كـه بـيان گـر پايايي زياد ابزار         . اسـت  % ٧٨به شـده اسـت       محاسـ  SPSSwinافـزار آمـاري   

 . ]1[ ]2[اندازه گيري اين تحقيق است
براسـاس مطالعـات مبانــي نظـري ســؤاالت اصـلي تحقـيق در دو بعــد شناسـايي موانــع و       
راه كارهـاي بـر طـرف كـردن موانع ارتباط متقابل بين صنعت و دانشگاه تعيين و پرسش نامه                    

احـي و مطالعـات ميداني در استان هاي تهران، خراسان و اصفهان     تحقـيق براسـاس آن هـا طر       
 . انجام شد

 يافته هاي تحقيق 
ذيالً  بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ميداني به دسته بندي موانع ارتباط صنعت و دانشگاه                 

 . ]٣[در ايران پرداخته و سپس راه كارهاي اجرايي برطرف كردن اين موانع تبيين مي شود
نشان گر مسايل اساسي مورد بررسي در پژوهش، موانع و راه كارهاي            ) ١(شـماره   نگـاره   

 .توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه است
 

 موانع و راه كارهاي اجرايي توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه. ١نگاره 

 موانع اصلي راه كارها
مسايل اساسي 

موردبررسي در 
 پژوهش

ف
ردي

 

 صنعت و دانشگاه و تقويت و ايجاد دفاتر •
 نظارت بر فعاليت هاي آنان

تشكيالت واسط مناسب به عنوان پل  •
ارتباطي بين دانشگاه و صنعت وجود 

 .ندارد 

طراحي سيستم ارزيابي كارايي و اثر بخشي  •
 دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه 

ه و صنعت كارا و اثر دفاتر ارتباط دانشگا •
 . بخش عمل نمي كنند

ايجاد مراكز و پژوهشي در رشته هاي مختلف  •
 دانشگاهي

سازماندهي مناسب در دانشگاه براي ارايه  •
خدمات فني و مشاوره اي به صنايع وجود 

 .ندارد

تعيين ضوابط ارسال پروژه هاي صنعتي به  •
 دانشگاه 

مسايل و مشكالت صنايع به دانشگاه هاي  •
 . منتقل نمي شود

ايجاد مركز و تعيين ضوابط تشويقي براي  •
تشكيل گردهمايي هاي مشترك بين دولت، 

 دانشگاه ها، صنايع و موسسات پژوهشي

عدم تشكيل گردهمايي هاي متشكل  •
ازصنايع، دانشگاه ها، موسسات پژوهشي و 

 هيات دولت

ميزان هماهنگي 
مراكز تحقيقات 

دانشگاهي با مراكز 
 صنعتي
 

١ 
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 . ١ادامه نگاره 

 موانع اصلي راه كارها
مسايل اساسي 

ردبررسي در مو
 پژوهش

ف
ردي

 

اجراي طرح تحقيقاتي به منظور تدوين آيين نامه ها و          •
 مقررات مورد نياز

نارسائي تدوين و تهيه آيين نامه ها و مقررات            •
الزم به منظور تسهيل ارتباط بين دانشگاه و              

 صنعت
ايجاد بانك هاي اطالعات مورد نياز توسط وزارت            •

 صنايع
نارسايي در ايجاد بانك هاي اطالعاتي از                •

 طرح هاي تحقيقاتي مشترك صنعت و دانشگاه
تعيين ضوابط و سازوكارهاي تشويقي براي                    •

 .به كارگيري نتايج تحقيقات
عدم استفاده  از ابزارهاي انگيزشي براي ترغيب         •

 كارگيري نتايج تحقيقات    مديران صنايع در به    
 دانشگاهي

طراحي سازوكارهاي تشويقي براي توسعه هسته هاي        •
 تحقيق و توسعه

ناكافي بودن هسته هاي تحقيق و توسعه در               •
 صنايع كشور

 نبود مراكز علمي و تحقيقاتي مشترك دانشگاه        • ايجاد مراكز مشترك تحقيق دانشگاه و صنعت •
 و صنعت

ارتباط ميان 
سياست هاي راهبردي 

بخش صنعت با 
سياست هاي راهبردي 
تحقيقات دانشگاهي

٢ 

عدم اعتماد بخش صنعت به كاربردي بودن             • تحقيقات و اطالع رساني مناسبارايه نتايج كاربردي  •
 تحقيقات دانشگاهي 

 ناآشنائي صنايع از پتانسيل دانشگاه ها • اطالع رساني از پتانسيل دانشگاه ها به صنايع •
طوالني بودن زمان انجام پروژه هاي تحقيقاتي         • يتعيين ضوابط تشويقي وتنبيه •

 توسط دانشگاه ها
 پيچيدگي ارتباط بين سازمان هاي تحقيقاتي • شفاف سازي و اطالع رساني •

ميزان توجه مراكز 
صنعتي به بهره برداري 

ازنتايج تحقيقات 
 دانشگاهي

٣ 

طراحي نظام شايسته ساالري در انتخاب مديريت              •
 صنايع 

عدم ثبات مديريت صنايع براي اجراي                  •
 طرح هاي تحقيقاتي 

ايجاد سازوكارهاي تشويقي براي انجام تحقيقات در         •
 صنعت 

عدم گرايش مديران صنايع به انجام تحقيقات          •
 دانشگاهي 

تاثير ثبات مديريت در
صنعتي مراكز 

پرگرامين به انجام 
تحقيقات دانشگاهي

٤ 

اختصاص درصدي ازبودجه عمومي براي تجهيز             •
 مراكز پژوهشي

 عدم تجهيز مناسب مراكز پژوهشي •

كمبود تخصيص اعتبارات تحقيقاتي از بودجه         • افزايش اعتبارات تحقيقات دانشگاهي •
 عمومي دولت به تحقيقات دانشگاهي 

ايجاد هماهنگي در ارتباط الزم بين وزارتخانه هاي            •
 يادشده

انه هاي صنعتي و        ناهماهنگي بين وزارتخ        •
آموزش عالي در برنامه ريزي هاي آموزشي و         

 توسعه صنعتي 

سياست هاي كالن 
در پژوهشي كشور 

تجهيز صنايع و 
هدايت مراكز 

تحقيقات دانشگاهي 
در زمينه رفع 
 مشكالت صنايع

٥ 

اطالع رساني مناسب درباره  نقش هاي سازماني                •
 صنايع 

ناكافي بودن آگاهي دانشگاهيان از نقش هاي          •
 سازماني صنايع 

كمبود بازديدهاي علمي دانشجويان و اساتيد از        • شويقي و تنبيهي مورد نياز تعيين ضوابط ت •
 صنايع

عدم برگزاري همايش ها و سمينارهاي مشترك       • ايجاد مركزي براي توسعه همايش هاي مشترك •
 دانشگاه و صنعت 

ميزان شناخت مراكز 
تحقيقات دانشگاهي 
از مسايل و مشكالت 

 مراكز صنعتي

٦ 

جراي عدم تعيين هويت دانشگاهيان از طريق ا           • تعيين ضوابط تشويقي براي انجام پروژه هاي صنعتي •
 تحقيقات صنعتي 

كمبود گرايش دانشگاهيان به اجراي پروژه هاي        • تعيين ضوابط تشويقي براي انجام پروژه هاي صنعتي •
 تحقيقاتي صنعتي 

نبود رقابت دانشگاه ها در اجراي پروژه هاي              • آموزش مهارت هاي ارتباطي  •
 تحقيقاتي بخش صنعت 

فرهنگ سازماني 
مراكز تحقيقات 

 دانشگاهي
٧ 

عريف طرح هاي كاربردي و تعيين ضوابط تشويقي و         ت •
 اعمال نظارت مناسب

 كاربردي نبودن تحقيقات دانشگاهي در صنعت  •

تعيين ضوابط و تخصيص اعتبار به منظور شناسايي               •
 مشكالت بخش صنعت 

 صنعت بي توجهي دانشگاه ها به مشكالت بخش  •

عدم درك روشن دانشگاهيان از عمليات داخلي        • اجراي طرح هاي تحقيقاتي مشترك  •
 صنايع 

 ساختار نامناسب دانشگاه ها براي انجام تحقيقات • ايجاد مراكز پژوهشي صنعتي در دانشگاه ها •

عدم اعتماد مراكز 
صنعتي به كاربردي 

بودن تحقيقات 
 دانشگاهي

٨ 
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با عنايت به موانع يادشده، راه كارهاي اجرايي برطرف كردن موانع صنعت و دانشگاه در            
 : كشور به شرح زير پيشنهاد مي  شوند

 راه كارهاي اجرايي رفع موانع ارتباط صنعت و دانشگاه 
بـا توجـه بـه بررسـي هـاي بـه عمـل آمـده از تجـزيه و تحلـيل سـؤاالت پرسش نامه تحقيق و                            
مطالعـات تطبيقـي در زميـنه ارتـباطات مؤثر دانشگاه و صنعت در ساير كشورها مي توان در                   

 :  برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت موارد زير را پيشنهاد كردزمينه رفع مشكالت

براي رفع موانع موجود در دانشگاه ها در رابطه با برقراري ارتباط با صنايع به موارد زير اشاره                 ) الف
 : مي شود

 .سازماندهي دانشگاه ها براي ارايه خدمات فني و مشاوره اي به صنايع .١
نشگاه ها مطابق با نيازهاي واقعي بخش صنعت؛ اعضاي         راه اندازي رشته هاي علمي در دا       .٢

هـيأت علمـي در راسـتاي بـه هـنگام كـردن اطالعـات و هم چنين ارتقاء سطح دانش و                      
گذرانــدن فرصــت . معلومــات از فرصــت مطالعاتــي و يــا تحقيقاتــي اســتفاده مــي كنــند 

.  پذيرد مطالعاتـي يـا تحقيقاتـي مـي توانـد در مراكـز علمـي و يا در مراكز صنعتي انجام                    
حضـور اعضـاء هيأت علمي در صنعت فرصت مغتنمي را براي برقراري ارتباط دانشگاه       

 .و صنعت فراهم مي آورد
آشـنا كردن دانشجويان تحصيالت تكميلي با مشكالت صنايع و تشويق آنان به بررسي               .٣

و تحقـيق در مـورد ايـن مشكالت به عنوان پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت تكميلي،                  
رتي كه پايان نامه هاي فارغ التحصيلي در ارتباط با نيازهاي مراكز صنعتي تعريف              در صـو  

و انجام شود، نه تنها ممكن است موجب رفع برخي از نيازهاي تحقيقاتي مراكز صنعتي               
شـود، بلكـه توانايي انجام تحقيق و استفاده از يافته هاي تحقيق را در دانشجويان افزايش         

 .مي دهد
اطالعاتـي از محققين و متخصصين فعال دانشگاهي در زمينه اجراي           ايجـاد بـانك هـاي        .٤

طـرح هـاي موفـق تحقيقاتي در بخش صنايع به منظور معرفي توانايي هاي دانشگاهيان به             
 .مديران بخش صنعت

ايجـاد بـانك هاي اطالعاتي از طرح هاي تحقيقاتي مشترك صنعت و دانشگاه به منظور                 .٥
 . و توسعه همكاري هاي دانشگاه و صنعتاطالع رساني از فعاليت هاي مشترك

آشنايي بخش صنعت با توانايي هاي دانشگاه ها براي انجام تحقيقات مورد نياز صنايع در  .٦
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دانشگاه با ارايه اطالعات    . جهـت برقـراري ارتـباط دانشـگاه و صـنعت مفيد خواهد بود             
بـراي اجراي  الزم بـه صـنايع در زميـنه توانايـي هـا و پتانسـيل هـاي موجـود در دانشـگاه                    

پـروژه هـاي صـنعتي مـي تواند در فراهم كردن محيط مناسب براي همكاري و برقراري                  
بدين منظور اطالع رساني دانشگاه در امر آشنايي        . ارتباط دانشگاه و صنعت مؤثرتر شود     

صـنعت بـا امكانـات و نـيازهاي علمـي دانشـگاه بسـياري از موانـع و مشكالت برقراري                
 .را از ميان خواهد بردارتباط دانشگاه و صنعت 

بـراي تحقيقات كاربردي كه توسط اساتيد انجام مي شود امتيازي مشابه و حتي باالتر از                 .٧
 .]٣[در نظر گرفته شود) بنيادي(تحقيقات ملي 

براي رفع موانع موجود در صنايع در رابطه با برقراري ارتباط با دانشگاه ها به موارد زير اشاره                  ) ب
 : مي شود

  هاي مورد نياز صنايع به دانشگاه ها براي اجرا؛ ارجاع پروژه .١
 .انعكاس مسايل و مشكالت صنايع به دانشگاه ها براي ارايه راه كارهاي عملي و مناسب .٢
پس از اجراء تحقيقات و انجام پروژه هاي صنعتي توسط دانشگاهيان براي رفع نواقص               .٣

ها به دانشگاه بازخور داده     و بهبود روش ها و رويه ها، الزم است كه نتايج اجراي پروژه              
 . بنابراين تعامل بين دانشگاه و صنعت پيش از انجام پروژه ها بسيار ضروري است. شود

جـذب كـارآموز از دانشـگاه توسـط صـنايع مـي توانـد پـل ارتباطـي بسيار مؤثري بين                     .٤
 . دانشگاه و صنعت محسوب شود

رنامه ريزي و بهره گيري استفاده از نتايج تحقيقات دانشگاهي در بخش صنعت مستلزم ب       .٥
 . از نيروهاي كارآمد است

از آنجايـي كـه انگـيزه كافـي در مديـران صنايع براي برقراري ارتباط با دانشگاه بسيار                    .٦
حايـز اهميـت اسـت، اسـتفاده از ابزارهاي انگيزشي الزم و جذاب براي مديران بخش                 

ن دانشگاه و صنعت    صنعت يكي ديگر از راه كارهاي مؤثر و مهم در برقراري ارتباط بي            
 . است

ايجـاد و گسترش هسته هاي تحقيق و توسعه در صنايع كشور الزمه يك حركت نوين                 .٧
 . در برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت است

اگـر چـه ثبات سيستم از ثبات نسبي مديران از اولويت بيشتري برخوردار است، با اين                  .٨
عـامل مؤثري در زمينه     وجـود ثـبات نسـبي در مديريـت بخـش صـنايع نـيز مـي توانـد                    

 . برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت به شمار رود
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آشـنايي مديران صنايع با عوامل انگيزشي دانشگاهيان براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي              .٩
 . بخش صنعت، مؤثر است

چـنانچه خالقيـت كـه در پـس نـوآوري نهفته است و نوآوري را همانا ارايه محصول                    .١٠
عدم خالقيت و نوآوري در بخش صنايع براي        . بازار بدانيم فرآيند و خدمات جديد به      

ارايـه خدمـات و تولـيدات جديـد خود يكي از مهم ترين عوامل بازدارنده در رابطه با                   
 . انجام تحقيقات است

بـا تفويـض اختـيار بـه مديـران صـنايع براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي به ايجاد فضاي                 .١١
قات كمـك خواهـد شـد و مديـران با           مناسـب در بخـش صـنعت بـراي اجـراي تحقـي            

اسـتدالل بيشـتري در زميـنه رفـع مشـكالت از طريق تحقيقات مورد نياز اقدام خواهند            
 .كرد

هـم فكـري و رايزنـي در خصوص مشكالت مختلف صنايع بين مديران صنايع، امكان                 .١٢
اسـتفاده از تجـارب را فـراهم مـي كـند و مـنجر بـه صـرفه جوئي هايي در زمان و هزينه                         

 .  و از تكرار اشتباهات جلوگيري مي كندمي شود
آمـوزش بـه عـنوان عـامل كلـيدي توسـعه پايدار، ضمن ارتقاء آگاهي و دانش نيروي                    .١٣

بنابراين . انسـاني، امكـان توسـعه و پيشـرفت را در زميـنه هـاي گونـاگون مهـيا مي سازد           
ن صـنايع نـيز بـراي بهـره گـيري از نيروي انساني كارآمد مي بايست به آموزش كاركنا                  

 خـود در زميـنه هاي الزم اقدام كرده و به آموزش كاركنان توجه الزم را مبذول دارند                 
]٣[ . 

 جمع بندي و نتيجه گيري 
به طور خالصه، نتايج اين تحقيق بيان گر وجود موانع متعدد در ارتباط بين صنعت و دانشگاه     

 :مهم ترين اين موانع عبارتند از. در ايران است
 ز تحقيقاتي دانشگاهي و صنعتي؛ناهماهنگي ميان مراك .١
فقـدان ارتـباط مـيان سياسـت هـاي راهـبردي بخـش صـنعت بـا سياسـت هاي راهبردي                       .٢

 تحقيقات دانشگاهي؛
 بي توجهي مراكز صنعتي به بهره برداري از نتايج تحقيقات دانشگاهي؛ .٣
نامناسـب بـودن سياسـت هـاي كـالن پژوهشـي كشـور در تجهيز منابع و هدايت مراكز                     .٤

 نشگاهي؛تحقيقاتي دا
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 عدم ثبات مديريت در مراكز صنعتي؛ .٥
 عدم آشنايي كافي مراكز تحقيقات دانشگاهي از مسايل و مشكالت مراكز صنعتي؛ .٦
 تفاوت فرهنگ سازماني مراكز صنعتي و مراكز تحقيقات دانشگاهي؛ .٧
 .عدم اعتماد مراكز صنعتي به كاربردي بودن تحقيقات دانشگاهي .٨

اس نتايج اين تحقيق، مهم ترين راه كارهاي اجرايي براي          با توجه به موانع يادشده، و براس      
سازماندهي دانشگاه ها براي ارايه     : برطـرف كـردن موانـع بـه صـورت زيـر پيشـنهاد مي شود               

خدمـات فنـي و مشـاوره اي بـه صـنايع، راه انـدازي رشـته هـاي علمي در دانشگاه ها منطبق با                         
ايي ها دانشگاهي براي انجام     نـيازهاي واقعـي بخـش صـنعت، آشـنايي بخـش صـنعت با توان               

تحقـيقات، انعكـاس مسـايل و مشـكالت صـنايع بـه دانشـگاه ها، استفاده از نيروهاي مجرب                    
بخـش صـنعت بـراي اجرايـي كـردن طرح هاي دانشگاهي، ايجاد تشكيالت واسط مناسب،                 
كـاهش بوروكراسي اداري، تخصيص اعتبارات كافي از بودجه عمومي دولت به امر تحقيق            

 .]3[واردي كه به تفصيل در گزارش نهايي تحقيق آمده است و ساير م
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بررسي موانع ). ١٣٨٢(جعفرنـژاد، احمـد؛ مهـدوي،  عبدالمحمد؛ خالقي سروش، فريبا؛             .٣

روابـط مـتقابل صـنعت دانشـگاه و ارايـه راه كارهاي اجرايي؛ معاونت پژوهشي دانشگاه                 
 .تهران

 آينده اي تابناک، پيشينه اي تاريک، تهران،        ـ ارتباط صنعت و دانشگاه      ،شـفيعي، مسـعود    .٤
 .۹۷ -۱۰۵  ص ص.کبيردانشگاه صنعتي امير

طبيبـي سـيد جمـال الديـن، نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملي، فصلنامه پژوهش و                   .٥
، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي       ۸و۷برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره       

 .۲۲ -۲۵ ص ص.
نقش دانشگاه در توسعه صنعتي، اهميت كارآموزي در        ). ١٣٧٤(مهـدوي، محمـد نقـي        .٦

 .۱۰-۱۵  صصتباط دانشگاه و صنعت، رهيافت، شماره دهم، زمينه ار
دانشگاه و صنعت ـ مكانيزمهاي ارتباط دانشگاه با صنعت،         ). ١٣٧٨(مهدوي، محمد نقي     .٧

 .۱۳-۱۵  صص. تهران پژوهشكده مطالعات و تحقيقات تكنولوژي
نشــر : رفــتار و روابــط در ســازمان و مديريــت؛ تهــران). ١٣٨٠(ميركمالــي، ســيدمحمد  .٨
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