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مشاركت فزایندهتر در نوآوری و توسعه تكنولوژی در كنار ماموریتهای آموزشی و پژوهشی ،هویت جدیدی است كه دانشگاهها در
جامعه دانشمحور اتخاذ میكنند .براین اساس دانشگاهها به مثابه نهاد مولد دانش و همچنین به عنوان كارآفرین نقشی اساسی در
نوآوری ایفاء میكنند .مقاله حاضر از طریق مطالعهای تجربی ضمن توصیف این رابطه ،چالشهای پیشروی را در تعامل دانشگاه با
صنعت به شیوه ای كیفی و با تحلیل دیدگاه دانشجویان دكتری دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار میدهد .نتایج بیانگراین است كه در
رابطه دانشگاه ـ صنعت ،اساسا رابطة منسجم و هدف مندی وجود نداشته و اثری از هویت جدید دانشگاه در ارتباط با صنعت دیده
نمی شود .این رابطه در بهترین حالت از نوع مدل سوسیالیستی است .فقدان نیازهای متقابل دوسویه یعنی «عدم احساس نیاز در
صنعت برای ارتباط با دانشگاه» و همچنین «فقدان انگیزه در دانشگاه برای ارتباط با صنعت» دیدگاهی است كه دانشجویان دكتری
در مورد عدم شكلگیری ارتباط مناسب بین این دو نهاد دارند.
کلمات کلیدی :جامعه دانشمحور ،دانشگاه تهران ،صنعت ،دانشگاه
 .۱مقدمه
«جامعه فراصنعتی» ]1[1و «جامعة دانشمحور2[ »2و ]3واژگانی
نوینی در ادبیات اجتماعی هستند كه برای توصیف تحوالت اخیر
در مدرنیته بكار میرود .اگرچه تفاوتهـای مهمـی بـین ایـن دو
اصطالح وجود دارد با وجود این ،آنها بیـانگر گـرار بـه جامعـهای
هستند كه الزامات ،اقتضائات و ضرورتهای خاص خـود را دارد،
ضرورتهایی كه دانش و دانشگاه نقش محـوری در تحـوالت آن
ایفا میكنند.
جامعه دانشمحور توسعه ،تحوالت و تغییرات جامعـه را بـر پایـه
مفهــوم دانــش و فعالیتهــای دانشــی تبیــین مــیكنــد .جامعــه
دانشمحور ،جامعهای است كه در آن «دانش» مهمتـرین عامـل
تولید است[ .]4جامعه فراصنعتی نیز همانطور كه دانیـل بـل[]1
مورد تاكید قرار میدهد در یک معنای دوگانه میتواند به عنـوان
یک «جامعه دانشمحور» شـناخته شـودن نخسـت اینكـه منـاب

نوآوری به طور فزایندهای از تحقیق و توسعه ناشی مـیشـوند و
دوم اینكه وزن جامعه ـ كه بوسیله تولید ناخالص ملی و اشـتغال
اندازهگیری میشود ـ به طور گسـتردهای در حـوزه دانـش قـرار
میگیرد[ .]1منب اصلی تولید و كار در جامعه فراصنعتی ،دانش
و نهاد اصلی در این جامعه دانشگاه است[.]5
جامعه فراصنعتی و جامعه دانـشمحـور صـورتبندی جدیـدی از
جامعه ارائه میدهند كه در آن دانشگاه و دانش محوریت بنیـانی
در تحوالت بخشهـای مختلـف جامعـه دارنـد .بـر ایـن اسـاس،
دانشــگاه در شــرایو كنــونی بــیش از پــیش بــه نهــادی بــرای
پاسخگویی به نیازهای جامعـه در ابعـاد مختلـف تبـدیل شـده و
رابطه متقابل دانشگاه ـ جامعـه ،از ویژگیهـای اساسـی دانشـگاه
جدیــد اســت .ایــن تحــول بــه خــوبی در مطالعــه اتزكــویتز و
لیدسدورف[ ]6در چارچوب تز مارپیچ سهگانة 3دانشگاه ـ صنعت
ـ دولت و یا مطالعه دالنتی[ 8 ،7و  ]9در بـاب نقـش دانشـگاهها
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در جامعه دانش محور دیده میشود .مقالـه حاضـر در چـارچوب
مفهومپردازیهای جامعه فراصنعتی و جامعه دانشمحـور تـال
كرده است ضمن بررسی ضرورتهای رابطه دانشگاه ـ صنعت ،از
طریق مطالعـهای تجربـی ،وضـعیت ارتبـاط و تعامـل صـنعت –
دانشگاه و چالشهای پیشروی این مسئله را در تعامـل دانشـگاه
تهران ـ به مثابه یكی از مهمترین و بزرگترین دانشگاههای كشور
ـ با بخشها و نهادهای صنعتی مورد ارزیابی قرار دهد.

مارپیچ سهگانه
دیدگاه نظری مهمـی كـه در بـاب تحـول در نقـش دانشـگاه در
جامعه دانشمحور ارائه شده ،تئوری اتزكویچ و لیدسدورف[ 1۳و
 ]6است كه با عنوان رویكرد «مارپیچ سهگانة دانشگاه ،صـنعت و
دولت »1و به مثابه مدلی پیشرو در ارتباط میـان ایـن سـه نهـاد
شناخته شده است .اتزكویچ و لیدسدورف با تعریف هویتی جدید
برای دانشگاه در جامعه دانشمحور ،به نقـش نـوین دانشـگاه در
توسعه اقتصاد ملی و نظامهای نوآوری تاكید میكنند .نقش اولیه
دانشگاهها در مراحل اولیه شكلگیری ،حدود هشت قـرن پـیش،
تنها به فعالیتهای آموزشی محدود میشد .در ایـن دوره تعامـل
دانشگاه با صنعت و دولت بر مبنای آموز نیروی انسـانی مـورد
نیاز دولتهای ملی بود .اولین انقـالب و تحـول علمـی در اواخـر
قرن نوزدهم اتفاق افتاد ـ شروع آن در دانشگاههای آلمان بود ـ
كه طی آن دانشگاهها عـالوه بـر موموریـت آموزشـی و تـدری ،
موموریت پژوهشی را نیز برعهده گرفتند .در این دوره كه همـراه
با آزادسازی اقتصادی در كشورهای پیشرو بود ،به تدریج بودجـه
دولتــی دانشــگاهها كــاهش یافــت و ضــمن برقــراری ارتبــاط
(اقتصادی) میان دانشگاه و صنعت ،انجـام فعالیتهـای مشـتر
تحقیق و توسـعه دانشـگاه و صـنعت و برونسـااری پـژوهش از
صنعت(خصوصی یا در حال خصوصی و مستقل شدن) گستردهتر
شــد و دانشــگاهها بــرای كــاهش وابســتگی بــه بودجــه دولتــی
برنامهریزی گستردهای انجام دادند[ .]1۳طی انقالب علمـی دوم
كه در اواخر قرن بیسـتم اتفـاق افتـاد ،دانشـگاهها عـالوه بـر دو
ماموریت پیشین ،عهدهدار موموریت جدیـدی بـا عنـوان نـوآوری
شدند كه از آن به عنـوان موموریـت سـوم تعبیـر میشـود .ایـن
انقالب با شكلگیری دانشگاه كارآفرین همزمان میشود.

دولت
دانشگاه

صنعت

شکل  :1مدل سوسیالیستی روابط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت

مدل مارپیچ دوم در واكنش به ضعفهای مـدل  1ارائـه شـد .در
این مدل برخالف مدل یک روابو این سه نهـاد نـه در انحصـار و
اقتدار دولت ملی بلكه مبتنی بر روابطـی بـا مرزهـای مسـتقل و
محدود شده است .در این مدل قلمرو نهادهای دولـت ،دانشـگاه
وصنعت با مرزهای قوی عقالنیت فرهنگی ،اجتماعی و تخصصی
از همدیگر جدا شدهاند ،امـا دارای كـنش متقابـل و متعامـل بـا
یكدیگر میباشند .در این مدل دانشـگاه بـه تـدری و تحقیـق
میپردازد ،صنعت نتایج تحقیقات را به كاالها وخـدمات جدیـد
تبدیل میكند و دولت نیز از دانشگاه و صنای حمایت میكنـد و
زیرساختهای الزم را فراهم میآورد(شكل .)2
صنعت

دولت

دانشگاه
شکل :2مدل مبتنی بر سیاست عدم مداخله درروابط دانشگاه ،صنعت ،دولت
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 .۲پیوند دانشگاه ـ صنعت در جامعه دانشمحور :تئوری

تئوری مارپیچ سهگانه ،شكل تكاملیافتة مدلهایی اسـت كـه در
خصوص ارتباط بین سه نهاد دانشگاه ،صـنعت و دولـت طراحـی
شدهاند .این تئوری تحولی سه مرحلهای را طی كـرده اسـت .در
مدل نخست ،نهاد دولت ،مسلو بر دو نهاد دیگر اسـت و تعیـین
روابو و مرزهای فعالیت آنهـا بـا اقتـدار دولتهـای ملـی اعمـال
میشود(شكل  .)1بارزترین و مقتدرترین نوع این مدل را میتوان
در شوروی سابق و كشورهای اروپـای شـرقی و تحـت سیاسـت
سوسیالیسم موجود جستجو كرد .نوع ضعیفتری از این مدل در
بسیاری از كشـورهای آمریكـای التـین و برخـی از كشـورهای
اروپایی از قبیل نروژ قابل مشاهده است[.]6

بررسی رابطه دانشگاه با صنعت و چالشهای آنن پژوهشی كیفی در بین دانشجویان دانشگاه تهران
نهایتا در مدل مارپیچ سهگانه به عنـوان مـدل ،3زیرسـاختهای
دانشمحور بر مبنای حوزههای نهادی بهممـرتبو ایجـاد شـده و
هر یک از این حوزههای نهادی به ایفای نقش یكدیگر پرداخته و
«سازمانهای پیوندی »1با فصول مشتر متعـدد پـا بـه عرصـه
ظهور میگرارند(شكل .)3
دانشگاه

دولت

شکل  )3مدل مارپیچ سهگانة روابط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت

در مدل  ،3حوزههای دانشگاه ،صنعت ودولت در فرآیند نوآوری
همپوشانی دارند ونقـشهـایشـان بـا یكـدیگر تـداخل وفصـل
مشتر پیدا میكند[ .]6در واق در فرآیند نوآوری ،كاركرد سه
حوزه نهادی (دولت ،دانشگاه و صنعت( با یک الگوی مارپیچی از
پیوندها درهمتنیده شده و در مراحل مختلف ظاهر مـیشـوند و
ایفای نقش میكنند .در الگوی مركور اوال تحول در سـاختارها و
بویژه تحول در ماموریت نهادهـا و ثانیـا تحـول در روابـو آنهـا
مدنظر است .در این رابطه ،دانشگاهها عالوه بر ماموریت آموزشی
وتحقیقاتی ،ماموریت سوم خـود یعنـی مشـاركت فزاینـدهتـر در
نوآوری و توسعه تكنولوژی را عهدهدار میشوند .بر ایـن اسـاس
بنگاهها وشبكههای جدید وابسته به دانشـگاه درحـال گسـتر
بوده و دانشگاهها با توجه به ظرفیتهایی كه دارند بعنوان نهـاد
تولیـد و توزیـ كننـده دانـش و همچنـین بعنـوان كـارآفرین و
بنیانگرار صنعت ،نقـش اساسـی در نـوآوری صـنعتی و توسـعه
فناوری ایفاء میكنند[.]11
درگرشته هریک از نهادهای دانشگاه ،صنعت و دولـت مرزهـای
مشخص وتعریف شدهای داشـتند .امـا امـروزه مرزهـای سـنتی
دانشگاه ،صنعت و دولت تغییر كرده و در خیلـی از زمینـهها بـه
آسانی نمیتوان مرز بین آنها را از یكـدیگر تمیـز داد .بخشـی از
قلمرو دانشگاه ،صنعت محسـوب مـیشـود و قسـمتی از قلمـرو
صنعت را دانشگاه میتوان به حساب آورد .دولت نیـز عـالوه بـر
انجام وظایف سنتی و متداول خـود ،وارد قلمروهـای دانشـگاه و
1. Hybrid organizations

صنعت شده است و درصدد گستر و مدیریت بر فصل مشتر
دانشگاه و صنعت است .با توجه به این تداخل وظایف ،شبكههای
سهجانبه و سازمانهای جدیدی ظـاهر شـدهانـد كـه اصـطالحا
سازمانهای مختلو و پیوندی نامیده میشوند[.]6
مدل مارپیچ سهگانه ،كاركرد جدیدی را برای دانشگاهها متناسب
با شرایو جدید جامعه دانشمحور تعریف میكند كه میتـوان از
آن با عنـوان «دانشـگاه پیونـدی »2نـام بـرد .در ایـن چـارچوب
دانشگاهها با ماهیت جدید ضمن تحـول در نـوآوری نهـادی ،بـه
ایفای نقش در ساختار اقتصادی میپردازند .دانشـگاه پیونـدی از
یک سو پیامد چالشهایی است كه دانشگاه در جامعه جدیـد بـه
منظور تامین مالی خود با آن مواجه است .دانشـگاهها بخشـی از
نیازهای مالی خود را از دولت و بخشی را از بازار تامین میكنند،
بنابراین دانشگاه به ناگزیر در برابر هر دو نهاد باید پاسخگو باشد.
این تحول به نوبه خود اهمیت دانـش كـاربردی و بهرهمنـدی از
دانش تولید شده در زمینه عملـی را برجسـته سـاخته و تمایـل
دانشگاه به پیوند با بازار یا صنعت را افزایش می دهد .این رابطـه
متقابل است به این معنا كه صنعت نیز در نتیجه نیاز بـه دانـش
فزاینده و به روز همچنین تغییر مستمر و بسیار سـری نیازهـای
بازار ،بیش از پیش به دانش عملی وابسته میشود.
 .۳روش تحقیق
رو مورد استفاده در پژوهش حاضر ،رو كیفی اسـت كـه بـا
استفاده از تكنیک مصاحبه نیمه استاندار یا نیمه باز بـه اجـرا در
درآمده و مصاحبهها از طریق تحلیل محتوای كیفی مورد ارزیابی
قرار گرفتهاند .جامعه آماری پژوهش حاضـر را كلیـه دانشـجویان
دكتری دانشگاه تهران در گروههای علوم پایـه و فنـی مهندسـی
تشكیل میدهند« .تعیینِ پیشـینی سـاختار نمونـه» و «تعیـینِ
تدریجی» یا «نمونهگیری نظری» مبنای انتخاب نمونهها در ایـن
پژوهش است .بر اساس تعیین پیشینی ،ساختار نمونـه(گروههای
آموزشی علوم پایه و علوم فنی ـ مهندسـی) تعیـین شـده و بـر
اساس نمونـهگیـری نظـری ،تصـمیمگیری دربـاره انتخـاب و در
كناریكدیگر قرار دادن اطالعات تجربی طـی فراینـد گـردآوری و
تفسیر دادهها انجام شده است .حجم نمونه برخالف پژوهشهای
كمی در مطالعات كیفی از پیش توسو محقق تعیین نمـیشـود
بلكه فرایند انجام مصاحبهها تا زمـانی ادامـه پیـدا مـیكنـد كـه
2. Hybrid University
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«اشباع نظری »1حاصل گردد[ .]12با توجه به نكات فوق ساختار
نمونه و حجم آن در این پژوهش به شرح جدول  1است.
 .۴نتایج و یافتههای تجربی
 .۱-۴تحلیل مصاحبهها

2

به منظور بررسی تجربـی رابطـه صـنعتــ دانشـگاه در دانشـگاه
تهران بر اساس مقتضیات جامعه دانشمحور ،سواالت مصاحبه با
محوریت میزان ارتباط دانشـگاه ،دانشـكده و گـروه آموزشـی بـا
صـنای و ســازمانهای صــنعتی و مشــاركت و همكــاری آنهــا بــا
یكدیگر و نقش دانشگاه در نوآوریهای صنعتی و اهمیـت دانـش
كاربردی ،تدوین شده و در فرایند مصـاحبه از مصاحبهشـوندگان

جدول  :۱مشخصات جمعیتشناختی و تحصیلی مصاحبهشوندگان و کدهای مربوط به آن

علوم پایه

علوم فنی ـ مهندسی

گروهها

مشخصات جمعیتشناختی و تحصیلی

رشتههای تحصیلی

کد

۲

مهندسی مواد

ورودی  1388ـ زن ـ  34ساله ـ دانشكده مهندسی متالوژی و مواد ـ گروه مواد

ع.فن۱ .

مهندسی مكانیک ـ طراحی كاربردی

ورودی  139۳ـ مرد ـ  31ساله ـ دانشكده مهندسی مكانیک ـ گروه طراحی كاربردی

ع.فن۲ .

مهندسی شیمی /پلیمر

ورودی  139۳ـ مرد ـ  29ساله ـ دانشكده فنی ـ گروه مهندسی پلیمر

ع.فن۳ .

مهندسی عمران(زلزله)

ورودی  1389ـ مرد ـ  36ساله ـ دانشكده مهندسی عمران ـ گروه زلزله

ع.فن۴ .

مهندسی عمران(راه و ترابری)

ورودی  139۳ـ زن ـ  29ساله ـ دانشكده مهندسی عمران ـ گروه راه و ترابری

ع.فن5 .

مهندسی صنای

ورودی  1391ـ زن ـ  3۳ساله ـ دانشكده مهندسی صنای ـ گروه مهندسی صنای

ع.فن6 .

مهندسی برق/الكترونیک

ورودی  139۳ـ مرد ـ  31ساله ـ دانشكده مهندسی برق و كامایوتر ـ گروه مهندسی الكترونیک

ع.فن7 .

مهندسی مكانیک/تبدیل انرژی

ورودی  1388ـ مرد ـ  34ساله ـ دانشكده مهندسی مكانیک ـ گروه تبدیل انرژی

ع.فن8 .

مهندسی شیمی/بیوتكنولوژی

ورودی  139۳ـ مرد ـ  3۳ساله ـ دانشكده مهندسی شیمی ـ گروه بیوتكنولوژی

ع.فن9 .

مهندسی پلیمر

ورودی  1389ـ مرد ـ  31ساله ـ دانشكده مهندسی ـ گروه مهندسی پلیمر

ع.فن۱1 .

مهندسی معدن

ورودی  1388ـ مرد ـ  31ساله ـ دانشكده مهندسی معدن ـ گروه اكتشاف معدن

ع.فن۱۱ .

مهندسی كامایوتر/نرم افزار

ورودی  139۳ـ مرد ـ  34ساله ـ دانشكده مهندسی برق و كامایوتر ـ گروه نرم افزار

ع.فن۱۲ .

علوم كامایوتر

ورودی  1391ـ زن ـ  29ساله ـ دانشكده ریاضی  ،آمار و علوم كامایوتر ـ بخش علوم كامایوتر

ع.پا۱ .

زیستشناسی /میكروبیولوژی

ورودی  139۳ـ مرد ـ  31ساله ـ دانشكده زیستشناسی ـ بخش میكروبیولوژی

ع.پا۲ .

شیمی فیزیک

ورودی  1391ـ زن ـ  31ساله ـ دانشكده شیمی ـ بخش شیمی فیزیک

ع.پا۳ .

زمین شناسی(پترولوژی)

ورودی  139۳ـ مرد ـ  3۳ساله ـ دانشكده زمینشناسی ـ بخش پترولوژی

ع.پا۴ .

شیمی آلی

ورودی  1388ـ زن ـ  36ساله ـ دانشكده شیمی ـ بخش شیمی آلی

ع.پا5 .

زمین شناسی /رسوب شناسی

ورودی  1389ـ مرد ـ  33ساله ـ دانشكده زمینشناسی ـ بخش زمینشناسی

ع.پا6 .

فیزیک  /ذرات بنیادی

ورودی  139۳ـ مرد ـ  3۳ساله ـ دانشكده فیزیک ـ بخش ذرات بنیادی

ع.پا7 .

بیوتكنولوژی

ورودی  1388ـ مرد ـ  34ساله ـ دانشكده علوم ـ گروه بیوتكنولوژی

ع.پا8 .

ریاضی كاربردی

ورودی  139۳ـ مرد ـ  33ساله ـ دانشكده ریاضی ـ ریاضی كاربردی

ع.پا9 .

فیزیک هستهای

ورودی  139۳ـ مرد ـ  31ساله ـ دانشكده فیزیک ـ گروه فیزیک هستهای

ع.پا۱1 .

1. Theoretical saturation

 .2كدهای (ع.فن )1 .و (ع.پا )1 .به ترتیب بیانگر مصاحبهشوندگان گروههای
علوم فنی ـ مهندسی و علوم پایه است .اعداد نیز بیانگر شماره مصاحبهشونده
در هر گروه آموزشی است
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پیوند دانشگاه با صنعت ،یكـی از شـاخههای رابطـه دانشـگاه بـا
جامعه است كه در دیدگاههای نظری [ 6و  ]1۳مرتبو با تحـول
دانشگاه در جامعه دانشمحور مورد تاكید قرار گرفته اسـت .ایـن
تحول از نیازهای متقابل دوسویهای ناشـی میشـود كـه كسـانی
مانند اسالتر ولسلی[ ]13آن را به ضـروریات جامعـه فراصـنعتی
دانشبنیــان مــرتبو میكننــد .از یــک طــرف در صــنعت نیــاز
فزاینــدهای بــه دانشــگاه و آمــوز عــالی در زمینــه آمــوز ،
اخترعات ،نگهداری و خالقیت تكنولوژیک وجود دارد و از طـرف

دیگــر در ایــن فعالیــت بــا مشــاركت بخــش تجــاری ،بخشــی از
هزینههای آموز و دانشگاه تودهای تامین میشـود .مقتضـیات
جامعه دانشمحور ،تولید دانش نظری و تحقیق بنیادی صـرف را
كافی نمیداند .در این جامعه ،دانش باید برای كـاربردی شـدن و
تجاری شدن تولید شود .پیشنیاز ایـن تحـول در گـام نخسـت،
پیوند دانشگاهها بـا صـنای و شـركتها و در گـام دوم مشـاركت
دانشگاهها در فعالیتهای صنعتی و كارآفرینی است .

بررسی رابطه دانشگاه با صنعت و چالشهای آنن پژوهشی كیفی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

ـ « با اینكه گرایش میكروبیولوژی بیشتر بر مبنای تحقیقات است اما
تنها نهادهای مشخص و محدودی وجود دارند كه حمایت میكنند.
كال سازوكاری در دانشگاه برای تعریف پروژه و انجام تحقیقات وجود
ندارد .امروز بسیار از كارآفرینی ،خالقیت ،كارآفرین صحبت میشود اما
همه اینها در سطح حرف و نظر است  . . .مشكل این است كه صنای
ما به كارآفرینی و طرح ایدههای نوع اهمیت نمیدهند و حمایت
نمیكنند»(مصاحبهشوندة ع.پا) 2 .
ـ « محدود ارتباطاتی وجود دارد كه یا به صورت پروژه است یا دوره
كاراموزی برای كارشناسیها  . . .صنعت ما صنعت وارداتی است و
حمایت صنای از تحقیقات بسیار ضعیف است . . . .متاسفانه اكثر
صنای مرتبو با رشته ما خصوصی هستند و به دنبال سود .این تفكر
كه به تحقیقات بها دهند و در آینده سود خود را دو چندان كنند در
صنای ما وجود ندارد  . . .اگر دانشجو بیشتر تال كند می تواند
معدود موسساتی را پیدا كند كه به این تحقیقات بها میدهند كه
دانشجویان ما حاضر نیستند این كار را بكنند .این تفكر اجازه نمیدهد
كه این دو به هم نزدیک شوند .دانشگاهها زمانی به صنعت نزدیک
میشوند كه برایشان نفعی داشته باشد یا اینكه تبلیغات و تشویقات
معنوی وجود داشته باشد كه هیچ كدام وجود ندارد»(مصاحبهشوندة
ع.پا)1۳ .
ـ «صنای به كمک دولت و با پول بیتالمال(یا پول نفت) به راحتی
نیازهای خود را از جای دیگر تامین میكنند و دانشگاه نیز اصوال از
مشكالت صنعت یا بی خبر است یا خود را درگیر آن نمیكند. . .
دولت هم به این مسئله اهمیتی نمیدهد باز به دلیل پولهای
بادآورده .به طور مثال دولت ساالنه حدود چندین میلیارد دالر صرف
واردات دارو و اقالم پزشكی و بهداشتی میكند كه میتوان با برنامه
مشخص هر ساله مقداری از این پول را در اختیار دانشگاه قرار داد و
در ازاء آن تولید آن دارو را خواستار شد  . . .یا می توان با ارائه
طرحهایی بخشهای صنعتی را مجبور به همكاری با دانشگاهها نمود. .
(» .مصاحبهشوندة ع.پا)5 .
ـ «هیچ ارتباطی بین دانشگاه و صنعت در دانشگاه و رشته خود نمی
بینم  . . .برای استفاده از اولویتهای پژوهشی باید به دنبال كاغر بازی

باشی و این انرژی دانشجو را میگیرد .باید دانشگاه تال كند و
اساتید و دانشجویان را به صنعت مرتبو كند نه اینكه دانشجو و استاد
خود بدنبالش بروند  ...برخالف دانشگاههای روز جهان كه برای كسب
پول و تجاری كردن علم خود به دنبال صنعت و شركتها میروند در
اینجا دانشگاهها در خواب فرو رفتهاند . . ..از طرف دیگر صنعت
اولویتهای پژوهشی را در اختیار دانشگاه قرار نمیدهد .آنها اعتماد
الزم را ندارند با وارد كردن تكنولوژی خود را از دانشگاه بینیاز
میكنند»(مصاحبهشوندة ع.پا)8 .
ـ « مشكل این است كه اوال صنعت به دنبال دانش داشگاهها نیست و
به بیانی به آن نیاز ندارد و دوم اینكه واقعا این دانش تولید شده
متناسب با نیازهای جامعه و یا صنعت نیست برخی كه صرفا دانش
نظری است برخی یا تكرار دانش تولید شده است برخی هم كه اصال
نمیتوان عنوان تولید دانش بر آن نام نهاد  . . .صنعت و دانشگاه نیاز
به سازمانی دارند كه نیاز صنعت و توانایی دانشگاهها را شناخته و آنها
را به هم مرتبو كند( .... .مصاحبهشوندة ع.پا)4 .
ـ « صنعت اصوال دانشگاه را فاقد توان رف نیازمندیهای خویش
میشناسد .چون اعتبار علمی دانشگاه را باال نمیداند و دانشگاه صنعت
را غیرعلمی میداند و اصوال راههای كاربردی كردن تحقیقات را در
بسیاری از موارد نمیشناسد .وجود دارند اساتیدی كه كاربردی كردن
دانش را وظیفه دانشگاه نمیدانند و معتقدند كه باید نهادهای دیگری
علم دانشگاه را كاربردی كنند . . .اساسیترین مشكالت كشورهای در
حال توسعه هم عدم قرابت صنعت و دانشگاه در آن جوام است علت
این امر هم در جانیفتادن محوریت علم و دانش در جامعه و در سطوح
تصمیمگیری است »(مصاحبهشوندة ع.پا)6 .
ـ «در حال حاضر درصد بسیار پائینی از پروژهها در تعامل با صنعت
مطرح میشود .یكی از عوامل به روز نبودن صنای كشور و عدم اطالع
صنعت از پژوهشهای دانشگاهی است .صنای كشور آپدیت نیستند
یعنی نمیروند سراغ تكنولوژی جدید تا بازار جدید ایجاد كنند اگر
آنها بهروز باشند ناچارند به دانش روز دسترسی پیدا كنند كه خود به
خود آ نها را به دانشگاه یا سایر تولیدكنندگان علمی پیوند میدهد.
دلیل دوم صنای نگاه میكنند به تولیدات دانشگاهی و .صنعت حساب
میكند كه این دانشگاههای داخل حتی جزو  5۳۳دانشگاه خوب و
مطرح جهان هم نیستند پ چطور بیاید و پول خود را در اختیار آنها
قرار بدهد  . . . .نكته مهم دیگر دولتی بودن صنای كشور است كه به
دلیل پشتیبانی قوی مالی دولت و عدم وجود رقابت بین صنای ،
بخش تحقیق و توسعه بسیار ضعیف داشته كه دلیل اصلی آن عدم
احساس نیاز به این بخش و نیز عدم فهم درست ارز تحقیق در
پیشرفت صنعت است»(مصاحبهشوندة ع.فن)3 .
ـ « شاید برخی دانشجویان با تال بتوانند اما وضعیت مناسب نیست.
فقو یک مجموعه خاصی ممكن است وجود داشته باشد و طرحهایی
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خواسته شده است تا كمیـت و كیفیـت ایـن ارتبـاط را از ابعـاد
مثبت و منفی مورد توجه قرار دهند .با توجه به اینكه مصـاحبه
به صورت نیمهاستاندار و نیمه باز بوده بخش دیگـری از سـواالت
در فرایند مصاحبه و بـه اقتضـای پاسـ ها و مطالـب ارائـه شـده
توســو مصاحبهشــوندگان طــرح شــدهاند .برخــی از مهمتــرین
اظهارت دانشجویان مصاحبهشونده در ارتباط بـه ایـن پرسـشها
(به شكل نقلقول مستقیم و البته تجمی و تلخیص شده) آورده
میشودن

5

جدول  .۲ارتباط دانشگاه ـ صنعت :اظهارات و گفتههای مهم مصاحبهشوندگان به تفكیک گروههای تحصیلی

ـ با اینكه گرایش مابیشتر بر مبنای تحقیقات است اما تنها نهادهای مشخص و محدودی وجود دارند كه حمایت میكنند(مصاحبهشوندة ع.پا)2 .
ـ ارتباط بسیار ضعیف است.محدود ارتباطاتی وجود دارد كه یا به صورت پروژه است یادوره كاراموزی برای كارشناسیها(مصاحبهشوندة ع.پا)3 .
ـ دانشگاه و صنعت ما ارتباطی ندارد(مصاحبهشوندة ع.پا)7 .
ـ وقتی هزینه و خرج و پول هر دو بخش دانشگاه و صنعت را دولت تامین میكند ضرورتی برای درگیر شدن وجود ندارد(مصاحبهشوندة ع.پا)5 .
ـ مهمترین مشكل دراین زمینه عدم شناخت صنعت ازتواناییهای دانشگاه وعدم شناخت دانشگاه ازنیازهای صنعت است(مصاحبهشوندة ع.پا)4 .
ـ رابطه سیستماتیک و متقابل و مستمر بین دانشگاههای داخلی و صنای داخلی تكامل و توسعه نیافته است(مصاحبهشوندة ع.پا)6 .

بتوانند اما وضعیت

ـ ااالن ما بهترین فرصت را داریم كه با بخش صنعت همكاری كنیم اما حمایتی وجود ندارد .شاید برخی دانشجویان با تال
مناسب نیست
ـ در حال حاضر درصد بسیار پائینی از پروژه ها در تعامل با صنعت مطرح میشود و لرا پشتیبانی صنعت از پروژهها بسیار پائین
است(مصاحبهشوندة ع.فن)3 .
ـ مشكالت ارتباط دانشگاه با صنعت مرتبو با مشكالت دیگری است .هر ك هم در دانشگاه و در جامعه و مدیریت جامعه سازخود را میزند
و هیج جهت مشخصی مشاهده نمیشود(مصاحبهشوندة ع.فن)4 .
ـ ارتباطات قابل توجه و تاثیرگرار نیست(مصاحبهشوندة ع.فن)6 .
ـ رابطه صنعت ـ دانشگاه بحه هر روزه دانشجویان و اساتید و متخصصان است اما هنوز اندر خم یک كوچهایم! (مصاحبهشوندة ع.فن)7 .

را ارائه كند مثل موسسه حمل و نقل كه این موسسه هم االن ارتباط
ضعیفی با دانشگاه دارد  . . .از یک طرف مشكل مرتبو با دانشگاه
است مثال ما برای ارتقاء هیات علمی از اساتید كار پژوهشی صنعتی
نمیخواهیم فقو  ISIمیخواهیم كه ممكن است در برخی موارد از
طریق دادهسازی تالیف شده باشد .برخی اساتید فكر میكنند كه
چنانچه دانش به سمت تجاری شدن پیش برود Low Class
میشود بنابراین عالقهای از خود برای ارتباط نشان نمی دهند . . ..از
طرف دیگر متاسفانه جامعه صنعتی از كار جدید میترسند و و به
خاطر منافعشان دوست دارند همان روند و تكنولوژی گرشته را ادامه
دهند .در همین صنعت خودروسازی چون رقابت وجود ندارد و صنای
خوردو ما خودروهای با تكنولوژی چنددهه پیش تحویل مصرفكننده
میدهند دیگر لزومی به دانش جدید پیدا نمیكنند .در شرایو فعلی
دانشكده هایی كه خودشان صنای دارند وضعیت بهتری دارند مثال در
دانشكده راه آهن اساتید مستقیما با صنعت و مشكالت آن در ارتباطند
و پروژهها را در راستای حل مشكالت تعریف میكنند»(مصاحبهشوندة
ع.فن)5 .
ـ «ارتباطات قابل توجه و تاثیرگرار نیست .پروژههایی كه در دانشگاه
جهت رف مشكالت و نیازهای صنعت تعریف میشود نیز چندان مورد
استقبال و حمایت واق نمیشود . . . .از طرف دیگر صنعت خود تولید
كننده دانش شده است .سطح علمی و تحقیقاتی صنعت بسیار معتبرتر
از تحقیقات دانشگاهی است  . . .همچنین صنعت ترجیح میدهد نیاز
خود را از طریق خرید تكنولوژی بر آورده سازد تا
تحقیقات»(مصاحبهشوندة ع.فن)6 .
ـ «رابطه صنعت و دانشگاه محدود است  . . .اگر هم حمایت مالی
انجام شود صرفا جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد و در عمل از
پژوهشهای دانشگاه در صنعت استفاده كمی میشود . . .در حال
حاضر ممكن است بدون فكر و برنامهریزی طرحی به دانشگاه داده

شود و بودجه زیادی نیز خرج آن شود ولی یا استفادهای نمیشود و یا
اصال انجام این كار ضروری نبوده است»(مصاحبهشوندة ع.فن)9 .
ـ «رابطه صنعت ـ دانشـگاه بحـه هـر روزه دانشـجویان و اسـاتید و
متخصصان است امـا هنـوز انـدر خـم یـک كوچـهایم! گاهـا دانشـگاه
پروژههایی را از صنعت میگیرد اما در عمل این پروژهها در جهت حل
مشكالت صنعت نیست .برخی اساتید از طریق رابطه و تعامل با صنعت
به دلیل نفوذ ممكن است پروژهایی را از طرف صنعت به صورت طـرح
بگیرند اما واقعا انجـام ایـن پـروژههـا بـرای صـنعت جنبـه تبلیغـی و
پرستیژی داشته و برای استاد پول و درآمد .البته این قبیل پروژهها در
صــنای دولتــی دیــده میشــود و گرنــه بخــش خصوصــی از ایــن
ظاهرســازیهــا بركناراســت و كــال قیــد ارتبــاط بــا دانشــگاه را زده
است»(مصاحبهشوندة ع.فن)7 .

همــانطور كــه از نقلقولهــای فــوق اســتناد میشــود در رابطــه
دانشگاه ـ صـنعت ،اساسـا تعامـل و رابطـة منسـجم ،هدفمنـد و
كاركردی مشاهده نمیشود .دانشگاه و صـنعت هماننـد جزایـری
دورافتاده هستند كه مسیرهای ارتباطی آنها به اندازهای پـرپیچ
وخم و ناهمواره است كه همگرایی و پیوند این جزایـر را بـا هـم
منقط ساخته اسـت .در جـدول  2برخـی از «گفتـههای مهـم»
دانشجویان مصاحبهشونده در این دو گروه تحصـیلی كـه بیـانگر
فقدان این ارتباط است تلخیص شده است.
شعاری بودن ،ارتباط ضعیف و محدود ،وابسـتگی دولتـی هـر دو
نهاد ،عدم شناخت متقابل از تواناییهای یكدیگر ،توسعهنیـافتگی
ساختاری ،فقدان حمایت بیرونی ،فقدان جهتگیری مـدیریتی از
جمله مهمترین توصیفاتی است كه مصاحبهشوندگان در ارزیـابی
تعامــل و ارتبــاط متقابــل دانشــگاه ـ صــنعت متــركر شــدهاند.
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فنی ـ مهندسی

ارتباط دانشگاه ـ صنعت

علوم پایه
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مقوله

گروه

اظهاراتو و گفته
كدگراری
مهم هشتم ،شمارة 29و  ،3۳پاییز و زمستان 1394
هایسال
دانشگاه،
بازنصنعت
نشریه

بررسی رابطه دانشگاه با صنعت و چالشهای آنن پژوهشی كیفی در بین دانشجویان دانشگاه تهران
یافتههای كیفی مستند به اظهارات دانشجویان گروههای «فنی ـ
مهندسی» و «علوم پایه» به طور قاط حاكی از فقدان ارتبـاط و
همیاری متقابل صـنعت ـ دانشـگاه در راسـتای حـل مسـائل و
نیازهای یكدیگر است.
 .۲-۴آسیبشناسی ارتباط دانشگاه ـ صنعت

در كشورهای توسعهیافته پیش از هر نوع تحولی ،پیامد نیازهـای
متقابل دوسویه است و چنانچه ایـن نیـاز متقابـل شـكل نگیـرد
تصور ارتبـاطی سـامانمند و هدفمنـد غیرمحتمـل خواهـد بـود.
اظهارنظرها و گفتههای اكثریت مصاحبهشوندگان نیز بـر فقـدان
احساس نیاز متقابل بین این دو نهـاد داللـت دارد .از ایـن رو دو
مقوله « فقدان ضرورت یا احساس نیاز در صنای برای ارتباط با
دانشگاه» و «فقدان ضرورت یا احسـاس نیـاز در دانشـگاه بـرای
ارتبــاط بــا صــنای » دو مقولــه عــامی هســتند كــه توصــیفات و
اظهارات دانشجویان دكتری گروههای علوم پایه و علـوم فنـی ـ
مهندسی را در مـورد علـل ضـعف یـا عـدم شـكلگیری ارتبـاط

جدول :۳مقولههای مستخرج از مصاحبهها :علل و عوامل ضعف ارتباط دانشگاه ـ صنعت
 )۱فقدان ضرورت یا احساس نیاز در صنایع برای
ارتباط با دانشگاه
 )۲فقدان ضرورت یا احساس نیاز در دانشگاه برای ارتباط با
صنایع

فنی ـ مهندسی

علوم پایه

فنی ـ مهندسی

علوم پایه

مقوله

گروه

کدگذاری باز :اظهارات و گفتههای مهم

ـ مشكل اینه كه صنای به كارآفرینی و طرح ایدههای نواهمیت نمیدهند وحمایت نمیكنند»(زیست شناسی ـ میكروبیولوژی  /ورودی )86
ـ شركتها و صنای ریسک نمیكنند كه تحقیقات دانشگاهی را وارد صنعت كنند .متاسفانه اكثر صنای مرتبو با رشته ما خصوصی هستند و به
دنبال سود(مصاحبهشوندة ع.پا)3 .
ـ صنای به دانشگاههای داخلی اعتماد ندارند و نیازهای خود را از خارج از كشور تهیه مینمایند و در بسیاری از موارد صنای حتی از قابلیتهای
دانشگاهها بیخبرند(مصاحبهشوندة ع.پا)7 .
ـ صنای به كمک دولت و با پول بیت المال(یا پول نفت) به راحتی نیازهای خود را از جای دیگر تامین میكنند(مصاحبهشوندة ع.پا)5 .
ـ صنعت اولویتهای پژوهشی را در اختیار دانشگاه قرار نمیدهد .آنها اعتماد الزم را ندارند كه به دانشگاه پروژه بدهند ،با وارد كردن تكنولوژی
خود را از دانشگاه بینیاز میكنند(مصاحبهشوندة ع.پا)8 .
ـ صنعت به دنبال دانش دانشگاهها نیست و به بیانی به آن نیاز ندارد یا اعتماد ندارد (مصاحبهشوندة ع.پا)4 .
ـ صنعت اصوال دانشگاه را فاقد توان رف نیازمندیهای خویش میشناسد .چون اعتبار علمی دانشگاه را باال نمیداند (مصاحبهشوندة ع.پا)6 .
ـ صنای كشور آپدیت نیستند اگر آنها به روز باشند ناچارند به دانش روز دسترسی پیدا كنند كه خود به خود آنها را به دانشگاه یا سایر
تولیدكنندگان علمی پیوند میدهد(مصاحبهشوندة ع.فن)3 .
ـ صنای خودشان یک مركز تحقیقاتی راه انداخته اند و ارتباطاتی با بیرون دارند و بی نیاز از دانشگاه هستند(مصاحبهشوندة ع.فن)4 .
ـ جامعه صنعتی از كار جدید می ترسند و و به خاطر منافعشان دوست دارند همان روند و تكنولوژی گرشته را ادامه دهند و به نفعشان است كه
اینگونه عمل كنند .یعنی ریسک پائینی دارند(مصاحبهشوندة ع.فن)5 .
ـ صنعت ترجیح میدهد نیاز خود را از طریق خرید تكنولوژی بر آورده سازد تا تحقیقات»(مصاحبهشوندة ع.فن)6 .
ـ صنعت بیشتر یک صنعت مونتاژ كار و دولتی است و تمایلی به سرمایهگراری بر روی پژوهشهای تاثیرگرار ندارد(مصاحبهشوندة ع.فن)2 .
ـ اگر هم حمایت مالی انجام شود صرفا جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد و در عمل از پژوهشهای دانشگاه در صنعت استفاده كمی
میشود(مصاحبهشوندة ع.فن)9 .
ـ سازوكاری در دانشگاه برای تعریف پروژه و انجام تحقیقات وجود ندارد (مصاحبهشوندة ع.پا)2 .
ـ دانشگاهها رغبت چندانی به صنعت نشان نمیدهند(مصاحبهشوندة ع.پا)7 .
ـ دانشگاه اصوال از مشكالت صنعت یا بی خبر است یا خود را درگیر آن نمیكند(مصاحبهشوندة ع.پا)5 .
ـ برخالف دانشگاه های روز جهان كه برای كسب پول و تجاری كردن علم خود به دنبال صنعت و شركتها میروند در اینجا دانشگاهها در خواب
فرو رفتهاند(مصاحبهشوندة ع.پا)8 .
ـ دانش تولید شده متناسب با نیازهای جامعه و یا صنعت نیست برخی كه صرفا دانش نظری است برخی یا تكرار دانش تولید شده است برخی
هم كه اصال نمیتوان عنوان تولید دانش بر آن نام نهاد (مصاحبهشوندة ع.پا)4 .
ـ دانشگاه صنعت را غیرعلمی میداند و اصوال راههای كاربردی كردن تحقیقات را در بسیاری از موارد نمیشناسد (مصاحبهشوندة ع.پا)6 .
ـ دانشگاه های ما توانایی خود را از نظر ضعیف بودن و درست كار نكردن نشان دادهاند .غالب پژوهشها به دور از فضای صنعت كشور و
نیازمندیهای آن انجام شدهاند (مصاحبهشوندة ع.فن)3 .
ـ اگر دانشگاه جواب صنعتگر را در گرشته خوب میداد همه چیز حل شده بود .اعتماد متقابل از بین رفته است(مصاحبهشوندة ع.فن)4 .
ـ دانشگاه الزام و اجباری برای ارتباط با صنعت در خود نمی بیندن برای ارتقاء هیات علمی از اساتید كار پژوهشی صنعتی نمیخواهیم فقو ISI
میخواهیم(مصاحبهشوندة ع.فن)5 .
ـ برخی اساتید فكر میكنند كه چنانچه دانش به سمت تجاری شدن پیش برود Low Classمیشود بنابراین عالقهای از خود برای ارتباط نشان
نمی دهند(مصاحبهشوندة ع.فن)5 .
ـ پروژه هایی كه در دانشگاه جهت رف مشكالت و نیازهای صنعت تعریف میشود چندان مورد استقبال و حمایت واق نمیشود و دانش تولید
شده در راستای نیاز صنعت نیست (مصاحبهشوندة ع.فن)6 .
ـ دانشگاه ،دانشجویان و اساتید تربیت یافته نیز بیشتر به بررسی مسائل روز كه در مجالت علمی دنیا چاپ میشود و بر آمده از دل صنای
كشورهای پیشرفته است میپردازند(مصاحبهشوندة ع.فن)2 .
ـ دانشگاه پروژههایی را از صنعت میگیرد اما در عمل این پروژه ها در جهت حل مشكالت صنعت نیست و یا به طور صحیحتر تالشی برای این
كار انجام نمیشود(مصاحبهشوندة ع.فن)7 .

علت اساسی را شناسایی كردن عدم ضرورت و احساس نیاز هم در
دانشگاه و هم در صنعت برای ارتباط متقابل .همانطور كه اسالتر
و لسلی [ ]13تاكید میكنند تعامل و ارتباط دانشگاه ـ صـنعت

مناســب بــین دانشــگاه ـ صــنعت مــنعك میكننــد .برخــی از
«گفتههای مهم» مصاحبهشوندگان در هر یک از این مقوالت بـه
تفكیک دو گروه آموزشی در جدول 3آمده است.

Downloaded from jiu.ir at 14:20 +0430 on Monday July 23rd 2018

بررسی آسیبشناختی این موضوع ،علل و عوامل ضـعف ارتبـاط
دانشگاه ـ صنعت را مورد پرسش قرار داده است .در تبیین علـل
عدم ارتباط صنعت با دانشـگاه بـر اسـاس مصـاحبهها و ارزیـابی
دانشجویان گروههای علوم پایه و فنی ـ مهندسـی میتـوان یـک
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 .۱-۲-۴فقدان ضرورت یا احساس نیاز در صنایع برای
ارتباط با دانشگاه

 .۲-۲-۴فقدان ضرورت یا احساس نیاز در دانشگاه برای
ارتباط با صنایع
روی دیگر سكه ارتباط دانشگاه ـ صنعت و عقـیم مانـدن تعامـل
دوسویه میان آنها ،متاثر از عواملی است كه مصاحبهشـوندگان از
زاویه دانشگاه به آن مینگرندن «فقدان انگیزه یا احساس نیـاز در
دانشــگاه بــرای ارتبــاط بــا صــنای » .بــه ایــن معنــا كــه عوامــل
دروندانشگاهی و مكانیزمهای تشـویقی یـا تحمیلـی آن در ایـن
مسئله دخیل هستند .نه تنها دانشگاه به مثابه یک كل ضـرورتی
برای ارتباط با صنعت احساس نمیكند ،بلكه فرایندهای آموزشی
و پژوهشی سطح خرد نیز از حداقل جهتگیریها برای ارتباط با
صنعت حمایت نمیكنند .این مقوله در دیدگاه مصاحبهشوندگان

با واژگان و جمالت متنوعی توصیف شده استن نبـود مكـانیزمی
برای تعریف پروژه و انجام تحقیقات در دانشگاه ،رغبـت نداشـتن
دانشگاه به ارتباط با صنعت ،بیخبـری و بیتفـاوتی دانشـگاه بـه
مســائل صــنعت ،نداشــتن رویكــرد تجــاری بــه دانــش و حتــی
جهتگیری منفی نسـبت بـه آن ،عـدم تناسـب دانـش تولیـدی
دانشگاه با نیازهای صنعت ،ناآگاهی از شیوههای كاربردی كـردن
تحقیقات ،فقدان الزام و اجبار دانشگاه بـرای ارتبـاط بـا صـنعت،
توجه دانشگاه به مسائل روز دنیا بدون ارتباط بـا مسـائل صـنای
داخلی از جمله اظهارات دانشـجویان اسـت كـه نشـان میدهـد
دانشگاه انگیزهای برای پیوند برقرار كردن و تقویـت كـردن ایـن
پیوند نمیبیند.
دو مقولــه مــركور مهمتــرین مقــوالتی هســتند كــه دانشــجویان
مصاحبهشونده در تبیین علل ضـعف ارتبـاط دانشـگاه و صـنعت
مورد تاكید قرار می دهند ،با وجود این علل و عوامل دیگری نیـز
به طور خاص توسو دانشجویان ذكر شـده اسـتن مسـائل كـالن
جامعه و فراهم نكردن زمینههای ارتباط این دو نهاد و یـا ایجـاد
شرایو خاص برای دور كردن آنها از هم ،دولتی بودن هر دو نهاد
و وابستگی به درآمدهای نفتی ،فقدان حلقههای پیونـد دهنـده و
واسو بین دانشگاه و صنعت ،عدم قرابـت دانشـگاه و صـنعت در
جامعه ،محوریت و اولویت نداشـتن علـم و تولیـد دانشمحـور و
تداخل نقش صنعت و دانشگاه از جمله این علل هستند.
 .5جمعبندی و نتیجهگیری
بررسی تعامل و ارتباط صنعت و دانشـگاه در چـارچوب مباحـه
مرتبو با جامعه دانشمحور و به طـور خـاص تئـوری اتزكـویچ و
لیدسدورف[6و ]1۳در مورد تعامل صـنعت ـ دانشـگاه و ایفـای
نقش جدید دانشگاه در زمینه مشاركت فزایندهتـر در نـوآوری و
توسعه تكنولوژی و همچنین بـه عنـوان كـارآفرین و بنیانگـرار
صنعت از دیدگاه دانشجویان دكتری دانشگاه تهران مسئله مقاله
حاضر است .نتایج حاصل از تحلیل مصاحبههای كیفی بیانگر این
است نه تنها اثری از الگوی ایدهال رابطه صنعت ـ دانشگاه مبنی
بر تعامل و وابستگی متقابل و مبتنی بر الزامات جامعه فراصنعتی
در مورد نیاز صنعت به دانشگاه از نظـر خالقیـت تكنولـوژیكی و
كاركرد دانشگاه در تجـاریسـازی دانـش دیـده نمیشـود .بلكـه
الگوی دوم رابطه صنعت ـ دانشگاه نیز با چالش و بحـران مواجـه
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نخســـتین و مهمتـــرین مقولـــهای كـــه بـــر پایـــه اظهـــارات
مصاحبهشوندگان میتواند عـدم ارتبـاط دانشـگاه ـ صـنعت (در
مطالعه موردی دانشگاه تهران) تبیین كند مقوله «فقدان ضرورت
یا احساس نیاز در صنای برای ارتبـاط بـا دانشـگاه» اسـت .ایـن
مقوله نشان میدهد كه صنای داخلی در كشـور ـ هـم صـنعت
بخش دولتی و هم صنعت بخش خصوصی ـ به دالیـل متعـددی
ضرورتی برای ارتباط با دانشگاه نمیبینند .این احساس ناشـی از
علل و عوامل متعـددی اسـت كـه در دیـدگاه مصاحبهشـوندگان
طرح شده استن فقدان اعتماد صنعت به دانشگاههای داخلـی بـه
دلیل ناتوانی علمی و ضعف دانشـگاهها ،مونتاژكـار بـودن صـنای
داخلی و در نتیجـه وابسـتگی بـه واردات و خریـد تكنولـوژی از
خارج ،تمایل به تداوم روند و تكنولوژی قـدیمی و بـهروز نبـودن
صنای كشـور و تاسـی مراكـز تحقیقـاتی خودبنیـاد از جملـه
گفتههای مهم دانشجویان در مورد بینیازی و بیتوجهی صـنعت
بـــه دانشـــگاه اســـت .همچنانكـــه از البـــالی توصـــیفات
مصاحبهشوندگان نیز استنباط میشود تاكید و توجه بیش از حد
به تكنولوژی وارداتی در كنار تـامین مـالی دولتـی ،ـ بـه دلیـل
ریسک پائینتر و اطمینان بـاالتر ـ بخـش صـنعتی را بـیش از
پیش از دانشگاه دور ساخته و ساختار جزیـرهای ایـن دو نهـاد را
كاملتر كرده است .به عبارتی مكانیزمهای درونی بخش صـنعتی
فایدهمندی ویژهای در نتیجه ارتباط با دانشگاههای داخلـی ـ در
این مطالعه دانشگاه تهران ـ نمیبیند.
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فقدان احساس نیاز هم در دانشگاه و هم در صنعت برای ارتبـاط
متقابل مهمترین علتی اسـت كـه دانشـجویان در تبیـین ضـعف
ارتباط بین صنعت ـ دانشگاه مورد تاكید قـرار میدهنـد .از یـک
طرف مكانیزمهای درونی بخش صنعتی فایدهمنـدی ویـژهای در
داشتن ارتباط توسعهیافته با دانشگاههای داخلـی نمیبینـد و از
طرف دیگر نه تنهـا دانشـگاه ضـرورتی بـرای ارتبـاط بـا صـنعت
احساس نمیكند ،بلكه فراینـدهای آموزشـی و پژوهشـی سـطح
خرد نیز فاقد كمترین جهتگیریها برای ارتباط با صنعت است.

6. Etzkowitz, H.; Leydesdorff, L., The Dynamics
Of Innovation: From National Systems and “Mode
2” To a Triple Helix of University-IndustryGovernment Relations, Research Policy 29, pp.109123, 2000

در سطح نظری میتوان مسئله اساسی را در دولتی بودن هر دو
نهاد و تامین هزینههای هر یـک از ایـن نهادهـا توسـو دولـت و
عمدتا درآمدهای نفتی دانست كه اجبار و الزامی در ایـن نهادهـا
برای ارتباط ایجاد نمیكند .در كشـور مـا «نیازهـای متقابـل دو
سویه» به دلیل دولتی بودن هر دو نهاد و تامین مناب مالی آنهـا
از دالرهای نفتی شكل نگرفته است .وجود و تداوم هر دو نهاد یـا
حرف و تغییـر آنهـا بـه اراده دولـت بسـتگی دارد نـه خواسـت
مستقل آنها .در چنین وضعیتی آنها فقـو كاركردهـای حـداقلی
خود را به نمایش نمیگرارند و تالشی برای به حـداكثر رسـاندن
توانائیها و ظرفیتهای خود انجام نمی دهند.
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