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Abstract: 
Collaboration between universities and industries has attracted policy makers and 

researchers for multiple decades. In our country, both in academic and practice great 

attempts have been done to shape a dynamic and effective collaboration between universities 

and industries specially defense industries. It’s obvious that the appropriate collaboration 

between universities and defense industries has not been formed yet. The presented solutions 

and designed mechanisms for transition from obstacles and challenges are insufficient and 

ineffective. It seems that, the lack of efficiency and effectiveness of intervention solutions for 

exiting from current situation is related to superficiality of solutions and this problem is 

rooted in superficiality of analysis, challenges and mechanisms. This research aims to by 

applying Casual Layered Analysis (CLA) method and exploiting the opinions of some experts 

from universities and defense industries, increases the depth of analysis and respectively 

identifies current and desired situation and prescribes mechanisms in order to transition. 

Findings of this research encompass current and desired situation about collaboration of 

universities and defense industries and mechanisms to transition in four layers: Litany, 

Systemic Causes, Discourse/Worldview and Myths/Metaphors. 
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  :ها آورانه میان صنایع دفاعی و دانشگاههاي علمی و فن همکاري
  ايرویکرد تحلیل علّی الیه

  ) 27/12/1394: تاریخ پذیرش 21/06/94: تاریخ دریافت(  
  

  4سیامک طهماسبی،  3غالمرضا توکلی،  2سید رضا سالمی، *1 مصطفی صفدري رنجبر
  
 

  چکیده
گران را به خـود مشـغول کـرده    گذاران و همچنین پژوهشهاي متوالی، فکر سیاست موضوع همکاري بین دانشگاه و صنعت، براي دهه

دهی به همکاري پویا و اثربخش میان منظور شکلهاي زیادي، هم در زمینه نظري و هم در میدان عمل، به ما نیز، تالشدر کشور . است
آورانـه  چه مشهود است، این است که هنوز همکـاري علمـی و فـن   اما، آن. ویژه صنایع دفاعی، انجام گرفته استدانشگاه و صنعت و به

کارهاي ارایه شده و سازوکارهاي طراحی شده براي گذار نایع دفاعی شکل نگرفته است و گویا راهمطلوب و مورد نظر میان دانشگاه و ص
رفـت از شـرایط فعلـی، بـه     کارهاي بـرون رسد که عدم کارایی و اثربخشی راه نظر میبه. اند اثر ماندههاي پیش رو، کم از موانع و چالش
این پژوهش، بـر  . هاي شناسایی شده، دارد ها و موانع و چالش سطحی بودن تحلیل کارها ارتباط دارد، که خود ریشه درسطحی بودن راه

گیري از نظرات جمعی از خبرگان دانشگاه و صنایع دفـاعی، ضـمن   و بهره (CLA)اي آن است تا با استفاده از روش تحلیل علّی الیه
ها افزوده و به شناسایی وضعیت مطلوب در رابطه با  حلیلها بر عمق تها میان صنایع دفاعی و دانشگاهشناسایی وضعیت موجود همکاري

ي هـاي ایـن پـژوهش، در برگیرنـده    یافته. کارها و سازوکارهایی را براي گذار ارایه کندهمکاري دانشگاه و صنایع دفاعی پرداخته و راه
هاي ها در الیهصنایع دفاعی و دانشگاه آورانههاي علمی و فنوضعیت موجود، وضعیت مطلوب و سازوکارهاي گذار در رابطه با همکاري

  .ها استاستعاره/هاجهان بینی و اسطوره/مند، گفتمانمختلف، یعنی لیتانی، علل نظام

  :واژگان کلیدي
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 مقدمه - 1

 در موضوعی است که آورانه و اقتصادي کشورها،فن توسعه علمی، منظوربه صنعت، دانشگاه و همکاري
گذاران و توسعه مطرح شده و اذهان بسیاري از سیاست در حال کشورهاي توسعه یافته و در هاي اخیر دهه

 نظر از همکاري، این و اجتماعی، اقتصادي مختلف شرایط تحت .گران را، به خود مشغول کرده استپژوهش
از  وسیعی طیف و است یافته توسعه نهادي، و ساختاري از لحاظ و میزان و سطح گستره، و قلمرو

  ].1[بر گرفته است  در را همکاري سازوکارهاي
ها از طریق محقق ساختن ماموریت اصلی خود که همان آموزش بود، فقط منابع انسانی  در گذشته، دانشگاه

هاي  آوريیابی به دانش و فنمنظور دستحالی که امروزه، صنایع، به کردند،در ها را تامین می مورد نیاز شرکت
ها به همکاري  ها در دنیاي رقابتی حاضر است، با دانشگاه روز دنیا که تضمین کننده موفقیت و بقاي آن

هایی براي رشد اساتید و  هاي پژوهشی و ایجاد فرصت ها نیز با هدف تامین مالی فعالیت دانشگاه. پردازند می
ها  ها و مشارکت هاي این همکاري آنچه بر پیچیدگی. اند ها سوق پیدا کرده يدانشجویان به سمت این همکار

  ].2[باشد  هاي متنوع و گاه متناقض می افزاید، انگیزه می
 وجودي اصل به که ساختاري بر دالیل عالوه ما، کشور در صنعت با دانشگاه ارتباط بودن از طرفی، ضعیف

 و صنعتی، اجتماعی اقتصادي، کالن ساختارهاي و یکدیگر با ها آن عدم وابستگی و صنایع و ها دانشگاه
 در بخش دو ارتباط بر حاکم مدیریتی فرآیند و فصل مشترك و واسط هاي حلقه نبود از گردد،برمی فرهنگی

 ،تاثیر دو حوزه مند ایننظام غیر و مستمر غیر ارتباط که،طوريبه. شود می ناشی نیز و خرد کالن هايالیه
 استفاده و ملی پایدار توسعه روند اولی، طریق به و کشور داشته صنعتی و آورانهفن توسعه روند بر زیادي
 ].1[است  کرده نارسایی دچار را انسانی غیر و منابع انسانی از بهینه

ورانه آهاي علمی، پژوهشی و فن ظرفیت توسعهبیش از دو دهه در ساختن و  ،دولتدر کشور ایران، 
ها و  گیري و گسترش قابل توجه دانشگاه شکل. وردهایی هم داشته استآو دستاست گذاري کرده  سرمایه

مقاالت منتشر (افزایش آمار تولیدات علمی کشور . هاي این سیاست است تنها یکی از خروجی ،ها پژوهشگاه
یک  ،علمی این رشد اما. است دیگري از این حرکت ينشانه ،هم) المللی هاي معتبر بین شده در ژورنال

صنعت و هاي  هاي کارآفرینانه و واقعیت با فرصت نداشتن پیوند« و آن و دارداست کلیدي داشته  يگمشده
همین به. ریشه در ماهیت کامالً دولتی فضاي علمی و پژوهشی کشور دارد ،این گمشده. است» بازار ایران

به عبارت دیگر، تا به  .پیوند برقرار کند ،که باید با اقتصاد ایران گونهنتوانسته آن ،توفیقات علمی کشور ،دلیل
اند یا جسارت همراه  خبر بوده افتاده در کشور بی  پژوهشی کشور یا از موج کارآفرینی به راه امروز، بیشتر مراکز

ساختار  واست نگاه این مراکز به درآمدهاي نفتی و تصاحب بخشی از آن بوده  .اند شدن با آن را نداشته
  .1مزید بر علت شده است ،پاگیر حاکم بر این مراکز هم و  بروکراتیک و قوانین و ضوابط دست

با  دفاعی کار پژوهشی عمیق و تعامل و همکاري صنایعاز طرفی دیگر، فرض اصلی بر این است که 
هاي نامهد شد تا پایانساز آن خواههاي مورد نیاز کشور، زمینهها ضمن تسهیل در روند اجرایی پروژهدانشگاه

                                                        
 1394دي ماه  4به نقل از سایت هم آفرینی، مورخ  ١
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عنوان به .دنخاك نخور ،هادر کتابخانه استدانشگاهی که محصول تالش علمی و عملی دانشجویان و اساتید 

پرتاب موفقیت آمیز سه ماهواره بومی توسط سازمان صنایع هوافضاي وزارت دفاع و قرار دادن موفق مثال، 
را قادر ساخته است تا  وزارت دفاعوجود آمده است و هب ،اهآن در مدار زمین از درون این تعامل و همکاري

هاي فضایی را طراحی، تولید و به مرحله وريآخارجی، زنجیره کاملی از فنعوامل انسانی بدون حضور  دبتوان
هاي علمی، پژوهشی برداري حداکثري از ظرفیتراهبرد وزارت دفاع بهرهکه رغم ایناما علی. 1دارذاجرا بگ

کید بر ایجاد و استحکام روابط میان صنایع دفاعی ابا وجود ت و دانشگاهی و مراکز علمی کشور استنخبگان 
برقراري مؤثر این ارتباط  برايها و همچنین کوشش فراوان در این زمینه، تاکنون روند مشخصی و دانشگاه

که، هنوز بخش اعظمی ياگونهبه. یستگوي نیازهاي موجود نپاسخ هاي کنونیو سیاستاست وجود نداشته 
اند و نوع هاي دانشگاهی وجود دارند که توسط صنایع دفاعی کشور مورد بهره برداري قرار نگرفتهاز ظرفیت
تکاملی، ها به همتر صنایع دفاعی و دانشگاهها بلندمدت و استراتژیک نبوده است و به بیان واضحهمکاري

عنوان مثال، در ادامه، به نقل قولی از معاون آمار، به. اندت نیافتهافزایی مطلوب، دسزیستی و همتعاملی، همهم
با استعدادترین افراد در کشور ما ": 2شودپشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهاي مسلح اشاره می

هزار  10ساالنه  ؟ایمراه درست را انتخاب کرده ما اما باید این سوال را مطرح کرد که آیا ،کنندفعالیت می
اما این  ،شونددفاع می غیرههاي فنی و مهندسی و در رشته و دکتري کارشناسی ارشد ،نامه کارشناسیپایان

ویژه صنایع دفاعی به ،کشور صنایع اگر این سرمایه در اختیار نیازهاي ،کهروند؟ در حالیها به کجا میسرمایه
  ."کشور خواهیم بودآورانه می و فنهاي علعرصهشاهد جهشی بزرگ در  ،قرار گیرد
ها و صنایع  آورانه میان دانشگاهواقعیت غیر قابل انکار، این است که هرچند همکاري علمی و فن در نتیجه،

هاي مختلفی شکل گرفته و آثار و برکات نسبی هم داشته است، اما هنوز، با حالت مطلوب آن دفاعی در برهه
کارهاي رسد که کارا و اثربخش نبودن راه نظر میبه. ت، فاصله داریمکه یک ارتباط کارا و اثربخش اس

-یعنی هم در مقام مساله. هاي شناسایی شده است ها و موانع و چالش ارتباطی، ریشه در سطحی بودن تحلیل
هاي زیرین ها و الیهحل، به رخدادهاي قابل مشاهده اکتفا کرده و به ریشهشناسی و هم در مقام ارایه راه

هاي زیر، فهم و گویی به سواللذا، این پژوهش سعی دارد تا از طریق پاسخ. ها کم توجهی شده استپدیده
شناخت بیشتري از وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و سازوکارهاي گذار، به وضعیت مطلوب در رابطه با 

  :ها و صنایع دفاعی را ارایه کند همکاري دانشگاه
 هاي چهارگانه تحلیل ها و صنایع دفاعی در الیه آورانه دانشگاهو فن هاي علمیوضعیت موجود همکاري

 اي چگونه است؟علّی الیه
 هاي چهارگانه ها و صنایع دفاعی در الیهآورانه دانشگاههاي علمی و فنوضعیت مطلوب همکاري

 اي باید چگونه باشد؟الیهتحلیل علّی

                                                        
 1391اردیبهشت  26دفاع و پشتیبانی از نیروهاي مسلح در دانشگاه فردوسی مشهد مورخ  سخنان وزیر محترم سابق 1
 وب سایت موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوري فرزانبه نقل از  2
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 ها و صنایع دفاعی در آورانه دانشگاهعلمی و فنهاي سازوکارهاي گذار به وضعیت مطلوب در همکاري
 کدام است؟ اي هاي چهارگانه تحلیل علّی الیهالیه

گیري از نظرات و بهره 1اي به بیان دیگر، هدف این پژوهش آن است که با استفاده از روش تحلیل علّی الیه
یع دفاعی را نیز دارند، عالوه بر جمعی از خبرگان دانشگاه و صنایع دفاعی که تجربه مشاوره و کار با صنا

آورانه صنایع دفاعی، سازوکارهاي گذار هاي علمی و فنتحلیل و شناسایی وضعیت موجود و مطلوب همکاري
الزم به ذکر است که هم در شناسایی وضعیت موجود و مطلوب و هم در . به وضعیت مطلوب را تجویز نماید

هاي مختلف توجه شده است و به اي  به الیهروش تحلیل علّی الیهگیري از ارایه سازوکارهاي گذار، با بهره
  .ها و سازوکارهاي سطحی اکتفا نشده استتحلیل

 
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش - 2
ها و موانع، سازوکارها و سایر عوامل مؤثر بر همکاري علمی و  ها و اهداف، چالش در این بخش به انگیزه 

ها همکاري دانشگاه و صنعت در ایران و همکاري صنایع دفاعی با دانشگاهآورانه دانشگاه و صنعت، فن
  .شود پرداخته می

  ها و اهداف همکاري دانشگاه و صنعت انگیزه - 1- 2
]: 12[کنند  ها دنبال می ها دو هدف را در همکاري با دانشگاه ، دریافتند که شرکت2کالگیرو و همکارانشپ

به شناسایی عوامل  3از طرفی راداس. هاي پژوهشی اهش هزینهها و ک آوريهمگام شدن با توسعه فن
ها به سمت  گیري شرکتها پرداخته و به عواملی چون جهت ها با دانشگاه انگیزشی براي همکاري شرکت

یابی به گیري از توانمندي و قابلیت دانشمندان، دستآوري و بازار، بهرهآوري، دسترسی به فننوآوري و فن
ها، اجبارهاي رسمی،  ها و مالیات گذاريمکاري، گرایش و نگرش مشتریان به نوآوري، سرمایهمنافع ملموس ه

  . ]13[هاي صنعت اشاره کرده است  خرید یا ساخت و توسعه توانمندي
ها  هاي دانشگاهی، بهترین راه براي نوآوري صنایع است و شرکت نیز، همکاري در پژوهش 4از دیدگاه رینکان

ها، آگاهی از علوم و  شـهاي پژوهشی مکمل و نتایج این پژوه ترسی به فعالیتـامکان دسدالیلی چون به
او . نمایند ها می ها، اقدام به همکاري با دانشگاه هاي جدید و دسترسی به افراد کلیدي در دانشگاه آوريفن

یابی به و دستترین انگیزه همکاري دانشگاه با صنعت، تامین منابع مالی  همچنین معتقد است که مهم
نیز، دالیل  5سورسون]. 14[هاي واقعی است  هایی براي مشارکت اساتید و دانشجویان در پروژه فرصت

الزامات قانونی از سوي ]: 15[شمرد  میآوري به صنایع را بدین صورت برها در انتقال فن مشارکت دانشگاه
واقعی، برقراري ارتباط نزدیک با صنعت ها در قالب محصوالت و خدمات  دولت، محقق ساختن نتایج پژوهش

                                                        
١ Casual Layered Analysis (CLA) 
٢ Caloghirou et al. 
٣ Radas 
٤ Rynkun 
٥ Severson 
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هاي  هاي شغلی براي دانشجویان و در آخر کسب درآمد و تامین منابع مالی براي پژوهش و ایجاد فرصت

  .جاري و آتی
  هاي همکاري دانشگاه و صنعت موانع و چالش - 2- 2

باط دانشگاه و صنعت را هایی هستند که ارت هاي متنوع و گاه متعارض، ریشه موانع و چالش اهداف و انگیزه
ترین مساله در همکاري  هاي فرهنگی بین دانشگاه و صنعت، مهم براي مثال، تفاوت. دهند تحت تاثیر قرار می

]: 15[اند از  ترین مشکالت موجود در همکاري دانشگاه و صنعت عبارت از جمله مهم. دانشگاه و صنعت است
هاي فنی و  از سوي دانشگاه و تاکید بیش از حد بر زمینه تضاد و تعارض منافع، انتظارات مالی بیش از حد

رینکان، در رابطه با تمایل نداشتن صنعت براي همکاري با دانشگاه، این دالیل را . کاربردي از سوي صنعت
هاي دانشگاهی بر فرآیند نوآوري،  آگاه نبودن برخی صنایع از چگونگی و میزان تاثیر پژوهش:   برشمرده است

ها بر توجیه پذیر بودن مشارکت با دانشگاه از دید زمان و هزینه و ترس از انتشار نتایج  تتاکید شرک
 ].14[گران دانشگاهی هاي پژوهشی مشارکتی از سوي پژوهش پروژه

آوري از دانشگاه به صنعت عالوه بر این، سیگل و همکارانش، به برخی از موانع موجود بر سر راه انتقال فن
هاي محیطی دانشگاه یا  فقدان درك هنجارها و ویژگی:  ]16[اند از  ها عبارت ه برخی از آناند ک اشاره کرده

ساالري و منعطف نبودن سیستم اداري هاي کافی براي محققان دانشگاهی، دیوان صنعت، فقدان مشوق
یابی، فنی و مذاکره هاي بازار آوري از سوي دانشگاه، کمبود مهارتمنظور انتقال فنها، منابع ناکافی به دانشگاه

، انتظار بیش از حد 1آوري، تاکید بیش از حد دانشگاه بر استفاده از حقوق مالکیت فکريدر دفاتر انتقال فن
نیز، در قالب پژوهشی در  2هوفر. ها و ذهنیت غیر کاربردي افراد دانشگاهی آوريدانشگاهیان از ارزش فن

خصوص موانع همکاري دانشگاه و صنعت در اتریش به این نتیجه رسید که عواملی چون نظري بودن بیش از 
حد دانش افراد دانشگاهی، کمبود وقت و ترس از دادن دانش سازمانی و انتقال آن به رقبا از طریق همکاري 

  ].17[دهند  ي همکاري با دانشگاه را تشکیل میترین دالیل عدم تمایل صنایع برا با دانشگاه مهم
  سازوکارهاي همکاري دانشگاه و صنعت - 3- 2

هاي  کانال: ي همکاري دانشگاه و صنعت در مطالعات مختلف با اسامی متفاوتی یاد شده استاز نحوه
رینکان، ]. 19[و الگوهاي همکاري ] 15[هاي همکاري  ، روش]18[، سازوکارهاي همکاري ]14[همکاري 

  ]:14[چهار نوع روش همکاري میان دانشگاه و صنعت را برشمرده است 
 ها و صنایع مشاوره اساتید دانشگاه در زمینه موضوعات مختلف شامل پژوهش و توسعه به شرکت 
 ها ها و فرآیندها در دانشگاه پژوهش و توسعه صنعتی به منظور حل مشکالت محصول 
 شود جر به کشف و اختراعات جدید میهاي بنیادي دانشگاهی که من پژوهش. 
 توسعه تدریجی به منظور بهبود محصوالت و فرآیندهاي صنعت 

                                                        
١ Intellectual Property Rights (IPR) 
٢ Hofer 
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سازوکار را  16، در بررسی عوامل مؤثر بر سازوکارهاي ارتباطی دانشگاه و صنعت، 1شارتینگر و همکارانش

ها  کنفرانس -2صنایع، استخدام فارغ التحصیالن دانشگاهی توسط  -1]: 20[اند از شناسایی کردند که عبارت
 -5انتشارات مشترك،  -4ایجاد شرکت توسط اعضاي هیات علمی،  -3و سایر رویدادها با مشارکت طرفین، 

جابجایی محققان میان دانشگاه و صنایع،  -7ها،  آموزش کارکنان بنگاه -6ها و ارتباطات غیررسمی،  مالقات
سخنرانی  -10هاي مشترك،  پژوهش -9صنعت،  فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی و دانشجویان در -8

استفاده از  -12اي، قراردادهاي پژوهشی و مشاوره -11ها،  هاي آموزشی محققان صنایع در دانشگاه و کارگاه
هاي اولیه  خرید نمونه -14هاي دانشگاهی توسط صنایع، خرید پتنت -13امکانات دانشگاه توسط صنعت، 

راهنمایی و مشاوره مشترك  -16ها و انتشارات دانشگاهی و مطالعه پتنت -15ها،  تولید شده در دانشگاه
  .هاي ارشد و دکتري نامهپایان

  هاي دانشگاه و صنعت عوامل مؤثر بر همکاري - 4- 2
ها  شود که برخی از آن ، معتقد است که جریان دانش میان دانشگاه به صنعت از عوامل زیادي متاثر می2اویانز
ها در شبکه و برخی  زه شرکت؛ ملی، محلی یا بین المللی بودن؛ عضویت یا عدم عضویت آناند از اندا عبارت

نیز عوامل مؤثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت را به پنج دسته  3ولگار]. 21[عوامل که مرتبط با صنعت است 
ن، سیستم ها و قوانی اند از عوامل سازمانی، عوامل انسانی، سیاست عوامل تقسیم کرده است که عبارت

ها و صنایع را  نیز، عوامل مؤثر بر همکاري دانشگاه 4والنتین و همکارانش]. 22[ها و بافتار و پس زمینه  مشوق
  ]:23[اند  به دو دسته تقسیم کرده

 شهرت طرفین، تعریف و روشن بودن هدف، نهادینه بودن و نزدیکی جغرافیایی: عوامل بافتاري 
 اطات طرفین، اعتماد، تضاد و وابستگیتعهد طرفین، ارتب: عوامل سازمانی 

هاي بافتاري،  ، نشان دادند که عالوه بر عوامل متاثر از صنعت و بخش اقتصادي و ویژگی5کوهن و همکاران
]. 24[ها و صنایع تاثیرگذارند  ها و هنجارها بر تعامل دانشگاه ها، فرهنگ عوامل فرابخشی مانند نهادها، سیاست

سازي دولتی هاي تجاري ، بر نقش مشوق7و هنرکسون 6گران مانند گولدفاربپژوهشعالوه بر این، برخی 
ها و دستاوردهاي دانشگاهی  ، بر نقش مالکیت فکري پژوهش8و برخی دیگر مانند راسموسن و همکاران] 25[

  ].26[اند  ي میان دانشگاه و صنعت، اشاره کردهعنوان عوامل مؤثر بر رابطهدانشگاهی به
هاي  عوامل مؤثر بر روابط دانشگاه و صنعت، نظیر ظرفیت جذب بنگاهگران زیادي، بههشاز سوي دیگر، پژو 

؛ اندازه شرکت بر حسب تعداد کارکنان ]27[ها  هاي دانشگاهصنعتی براي جذب نتایج و دستاوردهاي پژوهش
ها و شهرت  ؛ کیفیت کارهاي علمی و پژوهشی دانشگاه]28[؛ راهبرد بنگاه ]12[آوري شرکت ؛ سطح فن]28[

                                                        
١ Schartinger et al 
٢ Oians 
٣ Woolgar 
٤ Valentine 
٥ Cohen, et al 
٦ Goldfarb 
٧ Henkerson 
٨ Rasmussen et al 
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؛ استمرار و توسعه ]29[ها  ؛ تجربه همکاري با صنعت و بازاریابی و کارآفرینی از سوي دانشگاه]20[دانشگاه 

ها و وظایف طرفین  ؛ تعریف دقیق و روشن از اهداف همکاري، مسئولیت]30[رابطه و میزان رضایت طرفین 
  .اند ، اشاره کرده]23[ و نهادینه بودن همکاري به معناي سطح باالیی از رسمیت] 31[
؛ محققان با تجربه باال در رابطه ]32[گران پرتالش عالوه بر این، برخی عوامل فردي مانند وجود پژوهش 

؛ روابط نزدیک فردي ]26[؛ وجود افراد با انگیزه و خالق ]18[؛ سوابق ثبت پتنت و کارآفرینی ]33[با صنعت 
، ]35[اي هاي علمی باال و فرارشته ؛ وجود افرادي با قابلیت]34[؛ زبان و فرهنگ مشترك میان افراد ]16[

  .گیري روابط میان دانشگاه و صنعت اثرگذار باشندتوانند بر شکل می
  همکاري دانشگاه و صنعت در ایران - 5- 2
آوري در ایران، به شناسایی نژاد، با مطالعه و تحلیل سیستم ارتباط دانشگاه و صنعت، براي توسعه فنباقري

  ]:1[ها و سازوکارهاي تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت پرداخته است  برخی از چالش
 سو نبودن سیاست علمی و صنعتی کشور، هم): اقتصادي و فرهنگی(هاي ساختاري و محیطی  چالش

گذاري در تحقیقات گراي کشور به جاي تولیدمحور بودن، نبود توازن و اولویتساختار اقتصادي تجارت
ها وارداتی، نبود احساس  آورياي، فقدان انگیزش الزم براي بومی سازي فنکاربردي و توسعهبنیادي، 

آوري و تجهیزات، فقدان رقابت ها، سهولت خرید فن آورينیاز شدید صنایع به ایجاد تغییرات در فن
ی آورانه پایین اکثر صنایع کشور، کمبود بودجه تحقیقاتی بخش صنعتشدید بین صنایع، سطح فن

 هاي یکدیگر و ضعف کار مشترك و تیمی کشور، نبود باور متقابل دانشگاه و صنعت به توانمندي
 فقدان سازمان فصل مشترك و هماهنگ کننده روابط دانشگاه و : هاي مدیریتی و سازمانی چالش

ها، نبود  هاي تحقیقاتی قابل حل از سوي دانشگاه صنعت، عدم تشریح مشکالت صنعتی در قالب پروژه
ها، فقدان سیستم  هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه گران در تدوین برنامهامکان مشارکت صنعت

ها در حل اثربخش مشکالت کاربردي  رسانی مشترك دانشگاه و صنعت و ناتوانی دانشگاهاطالع
 صنایع

 ها  انشگاههاي مشترك تحقیقاتی بین د اجراي پروژه: ها اقدامات مؤثر در توسعه روابط صنایع با دانشگاه
و صنایع، در اختیار قرار دادن منابع اطالعاتی فنی و تخصصی، اهداي تجهیزات و ایجاد آزمایشگاه و 

هاي  ها، انتشار و چاپ نتایج مطالعات مشترك انجام شده، حمایت هاي تخصصی در دانشگاه کارگاه
وسعه روابط با صنایع و ها از دانشگاه، نظام انگیزشی براي محققان دانشگاهی در ازاي ت مالی بنگاه

 هاي مالیاتی براي قراردادهاي همکاري دانشگاه و صنعت معافیت
 گر براي صنایع کشور، حضور مرتب اساتید دهی به تربیت پژوهشاولویت: سازوکارهاي پیشنهادي

ها، ایجاد مراکز انتقال دانش و  گران در شوراهاي دانشگاهدانشگاه در محیط صنعت، عضویت صنعت
ها، ایجاد مراکز مشترك تحقیقاتی، ایجاد کنسرسیوم مؤسسات آموزش عالی،  ي در دانشگاهآورفن

ها و ایجاد مراکز آموزش و پژوهش  هاي تحقیقاتی و آموزشی تحت مالکیت دانشگاه ایجاد شرکت
 اي با مدیریت مشترك صنعتفرارشته
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صت براي تحقیقات مشترك، انتقال     مرتضوي از عواملی چون امکان استفاده از منابع مالی جدید، وجود فر

یابی موضوعات پژوهشی، ایجاد اي، زمینهآوري به مؤسسات کوچک، امکان ارایه خدمات مشاورهفن
اي هاي دولتی، سهیم شدن در توسعه ملی، منطقه هاي جدید، استفاده از بودجه آوريهاي مبتنی بر فن شرکت

هاي  ی، اطالعاتی و تجهیزات، جایابی براي گذراندن فرصتیابی به منابع دانشی، انسانو محلی،   دست
هاي آموزشی به عنوان عوامل انگیزشی مؤثر بر ارتباط دانشگاه و  یابی براي بازنگري برنامهمطالعاتی و زمینه

هاي زمانی  همچنین، او از اهداف متفاوت، ساختارهاي مدیریتی متفاوت، چارچوب.   صنعت یاد کرده است
-عنوان موانع شکلهاي متفاوت میان دانشگاه و صنعت به هاي متفاوت و نگرش ها و فرهنگ شمتفاوت، ارز

در پایان هم بر اعتمادسازي، انجام تحقیقات . کند گیري ارتباط اثربخش میان دانشگاه و صنعت یاد می
و ترسیم اي از سوي دانشگاه ارایه خدمات مشاوره مشترك دانشگاه و صنعت در پاسخ به نیازهاي صنعت،

  ].3[نماید  اندازي روشن و شفاف براي همکاري دانشگاه و صنعت تاکید میچشم
، به ارتباط دانشگاه و صنعت "نهادگرا"و  "عملگرا"هاي  اي، به بررسی رهیافتشفیعی و یزادنیان، در مقاله

که از کارایی و اثربخشی  اند کارهایی مقطعی دانستهکارهاي مبتنی بر رهیافت عملگرا را، راهاند و راه پرداخته
توانند منجر به بهبود جزیی در روابط دانشگاه و صنعت  الزم برخوردار نیستند و فقط در مقطعی از زمان می

  .وندش هاي عجوالنه، منتج می گیريهاي سطحی و تصمیم شوند و عمدتاً از تحلیل
ن متولی ارتباط دانشگاه و صنعت، فراهم تعیی: اند از دست آمده از این رهیافت عبارتکارهاي بهبرخی از راه

ها، ایجاد مراکز اطالع رسانی و تشکیل  ریزي آموزشی دانشگاهکردن عوامل زیربنایی، تجدید نظر در برنامه
هاي اطالعاتی، مشاوره دانشگاه به صنایع، توجه به تحقیقات کاربردي، تقویت و نهادینه کردن برنامه  بانک

ها تجربه رهیافت عملگرا در ایران را  آن. عاتی صنایع و توجه به خالقیت و نوآوريکارآموزي، ایجاد بانک اطال
بایست با رهیافت نهادگرا که همه نهادهاي قانونی، فرهنگی،  کنند و معتقدند که می اي ناکام معرفی میتجربه

به استقبال تحلیل دهد،  سیاسی، اجتماعی و اقتصادي اثرگذار بر روابط دانشگاه و صنعت را مد نظر قرار می
  ].4[روابط دانشگاه و صنعت رفت 

بندي موانع ارتباط صنعت و دانشگاه در مراکز آموزش عالی و صنایع فائض و شهابی، به شناسایی و اولویت
مستقر در شهرستان سمنان پرداختند و در پایان به این نتیجه رسیدند که موانع قانونی، موانع فرهنگی، تقاضا 

هاي  هاي کارآموزي و متناسب نبودن رشته هاي پژوهشی دانشگاهی، کارا نبودن دوره ژهمحور نبودن پرو
گیري همکاري اثربخش میان ترین موانع شکل ترتیب، مهمدانشگاهی با مسایل و نیازهاي صنایع، به

  ].5[ها و صنایع شهرستان سمنان است  دانشگاه
ؤثر بر دستاوردهاي همکاري صنعت و دانشگاه در دهقانی پوده و همکارانش، به بررسی و مطالعه عوامل م

عوامل ]: 6[اند  اند و پنج دسته از عوامل را مورد بررسی قرار داده آوري پیشرفته پرداختهصنایع داراي فن
ها، در پایان به این نتیجه  آن. دانشی، عوامل سازمانی، عوامل فردي، عوامل نهادي و ارتباطات و تعامالت

طور مستقیم بر دستاوردهاي همکاري دانشگاه و صنعت تأثیر امل دانشی و عوامل فردي بهدست یافتند که عو
گذارد و عوامل سازمانی  صورت مستقیم بر دستاوردهاي همکاري تاثیر میکه عوامل نهادي بهدارند، در حالی

وردهاي همکاري مربوط بیشترین میزان تاثیر بر دستا. اند عنوان عواملی با تاثیرگذاري ناچیز شناسایی شدهبه
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هاي ارتباطی مناسب، تقویت  به ارتباطات و تعامالت میان دانشگاه و صنعت است که شامل توسعه کانال

  .هاي اجتماعی علمی و موارد دیگر است ، ایجاد شبکه)فردي(تعامالت رسمی و غیررسمی 
سعه، که ارتباط صنعت و هاي آموزش عالی، در برنامه پنجم تو مشیآذر و همکارانش، پس از تحلیل خط

اند، به ارایه برخی پیشنهادهاي کاربردي براي بهبود و پشتیبانی از هر یک از خط  دانشگاه را هدف قرار داده
  ]:7[شود  ها پرداختند و در ادامه به برخی از این پیشنهادها اشاره می مشی
 لیت رفع نیاز بازار و صنعتها و مؤسسات آموزش عالی مبتنی بر قاب بندي دانشگاهطراحی نظام رتبه 
 هاي بنیادي و کاربردي هایی براي ایجاد توازن در انجام پژوهش تدوین سیاست 
 ها گذاري براي تقویت روحیه کارآفرینی و کسب و کار در دانشگاهمشیخط 
 هاي واسط گذاري براي تقویت و توسعه سازمانسیاست 
 هاي آموزشی محتوا و برنامههاي عملیاتی براي بروزرسانی مستمر  طراحی برنامه 
 ریزي براي رقابتی شدن آموزش دانشگاهیبرنامه 
 هاي کارآفرینانه هاي تشویقی براي مشارکت اعضاي هیات علمی در فعالیت طراحی سیاست 
 متناسب سازي آموزش عالی با نیازها و تقاضاي واقعی کشور 
 دانشگاهیهاي دانش بنیان  گیري آسان شرکتریزي براي شکلبرنامه 
 ها هاي قانونی و حقوقی مورد نیاز براي تجاري سازي نتایج پژوهش فراهم آوردن زیرساخت 

  هاهمکاري صنایع دفاعی با دانشگاه - 6- 2
با  1مانند وزارت دفاع ایاالت متحده (ها و حوزه دفاعی کشورها هاي علمی و تحقیقاتی میان دانشگاههمکاري

از . اوردهاي کلیدي و زیادي هم در سطح ملی و هم در سطح بخشی استداراي دست )هاي آن کشوردانشگاه
هاي هاي آنها براي انجام پژوهشها منجر به ارتقاي توانمنديدیدگاه صنایع دفاعی، همکاري آنها با دانشگاه

ها منجر به توسعه و رشد استعدادهاي گیري از فرصتشود که عالوه بر افزایش احتمال بهرهسطح باال می
ها، منجر به افزایش فضاي کار بر روي مسائل واقعی و ها نیز، این همکارياز دیدگاه دانشگاه. گرددفردي می

گردد هاي علمی، شامل دستاوردهاي مالی نیز میگردد که عالوه بر یافتهبروز در سطح ملی و بخشی می
]36.[ 

توان به قراردادهاي رتمان دفاع، میها و دپااز جمله سازوکارهاي موجود براي همکاري میان دانشگاه
همکاري تحقیقاتی، قراردادهاي استفاده از منابع، قرار دادهاي تبادل منابع انسانی و قراردادهاي آموزشی اشاره 

هاي تحقیقاتی در توان به افزایش وسعت و عمق فعالیتاز جمله عوامل انگیزشی براي دپارتمان دفاع می. کرد
DoDها، ایجاد ها و تسهیالت دانشگاههاي خاص، دسترسی به زیرساخت ا و تخصصه، دسترسی به دانش

همچنین . ها اشاره نمودآوري و ارتباط برقرار کردن به نهادهاي دیگر از طریق دانشگاهزمینه براي انتقال فن
، DoDی ها، دسترسی به تجهیزات آزمایشگاههاي تحقیقاتی در دانشگاهاز عواملی نظیر ارتقاي سطح فعالیت

                                                        
١ Department of Defense (DoD) 
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عنوان انگیزش براي هاي علمی، بهایجاد فرصت براي اساتید و دانشجویان و فرصت منتشر کردن یافته

  .]36[شود ها یاد میدانشگاه
  ].36[توان به این موارد اشاره کرد هاي همکاري میان این نهادها، میاز جمله چالش

 ها توسط طرفین همکاريها و نگرانیکمبود آگاهی و برداشت اشتباه از اهداف، مقاصد، محدودیت 
 هاي دسترسی به اطالعاتبندي اطالعات و محدودیتطبقه 
 هاهاي عمومی در رابطه با مباحث مالی پروژهعدم قطعیت  
 توان به موارد زیر ها و این نهاد، میاز جمله عوامل تاثیرگذار بر همکاري موفق و موثر میان دانشگاه

  ]:36[اشاره کرد 
 ها و اهداف دوطرف همکاري مدنظر قرار گیردها باید ماموریتکاريدر این هم. 
 هاي بلندمدت و کوتاه مدت با هدف برآورده ساختن نیازهاي متعدد سازوکارهایی براي همکاري

 .طراحی گردد
 ها، سازوکارهاي مناسب براي ارتباطات، هاي انسانی در این همکاريبا توجه به نقش کلیدي سرمایه

 .ي و حفظ آنها طراحی گرددتوانمندساز
 هاها و تهدیدهاي نهفته در روابط و همکارياطالع رسانی و آگاه سازي طرفین از فرصت  

رفع نیازهاي کشور از جمله اهداف مهم  منظور، بهایجاد بستري براي کاربردي کردن علم و دانشاز طرفی، 
اي  امري که در حوزه صنعت دفاعی با توجه به شرایط کشور از اهمیت ویژه. حوزه آموزش عالی است

گذشته گویاي اهمیت  سالنامه همکاري بین وزارت علوم و وزارت دفاع در چند  انعقاد تفاهم. برخوردار است
گیري از  به حمایت از نخبگان و کمک ،ست اخیر خبري خوددر نش ،دفاعمحترم وزیر . له استااین مس
 51 هامروز" :که ندکرد ایشان، اشاره .خانه اشاره کردهاي این وزارت عنوان یکی از سیاستها به دانشگاه

با وزارت دفاع  مستقیماً ،دانشگاه کشور 91نماینده وزارت دفاع در مراکز آموزش عالی کشور مستقر هستند و 
که فضایی را فراهم کردیم که نخبگان وظیفه بخشی از خدمت خود را  ندتصریح کرد ایشان، .گدکنن کار می

رسد و صنایع دفاعی کشور از  هزار نفر می 6هایی در صنایع دفاعی انجام دهند که این تعداد به  در قالب طرح
قات و ـوزیر علوم، تحقیوري آش و فنـمعاون پژوهاز طرفی، . کند بانی میـنامه دکتري پشتی هزار پایان 3

طرح و پروژه  1500بیش از  ،در حال حاضر: ندهاي مشترك این دو دستگاه ارایه کرد وري آماري از طرحآفن
 .در حال انجام است ،ها هاي وزارت دفاع در بخش صنایع و دانشگاه  مشترك بین وزارت علوم و زیرمجموعه

از  ه استوزارت دفاع توافق کرد: ندي کالن ملی خبر دادها از مشارکت وزارت دفاع در برخی از طرح ایشان،
هایی که  یکی از طرح .درصد اعتبار آنها را تامین کند 50هاي ملی مربوط به این وزارتخانه حمایت کند و  طرح

هاي این  نفره است که وزارت دفاع و زیرمجموعه 150مورد حمایت وزارت دفاع قرار گرفته طرح هواپیماي 
  .1ر این زمینه با وزارت علوم همکاري دارندخانه دوزارت

                                                        
 به نقل از وب سایت بوئین نیوز ١
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  شناسی پژوهشروش - 3

هاي کمی و کیفی      پذیري، به دو نحله کالن پژوهشهاي مدیریتی و سازمانی را از نظر کمیت پژوهش
است که  1گراییهاي کمی، پارادایم اثبات شـهاي بنیادي پژوه مـکه، پارادایدر حالی. کنند بندي میمـتقسی

و  3هاي تفسیري هاي کیفی، ریشه در پارادایم شود، پژوهش ، شناخته می2قیاسی -ايعنوان پارادایم فرضیهبه
پارادایم ]. 37[، هستند 5استقرایی -طور کلی، در پارادایم کلی نگرانه ها، به این پژوهش. دارند 4نظریه انتقادي

هاي مورد مطالعه است،  مل براي درك پدیدهنگرانه، بهترین محتفسیري، بر این باور است که دیدگاه عمیق
-برخی صاحب]. 38[سازد  نگرانه، شناخت واقعیات چندگانه را میسر مینگر یا نگاه عمیقزیرا دیدگاه درون

کند که در پی توصیف، رمزگشایی،  اي از فنون تفسیر معرفی میعنوان مجموعههاي کیفی را به نظران، شیوه
پژوهش حاضر، یک پژوهش کیفی است که ]. 39[ها است  ها نه فراوانی آن پدیدهبرگردان و یافتن معناي 

کند تا فهم و شناخت  ها و صنایع دفاعی داشته و تالش میسعی در تحلیل و تفسیر موضوع همکاري دانشگاه
  .عمیقی از این وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و سازوکارهاي گذار به وضعیت مطلوب را ارایه دهد

  ها گردآوري داده روش - 1- 3

هاي کانونی، فنون  هایی نظیر مصاحبه، مشاهده مشارکتی، گروه براي اجراي روش پژوهشی کیفی، از شیوه
منظور گردآوري داده از نظرات و در این پژوهش، به]. 8[شود  هاي مستندسازي استفاده می دلفی و شیوه

تجربه انواع مختلف همکاري دانشگاه و صنعت نفر از خبرگان دانشگاهی و صنایع دفاعی که  12هاي  دیدگاه
نفر از این خبرگان،  6. هاي پژوهشی را دارا بودند، استفاده شده است هاي علمی و انجام پروژه نظیر مشاوره

هاي تخصصی این خبرگان حوزه. نفر در حال تحصیل در مقطع دکتري هستند 6داراي مدرك دکتري بوده و 
. آوري و نوآوري استوري، آینده پژوهی، مدیریت راهبردي و مدیریت فنآگذاري علم و فنشامل سیاست

سال است و میانگین سنی آنها بالغ بر  15میانگین مدت زمان همکاري این خبرگان با صنایع دفاعی بیش از 
گیري غیرتصادفی هدفمند یا قضاوتی، صورت انتخاب این متخصصین و خبرگان با روش نمونه. سال است 45

هاي خاصی  شوند که داراي خصوصیات و ویژگی گیري، افرادي انتخاب میدر این روش نمونه. استگرفته 
  ].9[شوند  گر انتخاب میعبارتی با داوري پژوهشباشند و به

مصاحبه، . ها، از ابزار مصاحبه گروهی در قالب یک پانل خبرگان استفاده شده است به منظور گردآوري داده
شود که در آن امکان برقراري تماس مستقیم با مصاحبه  ها محسوب می آوري دادهیکی از ابزارهاي جمع 

از . ها، عالیق و غیره پرداخت ها، نگرشتوان به ارزیابی عمیق ادارك گردد و با کمک آن می شونده فراهم می
ردن علل ها یا پیدا ک هاي پیچیده، پیگیري پاسخ سوي دیگر، مصاحبه، ابزاري است که امکان بررسی موضوع

در این پژوهش، در خالل ]. 10[سازد  آن و اطمینان از درك سؤال از سوي فرد مصاحبه شونده را فراهم می

                                                        
١ Positivism 
٢ Hypothetic- Deductive 
٣ Interpretive Paradigm 
٤ Critical Theory 
٥ Holistic-Inductive Paradigm 
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ها و سازوکارهاي همکاري دانشگاه و  گروهی، از خبرگان خواسته شد تا در رابطه با اهداف، چالش  مصاحبه

  .اي بپردازندهاي عمیق و ریشه صنعت به بحث
ها و استخراج نتایج قرار  سازي شد و مبناي تحلیلبرگان ضبط گردید و بعد از جلسه پیادههاي خ نظرات و ایده

دادند، به گر پاسخ میهاي مطرح شده از سوي پژوهشدر این پانل عالوه بر اینکه خبرگان به سوال. گرفت
  .پرداختندبحث و گفتگو پیرامون دالیل و شواهد ادعاهاي خود می

  اي رویکرد تحلیل علّی الیه: هاروش تحلیل داده  -2- 3
ارایه شده است، نخستین نظریه و روش جدید و عمده ... اي که توسط سهیل عنایت اروش تحلیل علّی الیه

دنبال حرکت در فراسوي این روش، به]. 40[در چهل سال گذشته است  1آینده پژوهی پس از روش دلفی
ها در  است، چرا که این روش 2نگريهاي پیش شهاي متعارف علوم اجتماعی و رو سطح ظاهري پژوهش

هاي آرمانی،  ها نیستند و نمونه ها و ایدئولوژي بینیها، جهان اغلب موارد قادر به شکافتن و طرح مسایل گفتمان
  ].41[کنند  ها را بیان نمی ها و استعارهاسطوره

سازي بال ترکیب و یکپارچهدن، یک روش و نظریه پژوهشی جدید است و به(CLA)اي تحلیل علّی الیه
-ها و راه کاربرد این روش در توسعه سیاست. هاي تجربی، تعبیري، انتقادي و یادگیري حین عمل است دیدگاه

، 3لیتانی: اي، شامل چهار الیه استتحلیل علّی الیه. تر استتر و بلندمدتتر، جامعهاي موثرتر، عمیق حل
منظور فهم بهتر آنها، از نماد کوه یخ البته، به. 6هااستعاره/و اسطوره ها 5جهان بینی/، گفتمان4مندعلل نظام

بر این . شود که در آن سطح لیتانی قابل رویت بوده و سطوح بعدي زیر آب قرار گرفته استاستفاده می
  .اساس، رویت و بررسی آن کار دشوارتري است

  

  
  

                                                        
١ Delphi 
٢ Forecasting 
٣ Litany  
٤ Systemic Cause 
٥ Discourse/Worldview 
٦ Myth/Metaphors 

تقویت زیرساختھا و 
جذب ھیات عملی 

  مندعلل نظام

 جهان بینی

  هاها و اسطورهاستعاره
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  ]:41[اي، داراي چهار الیه است تحلیل علّی الیه

 این الیه شامل روندهاي کمی، مشکالت و مسایلی است که اغلب بنا به دالیل سیاسی در : الیه لیتانی
و روندها به رویدادها، موضوع . شود هاي خبري بیان می شود و معموالً توسط رسانه ها اغراق می مورد آن

توانم  چه کاري می(نتیجه آن اغلب حس ناتوانی  .رسند نظر مییکدیگر مرتبط نیستند و غیر مستمر به
ها کاري درباره آن  چرا آن(یا انتظار از دیگران ) توان انجام داد هیچ کاري نمی(یا انفعال ) انجام دهم؟
الیه است و نیاز به توانایی تحلیلی اندکی  ترین الیه لیتانی آشکارترین و مرئی. است) دهند؟ انجام نمی

 .گیرند دارد و مفروضات به ندرت مورد پرسش قرار می
 آورانه، اقتصادي، سیاسی، مند، از جمله عوامل اجتماعی، فناین الیه، به علل نظام: مندالیه علل نظام

فنی و همچنین  هاي این الیه عملکرد مناسبی در بیان شرح. زیست محیطی و تاریخی ارتباط دارد
نقش دولت و بازیگران دیگر و منافع در اغلب موارد در این الیه مورد . تحلیل علمی و دانشگاهی دارد

  .گیرد اکتشاف قرار می
 تر اجتماعی، زبانی و فرهنگی مستقل وظیفه این الیه یافتن فرآیندهاي عمیق: جهان بینی/الیه گفتمان

تر پیش زمینه یک هاي عمیق در این الیه تشخیص فرض. از بازیگر و تا حدي مستقل از سیستم است
در . گیرد اندازسازي مجدد مساله و موضوع صورت میهایی براي چشم موضوع بسیار مهم است و تالش

هاي مختلف بیش از یک علت یا  توان به اکتشاف این امر پرداخت که چگونه گفتمان این مرحله می
پردازد که  این الیه، به پژوهش در این مورد می. سازند را میمیانجی یک موضوع هستند و در واقع آن

  .چگونه گفتمان مورد استفاده در درك مساله، بخشی از چارچوب بندي موضوع و مساله است
 هاي عمیق و الگوهاي جمعی، یعنی ابعاد  در این الیه، داستان: هاروایت/ هااستعاره/هاالیه اسطوره

احساسی / این الیه یک تجربه غریزي. کل، مساله یا تناقض وجود داردناخودآگاه و اغلب احساسی مش
 .سازد بینی مورد نظر فراهم میدر مورد جهان

شود تا دامنه و عمق تحلیل تر شده است و باعث میاي، موجب ایجاد فهم عمیقروش تحلیل علّی الیه
تحلیل ": گوید ر رابطه با این روش می، د1ریچارد اسالتر. گسترش یافته و سناریوهاي پربارتري تدوین گردد

تر دهد، نسبت به رویکرد متداول چه که مورد مطالعه قرار میتر از آناي شرح و توضیحی غنیعلّی الیه
بینی، صرفاً نگاهی اجمالی به سطح رویکردهاي تجربی و پیش. کند بینی امور ارایه میگرا یا پیشتجربه

هاي حساس و هرمونتیک دارد  هاي مختلف موضوع نیاز به مهارت لط بر الیهکه تساما به دلیل آن. افکنند می
  ."یابند انگیز میبرکه ریشه در علوم انسانی دارند، بعضی محققان در نگاه نخست این روش را چالش

بخشد، بحث  ها و سناریوها را گسترش می که دامنه و غناي راه حلاي، عالوه بر اینروش تحلیل علّی الیه
کند و در نتیجه به  تر متصل میهاي عمیق هاي سطحی گسترش داده و آن را به الیه ود را فراتر از الیهموج

اي از ما روش تحلیل علّی الیه .دهد گرا اجازه بروز و ظهور میاي از تصمیمات و اقدامات تحولدامنه
فاً از تحلیل یک سطح خاص این روش، صر. بندي متعارف مسایل حرکت کنیمخواهد که فراتر از چارچوب می

                                                        
١ Richard Slaughter 
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سازي تحلیل و ترکیب پرداخت و با حرکت افقی توان به یکپارچه ها می با حرکت در بین الیه. گیرد بهره نمی

. ها و در نتیجه افزایش غناي تحلیل پرداخت بینیها، روش کسب اطالع و جهان ها به ترکیب گفتمان در الیه
هاي الیه لیتانی  حلراه. شوند، متفاوت هستند هاي مختلف ارایه میالیههایی که براي مساله در  حلمعموالً راه

بینی به درك هاي گفتمان و جهان حلهاي الیه سیستم سیاست محورتر و راه حلتر هستند، راهابزاري
بندي شمار زیادي از نکته مثبت این روش آن است که قادر به طبقه. هاي بنیادین گرایش دارند تفاوت
روش تحلیل ]. 41[ها ضمن حفظ حساسیت به فضاهاي افقی و عمودي است  اي متفاوت از واقعیته ادراك

ها اشاره  کار گرفته شده است، که در ادامه به برخی از آناي در موردهاي متعدد و متنوعی بهعلّی الیه
  :شود می

  آوري آسیا، فن دوره فدراسیون جهانی آینده پژوهش، یونسکو، موسسه(آینده تراکفیک در بانکوك
 ].42) [1993بانکوك، 

 43) [1996گزارش فیوچرسکو یونسکو، (پژوهی سازمان ملل آینده.[ 
  44) [1999انجمن بین المللی مراکز مدیریت، (طرح پرسش و یادگیري حین عمل.[ 
  45) [2002مرکز پژوهشات جهانی سازي، هونولولو هاوایی، (جهانی شدن، چارچوب بندي و عدالت.[ 
 

هاي وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و سازوکارهاي گذار در همکاري: هاي پژوهش یافته - 4
  هاآورانه صنایع دفاعی و دانشگاهعلمی و فن

الیه نخست یعنی لیتانی، دیدگاه بدون پرسش . طور که قبالً اشاره شد، این روش داراي چهار الیه استهمان
ها و اطالعات لیتانی در  داده. مند استهاي و دورنماي نظام علتگر الیه دوم، نشان. و معمول واقعیت است

در این الیه . بینی استالیه سوم، گفتمان یا جهان. گیرد شود و مورد پرسش قرار می الیه دوم شرح داده می
توان به  در این الیه می. شوند بینی و ایدئولوژیک ناخودآگاه مشخص میتر، استداللی، جهانهاي عمیق فرض

الیه چهارم اسطوره . سازند را می) سیستم(کتشاف این امر پرداخت که چگونه ذینفعان مختلف، لیتانی و نظام ا
 ].41[دارد  ها است که ابعاد احساسی ناخودآگاه را بیان میاستعاره/ها

 هاي، به بیان وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و سازوکارهاي گذار در رابطه با همکاري)1جدول (در ادامه 
بینی و جهان/هاي لیتانی، علل سیستمیک، گفتمانها در الیهآورانه صنایع دفاعی و دانشگاهعلمی و فن

شود، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و که مشاهده میطورهمان. شودها پرداخته میاستعاره/هااسطوره
هاي زیرین یعنی علل هدر به سمت الیـازوکارهاي گذار در الیه لیتانی عمدتاً سطحی هستند و هرچقـس

ها افزوده شده است و کند بر عمق تحلیلها حرکت میاسطوره/هابینی و استعارهجهان/مند، گفتماننظام
هاي ذکر شده در هر سویی و تناسب میان مقولهعالوه بر این، یک نوع هم. تر هستندسازوکارها نیز عمیق

هاي لیتانی و علل سیستمیک در رابطه با مثال، الیهبراي . هاي جدول قابل مشاهده استیک از ستون
ها هستند و کامالً اسطوره/هاارهـبینی و استعجهان/هاي گفتمانسویی به الیهوضعیت موجود در تناسب و هم

مند ها همان علل نظاماسطوره/هاها و همچنین استعارهبینیجهان/هارسد که از این گفتماننظر میقی بهـمنط
این موضوع، در رابطه با ستون وضعیت مطلوب و همچنین سازوکارهاي گذار صادق . ها نتیجه شودیو لیتان
  .است
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ها و اقدامات اشاره کرده و بیان گیريها و تصمیمریزيدر برنامه) The Power of Narrative(قدرت روایت به ... عنایت ا 1
 باشدها به صورت ناخودآگاه شکل دهنده رفتارهاي سطوح دیگر می کند که این روایتمی

سازوکارهاي گذار
  

ایجاد پیوندي مبارك و پربرکت میان 
دو جریان مستقل
 

توسعه علمی
فن/

آورانه و 
صنعتی
/

کارآفرینانه
 

کشور
 .

به گونه
اي که 

تیزبینی
 

صنعتی و
 

کارآفرینانه به پشتیبانی 
ژرف

اندیشی علمی و 
پژوهشی مزین 

شود
 

و فرصت
 

هاي بزرگ اقتصادي براي 
صنایع
 

ایرانی 
به

ویژه صنایع دفاعی کشور 
خلق 

شود و
 

فرصت
 

هاي بزرگ
 

تر در بازارهاي 
داخلی و خارجی هدف قرار 

گیرند و
 

در سایه چنین پیوندي، رخوت و کندي از مراکز 
آموزشی و 

پژوهشی
 

و همچنین صنایع کشور 
زدوده 

.شود
   

   
این مهم در سایه اصالح روایت ایرانی

ها از جریان 
»

کسب و کار
« ،

»
بچه پول 

داريِ ملی
 «

محقق می
شود

 .
براي تبیین این امر به فرازي از سخنان مقام معظم 

رهبري در
 

دیدار
 با 

نخبگان
 )

30/
7/

1393
 (

بسنده می
کنیم

 :"
 

کشور باید با نیروي 
درونی ا

داره شود، یعنی استعدادهاي درونی، نیروي انسانی و هوش جوانان ما، اگر 
این محقق شد هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود سرنوشت اقتصادي کشور را در 

دست بگیرد
 .

ولی اگر قرار شد ما ثروت زیرزمینی را مدام برون کشیده و خام فروشی 
کنیم و کشور را به شکل 

»
بچه پول داريِ ملی

 «
اداره کنیم دیگر نه نخبه شناسی 

 می
شود، نه احتیاج به نخبه احساس می

شود و نه نخبه می
ش ایفا کند

تواند نق
. "

 

وضعیت مطلوب
  

دست
یابی به علوم و فن

آوري
هاي روز 
دنیا و کاربست آنها در راستاي تقویت 
ش و 

فنبنیه اقتصادي کشور مبتنی بر دان
آوري و تضمین توان دفاعی کشور و 
ایجاد بازدارندگی با الهام گرفتن از حدیث 

امام علی
 )

 علیه
السالم

 (
که 

فرمودند
 "

 لمالع
سلطانٌ ، من وجده صالَ بِه، و

 
من لَم 

لَیهصیلَ ع جِدهی
" )

ش، سلطنت و 
دان

قدرت است، هر که آن را بیابد با آن 
بر 

دیگران تسلط یابد
 

و هر که
 

آن را از 
دست بدهد

 
دیگران

 
بر او 

چیره شوند
 .(

یا 
حدیثی از رسول اکرم که فرمودند 

»
ش 

دان
اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین 

س برآن دست خواهند یافت
پار

« 

وضعیت موجود
تعداد قابل توجهی از همکاري  

ها بین دفاع و 
دانشگاه

ها، صوري و ظاهري بوده و دانشگاه
ها و 

صنایع 
س نیاز واقعی به همکاري 

دفاعی احسا
ندارند

 .
هر چند این سطح همکاري در مواردي 
نسبت به سایر صنایع وضع بهتري دارد لکن با حد 

مطلوب خود فاصله زیادي دارد
 .

این واقعه، ناشی از 
روایت

١ 
حاکم بر کلیت اقتصاد کشور ایران است 

که تحت تاثیر روایت 
"

بچه پول
داري ملی و 

اقتصاد نفتی
"١

 
و تعامل طرفین در پارادایم 

"
اقتصاد منبع محور

" 
و ضعف در گذار به 

"
اقتصاد 

ش محور
دان

" 
به دلیل وابستگی به مسیر و 

دشواري چشم پوشی از 
"

منابع مالی بادآورده 
ش نفت

حاصل از فرو
" 

ش براي کسب 
به جاي تال

درآمد از راه 
"

ش و فن
خلق و بهره برداري از دان

-
آوري

" 
است
. 

   هاروایت/ ها استعاره/ ها اسطورهالیه  
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را ترسیم » وضع مطلوب«و » استمرار وضع موجود«منظور تبیین بیشتر این موضوع در قالب دو سناریو، به

  :کنیممی
  :استمرار وضعیت موجود) الف

 توان به شکل ذیل به تصویر کشیداست را می» بچه پولداري ملی«پیامدهاي مربوط به علت الیه چهارم که 
صد البته . شودگذاران نوشته میمنظور هشدار به سیاستالزم به ذکر است این تصویر نگاه بدبینانه بوده و به(

. توان از این پیامدهاي منفی اجتناب کردتر میهاي درستگذاريتر و سیاستهاي دقیقریزيبه واسطه برنامه
است تا » بچه پولداري ملی«هاي استمرار انگاره منظور جلب توجه به پیامدبه تصویر کشیدن این سناریو، به

  ): ریزي براي فاصله گرفتن از پیامدهاي منفی آن را فراهم کندزمینه یادگیري و برنامه
ي آنها توجه به گیرند و طبیعتاَ دغدغه ها قسمت اعظم بودجه خود را از بودجه عمومی کشور می دانشگاه

ها، براساس تعداد دانشجو، تعداد  بودجه دانشگاه. خواهد بودها و معیارهاي تخصیص بودجه دولتی  مالك
ها ها به سمت تقویت این شاخص اعضاي هیات علمی و تعداد کارمندان است، در نتیجه، تالش دانشگاه

کنند جذب حداکثري  یعنی اقدام به افزایش ظرفیت در کلیه مقاطع تحصیلی نموده، سعی می. شودمتمایل می
هاي تحصیالت تکمیلی  د و به تبع آن معیارهاي کیفی جذب دانشجو را باالخص در دورهدانشجو داشته باشن

در عین . کنند دهند و براي پوشش واحدهاي درسی اقدام به جذب اعضاي هیات علمی بیشتر می تقلیل می
عضاي هیات و ا) ISCها مانند  بندي ادامه حیات دانشگاه و ارتقاء جایگاه در رتبه(حال منافع همسوي دانشگاه 

بدیهی است که . گردد منجر به تولید و نشر مقاالت علمی در حجم انبوه می) ارتقاي رتبه و پایه علمی(علمی 
ها یا در یک بر این اساس، مقاله. دغدغه اصلی همان تولید و انتشار مقاله است نه حل مساله به صورت علمی

یا سایر مراجع مانند  ISIویژه به(المللی  هاي بین نشریهمنظور اخذ پذیرش در فضاي انتزاعی تحریر شده یا به
هاي مورد عالقه و مورد قبول آن نشریات و جوامع مرتبط با آن کنند به مسایل و سوال ، تالش می)اسکوپوس

  . کشورها و جوامع بپردازند
یر افتان و به مس) بودجه متکی به نفت(هاي گوناگون دولتی  از طرف دیگر، صنعت نیز به واسطه حمایت

کنند یا در موارد  مدیران صنایع یا اساساَ نیاز به همکاري با دانشگاه را احساس نمی. دهد خیزان خود ادامه می
دارند، با شکست مواجه  محدودي که مدیران خبره صنایع به سمت همکاري و تعامل با دانشگاه گام برمی

اي  هاي علمی گسترده ها و برنامه تند و چه بسا پروژهبین هس این مدیران در ابتدا به دانشگاه، خوش. شوند می
ها، منافع خود را به دالیل فوق الذکر در  جایی که اعضاي هیات علمی دانشگاهکنند، اما از آن هم تعریف می

کنند، نه در پرداختن به مسایل و مشکالت صنایع، در نتیجه، این  هاي دیگري دنبال می معیارها و شاخص
ها، به هم گره  چون منافع صنایع و دانشگاه. گیرد ر رنگ و بوي تصنعی و صوري به خود میها بیشت همکاري

نخورده است، اعضاي هیات علمی بیشتر دنبال استخراج مقاله، تدوین کتاب یا تهیه سایر آثار علمی از 
اي آنها اي اهمیت چندانی بر صورت ریشههاي منعقد شده هستند و حل یا عدم حل مسایل صنعت به پروژه

                                                                                                                                             
 .انتخاب شده است) 30/7/1393( نخبگان با این عبارت از فرمایشات مقام معظم رهبري در دیدار ١
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شوند و  ها دلسرد می مند صنایع نیز نسبت به همکاري با دانشگاه با این اوصاف همان مدیران دغدغه. ندارد

ها  هاي دولتی با دانشگاه البته همکاري بین صنایع و سازمان. کنند نتیجه قلمداد می ها را بی این نوع همکاري
بودجه متناظر دولتی آن کماکان ادامه خواهد داشت البته  مندي از ردیف به خاطر الزام دولتی و با انگیزه بهره

اي  اصل بر این خواهد بود که پروژه. در این شرایط مهم نیست که نتایج این همکاري در چه حدي مفید باشد
ولو غیر (هایی را  ها نیز گزارش منعقد شود، ردیف بودجه پژوهشی آن صنعت یا سازمان قطع نشود و دانشگاه

  . دست آورندو از این نمد، کالهی براي درآمدهاي اختصاصی خود بهتهیه ) مفید
روز از دانش روز فاصله گرفته و براي جبران ها، صنایع روزبهآوريبا توجه به کوتاه شدن چرخه عمر فن

ها نیز بدون توجه به نیازهاي واقعی  دانشگاه. ها نخواهند بود ماندگی خود حاضر به همکاري با دانشگاهعقب
هاي مختلف کشور در پی رشد خود خواهند بود و رشد کیفی آنها مربوط به تولید آثار علمی  نایع و سازمانص

هاي برتر ایران  بینانه تعداد دانشگاه هاي داخلی بوده و در وضعیت خوش غیر مرتبط با مسایل صنایع و سازمان
هاي در دانشگاه ایرانی در رتبه بندي شانگ 2در شرایط کنونی (المللی بیشتر خواهد شد  هاي بین بندي در رتبه

ها و ضمن تخصیص  گذاران، ضمن تحسین رشد دانشگاهمسئولین و سیاست). دانشگاه برتر قرار دارد 500بین 
مانند پارك علمی، مراکز (ها و همچنین ضمن ایجاد نهادهاي تصنعی  هاي بیشتر و بیشتر به دانشگاه بودجه

کارهایی مانند ارتباط صرف با  عدم رشد صنایع متحیر مانده و رشد صنایع را در راه، از ...)علمی و تحقیقاتی و 
  .، جستجو خواهند کرد)هاي داخلی نه ارتباط با دانشگاه(صنایع کشورهاي پیشرفته 

، انجام شده، )1387(راد و موسوي هاي مشابه، در مقاله دیگري که توسط قانعیالزم به ذکر است، به تحلیل
البته هدف آن پژوهش، تبیین الگوي خلق دانش بر اساس ساختار اقتصادي کشور ایران . است اشاره شده

، نظریه )عبارت دیگر انگاره منتخب آنها براي تبیین رابطه دانشگاه با صنعتو به(است و مبناي تحلیل آنها 
است که تاثرات عمیقی شناختی کنند که ذهنیت رانتیه نوعی وضعیت روانآنها بیان می. است» دولت رانتیه«

کارمندان بخش . گرددمنظور ابراز قدردانی، واگذار میقراردادهاي تولید نه از طریق محاسبات، بلکه به. دارد
کارآفرینان، به تدریج از تولید . دانندعمومی، تنها وظیفه خود را حضور در ساعات تعیین شده در دفاتر خود می

مایوس شده و وارد معامالت داللی ] انش و دانشگاهی در ارتقاي تولیدکاربردي سازي دانش و استفاده از د[
شده و عمالً صنایع » کلید در دست«ذهنیت رانتیه، باعث گسترش روش . شوندمانند زمین و مسکن می

راد و قانعی(ها براي توسعه علم و کاربردي سازي علم نخواهند داشت تمایلی براي همکاري با دانشگاه
  .)1387موسوي، 

  :حرکت به سمت وضع مطلوب) ب

ها براین باورند که علم  دانشگاه. دانند ها و صنایع منابع خود را در گروي تامین منافع همدیگر می دانشگاه
علم یا «ماند در حکم  دانش و علمی که صرفاً در مقام نظریه باقی می. خورد بدون کاربرد چندان به درد نمی

ه، در تالشند تا علم و دانشی را توسعه دهند که رافع نیازهاي کشور از جمله در نتیج. شود قلمداد می» ینفَع
صنایع نیز بر این باورند که براي رشد و توسعه خود نیازمند ارتباط گسترده و . نیازهاي صنایع کشور باشد

  .ها هستند عمیق با دانشگاه
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علم کاربردي، کاربردي سازي دانش و  تولید«ها، موفقیت خود را نه در رشد کمی، بلکه در کیفیت  دانشگاه

اعضاي هیات علمی، پیوسته در صددند تا از یک سو نیاز . دانند ، می»هاحل عمیق مسایل صنایع و سازمان
هاي علمی صورت دقیق و عمیق شناسایی کرده و از سوي دیگر با استفاده از علم و دانش و روشصنایع را به

عموم صنایع کشور با مشاهده موفقیت آن دسته از صنایعی که با . اقدام به رفع آن نیازها نمایند) آکادمیک(
کنند، بدون نیاز به مشوق خارجی یا اجبار خاصی، با انگیزه و عالقه درونی اقدام به  ها همکاري می دانشگاه

ها  ساً ادامه حیات خود را در گروي همکاري علمی با دانشگاهنمایند و اسا ها می ایجاد ارتباط و تعامل با دانشگاه
  . بینند می

هاي خود را براي ارتباط با ها و توانمندياند تا قابلیتها در یک جو رقابتی در تالش در این فضا، دانشگاه
د طبیعتاً صورت واقعی و عمیق حل نمایدانشگاهی که بتواند نیاز بیشتري را از صنایع به. صنعت گسترش دهند

عالوه بر آن، دانشجویان برتر . فرصت بیشتري براي جذب پروژه و انتعقاد قرارداد با صنعت پیدا خواهد کرد
ها در یک بستر و  بدین واسطه، رشد دانشگاه. کنند ها پیدا می نیز عالمه بیشتري براي تحصیل در این دانشگاه

، به شکل ذیل نشان »هاي پویاسیستم«استفاده از ابزار  توان با این واقعیت را می. گیرد رقابت واقعی شکل می
  :داد

  
 ل صنعتیرشد همکاري علمی به واسطه میزان حل مسا: حلقه اول  
 ها  هاي دانشگاهها و زیرساختقابلیت يتقویت مالی و ارتقا: حلقه دوم  
 ها رشد علمی دانشگاه: حلقه سوم  
 صنعتتعمیق همکاري علمی بین دانشگاه و : حلقه چهارم 
 رشد همزمان دانشگاه و صنعت: حلقه پنجم 

افزایش منابع
مالی دانشگاه ھا

تقویت زیرساختھا و
جذب ھیات علمی

نرخ جذب پروژه
تحقیقاتی

+

+

+

رشد علمی دانشگاه ھا
نرخ حل مسائل صنعت

توسط دانشگاه ھا

+

+ +

+

+
+
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  :گیري و پیشنهادهانتیجه - 5

نظران و گذاران، صاحبهاي اخیر از سوي سیاست همکاري دانشگاه و صنعت، موضوعی است که طی دهه
گران، مورد بررسی و توجه قرار گرفته است و ابعاد مختلف آن از زوایاي تخصصی ارزیابی و تحلیل پژوهش

با توجه به تاثیرگذاري عمیقی که این نوع از همکاري بر توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور دارد، . استشده 
گذاران پیشنهاد و عملیاتی شده است کارها و سازوکارهاي متعدد و متنوع و گاهی متناقض از سوي سیاستراه
همکاري دانشگاه و صنایع دفاعی  منظور ارتقاي کمی و کیفیاز سوي دیگر، سازوکارهایی که تاکنون به]. 11[

-گیري برخوردار نبوده است و عمدتاً بههاي نسبی، از اثربخشی چشماند، علی رغم کسب موفقیت طراحی شده
رسد که اثربخشی پایین این ساز وکارها که  به نظر می. صورت مقطعی و جزئی به بهبودهایی منجر شده است

شوند، از سطحی  ها طراحی می ي و همچنین رفع موانع و چالشگیري همکارمنظور بسترسازي براي شکلبه
 . گیرد ها، نشأت می بودن تحلیل

توانیم تغییر  از سوي دیگر، یک سؤال خیلی مهم این است که ما چقدر اختیار داریم و چه متغیرهایی را می
همکاري دانشگاه و ها و صنایع دفاعی تأثیر بگذارد؟ ریشه موضوع  دهیم که بر تعامل و همکاري دانشگاه

هاي حاکم بر آن از یک سو و روایت  تر مانند ساختار اقتصادي کشور و پارادایمصنعت در مباحث خیلی بنیادي
  . گردد، از سوي دیگر برمی»بچه پولداري ملی«عنوان و استعاره ایرانیان از وضعیت کشور به

. هاي مختلف قابل مطالعه و بررسی استالیهعبارتی دیگر، موضوع همکاري دانشگاه و صنایع دفاعی در به 
ها و ارایه سازوکارها در رابطه با موضوع همکاري دانشگاه  تاکنون، بسیاري از مطالعاتی که به شناسایی چالش

اند که از کارایی و  هایی رسیده اند و در انتها به رهیافت هاي مشهود محدود شدهاند، به الیه و صنعت پرداخته
هاي پویا، سازنده  و ماندگار در به همین دلیل، تا به امروز همکاري. اند و کافی برخوردار نبودهاثربخشی الزم 

هاي زیرین، منجر به پرداختن به الیه. خورد هاي کشور کمتر به چشم می میان صنایع دفاعی و دانشگاه
ازوکارهاي سطحی کارها و سهاي خرد و سطحی شده و در نهایت به ارایه راه شناسایی موانع و چالش

هاي کالن و عمیق منجر  هاي زیرین، به درك و شناخت از موانع و چالشکه، تمرکز بر الیهگردد، در حالی می
  .دنبال خواهد داشتتر را بههاي بنیادي کارها و رهیافتشود که به مراتب راه می

گیري از و بهره (CLA)اي یهبر این اساس، در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از روش تحلیل علّی ال
، به شناسایی وضعیت موجود، )در قالب پانل خبرگان(نظرات چندي از خبرگان دانشگاه و صنایع دفاعی 

هاي لیتانی، ها در الیههاي صنایع دفاعی و دانشگاهوضعیت مطلوب و سازوکارهاي گذار در ربطه با همکاري
هاي پژوهش در اي از یافته ها پرداخته شود که خالصهاستعاره/ هابینی و اسطورهجهان/ مند، گفتمانعلل نظام

  . ، ارایه شده است1جدول 
کند بهبودهاي نسبی ایجاد می) مندعلل نظام(و سطح دو ) لیتانی(گردد که پیشنهادهاي سطوح یک تاکید می

جهت . اندن مساله خواهد بودو صد البته از آن موارد هم باید استفاده کرد لکن اکتفا کردن به آن باعث باقی م
  :تبیین بیشتر به شکل ذیل توجه شود



 27    ايرویکرد تحلیل علّی الیه :ها آورانه میان صنایع دفاعی و دانشگاههاي علمی و فن همکاري

 

  
، دربرگیرنده پیشنهادهاي )ستون سوم( 1توان گفت که سازوکارهاي ارایه شده در جدول طور کلی، میبه

  . نظر شده استسیاستی و مدیریتی است و به دلیل پرهیز از تکرار، از ذکر مجدد آنها در این قسمت صرف
گردد که با دقت نظر در این گیرندگان این حوزه پیشنهاد مییمگذاران و تصمبر این اساس، به سیاست

هاي مطلوب را انتخاب و با ، سیاست»افق زمانی مورد نیاز براي عملیاتی شدن«و » عمق تاثیر«سازوکارها و 
ع ویژه صنایها با صنایع بهآورانه دانشگاههاي علمی و فناجراي آنها گامی در راستاي بهبود روابط و همکاري

  .دفاعی کشور بردارند
بویژه صنایع (ها و صنایع هاي آتی در زمینه همکاري میان دانشگاه در پایان، چند پیشنهاد براي انجام پژوهش

  :گردد ارایه می) دفاعی
 که با نظریات اقتصادي به ها دیگر رقابت نیست و ما باید به جاي این در اقتصادهاي دولتی، محور فعالیت

بسیار واضح است که دو . کنیم، باید با نگاه سیاسی به استقبال این موضوع برویم این موضوعات نگاه
نفر که یکی نگاه اقتصادي و دیگري نگاه سیاسی به مسایل دارند، در دو فضاي متفاوت فکر کرده و 

عبارتی اقتصاد حال باید دید در اقتصادهایی که شبیه اقتصاد ما هستند و به. نمایند گیري میتصمیم
هایی پیرامون موضوع همکاري دانشگاه و صنعت معتبر  ولتی و دستوري دارند، چه مفروضات و نظریهد

بنابراین، مطالعه و بررسی تجارب همکاري دانشگاه و صنعت در کشورهایی که داراي بدنه . است
مطالعه  در ادامه این. گردد هاي آتی پیشنهاد می عنوان موضوعی براي پژوهشاقتصادي دولتی هستند، به

 .توان به ارایه الگویی مناسب براي کشورهایی که دولت محور هستند پرداختتطبیقی می
 ها و صنایع در کشور ما تحت پارادایم اقتصاد نفتی به سمت مدل هاي کسب و کاري سوق پیدا دانشگاه

. دولتی تاکید شده استطور بیش از اندازه بر منابع مالی و غیرمالی و بودجه هاي ها بهاند که در آنکرده
گوي هاي کسب و کار مطلوبی هستند که پاسخ ها و صنایع نیازمند طراحی مدل در نتیجه، دانشگاه

 انتزاعی

 ملموس
دها

نها
یش

ع پ
نو

 

 افق زمانی بلند مدت کوتاه مدت

 لیتانی

 مندعلل نظام

 بینیجهان

 روایت/ اسطوره/ استعاره
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برنده را تضمین  -هاي واقعی، بلندمدت و برنده شرایطی غیر از وضعیت حاکم باشد و به نوعی همکاري

ها با صنایع در شرایط ویژه  دانشگاههاي کسب و کار مطلوب براي همکاري  بنابراین، طراحی مدل. نماید
 .گردد عنوان موضوعی براي پژوهش پیشنهاد میاقتصادي کشور به

  گذار به اقتصاد مقاومتی و ضرورت حرکت به (موضوع مهم دیگر، شرایط اقتصادي ویژه کشور است
انی و دانشی هاي انسسمت اقتصاد غیرمتکی بر نفت و خام فروشی و تاکید بر مابقی منابع بویژه سرمایه

بر این اساس، . ها و صنایع کشور گردد هاي دولتی دانشگاه تواند منجر به کاهش بودجه که می) کشور
رو، به ها و صنایع مختلف کشور در شرایط پیشارایه راهبردها و سازوکارهایی براي همکاري دانشگاه

 .گرددعنوان موضوع دیگري براي پژوهش پیشنهاد می

ها، در شرایط پسا تحریم هاي صنایع با دانشگاهتوان به تحلیل روابط و همکاريشنهاد، میعنوان آخرین پیبه
با این توضیح که، در شرایط پسا تحریم، صنایع مختلف کشور در معرض رقابت و همکاري با . اشاره نمود

یق به برخی گیرند و از این طر، قرار می)بویژه کشورهاي صنعتی و توسعه یافته(صنایع کشورهاي دیگر 
ها تحکیم هاي برطرف کردن این خالها و شکافیکی از راه. برندآورانه خود پی میهاي دانشی و فنشکاف

عنوان موضوعی کلیدي بر این اساس، این موضوع نیز به. ها استهاي صنایع با دانشگاهروابط و همکاري
  .گرددهاي آینده معرفی میبراي پژوهش
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