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 مقدمه
تجارب و علوم  -هها و صنايع حاكي از وجود موانعي است كه از جريان اطالعات وضعيت موجود روابط دانشگا

 -بين اين دو نهاد مهم جلوگيري ميكند و اشكاالتي را  در اهداف و عملكرد آنها ايجاد مينمايد. عالوه بر اين 

ضعيت انحراف از و -روابط سيستم مورد بحث باعث ميشود تا با شروع اشكال  "دورگونه"خصوصيت اين 

افزايش يابد. همچنان كه اگر با دست گذاشتن روي نقاط كليدي سيستم و اتخاذ سياستهاي  "مطلوب مرتبا

جهت صحيحي به اين جريان داده شود انتظار ميرود شاخصهاي پيشرفت دانشگاهها و صنايع به  -اصالحي

 صورت رشديابنده اي بهتر شوند.

تم مورد بحث را يكي از فارغ التحصيالن دانشگاهها و ديگري ميتوان نشان داد كه دو جزء مهم و كليدي سيس

هيئت علمي دانشگاهها تشكيل ميدهند به طوري كه توجه به تواناييهاي علمي و عملي آنها و حل مشكل در 

اين دو قسمت باعث ميشود جهت لوپ فوق الذكر در جهت مثبت تغيير يابد و باعث اصالح رفتار كلي سيستم 

ض كه اكثر هيئت علمي دانشگاهها حداقل در دور كارشناسي فارغ التحصيل دانشگاههاي داخلي گردد. با اين فر

چراكه وضعيت جزء دوم نيز به مقدار زيادي متأثر از وضعيت آن  -اهميت جزء اول بيشتر ميشود  -بوده اند 

ميتي ممتاز پيدا خواهد بود. بدين ترتيب تأكيد روي كيفيت علمي و تجربي فارغ التحصيالن دانشگاهها اه

ميكند. در اين مقاله  ابتدا وضعيت موجود سيستم ارتباطي دانشگاهها و صنايع مورد تحليل قرار ميگيرد و 

سپس با بررسي تجارب موفق در افزايش كارايي فارغ التحصيالن دانشگاهها سعي ميشود راه حل تعميم يافته 

 كلي سيستم ارائه گردد. اي براي اصالح رفتار اين متغير كليدي و نهايتا مشكل

 تشريح وضعيت موجود

 اشكاالت موجود در سيستم ارتباطي دانشگاه و صنعت را مي توان در سه جزء  اين  سيستم جستجو كرد : 

صاحبان و مديران صنعت و هيئت علمي دانشگاه . در مورد جزء اول واقعيتي كه  -فارغ التحصيالن دانشگاه 

رغ التحصيالن دانشگاههاي ما در شروع كار و در مواجهه با مسائل عملي وجود دارد اين است كه اكثر فا

ميبينند كه از يك طرف آموخته هاي دانشگاههيشان كاربردي پيدا نميكند و از طرف ديگر از اطالعات و دانشي 

كه در حل يك مشكل صنعت به كار ميآيد بي بهره هستند. اين دوگانگي عذاب دهنده موقعي تشديد ميشود 

رفتار زيردستان نيز حاكي از عدم اعتماد به توانايي تخصصي آنها باشد. بدين ترتيب فارغ التحصيل تازه كار  كه

به تدريج اعتماد به نفس خود را از دست ميدهد و براي جبران اين كمبود به جنبه هايي از كار ميپردازد كه 

صي باعث ميشود كه فرد از كسب تجربه و كمتر مفيد است. نپرداختن به كار اصلي و دور شدن از زمينه تخص

رشد مداوم محروم بماند و حتي مجموعه دانشها و تواناييهاي عملي اوليه او به واسطه فراموشي تدريجي كاهش 

 نيز پيدا كند.

انتظاراتي كه  -صاحبان و مديران صنايع بعد از استخدام يك فارغ التحصيل دانشگاه از او انتظاراتي دارند 

از آنها بي مورد نيست. آنها انتظار دارند يك مهندس در نقشها و پستهاي فني مختلف مطرح در  حداقل بعضي

يك كارخانه مشكالت را حل كند. به طور مثال از يك مهندس نساج انتظار دارند بتواند اشكال موجود در 

اشكال رنگ محصول را در مورد طراحي پارچه نظر فني داشته باشد و يا مثال  -كيفيت نخ توليدي را بشناسد 

تشخيص دهد و در حل آن بكوشد . آنها ممكن است اين توقع را نيز از يك مهندس نساج داشته باشند كه مثال 

مسائل بازرگاني و خريد مواد اوليه آنها را رتق و فتق كند يا اينكه در مورد مسائل مالي چاره ساز باشد و يا اينكه 



انتظارات ثانويه نابجا از همين جا نشات گرفته است كه مهندسيسن به مشكالت اداري آنها را حل كند. اين 

جاي پرداختن به زمينه هاي فني به زمينه هاي غير تخصصي خود كشيده شده و بنابراين كم كم اين وظايف 

 جزئي از وظايف آنها قلمداد شده است.

باز نتايج عملكرد مهندسين فارغ  -بهر صورت اگر فقط انتظارات بجاي صاحبان صنعت را نيز در نظر بگيريم 

التحصيل ما به داليل فوق مورد قبول آنها نيست. اين بي اعتمادي به متخصيصن فني باعث مي شود تا عمال در 

زمينه هاي تخصصي از انها استفاده نكرده و مسئوليتي به آنها واگذار نكنند يا مسئوليتي غير مرتبط با تخصص 

نكه در صورت دادن مسئوليت عمال نقش موثري در جريان امور نداشته باشند . به هر افراد به آنها بدهند و يا اي

اين مجموعه فعاليتهاي فني است كه بيشتر از هر كار ديگر در يك واحد صنعتي آسيب ميبيند و  -صورت 

عف نوآوري و پيشرفت باز ميماند . اساسا مشكل اصلي صنعت ما در همين ض -بدون متولي خبره اي از رشد 

فني است. همين اقيم بودن بخش تكنولوژيك واحدهاي صنعتي ماست كه ما را ناتوان از رقابت با كشورهاي 

 پيشرفته كرده است.

به هر حال كشيده شدن مهندسين از بخشهاي فني به بخشهاي مديريتي غير تخصصي عارضه اي است كه 

وقعي مي توان اين روند را طبيعي و سالم محسوب دامنگير بسياري از صنايع ما است. البته بايد متذكر شد كه م

با  آن رشد كند و به تدريج و بعد از  -كرد كه يك مهندس جوان در زمينه هاي فني كارخانه شروع به كار كند 

 طي مراحل مختلف به رده هاي باالتر مديريت آنهم مديريت فني و نه مديريت مثال اداري يا مالي دست يابد.

يستم  مورد بحث را هيئت علمي دانشگاهها تشكيل مي دهند. اساتيد دانشگاهها تحصيالت جزء انساني سوم س

عالي خود را يا در دانشگاههاي خارجي و يا در دانشگاههاي داخل انجام داده اند. در صورت اول و حتي در 

ها با مسائل صنعت و معموال آشنايي آن -مواردي كه افراد در بهترين و مفيدترين دانشگاهها درس خوانده باشند 

شرايطي كه با شرايط صنعت ما  -صنعت همان كشورها و مشكالت و شرايط مربوط به آنها محدود مي شود 

زمينه هاي تئوري منطبق  -بسيار متفاوت است. بديهي است كه چنين استادي در آموزش خود به دانشجويان 

نعتي آن كشورها را نيز القا خواهد كرد. در مورد با شرايط آن جوامع و در بهترين حالت زمينه هاي تجربي و ص

هيئت علمي فارغ التحصيل دانشگاههاي داخلي نيز به دليل شرايط حاكم بر وضعيت تحصيلي دانشگاهها كه در 

آشنايي افراد به مسائل واقعي صنعت چندان بيشتر از گروه اول نبوده و از نظر  -جزء اول بدان پرداخته شد 

يز حداقل اطالعات آنها به تازگي و دست اول بودن فارغ التحصيالن دانشگاههاي خارجي زمينه هاي تئوري ن

معموال اساتيد دانشگاهها به دليل سابقه اي كه با زمينه هاي  -نخواهد بود. بدين ترتيب و تحت اين شرايط 

  -تئوري و يا زمينه هاي تجربي ناآشنا در كشور دارند 

رشد و پيشرفت خود را در همان زمينه ها جستجو       -حفظ ميكنند  عالقه مندي خود را به همان سمت

 ميكنند و به همين دليل از مسائل واقعي بيشتر فاصله ميگيرند.

ارتباط دانشگاهها و صنايع تنها به تربيت نيروي متخصص و ارتباط از طريق فارغ التحصيالن محدود نميشود. 

ترده اي در انجام تحقيقات مورد نياز يكديگر داشته باشند. اما در دانشگاهها و صنايع ميتوانند همكاريهاي گس

اين مورد نيز وضعيت موجود كشور ما چندان رضايت بخش نيست . بسياري از مشكالت حل نشده در صنايع 

وجود دارد كه تالشي براي تعريف و حل آنها صورت نميگيرد و از طرف ديگر بسياري از تواناييهاي بالقوه در 

هها وجود دارد كه يا اصوال صرف تحقيقات نميشود و يا صرف تحقيقات غير كاربردي ميشود. بدين دانشگا

 ترتيب وضعيت موجود در اين قسمت نيز حاكي از وجود يك اشكال اساسي است.

 

 تحليل سيستم :
ط آنها بايد متغيرهاي اين سيستم را مشخص كرده و رواب -براي تشريح وضعيت كلي ارتباط دانشگاه و صنعت 

را نشان دهيم . در بحث تحليل سيستمها اصوال دو نوع  رابطه علت و معلولي بين متغيرها وجود دارد : يكي 



رابطه مثبت و ديگري رابطه منفي . دو متغير داراي رابطه مثبت علت و معلولي هستند اگر با افزايش يكي 

ابطه علت و معلولي بين دو متغير موقعي منفي ديگري افزايش پيدا كرده و يا اينكه نرخ رشد آن زياد شود و ر

 محسوب ميشود كه افزايش در يكي به كاهش ديگري منجر شده و يا نرخ افزايش آنرا كاهش دهد.

عنصري كه معموال در بررسي سيستمها اهميت زيادي دارد وجود دور يا لوپ است و اين وقتي است كه رابطه 

د آن برميگردد. يك لوپ موقعي مثبت است كه تعداد روابط منفي آن يك متغير با ساير متغيرها نهايتا به خو

زوج و موقعي منفي است كه تعداد روابط منفي آن فرد باشد. يك لوپ مثبت در طول زمان باعث رشد فزاينده 

متعيرهاي سيستم ميشود در حالي كه وجود لوپ منفي به  -چه در جهت مطلوب و چه در جهت غير مطلوب  -

بيت سيستم منجر ميشود. بنابراين اينكه چه نوع لوپي در يك سيستم حاكم باشد تعيين كننده كنترل و تث

 وضعيت كلي آن سيستم يعني رفتار رشد يابنده و انفجاري و يا رفتار هدفجو و كنترل پذير خواهد بود.

صنعت را نشان شكل صفحه بعد يك مدل اجمالي از روابط حاكم بر سيستم مورد بحث يعني ارتباط دانشگاه و 

ميدهد. يك متغير كليدي در اين سيستم متغييري است كه كارايي صنعتي نام گرفته و به صورت زير تعريف 

 ميشود : 

     

 كارايي صنعتي
صورت كسر فوق را مجموعه دروس تئوري و عملي تشكيل ميدهند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم براي 

معياري از ميزان مفيد بودن يك فرد در  -نابراين با تقسيم آن بر مخرج حل مشكالت كاري مفيد خواهد بود و ب

به "مواجهه با مسائل واقعي جامعه به دست ميآيد. قابل توجه است كه منظور ما از كلمه كارايي به همان معني 

يك  بوده و بنابراين ممكن است با تعريف ديگري از كارآيي كه به صورت نسبت خروجي به ورودي "كار آمدن

 سيستم است كامال مطابقت نداشته باشد.

 بررسي نمودار نشان دهنده وجود لوپهاي مثبت متعدد در روابط متغيرهاي سيستم است.

متغيرهاي سيستم به صورت فزاينده اي در جهت  -بنابراين انتظار داريم در صورت وجود تغييرات نامطلوب 

 اين رشد مرتبا افزايش يابد . -جهت مطلوب نامطلوب رشد كنند و در صورت وجود مقداري رشد در 

از يك متغير شروع كرده و روابط را دنبال ميكنيم. اگر فرض كنيم تحصيالت دانشگاهي متناسب با نيازهاي 

 بالتبع كارايي فارغ التحصيالن نيز افزايش خواهد يافت. -صنعت كارايي خود را افزايش دهد 

ده در واحدهاي صنعتي باعث ميشود بتوانند سهم بيشتري از افزايش كارايي نيروهاي متخصص استخدام ش

مسئوليتهاي فني را به عهده بگيرند كه در نتيجه آن مديران نيز ميدان بيشتري به آنها خواهند داد. در صحنه 

خود عاملي است كه باعث رشد تواناييهاي تجربي و عملي آنها  -قرار گرفتن افراد و مواجه شدن با مشكالت 

دو نتيجه را  -ارايي صنعتي آنها را افزايش ميدهد . اما حضور نيروهاي متخصص در صحنه مسائل فني شده و ك

در پي خواهد داشت : يكي اينكه باعث ميشود كه مشكالت دقيقتر شناسايي شود و زمينه هاي همكاري 

هاي صنعتي منجر شده دانشگاه در حل آنها فراهم گردد و ديگر اينكه به بهبود كيفيت و كميت توليد در واحد

به طوريكه در مجموع شاخصهاي رشد  -باعث بهبود وضعيت اقتصادي و توانايي حضور آنها در بازار ميشود 

صنعتي كشور را بهتر خواهد كرد. به عالوه اين كه بهبود وضعيت اقتصادي يك كارخانه اين  را به او ميدهد تا 

تر كند و بدين  ترتيب حضور بيشتر دانشگاه را  پذيرا درصد بيشتري از درآمد خود را صرف تحقيقات جديد

 باشد. 

استقبال صنعت از دانشگاه باعث ميشود سهم بيشتري از تحقيقات دانشگاه صرف تحقيقات صنعتي شود. بدين 

ترتيب با آشنايي دانشگاه با مشكالت صنعتي و بررسي زمينه هاي تئوري وعملي حل آنها.قابليتهاي دانشگاه در 

باط افزايش يافته و همين خود اعتماد بيشتر صاحبان صنايع را براي مراجعه به دانشگاهيان فراهم اين ارت

 ميكند. از طرف ديگر افزايش تحقيقات صنعتي



 

 

 

دانشگاه كه مستلزم حضور بيشتر هيات علمي در اين گونه تحقيقات است باعث ميشود آشنايي و گرايش اساتيد 

كه خواه و ناخواه بر نحوه تدريس آنها اثر گذاشته و دانشجويان را بيشتر با به زمينه هاي عملي بيشتر شود 

مسائل مبتال به صنعت آشنا ميكنند. عالوه بر اين كه وجود تحقيقات كاربردي  در   دانشگاه به طور مستقيم 

 نيز دانشجويان را درگير كرده و كارآيي آنها را افزايش خواهد داد.

شگاهي عالوه بر نحوه و كيفيت تدريس هيات علمي به برنامه درسي تعيين شده نيز ميزان كارآيي تحصيالت دان

بستگي دارد. اين برنامه ها توسط سياست گذاران آموزش عالي تعيين ميشود و بنابراين اگر چه تاثير قابل 

سيستم توجهي در وضعيت آموزش دانشگاهي دارد ولي به عنوان يك عامل برونزا متاثر از متغيرهاي داخلي 

نخواهد بود. همين خصوصيت اين امكان را فراهم ميكند كه به صورت مستقل بتوان بر سيستم تاثير گذاشت و 

 از اين طريق سياستهاي اصالحي را اعمال كرد.

افرادي از آنها را كه تحصيالت باالتر را  -از طرف ديگر آشنا شدن و عالقمندي دانشجويان به مسائل كاربردي 

به عنوان هيات علمي به دانشگاه باز خواهند گشت. را هدفدار كرده و تحقيقات تحصصي  "نهايتا انتخاب كرده و

خود را بيشتر در اين زمينه ها جستجو ميكنند و بدين ترتيب با ورود مجدد به دانشگاه اساتيدي خواهند بود 

تند و بنابراين نقش آموزشي و ناآشنا  و فراري از مسائل واقعي نيس -كه عالوه بر تسلط بر زمينه هاي تئوري 

 پژوهشي خود را به صورت واقع بينانه اي ادامه ميدهند.

 

 بررسي تجربه آموزش پزشكي :

بايد اذعان  -با اين كه آموزش پزشكي در كنار آموزش فني و مهندسي و در شرايط اجتماعي واحدي وجود دارد 

ادعا را مي توان ارتباط تنگاتنگ فارغ التحصيالن موفقتر بوده است. داليل اين  "كرد كه آموزش پزشكي كامال

پزشكي با مسايل واقعي جامعه و پذيرش تخصصي پزشكان از طرف متقاضيان خدمات پزشكي يعني بيماران 

دانست. شايد دليل اصلي اين موفقيت اين  باشد كه مسئله درمان هيچگاه در طول تاريخ دچار انقطاع نشده 

همواره ارتباط عميق و ريشه اي بين پزشكي و  -از طب سنتي به پزشكي نوين  است و بنابراين عليرغم تحول

جامعه وجود داشته كه آن را به صورت خودكار هدفدار مي كرده است. در حالي كه در زمينه هاي فني و 

مهندسي ما شاهد اين انقطاع بوده ايم يعني بعد از فاصله گرفتن از صنعت سنتي به يكباره با صنعت مدرن 

 وبرو شده و ميخواستيم مسائل مختلف آن به صورت يكپارچه از طريق متخصصين داخلي رتق و فتق شود.ر

دليل فوق الذكر علي رغم اهميت آن نمي تواند راهگشاي معضل صنعت باشد چرا كه به هر صورت اكنون در 

 قدامات اصالحي را انجام دهيم.مقابل اين وضعيت به وجود آمده قرار گرفته ايم و بنابراين بايد با توجه به آن ا

موضوعي كه در مقايسه آموزش پزشكي با آموزش فني و مهندسي قابل مالحظه است برنامه آموزشي آن است. 

سال به تحصيل علوم  2برنامه آموزش پزشكي در حال حاضر بدين صورت است كه دانشجويان در ابتدا حدود 

بعد از آن طي يك  -تئوري پزشكي را آموزش ميبينند  سال مباحث 2سپس حدود  -پايه پزشكي ميپردازند 

ساله در كنار پزشك متخصص و در درمانگاه شاخه هاي مختلف پزشكي از قبيل  1.5دوره كارآموزي حدود 

سال  1.5جراحي و ... را به ترتيب مي آموزند و در نهايت در دوره كارورزي كه آن نيز حدود  -چشم  -داخلي 

و با داشتن مسئوليت پزشكي به معالجه بيماران ميپردازند كه در اينجا نيز هر يك از مستقيما  -طول ميكشد 

شاخه ها در فواصل چند ماهه موضوع كار دانشجويان مي باشد. بعد از طي اين دوره است كه فارغ التحصيالن 

فقيت مجموعه به صورت رسمي موفق به دريافت درجه پزشكي است ولي خود آن نيز مي تواند يكي از داليل مو

 محسوب شود.

 



 ارائه راه حل :
همان طور كه گفته شد وضعيت موجود سيستم موقعي اصالح مي شود كه از يك نقطه اقدام اصالحي صورت 

به عنوان يك  -گيرد. تغيير برنامه هاي آموزشي به صورتي كه به كارايي بيشتر فارغ التحصيالن منجز شود 

 كنترل مورد اشاره قرار گرفت. متغير با اهميت و در عين حال قابل

در مورد آموزش پزشكي نيز مشاهده شد كه برنامه مناسب آن تأثير مهمي در موفقيت نسبي اين رشته داشته 

است. بدين ترتيب به نظر مي رسد راه حل مناسب براي حل مشكل دانشگاه و صنعت با توجه به همين موضوع 

 در نظر گرفته شود.

ص  مطرح مي شود اين است كه يك دوره واسطه بين اتمام تحصيالت فعلي و دوره پيشنهادي كه به طور مشخ

رسمي شروع به كار فارغ التحصيالن در نظر گرفته شود كه در آن موضوعات اصلي هر رشته در كنار نيروهاي 

 متخصص با تجربه و با مشاركت اساتيد مربوطه كارآموزي شود.

اه حلي است كه هم از طوالني تر شدن بيشتر زمان ورود به بازار كار ادغام اين دوره در دوره خدمت سربازي ر

نيروهاي متخصص جلوگيري مي كند و هم اينكه به هدف افزايش كارآيي فارغ التحصيالن كمك خواهد كرد. 

تشكيالت دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها مي توانند  -براي هماهنگي و استفاده مناسب از اين دوره ها 

و به كار گرفته شوند. و مخصوسا با ايجاد پاركهاي صنعتي و وجود هسته هاي مشاوره صنعتي در   تقويت

اين امكان فراهم خواهد شد كه مراكزي در داخل دانشگاه به صورت متمركز مسئوليت آموزش  -دانشگاهها 

رار بگيرد عملكرد جهاد كارآموزي را نيز به عهده بگيرد. تجربه موفقي كه در اين ارتباط بايد مورد بررسي ق

دانشگاهي در ايجاد يك پل ارتباطي بين دانشگاه و صنعت و همچنين در فراهم كردن دوره آمادگي دانشجويان 

 و فارغ التحصيالن براي ورود در صنعت مي باشد.


