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چکیده
دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو نهاد ،شرط الزم برای موفقیت و
شتاب بخشیدن به فرایند توسعه ملی است .مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه و صنعت در جوامع مختلف ،مسییر ررکیت آنهیا،
ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج راصل از این ارتباط برای دستیابی به یک الگوی مناسب در این زمینه ،از اهمییت فراوانیی
برخوردار است .اگرچه الگوهای پیوند و ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل درون و برونسازمانی دانشیگاه و
صنعت تعریف میشوند و هر یک از کشورها ،راهکارهای مختلفی را در این مسیر تجربه می نمایند ،اما اغلب جریانهیای نوههیور و
اثربخشی نظیر پارکها و مراکز رشد پدید می آیند که از طریق تلفیق با اجزای دائمی و پایدار دانشگاه از جمله وارد دانشگاهپژوهی،
میتوانند موجبات توسعه و تعالی این نهاد تأثیرگذار در فرایند توسعه ملی را فراهم سازند .در واقع پارکها و مراکیز رشید از طرییق
هدایت واردهای دانشگاهپژوهی و با تأکید بر دو کارکرد بهبود درونی و پاسخگویی بیرونی ،میتوانند به مثابه رلقه مفقیوده ارتبیاط
صنعت و دانشگاه نقشآفرینی نمایند .وارد دانشگاهپژوهی با تأکید بر کارکرد بهبود درونی ،موجب پذیرش و پیوند مانیدگارتر پیارک
ها و مراکز رشد با بدنه دانشگاه و افزایش اثربخشی و موفقیت این مراکز چندگانیه ،و از طرییق کیارکرد پاسیخگویی بیرونیی ،باعی
ارتباط و پیوند پویاتر نهاد دانشگاه با جامعه و صنعت میشود .از اینرو ،مطالعه راضر با هدف تبیین مفهوم دانشگاهپژوهیی و جایگیاه
آن در تسهیل و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت ،از طریق هدایت و انطباق خروجیهای پارکها و مراکز رشد بیا نیازهیای جامعیه و
صنعت ،صورت پذیرفته است.
واژه های کلیدی :دانشگاهپژوهی ،دانشگاه ،صنعت و ارتباط دانشگاه و صنعت
مقدمه :ارتباط دانشگاه و صنعت در تمامی کشورهای جهان
مسییهلهای پیچیییده و دشییوار محسییوب میییشییود .از جملییه
مشکالت مهم کشورهای در رال توسعه در این زمینه ،ضعف
ارگانیک بین بخشهای پژوهش و آموزش در دانشیگاههیا بیا
بخش صنعت است .ریشه اصلی این مشیکل از ییک سیو ،در
تفاوت ماهیت این دو نهیاد نهفتیه اسیت ،چیرا کیه صینعت،
نهادی اقتصادی و دانشگاه ،نهادی علمی و ررفهای اسیت ،از

دیگر سو ،رشد و تکامل این دو نهاد بدون همکاری و ارتبیاط
متقابل ،بیمفهوم خواهد بود .در کشورهای در ریال توسیعه،
ارتباط این دو نهیاد دارای پیچییدگیهیا و ابعیاد دشیوارتری
است .در این کشورها ،راهبردهای متفاوتی برای دستیابی بیه
توسعه ملی پیشنهاد میگردد .آنچه مسیلم اسیت در تمیامی
این راهبردها ،علم و تکنولوژی محور اصلی توسعه بیه شیمار
میآیند .بنابراین ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت با توجه به
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پیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی امیری روشین و بیدیهی
است ،چراکه خروجیهای دانشگاه یا نیروی انسانی متخصص
تربیییت شییده در دانشییگاه و همچنییین اختییرا و اکتشییاف و
نوآوری علمی و گسترش دامنه علیم و دانیش ،بخیش بسییار
مهمی از واردههای بخش صنعت است.
در زمینه اهمیت و ضیرورت تعامیل و پیونید بیین
دانشگاه و صنعت میتوان گفت که بر اساس مطالعات انجیام
شده توسط گری گوری ، 3آدامیز ، 0مانسیفیلد، 1اتزکویسیت،
آناماریا اینزلت 4و والش و پرک من2تحقیق و پژوهش ،نقیش
تعیین کننده و کلیدی در توسیعه و گسیترش صینعت دارد.
مطالعات فلدمن 2نشان میدهد که منافع سرریز دانش یا بیه
بیان دیگر ،ارزش افزوده راصل از دانش ،از منابع مهم رشید
بلندمدت اقتصادی محسوب میشود که این منافع اضافی در
اثر نیروهیای درونزا تغیییر میییابنید .همچنیین بیر اسیاس
نظریههای جدید ،رشد درونزای تحقیق و توسعه ()R & D7
به عنوان یک عامل کلیدی محسوب شده و دارای تأثیرات دو
طرفه است .اول این که به طور مسیتقیم بیه نیوآوری منجیر
میشود و باع بهبود کیفی کاال و بهرهوری میشود و دیگیر
این که به منافع اضافی دیگر شرکتها نیز نفوذ پیدا میکنید
و باع ایجاد بیازدهی صیعودی نسیبت بیه مقییاس و رشید
بلندمیدت صینعتی و اقتصیادی مییشیود .بنیابراین ،مطالیب
مطروره فوق ،گویای این رقیقت اسیت کیه اگیر تحقیقیات
انجام شده در دانشیگاه بیه بخیش صینعت نفیوذ پییدا کنید،
موجبییات رشیید درونزا و توسییعه صیینعتی را فییراهم خواهیید
ساخت].[3
به طور کلی ،ضرورت ارتبیاط دانشیگاه بیا صینعت،
ناشی از نیازهای متقابل این دو نهاد اسیت .دانشیگاه از ییک
سو ،تأمین کننده نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سطح
عالی است و از سوی دیگر ،بسییاری از توانیاییهیای علمیی،
تحقیقاتی و آزمایشگاهی در دانشگاهها مستقر است .یعنی دو
پیش شرط اساسیی توسیعه صینعتی کشیور در دانشیگاههیا

تعریف شده است .از دیگر سو ،صنعت نیز بیه عنیوان بیازوی
اجرایی دانشیگاههیا در تبیدیل دانیش بیه فنیاوری و توسیعه
نوآوری و کارآفرینی در نظر گرفته میشود .بنیابراین ارتبیاط
پویا و اثربخش دانشگاه و صنعت ،از جمله استلزامات اساسیی
توسعه محسوب میشود .از دیگیر سیو ،بیه دلییل آن کیه در
مأموریییتهییا ،اهییداف ،سییاختار و فراینییدهای دو نهییاد فییوق،
ارتباط متقابل آنان با یکدیگر دیده نشده است و هیر ییک بیا
نگییاهی بخشییینگییر بییه تحقییق مأموریییت و اهییداف خییویش
مشغولند ،بنابراین برقراری ارتبیاط و همکیاری پاییدار مییان
آنان ،با دشواریها و پیچیدگیهای متعددی مواجه است .بیه
عبارت دیگیر ،ایجیاد و توسیعه ایین ارتبیاط نیازمنید مراکیز
چندگانهای است که ویژگیهای هر یک از دو نهاد دانشگاه و
صنعت را داشته و بتوانند به مثابه رلقه واسط در این ارتباط
به ایفای نقش بپردازد .امروزه از این مراکیز چندگانیه تحیت
عنوان پارکها و مراکز رشد یاد میشود .نکته قابیل تأمیل در
ارتباط موفقیت رداقلی پارکها و مراکز رشد در بیش از یک
دهه پیدایش و گسترش آنان در کشور ،پذیرفته نشیدن ایین
مراکز توسط ساختار سنتی و سایر بخشهای دانشگاه است]
. [0،1
یکی از بخشهیای اصیلی و کارآمید دانشیگاه کیه
وهیفه هدایت پژوهشهای دانشگاهی از مررله شیکلگییری
پژوهش تا تبیدیل آن بیه سیاسیت و خیطمشیی اجراییی در
راستای بهبود درونی و پاسخگویی بیرونی را دارد و میتوانید
در پیوند میان پارکها و مراکز رشد با بدنه داخلی دانشگاه و
همچنین نهادها و سازمانهای محیط پیرامون نقش بهسزایی
را ایفا نماید ،وارد دانشیگاهپژوهیی اسیت .بنیابراین هیدف از
پژوهش راضر ،تبیین جایگاه وارد دانشگاهپژوهی بیا تأکیید
بر دو کارکرد بهبود درونی و پاسخگویی بیرونیی ،در راسیتای
ارتقای عملکرد پارکهیا و مراکیز رشید در مسییر تسیهیل و
تسریع فرایند ارتباط دانشگاه و صنعت است .بنابراین در این
پژوهش ،ابتدا به بررسی تاریخچیه ،پیشیینه و رونید تکیاملی
دانشگاه پژوهی پرداخته میشود ،سپس نقشهیا و کیارویژه-
های دانشگاهپژوهی در دانشگاه مورد مداقیه قیرار مییگییرد.
پس از آن ،جایگاه دانشگاهپژوهیی در زمینیه توسیعه ارتبیاط
دانشگاه و صنعت ،بح و بررسی میشیود .در ادامیه ،مراکیز
چندگانه پارکها و مراکز رشد به مثابه رلقیه واسیط ارتبیاط
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دانشگاه و صنعت میورد توجیه قیرار مییگییرد و در نهاییت،
جایگاه دانشگاهپژوهی در مسیر ارتقیای عملکیرد پیارکهیا و
مراکز رشد و در راستای تقویت ارتباط دانشگاه و صینعت در
کشور ،مورد بح و بررسی قرار میگیرد.
پیشینه و روند تکاملی دانشگاهپژوهی
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طور عمده با تأکید بر کارکرد خدمات اطالعاتی بیه میدیریت
شناخته میشد .در دهه  72نقش آن به مثابه نهادینه کیردن
انتقاد از خود در دانشیگاه توسیعه یافیت .در دهیه  02دفیاتر
دانشگاهپژوهی با نقشهایی همچون هوش سازمانی به مثابیه
عامل تغییر مطرا شد و در دهه  32نقش آن بیه تحلییلگیر
سیاستهای دانشگاه و در قالب خوداندیشی ررفهای دانشگاه
باز تعریف شد .سرانجام در پاییان سیده  02از نهیاد دانشیگاه
پژوهی به عنوان دستیاری سازگاری بیا محییط متغییر و بیاز
طراری مداوم دانشگاه تعبیر گردید].[2،3
بدون شک ،ریشههای اولیه شیکلگییری دانشیگاه
پژوهی به ایاالت متحده باز میگردد .در ایین کشیور ،نقیش،
کارکرد و ررفه تخصصی دانشیگاهپژوهیی در دانشیگاههیا بیه
خوبی شناخته شده است .توسعه دانشیگاهپژوهیی در اییاالت
متحده با گسترش چشمگیر آمیوزش پیس از جنیه جهیانی
دوم در ارتباط اسیت کیه منجیر بیه شیکلگییری اهتمیامی
هماهنه از سوی دولت به مؤسسیات جهیت برنامیهرییزی و
مدیریت کارآمد منابع ،گردید].[7،2این مسهله باع شید تیا
مؤسسات آموزش عالی در یک فراینید خیود مطالعیه 32گیام
نهند که به تعیین استانداردهای پذیرش دانشجو ،تنظیم نرخ
شهریه ،توسعه فعالیتهیای درآمیدزا 33و ارزییابی مانیدگاری
دورههای آموزشی ،30به همراه برخی دیگر از فعالیتها که به
طور سنتی با امر دانشگاهپژوهی در ارتباطند ،کمک نمود .اما
در سطح جهانی ،توسعه دانشگاهپژوهی مدیون ارائه گزارشها
و اطالعات آماری توسط مؤسسات مختلف به امیر و خواسیت
دولت ها بوده اسیت و دلییل توسیعه بیشیتر آن ،گسیترش و
تکامل نیازها و الزامات گزارشدهیی و پاسیخگویی 31تعرییف
شده است].[0
 -1تعاريف ،نقشها و کارويژههای دانشگگاهپژوهگی در
دانشگاه
دانشگاهپژوهی را سواپ شامل مجمو فعالیتهایی که بر
توصیفِ تجربیِ طیف کاملی از عملکردهای آموزشی ،اداری و
پشتیبانی یک دانشگاه که بر اهداف برنامهریزی سازمانی،
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در ارتباط با تاریخچه اولیه پیدایش مفهوم و وارید دانشیگاه
پژوهییی ،دیییدگاههییای متفییاوتی مطییرا شییده اسییت ،امییا در
رقیقت ،از زمان ههور دانشگاهها ،مفهوم دانشگاهپژوهی نییز
همواره وجود داشته است .با این رال فعالیت در ایین زمینیه
را برای نخستین بار میتوان به سال  3724در دانشگاه یییل
در ایالت متحده امریکا و به صیورت رسیمیتیر بیه قیرن 30
میالدی ارجا داد .زمانی که بیر اسیاس ادعیای کیاولی ،0ییا
همزمان با درگیر شدن کالجهای اولیه بیا مقولیه خودآمیوزی
بوده است .تکامل دانشگاهپژوهی به عنوان یک روند رسمی و
سازماندهی شده در سال  3322آغاز شده است] .[12،41در
رقیقت ،مفهوم دانشگاهپژوهی از سال  3023در دانشگاههای
آمریکا رسمیت یافته است .در آمریکیا از دهیه 3322-3322
به دهه انقالب دانشگاهپژوهی تعبیر شده است .به طوری کیه
دانشگاههای مجهز بیه دفیاتر دانشیگاه پژوهیی از  2بیه 332
افزایش یافت .در رال راضیر ،بیزر تیرین انجمین دانشیگاه
پژوهی آمریکا موسوم به  AIRاسیت کیه از دهیه  3322بیه
عنوان یک انجمن ررفهای فعالیت خود را آغاز کرده اسیت و
هم اکنون ،باالی  4222عضو از دانشگاههیای آمریکیا و 322
عضو بینالمللی دارد.
شواهد و مدارک مربوط به مطالعات دانشیگاهی در
اوایل قرن  02بر اساس ادعای درسل 3نشیان مییدهید کیه
انجمن کالجها و دبیرستانها برای ایجیاد و پیایش اسیتاندارد
کمیی بیرای اعتبارنامییههیا و مطالعییات خودآمیوزی تأسیییس
گردید .از دهه  02به دلییل بیروز مشیکالت میالی و اهمییت
یافتن اطالعات برای برنامهریزی و مدیریت دانشگاههیا بیرای
کاهش هزینهها و بیاال بیردن کیارایی ،نقیش دفیاتر دانشیگاه
پژوهی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت .طیی دهیههیای
 22تا  32تحوالت زیادی در نقش دفاتر دانشیگاهپژوهیی بیه
وجود آمده است .در دهه  22نقش دفاتر دانشیگاهپژوهیی بیه

1

4

نشریه صنعت و دانشگاه ،سال هفتم ،شماره های 02و ،02پاییز وزمستان 3131

14 .policy development
15 .decision making
16 .Peterson
17 .Dressel
18 .Altbach & Kelly
19 .Ferren & aylesworth
20 .Chambers

21 .student load monitoring
22 .student survey
23 .statutory reporting
24 .strategic institutional positioning

Downloaded from jiu.ir at 1:52 +0430 on Sunday July 22nd 2018

توسعه سیاستگذاریها 34و تصمیمسازی ،32متمرکز است،
تعریف مینماید] . [32،3از دیدگاه پیترسون 32دانشگاهپژوهی
تحقیقاتی است که برای ایجاد اطالعات مورد نیاز برنامهریزی،
توسعه سیاست ،تخصیص منابع و مدیریت در تمام روزههای
کارکردی دانشگاه طراری میشود .درسل37هدف ابتدایی و
پایهای دانشگاهپژوهی را کاوش عمیق در کارکردهای یک
دانشگاه برای شناسایی ضعفها و نقایص آن میداند که در
تحقق اهداف مداخله میکند و تالشی منظم برای پاسخگویی
به مشکالت اساسی بر مبنای داده و اطالعات است .آلتباخ و
کلی30دانشگاه پژوهی را به عنوان تحقیق هدفمندی در ضمن
آموزش عالی دانشگاهی به منظور جمعآوری داده و تحلیلی
برای برنامهریزی دانشگاهی و تصمیمسازی تعریف میکنند.
فرن و آیلیسورس 33دانشگاه پژوهی را شامل روزههای
متعددی از سه کارکرد اصلی دانشگاه(آموزش ،پژوهش و
خدمات اجتماعی) از جمله مدیریت ثبت نام ،نرخ فارغ
التحصیالن ،کارگزاری و ارزیابی ،چالشهای تولید برنامه
درسی و خروجیهای سیستم یادگیرندگان دانستهاند.
چامبرس02دانشگاه پژوهی را بنیانی برای تصمیمات و پلی به
منظور ارتباط میان تحقیق و برنامهریزی در آموزش عالی
تعریف نموده است .از دیگر سو ،نعمتی در تعریفی که دارای
انطباق بیشتر با شرایط و اقتضائات خاص دانشگاههای کشور
است ،دانشگاه پژوهی را شامل فرایند گردآوری و بهرهگیری از
داده و اطالعات ،و انجام پژوهشهای هدفمند به منظور
شناسایی و رفع مسائل دانشگاهی و مشاوره به مدیران جهت
اتخاذ سیاستها ،برنامهها و تصمیمات اثربخش در راستای
بهبود درونی دانشگاه ،و همچنین برقراری ارتباط پویا با محیط
و ارائه خدمات مطالعاتی ،تحقیقاتی و مشاوره ای اثربخش به
مشتریان چندگانه در راستای ارتقای پاسخگویی بیرونی
دانشگاه تعریف مینماید].[33
بیه طییور سیینتی ،متخصصیین دانشییگاهپژوهیی بییا
موضییوعاتی نظیییر ارائییه گییزارشهییای سییازمانی ،نظییارت بییر

هرفیتهای دانشیجویی ،03تحقیقیات مییدانی دانشیجویی 00و
تهیه گزارشها و مستندات قانونیِ 01مورد نیاز برای ارگانهیای
دولتی درگیر بودهاند .با این رال ،در طول بیست سال گذشیته
مؤسسات آموزش عالی ،به طور فعال در عرصه برنامیهرییزی و
مدیریت استراتژیک وارد شدهاند .متخصصیین دانشیگاهپژوهیی
نقشی کلیدی در مکان یابی اسیتراتژیک مؤسسیات 04آمیوزش
عالی دارند .در عین رال ،متخصصین این روزه ،مفهوم سینتی
دانشگاهپژوهی و دیدگاه آکادمیک نسبت به تحقیقات آموزشی
را به منظور توسعه سازمانی و کمک به مباری سیاسیتهیای
آموزشی ،در قلمرو سرزمینی و ملی خود تلفیق نمیودهانید .در
چند دهه اخیر ،دانشگاهپژوهی از محیدود شیدن بیه ارزییابی و
ارائه گزارشهای صرف سازمانی فاصله گرفته و توجیه خیود را
به نقش آفرینی فعال در سیاستگذاریهیای سیازمانی متمرکیز
نمییوده اسییت .مجموعییه فعالیییتهییای تعریییف شییدهای کییه
متخصصان دانشگاهپژوهی بر عهده دارند ،نشیاندهنیده نقیش
برجسته و فعالی است که این متخصصین در توسعه استراتژی
به منظور ارزیابی موقعیت بلندمدت مؤسسیات آمیوزش عیالی
زیر مجموعه خود ،دارند].[31،30
آموزش عالی در ایران بیا مشیکالت و بحیرانهیای
متعددی دست به گریبان است .یکی از ابعاد این موضیو آن
است که با وجود رشدی کمی در برخی زمینههیا طیی سیال
های اخییر ،بیه لحیای کیفیی بیا بسییاری از اسیتانداردهای
استقرار یافته در نظامهیای آمیوزش عیالی توسیعه یافتیه در
جهان ،فاصله زیادی دارد .یکی از مصیادیق و در عیین ریال
دالیل افت کیفیت در آموزش عالی کشیور ،توسیعه نییافتگی
سازمانی دانشگاها در ایران است .این توسعه نییافتگی را میی
توان هیم در ابعیاد کیالن آن ماننید ضیعفهیای مربیوط بیه
استقالل دانشگاهی ،آزادی علمی ،فرهنیه اجتمیا علمیی و
منابع انسانی ،مالرظه کرد و هم به نشانگان خرد ،تفضیلی و
عینی آن پرداخت .یکی از این ابعاد عینی و عملیاتی ،فقیدان
نهادینییه شییدن دانشییگاهپژوهییی در دانشییگاههییای ایییران
اسییت] .[34نهییاد دانشییگاهپژوهییی ،یکییی از نهادهییای مهییم
دانشگاه برای دستیابی به اهداف نظامهای دانشیگاهی اسیت

دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت

25 . Volkwein, J. Fredericks
26 .Serban

دانشگاه باید ویژگیها و صفات ممیزه دانشیگران سیازمانی را
کسب نمایند] .[32
برخی از کارکردهای نوههیور واریدهای دانشیگاه
پژوهی شامل :الف) تسریع فرایند گردآوری و تبدیل داده بیه
اطالعات و اطالعات به دانیش سیازمانی؛ ب) تسیریع فراینید
تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش صیریح سیازمانی و ))
تسهیل فرایند خلق ،توزیع و بکیارگیری دانیش سیازمانی در
دانشگاهها ،است .از دیگر سو ،پیترسون بر آن است که وارید
دانشگاهپژوهی از یک کارکرد خدمات میدیریتی در آغیاز ،بیه
یک عامل تغییر در دوره راضر تحول یافته است .وی فراینید
بازتعریف و توسعه نقش وارد دانشگاه پژوهی در قرن بیستم
را به صورت :الف) دهه  22تا سالهیایی از دهیه  : 22نقیش
توصیفی – توسعهای  ،ب) اواخر دهه  22و اواییل دهیه : 72
نقش تحلیلی -تطبیقی )) ،از نیمه دهه  72تا اوایل دهه 02
 :نفش ارزشیابی کمینگر ،د) از دهه  : 02نقش تحلیل برنامه
و سیاست با تأکید بر رویکرد کیفی ،ه)دهه  32و آستانه قرن
 : 03نقش تحلییل صینعت دانیش بیا تأکیید بیر بیاز تعرییف
مأموریییت دانشییگاه و تغییییر سییاختار آن ،تعریییف کییرده
است].[32
در رالی که وارد دانشگاهپژوهی با دشیواریهیایی
همراه اسیت ،زییرا دانشیگاههیا نهادهیایی رامیل ارزشهیای
اجتمییاعی و نگییرشهییای خاصیییانیید ،اغلییب سییاختارهای
دانشگاهی از ریسک بیزارند ،تمایل دستیابی به تغییر ندارند،
استادان دانشگاهی با پارادایمهای سنتی خو گرفتهاند و آنیان
ممکن است مطالعات و گزارشهای وارد دانشیگاهپژوهیی را
واجد اعتبیار علمیی الزم نداننید و رئییس دانشیگاه ،ر سیای
دانشکدهها ،معاونان و ر سای بخشهیا نییز کمتیر فرصیت و
آمادگی کافی برای استما یا خواندن اطالعات و تحلیلهیا و
گزارشهای وارد دانشگاهپژوهیی را دارنید .بنیابراین اعضیای
وارد دانشگاهپژوهی به مثابه واسطههای تغییر با چالشهیای
بسیاری روبرو هستند] .[37جاودانی( )3100نیز چهار نقش
کلیدی دانشگاهپژوهی را شامل :الف) جمیعآوری داده دربیاره
عملکرد مؤسسه ،ب) جمعآوری داده درباره محیط مؤسسیه،
)) تحلیل و تفسییر دادههیای جمیعآوری شیده ،د) تبیدیل،
تفسیر و تحلیل دادهها به اطالعات به گونهای کیه بتوانید در
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که در بسیاری از کشورها ضرورت ایجاد و اسیتقرار آن درک
شده و به عنوان ابزاری مؤثر در تصمیمگیریهای میدیریتی،
تصمیمسازی دانشگاهی ،آیندهنگیری و پاسیخگویی عمیومی
تلقی میشود .لذا از آن جایی که کشیور در راسیتای تحقیق
توسعه دانیشبنییان ررکیت مییکنید ،دانشیگاه بیه عنیوان
محوریترین نهاد تولید دانیش ،در توسیعه ایین امیر رییاتی
نقشی برجسته و پایهای دارد و در این راستا ،وارید دانشیگاه
پژوهییی میییتوانیید در بهینییهسییازی کارکردهییا و فراینییدهای
دانشگاهی نقیش ایفیا کنید .بنیابراین ،از آنجیایی کیه وارید
دانشگاهپژوهی ،متولی رصید ایین آسییبهیا و کاسیتیهیای
پژوهشی ،در راستای تقویت رابطه دانشگاه با محیط بیرون و
صنعت است ،در ایران این ضیرورت مغفیول مانیده ،نیازمنید
بذل توجه و کارهای جدی است.
ولکوین 02در سیال  3333چهیار نقیش و کیارکرد
اساسی که در سالهای بعد به کارکردهای سینتی واریدهای
دانشگاهپژوهی معروف شد را برای این واردها برشمرده است
که عبارت است از :الف) مرجعیت اطالعاتی و تصمیمسیازی؛
ب) مسهله گشایی و راهریلییابی؛ )) تحلییل سیاسیتهیا و
راهبردها؛ د) ارزشیابی و پژوهشگری .پس از آن سیربن 02در
سال  0220میالدی وهیفه اجرای مدیریت دانش در دانشگاه
را به عنوان کارکرد پنجم واردهای دانشیگاه پژوهیی مطیرا
نمود .در کارکرد نوین دانشگاهپژوهی ،متخصصان ایین وارید
به عنوان مشوقان و تسهیلگران فرایند یادگیری مادام العمیر
و گسترش دانش ،مهارت و تجارب دانشیگاهیان و در نتیجیه
عامالن توسعه و بهسازی منابع انسانی در دانشیگاه محسیوب
میشوند .سربن معتقد است که هیر گیاه میدیریت دانیش در
دانشگاهی محقق گردد ،چهار کارکرد سینتی وارید دانشیگاه
پژوهی نیز قابل دستیابی و اجیرا خواهید بیود .وی همچنیین
معتقد است که متخصصان دانشگاهپژوهی به منظیور تحقیق
پنجمین کارکرد این وارید ،بایسیتی واجید توانمنیدی هیای
ویژهای شوند که شکل کاملتر این ویژگیهیا را مییتیوان در
دانشییگران سییازمانی مشییاهده نمییود .بنییابراین متخصصییان
دانشگاهپژوهی به منظور اجرای استراتژی مدیریت دانیش در
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27 .Analytical intelligence
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-2دانشگاهپژوهی و ارتباط دانشگاه و صنعت
در هزاره جدید ،سیر شتابان تحوالت تکنولوژیکی در جوامیع
بشری ،منشأ تغییرات گستردهای در تمیامی سیازمانهیا بیه
عنوان زیرمجموعه نهادهای اجتماعی و به ویژه دانشگاهها بیه
مثابه پایگاه دانش بشیری و نییروی محرکیه جامعیه دانشیی،
شده است .عالوه بر آن ،صنعت نیز به عنیوان موتیور توسیعه
کشور ،الزم است برای تأمین نیروی انسانی متخصیص میورد
نیاز و همچنین به منظور تکمیل زنجیره اییده تیا ثیروت ،بیا
دانشگاهها ارتباط قوی و پایدار ایجاد کنند .در اینجا ،ابتدا بیه
اختصار به بررسی پیشینه ارتباط دانشیگاه ،صینعت و دولیت
پرداخته میشود .در رقیقت ،تاریخچیه تیالش دولیت بیرای
توسعه تعامالت دانشگاه و صنعت ،به چهار دوره قابل تقسییم
اسییت .دوره اول کییه از زمییان تأسیییس دانشییگاه تهییران تییا
سال 3142هجری شمسی ادامه داشیته و تعامیل دانشیگاه و
صنعت در این دوره مبتنی بر آموزش بیوده اسیت .دوره دوم
که از سال  3142تا  3122هجری شمسیی تیداوم داشیته و
تعامل مبتنی بر آموزش بوده است ،با این تفاوت کیه در ایین
دوره کارآموزانی از دانشیگاه بیرای آشینایی بیا فنیاوریهیای
وارداتی جدید به شرکتهای صنعتی دولتیی فرسیتاده میی
شدند .دوره سوم که از سال  3123تا  3174هجری شمسیی
ادامه داشته و مبنای تعامل دانشیگاه و صینعت در ایین دوره
عالوه بر آموزش به پژوهش نیز مربیوط بیوده اسیت .در ایین
دوره ،دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها تأسیس شیدند .در
دوره چهارم نیز که از سال  3174تا  3103هجیری شمسیی
تداوم داشته ،مبنای جدیدی برای تعامل دانشیگاه و صینعت
ارائه شده است .در این راستا ،دولت از سال  3173اقیدام بیه
تأسیس شهرکهای علمی و فناوری و پارک ها و مراکز رشد
در استانهای مختلف نموده است] .[00،03در کشور میا بیه
سبب عدم مشارکت بخش خصوصی و صنایع در فعالیتهای
پژوهشی ،دانشگاهها این نقش عمده را بر عهده داشتهاند .بیه
طور کلی ،نگاهی بیه پیشیینه ارتبیاط دانشیگاه و صینعت در
ایران نشان میدهد که تا قبل از تأسیس دفتر مرکزی ارتباط
با صنعت در وزارت فرهنه آموزش عالی که بر اساس مصوبه
دوم اسفند  3120هیأت دولت مبنیی بیر طیرا زمینیههیای
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برنامه ریزی ،سیاستگذاری و تصمیمگیری مسائل آکادمییک
و مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد ،تعریف نموده است].[30
ترنزینی شایستگیهای الزم برای ایفای نقش وارد
دانشگاهپژوهی را به مثابه هوشهای سازمانی در سیه دسیته
توصیییف کییرده اسییت :الییف) هییوش فنییی– تحلیلییی :07در
گردآوری و تحلیل اطالعات ،توسعه شیاخصهیا و نشیانگرها،
روششناسی تحقیقیات تجربیی ،شیبه تجربیی ،پیمایشیی و
کیفی ،نمونهگیری ،مقیاسسازی ،اندازهگییری آمیار ،بیرآورد
پایایی و اعتبار و برنامههای نرمافزاری ،اما این شایسیتگی بیه
تنهایی کافی نیست ،زیرا تحلیل بدون تشیخیص مسیهله ،در
واقع پاسخ بدون پرسش و فرایند بدون محتیوا خواهید بیود،
ب) هوش مسهلهای -موضوعی :00در واقع بیه مسیائلی ماننید
تخصیص منیابع ،برنامیهرییزی ،سیاسیتگذاری ،سیاختارهای
قدرت غیررسمی ،ابعاد سیاسی -اجتماعی توسعه منیابع ،امیا
این شایستگی نیز به تنهایی کفایت نمی کنید ،زییرا پرسیش
هایی خواهد بود که ابزارهای الزم بیرای پاسیخ آن نیسیت و
محتویاتی بدون فراینید خواهنید شید )) ،هیوش مفهیومی–
زمینهای :03در فهم و فرهنه محیط و سازمان ،فهم تاریخی،
فهم منطق بازیگران و طرفهای ذینفع ،فهم منطق کسیب و
کاری و ارزشها و نگرشها که دو شایستگی قبلیی از طرییق
این شایستگی با ویژگیهای خاص دانشگاه مورد نظیر وارید
دانشگاهپژوهی مرتبط و متناسب میشود .ولکیواین نییز ایین
شایستگیها را بررسب چهار نقش وارد دانشگاهپژوهیی کیه
پیییش از اییین از وی نقییل شیید ،شییامل :الییف) بییرای اختیییار
اطالعاتی :شایسیتگیهیای دانیش و مهیارت فنیی ،ب) بیرای
تحلییل سیاسیت :شایسیتگیهیای دانیش و مهیارت تحلیلیی و
مسییهلهای )) ،بییرای آسیییبشناسییی سیاسییی و اجتمییاعی:
شایسییتگیهییای مفهییومی – زمینییهای ،د) بییرای پییژوهش
ارزشیابی :همه شایستگیها در سطح پیشرفته ،توصیف کرده
است] .[3،33طبق پیمایش ملی که نسیبت بیه  223عضیو
وارد دانشگاهپژوهی انجام گرفته است ،بیشتر پاسخگویان بر
آن بودهاند که از دانش و مهارتهیای فنیی -تحلیلیی و نییز

مسهلهای برخوردارند ،ولی دانش و مهارت کمتری نسبت بیه
مفهومسازی و زمینه پژوهی دارند].[02
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آسیبهای موجود در آموزش -تحقیقات ،سیاستگذاری-
برنامهریزی و فرایندهای اداری– اجرائی دارد].[00
از دیگر سو ،مسیر کلی ررکیت کشیور بیر اسیاس
اسناد و برنامههای باالدستی نظام ،در یک افیق بیسیتسیاله
که نیمی از آن سپری گشته است -مشتمل بر دسیتیابی بیه
اقتصاد و توسعه دانشبنیان بیا تأکیید بیر توسیعه نیوآوری و
کارآفرینی در کشور است .به عبیارت دیگیر ،مهمتیرین نهیاد
تولید دانش و فنیاوری در راسیتای تحقیق اقتصیاد و توسیعه
دانشی و گسترش شرکتهای دانیشبنییان در کشیور ،نهیاد
دانشگاه خواهد بود] .[03آنچه در این میان ،نقش کلییدی و
پررنگی را بازی میکند دفاتر دانشیگاهپژوهیی اسیت کیه بیه
عنوان رلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه با بهرهگییری از
مراکز چندگانه پارکها و مراکز رشد خواهد بود .این دفاتر بیا
تأکید بر نقش پاسخگویی بیرونی خود به پیوند هر چه قیوی
تر و مستحکمتر این رابطه کمک میکند و پیژوهش بایید در
ارتباط مستقیم با صنعت باشید و بودجیه را بایید از صینعت
بگیرد] .[3،1،0در این راستا ،دفاتر دانشیگاهپژوهیی ،جایگیاه
بسیار مهمی در درون نهادهای آموزش عالی دارد و پیوسیته
جایگاه خود را به عنوان یک جامعه ررفهای ملی بهبیود میی
بخشیید .در رییال راضییر ،تحقیقییات نهییادی کییه نییام دیگییر
دانشیگاهپژوهییی اسیت ،تمییام اطالعیات و دانییش میورد نیییاز
مسهوالن دانشگاهی و دولتمردان در کشیورهای پیشیرفته را
در رابطه با دانشگاه به عنوان یک سیستم ،مؤلفههای مختلف
آن و عوامل محیطی مؤثر بر کارکرد دانشگاه فراهم مییآورد،
که این خود باع بیه وجیود آوردن رابطیهی پاییداری بیین
صنعت و دانشگاه است .از آنجیایی کیه بیشیتر فعالییتهیای
توسعه دانیش در دانشیگاههیا و دیگیر مراکیز آمیوزش عیالی
سازماندهی و اجرا میشود ،دیگر بنگاههای تجاری نمیتوانند
موتور ررکت اقتصاد ایران به طرف اقتصاد مبتنی بیر دانیش
باشییند ،لییذا اییین نیییروی محییرک را باییید در سیسییتمهییای
دانشیگاهی و دفییاتری مثییل دفتییر دانشییگاهپژوهییی جسییتجو
نمود].[0
در رقیقت ،دانشگاهپژوهی یکی از واردهای مهیم
دانشگاهی برای دستیابی به اهداف نظامهای دانشگاهی است
که در بسیاری از کشورها ،ضرورت ایجاد و اسیتقرار آن درک
شده و به عنوان ابزاری مؤثر در تصمیم گیریهای میدیریتی،
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ارتباطی دانشگاه و صنعت صورت گرفت ،هیچ گونیه ارتبیاط
سازمان یافتهای بین دانشگاه و صنعت وجیود نداشیته و اگیر
هم ارتباطی وجود داشته به گونهای نبوده است که از نزدیک
با مسائل یکدیگر آشنایی پیدا کرده و با هم همکاری مسیتمر
داشته باشند .در رقیقت دانشگاهها از نظر صنایع فقط تأمین
کننده کادر فنی بودهاند .پس از آن دفتر مرکیزی ارتبیاط بیا
صنعت به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی انتقال یافیت
و در رال راضر در این سازمان به فعالییت خیود ادامیه میی
دهد].[01،04
بنابراین میتوان به این نتیجه کلی دست یافت که
نقش دولت در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت ،کم رنه
بوده است .از سوی دیگر ،سیاستگذاری و برنامهریزیها در
سطح کالن نیز به گونهای نبوده است که دانشگاه و صنعت
نقش واقعی خود را در اجرای برنامههای توسعه ملی ایفا
کنند .از دانشگاه فقط انتظار تربیت نیروی انسانی تحصیل
کرده ،و از صنعت هم فقط انتظار تولید محصول یا خدمت
بوده که در این زمینه ،نظام کنترل کیفیت مطلوبی نیز وجود
نداشته است .همین مسهله نیز در کم رنهتر نمودن نقش
دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت بیتأثیر نبوده است.
ناهماهنگی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و
وزارتخانههای صنعتی نیز که متأثر از همان سیاستگذاریها
و برنامهریزیهای کالن کشور است ،موجب گردید تا ارتباط
دانشگاه با صنعت از پشتوانه اجرایی قوی برخوردار
نباشد] .[02ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت مؤلفه مهمی
در توسعه دانشمحور محسوب میشود و در اکثریت
کشورهای توسعه یافته میتوان ریشه بالندگی علمی در
دانشگاهها را معطوف به همکاری نزدیک با صنایع و برعکس،
توسعه صنعتی در فضای رقابتی را ناشی از داشتن ارتباط
هدفمند و تقاضا محور با صنایع دانست .به تجربه میتوان
گفت ارتباط دانشگاه و صنعت در سالهای اخیر به اشکال
مختلف صورت میگیرد؛ نظیر همکاری در قالب تحقیقاتی،
مدیریتی ،فردی ،آموزشی ،صنعتی ،پارکها و مراکز رشد
علم و فناوری و نظایر آن] .[07 ،02لیکن علیرغم وجود
روشهای مختلف همکاری و نیز اهمیت ارتباط صنعت و
دانشگاه ،مشکالت بسیاری فراروی ارتباط سازمان یافته و
مستمر در این زمینه وجود دارد که به طور عمده ریشه در
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-3پارکها و مراکز رشد به مثابه حلقه واسگ ارتبگاط
دانشگاه و صنعت
پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ،مراکز چندگانه نوههوری
هستند که در کشور ما به تبع از یک ررکت جهانی ،در راستای
تسهیل و تسریع ارتباط دانشگاه و صنعت پیدایش و نُضج یافته
اند .در اینجا ابتدا مفهوم پارکهای علم و فناوری و سپس مراکز
رشد علم و فناوری مورد مداقه قرار میگیرد .پارکهای علم و
فناوری از طریق ایجاد محیطی پویا ،جذاب و همجوار با دانشگاهها
و نهادهای تحقیقاتی برای شرکتهای جوان فعال در روزه
نوآوری تکنولوژیک ،مورد توجه کارآفرینان و مدیران بنگاههای
کوچک و متوسط دانشبنیان قرار گرفتهاند .در رقیقت ،پارک
های علم و فناوری مراکزی هستند که شرکتهای جوان یا
بخشهای مستقل شده از شرکتهای بزر از طریق همکاری
تنگاتنه با یک دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی مجاور خود ،امر
تحقیق و توسعه خود را پیش میبرند و در آنان تا ردود زیادی
امکان تکوین نمونههای اولیه کاال(نه تولید انبوه) وجود دارد .به
عبارت دیگر ،پارکهای علم و فناوری تجمیع بهینهای از شرکت
ها و مؤسسات دانشبنیان هستند که به وسیله متخصصین
ررفهای مدیریت میشوند و هدف اساسی آنان ،افزایش ثروت در
جامعه از طریق ارتقای فرهنه نوآوری و رقابتپذیری در میان
کارآفرینان جوان ،پژوهشگران و دانشآموختگان دانشگاهی است.
به منظور تحقق این هدف ،مراکز فوق جریان دانش و فناوری
رادر میان دانشگاهها ،مراکز تحقیق و توسعه و بخش صنعت
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تصمیمسازی دانشگاهی ،آیندهنگیری و پاسیخگویی عمیومی
تلقی میشود .در مقام مقایسه میتوان گفت دانشیگاه کیانون
اندیشییهورزی در جامعییه اسییت ،امییا دانشییگاهپژوهییی کییانون
تصمیمسیازی دانشیگاهی اسیت و نقیش دانشیگاهپژوهیی در
تصمیمسازی تبدیل دادههیا بیه خیرد میدیریتی اسیت].[12
بنابراین با عنایت به مطالیب مطروریه فیوق و تجیارب موفیق
دانشگاههای معتبر جهان در روزه بهرهگیری از وارد دانشیگاه
پژوهی به مثابه متولی اصلی هدایت و تقویت ارتباط دانشگاه و
صنعت ،نیاز است در زمینه ایجاد و گسترش این وارد کارآمید
در دانشگاههای کشور ،کارهای مطالعاتی ،قانونی و اجرایی الزم
صورت پذیرد که یکی از اقدامات اثربخش در این زمینه ،طرا،
و بح و بررسی پیرامون این موضو در کنگرههای سراسیری
ارتباط دانشگاه و صنعت خواهد بود.

ایجاد ،و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط دانشبنیان را از
طریق فرآیندهای زایشی 12تسهیل مینماید].[13
پارک تحقیقاتی استانفورد نخستین پارک علمی
است که در سال  3323با اندیشههای فردریک ترمن و در
پاسخ به نیاز دانشگاهیان کارآفرین که تمایل زیادی به تجاری
سازی ایدههای فناورانه خود داشتند ،در کنار دانشگاه استانفورد
تأسیس گردید و سپس این ایده در سراسر آمریکا و اروپا و
سایر نقاط جهان گسترش یافت .در سالهای اخیر ،ههور
مفهوم و پدیده پارکها و مراکز رشد علم و فناوری به منظور
رمایت از بنگاههای کوچک و متوسط منتج از دانشگاه،
هدایت سرمایههای کوچک و سرگردان بخش خصوصی به
سوی روزههای دانش و فناوری ،ایجاد مشاغل کیفی و
اثربخش در جامعه و همچنین توسعه فضای رقابتی با هدف
بهبود کیفیت محصوالت و خدمات داخلی ،از یک تمایل و
اشتیاق جهانی سرچشمه میگیرد و اینک اکثر کشورها ،ایجاد
و گسترش این مراکز را به عنوان بخشی از سیاستهای توسعه
علم و فناوری و یکی از مطلوبترین شیوههای توسعه
اقتصادهای محلی و ملی خویش مدنظر قرار دادهاند .گرچه
تحقق این ایده بیشتر در ارتباط با پارکهای علم و فناوری
عینیت یافته است ،اما امروزه تعداد قابلتوجهی از مراکز رشد
علم و فناوری  -به عنوان یکی از اجزای اساسی پارکها و یا به
صورت مستقل  -در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده و در این
راستا نقش بسزایی را ایفا مینمایند و رتی بعضی کشورها
نظیر آمریکا و ژاپن اقدام به ایجاد شبکههایی از این مراکز
نمودهاند .در رال راضر بیش از سه هزار مرکز رشد در سراسر
دنیا وجود دارد که بیشتر آنها در دو کشور فوق مستقر
هستند .هنگامی که مرکز رشد موفق عمل نماید ،توسعه یک
پارک علم و فناوری که نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت و
سرمایهگذاریهای عظیم است نیز تضمین خواهد شد.
ههور نخستین مرکز رشد جهان به سال 3323
میالدی در نیویورک توسط ژوزف مانسکو(تاجر آمریکایی) بر
میگردد که امروزه به نام مرکز صنعتی باتاویا 13معروف است.
مرکز رشد علم و فناوری ،مکانی(فیزیکی یا مجازی) متشکل از
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شناخته شده این نو مراکز میباشد .با توجه به نکات
مطروره در ارتباط با اهمیت ،ضرورت و جایگاه محوری
پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در فرایند توسعه ملی،
رمایت از کارآفرینان ،بنگاههای کوچک و متوسط دانش
بنیان و رلقه واسط برای ارتباط دانشگاه با صنعت این نکته
رائز اهمیت است که پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در
ایجاد ارتباط بین دانشگاه با محیط بیرونی و صنعت داریی
نقش کلیدی است] .[13،02،0هدف این مقاله ایجاد
ارتباطی همیشگی و بدون نقص بین دانشگاه و صنعت است
که از طریق دفاتر دانشگاهپژوهی در وهله ای اول ارتباط
مراکز رشد را با بدنه دانشگاهها برقرار نموده و در مررله دوم
باع ایجاد رابطه مستحکم دانشگاه با صنعت میشود.
-4جايگاه دانشگاهپژوهی در ارتقای عملکرد پارکها و
مراکز رشد در راستای تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت
با عنایت به اهداف مندر) در سند چشمانداز بیستساله
ایران در افق  3424و جایگاهی که برای کشور در منطقه و
جهان ترسیم شده است ،گام نهادن در جهت پیشرفت
علمی ،امری ضروری است .تعامل دانشگاه و صنعت میتواند
به عنوان مهمترین مؤلفه در توسعه پایدار نگریسته شود و
کشور را در رسیدن به مفاد سند چشم انداز یاری رساند.
روابط دانشگاه و صنعت بر بستر روابط و مناسبات جامعه
شناختی ،اقتصادی ،سیاسی و تاریخی تکوین یافته است.
ترسیم هر گونه راهکار و یا راهبرد همه جانبهای برای روابط
دانشگاه و صنعت در کشور ،بر مبنای درک درست و پویای
سه فرایند؛ روند تولید دانش و نهادهای مربوط به آن ،فرایند
پیدایش و توسعه صنعت روابط و مناسبات اولیه دانشگاه و
صنعت و تحوالت این روابط در کشور قابل رصول
است] .[11در کشور ما نیز این مسهله بسیار رائز اهمیت
بوده و با توجه به مشکالت موجود بر سر راه این مسهله ،
توجه و ارائه راهکارهایی جهت رفع موانع این ارتباط
دوجانبه امری ضروری است.
در دهههای اخیر دانشگاهها با مسائل و مشکالت
عدیدهای مواجه بودهاند .افزایش تقاضای اجتماعی و الزام
پاسخگویی به دولت و مردم ،گسترش و پیچیدگی روزافزون
آموزش عالی و در نتیجه نیاز به اطالعات دقیق به منظور
تصمیمگیریهای بهینه دانشگاهی ،تغییرات جمعیتی،

Downloaded from jiu.ir at 1:52 +0430 on Sunday July 22nd 2018

یک یا چند مجموعه است که واردهای فناوری نوپا نظیر
هستههای فناوری دانشگاهی و بنگاههای کوچک و متوسط
دانشبنیان به صورت موقت در آن مستقر و مجتمع میشوند و
از قوانین رمایتی و خدمات پشتیبانی ویژه برخوردار میگردند.
مرکز رشد علم و فناوری از طریق رمایت و هدایت بنگاههای
کوچک و متوسط دانشبنیان و نیز ارائه خدمات مالی ،اداری،
تخصصی و مشاورهای به آنان ،موجبات رشد این بنگاهها را در
آغازین سالهای فعالیتشان فراهم میآورد .به عبارت دیگر ،این
مراکز به عنوان یکی از ابزارهای رشد علمی ،فناوری و صنعتی
کشورها محسوب میشوند که به منظور رمایت از کارآفرینان
جوان و تحصیلکرده ایجاد شده و از طریق ارائه خدمات و
تسهیالت ویژه به آنان ،زمینه پاگرفتن بنگاههای کارآفرینانه
جدید را فراهم میسازند .امروزه ،بهرهگیری از مراکز رشد علم و
فناوری به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای شتاب
بخشیدن به توسعه کارآفرینی و تبدیل نوآوریها و دستاوردهای
علمی و تحقیقاتی دانشگاهی به محصوالت قابل عرضه در
بازارهای ملی و بینالمللی محسوب میشود .در رقیقت ،مراکز
رشد علم و فناوری ،فضاهای کاری مشمول یارانه دولتی هستند
که نقش یک رامی و پرورشدهنده را برای بنگاههای کوچک و
متوسط جوان به منظور کمک به بقا و رشد آنان در هنگام آغاز
به فعالیتشان که بسیار رساس و آسیبپذیرند ،ایفا مینماید.
این مراکز یکی از مهمترین ابزارهای تشویق رشد تجارت به
وسیله برقراری ارتباط اثربخش میان دانش ،فناوری ،نوآوری
و ثروت محسوب میشوند که در غلبه بر موانع بروکراتیک و
ارائه تسهیالت تجاری و فضای کاری مناسب ،بسیار
تأثیرگذارند .نظر به اینکه ارائه خدمات به صورت متمرکز و
مشارکتی صورت میپذیرد ،هزینه خدمات برای بنگاهها
کمتر از تعرفههای معمول است و لذا ورود به مراکز فوق
برای گروههای کارآفرین جاذبه دارد] .[10اولین اقدام
اجرایی به منظور تأسیس پارکها و مراکز رشد علم و
فناوری در ایران به سالهای پایانی دهه  3122باز میگردد.
ایجاد مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب ،مجتمع تحقیقاتی
جهاد دانشگاهی و شهرک تحقیقاتی کاوش ،از جمله
نخستین تالشها در این مسیر بوده است ،اما شهرک علمی-
تحقیقاتی اصفهان اولین مرکزی است که از سال 3172
فعالیت خود را آغاز نموده و واجد تمامی کارکردهای
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افزایش کمی دانشجویان و کاهش بودجه سرانه آنها،
افزایش رقابت بین مؤسسات آموزش عالی در سطح بین
المللی و همچنین گرایش مدیران دانشگاهی به مدیریت
مبتنی بر دانش از این قبیل مسائل است] .[14این در رالی
است که دانشگاهها برای رفظ کارایی ،اثربخشی و بهرهوری
خود و جلب اعتماد عمومی و کسب اعتبار ملی ،منطقهای و
بینالمللی با مسهله کیفیت روبرویند و به همین دلیل ،هرچه
میگذرد ماهیت وجودی وارد دانشگاهپژوهی در مبار
دانشگاهی و آموزش عالی اهمیت و موضوعیت بیشتری پیدا
میکند ،به ردی که در رال راضر ،انجمنهای
اعتبارسنجی ،یکی از معیارهای اثربخشی دانشگاه را داشتن
یک وارد دانشگاهپژوهی اثربخش و کارآمد میدانند].[02
چگونگی پاسخدهی به انوا فزایندۀ نیازهای اجتماعی با
منابع عمومی(دولتی) محدود و افزایش مطالبات مسهولیتی،
چالش بزر ِ مؤسسات آموزش عالی 10در  02سال آینده
خواهد بود .این چالش باع خواهد شد تا مؤسسات آموزش
عالی با بسیاری از مسائل و مشکالت مواجه شده و دست به

انتخاب بزنند .بسیاری از این مشکالت و تصمیمگیریهای
مربوط به آنها ،کسب دادههای سازمانی 11از نهادهایی مانند
دفاتر دانشگاهپژوهی برای ارائه رهنمودهای الزم جهت
تصمیمگیری آگاهانه در طول فرایند رل مسهله را به امری
ضروری مبدل کرده است].[12،12
امروزه دانشگاه وهیفه تولید مستمر دانش را بر
عهده داشته و صنعت نیز جایگاهی جهت اجرایی شدن ایده
های جدید دانشگاهیان است .در عصر راضر ،تغییر و
تحوالت پیچیده دانشگاه و صنعت نقشی روزافزون در توسعه
علمی و صنعتی بر عهده خواهند داشت .در واقع ،دانشگاه
بایستی پژوهش و فناوری را در اولویت فعالیتهای خود قرار
داده و در جهت شناسایی نیازهای اصلی جامعه و رفع آنها
اقدام نمایند .این امر مستلزم ارتباطی پویا و غیر خطی بین
دانشگاه و صنعت است .شکل  3کارویژههای اساسی
دانشگاهپژوهی را در راستای تقویت پیوند و ارتباط میان دو
نهاد دانشگاه و صنعت نشان میدهد.

33
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همانطورکه در شکل فوق مشاهده میگردد ،بهبود درونی
و پاسخگویی بیرونی ،به مثابه دو کارویژه اساسی وارد
دانشگاهپژوهی در دانشگاه تعریف شده است .کارویژه بهبود
درونی با نگاهی درونسازمانی به تحقق مأموریت و
کارکردهای نهاد دانشگاه یاری میرساند و کارویژه
پاسخگویی بیرونی با نگاهی برونسازمانی ،در زمینه
شناسایی و پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای جامعه و صنعت
به ایفای نقش میپردازد .به طور کلی ،میتوان فقدان دفاتر
دانشگاهپژوهی در دانشگاههای ایران را رلقهی مفقوده
ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد .برای برقراری و پایداری
این رابطه ،الزم است دفاتر دانشگاهپژوهی با توجه به
کارکردهای پاسخگویی بیرونی و بهبود درونی خود ،فعالیت
های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها را بر اساس نیازهای رال
و آینده جامعه شناسایی کرده و طبق این نیازهای شناسای
شده نیروهای انسانی مرتبط را به صنعت معرفی میسازد .به
عبارتی دیگر ،دانشگاهپژوهی از طریق کارکرد پاسخگویی
بیرونی به ارتباط صنعت و دانشگاه میپردازد .شکل  0جایگاه
دانشگاهپژوهی در هدایت پارک ها و مراکز رشد در راستای
تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت را نشان میدهد.
همچنانکه در شکل  0مالرظه میشود ،وارد
دانشگاهپژوهی از طریق هدایت پژوهشهای دانشگاهی و با
بهرهگیری از مراکز چندگانه پارکها و مراکز رشد و
همچنین با تأکید بر دو کارکرد اساسی بهبود درونی و
پاسخگویی بیرونی ،میتواند گامهای اثربخشی را در راستای
توسعه تعامالت دانشگاه و صنعت رقم بزند .به عبارت دیگر،

با توجه به شکل فوق و با عنایت به این که دانشگاه پژوهی
دارای اهمیت به سزایی در فرایند توسعه ارتباط و همکاری
های دانشگاه و صنعت است ،طی دو مررله میتواند در این
روزه وارد عمل شود .در مررله اول پارکها و مراکز رشد،
وهیفهی تجاری سازی نتایج تحقیقات را بر عهده دارند ،ولی
این مراکز جایگاه مشخصی در نهاد دانشگاه ندارند و به
عنوان فرزند ناخواندهی دانشگاه محسوب میشوند و سایر
بخشهای دانشگاه از پذیرش و همکاری پویا و مستمر با این
وارد سر باز میزنند .اینجاست که وارد دانشگاهپژوهی به
نقشآفرینی میپردازد و با استناد به کارکرد بهبود درونی
این مراکز را با بدنه دانشگاه سازگار میسازد ،و تحقیقات
دانشگاهی را به سمت تجاریسازی و پژوهشهای بنیادی
هدایت میکند .از دیگر سو و در مررله دوم ،دانشگاهپژوهی
با اتکای به کارکرد پاسخگویی بیرونی و با عبور موفق از
مررله قبل ،تحقیقات انجام شده را با توجه به نیازهای
جامعه و صنعت ساماندهی کرده و زمینهساز ارتباط مستمر و
پایدار میان دانشگاه و صنعت خواهد گردید]. [33
بحث و نتیجه گیری
توسعه و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت ،چیالش پیچییدهای
است که تمامی کشورها از جمله کشیورهای توسیعه یافتیه و
در رال توسعه ،کم و بیش با آن مواجه هستند و هر ییک از
این کشورها ،استراتژیهیا و راهکارهیای متفیاوتی را در ایین
زمینه به کار گرفته اند .اما جدای از آن که هر کشور با توجه
به شرایط و اقتضائات خود ،از چه راهکاری بهره گرفته است،
راهرلها و راهیکارهای قابل اطمیینانی نیز وجود دارد که در
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نقاط مختلف جهان و در کشورهای مختلف ،به مررله آزمون
و تجربه رسیده و نتایج اثربخش خیود را بیه اثبیات رسیانیده
است .یکی از این راهرلها ،پیدایش و نُضج مراکیز چندگانیه
نوههوری تحت عنوان پارکها و مراکز رشید علیم و فنیاوری
است که به واسطه ساختار چندگانه خویش ،قابلیت انطباق و
همکاری با هر سه نهاد دانشگاه ،صنعت و دولیت را داشیته و
قادرند به مثابه رلقه مفقیوده ایین ارتبیاط بیه ایفیای نقیش
بپردازند .در این راستا ،بیش از یک دهیه اسیت کیه از زمیان
ههور و گسترش این مراکز در کشیور مییگیذرد ،امیا مراکیز
چندگانه فوق در این مدت به نسبت طوالنی ،هنوز نتوانسیته
اند اهداف و انتظارات از خودشان را به نحو مطلیوبی بیرآورده
نمایند .تحقیقات راکی از آن است که یکی از دالیل اساسیی
موفقیت رداقلی مراکز فوق طی سیالهیای اخییر در زمینیه
تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت ،پذیرفته نشیدن ایین مراکیز
نوههور با ساختارهای نوین و پیشرفته ،توسط بدنه و ساختار
سنتی دانشگاه و بخشهای مختلف ایین نهیاد بیا رویکیردی
درونگرا و بخشینگر است] .[1،33بنابراین در ایین مطالعیه،
وارد دانشگاهپژوهی به عنوان پیوند دهنده این مراکز با بدنیه
دانشگاه و همچنین هدایت کننیده مراکیز فیوق در راسیتای
نیازهای جامعه و صنعت معرفی شده است.
در رقیقت ،تغیییرات سیریع و پیچییده محیطیی،
کاهش منابع مالی ،انفجار اطالعات و سرعت شتابان فنیاوری
های جدید ،تصمیمگیری را برای میدیران دانشیگاهی بسییار
دشوار ساخته اسیت و آنیان را نیاگزیر از بهیرهگییری هرچیه
بیشتر از پژوهشهای علمی در تصمیمات دانشیگاهی نمیوده
اسییت .در اییین راسییتا و در جهییت بهییرهگیییری از ابزارهییای
تصمیمسازی کارآمد و نقش کلیدی پیژوهشهیای علمیی در
تصمیمات دانشگاهی و جلیوگیری از تصیمیمات سیلیقهای و
ارساسی ،ضرورت توجه به مفهیوم و وارید دانشیگاهپژوهیی
بیش از پیش ارسیاس شیده اسیت .در زمینیه ارتبیاط بیین
دانشگاه و صنعت و جایگاه دانشیگاهپژوهیی در ایین ارتبیاط،
می توان چنین استدالل نمود که امروزه دانشگاهها در مسییر
بقا ،توسعه و تعالی خویش ،نیاگزیر از همیاهنگی و سیازگاری
مستمر با تحوالت محیط پیچیده ،مبهم و میتالطم پیرامیون
خوییش هسیتند که این امر جزء از طرییق مدیریت ،برنامیه

ریزی و تصمیمگیری علمی ،پژوهش محور و مبتنی بیر اطالعیات
دقیق ،بهروز و کارآمد ،محقق نخواهد گردید .در این راسیتا ،وارید
دانشگاهپژوهی با برخورداری از دو گروه کارکنیان اجراییی و ررفیه
ای ،ابتدا با تأکید بیر کیارکرد بهبیود درونیی ،بیه برقیراری ارتبیاط
مستمر و پویا با نهادهای مختلفیی نظییر پیارکهیا و مراکیز رشید
میپردازد و پس از شناسایی نیازها و تقاضاهای جامعیه و صینعت،
و عقد قیرارداد و تفیاهم نامیه بیا آنیان توسیط کارکنیان اجراییی،
کارکنییان ررفییهای واریید دانشییگاهپژوهییی یییا همییان اسییاتید و
متخصصان دانشیگاهی ،وارد عمیل شیده و از طرییق انجیام امیور
مطالعاتی و تحقیقاتی گسترده ،علل و عوامل مشیکل را شناسیایی
نموده و در راستای رفع آن ،راهرلهیا و راهکارهیای اجراییی ارائیه
میدهند .به عبارت دیگر ،از طریق نقیشآفرینیی دفیاتر دانشیگاهز
پژوهی در زمینه تقویت رابطه دانشگاه و صنعت ،هرفیت پژوهشیی
فراوانی که در دانشگاه وجود دارد ،بیه سیمت کاربردهیای عینیی و
عملی و مبتنی بر نیازهیای جامعیه و صینعت ،هیدایت مییشیود.
دانشییگاه و صیینعت دو رکیین اساسییی توسییعه در هییر جامعییهای
محسوب میشوند که باید این رابطه با بهیرهگییری هوشیمندانه از
رلقییههییای نگهدارنییدهای نظیییر دفییاتر دانشییگاهپژوهییی ،پویییاتر و
مستحکمتر گردد .با عنایت به مطالب مطروره فوق ،پیشنهاد میی
گردد که در راستای ایجیاد و گسیترش وارید دانشیگاهپژوهیی در
دانشگاههای کشیور ،مطالعیات پییشبایسیت ،سیاسیتگذاریهیا و
برنامهریزیهای مقتضی صورت پذیرد؛ چراکه نظیامهیای آمیوزش
عالی و دانشگاههای معتبر جهان ،دهههای متمادی اسیت کیه بیه
ضرورت راهاندازی و بهرهگیری از مزاییای ایین وارید اثیربخش در
راستای مدیریت بهینه و موفقیت بیشتر نهاد دانشگاه پی بیردهانید.
این امر زمانی اهمیت افزونتری مییابد که نقیش وارید دانشیگاه
پژوهی را در ارتباط با هدایت پژوهشهای دانشگاهی ،بیا همکیاری
و بهرهگیری از ویژگیهیا و هرفییتهیای خیاص مراکیز چندگانیه
پارکها و مراکز رشد ،در راستای تقویت ارتباط دانشگاه و صینعت
تعریف نماییم .در رقیقت ،وارد دانشیگاهپژوهیی بیا تأکیید بیر دو
کارکرد بهبیود درونیی و پاسیخگویی بیرونیی ،از سیویی موجبیات
پیوند پایدار و پویای مراکز نوههور پارکهیا و مراکیز رشید علیم و
فناوری با بدنه سنتی دانشگاه را فراهم مییآورد و از دیگیر سیو ،از
طریق هدایت پژوهشهای دانشگاهی و همافزایی هرفیتهای
خیود با پیارکها و مراکز رشید عیلم و فنیاوری ،در راسیتای

31

نییوآوری و کییارآفرینی در نهییاد دانشییگاه و سییپس در سییطح
 و در نهایت دستیابی به جامعیه کیارآفرین بیر اسیاس،کشور
 بیر،3424 اهداف مندر) در سند چشمانداز بیستساله افیق
.جای خواهد گذاشت

دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت

توسعه تعامالت دانشیگاه بیا جامعیه و صینعت و پاسیخگویی
 عالوه بیر. اقدام مینماید،اثربخش به نیازهای محیط پیرامون
 اقدامات وارد دانشگاهپژوهی با همکاری مراکز چندگانیه،آن
 تأثیر بهسزایی بر توسیعه،پارکها و مراکز رشد در این زمینه
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