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چکیده :پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیتها و توانمندیهای آن است .ارتباط بین صنعت و دانشگاه
باعث استفاده موثر از تواناییهای علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت میشود .این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و
دانشگاه از توانمندیها و همچنین نیازهای یکدیگر اطالع کافی را داشته باشند تا بتوانند هدفمندتر و با برنامهریزی بهتری به همکاری
با هم مبادرت ورزند .هدف این پژوهش شناسایی نیازهای صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی و مهم و پرهزینه کشور از
خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،الزامات فنی و راهکارهای مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها در دانشگاه میباشد .در این
راستا ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت برق ،نیازهای صنعت برق از دانشگاه شناسایی و الزامات فنی برای پاسخگویی به این
نیازها توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان استخراج شد .سپس از طریق ماتریس  QFDارتباط بین نیازها و الزامات مورد بررسی قرار
گرفت و با مشخص شدن الزاماتی که بیشترین ارتباط را با نیازها دارا می باشند این راهکارها برای هر نیاز بصورت جداگانه با استفاده از
تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبهبندی شدند .نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای صنعت برق عبارت از «نیروی انسانی
متخصص در حوزه صنعت برق» و «در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق » میباشد.
واژههاي كلیدي :ارتباط صنعت و دانشگاه  ،صنعت برق  ،گسترش عملکرد کیفیت  ،تحلیل سلسله مراتبی

 .1مقدمه
امروزه دانشگاه و صنعت به عنوان دو رکن مهم و اساسی توسعه
کشورها و دو منشا پیدایش تکنولوژیها و پیشرفتهای نوین
شناخته میشوند .تحوالت سریع تکنولوژیک و تغییرات در چشم
انداز رقابتهای جهانی ،سازمانها را وادار ساخته است تا در
تالشهایشان برای دستیابی به ایدهها ،نواوری و مزیت رقابتی
بدنبال شرکایی برای خود باشند [ .]1همکاری میان دانشگاه و
صنعت عاملی برای افزایش نوآوری از طریق تبادل دانش
محسوب میشود که از این طریق میتوان توسعه صنعتی و
اقتصادی جامعه را انتظار داشت .زیرا صنعت ،زاده فکر است و
فکر در دانشگاه و جاهای مشابه آن زاده میشود و رشد میکند
[ .]2البته این ارتباط ،یک ارتباط موثر و سودمند برای هر دو
طرف است ،زیرا به شرکتها و دانشگاهها اجازه میدهد تا از
مهارتهای مکمل هم در راستای کاهش هزینهها و افزایش نتایج
پژوهشها بهره ببرند [ .]3دانشگاهها میتوانند از طریق این
ارتباط و با استفاده از منابع مالی و تجهیزات صنایع بهره الزم را
از اکتشافات علمی خود ببرند و شرکتها نیز با ایفای نقش

مکمل در تولید ارزش اقتصادی از این اکتشافات علمی []4
دانشگاهها را در این مسیر یاری دهند و خود نیز از این دانش
تولیدی در دانشگاهها به عنوان یک مزیت رقابتی بهره ببرند [،]5
چرا که دانشگاهها منبع عظیمی از کارکنان ماهر و نخبگانی
هستند که عامل ایجاد مزیت رقابتیاند [.]6
در ایران ارتباط بین صنعت و دانشگاه در سال 1361با تاسیس
دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه در وزارت فرهنگ و آموزش عالی
شکل رسمی به خود گرفت و سال هاست که از طریق برگزاری
همایش ها ،کنگره ها و  ...توجه نسبتا زیادی به این مقوله شده
است ،اما علیرغم این اقدامات ،وضعیت فعلی این رابطه در سطح
مطلوبی نیست و طبق آمار جهانی ،ایران از حیث ارتباط دانشگاه
با صنعت ،در بین  125کشور مورد بررسی ،رتبه  ۸۸را از آن
خود کرده است [ .]7وضعیت ارتباط این دو نهاد در ایران نشان
میدهد که اوال شکلگیری این ارتباط در گذر زمان به صورت
اصولی پیریزی نشده و زیربنای اساسی برای توسعه و دوام آن
فراهم نشده است ،ثانیا محتوا و سمت و سوی این ارتباط به
درستی شکل نگرفته و چندان هدفمند نبوده است [.]۸
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ارتباط بین دانشگاه و صنعت ،تضمین کننده توسعه پایدار
صنعتی و دانشی کشور است و مخصوصا با توجه به شرایط فعلی
کشور ما و محدودیت ها و تحریمهای اعمال شده ،لزوم برقراری
و بهبود این همبستگی و ارتباط بیش از پیش احساس می شود.
در ایران ،دانشگاه ها در عرضه دانش بیشتر در آموزش و
تحقیقات بنیادی محدودند [ ]9که محتوای این آموزش و
پژوهش نیز بازتابی از نیازهای صنعت نیست باید توجه داشت
که در عین آگاهی و دقت در مسایل علمی و عملی روز دنیا باید
به تنگناها و شرایط جامعه امروز ایران و نیازهای مختلف آن از
جمله نیازهای بخش صنعت نیز توجه داشت و با جهت دهی
فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در جهت نیازهای
صنعت ،از هم افزایی بوجود آمده در راستای توسعه و رشد
صنعت و کشور بهره الزم برده شود زیرا صنایع کشور در صورتی
به رشد و توسعه واقعی دست خواهند یافت که از دانشگاهها در
راه تولید صنعتی خود یاری گیرند [.]10
صنعت برق به عنوان صنعتی زیر بنایی و اساسی ،سهم عمده ای
در زمینه سازی بیشتر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد و
توسعه کشور به شدت بدان وابسته است .ارتباط بین صنعت برق
و دانشگاه در ایران از سال  1362و در پی تاسیس مرکز
تحقیقات نیرو و با هدف انجام تحقیقات پایه و کاربردی آغاز شد
[ .]11همکاری مثبت و سازنده بین دانشگاه و صنعت برق ،با
توجه به تخصصی و پیشرفته بودن این صنعت ،مزایای بسیاری
از جمله کاهش چشمگیر هزینهها ،افزایش و توسعه دانش بومی
در این زمینه و کاهش وابستگی تکنولوژیک به خارج از کشور و
توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد گسترش
عملکرد کیفیت 1،گامی در جهت نزدیکتر کردن ارتباط صنعت
برق و دانشگاه ،از طریق آشنایی بیشتر دانشگاه با نیازهای واقعی
صنعت برق ،برداشته شود .روش گسترش عملکرد کیفیت به
عنوان یکی از روشهای نوین مهندسی کیفیت ،نوعی متدلوژی
طراحی محصول و خدمت است که اطالعات ورودی آن نیازهای
مشتری میباشد [ .]12به عبارتی دیگر  QFDروشی برای
طراحی محصوالت و خدمات جدید و یا بهبود محصوالت و
خدمات موجود با هدف براورده ساختن نیازهای مشتریان در
بهترین و بیشترین سطح ممکن میباشد [ .]13در تحقیقات
پیشین در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بیشتر به
بحثهای کلی پیرامون ارتباطات موجود بین صنعت و دانشگاه
و یا شناسایی موانع برقراری ارتباط پرداخته شده است ،لذا در
این پژوهش هدف آن است تا از طریق رویکرد  ،QFDبه عنوان
)Quality function deployment (QFD
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یکی از روشهای نوین مهندسی کیفیت ،به شناسایی نیازهای
صنعت برق از دانشگاه (به عنوان مشتری خدمات آموزشی و
پژوهشی دانشگاه) و الزامات فنی برای رفع این نیازها در دانشگاه
پرداخته شود و استفاده از تکنیک  QFDجنبه نوآورانه این
پژوهش است که باعث شناسایی نیازها بصورت مستقیم از
خبرگان فعال در صنعت برق و مشخص کردن ارتباط بین نیازها
و الزامات فنی میشود.
 .2ادبیات و پیشینه تحقیق
 .1-2دانشگاه
دانشگاهها به مثابه یکی از مهمترین اجزای نهاد آموزش کشورها،
از مهم ترین عوامل شکلدهی جهان آینده تلقی میشوند .اگر
گفته شود که نهاد بازار محرك توسعه آینده است ،میتوان گفت
این دانشگاهها هستند که (هر چند گاهی به سفارش بازار) ،آینده
را مطابق تصور ،جهت میدهد .دانشگاه در مراحل اولیه خود
برای مدت طوالنی تنها دارای فعالیتهای آموزشی بود و
مأموریت توزیع و اشاعه دانش را دنبال میکرد  .اتزکویتز نشان
داد که براساس دینامیک درونی دانشگاه و اثرات دنیای بیرون
بر ساختارهای سیستم آکادمیک ،دو انقالب آکادمیک درجهان
به وقوع پیوسته است .در انقالب اول که در اواخر قرن  19در
آلمان رخ داد دانشگاه ها عالوه بر فعالیت های آموزشی در
فعالیت های تحقیقاتی نیز فعال شدند و عالوه بر ماموریت توزیع
دانش ،ماموریت تولید دانش را نیز بر عهده گرفتند .در فرایند
انقالب دوم ،دانشگاه ها نه تنها عهده دار ماموریت نواوری
تکنولوژیک و توسعه اقتصادی و اجتماعی شدند بلکه آموزش
فرد به آموزش سازمان و تحقیق فردی به تحقیق گروهی تبدیل
شد [.]14
مدرسان دانشگاه در آینده ،کمتر به تامین اطالعات میپردازند
و بیشتر در نقش مشوقان و مفسرانی ظاهر خواهند شد که
مسئولیتشان توسعه محیط و ایجاد درك عمیق در یک حوزه
علمی است .به عالوه دانشگاهها به لطف توسعه شبکههای
ارتباطی در دسترس ،تعامالت کامال گستردهای با سایر
دانشگاهها از کشورها و قارههای گوناگون برقرار کردهاند [.]15
دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی به عنوان عامل اصلی توسعه
فناوری و صنعت ،از طریق خلق دانش و همچنین تربیت نیروی
انسانی متخصص ،امروزه مورد توجه خاصی قرار دارند [.]16
عملکرد منظم و مسئوالنه دانشگاه عالوه برکمک به توسعه
صنعتی کشور ،امنیت عمومی جامعه را نیز فراهم مینماید .از
وظایف و تعهدات دانشگاه میتوان به توسعه برنامههای جدید و
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کارآمد آموزشی به گونهای که نیازهای جاری و آتی جامعه را با
توجه به افزایش نیازها ،تغییر سطح زندگی و روند افزایشی
توقعات ،پاسخگو باشد ،کمک به آموزش افراد متقاضی در
زمینههای دلخواه ،بهبود کیفیت و ارتقاء استانداردها و شیوههای
آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و نظارت بر همکاری و تفاهم
بین شهروندان و قومیتهای مختلف اشاره نمود [.]14

به این انرژی مهم توجه جدی بشود .با توجه به اهمیت بیشتر
برق در سطح جهان ودر کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای
درحالتوسعه ،پشتیبانی مناسبی از صنعت برق و رفع چالشهای
آن به عمل میآید .به همین منظور مطالعات گستردهای به
منظور تعیین چالشها و چگونگی رفع آنها انجام شده و یا در
حال انجام است .از جملة این مطالعات «آیندهنگری» صنعت
برق است.

در مورد تعریف صنعت اختالف نظرهای زیادی وجود دارد.
صنعت دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی است که براساس قابلیت
جایگزینی محصوالت ،فرآیند تولید و محدودیتهای جغرافیایی
ارائه شدهاند .از نگاه پورتر صنعت عبارت است از گروه
شرکتهایی که محصوالت آنها جایگزین نزدیکی برای هم
هستند .اگر تمام فعالیتهای اقتصادی را که با تولید کاال و
خدمات با استفاده از ماشین آالت و تجهیزات ساخته دست بشر
سر و کار دارد به عنوان یک کل تصور شود هر صنعت زیر
مجموعهای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیتهای مشابه
را شامل میشود [.]17
با توجه به مشابهتهایی که به لحاظ فرآیند تولید ،نحوه
بازاریابی ،نحوه مدیریت ،حجم سرمایه ،نوع ماشینآالت مورد
استفاده ،نوع مواد اولیه مورد نیاز و  ...بین گروههای مختلف
صنعت وجود دارد ،گروههای مختلف صنعت را میتوان از
جنبههای مختلف تقسیمبندی نمود .برخی از این تقسیمبندیها
به قرار زیر میباشند .در یک طبقهبندی ،صنایع به سه گروه
صنایع دستی با فناوری ساده سنتی ،صنایع ماشینی با فناوری
نوین و صنایع پیشرفته با فناوری پیشرفته تقسیم می شوند و
در طبقه بندی دیگری ،صنایع به دو گروه سبک و سنگین
تقسیم شده اند .تولیدات صنایع سبک مستقیما توسط
مصرفکننده نهایی به مصرف می رسد در حالیکه تولیدات
صنایع سنگین (صنایع کلیدی و اساسی) مستقیما قابل مصرف
برای مصرف کننده نهایی نیست و بایستی با استفاده از صنایع
سبک بصورت کاالی نهایی دراید [.]1۸
صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در
توسعة اقتصادی و رفاه جوامع دارد .اهمیت برق از آن جهت
است که به دلیل امکان به کارگیری تکنولوژیهای مدرنتر و
نیز مالحظات زیست محیطی ،در تمامی زمینههای فعالیت
میتواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود .با پیشرفت و
توسعة تکنولوژی ،کوچکسازی و افزایش بهرهوری سیستمها و
تجهیزات ،با برقی شدن تجهیزات همراه است به این معنی که
بسیاری از فناوریهایی که از انرژی دیگری در آنها استفاده
میشده ،برقی میشوند و این خود دلیل محکمی است که باید

 .2-3ارتباط دانشگاه و صنعت

 .2-2صنعت

سازمانها تکنولوژی و دانش خود را اغلب از طریق منابع خارجی
مانند شرکتهای رقیب ،موسسات تحقیقاتی ،منابع دولتی و
مشارکت پژوهشهای صنعت و دانشگاه به دست میآورند .در
این میان دانشگاه نقشی موثر و منحصر به فرد دارد [ .]19ارتباط
صحیح و موثر دانشگاه و صنعت موجب افزایش نوآوری و انتقال
دانش و فناوری میگردد و تنها در صورت تعامل پایدار بین این
دو نهاد ،توسعه صنعتی و متعاقب آن توسعه اقتصادی و اجتماعی
را میتوان انتظار داشت [ .]20توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
به دلیل اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحوالت
فناورانه ،اقتصادی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه
استراتژیستها ،سیاستگذاران و برنامهریزان دانشگاهی و
صنعت قرار داشته و تالشهای فراوانی جهت ایجاد پیوندی
اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته است [.]21
همکاریهای پژوهشی دانشگاه و صنعت شامل مشارکتهای
پژوهشی ،تحقیقات پایهای ،کنسرسیوم تحقیقاتی ،مشاوره و
ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك بوده [ ،]22و حضور دانشگاهها
در حوزههای تحقیقاتی به عنوان کلید پیشرفت یک موسسه
دیده میشود [.]23
مفهوم ارتباط دانشگاه و صنعت شامل تمام فعالیتهای
سیستماتیک در زمینه توسعه علمی و فناوری با ترکیب امکاناتی
از قبیل دانشجویان ،دانشمندان ،جمعآوری دانش و تسهیالت
فنی با هدف توسعه پایدار و کسب مزیت رقابتی میباشد [.]19
صنعت با توسعه نظام های آموزشی و توجه روز افزون به ایجاد
و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی ،انجام دادن بخشی
از وظایف دانشگاه را متقبل می شود [.]24
مطالعات دانشمندان نشان میدهد که در کشورهای توسعهیافته
همکاری بین صنعت و دانشگاه از پشتوانهای قوی برخوردار است.
در این کشورها بیشتر تحوالت صنعتی از دانشگاه و مراکز
تحقیقاتی آغاز شده و دانشگاه ها پیشگام توسعه صنعتی هستند،
در حالی که در کشورهای در حال توسعه این ارتباط ضعیف و
کمرنگ است .هر چه این ارتباط ضعیف باشد توسعه فناوری به
کندی صورت میگیرد و درنهایت موجب پیدایش کاستی در

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههای  39و  ،40بهار و تابستان 1397

6۸

صنعت ،وابستگی صنعتی ،اتالف سرمایه های اجتماعی و نظایر
آن خواهد شد .چنین وضعیتی منجر به چالش های اجتماعی و
اقتصادی فراوان از جمله معضل بیکاری خواهد بود اساساً
ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت ناشی از نیازهای متقابل در
نهایت سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه است [.]25
رابطه دوسویه دانشگاه و صنعت میتواند منافع متقابلی برای هر
دو دربر داشته باشد ،از یک سو توان پاسخگویی دانشگاهها را به
نیازهای اقتصادی و گاه اجتماعی جامعه برطرف کرده و از این
راه جامعه را در دستیابی به توسعه اقتصادی یاری میکند و نیز
دانشگاهها از تجربههای صنعت در آموزش های خود بهره
میگیرد و علم و عمل را درهم میآمیزد تا نتیجه بهتری حاصل
آید .صنعت نیز با توجه به ارتباط مستمر با دانشگاه میتواند
نیازهای تخصصی خود را به نحوی مطلوب تأمین کرده و
نیروهای متخصص مورد نیاز خود را به گونهای مناسب به دست
آورده و با انجام طرحهای پژوهشی در قالب همکاری با دانشگاه
قادر شود در به روزآمدکردن علم و فناوری خود کمکی مؤثر
کند [.]20
 .2-4طرحهاي برقراري ارتباط بین دانشگاه و صنعت
چهار طرح معروفی که در دانشگاههای معتبر دنیا در جهت
برقراری ارتباط با صنعت مورد استفاده قرار میگیرد شامل موارد
زیر میباشد [.]14
طرح اینترنشیپ 1که در این طرح به طور کلی یک ارتباط
کوتاه مدت سه جانبه بین دانشجویان ،اعضای هیأت علمی
دانشگاه و متخصصان بخش صنعت برقرار میشود .در این دوره،
دانشجویان در قالب تیمهایی با چند رشته یا گرایش ،پس از
آشنایی با مشکالت واحدهای صنعتی ،نسبت به رفع این
مشکالت اقدام میکنند .طرح اکسترنشیپ 2این طرح به
دانشجویان اجازه میدهد که حرفه های مختلف را از نزدیک
مشاهده و بررسی نمایند تا با دید بازتری به انتخاب شغل آیندة
خویش بپردازند .طول دورة اکسترنشیپ از یک روز تا یک ماه
میتواند متغیر باشد .در این طرح دستمزدی به دانشجویان
پرداخت نمی شود و بعالوه دانشجویان باید هزینههای مربوط
به فعالیتهایشان را نیز خود تأمین کنند .طرح کارآموزی3که
به عنوان بخشی از یک کالس دانشگاهی محسوب میشود که
دانشجو بصورت موقتی در یکی از بخشهای صنعت مرتبط با
1 .Internship

.Externship

2

واحدی که میگذراند و به فعالیت میپردازد .هدف این طرح
این است که دانشجو عمالً مطالبی که در دانشکده ،پیرامون
یک موضوع بیان میگردد را در دنیای کار ببیند تا درك بهتر
و عمیق تری نسبت به تئوریهای گفته شده بیابد .طرح کو
آپ 4این طرح بگونهای برنامهریزی شده است که دانشجو پنج
ترم تحصیلی خویش را به صورت تمام وقت در صنعت به کار
و کسب تجربه بپردازد .این ترم ها به ترم کاری معروفند.
 .2-5الگوهاي ارتباط دانشگاه و صنعت
برکوویتز و فلدمن چارچوبی مفهومی از روابط دانشگاه-صنعت
ارائه نمودند .مؤلفین اظهار میکنند که روابط دانشگاه با صنعت
از طریق مجموعهای از تعامالت متوالی از قبیل تحقیقات مورد
حمایت ،پروانه ها و مجوزها ،شرکتهای مشتق از دانشگاه و
استخدام دانشجویان شکل گرفته است .برخی از محققان
هنگامی که انتقال فناوری را مورد بررسی قرار میدهند ،به
تجزیه و تحلیل ساز و کارهای رسمی از قبیل توافقات تحقیقاتی
مورد حمایت ،پروانهها و مجوزها ،یا مبادالت برابر تمایل دارند.
تعامالت صنعت -شرکت ترکیبی از تعامالت رسمی و غیر رسمی
است و تحت نفوذ راهبرد شرکت و ویژگیهای صنعت،
سیاستهای دانشگاه و نیز ساختار عملیات انتقال فناوری و
پارامترهای تعریف شده از طریق سیاست دولت است .عناصر
هسته ای در ارتباط دانشگاه-صنعت تعامالتی هستند که از
طریق ساز و کارهای پشتیبانی تحقیقات مورد حمایت) شامل
مشارکت و به عهده گیری مراکز تحقیقاتی (توافقات اعطای
مجوز به دارایی فکری دانشگاه ،استخدام دانشجویان پژوهشی،
شرکت های مشتق از دانشگاه ،مشاوره های هیأت علمی خارج
از محدوده انتقال فناوری دانشگاه ،و شرکت های جدید در حال
تکوین رُخ میدهد [.]26
یکی از مدلهای ارتباطی دانشگاه -صنعت-دولت ،مدل«پیچش
سه جانبه »است که مدل سیستم ملی نوآوری را از طریق
شناساندن «حکومت داری» به عنوان یک متغیر بهبود
میبخشد .واضعان این مدل اتزکوویتز و لیدسدورف ،بر روی هم
قرار گرفتن (همپوشانی) شبکه ارتباطات و انتظاراتی متمرکز
هستند که موجب تغییر شکل آمایشهای نهادی میان دانشگاهها،
صنایع ،و دستگاههای دولتی میشوند .در اصل مدل پیچش سه
جانبه به عنوان جایگزینی برای دو نظریه رقیب یعنی:
«سیستمهای ملی نوآوری » و «محصول جدید دانش» تدوین
.Practicum
.Co Operative Education
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شده است [ .]27در نسخه پیچش سه جانبه اول دولت ،دانشگاه
صنعت و رابطه بین آنها را تحت پوشش قرار میدهد .در مدل
«دولت قوی» دولت روابط میان دانشگاه و صنعت را کنترل
میکند .در دومین نسخه از این پیکربندی قلمروهای نهادی
مرکب از دولت ،دانشگاه و صنعت از یکدیگر جدا میشوند و
روابط بسیار محدود و مشخصی میان این شرکاء وجود دارد .اما
دارای کنش متقابل با یکدیگر هستند .در این مدل نهادی دولت،
دانشگاه و صنعت با مرزهای قوی عقالنیت اجتماعی ،فرهنگی و
فنی از یکدیگر جدا میشوند اما دارای کنش متقابل با یکدیگر
هستند .یکی از ویژگی های اساسی این نسخه از الگوی نهادی،
تقسیم کار بین دانشگاه ،بنگاه و دولت است .در مدل «عدم
ال مستقل
مداخله دولت» ،هر یک از سه پیچش به صورتی کام ً
توسعه یافته است و به وسیله مرزهایی روشن از یکدیگر جدا
میشوند .در این الگو ،دانشگاه به آموزش و تحقیق میپردازد و
بنگاه نتایج تحقیقات را به کاال و خدمات جدید تبدیل میکند
و دولت از دانشگاه و بنگاه حمایت میکند و زیرساخت های الزم
و شرایط چارچوب را فراهم میکند.
در مدل پیچش سهجانبه تعامل صنعت و دانشگاه را با بیان
حمایت دولت و همپوشانی هر سه نهاد بهبود میبخشد .صنعت
در مارپیچ سهجانبه به عنوان مرکز تولید عمل میکند ،دولت به
عنوان منبع روابط و قراردادها است که تعامل و تبادالت باثبات
را به عهده میگیرد و دانشگاه به عنوان منبع دانش و فناوری
جدید و برای کمک به اقتصاد دانش بنیان عمل میکند [.]2۸
کارایانیس و کمپبل ،2009 ،با اضافه کردن یک پیچش با عنوان
”جامعه رسانه بنیان و فرهنگ بنیان“ و یا جامعه مدنی به پیچش
سه جانبه دولت ،دانشگاه و صنعت ،پیچش چهار جانبه را ایجاد
نمودند .این پیچش چهارم با فرهنگ ،ارزشها ،سبکهای
زندگی ،صنایع خالق و هنر مشارکت میکند .در این پیچش
رشد اقتصادی از طریق دستهبندی و تمرکز بر روی افراد مستعد
و مولد ایجاد خواهد شد [ .]29آلفونسو ( )2010معتقد است که
نقش جامعه مدنی در ضلع مصرف اقتصاد تعیین شده است،
جایی که خانواده ها نوآوری ،دانش ،فناوری ،محصوالت و
خدمات را در قالب کاالی نهایی و مجموع خروجی اقتصاد
مطالبه نموده و مصرف میکنند [.]30
کارایانیس و کمپبل ،2010 ،پیچش پنج جانبه را با اضافه
نمودن پیچش ”محیط“ (محیط های طبیعی) مفهوم سازی
کرده اند .از این رو ،پیچش پنج جانبه از یک سو ،در جایی که
متصل به دانش و نوآوری هستند و از سوی دیگر ،در جایی که
متصل به محیط هستند ،یک قالب یا چارچوب تحلیلی پیشنهاد
میکند .پیچش پنج جانبه تأکید میکند که محیطهای طبیعی
باید به عنوان محركهایی برای ارتقای تولید دانش و
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سیستمهای نوآوری لحاظ شوند .پیچش پنج جانبه قصد دارد تا
توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی میان مدت و بلندمدت ،و
دموکراسی که برای بوم شناسی اجتماعی ضروری است ایجاد
کرده و مورد حمایت قرار دهد [.]29
 .3پیشینه تحقیق
اسماعیلی و همکاران ( )1390در مقاله خود ارتباط
دانشکدههای فنی مهندسی دانشگاههای تهران با صنعت را از
دیدگاه اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و مدیران صنعت بررسی
کرده و با بهرهگیری از مولفههای نظام ملی نواوری بعنوان
فعالیتهای ارتباطی این دو نهاد به این نتیجه رسیدند که
تحقیق و توسعه ،تسهیل و تامین منابع مالی تحقیق و توسعه،
توسعه منابع انسانی ،انتشار و انتقال فناوری ،ارتقای کارافرینی،
و تولید کاال و خدمات پایین تر از میانگین مورد نظر جامعه است
[ .]31شفیعی و همکاران ( )1391به بررسی موانع و راهکارهای
ارتباط صنعت و دانشگاه در شرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ پرداختند .آنها ابتدا با بیان همکاریهای صنعت و دانشگاه
در کشورهای آمریکا ،سوییس ،ژاپن ،چین ،آلمان و کره جنوبی
 ،به بررسی وضعیت این ارتباط در ایران پرداختند [ .]11ژیان
پور و همکاران ( )1391به بررسی کاربرد  QFDدر تبدیل
خواسته های مشتریان آموزش ضمن خدمت به الزامات آموزشی
در سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پرداختند .در
این مقاله ابتدا خواسته های کلیدی مشتریان آموزش (کارکنان)
با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ ،مصاحبه و روشهای مشاهده
مشارکتی شناسایی و این خواستهها رتبهبندی شدند و سپس با
بکارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و بکار
گرفته شدند [.]32
صمدی میارکالیی ( )1392در پژوهشی دیگر به بررسی نظریه
ها ،الگوها و مدل های موجود ارتباط میان دانشگاه ،صنعت و
سایر نهادهای موثر در اقتصاد دانش بنیان پرداختند .در این
مقاله به بررسی و واکاوی مدلهای پیچش سه جانبه اتزکوویتز
و لیدسدورف ،مدل پیچش چهارجانبه کارایانیس و کمپل ،مدل
پیچش پنج جانبه کارایانیس و کمپبل ،مدل پیچش  5جانبه
بومی صمدی میارکالیی و مدل پیچش  Nتایی لیدسدورف
پرداخته شده است [ .]21یعقوبی و حاتمی ( )1394به شناسایی
و تحلیل موانع ارتباط دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان
دانشگاه پرداختند .آنها مهمترین موانع ارتباط این دو بخش را
در  6دسته از قبیل فراهم نبودن زیرساختهای ارتباطی ،ضعف
مالی و تجهیزاتی در نظام تحقیقاتی کشور و  ...تقسیمبندی
نمودند [.]۸
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میرشکاری و همکاران ( )1395سازکارهای مختلف تعامل
دانشگاه و صنعت در بخش کشاورزی را در قالب پنج سیاست
کلی جمعبندی و سپس ،با توجه به معیارهای مختلف رتبهبندی
نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که بر اساس معیار ترکیبی
پژوهش ،سیاست بازنگری و تحول در محتوا و سازکارهای
آموزشی متناسب با نیازهای صنعت و سیاست انعقاد قراردادهای
مشترك بین دانشگاه و صنعت بیشترین میزان اهمیت را نسبت
به سایر سیاستها دارند [ .]33سعادتنیا و همکاران ()1396
شبکة همکاری و اعتماد میان دانشگاه هرمزگان و صنعت را با
رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی مورد بررسی قرار دادند [.]34
در مطالعهای که توسط روتان ( )2007در بررسی دالیل توسعه
یافتگی ژاپن انجام شده است ،بر این موضوع تأکید شده است
که دانشگاه های ژاپن دروازة ورود علم و فناوری از کشورهای
توسعه یافته هستند و در زمینة تحقیقات مشترك با صنعت
نقش گستردهای را ایفا میکنند [ .]35در پژوهش باثلت و
همکاران ( )2010با بررسی  32شرکت مشخص شد که این
شرکت ها به واسطه قراردادهای همکاری صنعت و دانشگاه و یا
توسط فارغ التحصیالن دانشگاهی ایجاد شده اند و همچنین
وجود برنامه آموزشی عملیات گرا در دانشگاه ها با همکاری
مدیران شرکت ها ،خط مشی فکری دانشگاه در زمینه مالکیت
فکری و تشویق اعضای هیئت علمی دانشگاه به فعالیت های
تجاری سازی با همکاری شرکت های انشعابی از عوامل توسعه
همکاری های دانشگاه و صنعت و موثر بر اقتصاد منطقه بوده
است [ .]36برونیل ( )2010ابتدا انواع متفاوت ارتباط صنعت و
دانشگاه را بررسی کرد و سپس موانع این همکاری را بررسی
کرد .وی در تحقیق خود ماهیت موانع همکاری صنعت و دانشگاه
را بررسی و راهکارهای متفاوتی را برای کاهش این موانع موجود
برسر راه جهت گیری صحیح دانشگاه و رفتار در تعامل با شرکای
تجاری و صنعتی جستجو نمود [.]37
صالح و عمر ( )2013مدلی موفق برای ارتباط دانشگاه و صنعت
با تمرکز بر تعامل بین دانشگاه ،دولت و صنعت در مالزی ارائه
نمودند [ .]3۸سنداگدو و دیکن ( )2013به بررسی سطح
همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت در کنیا پرداختند تا میزان
فراوانی موضوعات مشارکت و مشکالت موجود در این همکاری
مشخص شود [ .]19آنکارا و تابا ( )2015به بررسی سیستماتیک
تعامل بین دانشگاه و صنعت پرداختند .آنها  5اصل کلیدی
پشتیبان این تعامالت را شناسایی نمودند [ .]2هانگ و چن
( )2016نحوه بهبود کارایی نوآوری در تعامل دانشگاه و صنعت
را مورد بررسی قرار دادند [ .]39فیسچر و همکاران ( )201۸در
مقاله خود به ارزیابی تکامل تعامالت دانشگاهها در نظام نوآوری
یک اقتصاد نوظهور از نظر فعالیت ثبت اختراع و ارتباط آن با

صنعت پرداختند .این مطالعه بر اساس اطالعات مربوط به دوازده
دانشگاه برتر برزیل در سال های  2004 ،1994و  2014میباشد
[.]40
در پژوهشهای پیشین بیشتر به مباحث کلی در ارتباط صنعت
و دانشگاه مانند مدل های ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته شده
و کمتر به بررسی راهکارهای عملی در این زمینه بها داده شده
است .جنبه نوآورانه این پژوهش این است که برای نخستین بار
در مبحث ارتباط صنعت و دانشگاه از روش  QFDاستفاده می
شود و استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت باعث شده است
تا نیازهای واقعی صنعت برق کشور از خدمات آموزشی و
پژوهشی دانشگاه بطور مستقیم از خبرگان فعال در این صنعت
استخراج شود و همچنین الزامات فنی که باید در دانشگاه برای
پاسخگویی به این نیازها اجرایی شود ،توسط اساتید دانشگاه که
سابقه فعالیت در صنعت برق را دارا میباشند شناسایی شوند.
همچنین در این پژوهش برای تعیین اهمیت و رتبهبندی نیاز
ها و الزامات از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.
 .4روش تحقیق
تحقیق حاضر  ،از لحاظ هدف تحقیق ،کاربردی و متغیرهای این
تحقیق از نوع کیفی می باشد  .این تحقیق به صورت توصیفی
 پیمایشی و با کمک ابزار پرسشنامه و تکنیک  QFDانجام شدهاست  .الزم به ذکر است که این پژوهش از لحاظ زمان  ،مقطعی
و در نیمه اول سال  94صورت پذیرفته است .تاریخچه ارتباط
صنعت برق و دانشگاه با ساماندهی تحقیقات در صنعت برق از
سال  1362و در پی تاسیس مرکز تحقیقات نیرو با هدف انجام
تحقیقات پایه و کاربردی تاسیس شد .در سال 1369
سازماندهی شورای تحقیقات برق با هدف سیاستگذاری و برنامه
ریزی در حوزه تحقیقات صنعت برق با تصویب وزیر وقت نیرو
انجام گرفت [ .]11جامعه آماری و نمونهگیری این تحقیق دارای
دو بخش میباشد  .برای جمعآوری نظر خبرگان و کارشناسان
واحد  R&Dبا توجه به جامعه آماری که متشکل از خبرگان و
کارشناسان واحد  R&Dشرکت های فعال در صنعت برق می
باشد  ،به دلیل تعداد کم پاسخگویان از روش سرشماری استفاده
شد که  10نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و برای جمع آوری نظر
اساتید دانشگاهی با توجه به جامعه آماری دوم کلیه اساتید
دانشگاهی با سابقه بیش از  5سال و دارای سوابق پژوهشی و یا
اجرایی در صنعت برق برای شناسایی خدمات دانشگاه و
شناسایی الزامات فنی از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند
استفاده شد که  12نفر از اساتید در تکمیل پرسشنامهها
همکاری کردند.
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 .4-1تکنیک توسعه عملکرد كیفیت
مفهوم اساسی  QFDترجمه نیازها و خواسته ها به ویژگی های
خدمت و در نهایت الزامات عملیات مرتبط با ارائه خدمت است.
گسترش عملکرد کیفیت سیستمی است که نیازها و خواسته
های مشتریان را به طراحی محصول و فرآیند تولید ترجمه
میکند QFD .برای اولین بار به عنوان مفهومی برای توسعه
محصوالت جدید براساس کنترل کیفیت جامع به وجود آمد .در
 ،1972روش تکامل یافته توسعه عملکرد کیفی در شرکت
کشتیسازی کوبه توسط آکائو به کار گرفته شد .شرکت فورد در
 19۸6از این روش استفاده کرد و از آن پس ،استفاده از روش
توسعه عملکرد کیفی در آمریکا و اروپا گسترش یافت [ .]41این
رویکرد با لحاظ نمودن خواستههای مشتری در طراحی محصول
و طراحی فرایند باعث افزایش قابلیت رقابتی سازمان ،کاهش
ضایعات و دوبارهکاری ،افزایش سرعت پاسخگویی به نیازهای
بازار و افزایش سودآوری سازمان میشود [ .]42در دهه گذشته،
پژوهشهای مختلفی درباره کمیسازی مباحث مربوط به خانه
کیفیت انجام شده است که بیشتر بر شناسایی نیاز مشتری
متمرکز بودهاند ،از جمله استفاده از نظریه فازی برای رتبهبندی
نیازهای مشتری [ ،]43بهکارگیری نظریه فازی به همراه
تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره [ ،]44بهکارگیری فرایند
تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین اهمیت نسبی خواستههای
مشتری [ ،]45بعضی نیز سعی کردهاند مدل  QFDرا بهبود
بخشند و مثال مدل  3ماتریسی آن را ارائه دهند [.]46
 .4-2تحلیل سلسله

مراتبی1

.فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از ساده و منعطفترینترین
فنون تصمیمگیری چند شاخصه توسط ساعتی در سال 19۸0
معرفی شده است .این روش هنگام تصمیمگیری با چند گزینه
و شاخص تصمیمگیری ،میتواند مفید باشد .شاخصها می
توانند کمی و یا کیفی باشند .اساس این روش بر مبنای
مقایسات زوجی میباشد [ .]47هدف اصلی  AHPتقسیم مشکل
به بخش های جزئی کوچکتر میباشد .یک ابزار قدرتمند برای
تصمیم گرفتن چند متغیره است که مسائل پیچیده را به ساختار
سلسله مراتبی در چند سطح مختلف تبدیل میکند و ارتباطات
میان اهداف اصلی ،معیارها ،زیرمعیارها و راه حلها را نمایش
میدهد .در واقع  AHPیک مسئله چند بعدی را به یک مسئله
یک بعدی تبدیل میکند و تصمیم گیری های پیچیده و تودرتو
را قابل فهم و مقایسه میکند .این روش نه تنها اهمیت ،برتری
و شباهت عوامل را با هم مقایسه میکند بلکه میزان قدرت این
). Analytic hierarchy process (AHP

1

عوامل را نیز به ما نشان میدهد [ .]4۸روال کار مدل  AHPبا
مشخص کردن عناصر تصمیمگیری و اولویت دادن به آنها آغاز
میشود  .مراحل این روش شامل ساختن درخت سلسله مراتبی،
تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها و وزن دادن به
گزینهها ،ترکیب ضریب اهمیت گزینهها ،ترکیب وزنها و
آزمایش سازگاری میباشد.
از آنجاکه ارزیابی ویژگیهای کیفی همیشه ذهنی است AHP
متعارف برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرنده به نظر
ناکافی میباشد به همین دلیل وزندهی گزینهها در سلسله
مراتب و محاسبه نسبت سازگاری برای بررسی صحت دادهها
بسیار مفید است [.]49
انجام مقایسات بین گزینههای مختلف تصمیم با انجام مقایسات
دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص
امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو
عنصر تصمیم است  ،صورت میگیرد  .برای انجام این کار معموال
از مقایسه گزینهها با شاخصهای iام نسبت به گزینهها یا
شاخصهای iام استفاده میشود که در جدول ( )1نحوه
ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم نشان داده شده است.
قدم بعدی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات الزم
برای تعیین اولویت هریک از عناصر تصمیم با استفاده از
اطالعات ماتریسهای مقایسات زوجی است .مجموع اعداد هر
ستون از ماتریس مقایسات زوجی محاسبه ،سپس هر عنصر
ستون بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم میشود .ماتریس
جدیدی که بدین صورت به دست میآید " ماتریس مقایسات
نرمال شده " نامیده میشود.
سپس میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده
محاسبه میشود .این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با
سطرهای ماتریس را ارائه میکند  .به منظور رتبه بندی
گزینههای تصمیم  ،در این مرحله بایستی وزن نسبی هر عنصر
را در وزن عناصر باالتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن به دست آید.
با انجام این مرحله برای هر گزینه ،مقدار وزن نهایی به دست
میآید.
تقریبا تمامی محاسبات مربوط به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
براساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس
مقایسات زوجی ظاهر می شود  ،صورت می پذیرد و هرگونه
خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه ها و
شاخص ها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مخدوش
میسازد .محدوده قابل قبول سازگاری در هر سیستم به
تصمیمگیرنده بستگی دارد اما در حالت کلی ساعتی پیشنهاد
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میکند اگر ناسارگاری تصمیم بیش از  0.1باشد تصمیم گیرنده
در قضاوتهای خود تجدید نظر کند [.]50
جدول ( )1مقیاس نه كمیتی ساعتی براي مقایسه زوجی معیارها
ارزش
ترجیحی

وضعیت مقایسه i

توضیح

نسبت به j

1

اهمیت برابر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند

3

نسبتا مهمتر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است .

5

مهمتر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است .

7

خیلی مهمتر

گزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست

9

کامال مهم

گزینه یا شاخص مطلقا  iاز  jمهمترو قابل مقایسه با  jنیست.
ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان میدهد  .مثال  ۸بیانگر اهمیتی زیادتر
از  7و پایین تر از  9برای  iاست.

2و4و6و
۸

 .5یافتههاي تحقیق
پس از شناسایی خواستهها و نیازمندیهای صنعت برق از
دانشگاه و تعیین الزامات فنی مرتبط با آنها به تشکیل ماتریس
 QFDیا همان خانه کیفیت پرداخته شده و برای اولویتبندی
نیازمندیهای صنعت برق و الزامات فنی و کیفی درخت سلسله
مراتبی تشکیل می شود و محاسبات مربوط به مقایسات زوجی
برای رتبهبندی نیازها و الزامات فنی انجام شده است.

در این تحقیق با توجه به جامعه آماری تعیین شده از طریق
مطالعه مقاالت و تحقیقات پیشین و مصاحبه فرد به فرد با
خبرگان و کارشناسان شرکتهای فعال در صنعت برق ،نیازهای
صنعت برق از دانشگاه شناسایی شد .پس از جمعآوری و
سازماندهی نظرات و فهرست آنها با توجه به نظرات تیم توسعه
عملکرد کیفی برخی از این نظرات اصالح شدند و  12مورد از
مهمترین آنها برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند .اصالح شده
این نظرات در جدول ( )2آورده شده است.

جدول ( )2نیازمندي هاي صنعت برق از خدمات دانشگاه
وزن
ردیف

نیاز هاي صنعت برق

منبع

نهایی

1

نیروی انسانی متخصص در حوزه برق

مصاحبه

0/176

2

در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق
و همچنین تخصصهای مرتبط با صنعت برق موجود در دانشگاه

مصاحبه

0/13۸

3

آشنایی نیروهای کار با شرایط فعلی
و نیازهای موجود صنعت برق

مصاحبه

0/119

4

انجام پژوهش هایی در رابطه با مشکالت موجود در صنعت برق

مصاحبه

0/111

5

تعهد و سرعت در انجام پژوهش توسط دانشگاه

مصاحبه

0/095

6

افزایش کانال های ارتباطی بین صنعت برق و دانشگاه
جهت اشنایی بیشتر با نیازها و توانمندی های دو طرف

مصاحبه

0/079

7

ارتقای باور و اعتماد مدیران صنعت برق به حل مسائل
در صنعت برق از طریق تحقیقات دانشگاهی

مصاحبه

0/063

۸

توسعه سرمایه انسانی از لحاظ کمیت و کیفیت در دانشگاه
متناسب با نیازهای صنعت برق

مصاحبه

0/053

9

آشنایی نیروی کار با دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده
در صنعت برق

مصاحبه

0/051

10

نیروی کار خالق و نواور

مصاحبه

0/046
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11

پژوهش هایی در جهت کاهش هزینه های فعلی صنعت برق

مصاحبه

0/037

12

ارائه جدیدترین و به روز ترین مباحث مرتبط با صنعت برق

مصاحبه

0/031

پس از جمع آوری نیازهای صنعت برق ،طی برگزاری جلسات
متعدد و تبادل نظر با تیم  QFDالزامات فنی و کیفی در جهت
دستیابی به نیازمندیها˓ شناسایی و تعیین گردید .جلسات
اولیه با هدف آشنایی اعضا با موضوع مورد بررسی ،هدف و
اهمیت ،ضرورت تحقیق و نیز تکنیک توسعه عملکرد کیفی
تشکیل شد .پس از آگاهسازی اعضای تیم˓ در جلسات بعدی
نیازمندیهای شناسایی شده صنعت برق به روشنی تعریف و

برای اعضا توضیح کافی داده شد .سپس در جلسات بعدی از
اعضای تیم  QFDخواسته شد تا با توجه به نیازمندیهای
صنعت برق ،الزامات و نکات ویژهای که جهت برآوردهسازی آنها
مورد نیاز است مطرح نمایند .در نهایت با استفاده از الزاماتی که
از ادبیات استخراج شده و الزاماتی که از مصاحبه با خبرگان و
اساتید دانشگاه بدست آمد و با توافق جمعی اعضا˓  23الزام به
صورت جدول ( )3شناسایی و تعریف شد.

جدول ( )3الزامات فنی شناسایی شده براي پاسخگویی به نیازهاي
ردیف

الزامات فنی

منبع

1

ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید در صنعت

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
(موسوی و شفیعی )1392 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

2

ایجاد کار آموزی و کارورزی برای دانشجویان
در صنعت برق

(امیری نیا و بی تعب )13۸7 ،
(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،

3

4

بازنگری درسرفصل های آموزشی دانشگاه
با توجه به نیازهای صنعت

اصالح سیستم ارتقا اعضا هیئت علمی
) مثال تخصیص امتیازاتی برای کار عملی و
انجام پژوهش در صنعت )

(موسوی و شفیعی )1392 ،
( توفیقی داریان )13۸6 ،
( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،
(خط مشی های آموزش عالی در فصل دوم
قانون برنامه پنجم توسعه کشور) (موسوی و
شفیعی )1392 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

5

تشکیل پایگاه های اطالعاتی در دانشگاه
در خصوص اساتید و تخصص ها
و مهارت هایشان در حوزه صنعت

(موسوی و شفیعی )1392 ،
( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،

6

تشکیل پایگاه های اطالعاتی در دانشگاه
در خصوص پروژهای انجام شده
و ایده های دانشجویان و اساتید در حوزه صنعت

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،

7

توسعه انجمن های علمی تخصصی در دانشگاه

(موسوی و شفیعی )1392 ،

۸

استفاده از صنعتگران به عنوان استاد و مهمان
در کالس ها و دوره ها

( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،
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9

رصد اخرین دستاوردها و تحوالت جهانی
در صنعت

(موسوی و شفیعی )1392 ،

10

توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی
متناسب با نیاز صنعت
)از حیث تعداد دانشجوی پذیرفته شده و کیفیت اموزش انها)

(غالمرضایی و همکاران )1392 ،
(خط مشی های آموزش عالی در فصل دوم
قانون برنامه پنجم توسعه کشور) (موسوی و
شفیعی )1392 ،

11

اجباری کردن سابقه فعالیت و کار در صنعت
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

(موسوی و شفیعی )1392 ،

12

برگزاری دوره های مخصوص
برای آموزش افراد شاغل در صنعت

(موسوی و شفیعی )1392 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،

13

تالش برای بومی سازی
تکنولوژی های خارجی

( شفیعی )13۸3 ،

14

افزایش فرهنگ و روحیه کار تیمی و گروهی

مصاحبه

15

تشکیل تیم های تخصصی
متشکل از اساتید و دانشجویان
جهت انجام تحقیقات و پرژه های صنعت

مصاحبه

16

برگزاری همایش و جشنواره های علمی
( جهت ایجاد مجالی برای بروز ایده هاو )...

مصاحبه

17

ایجاد بازدیدهای علمی متناوب از صنعت
برای دانشجویان و اساتید

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

1۸

لزوم تعریف پایان نامه های دانشگاهی
براساس نیازهای صنعت

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

19

تخصیص امتیازات و حمایت های مختلف
از اساتید و دانشجویان
برای پژوهش های کاربردی در صنعت
( مثل تشویق مالی  ،فرصت شغلی و )...

(فائض و شهابی ) 13۸9 ،
(غالمرضایی و همکاران )1392 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،

20

کاهش بروکراسی های مالی و اداری
در دانشگاه در بخش ارتباط با صنعت

مصاحبه

21

ایجاد تیم های تخصصی
برای نظارت دقیق بر روند پروژه ها
و حصول نتایج مطلوب

مصاحبه

22

ایجاد و گسترش رشتههای کاربردی
متناسب با نیازهای مراکز صنعتی در دانشگاه

( شفیعی )13۸3 ،
( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

23

ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك
در زمینه تخصصهای مورد نیاز کشور

پس از تعیین میزان و کیفیت رابطه بین هریک از الزامات و
نیازها در ماتریس  ،QFDالزاماتی را که دارای رابطه قوی با آن

( یزدانیان و شفیعی ) 13۸7 ،
(درویشی و همکاران )13۸۸ ،
( فیوضات و تسلیمی )13۸6 ،
(رحمانپوری و همکاران ) 1391 ،

نیاز بودند شناسایی و با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی
به وسیله نرمافزار  Expert choiceبا رویکرد  AHPرتبهبندی
شدند.
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که نتایج دو رتبه بندی الزامات برای دو نیاز با قویترین رابطه
در قالب جداول ( )4و ( )5آورده شده است .برای سایر الزامات
نیز میتوان به همین ترتیب رتبهبندی نمود.
جدول ( )4درجه اهمیت الزامات باتوجه به معیار نیروي انسانی متخصص در حوزه صنعت برق
الزامات

اهمیت نسبی

بازنگری درسرفصل های آموزشی دانشگاه
با توجه به نیازهای صنعت برق

0/0۸3

استفاده از صنعتگران به عنوان استاد و مهمان در کالس ها و دوره ها

0/067

ایجاد کار آموزی و کارورزی برای دانشجویان در صنعت برق

0/064

ایجاد و گسترش رشتههای کاربردی
متناسب با نیازهای مراکز صنعتی در دانشگاه

0/064

ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید در صنعت برق

0/064

توسعه انجمن های علمی تخصصی در دانشگاه

0/061

ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك در زمینه تخصصهای مورد نیاز کشور

0/054

رصد اخرین دستاوردها و تحوالت جهانی در صنعت

0/053

برگزاری دوره های مخصوص برای آموزش افراد شاغل در صنعت

0/04۸

ایجاد بازدیدهای علمی متناوب از صنعت برق برای دانشجویان و اساتید

0/045

توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متناسب با نیاز صنعت
( از حیث تعداد دانشجوی پذیرفته شده و کیفیت اموزش آنها)

0/044

اجباری کردن سابقه فعالیت و کار در صنعت برق
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

0/043

تشکیل تیم های تخصصی متشکل از اساتید و دانشجویان
جهت انجام تحقیقات و پرژه های صنعت

0/042

برگزاری همایش و جشنواره های علمی
( جهت ایجاد مجالی برای بروز ایده هاو )...

0/041

تخصیص امتیازات و حمایت های مختلف از اساتید و دانشجویان
برای پژوهش های کاربردی در حوزه صنعت برق
( مثل تشویق مالی  ،فرصت شغلی و ) ...

0/02۸

لزوم تعریف پایان نامه های دانشگاهی براساس نیازهای صنعت برق

0/025

جدول ( )5درجه اهمیت الزامات باتوجه به معیار در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق و همچنین تخصصهاي مرتبط با
صنعت برق موجود در دانشگاه
الزامات

اهمیت نسبی

تشکیل پایگاه های اطالعاتی در دانشگاه
در خصوص اساتید و و تخصص ها و مهارت هایشان در حوزه صنعت

0/0۸3

تشکیل پایگاه های اطالعاتی در دانشگاه
در خصوص پروژهای انجام شده و ایده های دانشجویان و اساتید درصنعت

0/076

ایجاد کار آموزی و کارورزی برای دانشجویان در صنعت برق

0/073

ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید در صنعت برق

0/071
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ایجاد و گسترش رشتههای علمی-کاربردی
متناسب با نیازهای مراکز صنعتی برق در دانشگاه

0/066

اجباری کردن سابقه فعالیت و کار در صنعت برق
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

0/051

ایجاد بازدیدهای علمی متناوب از صنعت برق برای دانشجویان و اساتید

0/046

لزوم تعریف پایان نامه های دانشگاهی براساس نیازهای صنعت برق

0/042

.6نتایج و پیشنهادات
در این پژوهش با بهرهگیری از ادبیات و با مصاحبه با خبرگان و
کارشناسان فعال در صنعت برق ،مجموعه ای از نیازهای صنعت
برق از دانشگاه گرد اوری شد که پس از بررسی و اصالح نظرات،
 12مورد از مهمترین نیازها شناسایی شد .سپس این نیازها در
قالب مقایسات زوجی توسط خبرگان رتبه بندی شدند .شفیعی
و موسوی ( )1392در پژوهش خود با استفاده از روش تحلیل
محتوای مستندات پانزده کنگره برگزار شده همکاریهای دولت،
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملّی ،به شناسایی و تحلیل موانع،
فرصتها و راهکارهای توسعه همکاریهای ارتباط صنعت و
دانشگاه پرداخته است .وی در این پژوهش ضمن برشماری موانع
و فرصت های شناسایی شده ارتباط صنعت و دانشگاه و درصد
فراوانی هرکدام ،راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه را نیز
برحسب درصد فراوانی بررسی میکند که مهمترین راهکار را
توسعه فرصتهای مطالعاتی برای اساتید و ایجاد دورههای
کارآموزی و کارورزی برای دانشجویان در صنعت بیان میکند
[ ]9و با توجه به اینکه «ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید در
صنعت برق» و «ایجاد کار آموزی و کارورزی برای دانشجویان
در صنعت برق» در پژوهش حاضر جزو مهمترین الزامات
شناخته شدهاند ،میتوان نتیجه گرفت که نتایج این پژوهش با
نتایج تحقیق انجام شده توسط موسوی همراستا میباشد.
با توجه به نیازها و راهکارهای شناسایی شده و رتبهبندیهای
انجام شده میتوان نتیجه گرفت که بعضی از الزامات و راهکارها
نقش بسیار چشمگیرتری در پاسخگویی به نیازها دارند و با بکار
بستن این الزامات همراه با یک برنامهریزی مناسب در دانشگاه
میتوان ارتباط صنعت برق و دانشگاه را تقویت نمود و از این راه
منافع بسیاری را متوجه هم دانشگاه و هم صنعت برق و از همه
مهمتر کشور ساخت .برخی از پیشنهادهای کاربردی به شرح
زیر میباشند:
 .1اصالح سیستم ارتقا اعضا هیئت علمی موضوع مهمی است
که باید دانشگاهها برنامهریزی اساسی برای آن انجام دهند .با
سیستم فعلی تمایل اساتید دانشگاهی بیشتر بر انجام تحقیقات
تئوریک است و پژوهشهای کاربردی که واقعا مورد نیاز صنعت
برق میباشد مغفول ماندهاند .لذا باید با قرار دادن جایگاهی برای

تحقیقات کاربردی مورد نیاز صنعت در ارتقا اعضا هیئت علمی،
این پتانسیل علمی موجود در دانشگاه را به سمت نیاز واقعی
صنعت گسیل داد.
 .2یکی از الزاماتی که در این پژوهش شناسایی شد و از اهمیت
باالیی نیز برخوردار میباشد ،ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید
در صنعت برق میباشد .حضور مستقیم اساتید در صنعت برق
باعث میشود تا با آشنایی کامل اساتید با صنعت برق و وضعیت
موجود این صنعت ،دانش کاربردی و همچنین وضعیت عملی و
واقعی این صنعت به سطح دانشگاه و دانشجویان منتقل شود.
 .3برگزاری دورههای آموزشی برای افراد شاغل در صنعت باعث
میشود تا افراد شاغل در صنعت برق ،آموزشهای علمی را نیز
بخوبی فرا گیرند و با بهرهگیری از این آموزشهای علمی و به
روز در کنار تجربه خویش ،بهرهوری را در کار افزایش دهند .این
آموزشها باعث کاهش اتالف منابع و افزایش سرعت و دقت و
در نتیجه کیفیت کار میشود.
 .4یکی از الزاماتی که ارتباط قوی با اکثر نیازهای شناسایی شده
را دارا میباشد ،ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك در زمینه
تخصصهای مورد نیاز صنعت برق میباشد .در این نوع همکاری
ها تلفیق علم و دانش موجود در دانشگاه با امکانات و تجربه
موجود در صنعت برق باعث همافزایی در حل مشکالت و مسائل
صنعت برق میشود.
همچنین به سایر محققین پیشنهاد میشود پژوهش را برای
بخشهای زیر مجموعه صنعت برق مثل تولید ،انتقال و توزیع
انجام داده و به نیازهای تخصصیتر هر کدام از این بخشها
بپردازند و از روشهای رتبهبندی دیگر در کنار  AHPمانند روش
اراس فازی استفاده نمایند و میزان رضایت صنعت برق از
خدمات دانشگاه مورد بررسی قرار دهند.
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