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 * براي توسعه همكاريهاي دانشگاه و صنعت در ايرانارهاييكارائه راه

  

  2نسرين نورشاهي  و1جعفر توفيقي

  

ضرورتي به با عبور از دوران توسعه صنعتي و ورود به عصر دانايي و توسعه دانش بنيان ارتباط دانشگاه و صنعت  :�����

كه اين دو نهاد بازيگران اصلي نظامهاي ملي نوآوري   به طوري،ستحياتي و اجتناب ناپذير و به يك الزام تبديل شده ا

ترين نقش را در تجاري سازي دستاوردهاي علمي و توسعه اقتصادي  تعريف شده آنها مهمو ارتباط باز دنوشميقلمداد 

توسعه فناوري و موريتهاي آموزشي و پژوهشي سنتي خود در نظام  ملي نوآوري در أدانشگاهها در ادامه م. اشتخواهد د

هاي نوآوري مبتني بر دانش را دار شده و با توليد دانش با ارزش اقتصادي، زمينهكارآفريني مسئوليتهاي جديدي را عهده

هاي اصلي توسعه مبتني بر دانايي نوآوري، نيروي انساني مشخصه. اندبراي بنگاههاي اقتصادي و صنعت فراهم كرده

ساختهاي عمده اين روند و زيرسعه و شركتهاي كوچك و متوسط دانش بنيان به شمار ميكارآفرين، واحدهاي تحقيق و تو

ثر ؤارتباط مبرقراري  براي ،امروزه. آيندعصر، دانشگاههاي كارآفرين و مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري به حساب مي

در اين . دكردهاي نظامهاي نوآوري اتخاذ دانشگاه و صنعت بايد راهبردها و راهكارهاي جديدي را در چارچوب كاركربين 

ايران از منظر نظامهاي نوآوري بيان و با توجه به كاركردهاي اين نظام جايگاه كشور مقاله ويژگيهاي صنعت و دانشگاه در 

مين أ با توجه به كاركردهاي سياستگذاري، تحقيق و توسعه، ت،سپس. ده استشهاي جهاني مشخص صنعت ايران در رتبه

، توسعه منابع انساني، انتقال و انتشار فناوري، كارآفريني و توليد كاال و خدمات پيشنهادهايي براي توسعه ارتباط منابع

    .دانشگاه و صنعت در ايران ارائه شده است
  

       .فناوري نظام ملي نوآوري، دانشگاه ،صنعت، :كليدي هاي واژه
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    مقدمه .�

است فناوري يكپارچه شده  مات با نظامهاي توليد دانش وخد  نظامهاي توليد كاال ويدر دنياي امروز

. كنندو در درون نظامهاي نوآوري و در تعامل تنگاتنگ و ارگانيك با يكديگر همزيستي و همكاري مي

نظام نوآوري تركيب منسجمي از دانشگاهها، مراكز پژوهشي، واحدهاي تحقيق و توسعه، شركتهاي 

  هاي انساني، امكانات و زيرساختهاي فيزيكي و نهادي و سرمايههاي خطر پذيردانش بنيان، سرمايه

 كه با يك مديريت متمركز و ساختار حقوقي و مقررات خاص و با اتصال به يك بازار مصرف، كاال است

  .]1[كندو خدمات دانش محور توليد مي

ري ابتدا غالباً الگوهاي نوآو. ه استشد نوآوري از يك تفنن به يك ضرورت براي بقا تبديل ،امروزه

 ولي بعدها مدلهاي ،]مثل فشار دانش به بنگاه يا كشش و تقاضاي بنگاه[صورت خطي ارائه شدند به

 چه ،صورت نهادينه شدن جريان خالق و زايشي و اثربخش دانش و بهندنوآوري توسعه بيشتري يافت

نظام ملي (ح ملي اي پويا در سط  تعبير شدند كه از طريق شبكه،به صورت آشكار و چه پنهان

با كاركردهاي متنوع سياستگذاري، پشتيباني، تحقيق و )  »NIS/NIN«شبكة ملي نوآوري/نوآوري

 علم و فناوري و دسترسي به آن، كارآفريني و توليد كاال و خدمات  توسعه، توليد، انتقال و اشاعه

�اي نگاه سيستم شبكه " در رويكردهاي جديد به نوآوري.]2[يابند  توسعه مي] آن تقاضا و عرضه[
" 

اي تمركز بر  الگوهاي شبكهدر . اهميت يافته است كه نيازمند همگرايي فرابخشي در سطح ملي است

اهم فعاليتهاي ارتباطي . استافزايش تعامل و روابط متقابل نهادها و كنشگران نظام ملي نوآوري 

سياستگذاري و  :از نداخالصه عبارتطور نوآوري بههاي نظام مليلفهؤدانشگاه و صنعت با توجه به م

انتشار  توسعه منابع انساني، توسعه، مين منابع مالي تحقيق وأتسهيل و ت پشتيباني، تحقيق و توسعه،

 بر اساس نظام مذكور رويكردي .]1[توليد كاال و خدمات  وارتقاي كارآفريني و انتقال فناوري،

  .دشوسيستمي به ارتباط دانشگاه و صنعت اتخاذ مي

منتها  ،گرددنظريه نظام نوآوري باز ميارائه  سابقه رابطه دانشگاه و صنعت به پيش از ،البته

سازي دانش، شرايط امروز جهان و رقابت تنگانگ بر سر توليد دانش و بهره برداري و تجاريپيچيدگي 

 نظامهاي فلسفه وجودي. ندكتري از ارتباط دانشگاه و صنعت را طلب ميمدلهاي جديدتر و پيچيده

كه در اين  طوريتوان در ايجاد زيست بوم مشترك براي دانشگاه و صنعت دانست، بهنوآوري را مي

 و موجبات يكپارچگي زنجيره توليد بدياميزيست بوم مفاهمه و درك متقابل بين اين دو نهاد عمق 

كاري دولت، دانشگاه در نظامهاي نوآوري هم .شودبرداري و تجاري سازي دانش فراهم ميبهره تا دانش

گرا شدن موريتأ دانش آغاز و موجب مزبرداري او صنعت از ابتداي زنجيره توليد، انتشار و بهره

ريزي و فعاليتهاي آموزشي و دانشگاهي كه برنامه. شودفعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها مي
____________________________________________________________________ 

 

1. Networking System Vision  
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 شد،اب اجتماعي و فرهنگي بخشي در  توسعه اقتصادي،گرا و معطوف به اثرموريتأپژوهشي آن م

گيري نظام گذاري و شكلايران نيز مستلزم پايهكشور  توسعه پايدار .شودناميده ميدانشگاه كارآفرين 

اين امر منوط به رابطة مبتني بر همزيستي  بنيان و دانشگاه كارآفرين است و ـ نوآوري و صنعت دانش

 همكاري ، به عبارت ديگر؛عالي استوزشآم نظام علمي و و همكاري متقابل ميان حوزه صنعت و

ميزان كارآفرين بودن  و نيز دانشگاه و صنعت در نظام نوآوري تابعي از ميزان دانش بنيان بودن صنعت

دهد كه بين تجربه جهان امروز نيز نشان مي.  استدانشگاه و ميزان دانش بنيان بودن دولت

.  اقتصادي كشورها رابطه تنگاتنگي وجود داردفناوري و برتريهاي صنعتي و  توانمنديهاي دانشي و

  ،ترين نهادهاي توليد دانش و تربيت نيروي انسانيعنوان مهممراكز تحقيقاتي به و دانشگاهها

حوزه صنعت  فناوري و تربيت نيروي انساني مورد نياز توانند و بايد نقش محوري در توليد دانش ومي

 ي استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و  فناوريهاتقويت بخش صنعت در گرو .دكننكشور ايفا 

عنوان نماينده حوزه دانشي وردها رابطه و همكاري دانشگاه بهابراي استفاده از اين دست. استپيشرفته 

رود كه مي  انتظارههادانشگا عالي واز آموزش. اي برخوردار استبا بخش صنعت از اهميت ويژه

 بعضي از معيارها 1در  جدول . دن و تقاضاگرا باشافزايش دهندنعت ظرفيتهاي پاسخگويي خود را به ص

  .و مالكهاي  دانشگاه كارآفرين و دولت و صنعت دانش بنيان درج شده است

  

    معيارها و مالكهاي دانشگاه كارآفرين، صنعت و دولت دانش بنيان:1جدول 

 دولت دانش بنيان صنعت دانش بنيان دانشگاه كارآفرين

  گاهي كارآفرينفرهنگ دانش

( نظام برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي تعاملي

  )تلفيق عرضه محوري و تقاضا محوري

  ساختار سازماني چابك و منعطف

هاي آموزشي و روشهاي تدريس مبتني برنامه

بر تقويت روحيه خالقيت، كارآفريني و 

  نوآوري

توليد دانش با ارزش ( گرا بودنموريتأم

  )افزوده اقتصادي

زشيابي و ارتقا مبتني بر رفتارهاي نظام ار

  فناورانه و نوآورانه

  ايرشته فرا و ايرشته ميان هايبرنامه

مديريت فناوري، سياستگذاري علم و ( 

  ...فناوري، كارآفريني و 

مين دانش مورد أتوانايي توليد و ت

  نياز

هاي فناوريتوانايي توسعه دانش و 

  موجود

  واحدهاي تحقيق و توسعه

توانمنديهاي درونزا براي توسعه ( 

  )فناوري

تخصيص اعتبارات كافي براي 

  تحقيق و توسعه

( نظام يادگيري فناوري 

توانمنديهاي برونزا براي انتقال و 

  )جذب فناوري

توانايي رصد، تحليل و آينده 

  فناورينگري 

اتخاذ سياستهاي حمايتي و 

  تشويقي براي بخش خصوصي

  حمايت از بخش خصوصي

  جاي رقابته ب

وقي ويژه و تنظيم ساختارهاي حق

  تسهيل كننده

مقررات زدايي و تسهيل قوانين و 

  مقررات كسب و كار دانش بنيان

گذاري توسعه صندوقهاي سرمايه

  گذاري خطر پذيرو سرمايه

حضور فعال در پاركها و مناطق 

  ويژه علم و فناوري

توسعه بازار براي ارائه محصوالت 

  تكنولوژيك
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-ي و اثريمديريت دانشگاهي مبتني بر كارا

  بخشي 

پژوهشهاي منجر به ثبت اختراع و مورد نياز 

  صنعت

 اعضاي مياني سازي ترويج فرهنگ تجار

  ت علميئهي

  تسهيل مبادله كادر علمي تحقيقاتي با صنعت

  فناوريسيس دفاتر تجاري سازي أت

  سيس شركتهاي انشعابي يا زايشيأت

همكاري با پاركها، مراكز رشد و مناطق ويژه 

  فناوري

  توانايي بازاريابي براي دانش و فناوري

 سيس دفاتر مالكيت فكريأت

حضور در پاركها و مناطق ويژه 

  فناوري

توانايي رقابت در بازار   حضور و

  جهاني فناوري

  سهم از بازار ثبت اختراعات 

مديران، متخصصان و نيروهاي 

  انساني خالق و نوآور

 

هاي تحقيق مين بخشي از هزينهأت

  هو توسع

  تسهيل كننده همكاريهاي

 الملليبين

  

 در نظامهاي نوآوري دانشگاهها در معرض ،شود استنباط مي1گونه كه از مالكهاي جدول همان

  .اند كاركردي نسبت به دانشگاههاي كالسيك قرار گرفتهـيك تحول پارادايمي و تحول ساختي 

بخشي در نظام ونگرا و به دنبال اثركه فرهنگ سازماني دانشگاه كارآفرين يك فرهنگ بر به طوري

آموزش و پژوهش در اين سبك از دانشگاه كاربردي و معطوف به . اقتصادي، سياسي و اجتماعي است

تعامل دانشگاه كارآفرين با دولت، بازار و ذينفعان تعاملي پويا، چند جانبه و مبتني بر  .حل مسئله است

نيان نيز توانمنديهاي مربوط به دسترسي و توليد دانش در صنعت دانش ب. پذيري استگذاري و اثراثر

  ترين مزيت رقابتي است و اين سبك از صنعت يك صنعت پويا وبرداري از آن مهمو فناوري و بهره

صنعت دانش بنيان در بازار فناوري جهاني منفعل و . به طور مستمر در حال خالقيت و نوآوري است

ر تحقيق و توسعه و جذب نيروهاي انساني مبتكر و دگذاري رمايه بلكه با س، مصرف كننده نيستصرفاً

. كندخالق و ظرفيت سازي براي خلق، انتقال و جذب فناوري به بيشترين ارزش افزوده دست پيدا مي

را در نظامهاي نوآوري نقش كليدي .  نقش دولت دانش بنيان نيز در اين ميان بسيار حياتي است،البته

ت با  اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي و تنظيم ساختارهاي حقوقي ويژه دول. داردبخش خصوصي 

 دولت ،همچنين. اي در تحقق اهداف توسعه داشته باشدتواند نقش تعيين كنندهكننده ميو تسهيل

سيس نهادهاي واسط و حضور فعال در أگذاري خطر پذير و تتواند با حمايت از صندوقهاي سرمايهمي

 .ندكري دانشگاه و صنعت را تسهيل اين مراكز  همكا

  ساله برابر با عمر دانشگاه در كشور70اي ايران داراي سابقهكشور ارتباط دانشگاه و صنعت در 

رغم توافق عمومي بر ضرورت و اهميت اين مهم، هنوز اين رابطه سيستمي و پيوسته اما به است،
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 در مقاله حاضر با اتخاذ رويكرد ، اين اساسبر. ]1[نيست و به شكلي گاه به گاه و گسسته وجود دارد 

  عملكرد وضعيت از شواهدي ابتدا ]مذكور نظام فعاليتهاي و كاركردها اساس بر[ نظام ملي نوآوري

 منظور افزايش بهكارهاي اجرايي راهكارها و سازاز هاي اين نظام در كشور و به دنبال آن برخي لفهؤم

  .عرضه شده است نظام ملي نوآوري  همكاريهاي صنعت و دانشگاه در چارچوب

  

هاي نظام ملي نوآوري در لفهؤهر يك از ما توجه به  ارتباط دانشگاه و صنعت بچگونگي .	

  ايران كشور

هاي نظام ملي نوآوري  لفهؤقالب هر يك از م  در سطح ملي و دريهاي اخير فعاليتهاي مختلفطي دهه

 در .ثربخش بين دانشگاه و صنعت صورت گرفته استتسهيل و تسريع ارتباط ا با رويكرد زمينه سازي،

مراجعه به اسناد باالدستي نظير سند چشم انداز، نقشه جامع  اي،سطح سياستگذاري كالن و برنامه

سياستهاي كالن برنامه پنجم توسعه  ،)سوم تا پنجم(هاي توسعه پنج ساله اسناد برنامه علمي كشور،

  د در سن.دهدرا نشان مي ي و حوزه صنعت و خدمات كشورتوجهات ويژه به رابطه حوزه دانش.. و

 بر توسعة دانش بنيان كشور ايران با رعايت مشخصاتي چون استفادة بهينه ، كشور1404 چشم انداز  

هاي علوم پايه، علوم حوزهدر از علم، فناوري و نوآوري و نيز تعامل سازنده بين تمام نهادهاي موجود 

در اهداف . مدار تأكيد شده استربردي و فناوري با جامعة خردورز و فضيلتارزشي و معرفتي، علوم كا

 ارزيابي سامانه علم و برايو شاخصهاي كالن نقشه جامع علمي كشور يكي از شاخصهاي كالن كه 

هاي مهم آن حجم قراردادهاي  شاخص كارگروهي است كه از سنجه،فناوري كشور تعيين شده

 مشاركت و تعامل دو ،اكز تحقيقاتي و دانشگاهي و به عبارت ديگرمشاوره و پژوهشي صنعت با مر

  .]3[بخش يا دو حوزة دانش از يك سو و صنعت از سوي ديگر است

 ،7 در سرفصل امور علمي ـ فناوري اين سياستها بند ،در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه •

 دانشگاهها و مراكز پژوهشي با بر ارتباط مؤثر بينو ييد أعالي و پژوهشي تتحول در نظام آموزش

  .كيد شده استأصنعت و بخشهاي مربوط جامعه و دستيابي به فناوريهاي پيشرفته مورد نياز ت

  يارتقا نامهنييآي بازنگر ، برالف بند 19 مادةي فناور و علم دوم فصل ،پنجم برنامه قانون در •

ي اعضاي پژوهش ازاتيامت% 50 برنامه دوم سال انيپا از پس كهي نحو بهي علم تئيه ياعضا

 نيهم 20 ماده در و باشدي كاربردي هاحوزه در و كشور مشكالت رفع جهت دري علم تئيه

 و دهيا بورس توسعه و جاديا ازي مال تيحما بر) توسعه چهارم برنامه قانون 45 ماده تكرار( قانون

 .]4[ است شده ديكأتي علمي تهايظرف از استفاده منظور بهي فناور بازار

 صنعتي ـاجرايي هايحوزه با دانشي حوزة ارتباط سياست و برنامه ترينمشخص و ترينعملياتي شايد

  زنجيرة ارتباطي دولت، دانشگاه و صنعت. باشد قانون برنامه چهارم توسعه 45 مادة "د"كشور بند 
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 ماده قانوني عنوان سه عامل تسهيل كننده، توليد كننده و كاربر نهايي پژوهش و دانش، در اينبه

 جهت تاكنون در 1379 اجراي مفاد اين مادة قانوني دبيرخانه مربوط از سال براي. محور اصلي است

پژوهش كاربردي در بخشهاي مختلف اجرايي كشور و يافتن  انجام به منظورهاي مناسب بهبود زمينه

  . كمك به افزايش تقاضا براي تحقيقات در اين بخشها فعاليت دارد

له محور، مشاركت مبتني بر نياز ئ به عنوان يك پايگاه مس،و چشم انداز دبيرخانه مذكورمأموريت 

  له با دستگاههاي اجرايي كشور در حمايت مالي از پژوهشهاي كاربردي وئو با رويكرد حل مس

 پروژه دريافت كرده است كه از اين ميان 2856 بيش از 1386اين دبيرخانه تا سال . تقاضا محور است

  .]5[ پروژه  مورد حمايت قرار گرفته است 1245د تعدا

ريزي، در سطح اجرا و عمليات نيز فعاليتهاي گوناگوني عالوه بر فعاليتهاي سياستگذاري و برنامه

هاي اخير با هدف گسترش و بهبود روابط دانشگاه و صنعت صورت پذيرفته كه در سطح ملي طي دهه

گاه در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و دانشگاهها، سيس دفاتر صنعت و دانشأاز آن جمله به ت

 20اين سهم  از حدود [هاي فني و مهندسي از كل دانشجويان كشور افزايش سهم  دانشجويان رشته

سيس أت ،] افزايش يافته است1388-89  درصد در سال 33 به حدود 1380سال درصد در

 واحد در 20 به 1380واحد در سال  12  ازدانشگاههاي تخصصياين تعداد كه دانشگاههاي صنعتي 

عالي صنعتي نيز سسه آموزشؤ مچهار در اين سال اين، عالوه بر . افزايش يافته است1388-89سال 

سازي و ايجاد تغييرات نگرشي و رويكردي از طريق برگزاري فرهنگ، ]6[اندبه فعاليت مشغول بوده

 كنگره سراسري همكاري صنعت، 15 ،1390ل تا سا[همايشها و كنفرانسهاي مرتبط با موضوع 

هاي برگزاري جشنواره ،]سازي ارتباط حوزه هاي مذكور برگزار شده استزمينه هدف با دولت و دانشگاه

در سال واحد  14تعداد اين واحدها از [تصويب و راه اندازي پاركهاي علم و فناوري  علم و فناوري،

  رفناو واحدهاي رشد مراكز ،]است يافته افزايش 1387سال در واحد 22 به 1384

 1387 مورد در سال 17 به 1385مورد در سال سه تعداد مجوزهاي قطعي واحدهاي مذكور از [

 واحد 676تعداد واحهاي فناور از [استقرار واحدهاي فناور در پاركها و مراكز رشد  ،]افزايش يافته است

تسهيل و ساماندهي فرايند ثبت  ،]ش يافته است افزاي1387 واحد در سال 1655 به 1384در سال 

 10309 مورد به 3034 از 1387 تا 1384تعداد اختراعات ثبت شده در ايران طي سالهاي [اختراع 

 ساماندهي و توسعه كارآموزي با طراحي و اجراي سامانه پذيرش و جايابي ،]مورد افزايش يافته است

آفريني در دانشگاههاي كشور با ي ايران و توسعه كاركارآموزان در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعت

  ]آفريني در دانشگاههاي دولتي ايجاد شده است مركز كار90 ،1387تا سال [ارائه طرح كاراد 

   .]6[توان اشاره كردمي
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   هاي نظام ملي نوآوريلفهؤما توجه به ايران بكشور جايگاه   .

2حاصل مطالعات شواب» 1 كشورهانمايه رقابت پذيري جهاني«درگزارش ادواري 
 و همكارانش، 

  ،2010-2011 كشور جهان از جمله ايران در سال 135وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

 ،هاي اقتصاديپذيري در عرصه ميزان رقابتاز نظري و كيفي  شاخص كم100اساس بيش از  بر

ابل دسترس و نيز پيمايش از مديران اجرايي  ق3هاي عموميبا استفاده از داده [ المللي بينو اجتماعي

گذاري مادي و معنوي كشورها عامل اين گـزارش سرمايهدر .  مقايسه شده است]در آن كشورها

در سه سطح كلي را كشورها ه است كه دشتحليل نيز  و بيانكليدي تعيين كننده رشد اقتصادي 

4توسعه شامل كشورهاي با سطح توسعه عامل محور
كشورهاي با سطح ، ) منابع طبيعيمبتني بر( 

كشورهاي با سطح توسعه نوآوري  و )مبتني بر كارايي توليد و كسب و كار (5توسعه كارايي محور

6محور
در اين گزارش . كردبندي  دستهتوانمي) مبتني بر نوآوري و پيشرفت در توليد و كسب و كار( 

امل نهادها، زيرساختها، محيط كالن  ش7 الزامات اوليه.الفشامل اساس سه دسته شاخص كلي  بر

عالي و مهارت  شامل آموزش8شاخصهاي تقويت كننده كارايي) اقتصادي، سالمت و آموزش ابتدايي، ب

 . اندازه بازار و  ج و آمادگي فناورانه،آموزي، كارايي بازار كاالها، كارايي بازاركار، توسعة بازار مالي

 تحقيق و توسعه و پيشرفت كسب و كار و نوآوري، شامل 9فتشاخصها يا عوامل بيانگر نوآوري و پيشر

  .شودرتبه و سطح پيشرفت كشورها مشخص مي

بهبود شاخصهاي پيشگفته سعي در گذار از يك مرحله به منظور بهكشورهاي جهان با تالش 

 دو زير شاخص زمينه سال گذشته با تالش در 10 كشور تركيه در ، مثالراي ب،مرحله بعدي دارند

 به سمت فراهم R&Dگذاري كافي براي  زير شاخص سرمايه،همچنينو آموزي عالي و مهارتوزشآم

دارد و اين شرايط او را به ساختن دستيابي به فرايندهاي توليد پيشرفته از طريق نوآوري گام بر مي

  در سالكشور تركيه  .گذار از كارايي محوري به سطح توسعه نوآوري محور هدايت كرده است

 ظرفيتهاي نوآوري و پيشرفت كسب و كار از رتبة بهتري از نظر ،ايرانكشور  در مقايسه با ،11-2010
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 90هاي كارايي كه رتبة كل ايران در شاخص يا محور تقويت كننده در حالي. در جهان برخوردار است

 87 ايران عالي و مهارت آموزي رتبة، در موضوع آموزش استز شدهي را حا55تركيه رتبة كشور  ،است

شاخص كلي زمينه ، در 56تركيه رتبه  و 96آمادگي فناورانه رتبة ايران خصوص ، در 71و رتبة تركيه 

ايران در مرحله گذار از كشورهاي كشور .  گزارش شده است57 و رتبة تركيه 82نوآوري رتبة ايران 

ال حاضر در سطح  تركيه در ح و كشورسطح اقتصاد عامل محور به سطح اقتصاد كارايي محور است

 شاخص دسترسي به از نظر. ده استكركارايي محور قرار دارد و براي سطح نوآوري محور هدفگذاري 

ظرفيت براي نوآوري در ايران رتبة شاخص .  است48 تركيهرتبه  و 123 رتبة ايران ،آخرين فناوريها

 در برابر 52ايران رتبة  كيفيت مؤسسات پژوهشي علمي ،در عين حال.  دارد55 و در تركيه رتبة 68

 صرف شده توسط شركتها و R&Dتركيه به لحاظ هزينه كشور  ،با اين همه.  تركيه است89رتبة 

  .  است107 حال آنكه اين رتبه براي ايران ، قرار دارد62كسب و كار در رتبة 

كشور  و در 82تركيه رتبة كشور همكاري صنعت و دانشگاه در تحقيق و توسعه در در شاخص 

كشور  از نظر  تعداد ثبت اختراعات در هر ميليون نفر جمعيت براي ،ين ترتيبدب.  دارد97يران رتبة ا

كه دسترسي محلي به  در حالي.  استبوده در جهان 70رتبه تركيه كشور  و براي 80ايران رتبة 

 رتبه تركيه اينكشور براي و  در جهان 74ايران رتبة كشور پژوهش و خدمات و مهارت آموزي براي 

 جهان قرار دارد و 116 قدرت جذب فناوريها  در شركتها در رتبة از نظرايران كشور . استبوده  58

   .]7[ را به خود اختصاص داده است51ة تركيه رتبكشور 

  

  ويژگيهاي نظام علم ، فناوري و صنعت ايران  .�

  از جملهكه . گيري يك صنعت مراحل مختلفي بايد طي شودبراي شكل: صنعت عمليات محور. الف

 اصوالً. استترين اين مراحل فعاليتهاي مربوط به توليد فناوري يا انتقال فناوريهاي مورد نياز مهم

اي است كه به دارنده فناوري   كاربردي و توسعه،اي از دانشهاي بنياديتوانمنديهاي فناورانه مجموعه

 توانمنديهاي ،البته. ندك اجرا يندهاي مختلف صنعت مورد نظر را طراحي وادهد تا فرامكان مي

3 و طراحي تفصيلي2، طراحي پايه1 به سه بخش طراحي مفهوميطراحي معموالً
. شودتقسيم مي 

صنعت ايران در دو . استعمده دانش مورد نياز براي طراحي يك صنعت در اين سه حوزه متمركز 

 دانش طراحي را از شركتهاي ست و تاكنون عمده نياز خود بهوره ب لفه اول با ضعف توانمندي روؤم

 ،بعد از اينكه مراحل طراحي يك صنعت به پايان رسيد. ده استكرمين أالمللي صاحب فناوري تبين
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و  1پس از پايان اين مراحل نوبت بهره برداري. شودمي مين تجهيزات و ساخت و ساز مطرحأمرحله ت

2نگهداري
فناوري به مراتب به دانش پيشرفته دو مرحله اخير در مقايسه با مرحله توسعه . است  

  اجرا با آموزش كادرهاي تكنيسن و تعدادي محدود از كارشناسان كمتري نياز دارند و معموالً

 در مرحله بهره برداري عمدتاً و است دور به فناوري توسعه فعاليتهاي از ايران صنعت عمده بخش .شودمي

 شركتهاي صاحب فناوري به رااي دانشي صنعت  يعني زماني كه عمده فعاليته؛شودوارد ميدان مي

 كادر مديران و تكنسينهاي بهبرداري  و صنعت در كشور مستقر شده است و براي بهرهانددهانپايان رس

ي صنعت ااين به معن. شودشود و نقش صنعت ما از بهره برداري به بعد شروع ميميسپرده ايراني 

 صنايع ،در مقابل. ر توليد دانش مورد نياز خود ندارد يعني صنعتي كه نقشي د؛عمليات محور است

كه با برخورداري از توانمنديهاي فناورانه توان توليد و توسعه قرار دارند دانش بنيان و فناور محور 

  .هاي مورد نياز خود و ديگران را دارندفناوري

   توسعه انتقال فناوري در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال:  نظام انتقال فناورينبود. ب

  بيشتراين كشورها در كنار . شودميسازي فناورانه استفاده ترين راهبرد براي توانمندعنوان مهمبه

كنند و به مرور دانش فني صنعت مربوط مستقر ميرا هاي توسعه صنعتي نظام يادگيري فناوري پروژه

شوند تا فناوري س از چند سال قادر ميكه پ به طوري،گيرندرا از شركتهاي صاحب فناوري فرا مي

 هستند ييجمله كشورها  مالزي از وكشورهايي مانند چين، كره جنوبي. نندكمربوط را كسب و بومي 

 خود اكنون اند ودهكر به كشور خود منتقل أهمين روش از كشورهاي مبد با را فناوريهاي زيادي كه

براي پژوهشگران و فناوران را وسيعي  بازار فناوري ريگيياد نظام كه است بديهي .هستند فناوري صاحب

در . كندفراهم ميرا صنعت و دانشگاه بيشتر هاي ارتباط كند و اين خود زمينهكشور مقصد ايجاد مي

  .وجود نداردايران  نظام تعريف شده انتقال فناوري  كشور 

سازي روشهاي توانمنديكي از : ايرانكشور ساختهاي تحقيق و توسعه صنعتي در ضعف زير. پ

ثر در تحقيق و توسعه شامل ؤنهادهاي م. استساختهاي تحقيق و توسعه فناورانه، توسعه زير

در . هستند و شركتهاي طراحي مهندسي (R&D)دانشگاهها، مراكز پژوهشي و مراكز تحقيق و توسعه

 و عمده روند ميشماربهترين پيشران توسعه فناوري صنايع پيشرفته مراكز تحقيق و توسعه مهم

 شود؛مربوط مياختراعات ثبت شده در دنيا به مراكز تحقيق و توسعه بنگاههاي صنعتي و اقتصادي 

اين مراكز در ارتباط مستمر با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي طراحي مهندسي ظرفيتهاي 

 بخشند و در بازار رقابت كاال و  فناوري صنعت خود را روز به روز بهبودندكنند و قادرفناورانه ايجاد مي

خواهند  از گردونه رقابت خارج ، به روز نشونددامفناوريهاي موجود اگر م. خدمات حضور داشته باشند
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ف مراكز تحقيق و توسعه يترين وظا يكي از مهم،لذا. و توان ادامه حيات در بازار را نخواهند داشتشد 

د هستيم صنايعي كه واحدهاي تحقيق و توسعه توانمند شاه. استبازنگري و بهبود فناوريهاي صنعت 

كنند و كشورهاي ديگر را به پيروي از خود طور پيوسته فناوريهاي جديدي را روانه بازار مي به،دارند

براي را  صنعت و دانشگاه هستند و بازار وسيعي يواحدهاي تحقيق و توسعه پل ارتباط. سازندوادار مي

ايران چنين واحدهايي از كشور در  .كنندالق و نوآور دانشگاهها ايجاد ميآموختگان خاشتغال دانش

 واحد تحقيق و توسعه 1874 فقط 1383طبق آمار موجود در سال و توسعه كافي برخوردار نيستند 

  .]8[سيس شده است أدر صنعت ايران ت

 انش بنيان ميزانترين شاخصهاي صنايع ديكي از مهم: هاي تحقيق و توسعهناچيز بودن هزينه. ت 

هاي رابطه مستقيمي بين هزينه. كندميصرف تحقيق و توسعه  براي صنعت كه است هاييهزينه

عمده ثبت اختراعات در دنيا مربوط به شركتهايي . يافتگي فناوري وجود داردتحقيق و توسعه و توسعه

بندي ترين شاخصهاي رتبه در دنيا يكي از مهم،امروزه. هاي تحقيق و توسعه باالتر استبا هزينه

در . اي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي استهكشورها از نظر پژوهش و فناوري درصد هزينه

اين .  در دسته اول رهبران فناوري قرار دارند:شوند كشورها به چهار دسته تقسيم مي،حال حاضر

لي خود را صرف فعاليتهاي دسته شامل كشورهايي است كه تا چهار درصد از توليد ناخالص داخ

نيز عمده فناوريهاي پيشرفته تحت امتياز اين شركتها يا دليل به همين   وكنندتحقيق و توسعه مي

اند كردهگذاري زيادي سرمايه فناوري و پژوهش ساختهايزير توسعه ايبر كشورها اين .دارد قرار كشورها

كشورهاي دسته اول با توسعه . ندبرخوردارخوبي و از توان توسعه درونزا و برونزاي فناوري به

  عرصه پژوهش و فناوري در بازار فناوري حضور فعال دارند و با فعاليتهاي المللي درهمكاريهاي بين

كه رهبران گيرند قرار ميدر دسته دوم كشورهايي  .اختيار دارند المللي را درآورانه بازارهاي بيننو

ساختهاي تحقيق و توسعه و استقرار نظامهاي شورها نيز با تقويت زير اين ك.فناورانه بالقوه نام دارند

يادگيري فناوري و تعامل فعال با شركتهاي دارنده فناوري به سرعت در حال تعقيب رهبران فناوري 

در دسته . شود در آينده نزديك در بازار صاحبان فناوري به رقابت بپردازندهستند و پيش بيني مي

سازي قرار دارند كه از مسير انتقال فناوري  از خارج توانمند كشورهايي )فناوري گانكنند اقتباس(سوم 

اند و با استقرار نظامهاي يادگيري فناوري به سرعت در حال بومي كردن فناوريهاي خود را شروع كرده

 قرار حاشيه در كه دسته چهارم كشورهايي هستند.  هستندأاقتباس شده از شركتها و كشورهاي مبد

ويژگي مهم اين .  كنندصنعتي منهاي توانمند سازي فناورانه  استفاده مي توسعه الگوي از و دارند

  اي براي برنامهأدهند و اساسصورت كليد در دست توسعه مي است كه صنعت را بهآنكشورها 

 فناوري  حركت اين كشورها در مسير توسعه درونزاي،از طرف ديگر. گيري و انتقال فناوري ندارندياد

بديهي است كه اين كشورها همواره بايد دنباله رو سه دسته اول . نيز بسيار كند و غير هدفمند است
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هاي تحقيق و توسعه در اين هزينه. در بازار فناوري حضور نخواهند داشتو به همين دليل، باشند 

   توسعه صنعتي زير يك درصد است و ارتباط صنعت و دانشگاه نيز در اين الگويكشورها عمدتاً

 چندان سر  در اين الگوي توسعه صنعتي، صنعت با فعاليتهاي دانشي زيرا اصوالً،پذير نخواهد بودامكان

در كه د كرتوان ادعا مي. كنندمين ميأ ندارد و شركتهاي خارجي دانش مورد نياز اين صنايع را تو كار

وهش و فناوري در دانشگاهها، مراكز كشورهاي دسته چهارم توسعه صنعتي بيشتر باعث رونق بازار پژ

 جزء اًكشور ما عمدت. شود تا كشور مقصد ميأتحقيقاتي و واحدهاي تحقيق و توسعه در كشورهاي مبد

هاي تحقيق و   هزينه2009در سال  ]OECD ]9به گزارش . گيردكشورهاي دسته چهارم قرار مي

، فنالند 02/3، دانمارك 62/3، سوئد 66/2، سنگاپور 82/2، آلمان 75/2اتريش كشورهاي توسعه در 

 از توليد 85/0تركيه و  79/2، امريكا 36/3، كره جنوبي 27/4، رژيم اشغالگر قدس 21/2، فرانسه 96/3

 .]10[شود  برآورد مي79/0ايران اين رقم در حدود كشور كه در  در حالي. ناخالص داخلي بوده است

اي براي  در كنار آنها برنامه،سفانهأ ولي مت،شودجرا ميهاي صنعتي فراواني اايران پروژهكشور در 

براي چندمين بار در كشور را شود كه صنعتي نتيجه اين مي. انتقال و يادگيري فناوري وجود ندارد

ما هنوز در حوزه فناوريهاي مربوط توانمنديهاي الزم  اكنند،شركتهاي خارجي طراحي و اجرا مي

المللي كه صنعت ايران رتبه چنداني در ثبت اختراعات بين است ا اينشاهد اين مدع. نشده است كسب

كه وجود دارند  شركتهايي در دنيا كه  در حالي.  تحت ليسانس شركتهاي خارجي استندارد و عمدتاً

كنند و به تنهايي مي المللي توسط واحدهاي تحقيق و توسعه خود ثبتدر سال صدها اختراع بين

براي تحقيق و توسعه )  حدود سه ميليارد دالر(ز كل اعتبارات پژوهشي ايران معادل يا حتي بيشتر ا

، شركت آمازون Hp-7 47/4 و شركت 92/4  1 شركت اوراكل،نمونهراي ب. كنندگذاري ميخود سرمايه

 ميليارد 28/6 4 و شركت سيسكوIBM 71/7، شركت 18/9 3، شركت اينتل57/2  2، شركت اپل82/2

   .]11[اند ردهكهزينه و توسعه  تحقيق برايدالر  

هاي مختلفي مرتبط با علم و فناوري در دانشگاههاي برتر  رشته،امروزه: ايهاكمبود ميان رشته. ث

  هاي علمي توسط مديران دانشگاه و صنعتجهان راه اندازي شده است كه آشنايي با اين زمينه

توان به سياستگذاري ها مياز جمله اين رشته. گذار باشدثيرأتواند تسهيلگر ارتباط اين دو نهاد تمي

 در جامعه، نظامهاي نوآوري، كارآفريني، مديريت انتقال فناوري، علم و فناوريعلم و فناوري، مديريت 

 آشنايي با اين ،با توجه به اينكه فناوري پل ارتباطي دانشگاه و صنعت است. دكري و غيره اشاره فناور

. ندكديران اين دو نهاد را با مفاهيم واقعي ارتباط دانشگاه و صنعت آشنا تواند مها و مفاهيم ميرشته
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آموختگان  در اختيار دانشايران مديريت نهاد دانشگاه و صنعت عمدتاًكشور واقعيت اين است كه در 

ريزي توانند برنامه نميندارند و طبيعتاًاي آشنايي حرفهدانشگاههاست كه با مسائل دانشگاه و صنعت 

  آشنايي كافي  با دهد كه بعضاًتجربه نشان مي. ارتباط اين دو نهاد داشته باشندبرقراري ري براي ثؤم

 ،كه امروزه  در حالي؛تعاريف و مفاهيم علم و فناوري در بين مديران دانشگاه و صنعت وجود ندارد

طلب را ريزي برنامهثر اين دو نهاد خود دانش و تجربه كافي در مديريت و ؤريزي براي ارتباط مبرنامه

 دانشجويان دانشگاهها نيز در طي دوران تحصيل با مفاهيم كليدي همچون ،همچنين. كندمي

 وقتي اين دانش ،لذاو كنند اي پيدا نميكارآفريني، فناوري، نوآوري و تحقيق و توسعه آشنايي حرفه

 با الگوهاي ارتباطي دانشگاه و صنعت  چندان،گيرند عهده ميرآموختگان مديريت اين دو نهاد را ب

  .  آشنا نيستند

ها توليد كننده و عرضه كننده دانش هستند و صنعت نيازمند هدانشگا:  رقابت پذيريوجود نداشتن. ج

 نكته اساسي اين است كه كدام صنعت نيازمند دانش است؟ رقابت در صنعت . استو متقاضي دانش

كه دهد  جهاني نشان ميياههتجرب.  به دانش در صنعت استترين محركهاي ايجاد نيازيكي از مهم

 ،كنند به دانش و رقابت احساس نمييصنايع دولتي با توجه به استفاده از رانتهاي دولتي چندان نياز

 بايد با تكيه بر دانش، خالقيت و نوآوري خود در بازار به بلكه صنايع بخش خصوصي هستند كه صرفاً

 ،رودترين مزيت رقابتي بنگاههاي صنعتي به شمار مي دانش مهم،جايي كه امروزهاز آن. رقابت بپردازند

هاي  بودجهاساساً. ست ابرداري مناسب از آن بهره و دانش به دسترسي نيز برتري و رقابت عامل ترينمهم

اي  براي توليد دانش و خلق مزيته تماماً،كنندتحقيق و توسعه هزينه مياي سرسام آوري كه صنايع بر

بديهي است در يك نظام اقتصادي و صنعتي كه بر رقابت بنا . رقابتي نسبت به  ساير رقبا در بازار است

. اي نيز براي برتري جويي از طريق دسترسي به دانش وجود نخواهد داشتانگيزهباشد، نهاده نشده 

و كيدات فراوان أرغم تعمده صنعت ايران در دست بخش دولتي است و بخش خصوصي علي

 از كهجا   هر،لذا.  هنوز نقش چنداني در صنعت و اقتصاد ايران ندارد،سفانهأ مت،44سياستهاي اصل 

 منظور صنعت دولتي است كه بنا به مطالب پيشگفته انگيزه ،شودصحبت ميارتباط دانشگاه و صنعت 

نيازي صنعت همين بيدليل به . چنداني براي دسترسي به دانش از طريق ارتباط با دانشگاهها ندارد

ارتباطاتي هم كه در سالهاي گذشته . گذاري در تحقيق و توسعه نيز نداردچندان رغبتي به سرمايه

  بيشتر با فشارهاي قانوني و مقرراتي بيرون از صنعتاست، بين دانشگاه و صنعت به وجود آمده 

در پي ثر ؤمتر نيز نتيجه م ك،ذاكها و نيازهاي درونزا بوده است و لوقوع پيوسته و كمتر ناشي از محربه

  .استداشته 

  يكي از مصاديق ارتباط دانشگاه و صنعت جذب:  كوچك بودن حجم صنعت و اقتصاد. چ

داشتن گيري اين ارتباط وجود در شكل. آموختگان دانشگاهها در بنگاههاي صنعتي استدانش
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صنعت و اقتصاد يك بديهي است هر چه حجم . دارداي فرصتهاي شغلي در صنعت نقش تعيين كننده

آموختگان دانشگاهي است و ظرفيت باال براي جذب دانشداشتن ي وجود امعن به،تر باشدكشور بزرگ

. استآموختگان نتيجه پايين بودن حجم كسب و كار و اقتصاد  پديده بيكاري دانش عمدتاً،بر عكس

) توليد ناخالص داخلي(ن جمعيت مشابه كشور ما حجم اقتصادشاتعداد كه با وجود دارند كشورهايي 

به . ايران استكشور آنها نيز تا دو برابر جمعيت شاغل در برابر كشور ماست و جمعيت شاغل چندين 

نروژ كشورهاي  براي 2009 در سال  (GDP)سرانه توليد ناخالص داخلي  ]12[گزارش توسعه انساني

، فرانسه 50633، سنگاپور 35155، انگلستان 32418، ژاپن 37377، سوئد 36338، آلمان 56214

 ،همچنين.  دالر بوده است11588 و ايران 16502، ليبي 14013، مالزي 14258، مكزيك 33674

، 29518، كره جنوبي 58006، امارات 47094 امريكا درآمد سرانه هاي در كشور2010در سال 

اقتصاد كشور،  عالوه بر حجم .]13[  دالر بوده است 38692و استراليا  24726سعودي عربستان 

 در كشور ما درصد مثالً. ز اهميت استياستاندارد نيروي انساني در بنگاههاي صنعتي نيز بسيار حا

كه در   در حالي، چهارده درصد است به باال در جمعيت شاغل حدوداًكاردانيدارندگان مدرك 

ه با بهبود اين ين معناست كداين شاخص ب. رسداقتصادهاي پيشرفته اين رقم تا چهل درصد نيز مي

. استاندارد در كشور ما چند ميليون فرصت شغلي براي دانش آموختگان دانشگاهها ايجاد خواهد شد

وجود دارد، در كشورهايي كه زيرساختهاي توانمند براي تحقيق و توسعه و نظام يادگيري تكنولوژيك 

توانمند دانشگاهي خواهد فرصتهاي شغلي دانش بنيان باعث رونق بازار جذب نيروهاي با استعداد و 

ريزي  دوري دانشگاهها و صنعت در كشور ما برنامهدليلمل است كه بهأ اين نكته نيز قابل ت،البته. دش

عالي بدون تعامل و هماهنگي با متقاضيان و ذينفعان آموزش هاهدانشگا توسط انساني نيروي عرضه براي

  .كندانشگاهي را تشديد مياست كه اين نيز خود عدم جذب كافي دانش آموختگان د

در بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ارتباط دانشگاه و : شكل نگرفتن نظام نوآوري. ح

 ، طبق تعريف،همچنان كه پيشتر گفته شد. شودصنعت در چارچوب  نظامهاي نوآوري بر قرار مي

اليت و همكاري آنها موجب اي از نهادهاي دولتي و غير دولتي است كه فعنظام نوآوري مجموعه

1دانش خلق نوآوري نظام اصلي كاركردهاي .شودمي نوآوري
 3برداري از دانش و بهره2انتشار دانش ،

 ،در اين نظام دانشگاهها. بخشند نظامهاي نوآوري چرخه توليد علم تا ثروت را تحقق مي،در واقع. است

 توليد دانش از ؛كنندفعاليت ميصنعت و دولت در همكاري نزديك براي تحقق اهداف مشترك 

از طريق بنگاههاي صنعتي و سپس، شود و دانشگاه شروع و با تحقيق و توسعه به فناوري تبديل مي

. شود كه اين حلقه آخر نظام نوآوري استصورت كاال و خدمات به بازار عرضه ميكارآفريني فناورانه به
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ترين محرك براي همكاري دولت، ه اقتصادي مهمو خلق ارزش افزود در نظام نوآوري نفوذ در بازار

ثر از تحوالت بازار و در خدمت أدر اين نظام آموزش و پژوهش مت. آيدشمار ميدانشگاه و صنعت به

هاي دروني در اين نظام دانشگاه و صنعت از انگيزه. گرا خواهد بودموريتأ مكامالً توسعه فناوري و

 دولت نيز با وضع سياستهاي حمايتي اين ارتباط را تسهيل و ندبسيار قوي براي همكاري برخوردار

صنعت چون يك صنعت دانش بنيان و  و است خورده گره ارتباط اين به صنعت و دانشگاه منافع .كندمي

 نياز دارد كه از آخرين تحوالت علمي در دانشگاهها و واحدهاي تحقيق و توسعه بهره ،رقابتي است

ريزي آموزشي و پژوهشي دانشگاه متناسب با نيازهاي صنعت و با ي برنامهدر نظام نوآور. دكنبرداري 

ريزيهاي بخش صنعت عالي ايران و برنامهاين شرايط در نظام آموزش. شودمشاركت ذينفعان انجام مي

  .دچار ضعف و نقصان است

:  ق ويژه فناوري مناط و تحقيقاتيـنو پا بودن مراكز رشد، پاركهاي علم و فناوري، شهركهاي علمي . خ 

يكي از پلهاي ارتباطي بين دانشگاه و صنعت نهادهاي واسط مانند پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد 

نهادهاي واسط نقش كه دهد  جهاني نيز نشان ميياههتجرب. هستندو محيطهايي از اين قبيل 

طهاي مناسبي براي  و محيارندهاي علمي دسازي يافتهچشمگيري در چرخه علم تا ثروت و تجاري

 بسياري از بنگاههاي دانش بنيان ،امروزه. روندبه شمار ميو توسعه فناوري و كارآفريني فناورانه  انتقال

يده همين مناطق و مراكز هستند و نقش حياتي در توسعه فناوري و توسعه اقتصادي كشورها ايفا يزا

ريزي هها و صنعت هستند و با برنامهاين مراكز محل تالقي مناسبي براي دولت، دانشگا. كنندمي

در اين محيطها . كنندتعاملي و هدفمند چرخه توليد علم، انتشار و بهره برداري از علم را تكميل مي

سازي علم و هاي يك زنجير به نام تجاريگراست و تالش تمام نهادها حلقهموريتأريزي مبرنامه

كشورها مناطق ويژه از اند كه در بعضي فق بودهآن چنان مو اين مراكز. كندفناوري را كامل مي

سيس شده است و اين مناطق پيشران نوآوريهاي فناورانه و توسعه أفناوري در وسعت يك شهر ت

 چين يكي از كشورهايي است كه توسعه مناطق ويژه فناوري را در ،مثالراي ب. اقتصادي هستند

 منطقه ويژه ملي براي 53 حدود ،2004سال طبق آمار موجود در . دستور كار خود قرار داده است

 شركت 38000 حدود فناوري منطقه 53 در اين .]14[اند  در چين فعال بوده1توسعه فناوريهاي برتر

اند كه توليد ناخالص داخلي  ميليارد دالر مشغول فعاليت بوده200دانش بنيان با درآمد ساالنه حدود 

هاي تحقيق و توسعه اين شركتها حدود يك ميليارد دالر  ينههز. آنها برابر هشتاد ميليارد بوده است

 درصد 39كه است ن در اين مناطق ويژه بر چهار ميليون و پانصد هزار نفر بالغ تعداد شاغال. بوده است

سيس أچين تكشور اقتصادي در  ـ منطقه ويژه فناوري 47 ،همچنين. اندآنها مدارك دانشگاهي داشته

 پيشران ،امروزه. استصلي اين مناطق تجاري سازي فناوريهاي كسب شده موريت اأشده است كه م
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 نيز مشتق از دانشگاهها و رشد يافته توسعه اقتصادي كشورها شركتهاي دانش بنيان هستند كه عمدتاً

 شركت دانش بنيان 25800 حدود MITاز دانشگاه  ،ي نمونهارب. هستنددر پاركهاي علم و فناوري 

 ميليون نفر در آنها شاغل هستند و حدود دو هزار ميليارد دالر 3/3كه حدود فعال مشتق شده است 

 يا در دره ]15[فروش ساالنه آنها بوده است كه از نظر حجم يازدهمين اقتصاد دنيا به حساب مي آيند

 ميليارد دالر مربوط به شركتهاي 400 حدود ، ميليارد دالر درآمد آن1250سيليكون كه از  حدود 

 ز كه يكي از شركتهاي مشتق اHewlett Packardشركت  .]16[دانشگاه استنفورد بوده است زمشتق ا

ايران نيز از  كشور در.  به تنهايي هشتاد ميليارد دالر درآمد كسب كرده است،دانشگاه استنفورد است

ارد عنوان يك سياست راهبردي در قانون برنامه وسيس پاركها و مراكز رشد بهأابتداي برنامه سوم ت

با وجود تجربه .  نيز به راه اندازي و توسعه اين مراكز پرداخت، تحقيقات و فناوريشد و وزارت علوم

د كه كرتوان عملكردي مثبت را از اين مراكز مشاهده  مي،اندك در كشور ما و نو پا بودن اين تجربه

 يكي از ،البته. باشندتوانند تسهيلگر و توسعه دهنده ارتباط دانشگاه و صنعت در صورت تقويت مي

 كه هنوز استهاي تحقيق و توسعه صنعت در اين قبيل مراكز شرايط موفقيت اين مراكز حضور واحد

هيان و پژوهشگران كند و بيشتر دانشگانمياستقبال  جدي از حضور در اين مراكز به صورتصنعت ما 

ن و صنعتگران بايد مشاركت  و فناوراهستندبازيگران اصلي مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري 

دهد كه ارتباط دانشگاه و صنعت تجربه جهاني نيز نشان مي. تري در اين مراكز داشته باشندجدي

 .اكز صورت مي پذيردربيشتر در اين م

هاي اتصال دانشگاه و صنعت شركتهاي طراحي و يكي ديگر از حلقه: شركتهاي طراحي و مهندسي. د

ي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها را با فعاليتهاي طراحي و مهندسي و مهندسي هستند كه دستاوردها

مشكل اينجاست كه شركتهاي . كنندبرداري ميخلق فناوري براي صنعت قابل استفاده و قابل بهره

 را ندارند و ،ويژه طراحي مفهومي و پايهه  ب،ايران چندان توان طراحيكشور طراحي و مهندسي در 

 دستاوردهاي آموزشي و ،در واقع. كنددانشگاهها نيز به حداقل كاهش پيدا مي ظرفيت ارتباط با ،لذا

 پس از ترجمه به زبان طراحي و  براي صنعت چندان قابل استفاده نيستند و صرفاًپژوهشي مستقيماً

گيري ارتباط دانشگاه و صنعت  در شكل،براينبنا. خواهند بودبرداري قابل بهرهمهندسي براي صنعت 

عالوه بر نهاد دانشگاه، مراكز رشد، پاركهاي علم و فناوري، . اي از نهادها نقش ايفا كنندموعهبايد مج

شهركها و مناطق ويژه فناوري و واحدهاي تحقيق و توسعه صنعت و شركتهاي طراحي و مهندسي نيز 

كشور در . د كر محدود به نهاد دانشگاه و صنعتتوان اين مسئوليت را صرفاًبايد نقش ايفا كنند و نمي

هاي جهاني نشان مي دهد تجربهاز بعضي . نگرفته است شكل كامل طور به نهادها اين زنجيره هنوز ايران

كه مراكز پژوهشي متنوعي وجود دارند كه بعضي پژوهشهاي بنيادي و بعضي پژوهشهاي كاربردي و 

ه دانش بنيادي تا دانش دهند و زنجيرصنعتي را انجام مي اي و برخي ديگر پژوهش فناورانه وتوسعه
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كنند  واحدي را ايفا ميدر كشور ما بيشتر پژوهشگاهها نقش تقريباً كه حالي در ،كنندمي تكميل را فني

  ترجيح اين مراكز پژوهشي. كنند لباس دانشگاه را به تن كنندو حتي با پذيرش دانشجو سعي مي

هاي تحقيق و توسعه  تا واحد، از طرف ديگر.توسعه فناوري و ثبت اختراع تا كنند منتشر مقاله دهندمي

  .  ارتباط دانشگاه و صنعت چندان جنبه عملي پيدا نخواهد كرد،توانمند در صنعت شكل نگيرد

 ، تحقيقات و فناوريريزي در وزارت علومنظام برنامه:  آموزشي و پژوهشيريزيبرنامهضعف در نظام . ذ

ريزي درسي  برنامهبارهگيري در  كه تصميمان معندي ب؛ يك نظام عرضه محور استو دانشگاهها عمدتاً

 توسط ي آنها و حتي ظرفيت پذيرش دانشجو عمدتاًاها و محتو نوع رشتهخصوصو آموزشي و در 

توجه . يند حضور و مشاركت ندارنداعالي در اين فرگيرد و ذينفعان عمده آموزشدانشگاهها صورت مي

ريزي كه شوراهاي اصلي در توسعه عالي برنامه شورايعالي وبه تركيب شوراي گسترش آموزش

ي پژوهشهاي ا محتو،همچنين.   اين مدعاستروند، نشان دهندهشمار ميبهعالي و پژوهش آموزش

ريزي  در نظام برنامهاساساً. شود با خواست و اراده دانشگاهيان تعيين ميدانشگاهي نيز عموماً

حتي در .  يعني صنعت پيش بيني نشده است؛ بخش تقاضادانشگاهها جايي براي حضور نمايندگان

ريزي مند و مستمر و برنامهندهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها نيز اصحاب صنعت حضور نظامايفر

 .شده ندارند

تر پيچيده  با:(KSA)آموختگان و ضعف در توانمنديهاي مهارتي و بينشيدانش محور بودن دانش. ر

آموختگان روز انتظارات از قابليتهاي دانشه ، فناوري و صنعتي روز بشدن الگوهاي توسعه علمي

هاي كاال و خدمات بسياري از استانداردهاي آموزشي، پژوهشي و استاندارد. شوددانشگاهها بيشتر مي

دانشگاهها از قابليتها، در چنين شرايطي الزم است دانش آموختگان. در حال جهاني شدن است

 در كنار توانمنديهاي دانشي و تخصصي ،امروزه. خوردار باشندهاي جهاني برظرفيتها و توانمندي

مهارتهاي ديگري از جمله توانايي خالقيت، كارآفريني و نوآوري، مديريت و كارگروهي، مهارتهاي 

اينها مورد نياز است تا دانش آموختگان نند اي و توانايي حل مسئله و مامذاكره، اخالق حرفه و ارتباطي

 در كنار دانش و مهارت، ويژگيهاي ،همچنين. المللي باشند اثر در جامعه ملي و بينأنند منشبتوا

ويژگيهايي مانند . ارندآموختگان دبخشي دانشي و اثرياي در كارابينشي بسيار نقش تعيين كننده

احساس مسئوليت و پاسخگويي در قبال مردم و جامعه و تالش براي تحقق ارزشها و آرمانهاي 

الزمه توسعه همكاريهاي دانشگاه و صنعت ...شترك ملي و بين المللي، احترام به محيط زيست و م

  كنند و به ندرتدانشگاههاي ايران  بيشتر بر توانمندسازي تخصصي دانشجويان تمركز مي. است

 .به توسعه مهارتها و بينشها  توجه مي شود

موريتها و اهداف عمومي و أ مانشگاهها عموماًايران دكشور در : گرا نبودن دانشگاههاموريتأم. ز

  در گراييموريتأم .گرا هستندموريتأم ريزيبرنامه دنبال به كمتر و كنندمي دنبال را يكساني
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تواند دانشگاهها را به سمت صنايع خاص متمايل كند و اين امر ريزيهاي آموزشي و پژوهشي ميبرنامه

 نيازها  پاسخگويهاي خاص بهترمكانات و منابع خود در حوزهدانشگاهها با تمركز اتا شود موجب مي

گرا دانشگاهها را به استقرار نظامهاي تضمين موريتأريزي م برنامه،همچنين. دناشبو انتظارات صنعت 

 . كندميوادار يندهاي آموزشي و پژوهشي اتر فرايكيفيت و مديريت حرفه

 يكي از موانع توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت ضعف :ضعف توان بازاريابي براي دانش و فناوري .ژ

دانشگاهها الزم است دانش توليد شده را .  توانمنديهاي علمي دانشگاههاستبارهاطالع رساني در 

 دانش نيز مانند ساير كاالها بايد با ،امروزه. مستند سازي و با روشهاي مناسب اطالع رساني كنند

صنايع نيز توان از بعضي . ندك توجه متقاضيان را جلب روشهاي مناسب به بازار عرضه شود تا

 دليل بلكه به ، بي نيازي نيستدليل نبود ارتباط به  بعضاً،  لذا ونيازسنجي آموزشي و پژوهشي ندارند

يكي از كاركردهاي مهم واحدهاي تحقيق و توسعه در صنعت تحليل آسيبها . عدم تشخيص نياز است

  .      سفارش كار به دانشگاههاست،آنها و سپسو مشكالت موجود و مستند سازي 

 

  جمع بندي و ارائه راهكارها .�

 بدين معنا كه ؛به نظر اولين گام براي توسعه همكاريهاي دانشگاه و صنعت بهبود فرهنگي است  •

 مفاهمه و درك مشترك بهبود يابد و طرفين به ضرورت و اهميت ،گو و الزم است فضاي گفت

تر اينكه دانشگاه و صنعت  باور در درون اين سازمانها نهادينه شود و مهمهمكاري آگاه شوند و اين

 .نندكبايد ارزش افزوده مادي و معنوي ناشي از همكاريها را مشاهده و لمس 

 الزم است دانشگاهها ،لذا. كنندآموختگان دانشگاهها نقش مهمي در توسعه همكاريها ايفا ميدانش •

اي عمل كنند كه دانشجويان گونههاي آموزشي و پژوهشي بهمهي برناادر روشهاي تدريس و محتو

 در برخي. نندكدانش تخصصي كاربردي، توانمنديهاي مهارتي و بينشي نيز كسب كسب عالوه بر 

 بدين معنا كه دانشجو توانايي ؛ محور استفناوري دانشگاههاي تراز اول جهان روشهاي تدريس از 

آورد و اين چيزي است كه صنعت بيش از دست ميها ب موجود رفناوريهايتحليل و توسعه 

ر برداري از متخصصان صنعت در دانشگاه و ب بهره،همچنين. توانمنديهاي پژوهشي به آن نياز دارد

 .ريزيهاي اين دو نهاد خواهد گذاشتعكس تاثير بسزايي در كيفيت سياستگذاريها و برنامه

ت علمي و ترويج فرهنگ تجاري سازي از ئهي اعضاي يبازنگري در نظام ارزشيابي و ارتقا •

تواند ظرفيتهاي علمي موجود در دانشگاه را به سياستهاي تشويقي و حمايتي مهمي است كه مي

 فناوريسازي سيس دفاتر تجاريأ ت،همچنين. ندكثرتر با صنعت هدايت ؤسمت همكاري بيشتر و م

 .در دانشگاهها نيز تسهيل كننده ارتباط خواهد بود
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دهد كه رقابت پذير كردن صنعت با حركت به سمت خصوصي سازي و  جهاني نشان ميياههتجرب •

افزايش نقش بخش خصوصي در صنعت و اقتصاد  باعث افزايش حجم تقاضا براي دانش مي شود 

 .دهدكه اين امر خود تقاضا براي ارتباط با دانشگاه را افزايش مي

ترين محركهاي ايجاد نياز به دانش در بخش مهمتوسعه نظام استاندارد كاال و خدمات يكي از  •

 در كشورهاي پيشرفته به ، در مبحث محيط زيست امروزه، مثالبراي. استصنعت  و خدمات 

و استانداردهاي شديدي در صنعت است ده توجه زيادي شهاي زيست محيطي كاهش آالينده

توجه يران به اين استانداردها اكشور كه در  در حالي. شودتوليد خودرو و توليد سوخت اعمال مي

اي بايد تحقيقات گستردهدانشگاهها براي تحقق اين استانداردها كه بديهي است . شودنميزيادي 

اين به معناي خلق بازارهاي جديد براي .  و فناوريهاي جديدي به خدمت گرفته شودرا انجام دهند

از . نشگاه و صنعت خواهد شدپژوهش و فناوري است كه خود باعث افزايش حجم ارتباطات دا

 يعني تن دادن به فناوريهاي سنتي موجود و كم نيازي به ؛ بي توجهي به اين استاندارد،طرف ديگر

مثال ديگر ضريب بازيافت از مخازن نفتي است . دانش توليد شده در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي

 ضريب بازيافت ،در حال حاضر. شودترين سرمايه طبيعي كشور محسوب ميكه در كنار گاز بزرگ

ر نفتي يين معناست كه بخش اعظمي از ذخاد درصد است و اين ب25از مخازن نفتي ايران حدود 

 شركتهاي بزرگ نفتي ،كه در حال حاضر  در حالينيست،و قابل استخراج است ايران مدفون شده 

داشت از مخازن نفتي به كمك دانشگاهها به دنبال ابداع روشهاي نوين براي ازدياد ضريب بر

مشابه اين مثالها فراوان است و . صد نيز افزايش پيدا كرده است در60هستند كه در مواردي تا 

ي توسعه بازار تقاضا براي دانش و فناوري است كه امعندهد كه بهبود استانداردها بهنشان مي

 .موجب توسعه روابط دانشگاه و صنعت خواهد شد

 

 دانشگاه و صنعت از طريق نهادهاي واسط مانند پاركها و مراكز رشد  بخش مهمي از ارتباطات •

به شمار و مراكز رشد تجربه موفقي در توسعه همكاريهاي دانشگاه و صنعت  پاركها .پذيردمي صورت

 ،هاي تبديل دستاوردهاي علمي دانشگاهها به فناوري و سپس اين مراكز زمينه،در واقع. روندمي

 در اين تجاري سازي علم عمدتاً. كنند و توليد كاال و خدمات را فراهم ميتجاري سازي فناوريها

دارند و با  واحدهاي تحقيق و توسعه صنعت نيز در اين مراكز حضور. گيردمراكز صورت مي

همكاري شركتهاي دانش بنيان مسقر در اين مراكز موجبات توسعه و انتقال فناوري را فراهم مي 

 مناطق ويژه فناوري در مقياسي ،جهان آن چنان موفق بوده است كه امروزه در هاهاين تجرب. كنند

سيس شده و نقش مهمي در ارتباط أكشورها تاز تر از پاركها و مراكز رشد در بعضي بسيار وسيع

 .اندهكرددانشگاه، دولت و صنعت فراهم 
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عني ارتباط دانشگاه با  ي؛ همانگونه كه در بخشهاي قبلي مقاله اشاره شده ارتباط دانشگاه و صنعت •

ساختهاي الزم براي اين  زير عمالًرا ندارند،صنايعي كه اين مراكز . مراكز تحقيق و توسعه صنعت

 دانش بهداري و توسعه فناوري صنعت خود همراكز تحقيق و توسعه در مسير نگ. ارتباط را ندارند

 . آورندشوند و  به سوي دانشگاهها رو ميمينيازمند 

  نظام بايد كنندمي پيدا توسعه فناوري صاحب شركتهاي ليسانس تحت كه صنعتي يها پروژه •

 به كشور أاين نظام به معناي انتقال فناوري از كشور مبد. گيري فناورانه طراحي و مستقر كنندياد

هاي صنعتي  پروژه،سفانهأمت. كندسازي فناورانه كشور را فراهم مي و موجبات توانمنداستمقصد 

 موجباستقرار اين نظام . شودگيري فناورانه حاصل نميشود و هيچ يادي در كشور اجرا ميفراوان

 .شودرونق بازار دانشمندان و فناوران و پژوهشگران و دانشگاهها مي

اندازي شده دانشگاههاي درجه اول جهان راه اي بسياري دراي و فرا رشتههاي ميان رشته رشته •

  توسط صنعت و دانشگاه شناخت براي الزم بينش و ارتمه دانش، كسب موجب كه است

واقعيت اين است كه اگر مديران دانشگاه و صنعت اين ظرفيتهاي دانشي . شودآموختگان ميدانش

وجود از دانش و فناوري و الگوهاي توسعه علمي و صنعتي نيز باشند و درك درستي را نداشته 

 ،دربراي توسعه ارتباط اين دو نهاد فراهم كرا ي الزم توان راهبردها و راهكارها نمي،نداشته باشد

از آنجا كه .  نظامهاي نوآوريورشته هايي مانند سياستگذاري علم و فناوري، مديريت فناوري 

شمار مي روند، به اصلي ارتباط دانشگاهها و صنعت در نظامهاي ملي نوآوري عاملمنابع انساني 

ريزي  برنامه،ر قبال جامعه و اقتصاد مبتني بر دانش نقش مهم و برجسته دانشگاهها داساساً

  ،ثرندؤمناسب براي تربيت افرادي است كه در حفظ و ادامه تعامل دانشگاهها با صنعت م

هاي گري، خالقيت، كارآفريني و كار گروهي در برنامهجو و به خصوص توجه به روحيه جست

ان فن و مشاركت آنان در طراحي  استفاده از تجارب متخصص، همچنين وآموزشي دانشجويان

هاي درسي يا مبادله كادر علمي و تحقيقاتي بين دانشگاه و صنعت كه هم موجب ارتقاي برنامه

دادن هاي آموزشي و هم موجب جلب اعتماد صنعت براي همكاري متقابل در انجام برنامه كيفي

 .]1[شود  ميآنانپژوهشها و انتقال نيازهاي پژوهشي 

ايران كشور ثر دانشگاه و صنعت در ؤيكي از موانع همكاري م: تحقيقاتي مشتركسيس مراكز أت •

شود و به دنبال  نيازي مقطعي در صنعت ايجاد ميبعضاً. مقطعي و موردي بودن اين ارتباطات است

چنان موانع  در مواردي هم آن. شود ارتباط قطع مياين نياز با دانشگاه همكاري آغاز و مجدداً

 موضوع نياز  اساساً،نساالرانه بر سر راه اين ارتباط وجود دارد كه تا ارتباط برقرار شوداداري و ديوا

 براي پايدار كردن اين ارتباط بايد دو نهاد در ساختارهاي مشترك ،لذا. شودمنتفي يا فراموش مي

زيست مشترك به مرور زمان به درك و مفاهمه مشترك و . زيست مشترك و مستمر داشته باشند



    و صنعت در ايران براي توسعه همكاريهاي دانشگاه كارهاييارائه راه 
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  شود و در خالل يك زندگي مشتركميمنجر اد اعتماد متقابل بين دانشگاه و صنعت ايج

گو بين دانشگاه و صنعت ويكي از مشكالت كمبود گفت. شوندحلها توليد ميمنديها خلق و راهنياز

دانشگاه در مقابل صنعت و . مسائل متقابل احساس مسئوليت وجود دارددر قبال كمتر . است

مين منافع كوتاه أ به دنبال تكنند و عمدتاً دانشگاه احساس مسئوليت كافي نميصنعت در مقابل

گو به جدايي در درك مشكالت، موانع، فرصتها و وكمبود گفت. مدت خود از اين ارتباط هستند

هايي است كه مراكز تحقيقاتي مشترك يكي از تجربه. شودميمنجر نقاط ضعف و قوت يكديگر 

پژوهشگران دانشگاه و فناوران صنعت در اين . گوهاي مداوم را فراهم كندوتواند زمينه گفتمي

در تعريف نيازهاي پژوهشي و فناوري و طراحي راه حلها همكاري نزديك و تعاملي دارند و  مراكز

 . مانداين ارتباط به طور مستمر و پايدار برقرار مي

ريزيهاي فزايش اختيارات دانشگاهها در برنامهنيازهاي ارتباط دانشگاه و صنعت اپيش و لوازم از  يكي •

بديهي است كه حاكميت قوانين و مقررات پيچيده و بازدارنده و . آموزشي و پژوهشي است

بتوانند با آنها دهد تا ديوانساالري موجود اجازه تحرك، پويايي و چابكي الزم را به دانشگاهها نمي

 يكي از نقشهاي مهم دولت در اصوالً. سخگو باشنداختيارات كافي به نيازها و انتظارات صنعت پا

  تسهيلگري به مقررات زدايي و حذف موانع. نظامهاي نوآوري تسهيلگري اين ارتباط است

برداري از آن توسط كند تا فاصله توليد دانش توسط دانشگاه تا بهرهگير كمك مي دست و پا

 .   صنعت به كوتاه ترين حد ممكن كاهش پيدا كند
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