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چکیده
تعامالت فعال ،سازنده و همافزای دانشگاهها با محیط پیرامون بهطور عام و صنعت بهطور خاص ،یکی از مبانی توسعه دانشگگاهها و مطالبگات
جامعه از این نهاد پیچیده و سرنوشت ساز است .تعامالت گسترده و پیوسگته دانشگگاهها بگا محگیطهگای نزدیگو و دور سیاسگی ،اجتمگاعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی ،یو ضرورت برای بقا و پایداری دانشگاه بوده و کمتوجهی به محگیط و تحگو ت ن میتوانگد دانشگگاه را
بهصورت فیزیکی یا ماهیتی ،از صحنه جامعه و نقش فرینی برای پیشرفت ،محو کند .اینکه چگونه برخی دانشگاهها بدون تعامالت اثربخش با
محیط و صنعت ،بیدغدغه در قید حیاتاند و با خیال سوده در جزیره مستقل و برج عاج خودساخته به حیات خود ادامه می دهند ،ناشی از
این نکته اساسی است که اصو در حقیقت این گونه دانشگاهها به معنای دقیق کلمه دانشگاه نبوده و تلقی نها از عنوان بگا شگکوه دانشگگاه،
توهمی بیش نیست .در این مقاله ،با تکیه بر برخی نظریههای موجود نظیر الگوی همکاریهگای سگهجانبه دولگت ،دانشگگاه و صگنعت ،ایگده
دانشگاه کار فرین ،نظریه خدمت -یادگیری و نظریه نظام ملی نو وری ،فسلفه و چرایی تعامالت دانشگاه با صنعت و سگازگاری ن بگا محگیط
پیرامون به روش مرور اسنادی ،بررسی شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،تعامالت حقیقی دانشگاه با محیط و صنعت نه تنهگا بگرای
ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی و شهروندی علمی دانشگاه ،بلکه برای تحول و توسعه سگازمانی و نهگادی ،کار مگدی برنامگه هگای درسگی،
ارتقای سطح یادگیری واقعیتمحور و زمینهمند دانشجویان ،توسعه هیأت علمی ،تقویت سبوها و تواناییهای رهبگری و بهسگازی کارکنگان
دانشگاهها ضروری است.

واژههای کلیدی :تعامل دانشگاه با محیط ،ارتباط دانشگاه و صنعت ،دانشگاه سازگارشونده ،نظام ملی نو وری ،خدمت -یادگیری.
مقدمه

مؤثر و سازنده با جامعه هدف( 1صنایع) یکی از مسئولیتها،

سه مؤلفه اساسی شامل تصمیمگیریهای نهادی بر پایه رسالت

کارکردها ،ارزشها و الزامات بالندگی و شکوفایی دانشگاههاست.

و مأموریت کانونی ،انطباق نهادی با تغییرات محیطی مطابق با

نکته اساسی این است که تعامل دانشگاه با صنعت و سایر

رسالت و راهبری نهادی با خلق و تقویت مشارکتهای

نظامهای اجتماعی -اقتصادی نباید به شکل صوری و رفع تکلیفی

دموکراتیو با ذینفعان بیشمار ،موفقیت و سر مدی

باشد ،بلکه زم است این تعامالت در سطحی طراحی و عملیاتی

دانشگاههای امروزی را رقم خواهد زد ] .[1از اینرو ،تعامالت

شوند که برنامههای درسی ،رسالت و مأموریت دانشگاه ،یادگیری
و توسعه دانشجویان ،توسعه هیأت علمی ،ارتقای مدیریت و
. Target Society
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تجهیز و بهرهبرداری از امکانات کالبدی و فیزیکی دانشگاه،

ادبیات و مبانی نظری قابل اعتنا و بهروز در این مطالعه ،ادامه

همگانیسازی علم و ترویج رویکرد میانرشتهای را تحت تأثیر

مسیر پژوهش درباره مسئله سهل ممتنع تعامل دانشگاه با

قرار دهد .همچنین ،تعامالت دانشگاه و صنعت باید از سطحی از

صنعت تا حد زیادی روشن و زیربنای قابل اتکایی برای شروع

کیفیت برخوردار باشد که همسو با رسالت دانشگاه و هدف

پژوهشهای جدیدتر با رهیافتهای بهروزتر ایجاد شده است.

مداخله و تعامل ،در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
افتد .برای تقویت تعامالت دانشگاه با صنعت چهار نکته کلیدی

با قدمتی قریب به هزار سال ،دانشگاههای امروزی از قدیمیترین

باید مورد اهتمام سیاستگذاران ،برنامهریزان ،مجریان و مدیران

نهادهای سیاره در معرض مخاطره بنی دماند .این نهادهای

قرار گیرد .1 :علم کار فرین یو مفهوم کلیدی در گسترش

انسانساز و با شکوه ،قرنها در مقابل تغییرات اجتماعی،

همکاریهای دانشگاه و صنعت است .2 ،همکاری و تعامل

اقتصادی و سیاسی نه تنها مقاوم ،بلکه تحولساز بودهاند .با این

دانشگاه با صنعت ،تابعی از منطق بازیهای برد -برد (برنده-

حال ،دانشگاهها در قرن حاضر با چالشهای کمسابقهای روبرو

برنده) اجتماعی -اقتصادی است .3 ،فشار دانش و کشش بازار

شده و این مواجهه سرنوشتساز همچنان ادامه خواهد داشت.

برای برقراری تعامالت دانشگاه با صنعت ،یو ضرورت است.

پژوهشگران و رهبران درباره ناهماهنگی تقاضاهای بیرونی و

سستی در هر سو میتواند موجب کم سویی این تعامل و فربگی

پاسخهای فعلی به تغییرات هشدار میدهند .برای این که از

در هر جانب میتواند سبب پررنگی و رونق این تعامل شود و .3

منظر سازمانی ،دانشگاهها بتوانند سازگاری خوبی داشته باشند،

دانشگاه یو ابرراهحل و رمزگشای انواع مسائل جامعه در افقهای

نیازمند راهبردهای نو ورانه برای پاسخ به تغییرات در محیط

دور و نزدیو است و نباید ن را به یو مسئله تبدیل کرد.

دانشگاه هستند .چند عامل نیاز به تغییر را الزامی میکنند .نقش

وظیفه و کارویژه دولت بایستی معطوف به تحریو ،انگیزش و

دولت و رابطه ن با دانشگاهها در حال تغییر است .عامل دیگر

تنظیم علم کار فرین ،رابطه برنده -برنده دانشگاه و جامعه ،فشار

مؤثر بر سازمان های دانشگاهی ،حضور فراگیر فناوری در بسیاری

دانش و کشش بازار و راهحل بودگی دانشگاه و نه مسئلهشدگی

از جنبههای گوناگون زندگی عمومی و خصوصی است .عامل

ن ،باشد.

دیگر ،مسائل اجتماعی -اقتصادی است .اوضاع اقتصادی بسیاری
«با»1

از کشورها باعث شده است که دولتها مجبور شوند در نحوه

صنعت (نه تعامل دانشگاه «و» 2صنعت) بر مبنای الگوها،

تخصیص بودجه و اعتبارات به دانشگاهها و نظام موزش عالی،

دیدگاهها و نظریههای موجود به روش مرور اسنادی ،است .بر

تجدید نظر کنند .اوضاع جمعیتی نیز در حال تغییر است .افرادی

اساس این مطالعه ،دیدگاه ها ،الگوها و نظریههایی نظیر نظریه

که وارد دانشگاهها میشوند ،به شکل فزایندهای از گروههای سنی

سیستمهای پیچیده سازگارشونده ،نظریه سازمانی شبکه فراگیر،

مختلف ،با پسزمینههای نژادی و قومی گوناگون و تجربههای

ایده دانشگاه کار فرین ،دیدگاه مسئولیتپذیری اجتماعی ،نظریه

متفاوت مدرسه ای تشکیل شدهاند .جهانیشدن باعث شده است

سازمان یادگیرنده ،نظریه خدمت -یادگیری ،نظریه اقتضایی،

که تحرک هیأت علمی ،دانشجویان و کارکنان افزایش یابد و نیاز

نظریه وابستگی به منابع ،نظریه نظام ملی نو وری و الگوی

به خدمات و عملکردهای استاندارد شده بیشتر شود .این مسائل

همکاریهای سهجانبه دولت ،دانشگاه ،صنعت ،برای تبیین

منجر به این شده است که میزان تقاضا برای مسئولیتپذیری

چرایی تعامل دانشگاه با صنعت معرفی شده است .با فراهم شدن

عمومی دانشگاهها و نهادهای موزشعالی در ابعاد اقتصادی،

1

اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و زیستمحیطی بیشتر شود.

هدف این مطالعه ،تبیین فلسفه و چرایی تعامل دانشگاه

.With
.And
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تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

دانشگاهها به فکر تجدید ساختار ،کاهش هزینهها ،مهندسی

دیگر ،در صورت عدم پاسخگویی دانشگاهها به انتظارت طیفهای

مجدد ،مدیریت کیفیت جامع ،برنامهریزی راهبردی ،حسابداری

م ختلف جامعه ،نه تنها به دلیل محدودیتهای منابع مالی رقابتی

مالی و انتقال فناوری بیفتند.

و ثار ناشی از ن ،بلکه به خاطر ناتوانی از تعامالت مؤثر با جامعه

امروزه ،دانشگاههای بیتوجه به تقاضا و نیازهای اجتماعی با

هدف و نهادها و ذینفعان مختلف جامعه ،به بحران اثربخشی

چالش جدی مواجه شده اند .توجه به تقاضاهای متنوع و متعدد

گرفتار میشوند .همین بحران میتواند اعتبار و ارزش دانشگاه را

اجتماعی و دنیای کسبوکار و زندگی مردم به مفهوم کانونی در

مسئله ساز کرده و جای ن را در جامعه تنگ کند.

سیاستگذاری ،برنامهریزی و رهبری دانشگاهها تبدیل شده و به

بنابراین ،دانشگاه بهعنوان یکی از مهمترین نهادها و سازمانهای

شدت مورد تأکید طیف مختلفی از ذینفعان موزشعالی قرار

هر شهر ،منطقه ،کشور و جهان ،دارای ارتباط تنگاتنگی با سایر

گرفته است .مسئولیتپذیری و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه و

ابعاد و ارکان جامعه نظیر اقتصاد ،سیاست ،اجتماع و فرهنگ

تعهد واقعی ن به حل مسائل مبتالبه جامعه در سطوح محلی،

است .از دانشگاه انتظار می رود که از طریق ایجاد زمینه های

ملی و جهانی بیش از پیش اعتبار و ارزش یافته است .اقتصاد

زم به خلق ،بهره برداری و انتشار دانش مبادرت کرده و

دانشبنیان سبب شده است که دامنه ذینفعان و مشتریان

راهگشای توسعه همه جانبه حوزه مأموریت خود (شهر ،منطقه،

دانشگاه بیش از پیش گسترش و متنوع شود .با برداشته شدن

کشور و جهان) باشد .در دنیای معاصر بهویژه در قرن جدید،

دیوارهای پنهان دانشگاه و محیط ،دستاوردهای دانشگاه به رکن

دانشگاهها با چالشها ،تغییرات و پویاییهای اساسی و غیر قابل

اساسی زندگی مردم تبدیل و اقتصاد دانشبنیان زمینهساز

پیش بینی مواجهاند که نه تنها ممکن است انتظارات و خواسته

پیشرفت همه جانبه شده است .با ظهور نقش دانشگاه و پژوهش

ها را تأمین نکنند ،بلکه میتواند بقا و ماندگاری ماهوی یا

در متن جامعه ،صنعت نیز به درک این ضرورت میرسد که برای

فیزیکی دانشگاهها را به مخاطره اندازد .با تکیه بر همین وضعیت

پویایی و حرکت چرخهای خود ،نیازمند نیروی انسانی دانشی،

بغرنج بود که دراکر ،صاحبنظر برجسته مدیریت و کار فرینی،

رشد فناوری و ساختار جدید پژوهشی است که با حرکت

مدعی شد موزشعالی ( موزشعالی ایا ت متحده) در بحران

دانشگاهها به سوی پژوهشهای کیفی و نتیجهمحور در جامعه و

عمیقی است و تا سی سال ینده ،دانشگاههای بزرگ به بنای

صنعت نقش ایفا میکند .ارکان و دستگاههای دولتی،

یادبود تبدیل خواهند شد ] .[2با توجه به سر مدی دانشگاههای

سازمانهای عمومی و خصوصی ،بنگاههای کسبوکار ،بازار کار،

ایا ت متحده و الگو بودن این دانشگاهها برای دانشگاههای اکثر

مؤدیان و نهادهای گوناگون جامعه بیش از هر زمان دیگری بر

کشورها اگر موزشعالی این کشور در بحران عمیق باشد ،تکلیف

انتظارات خود از دانشگاه تأکید و اصرار میکنند .نها انتظار دارند

سایر نظامهای موزشعالی در جهان روشن خواهد بود.

که فعالیتهای دانشگاهی راهحلی برای مسائل و ارزشافزودهای

همچنین ،بر اساس پیشبینی سایر صاحبنظران نظیر کلر و

برای کلیت جامعه و هر یو از بخشهای ن فراهم کند.

گیبونز ،یکی از راهکارهای نجات موزشعالی از بحران و کاهش

اکنون تلقی جامعه از دانشگاه ،جزیره مستقلی از اعضای هیأت

اعتبار ،توسعه کار فرینی علمی و کار فرین شدن دانشگاههاست.

علمی و دانشجویان نیست .نباید دانشگاه به برجعاجی برای

موفقیت دانشگاهها در حوزه کار فرینی میتواند بر اساس قاعده

دانشگاهیان و فعالیتهای علمی نها تبدیل شود .دانشگاه

عمومی موفقیت برای موفق ،اعتبار بیشتری نصیب دانشگاهها و

امروزی باید با نظامهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی

موزشعالی کند .به عالوه ،در سمینار گلیون سوییس جمع

تعامل اثربخش و راهگشا داشته باشد .چنین شرایطی از یو سو،

بندی رهبران و صاحب نظران برجسته موزشعالی امریکای
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شمالی و اروپا این بود که موزشعالی در قرن  21با چالشهای
اساسی نظیر محیط در حال تغییر ،رسالتها ،موزش دانشجویان،
حرفه علمی ،تأمین مالی و حکمرانی دانشگاهی روبرو است و

جامعه (محیط پیرامون)

مقابله با این چالشها نیازمند تدابیر ،ابتکارات و اقدامات مؤثری
است ].[2
برای رهایی دانشگاهها از چالشهای موجود و فرارو ،متخصصان

دانشگاه

صنعت

فرایندها و نظامهای دانشگاهی بتوانند ن را با شرایط متغیر
جدید منطبق و هم افزا کنند .انتظار این است که دانشگاهها با

شکل  -2تعامل دانشگاه دانش بنیان با صنایع

یادگیری و بکارگیری اصول جدید بتوانند با محیط پیرامون

در ایران به سبب عگدم مشگارکت بخگش خصوصگی و صگنعت در

چالشی سازگار شده و رسالتهای خود را عملی کنند ] .[1یکی

فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای فنی و مهندسی نقش عمگده ای

از اصول بنیادین موفقیت دانشگاههای امروزی ،اهتمام به جامعه

در پژوهش و فناوری دارند .صنعت کشور ما از جنبه های مختلف

هدف و صنعت بهعنوان زمینه فعالیتهای موزشعالی است.

وابسته به خگارج اسگت و همگین امگر بگا وجگود تأسگیس مراکگز

زم است دانشگاهها پارادیمها ،نظریهها و دیدگاههای موجود در

تحقیقاتی مختلف در وزارتخانه ها و سازمانهای تابعگه مگانع رشگد

دوره حاضر را بشناسند و برای عملیاتی کردن نها کوشش کنند.

تحقیقات در صنعت شده است .فعالیتهگای پژوهشگی دانشگگاهها

بر پایه ساده ترین برداشت از نگرش و نظریه سیستمها ،دانشگاه

بیشتر بر پژوهشهای بنیادی و غیر کاربردی استوار بگوده و کمتگر

یو سیستم باز است و برای کار مدی و اثربخشی ن مستلزم

وارد مقوله های تحقیقات کاربردی و توسگعه ای شگده اسگت .دو

حداکثر تعامل و دادوستد با محیط پیرامون است .همچنین ،نظام

عامگگل اصگگلی کگگم تگگوجهی دانشگگگاههای کشگگور بگگه پژوهشگگهای

دانشگاه یکی از نظامهای فرعی جامعه بوده و کارکرد صحیح،

کاربردی و توسگعه ای شگامل  -1ماهیگت تحقیقگات کگاربردی و

هدفمند و هماهنگ ن مستلزم تعامل و ارتباط وسیع و مناسب

توسعه ای و  -2ضعف ارتباط دانشگاه و صگنعت ،مگی باشگد ].[7

با سایر عناصر جامعه است (شکلهای  1و  .)2از این رو ،پرسش

درکشور ما امکانات بالقوه و بالفعل پژوهشگی بگه طگور سگنتی در

کلیدی این است که چه دیدگاهها (متاتئوریها) ،الگوها و

دانشگاههای فنی و مهندسی انباشته شگده اسگت .حتگی اعضگای

نظریههایی برای تبیین تعامل نهاد دانشگاه و نهاد صنعت وجود

فعال و سطح با ی اغلگب مراکگز پژوهشگی را نیگز دانشگگاهیانی

دارد؟ در این مقاله ،سعی شده است که برخی از مهمترین الگوها

تشکیل مگی دهنگد کگه بگه صگور و قالبهگای مختلگف بگا مراکگز

و نظریههای مبین تعامل دانشگاه و صنعت شناسایی و به اختصار

تحقیقاتی غیر دانشگاهی همکگاری مگی کننگد .پیشگینه ارتبگاط

ارائه شود.

صنعت و دانشگاه در ایران نشان می دهد پیش از تأسیس «دفتگر
مرکزی ارتباط با صنعت» در وزارت فرهنگ و مگوزش عگالی بگر
جامعه (محیط پیرامون)

اساس مصوب اسگفند  1333هیگأت دولگت ،هگیو گونگه ارتبگاط
سازمان یافته ای بین دانشگاه و صنعت کشور وجود نداشته است.

صنعت

دانشگاه

هر چند این دفتر نیز توفیق اندکی در انجام رسالت خگود داشگته
است .در 1331شورای هماهنگی دفاتر ارتباط دانشگاه با صگنعت
در دفترمرکزی ارتباط با صنعت ،تشگکیل شگد و فعالیتهگای ایگن

شکل  -1تعامل دانشگاه سنتی با صنایع
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موزشعالی تالشهای فراوانی کردهاند تا تغییر در ساختار،
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فعالیتهای خود پایان می دهد .سگسس ،دفتگر مرکگزی ارتبگاط بگا

توسعه ،فاصله گرفتن از اهداف و مأموریتهای تعریف شده در

صنعت به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایگران انتقگال مگی

تأسیس و توسعه دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری و نهایتا

یابد که در حال حاضر تقریبا چنین دفتری وجود خارجی نگدارد.

عدم انطباق اغلب پژوهشهای دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت

به عالوه ،در 1373شگورای عگالی ارتبگاط صگنعت و دانشگگاه در

و رغبت اندک به پژوهشهای نیازمحور .امروزه ،با توجه به وجود

وزارت صنایع سنگین وقت با ترکیب وزیر و رؤسای دانشگگاههای

دبیرخانه دائمی ،تداوم برگزاری این کنگره ها می تواند واجد ثار

صنعتی کشور تشگکیل مگی شگود .پگس از ادغگام وزارت صگنایع

قابل اعتنایی برای پیشبرد تعامل دانشگاه با صنعت باشد.

سنگین و وزارت صنایع ،فعالیت این شگورا بگا ترکیگب جدیگدی،
ابعاد وسیع تری به خود گرفته و فعالیتهای شورا با حضگور وزرای
فرهنگ و موزش عالی و صنایع دنبال می شود .ایگن شگورا طگی
سالهای  1373-71جمعا  3جلسه برگزار می کند .فعالیتهای این
شورا در 1373متوقف و در 1377بگه پیشگنهاد وزارت فرهنگگ و
موزش عالی تغییراتی در ساختار فعالیگت و ترکیگب ن بوجگود
مده و جلساتی با عنوان جدیگد نشسگتهای معاونگان موزشگی و
پژوهشی دستگاههای اجرایگی در زمینگه سیاسگتگزاری و بهبگود

الگوها ،دیدگاهها و نظریهها
با توجه به هدف پژوهش ،برخی از مهمترین الگوها ،دیدگاهها و
نظریههای مبین تعامل گسترده ،مستمر و پویای دانشگاه با
جامعه هدف و صنعت ،به اختصار معرفی شده است.
 .1همکاریهای سهجانبه دولت ،دانشگاه ،صنعت .پیچیگدهترین

ارتباط دانشگاه و دسگتگاههای اجرایگی تشگکیل مگی شگود .ایگن

الگوی تحلیل نو وری ،الگوی پیچش سهجانبه 1دولگت ،دانشگگاه،

نشستها نیز بعد از مدتی تعطیل می شود ].[7

صنعت است ] .[3در گذشته دانشگاه ،صگنعت و دولگت مرزهگای

در نظام موزش عالی ایران ،از سال  1372تاکنون « 13کنگره
سراسری همکاریهای دولت دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی»

مشگخص و معینگی داشگتند .نگگو وری فناورانگه کگارویژه صگگنعت،

با عنوان کنگره همکاریهای سهجانبه ،برگزار شده است (به

توسعه علم و موزش کارویژه دانشگاهها و سیاستگذاری و ایجاد

شرح جدول  .)1در نظام علمی کشور ،کنگره های سهجانبه یکی

انگیزش نو وری ،کارویژه دولتها بود .نگو وری در اثگر تعامگل بگین

از دیرپاترین محافل ،نشستها و گردهمایی های متخصصان و
صاحب نظران یو حوزه تخصصی می باشد .این گردهمایی ها به

صنعت و دانشگگاه در بگازار تحقیگق و توسگعه بوجگود مگی مگد.

عنوان اجتماع ذی نفعان ،صاحب نظران ،متخصصان و دغدغه
مندان حوزه روابط دولت ،دانشگاه و صنعت ،مهمترین مسائل،
چالشها ،موانع ،سیاستها و راهکارهای توسعه تعامل دانشگاه و
صنعت ،با خرد جمعی و حس مشارکت و همکاری مسئو نه
بررسی و احصا می شود .جالب است اشاره شود که پژوهش
شفیعی و موسوی ] [8بر روی نتایج  11کنگره سهجانبه نشان
می دهد مهمترین موانع برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در
ایران عبارتند از :ناکار مدی ساختارها ،قوانین و فرایندهای
موجود ،فقدان جو رقابتی میان دانشگاهها ،فقدان باور و اعتماد
.Triple Helix Model

1
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دفتر و شورا چندان موثر واقگع نشگده و ایگن دفتگر در  1373بگه

مدیران و خبرگان دولت ،دانشگاه و صنعت در امر تحقیق و
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3

جدول  -1معرفی اجمالی کنگرههای همکاریهای سهجانبه

1

توضیحات

اولین

تیر 1372

دانشگاه تبریز

کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز موزشی و پژوهشی ][7

دومین

مهر 1373

دانشگاه فردوسی مشهد

کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز موزشی و پژوهشی ][7

سومین

ذر 1373

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

با عنوان جدید و مرسوم کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت
برای توسعه ملی ،تصمیم برای تأسیس دبیرخانه دائمی ،انتخاب مسعود شفیعی
به عنوان دبیر دائمی و تمرکز امور و سیاستگزاری کنگره در دبیرخانه دائمی

چهارمین

اردیبهشت
1377

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین کنگره بینالمللی همکاریهای سهجانبه و ورود علوم انسانی به مباحث
ارتباط دانشگاه و صنعت ][7

پنجمین

اردیبهشت و
خرداد 1373

دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی

دومین کنگره بینالمللی همکاریهای سهجانبه و برگزاری چند سمینار جانبی
در قم ،ایالم ،مشهد و تهران

ششمین

ذر 1381

وزارت پست و تلگراف و
تلفن

نمایشگاه بین المللی تهران -سالن مبنا ،همزمان با هفته پژوهش و برخوردار از
مزیتهای و فرصتهای این همزمانی ][7

هفتمین

ذر 1382

شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان

در هتل عباسی اصفهان ،با تمرکز بر شهرکهای علمی و تحقیقاتی ،پارکها و
مراکز رشد علم و فناوری و نقش مؤسسات کوچو و متوسط در ارتباط صنعت
و دانشگاه

هشتمین

ذر 1383

شرکت ملی صنایع
پتروشیمی

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مشارکت صنایع پتروشیمی ،یکی از صنایع
پیشرو کشور با تمرکز بر ارتباط این صنعت با دانشگاه و مراکز پژوهشی

نهمین

ذر 1383

سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران

با تمرکز بر چگونگی انتقال فناوری از دانشگاهها به صنایع و بررسی نقش
نهادهای واسط در تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت

دهمین

ذر 1381

دانشگاه زاد اسالمی -واحد
علوم و تحقیقات تهران

تمایز اصلی ن ،برگزاری ده سمینار منطقهای در ده استان و گستردگی
جغرافیایی ن و حمایت یو نهاد غیر دولتی (دانشگاه زاد اسالمی ) از ن

یازدهمین

اسفند 1383

پژوهشگاه نیرو

پس از کنگره هشتم ،این کنگره دومین کنگرهای است که توسط یکی از صنایع
مادر کشور ،صنعت ب و برق ایران ،با حضور گسترده صنعتگران برگزار شده
است

دوازدهمین

بهمن و اسفند
1387

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تمایز این کنگره ،همزمانی ن با مراحل تدوین برنامه پنجم توسعه و ترسیم
نقشه علمی کشور میباشد .در این کنگره از مجله علمی -ترویجی صنعت و
دانشگاه رونمایی شده است

سیزدهمین

اسفند 1388

شرکت جابون

تمایز اصلی این کنگره با کنگرههای پیشین ،حذف فراخوان و دریافت مقاله و
برگزاری ن بهشکل سمینار و نشستهای علمی -تخصصی است

 .1بهمناسبت برگزاری بیستمین کنگره همکاریهای سهجانبه ،در یو مقاله مروری ،اهداف و نتایج بیست کنگره تدوین و منتشر خواهد شد.
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شماره کنگره

زمان برگزاری

مجری کنگره
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پانزدهمین

بهمن 1331

مرکز پژوهش ،توسعه
فناوری و صنایع نوین وزارت
صنعت ،معدن و تجارت

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همانند کنگره قبلی بهشکل نشستهای علمی-
تخصصی

شانزدهمین

بهمن 1331

سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران

این کنگره نیز فاقد فراخوان عمومی مقاله بوده و بهشکل سمینار و نشستهای
علمی -تخصصی برگزار شده است

هفدهمین

اسفند 1332

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محور اصلی این کنگره ،تدوین سیاستها و راهکارهای کار فرینی و تجاری سازی
بوده که به صورت نشستهای تخصصی برگزار شده است

هجدهمین

اسفند 1333

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محور اصلی ،صنعت نفت و اقتصاد مقاومتی و اشتغال و موزشهای مهارتی
میباشد که به صورت نشستهای تخصصی برگزار شده است

نوزدهمین

دی 1333

دانشگاه فنی و حرفهای

در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) شهرک صنعت نفت اهواز با تمرکز بر ارتباط
صنعت و دانشگاه در استان خوزستان بهصورت سخنرانی تخصصی

بیستمین

کنگره بیستم با محوریت اقتصاد مقاومتی :تولید -اشتغال ،در اسفند  1333به دبیری مسعود شفیعی توسط
دبیرخانه دائمی و جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه ،در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
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چهاردهمین

اسفند 1383

سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو)

تمایز اصلی این کنگره نیز با کنگره های پیشین ،حذف فراخوان مقاله و برگزاری
بهشکل نشستهای علمی -تخصصی است
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می گرفت .با بروز تحول جدید در تولید دانگش و ظهگور سگبو2

نوع سیستمهاست .عناصر این سیستمها ،قابلیت خودتنظیمی

] [3و انقالب دوم علمگی ] [1و ظهگور اقتصگاد و جامعگه دانگش

دارند و میتوانند خود را تغییر دهند .بازخوردی که این

بنیان ،مرزهای دانشگاه ،صنعت و دولگت نگادقیق و مختگل شگده

سیستمها از تعامل با محیطهای مختلف میگیرند ،موجب

است (شکلهای  2و  .)3امروزه دانشگاه ،صنعت و دولت بگا حفگ

یادگیری و تحول نها میشود .سازگارشوندگی ،فرایندهای

استقالل ،در توسعه فناوری وارد قلمروهای یکگدیگر شگده و بگین

پاسخدهی به عدم پیوستگی زیاد یا فقدان هماهنگی بین نظام و

نها همسوشانی در مأموریتها بوجود مگده اسگت .بوردیگو معتقگد

محیط است .سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نظیر

است امروزه صنعت و پژوهش نچنان در هم تنیگده شگدهاند کگه

دانشگاه میتوانند از جمله سیستمهای پیچیده سازگارشونده

هر روزه تعارض بین منافع پژوهشگران و منافع تجاری بگه وجگود

باشند ] .[11بنیاد عمومی این سیستمها ،ساختار تحولی موجود

می ید ] .[3بسیاری از دانشگمندان یگا گروههگای پژوهشگی زیگر

در نهاست .ساختار تحولی بدین معناست که این سیستمها

کنترل شرکتهای صگنعتی قگرار میگیرنگد کگه از طریگق ثبگت

تغییر میکنند و اجزاء سازنده خود را در راستای سازگارشوندگی

اختراع بهدنبال سود هستند  .با توجه به همسوشانی مأموریتهای

با مسائلی که نها را احاطه کرده است ،سازماندهی مجدد

دانشگاه ،صنعت و دولت ،سازمانهای جدید چند رگه متولد شده

میکنند .یادگیری و بازخورد در حین حرکت موجب

] [3و باید این گونه سازمانه گسترش یابند .مأمویگت اصگلی ایگن

خودسازماندهی و کنترلپذیری این سیستمها میشود .از این رو،

سازمانها تسهیل روابط دانشگگاه ،صگنعت و دولگت در چگارچوب

دانشگاه به مثابه سیستم پیچیده سازگاشونده ،برای بقا و پایداری

الگوی پویای پیچش سه گانه دولت ،دانشگگاه و صگنعت و تعگالی

باید با محیط پیرامون و صنعت در تعامل تنگاتنگ و مستمر

نظام ملی نو وری است .بر مبنای این الگو ،تعگامالت دانشگگاه بگا

باشد.

محیط پیرامون نظیر صنعت ،نه یو اختیگار و تگدبیر ،بلکگه یگو

 .3نظریه شبکه فراگیر .شبکه فراگیر 3یکی از شیوههای

ضرورت برای شکوفایی ملی و بهرهگیری از فرصتهای محلی ،ملی

اثربخش در سازماندهی نهادهای موزشعالی است ] [11که

و جهانی است .بدیهی است توجه به نقش و تسهیلگری نهادهای

بکارگیری استعاره شبکه ،القاکننده نوعی پیوند فراگیر و جامع

واسط و چندرگه نظیر مؤسسگات انتقگال فنگاوری ،مراکگز رشگد،

می باشد .این نوع پیوند ،شبیه تار عنکبوت است و تغییر در یو

پارکهای علم و فناوری ،شگهرکهای علمگی و تحقیقگاتی بگرای

بخش سازمان منجر به ایجاد تغییرات فراگیر در سایر بخشها

ایجاد و تقویت روابط صنعت و دانشگاه ضروری اسگت .تأسگیس و

میشود .در مفهوم استعاره شبکه ،این مفهوم مورد قبول است که

کار مدی این نهادها مستلزم همکاری مسئو نه سه نهگاد دولگت،

ایجاد یو تغییر در یو بخش از سازمان بر تمامی بخشهای

دانشگاه و صنعت است ].[7

سازمان تأثیر می گذارد .پیوستگی متقابل ساختاری و رویهای

 .2نظریه سیستمهای پیچیده سازگارشونده .سیستم پیچیده

ارتباطات ،تعامالت انسانی و رهبری ،مورد تأکید این رویکرد

سازگارشونده ،دارای شبکه ارتباطی از عوامل است که پر اتصال

است .از نظر هلگسن ] [11ویژگی اصلی شبکههای فراگیر به

بوده و هر یو از عوامل بر اساس طرح خود یا دانش محلی خود

خاطر فقدان یو ساختار سازمانی معین و با ثبات سازمانی قابل

عمل میکند ] .[3در این سیستمها باید بخشهای مختلف

توجه هستند .تعریف هلگسن از شبکه ،شکلی شبیه به دایره

سیستم یا عناصر متعدد ن ،زادی و توانایی پاسخ به محرک را

است که رهبر در هسته مرکزی ن قرار دارد و خطوطی از این

از راههای متفاوت و غیر قابل پیشبینی داشته باشند .به همین

1

.emergent
2
.surprising
Web of Inclusion

3.
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سیاستهای دولت برای دانشگاه و صنعت بهطور جداگانگه انجگام

دلیل ،نوپیدایی ،1شگفت وری 2و رفتار خالقانه ،سه ویژگی این

3

تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

متحدالمرکز مجزایی را تشکیل میدهند که مجموعه نامنظم و

اروپایی معتقد است که دانشگاهها هنگامی کار فرین هستند که

بههمپیوستهای از خطوط محوری و شعاعی نها را به هم متصل

از حداکثرسازی ظرفیت خود برای تجاریسازی ایدههای خود و

میکند :خطوطی که همانند تار و پود قالی ذیقیمت ایرانی در

ایجاد ارزش در جامعه نترسند و ن را تهدید مهمی برای

سراسر ساختار پخش و توزیع میشوند .سازمانهایی که از این

ارزشهای دانشگاهی تلقی نکنند .بهعالوه ،منابع مالی

شکل سازمانی تبعیت میکنند صرفاً در حال بازی با مرزهای یو

دانشگاههای کار فرین از منابع متنوعتری تأمین میشود.

ساختار بوروکراتیو نیستند ،بلکه در حال بکارگیری اشکال

فعالیتهای دانشگاهها برای تأمین مالی غیر دولتی میتواند

جدیدی از ارتباطات ،رهبری و قدرت در جهت تغییر هنجارها و

دارای انواع مختلفی نظیر مشاوره ،موزش ،تحقیق و توسعه،

روشهای عملیاتی هستند .شبکه ،سازگارشونده ،باز ،پاسخگو

انتقال فناوری ،مالکیت یا مشارکت در مراکز رشد ،پارکهای علم

است .فرایندهای فراگیر و مشارکتی ،صور این گونه سازمانها را

و فناوری و شرکتهای دانشگاهی و نظایر نها به ویژه منابع
باشد

].[13

دانشگاههای

کار فرین

مسئولیت

نشان میدهند .در شبکه فراگیر ،رهبری مشارکتی و ارتباطی

صنعت

بوده ،قدرت تسهیم شده و فرایندهای ارتباطی باز ،بخشی از

پذیرفتهشدهای در کمو به توسعه محلی دارند .در واقع ،دانشگاه

کارکرد سازمانی است .دانشگاهها به مثابه سازمان با شبکه

کار فرین از منظر سازمانی به نحوی مدیریت میشود که دارای

فراگیر ،ایجاب می کند که نها به طور مستمر با محیط و جامعه

توان انعطافپذیری در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی-

هدف در ارتباط و دادوستد باشند و تعامل نها با صنعت نیز از

اقتصادی و تعقیب فرصتهای محیطی باشد .در برخی جوامع،

همین منظر ،تبیین می شود.

مسائل و مشکالت اجتماعی -فرهنگی ریشهایتری نسبت به

 .4ایده دانشگاه کارآفرین .مفاهیم متعددی برای دانشگاه

مسائل اقتصادی وجود داشته و انتظار از دانشگاهها در امور

کار فرین (به تعبیر کالرک )[12] 1ارائه شده است .از منظر

اجتماعی کمتر از مداخالت و اثربخشی اقتصادی نمیباشد .با

برخی صاحبنظران ،دانشگاه کار فرین به مفهوم کنش

توجه به اینکه یکی از مفاهیم کلیدی همکاری دانشگاه و صنعت،

کار فرینانه در ساختارها و دیدگاههای یو دانشگاه تعبیر شده

علم کار فرین است ،به تبع ن ،دانشگاه کار فرین نیز یکی از

است .اگرچه نمیتوان گفت یو دانشگاه کار فرین همیشه و

مفاهیم کلیدی تعامل این دو نهاد می باشد ].[11

بهطور خالص در جهت فعالیتهای اقتصادی است ،یا اینکه یو

 .5دیدگاه مسئولیتپذیری اجتماعی .یکی از وجوه اصلی

دانشگاه سنتی هیو وقت بهدنبال امور اقتصادی نمیباشد ،اما

دانشگاه ،کار فرینی اجتماعی و ایفای تعهدات و مسئولیتهای

میتوان بیان کرد ویژگی اساسی که از الگوی غربی دانشگاه

مدنی است .بهعنوان مثال ،درباره ایا ت متحده با قویترین نظام

کار فرین ،برجسته شده است جنبههای اقتصادی ،کارایی و

موزشعالی ،اذعان میشود که تأسیس نهادهای موزشعالی در

رقابتپذیری ن نسبت به سایر نسلها و الگوهای دانشگاهی

این کشور برای بهبود جامعه و ارتقای رمانهای دموکراتیو

است .دست کم از منظر اجتماعی ،دانشگاه کار فرین در مورد

بوده است .بهطوری که قدیمیترین مؤسسه موزشعالی یعنی

تقاضاها و مسائل جامعه نظیر نیازهای اجتماعی -اقتصادی،

کالج هاروارد ،در قرن  17با نیت پیشبرد اهداف اجتماعی،

متعهدتر و پاسخگوتر از دانشگاه سنتی بوده و در ن ،تعیین

تأسیس شده است .رودولف [13] 3اشاره میکند که تأسیس

ارزش دانش اهمیت بیشتری پیدا کرده است .گیب [13] 2با

کالج هاروارد و در حقیقت تأسیس تمامی کالجهای مستعمراتی
امریکا بهخاطر ضرورت و احساس مسئولیت اجتماعی برای

Clark
.Gibb
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مرکز تا نقاط مختلف دایره امتداد می یابد .نقاط دایرههای

مرور ادبیات و تجارب نظامهای دانشگاهی امریکای شمالی و

11

نسلهای

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال نهم ،شمارههای  33و  ،33پاییز و زمستان 1331

دانش موختگان متعهد ن در جامعه به شیوههای متعددی

فرعی ،با تکیه بر درسها و تجربههایی گذشته بهطور پیوسته،

بازنمایی میشود .بسیاری بر این باورند که ارتقای رمانهای

عملکرد خود را بهبود میبخشد .یو سازمان یادگیرنده با قدرت

دموکراتیو که منجر به انقالب امریکایی شد تا حدی توسط

و بهصورت جمعی ،یاد میگیرد و دائماً خود را بهنحوی تغییر

مردان حرفهای موزش دیده در اروپا یا دانشگاههای امریکا،

میدهد که بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی ،به نحو

تجدید نیرو کرده بودند .برکین [17] 1رهبرانی که به طور

بهتری اطالعات از جمله اطالعات محیطی را گرد وری ،مدیریت

مستقیم در خلق قانون اساسی ایا ت متحده مشارکت داشتند را

و استفاده کند (همان) .سازمان یادگیرنده گروهی است که در ن

بهمثابه مردانی تقریب ًا منحصر بهفرد در موزش رسمی و حرفهای

یادگیری ،نیاز همیشگی تمامی منابع انسانی تلقی میشود و در

در یو جامعه عمدتاً کشاورزی و روستایی توصیف کرده است و

ن ،ضمن تأکید بر موختن ،چگونه موختن ،جذب و توزیع

متراکمی3

دانش نو ،به خلق ،تولید اطالعات و دانش جدید و مورد نیاز

بودند که بنیانگذاران ملت امریکا بهواسطه موزش رسمی و

پرداخته میشود و تمامی این دانشها در رفتار و عملکرد منابع

ضمنی در معرض ن بودهاند .میتوان گفت بدون این مجموعه

انسانی سازمان ،تبلور مییابد .در سازمانهای یادگیرنده پنج

فوقالعاده از افراد تحصیلکرده در دانشگاهها ،تأسیس کشور

قاعده یا فرمان شامل تفکر سیستمی ،الگوهای ذهنی ،رمان

امریکا میتوانست مسیر متفاوتی داشته باشد .در اواسط قرن ،13

مشترک ،یادگیری تیمی ،قابلیت فردی تعریف شده است .تفکر

این باور قوی وجود داشته است که برای ترویج دموکراسی

سیستمی از قواعد اساسی این نوع سازمانهاست .برای تأسیس

امریکایی وجود نهادهای موزشعالی ضروری اند و تعهد به

تفکر سیستمی نخستین گام ،جزئینگری و توجه به اجزا و

تقویت این رمانها به بخشی از رسالت اکثر دانشگاههای ایا ت

عناصر سازمانی است .دوم ،ریشهیابی مرزهای سیستم است .در

متحده تبدیل شده است .در اواخر قرن  ،13با توجه به پیشرفت

تفکر سیستمی ،ریشهها به خوبی بررسی شده و به کمو

الگوی دانشگاه پژوهشی (دانشگاههای نسل دوم) ،ترویج

الگوهای پویا ،تمامی علتها و معلولها مطالعه میشود .یکی از

رمانهای دموکراتیو با مباحث اهداف صواب موزش پیوند

زیرمجموعههای تفکر سیستمی ،مرزبندی میان بخشهای یو

خورده است .بنابراین ،این پرسش کلیدی مطرح است که یا باید

سیستم است که هویت سیستم در این مرزبندی مشخص شده و

در دانشگاهها تمرکز بر موزش لیبرال ،پژوهش ،پیشرفت صنعت

ارتباط بین سیستم و محیط در ن تعیین میشود .تمامی

و کشاورزی ،ترویج دموکراسی یا همه اینها به صورت توأمان و

دروندادها و بروندادها از مرز سیستم عبور میکنند .زیرمجموعه

ترکیبی باشد؟ مطالبات جامعه و دولتها نشان می دهد که

دیگر تفکر سیستمی ،کلنگری است .سیستم ،کلی است متشکل

مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهها در قبال ذی نفعان ،جامعه

از مجموعه دو یا تعداد بیشتری از اجزاء که رفتار هر جزء بر

و صنعت یو امر بدیهی است و ضرورت تعامل نها با جامعه

رفتار کل اثر می گذارد و وجود بستگی به تعامل اجزاء با یکدیگر

هدف (صنعت) نیز از این وجه ،قابل تبیین و ترسیم است.

دارد .نچه که به عنوان ریشهیابی در تفکر سیستمی حائز اهمیت

 .6نظریه سازمان یادگیرنده .از منظر نظریهپرداز اصلی سازمان

است ،شناسایی ریشه مسائل بر پایه تعامل اجزای سیستم با

یادگیرنده ،4پیتر سنگه ،[13] 1سازمان یادگیرنده سازمانی است

یکدیگر و با محیط بیرونی ،است ].[21

الیس [18] 2معتقد است که مردم امریکا ذینفع خرد

رهبران سازمانهای یادگیرنده ،مسئولیت ایجاد امکانات و
1.

Berkin
Ellis
3. Accumulated Wisdom
4 . learning organization
5 .Senge
2.

شرایط یادگیری را در سازمان دارند ،کارکنان باید به طور مستمر
در یادگیری و افزایش دانش خود دخالت داشته باشند .با توجه
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ینده بوده است .چشمانداز یو دانشگاه و

که با استفاده از افراد ،ارزشها و سایر عناصر و سیستمهای

11

تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

کار مدی سازمانهای امروزی نیستند ،باید سازمانها بر نو وری

ساختارهای پویا ،ارتباطات افقی و عمودی ،کارگزاران مستقل و

و خالقیت تأکید داشته باشند .نکته مهم در سازمانهای

انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر هستند ] .[23نظریه اقتضایی

یادگیری ،سبو و نقش رهبری سازمانی است .رهبران

برای سازگاری سازمان با محیط بیرونی ،بر رابطه بین محیط

سازمانهای یادگیرنده تفکر سیستمی دارند ،کمتر روی

بیرونی و ساختار سازمانی تأکید دارد .بر اساس نظریه اقتضایی،

موضوعات روزمره تأکید دارند و بیشتر روی روندها و عواملی که

دانشگاهها باید مأموریت گرا شده و مأموریت خود را بر اساس

موجب تغییرات و تحو ت میشوند ،تأکید میکنند .با هدف بقا و

شرایط محیطی و نوع فلسفه وجودی خود تعریف و تنظیم کنند.

پایداری ،ارتقای کارایی و اثربخشی و ساگازی با تغییرات محیط

همچنین ،هر دانشگاه باید از مأموریت و ساختار سازمانی و

پیرامون ،تالش های زیادی انجام شده است که مفاهیم و اصول

عملیاتی مختص به خود برخوردار باشد.

سازمانهای یادگیرنده در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد

 .8نظریه خدمت -یادگیری .جان دیویی 1جزو نخستین

] .[21نظریه دانشگاه به مثابه سازمان یادگیرنده ،ایجاب می کند

صاحبنظرانی است که بر رویکرد عملگرایی 2موزش تأکید و

که نظام دانشگاهی به طور پیوسته با محیط پیرامون و صنعت در

پیوند بین موزش و دموکراسی را تبیین کرده است ] .[1وی،

تعامل باشد تا لوازم و شرایط رشد و توسعه خود را به سوی

ایده سازگاری نظریه و عمل و ضرورت اتصال و پیوستگی نها را

مأموریتهای خاص و عام فراهم کند .پژوهش محمدی حسینی،

ترویج کرد .بهعالوه ،وی استد ل می کند که اهداف وا ی

امین بیدختی و جمشیدی ] [22نیز مؤید نقش یادگیری

جامعه را تنها میتوان از طریق دموکراسی مشارکتی محقق کرد.

سازمانی در ارتقای عملکرد نو وری است.

او تأکید کرد که اکثر پیشرفتهای دانش اغلب زمانی روی داده-

 .7نظریه اقتضایی .تالش نظریه پردازان مدیریت سنتی،

اند که تمرکز بر حل مسائل مهم اجتماعی بوده است .بر مبنای

شناسایی بهترین راه برای فعالیت مدیران در وضعیتهای گوناگون

نظریه دیویی ،این پیشرفتها در اغلب موارد ،زمانی روی دادهاند

بوده است به طوری که پس از دستیابی به اصول جهانشمول،

که یادگیری در کالس درس با یادگیری در خارج از نهاد

مدیریت خوب الزاماً منوط به یادگیری و نحوه بکارگیری این

موزشی در جهان واقعی ،پیوسته بوده است .جهان واقعی خارج

اصول باشد .اما پژوهشگران دریافتند که ضروری است گاهی

از کالس درس امروزی پیچیده و غیر قابل پیشبینی بوده و

برخی اصول سنتی مورد تأکید نظریه پردازان مدیریت سنتی

کنترل ن دشوار است .جهان واقعی خارج از کالس درس مملو

برای کسب نتایج بهتر نادیده گرفته شوند .بر اساس همین

از سیاستها ،تبدیل واقعیتهای اقتصادی و تغییر داب و رسوم

ضرورت ،از دهه  1331نظریه اقتضایی متولد شد ] .[23بر پایه

اجتماعی است که همگی بر نحوه تعامل نهادهای موزشی با

مدیریت اقتضایی ،عملکرد مدیریت در هر زمان باید با توجه به

یکدیگر یا تعامل نها با جهان خارج برج عاج ،اثرگذار و ذینفوذ

موقعیت و مجموعه شرایط فعالیت وی ارزیابی شود .وظیفه

است .توسعه مشارکتهای دموکراتیو دارای نفع متقابل با

نظریه و علم تجویز یو عمل برای یو وضعیت خاص نیست،

ذینفعان محیط علمی (محلی ،ملی و جهانی) برای پیشرفت

بلکه یافتن روابط بنیادی ،فنون اساسی و سازماندهی دانش

دانش و ارتقای یادگیری دانشجویان مسلماً چالش برانگیز است.

موجود بر مبنای مفاهیمی روشن است ،مدیریت اثربخش همواره

با این حال ،برای کامیابی دانشگاهها در قرن حاضر ،توسعه و

بر مبنای شناخت مقتضیات تحقق میپذیرد .بر اساس نظریه

ترویج مشارکتهای دموکراتیو دارای اولویت است.

اقتضایی ،هر گونه تصمیم گیری ،وابسته به شرایط محیطی و
بیرونی سازمان نظیر رقابت ،فناوری ،اقتصاد ،سیاست و نظایر

John Dewey
.Pragmatic Approach

1.
2
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بر اساس پژوهش گیلز و ایلر ،[21] 1مفهوم خدمت-

یادگیری2

لزوماً همواره با رسالت موزشی یو نهاد موزشعالی مرتبط

غازین خدمت -یادگیری بهسرعت در نهادهای موزشعالی

چهارمین و مطلوبترین شکل خدمت -یادگیری در نوعشناسی

ایا ت متحده رواج یافت ،اما در پایان دهه  1371عمدتا محو

سیگمون ،خدمت -یادگیری با تأکید مساوی بر خدمت و

شد .چرا که ،اکثر برنامهها با رسالتهای نهادهای علمی پیوند

یادگیری مرتبط با فعالیت درسی است .بهعنوان مثال ،در این

نداشتند و روابط بین دانشگاهها و شرکای اجتماعی نامتوازن یا

سناریو یو دانشجوی بازاریابی میتواند چالشهای مربوط به

نابرابر بود ] .[23بهعالوه ،شواهد ناچیزی برای اثبات تأثیر

ترویج خدمات یو سازمان غیر انتفاعی به فقرا در محیط شهری

حقیقی این رویکرد پداگوژیو بر یادگیری دانشجویان ،فراهم

فشرده را مطالعه کند .سسس ،در یو نهاد برای توسعه یو طرح

شده بود .سیگمون ،[27] 3یو نوعشناسی چهار قسمی برای

بازاریابی داوطلب شود .این طرح میتواند تحت نظارت این نهاد و

خدمت -یادگیری شناسایی کرده است .نوع نخست خدمت-

استاد درس تدوین شود و دانشجو درباره کیفیت طرح و ارزش

یادگیری سیگمون شامل خدمت -یادگیری است که در ن بر

درک شده برای سازمان غیر انتفاعی مورد ارزیابی قرار گیرد .در

پیامدهای یادگیری در کالسهای درس سنتی تأکید میشود.

این نوع خدمت -یادگیری ،ورای تأکید برابر بر خدمت -یادگیری

برای نمونه ،یو دانشجو میتواند در یو درس موزش شهری

بر روی خدمت و یادگیری و فهم صریح ن مبنی بر تمامیت و

ثبت نام نماید و بهعنوان بخشی از درس ،در سمت دستیار

یکسارچگی درس و تعهد ،فرض میشود که یو مشارکت

موزشگر دانشکده شهری خدمت کند .در این نقش دانشجو صرف ًا

سودمند متقابل بین نهاد موزشعالی و سازمان اجتماعی فعال

تماشاچی نبوده و بهطور فعال با سایر دانشجویان تعامل و

وجود دارد ].[1

مشارکت دارد .نوع دوم خدمت -یادگیری سیگمون شامل

 .9نظریه وابستگی به منابع .مفهوم سیستمهای باز ،مبین

خدمت -یادگیری است که در ن بر خدمت تأکید میشود .در

تأثیرپذیری و بههمپیوستگی سازمان و محیط است .محیط

این زمینه ،دانشجو میتواند در یو کالس درباره یو موضوع

بیرونی بر ورودیها و دروندادها ،ساختارهای درون سازمانی،

خاص اجتماع (جامعه) یاد بگیرد و انگیزه برای انجام کارهای

فرایندها و بروندادهای سازمانی مؤثر است .بر اساس نظریه

داوطلبانه درباره موضوعات خارج از کالس درس پیدا نماید .در

وابستگی به منابع ،برای توضیح رفتار منابع انسانی نظیر اعضای

کالس ،تأمل سازمانیافته محدودی درباره این تجربه وجود دارد

هیأت علمی و کارکنان دانشگاهها و فعالیتهای سازمان باید

و کیفیت فعالیت خدمت دانشجو بهعنوان بخشی از درس ارزیابی

محیط بیرونی مورد توجه و مداقه قرار گیرد .بر پایه ابن نظریه،

نمیشود .خدمات سنتی به جامعه یا فلسفه داوطلبی در نوع-

محیط بیرونی منبع اصلی تدارک منابع مختلف مالی ،انسانی،

شناسی سیگمون ،بهعنوان نوع سوم خدمت -یادگیری میتواند

دانش و اطالعات و تولید و خدمت است .در واقع ،سازمانها نمی

مورد توجه قرار گیرد .چرا که ،این فعالیت بهطور مستقیم به

توانند برای بقا و پایداری ،منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند و

هیوگونه پیامد یادگیری یا تجربه کالس درس پیوند ندارد .این

برای کسب منابع باید با عناصر محیطی در تعامل دائم باشند.

مقوله میتواند برای افراد نا شنا با نوعشناسی سیگمون ،گیج-

همچنین ،بخش عمدهای از تغییر و تحو ت سازمانی به واسطه

کننده و مبهم باشد .چرا که ،این نوع تجربه خدمت -یادگیری

توانایی رقابت سازمانها برای کسب منابع و کنترل منابع حیاتی
قابل توضیح است .میزان نیاز به هر منبع و میزان در دسترس

1.

Giles & Eyler
. Service-Learning
3. Sigmon & Ramsey
4 . Sigmon
2

بودن ن ،دو عامل کلیدی در توضیح رفتار سازمان بر مبنای این
نظریه است .نکته کلیدی اینکه ،رقابت برای دستیابی به منابع
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نخستین بار از سوی سیگمون و رمضی 3طرح شده است .حرکت

نمیباشد.
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تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

محیط بیرونی تأمین کننده منبع میشود ].[21

ملی پژوهش ،نظام ملی خالقیت ،نظام ملی مالکیت فکری ،نظام

بهعالوه ،محیط بیرونی منبع اصلی تأمین و تدارک داده ها و

ملی مدیریت فناوری و همچنین نظامهای محلی یا منظقهای

اطالعات مورد نیاز برای پردازش ،بازتولید ،تصمیمگیری برای

نو وری را شامل میشود .مفهوم نظام نو وری نخستین بار توسط

یا تغییر ساختار و فرایندهای سازمان است .دانشگاهها

فریمن [23] 3با الهام از نظریات ندوال [31] 3بکار برده است.

خودکفا نبوده و برای دستیابی به انواع داده ها ،اطالعات و حتی

او با مطالعه نظام نو وری در ژاپن دریافت که سازمانهای تحقیق

دانش ،با محیط بیرونی به اشکال مختلف تعامل و مبادله دارند.

و توسعه ،بنگاههای صنعتی و سازمانهای دولتی در یو رابطه

در اهمیت منابع همین بس که در سمینار گلیون ،کم و کیف

متقابل با یکدیگر و در یو چارچوب و بستر نهادی موجبات

تأمین منابع مالی و حرفه علمی دو چالش از شش چالش

توسعه فناوری را فراهم وردهاند .فریمن ،نظام نو وری را شبکهای

اساسی فراروی موزشعالی در قرن حاضر و منابع مالی یکی از

از مؤسسات عمومی و خصوصی میداند که حاصل فعالیتها و

سه نیروی تغییرزای دانشگاهها در ینده پیشبینی شده است

تعامالت نها به خلق ،انتقال ،بهبود و انتشار فناوری های جدید

] .[2شدت جریان منابع به طور محسوسی ساختار درونی

منجر میشود .او مجموعهی این عوامل را در ذیل مفهوم نظام

سازمانها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .پژوهش تولبرت[28] 1

ملی نو وری مطرح کرده و ساماندهی این سیستم را بهعنوان

نشان میدهد افزایش در مدها در دانشگاههای ایا ت متحده

یکی از عوامل اصلی مؤثر در توسعه کشورها معرفی مینماید.

باعث افزایش تعداد دفاتر مدیریتی شده است .حتی ،سرمایهداری

وی ،نو وری را حاصل فرایندی غیر خطی میداند که شبکهی

علمی نیز پیامد کیفیت ورود منابع مالی و فکری به نظام

درهمتنیدهای از عوامل ،در شکلگیری ن ایفای نقش میکنند.

دانشگاهی و موزشعالی است .در دانشگاهها سرمایههای مالی

پیوند دانشگاه و صنعت در نظام ملی نو وری با انگواع جریانهگای

بیرونی تأمین شده از منابع متعدد ،مهمترین منبع حساس و

دانش ،منابع مگالی ،منگابع انسگانی ،کگا  ،قگوانین ،و تنظیمگات و

بحرانی هستند .یو شاخص مهم اینکه ،بیشتر سازگاری دانشگاه

کنترلها ارزیابی میشود .حرکت افراد و دانشی که نهگا بگا خگود

با محیط بیرونی شامل تغییر در ساختار مالی دانشگاه است

حمل می کنند ،یو جریان کلیدی در نظام ملگی نگو وری اسگت.

] .[11بر اساس نظریه وابستگی منابع ،در دانشگاهها ،ساختار

کنش متقابل رسمی و غیر رسمی افراد با یکدیگر مهمترین مسیر

تابعی از منابع است .در واقع ،منابع جدید ،ساختارهای جدیدی

انتقال دانش ضمنی در داخل صنعت و بین بخشهگای عمگومی و

را ایجاد میکنند .مطالعه موردی بهویژه در دانشگاههای ایا ت

خصوصی اسگت .یکگی از محورهگای تحلیگل در روش نظگام ملگی

متحده نشان میدهد که ساختارهای موجود بهخاطر مدیریت

نو وری مطالعه جریان دانگش اسگت .محگور دوم تحلیگل ،مطالعگه

منابع مالی دانشگاه ایجاد شده و وجود دارند.

سرمایه گذاری در دانگش و نهادینگه کگردن ن در ابعگاد سگرمایه

 .11نظریه نظام ملی نوآوری .نظام ملی نو وری ،2یو نظام

انسانی و فناوری و اثر ن بر توسعه اقتصادی است .سرمایهگذاری

راهبری نو وری فرابخشی و کالنمقیاس و ملی است که به نقش

در دانش از طریق سرمایهگذاری در تحقیگق و توسگعه و مگوزش

مجموعه سازمانها شامل دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،پارکهای

مهارتها ،موتور رشد اقتصادی شناخته شده اسگت ] .[31امگروزه

علم و فناوری ،مراکز تحقیق و توسعه ،نظام بانکی ،مراکز صنعتی

دانشگگگاه و صگگنعت بگگا حف گ اسگگتقالل ،در توسگگعه فنگگاوری وارد

و سایر ارکان جامعه در فرایندهای نو وری و رابطه تعاملی نها

قلمروهای یکدیگر شده و بین نهگا همسوشگانی در مأموریگتهگا

1

3.

حف

.Tolbert
). National System of Innovation (NIS

2

Freeman
.Lundvall

4
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تعامالت گسترده و مستمر دانشگاه با کلیت جامعه و صنعت یگو

های این پژوهش ،روزنه ورود پژوهشگران دغدغه مند موزش

ضرورت انکار ناپذیرو غیر قابل چشم پوشی بگرای توسگعه ملگی و

عالی به فرازهای جدیدی از مسئله خطیر تعامل دانشگاه با

ارتقای جامعه و بهزیستی مردم است .به رغم ضگرورت و اهمیگت

جامعه هدف (صنعت) باشد .بی تردید ،بررسی مسئله تعامل

تعامل ارکان نو وری ملی ،نتیجه مطالعگه حقگی و صگباحی ][32

دانشگاه با صنعت نیازمند تبیین های جدیدتری نظیر نظریه

نشان می دهد که تعامل ارکگان اصگلی نگو وری در ایگران شگامل

سازگارشوندگی ،نسبت به تبیین های پیشین نظیر الگوی

دولت ،دانشگاه و صنعت به رغم دارا بودن ظرفیتهای قوی علمگی،

همکاریهای سهجانبه با بیش از دو دهه تالش همکاران

فنی و تجربی از انسجام نظام یافته برخوردار نیسگتند .از ایگن رو،

دبیرخانه دائمی «کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و

زم است با هدف تقویت نو وری ملی و تحقق توسعه پایگدار ،بگر

صنعت برای توسعه ملی» و پژوهش عشریه ،اصغری و شفیعا

تعامل ارکان نو وری ملگی از جملگه دانشگگاه و صگنعت تمرکگز و

] [33است .در واقع ،یکی از اهداف ترویجی این مقاله ،طرح

اهتمام ویژه شود.

بحث و زمینه سازی برای اهتمام به مطالعه مسئله تعامل دانشگاه
با صنعت از مناظر دیگر است.

احتیاجات فناورانه و منابع ملی

a

واقعیت این است که رابطه «علم» و «جامعه» بسیار پیچیده
است .امروزه علم در قلب جامعه مستقر شده است .خود علم در
عین گسترش تاثیر و نفوذ خود به جامعه ،به تعین فنی-

دولت

دانشگاه

بوروکرتیو سازمان صنعتی کار تن میدهد .درک واکنشهای
متقابل علم و جامعه بسیار دشوار است ] .[33اکنون ،نقشها و

صنعت

کارکردهای موزشعالی فراتر از موزش (دانشگاه نسل اول) و
پژوهش (دانشگاه نسل دوم) است .نقد و پرسشگری ،نهادسازی،
بازشناسی سنت و مواریث فرهنگی ،نواندیشی و مواجهه فعال با

دانش و فناوری نو

دانش و فناوری

در صنایع

نو در دانشگاه
a

تحو ت محیطی محلی ،ملی و جهانی ،از جمله نقشهای نوین
دانشگاه (دانشگاه چندکارکردی در مقابل دانشگاه توکارکردی)
است .این نقشها دائما کم و کیف تعامل دانشگاه با محیط را
متغیر کرده و ارتقا داده است .واقعیت این است که در کشورهای

شکل -3نظام ملی نوآوری

پیشرو ،نقش دانشگاه متناسب با نیازهای جامعه دائما بازتعریف
شده است .امروزه دانشگاه ،صنعت و دولت با حف استقالل ،در

 -4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،فلسفه و چرایی تعامل دانشگاه با محیط به طور
عام و صنعت به طور خاص بر اساس ده الگو ،دیدگاه و نظریه
معتبر به اختصار تبیین شده است .بر اساس این الگوها و
نظریهها دانشگاهها برای پایداری و حیات واقعی و اثربخش باید
با محیط پیرامون و صنعت (جامعه هدف) دارای تعامالت

توسعه فناوری وارد قلمروهای یکدیگر شده و بین نها همسوشانی
در مأموریتها ایجاد شده است .بوردیو معتقد است امروزه صنعت
و پژوهش نچنان در هم تنیده شدهاند که هر روزه تعارض بین
منافع پژوهشگران و منافع تجاری بهوجود می ید ] .[3به تعبیر
ذاکرصالحی ] [31چهار خرده نظام معرفت ،قدرت ،ثروت و
منزلت ،با یکدیگر کنشهای متقابل دوسویه و چندسویه دارند.
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ایجاد شده است (شکل  .)3بنابراین ،بر مبنای نظام ملی نگو وری،

گسترده و پیوسته و هم افزا باشند .انتظار است محتوا و یافته

11

تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

است .در تعامل سایر نهادهای جامعه با نهاد علم ،دانشگاه یو

نمیتواند به گسترش دانش (حجت مشروعیت و اعتبار خود) در

واسطه نهادی است .نهاد علم یو فراساحت مستقل نبوده و از

سطح جامعه مدد رساند .ارائه شکل و هیئت ارتباط محور از

طریق همین واسطههای نهادی به منزله واقعیت اجتماعی و

دانشگاه برای گسترش دانش در سطح جامعه نیاز است (دانشگاه

عینی حیات واقعی دارد .جامعه بهمثابه محیط دانشگاه عمل

ارتباطی .)2دو نوع ارتباط در رابطه با دانشگاه می توان تشخیص

میکند .اگر دانشگاه وجود دارد حتما و قطعا همچون یو

داد .1 :ارتباطات بین دانشگاه و جامعه .2 ،روابط متغیر میان

ارگانیزم زنده با محیط خود تعامل دارد .برخی تلقیها از دانشگاه،

دانشگاه و دولت .در نوع نخست ،نقش دانشگاه به موازات برقراری

مرکز خدمت به جامعه و نهاد مددکار جامعه امروزی ،است.

رابطه نزدیکتر میان دانش تخصصی و گفتمان عمومی تغییر

چنانکه پیشتر اشاره شد سه مؤلفه اصلی شامل

میکند .در این شرایط دانشگاه به مثابه کانون مهم بحث عمومی

تصمیمگیریهای نهادی بر پایه رسالت و مأموریت ،انطباق نهادی

میان فرهنگ متخصصان و فرهنگ غیر تخصصی عوام عمل

با تغییرات محیطی مطابق با رسالت و ارزش های کانونی و

میکند .در حال حاضر افزایش تقاضا برای پاسخگویی دانشگاه و

راهبری نهادی با خلق و تقویت مشارکتهای دموکراتیو با

تاثیرگذاری فرهنگ حسابرسی بر نهاد دانشگاه به ویژه در

ذینفعان ،موفقیت و سر مدی دانشگاهها را در قرن حاضر رقم

انگلیس و اروپا را شاهد هستیم (د نتی .)2111 ،درباره نوع دوم

خواهد زد .از اینرو ،تعامالت مؤثر با صنعت یکی از مسئولیتها،

ارتباط می توان گفت در شرایطی که دولت به نحو فزاینده ای به

کارکردها ،ارزشها و الزامات بالندگی و شکوفایی دانشگاههاست.

نهاد ناظم تبدیل میشود و از نقش عمل کنندگی خود می کاهد،

بر اساس یافتههای این مطالعه ،ده الگو ،دیدگاه و نظریه شامل

دانشگاه مجبور میشود با بازیگران غیر دولتی وارد مذاکره و

نظریه سیستمهای پیچیده سازگارشونده ،نظریه سازمانی شبکه

تعامل شود .این مسئله از دشوارترین چالشهای دانشگاه است.

فراگیر ،ایده دانشگاه کار فرین ،دیدگاه تعهد و مسئولیتپذیری

در شرایطی که دولت خود را از مسئولیتهای اجتماعی کنار

اجتماعی ،سازمان یادگیرنده ،نظریه اقتضایی ،نظریه خدمت-

میکشد دانشگاه نقش بیشتری در تعیین و تعریف ارزشهای

یادگیری ،نظریه وابستگی به منابع ،نظریه نظام ملی نو وری و

شهروندی تکنولوژیو و فرهنگی میتواند ایفا کند.

الگوی همکاری سهجانبه دولت ،دانشگاه ،صنعت ،می توانند

عالوه بر تعامل با جامعه هدف و صنعت به مثابه مأموریت خاص،

بهصورت منفرد یا با ترکیب مناسب ،سرمشق و مبنایی برای

دانشگاه امروزی وظیفه دارد با مردمی کردن دانش پژوهش به

تأسیس و توسعه تعامل دانشگاه با جامعه هدف و صنعت ،مورد

بازیگر مهمی در حوزه عمومی تبدیل شود .دانشگاهها باید بین

استفاده و استناد سیاستگذاران و رهبران موزشعالی و نهاد

دانش و منافع بشری ارتباط برقرار کنند (هابرماس ،1378 ،به

دانشگاه قرار گیرند.

نقل از د نتی ] .)[33دانشگاهها وظیفه دارند راههایی برای

بهزعم د نتی ،[33] 1دانشگاه تنها یکی از نهادهای درون جامعه

برقراری ارتباط با جامعه بگشایند .دانشگاهها باید از سازمانهای

است و از اهمیت کمتری نسبت به فرهنگ ،دولت و اقتصاد

بوروکراتیو خودارجاع 3به سوی نهادهای گشوده به روی سایر

برخوردار است ،اما اهمیت و ارزش این نهاد در نتیجه خلق و

نهادها و نظامهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فناوری ،خارج

انتشار دانش در جامعه به ویژه جامعه و اقتصاد دانش بنیان

شوند .بهرغم برخی تصورات توبعدی از موزش عالی ،هنوز

امروزی و فردا ،افزایش می یابد .با نظر گرفتن دانشگاه به منزله

استد ل مهمی درباره چیستی اهداف دانشگاهها و خردورزی

کانون ارتباط و تعامل ،ارتباطات نقش محوری تری در این نهاد
.Delanty

1

.communicative university
.self-referential

2
3
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تعامل و پیوستگی این خرده نظامها انکار ناپذیر و تعطیل ناپذیر

می یابد .دانشگاه با ن شکل و هیئت قدیمی و سنتی خود

13

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال نهم ،شمارههای  33و  ،33پاییز و زمستان 1331

در جامعه وجود دارد که دانشگاهها را به دستورکارهای توسعه و

برنامهریزان و مجریان نظام موزشعالی ،پیشنهاد می شود ]:[31

مسائل عظیم فراروی جهان نظیر چالشهای محیط زیستی،

 .1علم کار فرین یو مفهوم کلیدی در گسترش همکاریها و

بیعدالتیهای اجتماعی ،سوء استفاده ها و بیاحترامی ها به

تعامالت مؤثر دانشگاه و صنعت است،

حقوق بشر ،پیوند میدهد .دانشگاه و موزشعالی برای تقویت و

 .2همکاری و تعامل دانشگاه و صنعت ،تابعی از منطق بازیهای

پشتیبانی از یو جامعه پایدار و عادل ،باید دارای نقش فعال در

برد -برد (برنده -برنده) فرامادی و اجتماعی -اقتصادی است و

تعامل با فضاهای محلی و جهانی ،باشد ] .[37به راستی ،تقلیل

این تعامالت باید مبتنی بر منافع و مطلوبیتهای متقابل و

ارزش عمومی موزشعالی ،به معنای تقلیل «زندگی عمومی و

چندجانبه باشد .بی تردید ،تعامالت دانشگاه و صنعت دارای

مشترک انسانهاست» .دانشگاهها باید محور بهزیستی جامعه

مزیتهای قابل توجهی برای توسعه دانشگاه و تحرک علمی در

مدنی و شهروندان ن باشند .همچنین ،کارکرد خیر عمومی

دنیای واقعی است،

موزش افراد حرفهای بهعنوان

 .3فشار دانش و کشش بازار برای برقراری تعامالت دانشگاه و

دانشگاهها باید بهواسطه

شهروندانی که به تبادل ارزش با جامعه از طریق اجرای

صنعت ،یو ضرورت است .سستی در هر سو میتواند موجب کم

مسئولیتهای حرفهای خود و کنش مبتنی بر گاهی اخالقی و

سویی این تعامل و فربگی در هر جانب میتواند سبب پررنگی و

تعهد مدنی «به نام افراد حرفهای خیر عمومی »1میپردازند،

رونق این تعامل شود،

محقق شود ] .[38درک و فهم موزش حرفهای بهمثابه تربیت

 .3در عصر دانش ،پیشرفت جامعه و حل مسائل ن به روش

افرادی است که قادرند کمو کنند تا رفاه عمومی ،خیر عمومی

علمی ،موکول به دانش است و دانشگاه مهمترین نهاد خلق

موزشعالی را به مفهوم منافع جمعی پیوند دهد .خیر عمومی

دانش می باشد و بدون تعامل ن با جامعه امکان پیشرفت واقعی

اتخاذ ایدهای است مبنی بر اینکه یو دانشگاه بهعنوان یو کل

و مؤثر ن وجود نخواهد داشت،

همواره در درون نهاد موزشعالی و ارتباطات بیرونی متکی به

 .1دانشگاه و موزشعالی باید در برابر جامعه و کم و کیف

ارزشها ،فعالیتها و سیاستهای عدالت اجتماعی و فراگیر ،است

پیشرفت ن ،تقاضامحور ،مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد،

].[37

 .3زیرساختهای نرم و ساخت و بستر حقوقی تعامل دانشگاه و

تعامل ضعیف و گاه و بی گاه دانشگاه با صنعت ،رکود اقتصادی

جامعه باید در زیست بوم ارزشی تعالی گرا تمهید و فراهم شود،
زمه تعامل دانشگاه و صنعت ،همکاری و همفکری و

کشور و کمبود فرصتهای شغلی برای جوانان و دانش موختگان

.7

مسائل جدی هستند ،اما مشارکتهای پایین مردم در انتخابات،

همبینشی فرابخشی با نگاه و رویکرد شبکه ای و سیستمی است،

بیتفاوتی مدنی ،بیتوجهی به معیارهای اخالقی و بیاعتنایی به

 .8توسعه تعامل دانشگاه و صنعت ،نیازمند و موکول به نهادهای

هنر ،موسیقی ،ادبیات و ایدهها باید به همان اندازه جدی گرفته

واسطی نظیر شرکتهای دانشگاهی ،پارکهای علم و فناوری ،مراکز

شوند ] .[33از اینرو ،اهمیت موزشعالی بهمثابه خیر عمومی،

رشد ،شهرکهای علمی و تحقیقاتی ،فن -بازارها و انواع اجتماعات

دارای جلوه های بارزی نظیر تقویت زندگی با معنا ،طرح دانش و

نظیر انجمنهای علمی و صنفی ،است،

تفکر انتقادی ،تقویت ارتباط با دیگران نزدیو و دور ،تعامل با

 .3فرایند خلق و مصرف دانش ،یو جریان خطی و یو سویه

اجتماعات وسیعتر و پذیرش نقش دانشگاهها در جامعه ،است .در

نمی باشد ،بلکه میدان مصرف دانش میتواند خالق دانش برای

خر ،برای تأسیس ،ترسیم و تقویت تعامالت دانشگاه با صنعت

نهاد اولیه تولید دانش (یعنی دانشگاه) باشد که این موضوع صرفا
از طریق تعامل نهاد دانشگاه و صنعت و مخاطبان هدف دانش

. public- good professionals

1
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جمعی درباره فرصتهای واقعی برای گروههای اجتماعی مختلف

چند مالحظه تعیینکننده برای اهتمام رهبران ،سیاستگذاران،

تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

17

ممکن میشود .بنابراین ،دانشگاه نیز باید از دانش خلق شده در
صنعت و جامعه هدف ،بهرهبرداری کند،
در نهایت ،نهاد دولت بهواسطه حکمرانی خوب و کار مد ،در
ترویج ،ایجاد ،توسعه و حمایت از تعامالت دانشگاه و صنعت،
بازیگر و کنشگر کلیدی است .وظیفه و کارویژه دولت بایستی
راهگشای نهاد علم و جامعه و نهاد دانشگاه و صنعت بهطور خاص
باشد .همچنین ،مسئله کلیدی یادگیری و توسعه دانشجویان،
دانش موختگان ،استادان ،مدیران و نهاد دانشگاه (دانشگاه
بهمثابه سازمان یادگیرنده) باید در هسته مرکزی فعالیتها و
ابتکارات تعامالت دانشگاه با محیط و صنعت باشد .همچنین،
نباید از نقش و کارکرد دفاتر دانشگاه پژوهی در توسعه تعامل
دانشگاه و صنعت غافل شد ] .[31زم است دانشگاهها از طریق
این دفاتر ،مسائل ،موانع و راهکارهای تقویت رتباط با جامعه و
صنعت را شناسایی کنند.

Downloaded from jiu.ir at 5:16 +0430 on Saturday August 18th 2018

معطوف به حمایت ،تحریو ،انگیزش و تنظیم تعامالت سازنده و

1331  پاییز و زمستان،33  و33  شمارههای، سال نهم،فصلنامه صنعت و دانشگاه
Change. The National Council for Graduate
Entrepreneurship (NCGE), UK, policy paper 3.
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،دانشگاههای برتر در موزش کار فرینی با اتکا به منابع صنعت
.1-13  ص،32  و31  شماره،3  سال،نشریه صنعت و دانشگاه
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