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  مهكامه طاعتي :باتدار مكات ويسنده عهدهن 
 

  

  1404ايران، افق : ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه
  

 **مهكامه طاعتي    *محسن بهرامي

  اميركبيرصنعتي استاد، دانشكده مكانيك، دانشگاه * 
  اميركبير صنعتي دانشگاه ،ي فناوري نو شناسي، پژوهشكده كارشناس ارشد پژوهشي، گروه آينده** 

                                           
  

mtaati@aut.ac.ir  mbahrami@aut.ac.ir  

   15/06/88 :تاريخ پذيرش                                                        07/02/88: تاريخ دريافت 
  

 ي انداز بيست ساله در زمينه حركت به سوي چشم ي كننده هاي تعيين گاه از اهرمموضوع ارتباط دولت، صنعت و دانش :چكيده
عالوه بر  .در آن براي كمك به بهبود اين ارتباط ضروري است مؤثرو عوامل  ها دانش و فناوري است كه بررسي جدي محرك ي توسعه

هاي فعلي  ريزي مل انجام گيرد تا بتوان ميزان تطابق برنامهدر مورد اين عوانگرانه  آيندههاي  ارزيابي وضعيت موجود، الزم است بررسي
جمعي از خبرگان متخصص و بيني  پيشدر اين مقاله، نتايج . كردانداز را ارزيابي  براي دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم

ي طرحي  كه نتيجه 1404افق  گاه تادر ارتباط دولت، صنعت و دانش مؤثرعلم و فناوري در مورد برخي عوامل  ي حوزهسياستگذار 
  .شود هاي نو دانشگاه صنعتي اميركبير است، گزارش مي فناوري ي پژوهشكدهشناسي  آيندهشناسانه توسط گروه  آينده

  انداز بيست ساله، سياستگذاري ، ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه، آينده، چشمپژوهي آينده :كليد واژه

  مقدمه
موضوعي است كـه بـيش از يـك     ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه

دهه به طور جدي در فضـاي علـم و فنـاوري كشـور مطـرح و در      
فراواني به اين ارتباط پرداخته شده اسـت؛ از جملـه     مجامع علمي

 ي اخير در اين زمينه، برگزاري كنگره ي مهمترين رويدادهاي دهه
 ي توسـعه هاي دولت، صنعت و دانشـگاه بـراي    همكاري ي ساليانه

در اين ارتبـاط  كننده  تعيينكه در آن به ارزيابي عناصر  ملي است
، موانع، راهكارها، تعاريف و مطالعات مـوردي و  ها پرداخته و آسيب

مطالعات حـاكي از آن اسـت كـه در    . شوند ميتطبيقي دائماً ارائه 
آفرينـي   نقـش ارتباط دولت، صنعت و دانشـگاه عناصـر متعـددي    

يك از اين عناصـر بـا    يت هروظيفه و نوع عامل كنند و نقش و مي
به عنـوان مثـال تعـاريف    . توجهي در حال تغيير است سرعت قابل

هاي اخير به  هاي هريك از اين سه ركن درسال ماهيت و مأموريت
  .توجهي در جهان تغيير يافته است طرز قابل

كـردن هرچـه    مـؤثر رسد هدف از تالش بـراي   به نظر مي
 ي توسعه عت و دانشگاه،سه ركن دولت، صن ارتباط ميان بيشتر

پايـدار بـوده و نهايتـاً     ي توسـعه فناوري در جهت دستيابي بـه  
انـداز   دستيابي به اهداف علم و فناوري منـدرج در سـند چشـم   

انـدازي   رسـيدن بـه اهـداف هـر چشـم     . مدنظر اسـت  ي توسعه

هايي كـه عـالوه بـر      طلبد، برنامه هاي مناسب را مي ريزي برنامه
ليت تغيير ديناميكي و انعطاف با شرايط به تطابق با اهداف، قاب

كنوني را داشـته باشـند    ي و فناورانه  شدت متغير فضاي علمي
سـاز   زمينهپيشرفت سريع فناوري و فراگيري دانش كه  چرا كه

، در اسـت بنيـان   دانشورود به عصر اطالعات و تشكيل جوامع 
ــه     ــاني اســت ك ــدي در ســطح جه ــاد فضــاي جدي ــال ايج ح

هـاي   پيچيدگي. آورد اص خود را به همراه ميهاي خ پيچيدگي
 ي مسـأله  ي توسـعه پيش رو بخصوص در كشـورهاي در حـال   

دانـش  . كند هاي جديدي مواجه مي مديريت جامعه را با چالش
رونــد تــا ســكوي اول عامليــت را در مناســبات  و فنــاوري مــي

ــد؛    ــع از آن خــود كنن ــاعي و فرهنگــي جوام اقتصــادي، اجتم
اند با درك صحيح از اهميت  ن مهم پي بردههايي كه به اي كشور

جايگــاه مــديريت دانــش و فنــاوري و اهميــت ساختارســازي و 
در اين عرصه از جمله كننده  تعيينعوامل  تحليل و رصد دائمي

ــط اركــان اصــلي، خواهــان آن هســتند كــه    ــازنگري در رواب ب
  ]. 12[جهاني كنشگر باشند ي درعرصه

هـاي كـالن    عرصـه  در كشور ما نيز اهميـت ايـن امـر در   
ــه ره  ــت ب ــا عناي ــتگذاري و ب ــام  كردسياس ــاالترين مق ــاي ب ه
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  1388و زمستان  يزياپ، 6و  5، شماره نشريه صنعت و دانشگاه، سال دوم                                                                                       12

  

 

نظــري  گيــري بــه درســتي شــناخته شــده و اقــدامات تصــميم
كشور و تـدوين سـندهاي مربـوط بـه      ي انداز بيست ساله چشم
علم و فنـاوري، نشـانگر اهميـت دادن بـه ايـن امـر در        ي حيطه
مطـابق آنچـه   در اين راستا . هاي كالن سياستگذاري است حيطه

هاي صـحيح مرسـوم اسـت، الزم اسـت نظـرات       گيري در تصميم
فناوري دائماً سنجيده  دانش و ي حوزهاندركاران  خبرگان و دست

هــاي مناســب و قابــل انعطــاف و اتخــاذ  ريــزي و بــا برنامــه شـده 
مناسـب بـراي   هـاي   گيري جهتهاي مناسب و واقع بينانه،  شيوه

  ].12[ي كشورمان انجام شودانداز آت تحق اهداف مندرج در چشم
حاضر تالشي است در مسير رصـد موضـوعات    ي مطالعه 

مديريت علم و فناوري آينده و از جملـه   ي حيطه تأثيرگذار در
 ي كننـده  تعيـين دولت، صنعت و دانشگاه و عوامل  مؤثرارتباط 

ساز اقدامات جدي، فراگيـر و تأثيرگـذار    زمينهتواند  مي ، كهآن
در ايـن مقالـه بـه    . هاي مناسب باشـد  گيري آينده براي تصميم

علـم و فنـاوري در مـورد     ي حوزهجمعي از خبرگان بيني  پيش
ارتبــاط دولــت، صــنعت و  ي در زمينــه مــؤثربرخــي از عوامــل 

و ميـزان مـورد بررسـي و چـالش قـرار       1404دانشگاه تا افـق  
   .شود اين افق زماني پرداخته مي گرفتن اين عوامل تا

  
ايران و نياز به توجه جدي به  ي ساله ستانداز بي چشم. 1

  موضوع علم و فناوري
. سربلندي، پيشتازي و افتخار آرزوي هر ملت و دولتي است

ملي را سرعت بخشد  ي توسعهكوشد تا روند  ملت ايران نيز مي
. المللي براي ايران آينده را به دست آورد و جايگاه مناسب بين
هدف و مسير حركت  يدبا، در ابتدا مؤثربراي آغاز حركتي 

ساله نظام جمهوري  20انداز  در اين رابطه چشم. شودتعيين 
كشور  ايران طراحي شد و به تصويب مجامع رسمي اسالمي

آبانماه  23در تاريخ  ميرسيد و توسط رهبر معظم انقالب اسال
يكي از ]. 15[شداجرا به سران سه قوه ابالغ  براي 1382

انداز كشور موضوع علم و  مسائل مورد توجه در سند چشم
  .فناوري است

  
  كشور ي انداز بيست ساله علم و فناوري در سند چشم. 2

شـئون اجتمـاعي و    تمامدر  مؤثرعلم و فناوري به عنوان عامل 
قتصادي، اجتماعي و فرهنگـي  هاي ا فعاليت تمامنيروي محركه 

ايجاد رشد اقتصادي و ارزش افزوده و تحـول فرهنگـي    و منشأ
كشـور مـورد تأكيـد     ي انداز بيست ساله سند چشم راست كه د

 بايـد در راستاي توليد علم و فنـاوري  . اي قرار گرفته است ويژه
هـا   هاي پژوهشي گسترش يابند اما نتايج ايـن پـژوهش   فعاليت

 بايـد برداري شـوند كـه بـدين منظـور      توزيع و بهره بايست مي
 اييابد و يك نظام ملـي نـوآوري بـر    ميآموزش عالي گسترش 

برقـــراري كـــنش متقابـــل بـــين نهادهـــاي توليدكننـــده و  
با مد نظر قـرار دادن  . ه استدشدانش طراحي  ي كننده مصرف

نقش علم و فناوري در رشد و تعالي كشـور و نيـاز آن بـه زيـر     
هـا توجـه بـه آن در عنـاويني از سـند       ريـزي  ها و برنامه ساخت
  :د ازاين عناوين عبارتن. كند مي  انداز امري الزامي چشم

اي برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليـد علـم و    جامعه •
 ي  فناوري، متكـي بـر سـهم برتـر منـابع انسـاني و سـرمايه       

 )انداز سند چشم 2بند (اجتماعي در توليد ملي 
و فناوري در سطح  يافتن به جايگاه اول اقتصادي علمي دست •

اري افـز  آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم ي منطقه
و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي 

سـند   6بنـد  (سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل 
  ]16) [انداز چشم

نقش و جايگاه بخش علم و فنـاوري در تحقـق اهـداف    
كنـد   انداز محوري و كليدي است و اين همه ايجاب مي چشم

ش مرزهــاي كارهــاي الزم بــراي گســتر و كــه بخشــي از ســاز
دانش، تربيت و تأمين نيـروي انسـاني متخصـص موردنيـاز،     
تسهيل پژوهش، همگاني كردن آموزش و پژوهش، هدايت و 

سـازي و   تأمين منابع مالي، توليد و انتقال و جـذب و بـومي  
سـازي دسـتاوردهاي    فناوري، استقرار نظام تجـاري  ي اشاعه

و خـارج  وري از نخبگان ايراني داخـل   پژوهشي، افزايش بهره
از كشور در توليـد علـم و فنـاوري ملـي، ايجـاد و توسـعه و       

هــاي نــو، سياســتگذاري، مــديريت و  گيــري از فنــاوري بهــره
ي  علـم و فنــاوري، اسـتقرار جامعــه   ي توســعهنظـارت بـراي   

ي  شــناخت كشــور و جامعــه  ي اطالعــاتي، ايجــاد و توســعه
جهاني و نيز كمك به رفع موانع موجود بـر سـر راه توسـعه    

جــامع  ي نقشــه"درايــن راســتا ســندهاي . رخــوردار باشــدب
ــي ــور علم ــند "و  "كش ــعهس ــاوري  ي توس ــژوهش و فن  "پ
هايي اسـت كـه توسـط جمعـي از خبرگـان       ترين سند اصلي
وري در حـال  مـديريت و سياسـتگذاري علـم و فنـا     ي حوزه

هــايي تــدوين خــود را پشــت ســر تــدوين بــوده و مراحــل ن
  ].12[گذارد  مي

هـدفي بسـيار مهـم بـراي رسـيدن بـه       فناوري  ي توسعه
 ي انـداز اسـت كـه بايـد در همـه      اهداف مندرج در سند چشـم 

ها به آن پرداخته شود؛ در ايـن رابطـه، سـه نهـاد اصـلي       زمينه
عـالوه بـر آنكـه    . كنند ميآفريني  نقشدولت، صنعت و دانشگاه 

خاص خـود را در   ي هركدام از نهادهاي ياد شده نقش و وظيفه
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اين سه نهاد  مؤثركنند، رابطه و تعامل  ي ايفا ميفناور ي توسعه

  .استكننده  تعيينفناوري  ي توسعههم براي 
  

 ي ارتباط دولت، صنعت، دانشگاه و تحـول در رابطـه  . 3
  ] 19[اين عناصر در نظام توسعة فناوري 

در گذشته هر يـك از نهادهـاي مـؤثر در توسـعة فنـاوري يعنـي       
اي  شـده  خص و تعريـف دانشگاه، صـنعت و دولـت، مرزهـاي مشـ    

اختصاصـي   ي فناوري و نـوآوري، كـار و وظيفـه    ي توسعه. داشتند
اختصاصــي  ي علــم و آمــوزش، كــار و وظيفــه ي توســعهصــنعت، 

ــار    ــوآوري، ك ــراي ن ــزه ب دانشــگاه و سياســتگذاري و ايجــاد انگي
اما امروزه ديگـر مرزهـاي سـنتي    ]. 26، 24[اختصاصي دولت بود

هـا   در خيلي از زمينه. است شده رنگ ، صنعت و دولت كمدانشگاه
توان حد و مرز نهادهاي مذكور را از يكـديگر تميـز    به آساني نمي

دانشـگاه، صـنعت محسـوب     يبه طوري كه بخشي از قلمـرو . داد
توان بـه حسـاب    شود و قسمتي از قلمرو صنعت را دانشگاه مي مي
دولت نيز عالوه بر انجام وظايف سنتي و متداول خـود،  ]. 20[آورد

ارد قلمرو دانشگاه و صـنعت شـده اسـت و درصـدد گسـترش و      و
بـا توجـه بـه ايـن     . كنترل فصل مشترك دانشگاه و صنعت اسـت 

جانبـه و سـازمانهاي    هاي سـه  ها، شبكه وظايف و مأموريتتداخل 
اند، كه اصطالحاً سازمانهاي مختلط و چندرگه  جديدي ظهور كرده

فصل مشترك بين اين چنين سازمانهاي واسط و . شوند ناميده مي
شوند كـه روابـط بـين آنهـا را تنظـيم       سه نهاد ياد شده ايجاد مي

  ].27، 24، 23[بخشند  كنند و تداوم مي مي
دانشگاه، صنعت و دولـت، در  در جوامع امروزي، سه نهاد 

كننـد،   كه استقالل ساختاري و سازماني خود را حفظ مـي حالي
شـوند   ديگر ميتكنولوژي وارد قلمروهاي يك ي توسعهدر فرايند 

آيـد   ها بـه وجـود مـي    و بين آنها همپوشاني وظايف و مأموريت
واقع نهادهاي دانشگاه، صنعت و دولت، تحـولي را در   در]. 19[

هـا   دانشگاهطوري كه  نمايند به هاي خويش تجربه مي مأموريت
عالوه بر مأموريت آموزشي و تحقيقاتي، در آستانه مأموريـت  

ر و مســتقيم در فراينــد ســوم خــود يعنــي مشــاركت بيشــت 
در . انـد  تكنولوژي و نوآوري تكنولوژيك قـرار گرفتـه   ي توسعه

هاي جديد وابسته به دانشـگاه، در   ها و شبكه اين راستا، بنگاه
هـايي    باتوجه به ظرفيت ها دانشگاه. حال ايجاد و رشد هستند

كننـده دانـش و    كه دارند و بـه عنـوان نهـاد توليـد و توزيـع     
ن يك نهاد كارآفرين و بنيانگذار بنگاه، نقش همچنين به عنوا

ــوآوري صــنعتي و   تكنولــوژي ايفــا ي توســعهاساســي را در ن
نوآوري و سيستم اقتصادي، به  ي از طرفي در چرخه. كنند مي

، درنتيجـه، بنگـاه   ]21[شـود   طور درونزا، دانش نيز ايجاد مي

دانـش   ي كننـده  امروز دنيا، نه تنها كـاربر و مصـرف  ) صنعت(
آموزش و مهارت آموزي و (بلكه در توليد و توزيع دانش  است

  ].19[كند  نيز مشاركت مي) تحقيق
، هـا  فناوري، يعني دولـت  ي توسعهاستراتژي نهاد سوم نظام 

اقتصـادي مبتنـي بـر دانـش      ي توسعهتشويق و ترغيب همچنان 
ها عالوه بر اينكـه نقـش سياسـتگذاري     در اين رابطه، دولت. است

نقـش سـنتي   (كنند، در توليـد و توزيـع دانـش     خود را حفظ مي
نيز مشاركت ) نقش صنعت(ديد و توليد كاال و خدمات ج) دانشگاه

هاي دولت، براي پركردن شكاف دانش و نوآوري  سياست. ندكن مي
. كننـد  فناورانه در سيستم اقتصادي را بـه دو دسـته تقسـيم مـي    

  ].21[هاي غيرمستقيم  هاي مستقيم و سياست سياست
ياست مستقيم، دولت، بنگـاه و صـنعت را بـه طـور     در س

دهـد؛ ماننـد تضـمين بـازدهي      مستقيم مورد توجـه قـرار مـي   
نـوآوري فناورانـه، يـا     ي گذاري يك بنگاه در يك پـروژه  سرمايه
فناورانـه در يـك    ي گـذاري پرمخـاطره در يـك زمينـه     سرمايه

هـاي غيرمسـتقيم، دولـت از طريـق      در سياست. صنعت خاص
دهـد و حـق مالكيـت     گاه را مـورد توجـه قـرار مـي    دانشگاه، بن

ي دولتي به دانشـگاه منتقـل   ها معنوي را از اشخاص و سازمان
عالوه بر آن امروزه يكـي از مهمتـرين وظـايف دولـت     . كند مي

و  هـا  هاي الزم براي كنش متقابـل دانشـگاه   فراهم كردن زمينه
  ].19[ي اقتصادي استها بنگاه

  
دانشـگاه، صـنعت و    ي هحـوز فضاي جديد روابط سه . 4

  ]19[فناوري  ي توسعهدولت در 
، به منظـور تسـهيل در فراينـد    ها مزاياي همكاري بين سازمان

پيشرفت تكنولوژي، از سوي محققان زيادي مـورد تأكيـد قـرار    
ــت  ــه اس ــنعت در     . گرفت ــگاه و ص ــط دانش ــه رواب ــا ك از آنج

تكنولوژي مهم  ي توسعه ي هاي بين سازماني در زمينه همكاري
ي اين دو ها و حياتي است، لذا ماهيت روابط و اتحادها و پيمان

در دنيـاي  . اسـت جوامـع امـروزي    بخش نيز بسيار مورد توجه
امــروز تحــولي در وظــايف دانشــگاه، صــنعت و دولــت تجربــه  

هاي  ها و شبكه در اين فرايند تحول، ساختارها، آرايش. شود مي
بــراي فراينــد و مــواد الزم را  هــا بــين ايــن ســه حــوزه، ورودي

در ايـن تركيـب و   . كننـد  ميهاي مبتني بر علوم فراهم  نوآوري
اش بـه   بر نقش معمـول و سـنتي   ساختار جديد، دانشگاه عالوه

كننده نيروي انساني آموزش ديده و مولـد دانـش    عنوان تأمين
بنيــادي، بــه صــورت منبعــي بــراي تشــكيل بنگــاه اقتصــادي، 

. دكنـ  ايفـاي نقـش مـي   اي  هي ناحيـ  توسعهفناوري و  ي توسعه
عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعه نقش دانشـگاه  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1388و زمستان  يزياپ، 6و  5، شماره نشريه صنعت و دانشگاه، سال دوم                                                                                       14

  

 

دانشگاه، صـنعت و   ي گانه در اقتصاد، براساس روابط مارپيچ سه
وقتـي دانشـگاه، صـنعت و دولـت بـراي      . شود دولت تحليل مي

كننـد،   اقتصادي در تحقيقات دانشگاهي مشاركت مي ي توسعه
از طريـق ايـن   . شـود  ايجـاد مـي   هـا  اي از تعامل مـارپيچ  شبكه

هـاي   يكپارچگي و همگرايي سه حوزة مذكور، فراتر از مأموريت
آفـرين شـكل    ي كـار هـا  آموزشي و پژوهشي معمـول، دانشـگاه  

اقتصـادي بـه طـور     ي توسـعه در اين مدل، مأموريت . گيرند مي
فزاينده به ايجـاد دانـش پايـه و توليـد سيسـتماتيك نـوآوري       

در اين رونـد، حتـي اگـر جـزء     ]. 22، 21[شود  اضافه مي علمي
تحقيـق و توسـعه،    ي هاي دانشگاه، با بودجه كوچكي از نوآوري

و ) انكوبـاتور (به كمك دولت و از طريق امكانـات مراكـز رشـد    
آفريني، به طور عملي از سوي صنعت به كـار گرفتـه    مراكز كار

  ].28[شود، يك مرحله از تشكيل بنگاه، تحقق يافته است 
دانشـگاه، صـنعت و دولـت در     ي چ سه جانبـه مدل مارپي

شود و نوآوري و تشكيل  ي سازماني جديد ظاهر ميها مكانيسم
ايـن  ]. 24،28، 23[بخشـد  كسب و كارهاي جديد را ارتقـا مـي  

اي از نظـر وظـايف و نقـش، متفـاوت از      ساختار به طور فزاينده
اقتصـادي و   ي توسـعه مدل نـوآوري اسـت كـه قبـل از ظهـور      

براي مثال اگرچه . ني بر دانش، وجود داشته استاجتماعي مبت
براسـاس  ) انكوبـاتوري (يك دانشگاه ممكن اسـت مركـز رشـد    

هاي دروني خود ايجاد كند، عمل نوپروري و رشـد، بـه    ظرفيت
بين يـك يـا چنـد    ) تعاوني(گذاري اشتراكي  عنوان يك سرمايه

دانشگاه، يك سازمان دولتـي مجـاور و كنسرسـيوم مؤسسـات     
توانــد  منــد بــه افــزايش نــوآوري هــر ناحيــه، مــي هقــمــالي عال

دانشگاه  ي در اقتصاد جديد، نقش رشد يابنده. سازماندهي شود
آالت  فراتر از تأمين كاركنان آموزش ديده براي صنايع و ماشين

دانـش و آگـاهي را    ي و مشاركت در تحقيقاتي است كه زمينـه 
  ].29[كند براي استفاده صنعت فراهم مي

قبـل ظـاهر شـده     ي ري كه طـي دو دهـه  براساس معيا
عـاملي سـاختاري در فراينـدهاي نـوآوري      ت، توليد دانشاس

سـازوكارهاي سـازماني مربـوط، اغلـب     . مبتني بر علـم اسـت  
اي از دفاتر ليسانس فناوري و واحدهاي فصل مشترك  توسعه

 ها باشند كه به عنوان ميانجي بين دانشگاه و واسط مشابه مي
اين ساختارهاي جديـد بـه   . فعاليت دارندي موجود ها و بنگاه

اي  هاي آموزشي، تحقيقاتي و مشـاوره  طور مستقيم با فعاليت
نوآوري صنعتي توسـعه   گاه پيوند دارند و آنها را در برايدانش
تـوان بـه    از نمونه ساختارهاي فصـل مشـترك مـي   . دهند مي

ي علمـي، تحقيقـاتي و فنـاوري، مراكـز تحقيقـات و      ها پارك
گـر   اشاره كرد كه عالوه بر آنكه تسهيل... اكي و آموزش اشتر

براي . باشند زا نيز مي اند، اشتغال امر يكپارچگي علم و فناوري
ي علمي، زيادتر از ها مثال در شهر پكن، تعداد كاركنان پارك

نتيجـه در دنيـاي    در]. 30[باشند مي ها كاركنان كل دانشگاه
و اجتمـاعي   اقتصـادي  ي توسـعه امروز، دانشگاه يك سـازمان  
اش يعنـي   هـاي معمـول و سـنتي    است كه بر پايـه مأموريـت  

  .آموزش و تحقيق، استوار است
 ي حـوزه بنابر اين در اين نگرش جديد، هـر يـك از سـه    

دانشگاه، صنعت و دولت در عـين انجـام وظـايف خـود، نقـش      
كنند، يعني تحت شرايط معيني دانشـگاه   ديگران را نيز ايفا مي

تواند  ، مي)انكوباتور(يد در امكانات مراكز رشد با ايجاد بنگاه جد
  .كندنقش صنعت را ايفا 

يـك   رود هر پيش رو انتظار مي ي با توجه به شرايط پيچيده
در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه دستخوش تحول  مؤثراز عوامل 

بنابراين براي ارزيابي ميـزان جهـت گيـري صـحيح      .شوند  دائمي
انداز، الزم است ايـن عوامـل مـورد     چشمها به سمت اهداف  برنامه

هدف از مطالعات آينـده آن اسـت   . قرار گيرندنگرانه  آيندهبررسي 
هايي كه بيشترين امكان تحقق را دارند شناسايي شده و   كه آينده

ها، عوامل  با مشخص كردن ميزان نا مطلوبي و مطلوبيت اين آينده
در جهت دستيابي ها  ها و برنامه ايجاد نامطلوبيت حذف و سياست

  ]. 3[ها طراحي شوند به بهترين آينده
اســت كــه   قابــل توجــه در مطالعــات آينــده آن ي نكتــه

پـردازد بلكـه    آينـده نمـي  قطعـي  بينـي   پيشپژوهشي به  آينده
دهنـده، شناسـايي، مطالعـه و مـورد بحـث واقـع        عوامل شـكل 

هـا و موضـوعات پـيش رو ارزيـابي و      شوند؛ سـپس چـالش   مي
راهكارهاي مناسـب بـراي    ي وند تا بتوان با ارائهش شناسايي مي

هـا و تحقـق    از بـروز چـالش   و كـرد ريزي  برخورد با آنها برنامه
  ]. 5[كردنامطلوب جلوگيري  ي آينده

  
   پژوهي آينده ي مروري بر پيشينه. 5

پس از جنگ جهاني دوم، با اوج گرفتن تفكـر اسـتراتژيك، بـه    
ي كوچـك و  ها و بنگاه ي جهانيها تدريج نظر كشورها، سازمان

ريـزي   برنامـه سـاز   زمينـه بزرگ به مطالعات آينـده بـه عنـوان    
بخش  ،استراتژيك جلب شده تا جايي كه بخش مطالعات آينده

ن، مهـم و  كه به موضوعي كـال  تحقّقات را،الينفك هر سازمان 
  . دهد تشكيل مي پردازد، استراتژيك مي

 ها ريزي رنامهدر حال حاضر استفاده از مطالعات آينده در ب
هاي كالن تا جايي پيش رفته است كه بسياري  و سياستگذاري
 "نگـاري ملـي   آينده"هايي ملي را تحت عنوان   هاز كشورها پروژ

ــ  ــاني مختل ــل زم ــي در فواص ــرا م ــف و اج ــد و از  ف تعري كنن
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 ي حوزههاي حاصله از نتايج بدست آمده، خصوصاً در  بيني پيش

هاي اسـتراتژيك ميـان مـدت و     ريزي دانش و فناوري، به برنامه
آن زمـان بـه بعـد در    از ]. 6-8[پردازنـد  مـدت خـود مـي    كوتاه

هـايي كـه مطالعـات     يافتـه در تمـام سـازمان    كشورهاي توسعه
جدي آينده خصوصاً در  ي دهند به مطالعه استراتژيك انجام مي

 علم و فناوري پرداخته، ي حوزههاي كالن كشور در  ريزي برنامه
لذا ]. 12[دائماً توسعه داده شده استشناسي  دهآينهاي  و روش

دولت، صنعت و دانشگاه نيز الزم اسـت   مؤثرارتباط  ي حوزهدر 
شناسـانه قـرار    ي آينـده  وامل اصلي شناسايي و مورد مطالعـه ع

ورد ايشـان از چگـونگي   گيري از نظر خبرگـان و بـرا   گيرد؛ بهره
انـد  تو وضعيت اين عوامل تا افـق زمـاني خـاص در آينـده مـي     

ها بـا اهـداف تعيـين     معياري براي سنجش ميزان تطابق برنامه
برخـي از  . دولت، صنعت و دانشـگاه باشـد   مؤثرشده در ارتباط 

  :اين عوامل عبارتند از
 دانشگاه، -صنعت  -هاي همكاري مؤثر دولت ايجاد زمينه •
سازي تحقيقات و ايجـاد مراكـز رشـد وكـارآفريني و      تجاري •

 ي فناوري، ها پارك
 علم و فناوري،  ي ري درعرصهنوآو •
 فناوري،  علم و ي حوزهمسائل تحقيق و توسعه در  •
 علم و فناوري،  ي حوزهمسائل مربوط به منابع انساني در  •
 علم و فناوري،  ي حوزهمسائل آموزشي در  •
 اشتغال دانش آموختگان،  ي مسأله •
  حقوق مالكيت معنوي ي مسأله •

 
  طرح تحقيق حاضر. 6

مـديريت علـم و    ي آينده"طرحي با عنوان  86سال  ماه در آبان
هاي نو  فناوري ي پژوهشكدهشناسي  آيندهتوسط گروه  "فناوري

گزارش نهايي آن در  دانشگاه صنعتي اميركبير انجام گرفت كه
هدف از انجام طرح، شناسـايي مهمتـرين   . شدارائه  87تيرماه 
بينـي   پيشبندي  در مديريت علم و فناوري و جمع مؤثرعوامل 

انداز  خبرگان از وضعيت اين عوامل تا افق مندرج در سند چشم
ن عوامل كه ضمن پس از شناسايي اي. بود) 1404افق (توسعه 

اي، تطبيقي و با مشورت صاحبنظران انجـام   مطالعات كتابخانه
 مـؤثر در ارتباط  مؤثرعوامل  ي گرفت، تعدادي از آنها در دسته

نهايتـاً مهمتـرين ايـن    دولت، دانشگاه و صنعت قرار گرفتنـد و  
عالوه بر سـنجش   در اين طرح. عوامل به سنجش گذاشته شد

اهميـت ايـن عوامـل از نقطـه نظـر خبرگـان،        ،ميزان ارزيـابي 
هم  1404ايشان در مورد وضعيت اين عوامل تا افق بيني  پيش

ال اصلي از ايشان آن بود كه آيـا  ؤمورد سنجش قرار گرفت؛ س

نيز مورد چالش جدي قـرار   1404هريك از عوامل فوق تا افق 
  خواهند گرفت و به آنها پرداخته خواهد شد؟ 

 ي اي، از شـيوه  ، عالوه بر مطالعات كتابخانهدر انجام طرح
 ي پرسشـنامه و مصـاحبه   ي سنجش بوسـيله (مطالعات ميداني 

نيـز اسـتفاده شـد؛ بـراي طراحـي پرسشـنامه اي از       ) حضوري
ره الگـوبرداري شـد   هاي دلفي پروژه هـزا  پيكربندي پرسشنامه

بدين ترتيب كه براي هر گزينه، سه فاكتور اهميت، احتمـال و  
به هر فاكتور عـددي   بايداطمينان تعريف شده و پاسخ دهنده 

  .نسبت دهد 5تا  1 بين
كننده در طرح نظرسنجي و مصـاحبه بـا    خبرگان شركت

ي هـا  توجه به ضرورت تنـوع و متناسـب بـا موضـوع، از گـروه     
 ي توسـعه هـاي ايجـاد و    فـراد پيشـرو در حـوزه   از ا ،كارشناسي

پژوهشـي   – مديريت فنـاوري، علمـي   فناوري، مديريت دانش و
و سياسـتگذاري علـم و   گيـري   تصميمهاي نو،  خصوصاً فناوري

اي نظـرات،   ضمناً براي بررسـي مقايسـه  . فناوري انتخاب شدند
افرادي كه در (متخصص  ي كل مشاركت كنندگان به دو دسته

و ) فنــاوري بــه كــار تخصصــي مشــغول بودنــد  معلــ ي حــوزه
هـاي   افرادي كه سوابق فراواني از حضور در عرصه(سياستگذار 

دولتي، صـنعتي و دانشـگاهي    ي حوزهدر گيري  تصميممختلف 
ارسال  ي پرسشنامه 150از ميان . ، تقسيم بندي شدند)داشتند

پرسشنامه پرشـده مـورد تحليـل آمـاري      81و يا تحويل شده، 
فته و با بيست نفر از سياسـتگذاران و متخصصـين هـم    قرار گر

  .مصاحبه به عمل آمد
ها بـا اسـتفاده از    تحليل آماري نتايج حاصل از پرسشنامه

 سـؤال هاي داده شده به هر  پاسخ. انجام گرفت SPSSنرم افزار 
، "اهميــت"هــا در ســه ســطح  كــه بــراي هــر كــدام از گزينــه

ــال" ــان"و  "احتم ــي از   "اطمين ــب يك ــداد در قال ــا  1اع  5ت
گيري شـده و نتـايج آن اسـتخراج     دهي شده بود، ميانگين وزن

ــودار) الـــف و ب( 1شـــكل . شـــد ــناختي  نمـ جمعيـــت شـ
محـل  دهندگان را به ترتيب بر اسـاس جايگـاه شـغلي و     پاسخ

   دهد نشان مي خدمت
ضمناً براي تكميل نظرات، با بيست نفـر از متخصصـان و   

مديريت علـم و   ي در آينده مؤثرسياستگذاران، در مورد عوامل 
  فناوري مصاحبه به عمل آمد 

  
هاي گردآوري شده از مطالعـات ميـداني    تحليل داده. 7

  حاصل از پرسشنامه
و دريافت شده، نتايج حاصـل  هاي تكميل  با توجه به پرسشنامه

در  مـؤثر بندي نظرات خبرگان در مورد وضعيت عوامل  از جمع
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30%

70%

تصميم گير يا سياستگذار  متختصصان و كارشناسان فني 

37%

14%

35%

14%

نهاد تصميم گير   ــي دانشگاه و مؤسسه آموزش

پژوهشكده و مؤسسـه پژوهشــي  مؤسسه دولتي 

  ار جمعيت شناختي پاسخ دهندگان به پرسشنامهكرد. 1شكل 
  بر اساس محل خدمت) ب                                     بر اساس جايگاه شغلي) الف

 ي هـا  در جـدول  1404فـق  ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا ا
هاي  اين عوامل به صورت گزينه. آورده شده است 3 تا 1شماره 

 : اند ها آورده شده زير در جدول
 دانشگاه،  -صنعت  -هاي همكاري مؤثر دولت ايجاد زمينه •
سازي تحقيقات و ايجـاد مراكـز رشـد وكـارآفريني و      تجاري •

 ي فناوري،ها پارك
 علم و فناوري،  ي نوآوري درعرصه •
 علم وفناوري،  ي حوزهمسائل تحقيق و توسعه در  •
 علم و فناوري، ي حوزهمسائل مربوط به منابع انساني در  •
 علم و فناوري،  ي حوزهمسائل آموزشي در  •
 اشتغال دانش آموختگان،  ي مسأله •
  حقوق مالكيت معنوي ي مسأله •

  برخـي  «ديدگاه پاسخگويان در مورد  3تا  1 يها در جدول
  

»  1404در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق  مؤثرعوامل 
اهميـت  (هاي مختلف و در سه سـطح اهميـت    برحسب معرف

احتمال مورد چـالش قـرار   (، احتمال )موضوع براي پاسخگويان
و اطمينـان  ) از نظـر پاسـخگويان   1404داشتن موضوع تا افق 

خود در مورد تحقق بيني  پيشاطمينان پاسخگويان نسبت به (
ها، حاصـل   اعداد موجود در جدول. توصيف شده است) موضوع

ي داده شده به هر معرف توسط ميانگين عددي كل مقادير وزن
  .دهندگان است پاسخ

  
ي هـا  توزيع ديدگاه پاسـخگويان برحسـب معـرف   . 1. 7

  دولت، صنعت و دانشگاه مؤثرمربوط به ارتباط 
در ارتبـاط دولـت،    مـؤثر عوامـل   اهميـت  و احتمـال ، 1جدول 
  .دهد كل پاسخگويان نشان مياز نظر و دانشگاه را  صنعت

  اهميت و احتمال ي مقايسه -1جدول 
  كنندگان مشاركتكل از نظر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه  مؤثرعوامل 

  عامل
مورد چالش واقع شدن و  ميانگين احتمال

  قرار داشتن در گفتمان جاري
  1404تا سال  

ميانگين 
  اهميت موضوع

ميانگين 
اطمينان به 

  پاسخ
  3.68 4.32 3.67 علم و فناوري ينوآوري درعرصه

  3.89 4.18 3.66 ي فناوريهاتحقيقات و ايجاد مراكز رشد وكارآفريني و پاركسازي تجاري
  3.74 4.49 3.6 آموختگاناشتغال دانش يمسأله
  3.75  4.16  3.6  حقوق مالكيت معنوي يمسأله

  3.71  4.08  3.59  علم و فناوري يحوزهدر  مسائل مربوط به منابع انساني
  3.74 3.98 3.58 علم و فناوري يحوزهمسائل آموزشي در 

  3.61 4.01 3.57 فناوري علم و يحوزهمسائل تحقيق و توسعه در 
  3.89 4.32 3.37 دانشگاه -صنعت  - هاي همكاري مؤثر دولتايجاد زمينه
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، از نظر كل مشـاركت كننـدگان، از ميـان    1مطابق جدول 

 3.67(نوآوري احتمال بـااليي   ي ، پرداختن به مسألهمؤثرعوامل 
و آنچه احتمالش از همه كمتـر   دارد) به معناي نزديك به قطعي

دولت، صـنعت و دانشـگاه    مؤثرهاي همكاري  تحقق زمينه است،
ع شـدن تمـام   به جز عامل آخر، احتمال مورد چـالش واقـ  . است

ميـانگين  . از هم قطعي است كمي ي با فاصله 1404عوامل تا افق 
 4.49اهميت داده شده به عامل اشتغال دانش آموختگان با عدد 
ــا ميــانگين   ــاالترين رتبــه و مســائل تحقيــق و توســعه ب  4.01ب

از نظر معنا، تمـام عوامـل   . اهميت را دارا هستند ي كمترين رتبه
  .ي بسيار مهم هستنده معناب 4ميانگين باالتر از 

در ارتباط دولت،  مؤثرعوامل  اهميت و احتمال، 2جدول 
  .دهد كل سياستگذاران نشان مياز نظر صنعت و دانشگاه را 

سازي  تجاريهاي خود، عامل  سياستگذاران در پيش بيني
ي فنـاوري،  ها تحقيقات و ايجاد مراكز رشد وكارآفريني و پارك

كمتري عامـل نـوآوري را    ي ا فاصلهمسائل تحقيق و توسعه و ب
حقـوق   ي كنند؛ درحاليكه مسأله با باالترين قطعيت ارزيابي مي

 ي ، صـرفاً در بـازه  )3.39احتمـال   ي با درجـه (مالكيت معنوي 
باالترين درجـه  . احتمال است و قطعيتي براي آن قائل نيستند

تحقيقـات و ايجـاد   سـازي   تجـاري اهميت از نظر ايشان عامـل  
ــ ــز رش ــاركمراك ــارآفريني و پ ــا د وك ــتغال ه ــاوري و اش ي فن

حقـوق مالكيـت معنـوي در     ي آموختگان اسـت و مسـأله   دانش
  .تري نسبت به ساير عوامل قرار دارد اهميت پايين ي درجه

در ارتباط دولت،  مؤثرعوامل اهميت  و احتمال، 3جدول 
  .دهد متخصصان نشان مياز نظر صنعت و دانشگاه را 

  

سياستگذاراناز نظر درارتباط دولت، صنعت و دانشگاه  مؤثرعوامل  اهميت و احتمال ي مقايسه .2جدول 

  عامل
مورد چالش واقع شدن  ميانگين احتمال

  قرار داشتن در گفتمان جاري و
  1404تا سال  

ميانگين اهميت 
  موضوع

ميانگين 
اطمينان به 

  پاسخ
تحقيقات و ايجاد مراكز رشد وكارآفريني و سازي تجاري

 ي فناوريها پارك
3.86 4.5 4.04 

 3.95 4.34 3.86 علم وفناوري يحوزهمسائل تحقيق و توسعه در 
 3.83 4.41 3.75 علم و فناوري ينوآوري درعرصه

 3.79 4.37 3.62 علم و فناوري يحوزهمسائل مربوط به منابع انساني در 
 3.91 4.45 3.58 اشتغال دانش آموختگان يمسأله

 3.83 4.25 3.54 علم و فناوري يحوزه مسائل آموزشي در
 3.86 4.31 3.54 دانشگاه -صنعت  - هاي همكاري مؤثر دولتايجاد زمينه

 3.86 4.2 3.39  حقوق مالكيت معنوي يمسأله
  

  

  

  متخصصاناز نظر  در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه مؤثرعوامل  اهميت و احتمال ي مقايسه .3جدول 

  لمعا
مورد چالش واقع  ميانگين احتمال

شدن و قرار داشتن در گفتمان جاري 
  1404تا سال 

ميانگين اهميت 
  موضوع

ميانگين اطمينان 
  به پاسخ

 3.83 4.3 3.71  حقوق مالكيت معنوي يمسأله
 3.64 4.28 3.66 علم و فناوري ينوآوري درعرصه

 3.69 4.5 3.64 آموختگاني اشتغال دانشمسأله
 3.71 3.87 3.6 علم و فناوري يحوزهمسائل آموزشي در 

 3.69 3.94 3.58 علم و فناوري يحوزهمسائل مربوط به منابع انساني در 
 3.82 4.05 3.57 ي فناوريهاتحقيقات و ايجاد مراكز رشد وكارآفريني و پاركسازي تجاري

 3.5 3.89 3.48 علم وفناوري يحوزهمسائل تحقيق و توسعه در 
 3.9 4.32 3.3 دانشگاه - صنعت - ري مؤثر دولتهاي همكاايجاد زمينه
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از نظر متخصصـان دانشـگاهي،    كه دهد نشان مي 3جدول 
احتمـال را دارد   ي حقوق مالكيت معنوي باالترين درجه ي مسأله

ــا  ــود؛ درمقابــل، ايجــاد   1404و قطعــاً ت مــورد بحــث خواهــد ب
 ي دولت، صـنعت و دانشـگاه بـا درجـه     مؤثرهاي همكاري  زمينه
، 3.48احتمـال   ي و مسائل تحقيق و توسعه با درجه 3.3ل احتما

 ي بـاالترين درجـه  . از نظر ايشان از قطعيتـي برخـوردار نيسـتند   
اهميت از نظر اين دسته، موضـوع اشـتغال دانـش آموختگـان و     

است درحاليكـه   4.3 ي پس از آن حقوق مالكيت معنوي با درجه
ات و ايجـاد  تحقيقـ سـازي   تجـاري ترين اولويت اهميـت را   پايين

  . ي فناوري داردها مراكز رشد وكارآفريني و پارك
  

ديــدگاه سياســتگذاران و متخصصــان  ي مقايســه. 2. 7
دولت، صـنعت   مؤثري مربوط به ارتباط ها برحسب معرف

  و دانشگاه
  نظر سياسـتگذاران و   ي به ترتيب، مقايسه 2و  1ي ها شكل

  

رد عوامـل  متخصصان را از نظر معرف احتمال و اهميت در مـو 
نشـان   1404بر ارتباط دولت، صنعت و دانشـگاه تـا افـق     مؤثر
  .دهند مي

سياسـتگذاران در  بينـي   پيش ي ، درمقايسه1مطابق شكل
تحقيقــات و ايجــاد مراكــز رشــد ســازي  تجــاريمــورد عامــل 

ي فناوري و تحقيق و توسعه، از قطعيـت  ها وكارآفريني و پارك
احتمال مـورد چـالش    باال برخوردار است اما از نظر متخصصان

حتمـال  ا ي صـرفاً در بـازه   1404قرار گرفتن اين عوامل تا افق 
هاي همكاري  در مورد ايجاد، ايجاد زمينه .است و قطعيت ندارد

ضـعيفي  بينـي   پيشدولت، صنعت و دانشگاه، متخصصان  مؤثر
در حاليكه سياسـتگذاران حقـوق   ) 3.3ميانگين احتمال (دارند 

). 3.39ميانگين (كنند  ميبيني  پيشمالكيت معنوي را ضعيف 
توضـيحات  ( 7و  5، 4، 3هردو گروه در مورد عوامل بيني  پيش
ميـانگين  (تر و به معناي تقريبـاً قطعـي    به هم نزديك) 1شكل

   .است) 3.5باالتر از 

  )  احتمال(.   1 توضيح شكل
 و وكـارآفريني  رشـد  مراكـز  ايجاد و تحقيقات سازي تجاري : 1عامل 

  فناوري،  هاي پارك
 وفناوري علم حوزه در توسعه و تحقيق مسائل : 2عامل
  فناوري،  و علم درعرصه نوآوري : 3عامل
  فناوري،  و علم حوزه در انساني منابع به مربوط مسائل :4عامل

  آموختگان نشدا اشتغال مسأله : 5عامل 
 - صنعت -دولت مؤثر همكاريهاي  زمينه ايجاد : 6عامل 

  دانشگاه، 
  ،فناوري و علم حوزه در آموزشي مسائل : 7عامل

  معنوي  مالكيت حقوق مسأله : 8عامل 

3.86

3.57

3.86

3.48

3.75
3.66 3.62 3.58 3.58 3.64

3.54

3.3

3.54
3.6

3.39

3.71

3

3.5

4

عامل1 عامل2 عامل3 عامل4 عامل5 عامل6 عامل7 عامل8

سياستگذاران متخصصان

 مقايسه -ميزان احتمال عوامل 

ال
حتم

ي ا
وزن

ن 
گي
يان
م

 

 سياستگذاران و متخصصاناز نظر  عوامل مؤثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاهاحتمال  ي مقايسه .1شكل 
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4.5

4.05

4.45 4.5
4.41

4.5
4.37

3.94

4.34 4.32 4.34
4.32 4.25

3.87

4.2 4.3

3.5

4

4.5

5

عامل1 عامل2 عامل3 عامل4 عامل5 عامل6 عامل7 عامل8

سياستگذاران متخصصان

 مقايسه -ميزان اهميت عوامل 
ين

انگ
مي

 
ت
همي

ي ا
وزن

 

 سياستگذاران و متخصصاناز نظر  اهميت عوامل مؤثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه يمقايسه. 2شكل 

  ) اهميت(  - 2توضيح شكل 
  و رشد مراكز ايجاد و تحقيقات سازي تجاري:  1عامل 

  ي،فناور پاركهاي و كارآفريني
   آموختگان دانش اشتغال مسأله : 2عامل
  فناوري،  و علم درعرصه نوآوري : 3عامل
  مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري، :4عامل

 وفناوري علم حوزه در توسعه و تحقيق مسائل:  5عامل 
 - صنعت - دولت مؤثر همكاريهاي  زمينه ايجاد:  6عامل 

  دانشگاه،
  فناوري،  و علم حوزه در موزشيآ مسائل : 7عامل
  معنوي مالكيت حقوق مسأله : 8عامل

 ي باال، سياستگذاران و متخصصان درجه نمودارمطابق 
 در ورينوآ آموختگان، دانش اشتغال ي اهميت عوامل مسأله

 مؤثر همكاريهاي  زمينه ايجاد فناوري، و علم ي عرصه
معنوي  مالكيت حقوق ي دانشگاه و مسأله -  صنعت - دولت

اما اولويت اهميت عوامل  ،اند را نزديك بهم ارزيابي كرده
 و وكارآفريني رشد مراكز ايجاد و تحقيقاتسازي  تجاري
 فناوري، مسائل مربوط به منابع انساني در يها پارك
 ي حوزه در توسعه و تحقيق علم و فناوري، مسائل ي حوزه
فناوري  و علم ي حوزه در آموزشي فناوري، مسائل و علم

توجهي  نسبت به سياستگذاران به طرز قابلبراي متخصصان 
آموختگان و حقوق  متر است؛ متخصصان به اشتغال دانشك

  . دهند مالكيت معنوي بيشتر اهميت مي
  

  ها اصل از مصاحبهنتايج ح ي خألصه. 8
نظرات سياسـتگذاران و مـديران ارشـد دولتـي در      1.8

  واجد دانشگاهو  بخش ارتباط مؤثر دولت، صنعت

  :هاي زير بود ترين ويژگي مهم
 بيني به آينده خوش •
 اهميت براي نقش اقتدار ملي  •
مصـالح ملـي بـه مصـالح بخشـي،       تأكيد بر ارجحيـت دادن  •

 اي و شخصي منطقه
ارچگي و وفـاق در فهـم و درك مسـائل    تأكيد بر لزوم يكپـ  •

كالن مديريت علم و فناوري و داشتن سياست يكپارچـه در  
 اين زمينه

 تأكيد بر لزوم دارا بودن مديريت پايدار  •
تأكيد بر لزوم دارا بودن تفكر اسـتراتژيك در سـطوح بـاالي     •

 و سياستگذاريگيري  تصميم
 تأكيد بر لزوم ايجاد باور قلبي به پيشرفت •
ر ظرفيت باالي منابع انساني و اسـتعدادهاي فـراوان   تأكيد ب •

 كشور و استفاده از اين منابع
  تأكيد بر استفاده از تجربيات كشورهاي مختلف •
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علـم و فنـاوري واجـد     ي حوزهنظرات متخصصان  2. 8
  :هاي زير بود ترين ويژگي مهم

طرفانـه متخصصـين    و بي  تأكيد بر استفاده از مشاوره علمي •
هـا و نظرخـواهي از متخصصـين مخصوصـاً      گيري در تصميم

دانشگاهيان و خبرگان بازنشسته و مشـاركت دادن آنهـا در   
 ها گيري تصميم

هـاي   تأكيد بـر انتخـاب افـراد شايسـته بـراي احـراز پسـت        •
 علم و فناوري كشور  ي مديريتي خصوصاً در عرصه

هـا از مراجـع بـه     ها و سياست رساني تصميم تأكيد بر اطالع •
دانشگاهيان و در جريان گذشتن آنها از  متخصصين خصوصاً

 ها  گيري هاي كالن و تصميم سياست
 لزوم توجه به استعدادهاي جوانان و جذب ايشان  •
 ي فناورانـه  – هاي علمـي  فعاليت لزوم نظارت و ارزيابي دائمي •

 داخل كشور
  قانه و نوآورانه هاي خال ز فعاليتتأكيد بر حمايت ا •
  
ات مطرح شده در مصاحبه در اي از نقطه نظر نمونه. 3. 8

  دولت، صنعت و دانشگاه  مؤثرمورد ارتباط 
گيرنـد و   در دنيا دانشگاه و صنعت در كنار هـم قـرار مـي    •

در . نتيجه برسند كنند تا به جايگاه همديگر را تعريف مي
در  .كننـد  كشور ما صنعت و دانشگاه همديگر را متهم مي

نســاني علــم مــا و نيــروي ا، نتيجــه كشــورهاي پيشــرفته
متخصص ما را جذب كرده و توليد صنعت كرده و بـه مـا   

فروشـد امـا نـوآوري و دانـش خـود را بـه مـا عرضـه          مي
 .كند نمي

توليدات ما از نظر تحقيقات و نيروي انساني خوب است  اگر •
توانيم از آنها اسـتفاده كنـيم؟ بـراي     پس چرا خودمان نمي.

 ل آن ايندلي. است اينكه در جهت نيازهاي صنعت ما نبوده
روي هسـتيم  به پاي دنيا در حال پيش ست كه ما در علم پاا

چـالش اصـلي مـا     ،امكانـات . ولي صنعت ما وارداتـي اسـت  
نيست و ما نيروهاي متعهد و متخصص به حد كفايت داريم 
ولي بايد اول صـورت مسـأله مشـخص شـود بعـد سـاختار       

يريت پايـدار و تصـويب   سازماني آن بوجود بيايد؛ سپس مد
 .جهت تغيير نكند يني كه بيقوان

ملي شروع كنيم به علم و فناوري برسيم  ي توسعهما بايد از  •
مراكزي از قبيـل   ي و علم را در فناوري تجلي دهيم بوسيله

ي علم و فناوري، شهرهاي الكترونيكـي  ها مراكز رشد، پارك
 .براي ارتباط بيشتر صنعت و دانشگاه ... و 

ــه گذرانــدن  مهندســي ي دانشــجويان مــا در رشــته • نيــاز ب
مـا بايـد   . پروژه دارندمديريت  ي اقتصاد مهندسي وها درس

اقتصـادي نيـز داشـته باشـد،      ي كـه جنبـه   صاحب فناوريي
ن گـذاري بـراي پـرورش ايـ     ما بايد مقداري سـرمايه . بشويم

ي يبراي تربيت نيروي انسان نيروها براي آينده داشته باشيم؛
 ].18[ندكه بتواند مديريت تكنولوژي را درك ك

  
  بحث و نتيجه گيري. 9

سنجي انجام شده، نتايج زير حاصل بر مبناي تحليل نتايج نظر
  : شود مي
عوامـل   ي كنندگان در نظرسنجي همه از نظر تمام مشاركت .1

دولت، صنعت و دانشـگاه بسـيار مهـم     ي تأثيرگذار در رابطه
 . شوند تلقي مي

ز اهـم  آموختگان براي هـر دو گـروه ا   ي اشتغال دانش مسأله .2
ــت ــراي آن       اولوي ــت ب ــه الزم اس ــت ك ــوردار اس ــا برخ ه
 .كردريزي  گذاري و برنامه سرمايه

تحقيقات و ايجاد مراكـز  سازي  تجارياز نظر سياستگذاران،  .3
 ي ي فناوري و نـوآوري درعرصـه  ها رشد وكارآفريني و پارك

توانـد   ها اهميت دارد و مي علم و فناوري بيش از ساير زمينه
ي جهـاني و  هـا  كه ايشان با واقعيت تحـول نشانگر آن باشد 

لزوم اهميت پرداختن به مـوارد بـاال تـا حـد زيـادي آشـنا       
 .هستند

 -هاي همكاري مـؤثر دولـت   از نظر متخصصان، ايجاد زمينه .4
حقوق مالكيت معنوي بـيش از   ي و مسأله دانشگاه -صنعت

 تواند بيانگر نگـرش علمـي   ها اهميت دارند و مي ساير زمينه
علم باشد؛ خصوصاً آنكـه بـا    ي حوزهمسائل جدي ايشان به  

علـم   ي كلي آيندههاي  گيري جهتتوان  پايش مطالعاتي مي
ماننـد حـق     و فناوري را در جهان به سـمت مـوارد مهمـي   

ضـمناً ايـن مطلـب    ]. 14[مالكيت معنوي به خوبي دريافـت 
بـا مسـائل امـروز و      بيانگر آشنايي باالي متخصصان علمـي 

 . استدنياي علم هم  ي هاي آينده ضرورت
نظيـر منـابع    ،به طور كلي مسائل مربوط بـه سياسـتگذاري   .5

انساني، آموزش و تحقيق و توسعه براي سياستگذاران بيش 
در مقابل متخصصان به مسائل  از متخصصان اهميت دارد و

اي خود نظير اشتغال و حقوق مالكيت معنوي بيشـتر   حرفه
 .دهند اهميت مي

سـازي   تجـاري مـورد چـالش بـودن    سياستگذاران نسبت به  .6
ي هــا تحقيقـات و ايجـاد مراكــز رشـد وكــارآفريني و پـارك    

تـر از   ل تحقيق و توسـعه و نـوآوري خوشـبين   فناوري، مسائ
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موارد بـوده و در معـرض چـالش قـرار گـرفتن ايـن        ي بقيه

كننـد امـا در مـورد     مـي بينـي   پـيش عوامل را نسبتاً قطعي 
 ي ر محـدوده ايشـان د بينـي   پـيش حقوق مالكيـت معنـوي   

احتمال است و قطعي نيست؛ علت اين امر ممكن اسـت بـه   
وجود موضوعات ضروري ديگري ارتبـاط داشـته باشـد كـه     

مـورد چـالش قـرار     1404سياستگذاران انتظار دارند تا افق 
رسـد ايشـان بـا     گرفته و به آنها پرداخته شود؛ به نظـر مـي  

د كـه  ارتباطي مواجهن ي هاي بيشماري در اين حلقه واقعيت
ايشان حاكي از عدم پرداختن جدي بـه موضـوع   بيني  پيش

ورد جهـاني،  لكيت معنوي است در حاليكه طبق براحقوق ما
هاي اصلي آينده دنياي علم تـا ايـن    اين موضوع جزو چالش
 ].14[افق زماني خواهد بود

متخصصان حقوق مالكيت معنوي و نوآوري را با خوشـبيني   .7
اما در مورد ارتبـاط دولـت،    كنند بيشتر و قطعي ارزيابي مي

صنعت و دانشگاه و مسائل تحقيق و توسعه چنـدان اميـدي   
ندارند و ضروري است براي مواردي از اين قبيل كه عليرغم 

 ي اهميت باال، خوشبيني زيادي به تحقق آن از سوي جامعه
؛ كـرد ريـزي   متخصصين وجود ندارد، ارزيابي جدي و برنامه

ــودن جامعــه  ــاي   علمــي ي چــرا كــه خوشــبين نب ــه معن ب
هاي ارتباطي بين سه ركن دولت،  شدن يكي از حلقه ضعيف

 .دانشگاه و صنعت است 
آموختگـان،   دانـش  اشـتغال  ي در مورد عواملي مانند مسـأله  .8

 همكاريهاي  زمينه فناوري، ايجاد و علم ي درعرصه نوآوري
 مالكيـت  حقـوق  ي دانشگاه و مسـأله  - صنعت -دولت مؤثر

ران و متخصصان هر دو درجه اهميـت را  معنوي، سياستگذا
يد آن باشد كه ؤتواند م اند كه مي هم ارزيابي كردهه نزديك ب

 .هاي هم اطالع دارند هردو گروه از دغدغه
به طور كلـي نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه سياسـتگذاران        .9

 . نسبت به عوامل خوشبيني بيشتري از متخصصان دارند
چشمگير اسـت؛ در   يها در موارد عدم همسويي پيش بيني .10

مواردي ماننـد حقـوق مالكيـت معنـوي كـه سياسـتگذاران       
كنند، متخصصان اميد بااليي دارنـد و   بيني نمي قطعي پيش

در مــوردي ماننــد تحقيــق و توســعه، عليــرغم خوشــبيني  
سياستگذاران، مورد چالش بودن اين امر بـراي متخصصـان   

يـد  توانـد مؤ  اين عدم همسويي مـي  .صرفاً يك احتمال است
بـديهي  . مبادله نشدن صحيح اطالعات بين دو گـروه باشـد  

ــميم  ــورد تصـ ــتگذاران در مـ ــت سياسـ ــازي اسـ ــا سـ و  هـ
كلي كشور و واقعيت موجود از ابعـاد كـالن   هاي  گيري جهت

آن، بيشترين اطالعـات را داشـته و متخصصـان نسـبت بـه      

و شرايط فضاي   هاي موجود علمي ي ديگر، از واقعيتها گروه
ها و انتظارات ايشان، خصوصاً از وضـعيت   استهآكادميك و خو
رسـاني   علـم آگـاهي بيشـتري دارنـد و اطـالع      فضاي جهـاني 

تواند در همسو كردن نظرات و برداشـت   صحيح و به موقع مي
 .كندي مؤثرهاي موجود كمك  هر دو گروه از واقعيت

تحقيقات و ايجـاد مراكـز رشـد    سازي  تجاريمواردي مانند  .11
نــاوري و نــوآوري از نظــر كــل ي فهــا وكــارآفريني و پــارك

اهميت و احتمال بااليي دارد كه  ي كنندگان درجه مشاركت
توان نتيجه گرفـت جريانـات ترويجـي داخـل كشـور در       مي

اهميت موضـوع را جـا بينـدازد و    مورد اين مقوالت توانسته 
بيني نسبت به مورد چالش قرار گرفتن اين عوامل تـا   خوش
اي دوسويه داشـته باشـد، اينكـه     تيجهتواند ن مي 1404افق 

ريزي براي اين موضوعات در جهت درست قرار دارد و  برنامه
ريزي درست، اين موضوعات تـا   يا اينكه به دليل عدم برنامه

 .همچنان مورد بحث خواهد بود 1404افق 
   

  پيشنهادات. 10
هاي انجام شده، موارد زير  نجيبا توجه به نتايج حاصله از نظرس

  :شود كار پيشنهاد مي ي ده از نتايج طرح و ادامهاستفا براي
كننـده وضـعيت    ي ارزيابيها رساني صحيح نتايج طرح اطالع .1

 اركان درگير  ارتباط صنعت، دولت و دانشگاه به تمامي
ريـزي درازمـدت در    تر، رفـع نـواقص و برنامـه    بررسي دقيق .2

جهت تقويت مواردي كه هم از نظـر اهميـت و هـم از نظـر     
انـد، مـواردي    بندي شـده  هاي باالتر رده اولويتاحتمال جزو 

سازي تحقيقات و ايجـاد مراكـز رشـد     مانند نوآوري، تجاري
  ي فناوري ها وكارآفريني و پارك

ن نبودن تحقق مواردي كه بي بررسي كارشناسي علت خوش .3
را  احتمال كمتري ي ها باال ارزيابي شده، اما درجهاهميت آن

حقوق مالكيـت   ي اً مسألهاند؛ خصوص خود اختصاص دادهه ب
متخصصـان اسـت امـا     ي جامعـه  ي معنوي كه نياز و دغدغه

ضـعيف آن از طـرف   بيني  پيششود و  ميبيني  پيشضعيف 
ضـعف   ي توانـد نشـانه   سياستگذاران عليرغم اهميت باال مي

  .باشد ي حوزهريزي در اين  برنامه
هايي با مشاركت نمايندگان اصلح هريك از سه  تشكيل نهاد .4

 د براي بررسي جدي ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه نها
اي با حضور جـدي نماينـدگان هـر     تشكيل نهادهاي مشاوره .5

ــردن هرچــه بيشــتر نظــرات    ــراي همســو ك ســه بخــش ب
هـاي موجـود و    واقعيـت  ي متخصصان و سياستگذاران، ارائه

 ها اركان در تدوين سياست ي مشاركت فعال همه
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هـاي اطالعـاتي جـامع و     گذاري بر روي ايجاد شبكه سرمايه .6
 .كندفعال كه نقش ارتباطي را براي هر سه ركن ايفا 

 هـا  توجه به منابع انساني و سطح آموزشي ايشان در دانشگاه .7
 هـا  ن خروجي دانشگاهكردي فكر براي بهينه ها اقو ايجاد ات

 و جلوگيري از اتالف منابع انساني
 الگوگيري از موارد موفق كشورهاي دنيا .8
ارتباط دولت، صـنعت و دانشـگاه در تمـام     ي لهبازبيني مسأ .9

 سطوح مديريتي كشور
مورد هريك از عوامل در نگرانه  آيندهي ها طرح مياجراي داي .10

هـا بـا    گيـري فعاليـت   ميزان تطابق جهت  ميبراي پايش داي
 .ها انداز و اصالح به موقع برنامه اهداف مندرج در سند چشم

  
  تشكر و قدرداني. 11

داننـد كـه از همكـاري افـراد و      د الزم مـي نويسندگان بـر خـو  
قدرداني كنند؛ خصوصاً از  نهادهاي زير در انجام طرح صميمانه

:  
هاي  مطالعات و تحقيقات فناوري سازمان پژوهش ي مؤسسه •

  علم و صنعتي ايران
  اولين كنفرانس مديريت دانش  ي دبيرخانه •
  كشور هاي علمي مركز تحقيقات سياست •
 -نه رؤسـاي مؤسسـات پژوهشـي    نشست سـاليا  ي دبيرخانه •

  آموزشي وزارت علوم 
  محترم شورايعالي انقالب فرهنگي  ي دبيرخانه •
  مجمع تشخيص مصلحت نظام ي دبيرخانه •
  پژوهشگاه هوافضا •
  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و فناوري زيستي  •
 پژوهشگاه صنعت نفت  •
و واحـدهاي پژوهشـي    هـاي علمـي   ها، قطـب  دفاتر دانشكده •

  ي اميركبير دانشگاه صنعت
و تشكر ويژه از جناب آقاي دكتـر شـفيعي دبيـر محتـرم     

دولـت، صـنعت و دانشـگاه     مؤثرهاي  ساليانه همكاري ي كنگره
  دانشگاه صنعتي اميركبير ملي عضو هيأت علمي ي توسعهبراي 
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