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 فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 57،  1389، صص. 64 - 45 

 

  ساير نظامهاي توليد وخدماتبا و دانشگاه  بررسي الگوي تعامالت آموزش عالي 

  
  1مقصود فراستخواه

  

  چكيده

دانشگاه  انتظار عالي و از آموزش. اندشدهموكول به دانش و فناوري  در اقتصاد نوين دانش توليد و نظامهاي خدمات
. زمان برج عاجهاي دانشگاهي به سرآمده است. كه ظرفيتهاي پاسخگويي و تقاضاگرايي خود را ارتقا ببخشد رودمي

با ساير نظامهاي توليد  دانشگاههاعالي و هدف از اين تحقيق دستيابي به الگويي مفهومي براي تعامل نظام آموزش
هاي تحقيق  يافته. هاي موجود به كار رفته استيل پژوهشها و نظريهروش فراتحلهمچنين، . است بوده خدمات و

اين الگوها شامل تئوري . محدوديتهايي دارد ه هر يك از الگوهاي مفهومي بديل چه ظرفيتها وكدهد نشان مي
 تئوري تحولي، ديدگاههاي سنتي نوآوري، رويكرد شبكه نوآوري، ويراستهاي متأخر رويكرد تحولي، نئوكالسيك،

فناوري و ليسانس  –دميان، مسير دانش -صنعت بورل همكاري سه جانبة دولت، دانشگاه و صنعت، مدل دانشگاه و
برگيرندة  نتيجة تحقيق در. اندبررسي شدهاي مقايسه به صورتهستند و  فناوري و نظرية پل زدن ميان دو فرهنگ

اصل راهنما و دو مدل نهايي در سطوح  26قالب الگوي تلفيقي مطلوب با رويكرد سازاگرايي مشاركتي است كه در 
  .خرد ارائه شده است كالن و

  
  .صنعت دانشگاه وهمكاري  فناوري، خدمات، تعامل، علم و عالي، دانشگاه، نظامهاي توليد وآموزش: گانواژكليد
  

   مقدمه

توجه به تقاضاهاي واقعي در   .انگيز شده استگرايانه در طي چند دهه گذشته بحثعرضه عالي به معناي آموزش
عالي مديريت آموزش ريزي وگذاري، برنامهزندگي مردم به مفهومي مركزي در خط مشي جامعه و جهان كار و

عالي و تعهد دروني پاسخگويي اجتماعي آموزش. مورد تأكيد قرار گرفته است شدتو در دورة اخير به  شدهبدل م
كرده  اعتبار و ارزش پيدا قدر و بيش از پيش جهاني اي وسطوح ملي، منطقهاي در رفع مسائل توسعه آن به حل و

تنوع پيدا  ع وعالي بيش از پيش توسآموزش مشتريان  و نفعانكه دايرة ذياست  اقتصاد دانش  موجب شده . است
  دستگاههاي مختلف دولتي، سازمانهاي عمومي، بنگاههاي خصوصي توليد و خدمات، بازاركار، . بكند

 آنها  .كنندعالي تأكيد مينهادهاي مختلف جامعه بيش از هر زمان بر انتظارات خود از آموزشو  ماليات دهندگان
فنون دانشگاهي چه مرحمي بر زخمهايشان، چه راه حلي براي  بحث و تحقيق و كه از درس وپي جو و كنجكاوند 

ها  دانشگاه جزيرة مستقلي از نخبه .آيدفراهم مياهدافشان  اي در راستاي مطلوبيتها ومسائل و چه ارزش افزوده
زيرنظامهاي با ساير  رودانتظار مي تحويل شود وبرج عاجي براي كارهاي آكادميك به  نبايد ،شودتلقي نمي

  اين شرايط، وضعيت . بخش داشته باشداثر همكنشي  نافع و سياسي تعامل و اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و
عالي و بازار مشتريان و مخاطبان آموزش ،سو از يك .عالي و دانشگاه فراهم آورده استآموزشاي را براي دوگانه

                                                
  maghssodf@gmail.com : ، تهران، ايرانعاليريزي آموزشمؤسسه پژوهش و برنامهاستاديار . 1

 4/8/1389: پذيرش مقاله    30/3/1389: دريافت مقاله
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بروندادهاي خود را از حيث عملكرد و اگر دانشگاه نتواند  ،از سوي ديگر دانشگاه پر رونق و گسترده شده است و
دليل محدوديتهاي منابع دولتي در يك متنوع تنظيم بكند، نه تنها به  پديد و كيفيت و تناسب با اين انتظارات نو
بلكه به دليل ناتواني از تعامالت رضايتبخش با  ،شوددست به گريبان مي اعتباري جهان رقابتي با بحرانهاي مالي و

همين دليل، نيازمند و به شوددچار ميبخشي نيز اثر مدي وآبحران كار هنفعان مختلف جامعه بشبكة نهادها و ذي
  . مي براي فهم سطوح و ابعاد تعامالت آموزش عالي و ساير نظامهاي توليد و خدمات هستيممبناي نظري محك

مطابق اين نظريه هر . گرايي اجتماعي است تلفيقي از رفتارگرايي اجتماعي و واقعيت 2»پيتر بليو«نظريه تبادلي    
پيوند ميان دو عامل . توضيح است اساس تبادلها قابل نوع رابطه ميان دو عامل اجتماعي يا دو نظام اجتماعي بر

طرفهاي رابطه  ها در آن به دور از ابهام باشد و براي همهماند كه نقش شود و پايدار مي مي اجتماعي وقتي تقويت
به كنش  ،هاي متقابل، براساس منافع متقابل و مطلوبيتطرفهاي پيوند. داشته باشدهاي متقابل مطلوبيتها و پاداش
  .(Chaffee, 1985: 89-98) كنند متقابل اقدام مي

حلهـاي   توان از ساختار ارتباطي پايداري ميان اين طرفها سخن گفت كه به طور مداوم بتوانند راه وقتي مي فقط   
جاسـت كـه يكـي از    در اين. آنها مشترك باشـد  3دهند و تابع مطلوبيت ارائهرضايتخبش متقابلي براي حل تعارضها 

كنـد و   ميان دو مجموعه عامالن انساني يا در نظام اجتماعي موضوعيت پيدا مي مفاهيم اساسي در ساختار ارتباطي
  . (Ram and Ramesh, 1998: 347-371)است ) .C.C.S( 4آن طرحوارة مفهومي همكارانه

 از جملة ديگر نظرياتي هستند كه ارتباط ميان نظام علمي و ساير نظامهاي توليد و» علم و فناوري«نظريات    
كاربرد دانش و خدمات و «ا ب» دانش«به عنوان حلقه واسطه » فناوري«در اينجا . دهندتوضيح ميخدمات را 
تواند با  عالي و دانشگاه ميتواند توضيح بدهد كه چگونه نظام آموزش شود و مييك مفهوم پايه تلقي مي »محصول

 ،شود كه از يك سو ارتباطي موجب مي اين ساختار. نظامهاي ديگر  ساختار ارتباطي كارآمد و اثربخشي داشته باشد
اسخگو و پعالي و دانشگاهي نظام آموزش ،داشته باشيم و از سوي ديگر» دانش بنيان«توليد  ما نظامهاي خدمات و
به  و 5برشي از فرايند يادگيري است شود واطالق مي» باور صادق موجه«به  دانش. تقاضاگرا داشته باشيم

تواند از نوع آزمون توجيه مياين [ كندداللت ميسازي و توجيه بين االذهاني وماطالعات به عالوة عنصر مفه
مجموعه دانشها، مهارتهاي فني و سازماني، نرم افزارها  فناوري. ]مانند آن باشد و تفسير و تحليل، ارزيابي تجربي،
فناوري  ،به عبارت ديگر ؛فعاليتهاست دادن انجام توليد محصوالت يا خدمات و افزارهاي مورد نياز برايو سخت
انساني به كاال و تبديل منابع طبيعي، سرمايه و نيروي، كاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهاي كاربرديعبارت از 
افزار و سازمان  افزار، اطالعات افزار خود داراي سه جزو انسان نرم[ است افزار افزار و نرم تركيبي از سخت و خدمات
  .]است افزار

6» اي«در مدل سه    
(3As)   رابطه دانش و فناوري توضيح داده مي شود(Debacker, et al,. 1994: 21 – 

فناوري از دانش و . 9هادستورها و سياست. 3 ؛8كنشگران .2 ؛7هاي دانش وردهآفر. 1 :ند ازا عبارت» A«اين سه  .(38

                                                
2. Peter Blave 

3. Utility Function  

4. Collaborative Conceptual Scheme  

5. An Abstraction of Learning Process 

6. 3As Model 

7. Artefacts as the Final Products of Knowledge  
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مؤلفه نخست به ماحصل دانش و فناوري و نوآوري، نتايج فرايندهاي . كند طريق سه مؤلفة ياد شده، توسعه پيدا مي
مؤلفه دوم به عـامالن  . دارد هاي طراحي شده و مانند آن اشعار مي سازيها، سيستم ها، نمونهاختراعتحقيق و توسعه، 
اشخاص حقيقي مانند دانشمندان، محققان، مخترعان، دانشـگاهيان و   تواند به صورت كند كه مي انساني داللت مي

يا حقوقي مانند نهادهاي علمي يا اجرايي و خدماتي و صنعتي، دولت، بنگاهها، دانشـگاهها، مراكـز تحقيقـاتي و    ... 
 .كنـد  هـا اشـاره مـي    هـا، قـوانين و برنامـه    مشـي  مؤلفه سوم بـه خـط   ،فناوري، شركتها و سازمانها باشد و سرانجام

ها و  مشي اساس پلتفرمهاي نهادينه و با استفاده از محيط حقوقي و سياستي، قوانين، خط كنشگراني بر ،ترتيب بدين
در قالب [هاي موجود، در كار خلق و مبادله دانش و نوآوري هستند كه اين چرخه با فناوري به عرصة كاربرد  برنامه

 شود منتهي مي ]افزار، اطالعات افزار و سازمان افزار  مانند انسان كاالها و خدمات و نيز به صورتهاي سخت يا نرم
 ).1نمودار(

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  دانش و فناوري در» اي«ابعاد مدل سه  -1نمودار

  

 كه كه شايد بتوان معرف اصلي آن را شومپيتر دانست، چند مفهوم كليدي وجود دارد 10در تئوري نئوكالسيك   
فرايندهاي  در خصوصهايي كه در تئوريهاي كالسيك  بيني خالف خوش بر. است» شكست بازار« از آنها يكي

تئوري نئوكالسيك به  ،وجود داشته است ]و به تعبير آدام اسميت دست نامرئي بازار[طبيعي عرضه و تقاضا در بازار 
از طريق رقابتهاي آزاد و بازار به نقطه بهينه  فقطتوليد برخي كاالها و خدمات . محدوديتهاي بازار نظر دارد

هاي  هزينهصرف . وارد عمل شودبران شكست بازار به صورت صحيحي رسد و الزم است كه دولت براي ج نمي
اساس تئوري  بر ،از سوي ديگر. آيد از عهدة دولت برمي فقط ،هنگفتي كه براي دانش و فناوري الزم است

بايد در توليد و مبادالت دانش، انباشتي اتفاق و شود  پذير نميسعه فناوري بدون توسعه دانش امكانتو نئوكالسيك
  .(Shumpeter, 1939a, 1939b, 1950)بيفتد تا از رهگذر آن فناوري به وجود بيايد و گسترش پيدا بكند 

                                                                                                               
8. Actors 

9. Agenda 

10. Neoclassical Theory 

ماحصل دانش و 
فناوري و نوآوري، 

 ،R&Dنتايج 
 ا، نمونهتنتهپ

 و سازمانها
  ها سيستم

كنشگران، نهادها، 
 ،بنگاهها ،دولت

مراكز   دانشگاهها،
تحقيقاتي و فناوري، 

  سازمانها و شركتها

  ها مشيخط
  قوانين 
  هابرنامه
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. آن قرار دارداساس اين تئوري، ما با يك مدل خطي مواجه هستيم كه در مبدأ آن دولت و سياستهاي حمايتي  بر  
شويم كه دانش را به حوزه توليد و خدمات  رسد و شاهد زايش فناوري مي دانش به مرحلة انباشت مي ،از اين طريق
در . شـود  به محدوديتهاي دولت مربوط مي آنهايكي از  كه مالحظاتي بر اين نظريه وارد شده است. كند متصل مي

 ،عالوه براين. ي سياسي وجود داردوري و  محدوديتها محدوديت كارايي، محدوديتهاي بهره ،دولت محدوديت منابع
در تئوري نئوكالسيك چندان توجه جدي به خالقيتهاي مورد نياز فناوري و مديريتي در دنيـاي مـتن و در ميـدان    

در حالي كه در عالم واقع، ارتباط ميان  ،بر اين تئوري نگاه خطي غالب است ،سرانجام. شود واقعي فعاليتها ديده نمي
تـر از ايـن الگـوي خطـي اسـت       برد دانش در دنياي محصـوالت و خـدمات بسـيار پيچيـده    دانش و فناوري و كار

(Kovrizhnykh, 1991: 194-202; Nelson, 2007) 

در اين تئوري به عنصـر  . براي جبران محدوديتهاي تئوري نئوكالسيك به عرصه آمد ،در واقع 11تئوري تحولي   
فناوري اصالً به صـورت خطـي از دانـش بـه وجـود      . توجه شده استويژه از نوع ناپيوسته و غيرخطي آن ه تغيير ب
 حـال بايـد در   نيز كاربران فناوري). Farasatkhah ,2009 a( ستابلكه فرايندي از اكتشاف و يادگيري  ،آيد نمي

. شندو سازكارهاي الزم براي پويايي را دارا با انتفاد كنندعقالني  به صورتيادگيري مداوم باشند و به طور مستمر 
شـهودات و مكاشـفاتي در   . توان منتظر دولت بـود  در دنياي  واقعي خدمات و در ميدان تصميم نمي ،از اين گذشته

بيني نشـده اسـت يـا حتـي قابـل       دهد كه در سياستهاي دولت پيش ميدان بايد روي بدهد و در عمل هم روي مي
ئوري نئوكالسيك مالحظه شـد، محـدوديتها و   طور كه در نقد ت منابع دولت همان ،از سوي ديگر. بيني نيست پيش

در ميدان بايد پوياييهاي درونزا از جمله در جهت زايش منابع بديل و در دسـت  . كند معرضهايي دارد و كفايت نمي
رود آن است  آنچه در اين رويكرد نظري از دولت انتظار مي ،سرانجام. هاي درآمدي وجود داشته باشد داشتن گزينه

براي انتخابهاي پوياي هر دو نظام و محيط تعاملي آنها فراهم بياورد و نه اينكه در نقش متكفل تام كه او پلتفرمي 
  .(Nelson and Winter, 1982)و تمام به او بنگريم 

مثـل فشـار   [الگوهاي نوآوري ابتدا غالباً به صورت خطي بودنـد  . در تحقيقات بعدي به مفهوم نوآوري توجه شد   
مدلهاي خطي فرايند نوآوري را به صورت خطي و متـوالي از تحقيـق    ]....كشش و تقاضاي بنگاهدانش به بنگاه يا 

توليد جديد و بازاريابي جديد و كاربردهاي جديد ترسـيم   ،طراحي جديد ،اي و سپس بنيادي به كاربردي و به توسعه
در سرمشق اول، خود دانش عامل نـوآوري اسـت و   . رخ نمايد 13و كشش 12تواند به دو صورت فشار اند كه مي كرده

  وري را ايجـاب  آگذاريهاي جديـد و نـو   در سرمشق دوم تحول در نيروهاي بازار است كه تقاضاهاي جديد و سرمايه
بعداً مدلهاي نوآوري توسعه بيشتري يافتند و آن را به صـورت نهادينـه شـدن جريـان خـالق و زايشـي و       . كندمي

نظـام ملـي   (اي پويـا در سـطح ملـي     ديدند كه از طريق شـبكه ] چه به صورت آشكار و چه پنهان[نش اثربخش دا
ا عوامل متنوع سياستگذاري، پشتيباني، تحقيق و توسعه، توليد و ب  )» NIN«شبكة ملي نوآوري/» NIS« نوآوري

... و ) آن  تقاضا و عرضه(خدمات  ليد كاال وانتقال و اشاعه علم و فناوري و دسترسي به آن، كارآفريني، مصرف و تو
اهميت يافتـه كـه    »14اي نگاه سيستم شبكه«در رويكردهاي جديد به نوآوري . (Freeman,1995)يابد توسعه مي

   .(Kashani, 2004)نيازمند همگرايي فرابخشي در سطح ملي است

                                                
11. Evolutionary Theory 

12. Push 

13. Pull 

14. Networking System Vision  
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اي و  مـدلهاي زنجيـره   ،رانش و كشش موجب شد كه بـراي توضـيح نـوآوري    هايمحدوديتهاي هر يك از مدل   
وقتي ديدگاه سيستمي نيز . ايي در بيرون از خود داردههر نظامي نياز به مكمل ،اساس آن تعاملي به ميان بيايد كه بر

به اين امر افزوده شد، مدل نظام نوآوري توسعه يافـت كـه در مقيـاس ملـي از طريـق تعـامالت و يكپارچگيهـا و        
در نظام ملي نوآوري كليتي . يابدتحقق ميها و ظرفيتهاي مختلف  دها و زمينههاي ميان كنشگران و نهايافزاي برهم

اي، تقاضايي و واسط،  قوانين،  ا، هنجارها، نگرشها، فرهنگ، دولت، نهادها، سازمانهاي عرضههبه هم تنيده از ارزش
 دها در جهت توليـد، انتقـال،  ها، كنشگران زيرساختها، استاندار ها، محيط حقوقي، سياستها و راهبردها، برنامه سيستم

شـده اسـت   سـه سـطح نظـام ملـي نـوآوري بررسـي       .  آيد كارگيري دانش و فناوري فراهم ميمبادله، ترويج و به
(Carbonara, 2004: 17-28):  

مـثالً اگـر   . ها، قوانين و محيط حقوقي مناسبي براي نـوآوري الزم اسـت   مشي در اين سطح خط: سطح كالن .1
هـاي ماليـاتي،    سـازكار هاي توسـعه،   هاي تجاري برنامه يري، ساختار مالكيت، تعرفهفرهنگ نوآوري و خطرپذ

زدايـي،   گـذاري خـارجي، مقـررات    المللي، سـرمايه  ها، تعامالت بين مالكيت معنوي، ارتباطات، اطالعات، شبكه
  .نبايد در سطح ملي انتظار نوآوري داشته باشيم ،سازي و مانند آن مهيا نباشد روان

 ،بـراي مثـال  . آزمايشگاهها و مراكز رشد نياز داريـم  ،مؤسسات ،سازمانها ،در اين سطح به نهادها: سطح مياني .2
گـذاري   ، مراكز تحقيقات و فناوري، شركتهاي مشـتقه، مؤسسـات اسـتاندارد، صـندوقهاي سـرمايه     دانشگاهها

 . پرريسك و مانند آن ضرورت دارد

سطح خرد كه شامل كنشگران فردي مانند دانشجو، محقق، مدير، مخترع و كارآفرين است و نظام انگيزشـي   .3
آنها و توسعه منابع انساني، تسهيالت، تحركـات، جريـان آزاد اطالعـات و دانـش و ماننـد آن در ايـن سـطح        

 .(Carbonara, 2004: 17-28)بايستهاي نوآوري است  يابد كه جزو الزامات پيش موضوعيت مي

  در تحقيقات بعدي  به جاي سه سطح كلي، از پنج سـطح تفصـيلي در قالـب  نگاشـت نهـادي بحـث شـد كـه            
   ؛اي سياســتگذاري برنامــه .2 ؛سياســتگذاري كـالن  .Seifoddine Asl and Salimi,2008:(1(نــد ازاعبـارت 

اق پي در پي متحول جهـاني سـبب   آف. سطح اجرا .5 ؛سطح واسط ميان سياست و اجرا .4 ؛ذاري اجراييگسياست .3
 دينبرخي از كانونهاي توجه مجدد در اين ويراستها ب. شد كه بعدها ويراستهاي ديگري از رويكرد تحولي ارائه بشود

همـه چيـز    .2 .15كنـد  تـري عمـل مـي    بلكه در تركيبهـاي غنـي   ،نهادها نه به صورت جزاير جداگانه. 1 :قرار بودند
و بـر هـم تـأثير     16يابنـد  بلكه با هم تحـول مـي   ،يابند نه تنها تحول مي...) فناوريها و  ها، روشها، فرايندها، سيستم(

اين . است 17محدود و كراندارزمينه  در  بلكه ،دهد انتخاب عقالني كنشگران در خأل روي نمي .3 .گذارند متقابل مي
 ,Nelson, 2007; Simon)موضوع در تأمل جديد نلسون از ديدگاههاي سيستمي سايمون وضوح بيشتري يافت

1955: 99-118) .  
اساس اين رويكرد و با فروضي كه به آن اشاره شد، مسير حركت و تحوالت فناوري، فرايندي از يادگيري و  بر   

تـر و   سرشت كار و عملكرد نهادها بسيار پيچيـده . اكتشاف در اثناي تعامالت و بازخوردهاي شناختي چندگانه است
مپيتر و نظريـات  انـد كـه در شـو    تر رويكرد تحولي مدعي هاي تازه نسخه. ئوكالسيك استتر از ديدگاههاي ن مبهم

                                                
15. Rich Mix of Institutions 

16. Co-evolution 

17. Context Bounded 
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اي  ، اما داستان به گونه18سازي از نهادها و عمل نهادها صورت گرفته است ساده –نوعي بيش  تحولي مدرن پيشين
فرهنگي  اجتماعي، ساختاري،هاي اقتصادي،  اند و در زمينه نهادها با هم و با محيط درهم تنيده. خورد ديگر رقم مي
 . 20آنها بسيار پويـا و نـامتعين اسـت    ]19و به اصطالح مومنتم[اندازه حركتي . كنند مي» رفتار«اي  و رواني پيچيده

اي از  توان تلقي ساده همان طور كه نمي ،رفتار آنها را در پاره خطي ساده از ورودي به خروجي ترسيم كرد تواننمي
 –فـن   واسطهاي بسياري به صورت نهادهاي نوظهور، اجتماعات، .نظام عرضه و تقاضا داشتتعادل پايدار بازار در 

نظامهـاي بـزرگ   . شـود  شبكه انتظارات بغايت چند جانبه و گسترده مي. آورند در محيط عمل سر برمي.... بازارها و 
 ,Nelson)لمللـي هسـتند   ا گيرد كه تابعي از متغيرهاي فني، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و بـين  فناوري شكل مي

2007 ) .  
 يـه در دسـعاد و زاو . آراي مربوط به  صنعت و دانشگاه از ديگر تحقيقاتي است كه در پيشينة موضوع وجـود دارد    

دولت، دانشگاه و صنعت در كشورهاي در حال توسعه در آفريقا، آمريكاي التـين و   21 باره مدل همكاري سه جانبة
و عوامل مـؤثر در   22ها در اين مباحث بهترين تجربه. (Saad and  Zawdie, 2010)اند دادهآسيا مباحثي را ارائه 

آفريقايي، آمريكاي التين  هاي كشورهايهنمود رسمي سرمشق همكاري سه جانبه و تجرب. است شدهآنها بررسي 
از  23در پـل زدن شـكافها    ]زيـل بر و مانند اندونزي، جامائيكا، كره، تانزانيا، هند، مالزي، آمريكاي جنوبي[و آسيايي 

علـم  «مفهوم كليـدي همكـاري دانشـگاه و صـنعت را در     پركمن و والش . در اين بررسيهاستمسائل مورد بحث 
آيد كه اصوالً در  صي كاركردي و نيز پديدارشناختي در علم به وجود مييخصا ،در اين صورت. اند يافته» 24كارآفرين

گيـري   شـكل  أتـرين منشـ   زنـد و ايـن مهـم    به تقاضاهايي در آن دامـن مـي  كند و  دنياي توليد و خدمات نفوذ مي
  . (Perkmann and Walsh, 2009)ساختارهاي ارتباطي درونزا و پوياست

هاي عميق با مـديران بـا تجربـه دانشـگاه و      از طريق مصاحبه 25در الگوهاي تعاملي دانشگاه و صنعت »روي«   
ميـان ايـن دو از نارسـايي قالبهـاي ذهنـي در       26او پيونـدهاي ضـعيف  به نظر . صنعت بررسيهايي انجام داده است

-Roy, 1972: 950)شـود خصوص كسب و كار آكادميك و ارتباط آن با صنعت و خدمات دنياي واقعي ناشي مي
يكـي از  . برنـده دانسـته اسـت    –ورات  همكاري دانشگاه و صنعت را مسـتلزم منطقـي از بازيهـاي برنـده      .(960
براي تشويق اين بازيها در تعامالت فيمابين دانشـگاه  ) ادهوك( هاي او اين است كه تشكيل تيمهاي اقتضايي يافته

  :در نظر گرفته استرا به صورت زير  27تيم واژهورات . تواند مؤثر باشد و صنعت مي
t : ،با هم بودنe : تواند نقشي داشته باشد مي«هر كس«، a :موفقيت، m :افزايي فزوني و برهم(Vrat, 2009 ).  

                                                
18. Institutional Oversimplification in Schumpeter and in Early Modern Evolutionary Theory 

19. Momentum 

20. Dynamism of Momentum 

21. Triple Helix  

22. Best Practices 

23. Bridging the Gaps 

24. Entrepreneurial Science 

25. University – Industry Interaction Patterns 

26. Weak Coupling 

27. Team 
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با مفهوم قطبهاي علمي و مراكز تعالي ) ايالت اونتاريو(كانادا  كشور رابطة دانشگاه و صنعت دردر خصوص  »بل«   
مراكـز علـم و    ،28صـنعت  –اين مراكز به صور نهادينه مختلف مانند مراكز تحقيقـاتي دانشـگاه   . توضيح داده است

 Bell, 1996: 25-40; Farasatkhah and)اند سامان داده شده 30يا واحدهاي تحقيقاتي سازمان يافته 29فناوري

Keivani, 2004). افزايـي اجتماعـات يـادگيري     مارژانويچ  به موضوع تعامالت دانشگاه و صنعت از ديدگاه برهم
وقتي دانشگاه با صنعت ارتباط . است  31هوش كسب و كار ،تأكيد كرده استبر آن مفهومي كه وي . نگريسته است

بلكه هوش سرشار در كسب و كار سبب به وجود آمدن  ،كند، مسير دانش خطي از دانشگاه به صنعت نيست پيدا مي
. دهـد  اين امر از جمله در خصوص اجتماعات يادگيري روي مي. شود آگاهيهاي برانگيخته از صنعت در دانشگاه مي

دانشـجويان غيرسـنتي    ،در كالسهاي دانشـگاهي از يـك سـو   . شودخارج ميسنتي  آموزشهاي دانشگاهي از حالت
 ،و از سـوي ديگـر  ) ، كارشناسـان و مـديران  انمهندس ،هاكساني از يادگيرندگان غيررسمي صنعت شامل تكنسين(

مارژانويچ اين موضـوع را بـا    .كنند شركت مي) وتكسايهاي با تجربه پيش استادكاران و حرفه(آموزشگران غيرسنتي 
  ) .Marjanovic, 2008: 405-415 (دهد بندي از دانش توضيح مي يك سطح

هاي صنعتي و از سـوي   اي از دانشگاهها و خوشه افزايي اجتماعات يادگيري از يك سو مستلزم ايجاد شبكه برهم   
اين امر نياز به آن دارد كـه  . استراكتي و محيطهاي جديد يادگيري ش استفاده از پرتالها و فضاهاي سايبري ،ديگر

اسـاس دانـش    نقش سنتي استاد دانشگاه اين است كه بر. در نقشهاي سنتي دانشگاهي و صنعتي بازانديشي بشود
 ،اساس دانش كاربردي و تجربي خود عمل بكنـد  مفهومي خود درس بدهد و نقش سنتي صنعتگر اين است كه بر

دانشگاه به بصيرتهاي كاربردي و معطوف به حل مسـائل ريـز و درشـت ميـدان      اما در اين سوي بازانديشي، استاد
باشد و صنعتگر نيز بايد در تجربه روزمره خود مـدام  معطوف عمل نياز دارد و بايد اهل نظر به مسائل دنياي واقعي 

در تكـاليف   تـا شـوند   هـا اسـتادان تشـويق مـي     براي عملي كردن اين ايـده . باشد 32تأمل كند و اهل عمل متأملي
هاي كاري مرتبط با صنعت را بگنجانند و از تدريس تيمي و بـا همكـاري    دانشجويان موردكاويهاي صنعت و مقاله

ـ    ؛صنعت استفاده بكنند جامعـه   هـاي فرهنـگ و  دانـش بـا زمينـه   ارتبـاط   هاين امر با رويكردهاي اخيـر مربـوط ب
)Farasatkhah, 2009b  (تـا  شـوند  فعان صنعت نيز برانگيخته مـي نمديران و ذيمتقابالً و  دارد يسنخيت بيشتر 

  . ابزارها و كاربردها را در اختيار اجتماعات يادگيري مشترك قرار بدهند ،مواد ،ها داده
اي آن قرار داده و آن را به مثابه  نامه ويژه تحقيقات پايانه هاي دكتري ب دميان  كانون توجه خود را دوره -بورل   

هـاي   هـاي دكتـري، برنامـه    تعريف مشترك دوره. است اريهاي دانشگاه و صنعت بررسي كردهاي براي همك زمينه
مدلي كه . ها و نيروي انساني متخصص مورد نياز در مركز بحث قرار دارد نامه درسي آنها، موضوعات تحقيق و پايان

 - Borrell)ن داده شده اسـت  نشا 2در نمودار ، از اين بررسيها براي الگوي مفهومي رابطة دو نظام  برآمده است

Damian, 2009: 26)  . تعهدات مشترك، اعتماد دوجانبـه، انتظـارات متقابـل    به  توانمياز جمله لوازم اين مدل
ارزيـابي  و  نگـر، قابليـت انعطـاف، مـديريت كـارايي      نگاه درازمدت و آيندهداشتن بينانه، پرهيز از زود بازدهي،  واقع

دهد كه يك رفت و برگشت رضايتبخش وجود  اين مدل وقتي جواب مي ،همچنين .)Ibid: 29(اشاره كرد تكويني 

                                                
28. UIRCs 

29. STCs 

30. ORUs 

31 . Business Intelligence 

32. Reflective Practitioner 
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صـنعت   ميان  يك الگوي ديگري از تعامل دانشگاه ود -بورل  .(Borrell - Damian, 2009: 59)داشته باشد 
دل توجه اصلي مكه  (Borrell - Damian, 2009: 87)است بر مبناي مقايسة ارزشهاي متمايز آن دو ارائه داده

  ). 2نمودار( به توازن ميان اين دو نظام ارزشي است
در . مبتني است متمايز 33سورسن مدلي براي رابطه دانشگاه و صنعت ارائه كرده كه بر پل زدن ميان دو فرهنگ   

تنوع بخشيدن به منابع اقتصادي است،  در نهايت،حالي كه كار اصلي دانشگاه آموزش، تحقيق، خدمات تخصصي و 
دانش «شغل شاغل دانشگاه . تحقيق و توسعه است ،نهايتدر وري و  كار اصلي در صنعت حداكثرسازي سود و بهره

بـراي دانشـگاه ارزش   . سـود اسـت   كسب اما صنعت به فكر مديريت دانش براي ،است» 34براي خاطر خود دانش
  است   36سازي عمومي محدود و نيز فاش 35اما در صنعت رازداري ،ن باز استكانوني عبارت از آزادي علمي و گفتما

دانش و  37سازي دانشگاه آينده، تجاري از پل زدن ميان دو فرهنگ توسط صنعت و. شودكه ارزش كانوني تلقي مي
  ).3نمودار) (  ,2004Severson: 1-6(آيد به دست ميفناوريهاي نو و مفيد 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  آنها پايدار مد وآصنعت براي  تعامل  كار توازن ميان دو نظام ارزشي متمايز در دانشگاه و -2نمودار

  

  

  

  

  

  

  

                                                
33. Bridging Cultures 

34. Knowledge for Knowledge's Sake 

35. Confidentiality 

36. Limited Public Disclosure 

37. Commercialization 

  كارارزشهاي كسب و 
  مطلوبيتهاي رقابتي -
 وري كارآمدي و بهره -

 كارآفريني -

 ر تيميكا -

 آميز با مخاطبان غيرتخصصي ارتباط موفقيت -

 مهارتها و تجارب اجتماعي -

 شايستگيهاي كانوني -

 مشتري مداري -

- .... 

  آكادميك ارزشهاي                            
 هنجارهاي دانشگاهي -

 مرزهاي دانش -

 روايي دانش -

 معرفت شناختي و روش شناختياعتبار  -

 اصالت -

 خالقيت -

- ..... 

  دانشگاه  آينده صنعت آينده

 

  حداكثرسازي سود
  وري بهره

 تحقيق و توسعه

  

  آموزش
  تحقيق
  خدمات

 توسعه منابع

  سازي تجاري

 فناوري

  رازداري

 سازي عمومي محدود فاش

  علمي آزادي

 گفتمان باز

  مديريت دانش 

 براي سود

  دانش براي 

 خاطر دانش
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  Severson, 2004. 6 :مأخذ

  
  متمايز در دانشگاه و صنعت آيندهدو نظام ارزشي  الگوي مبتني بر نظرية پل زدن ميان دو فرهنگ  و-3نمودار

  
فناوري و ليسانس فناوري از جمله مدلهاي همكاري است كه مبنايي براي الگوي مفهومي بديل  –مسير دانش    

اگر اين مسير از افراد در سمت دانشگاه شروع شود و فقط به . (Severson, 2004: 1-6)در تعامل دو نظام است 
اگر از پروژه تحقيق و توسعه به طور خاص دوباره به يك پروژه تحقيقاتي . است» اندازي راه« ،شركت منتهي بشود

اگر در سطح شركت تابعه و گروه دانشـگاهي و نيـز    38.است» هاي تحقيقات حمايت شده نامهتموافق« ،ديگر برگردد
اگـر در سـطح پـروژه و    . مدل كنسرسيوم است ،نيروي انساني دو طرف يك چرخة همكاري نهادينه به وجود بيايد

مستقل از گروه و دانشكده مسير همكاري به طرف تحقيق و توسعه و واحدهاي كسب و كار و افراد همكـار در دو  
نمودار (را خواهيم داشت 39مدلهاي نسل دوم ،طرف معطوف شود و ارتباطات از آنجا به طرف شركت ارتقا پيدا بكند

4 .(  
  

 صنعت  دانشگاه

 شركت  دانشكده

شركت   گروه

 تابعه

پروژه 

 تحقيقاتي

پروژه  

تحقيق و 

 توسعه

                                                
38  . Sponsored Research Agreements(SRAs) 

39 . 2ed Generation Models 

 

 راه اندازي

 

هاي  موافقتنامه

تحقيقات 

مدل 

 كنسرسيوم

مدلهاي نسل 

 دوم
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اعضاي 

 ت علميئهي

كاركنان  

 صنعت

 

 

  
  
  

  صنعت فناوري و ليسانس فناوري در همكاري دانشگاه و –مدل مسير دانش  -4نمودار 

  

  روش پژوهش

با ساير نظامهاي  دانشگاههاعالي و است كه الگويي مفهومي براي تعامل نظام آموزش بوده هدف از اين تحقيق آن
خدمات خدمات، تمام نظامهايي است كه كاالها و  ساير نظامهاي توليد ومنظور از  .شودخدمات ارائه ب توليد و

طور كه صنايع خودروسازي  همان ،براي مثال. كنندارائه مي را براي جامعه توليد و خصوصي مختلف عمومي و
دار عهدهكند يا نظام دفاعي كشور د، نظام بانكي نيز خدمات مشخصي را به جامعه عرضه مينتوليد خاصي دار

  . تماميت ارضي كشور است خدماتي براي توليد امنيت عمومي و
با ساير نظامهاي  دانشگاههاعالي و الگوهاي مفهومي بديل تعامل نظام آموزش. 1: ند ازاسؤالهاي تحقيق عبارت   

عالي و الگوي مفهومي مطلوب براي تعامل نظام آموزش. 2چه ظرفيتها و محدوديتهايي دارند؟  خدمات توليد و
  خدمات كدام است؟  با ساير نظامهاي توليد و دانشگاهها

بدين  رفته است،هاي موجود پيش تحقيقات و نظريه فراتحليلروش  و با بودهتحليلي  -از نوع توصيفي ژوهشپ   
اي و از اين رهگذر الگوي محدوديتهاي هر يك از الگوهاي مفهومي بديل بررسي مقايسه ظرفيتها وترتيب كه 

  . (Creswell, 2003)شده است برساخته  40تلفيقي مطلوب به روش سازاگرايي
 اندعبارت ،اندشدهاي بررسي مقايسه نيزذكر شد و در اين تحقيق  پژوهشمنابع  الگوهايي كه در پيشينة متون و   
رويكرد شبكه نـوآوري و مـدل پـنج     .4 ؛ديدگاههاي سنتي نوآوري .3 ؛تئوري تحولي .2 ؛تئوري نئوكالسيك .1: از

 ؛مدل همكاري سه جانبة دولت، دانشگاه و صنعت .6 ؛ويراستهاي متأخر رويكرد تحولي .5 ؛سطحي نگاشت نهادي
فناوري و ليسـانس   –مسير دانش  .9 ؛نظرية پل زدن ميان دو فرهنگ .8 ؛دميان-صنعت بورل مدل دانشگاه و .7

 .فناوري

  

  هايافته

 ،نظريات مرجع علمي در آفـاق دانـش بشـري    در پيشينة تحقيقات وي مفهومي بديل هاالگوفراتحليل  با بررسي و
امكـان توسـعة الگـوي تلفيقـي      تـا  بنـدي شـد  دسته هريك از الگوهاظرفيتها و محدوديتها و مالحظات مربوط به 

  .)1جدول (مفهومي فراهم بيايد
  

                                                
40. Constructivism 
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  فراتحليل  الگوهاي مفهومي بديل -1جدول

  رديف  الگوهاي بديل مفهومي ظرفيتها محدوديتها  ساير مالحظات
  :محدوديتهاي دولت دولت در مركز ماجراست

/ محدوديت منابع 
/ وري محدوديتهاي بهره

  محدوديتهاي سياسي
مغفول ماندن  ابتكارات و 

  خالقيتها
 خطي بودن

  توجه به محدوديتهاي بازار
  سياستهاي  دولت اهميت حمايتها و

 ارجمندي دانش و دانشگاه نقش و

  بر مبناي تئوري نئوكالسيك
 

1 

دولت تدارك دهندة پلتفرم 
 است

به خروج دشواريهاي مربوط 
ها وعادتواره هاي از روال

متعارف دولتگرايانه در 
 جوامعي مانند ايران

ويژه از نوع ناپيوسته هتوجه به تغيير ب
  و غيرخطي آن

  توجه به فرايند اكتشاف و يادگيري
 هاي درونزاپويايي

 2 بر مبناي تئوري تحولي

مشي خط ونقش دولت 
 گذاري عمومي در هالة ابهام

  يكطرفه بودن
  ساده ديدن امر پيچيده

  نگرش سيستمي نبود
  كل نگر 

خطي ديدن مراحل  تحقيق 
از بنيادي به كاربردي و 

  اي سپس توسعه
بي توجهي به دانش پنهان در 

 بيرون نظام دانشگاه

  توجه به فشار دانش
توجه به تحول  و كشش تقاضا در 

 بيرون نظام دانشگاه

هاي بر مبناي ديدگاه
 سنتي نوآوري

3 

  نهادگرايي مفرط
سازي از نهادها و عمل  ساده

 نهادها

 بي توجهي به فرهنگ و
  جامعه

 جهان -بي توجهي به زيست

قابليتهاي بيشتر براي تقسيم كار 
  نهادي

  توجه به حلقه هاي مفقوده نهادي
 

رويكرد شبكه  مبتني بر 
مدل پنج نوآوري و 

 سطحي نگاشت نهادي

 

4 

نقش دولت مسكوت عنه 
 است

نهادها و روابط دقيق  تفصيل 
 آنها در ابهام است

ورت جزاير جداگانه نهادها نه به ص
تري عمل  هاي غنيبلكه در تركيب

  كند مي
  با هم تحولي

نهادها با هم و با محيط درهم 
هاي اقتصادي،  اند و در زمينه تنيده

فرهنگي و رواني  اجتماعي، ساختاري،
  كنند مي» رفتار«اي  پيچيده

بسياري به صورت توجه به واسطهاي 
       نهادهاي نوظهور، اجتماعات، 

  بازارها –فن 
هاي بزرگ فناوري كه توجه به نظام

تابعي از متغيرهاي فني، اجتماعي، 
  المللي هستند اقتصادي، حقوقي و بين

مسير حركت، فرايندي از يادگيري و 
اكتشافات از طريق تعامالت و 

 بازخوردهاست

بر مبناي ويراستهاي 
 رويكرد تحوليمتأخر 

5 

المللي بين مقياس جهاني و
 بازنمايي نشده است

 اي و فرهنگي وعوامل زمينه
  اجتماعي مسكوت مانده است
 ساير نهادها مغفول است

توجه به نقش كنشگران ميداني در 
  صنعت دانشگاه و

 مشترككارهاي زيست وضوح ساز
 همزيستي دانشگاه و همكنشي و

 صنعت

مبتني بر مدل همكاري 
جانبة دولت، دانشگاه  سه

 و صنعت

6 
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هاي تحصيالت دوره تمركز بر  -   - 
  هاي دكتريتكميلي و برنامه

  پژوهش توجه توأمان به آموزش و
  هاتفكيك زماني برنامه

   توجه به عنصر پيگيري، ارزيابي و
 باز نوآفريني

 مبتني بر مدل دانشگاه و
 دميان-صنعت بورل

7 

ارزشي توجه به  تمايزات دو نظام   -   - 
 صنعت متفاوت در دانشگاه و

  وحدت در عين كثرت

مبتني بر نظرية پل زدن 
 ميان دو فرهنگ

8 

فناوري و  –مسير دانش   تعامل تنوع مسيرهاي همكاري و  -   - 
  ليسانس فناوري

9  

 ومي تعـامالت   مفهـ مـدل   تلفيقي بديل براي هااز الگو شده عناصر اقتباسفراتحليل تحقيقات پيشين،  ةدر ادام   

  .به دست آمد 2به شرح جدول 

  

 

 تعامالت تلفيقي در توليد مدل شده عناصر اقتباس  -2جدول 

  رديف  الگوهاي بديل    تلفيقيدر توليد مدل شده عنصر اقتباس 
 1 بر مبناي تئوري نئوكالسيك نقش دولت  

  استگذاري تدارك دهندة پلتفرم استسطح كالن سي دولت در
 نبايد يكطرفه باشد نظامها  رابطه 

 2 بر مبناي تئوري تحولي

 3 هاي سنتي نوآوريبر مبناي ديدگاه به عنوان حلقة واسط دانش و توسعه مفهوم فناوري و نوآوري

  : پنج سطح بهتعامالت  تفكيك 
  سياستهاي كالن
  اي سياستهاي برنامه

  سياستهاي اجرايي
  سطح واسط سياست و اجرا

  سطح اجرا

مبتني بر مدل پنج سطحي نگاشت 
 نهادي
 

4 

  .. نمايشگاهها و بازارها و –مانند فن  توجه به واسطهاي نوظهور
 توجه به بازخورد تعامالت 

بر مبناي ويراستهاي متأخر رويكرد 
 تحولي

5 

  مبتني بر مدل همكاري  سطح صف توجه به  نسبت ميان تعامالت سطح ستاد و
 صنعتسه جانبة دولت، دانشگاه و 

6 

 مرحله مند به همكاريها   توجه سيستمي  و
 

  صنعت مبتني بر مدل دانشگاه و
 دميان - بورل 

7 

رية پل زدن ميان دو مبتني بر نظ دانشگاه و صنعتتوجه به  تمايزات 
دو نظام ارزشي متمايز در  وفرهنگ 

 دانشگاه و صنعت آينده

8 

فناوري و ليسانس  –مسير دانش   تعامل  تنوع مسيرهاي همكاري و
  فناوري

9  

  

  گيرينتيجه بحث و

، »پيتـر بليـو  «خدمات بر مبناي  نظريـه تبـادلي    با ساير نظامهاي توليد و دانشگاههاعالي و تعامالت نظام آموزش

و بر اساس مدل سه » فناوري«،  به ميانجيگري مفهوم پاية ).C.C.S(رويكرد طرحوارة مفهومي همكارانه  مطابق

تواننـد بـا هـم     مـي  ]در اينجا دو نظام اجتمـاعي [وقتي دو يا چند عامل انساني و اجتماعي  فقط. بررسي شد» اي«
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اي داشـته   ند كـه طرحـوارة مفهـومي همكارانـه    كنساختار ارتباطي پايداري برقرار  و داشته باشندهمكاري پايداري 

ان ساختار ارتباطي پايداري به وجود بياورند كه سـازكارهاي الزم بـراي   توانند ميان خودش دو نظام وقتي مي. باشند

و  به وجود بياورنـد را يابي مجدد مطلوبيتها و منافع متقابل  ، مكانيزمهاي كافي براي تعادلباشند رادارا  تبادل مداوم

ه رابطـه آن دو از  و اين منوط به آن است كـ در پيش بگيرند را براي حل رضايتبخش تعارضها  يروشهاي كارآمد

. پـذيرد  اين كار به صورت يك فرايند پويـا و غيرخطـي انجـام مـي    . طريق معناسازي مداوم شراكتي تحكيم بشود

الطرفيني براي رابطه با هم و همكاري بـا هـم داشـته     عامالن دو نظام بايد به طور مداوم معاني مشترك و مرضي

  . (Weick and Obstfeld, 2005: 409-421)باشند 

بندي فراتحليل تحقيقات قبلي، ظرفيتها و محدوديتها و مالحظات مربوط به آنها دسته بررسي پيشينه و با مرور و   

اصل راهنما به شرح زير براي  26. شد و با اقتباس عناصر الزم، مدل مفهومي تلفيقي تعامالت به دست آمد

  :تعامالت مطلوب از اين تحقيق استحصال شد

توليد  در اقتصاد نوين دانش بيش از هر  نظامهاي خدمات  و .الف: تعامالت مبتني بر  دو فرض اساسي است .1

پاسخگو بايد  آينده لزوماً عالي و دانشگاه امروز ونظام  آموزش. ب ؛ديگر موكول به دانش و فناوري است زمان

  .باشدو تقاضاگرا 

اساس  برفقط خدمات  با ساير نظامهاي توليد و دانشگاههاعالي و طرفهاي پيوند در تعامالت نظام آموزش .2

كنند و بايد به طور مداوم معاني مشترك  منافع متقابل و مطلوبيتهاي متقابل است كه به كنش متقابل اقدام مي

 .الطرفيني براي همكاري با هم  و حل رضايتبخش تعارضات داشته باشند و مرضي

ها  مشي و با استفاده از محيط حقوقي و سياستي، قوانين، خط شده ينهاساس پلتفرمهاي نهاد بر فقطكنشگران  .3

 .داشته باشندهاي موجود است كه مي توانند تعامل  و برنامه

  .است» زمينه بسته«بلكه  ،دهد انتخاب عقالني كنشگران در خأل روي نمي .4

تلقي  اييك مفهوم پايه »كاربرد دانش و خدمات و محصول « با» دانش«به عنوان حلقه واسطه » فناوري« .5

تواند با نظامهاي ديگر ساختار  نشگاه ميعالي و دابدهد كه چگونه نظام آموزش نشانتواند  شود و ميمي

  .داشته باشد ارتباطي كارآمد و اثربخش

كاربران  .ستابلكه فرايندي از اكتشاف و يادگيري  ،آيد فناوري اصالً به صورت خطي از دانش به وجود نمي .6

  .باشندداشته خدمات  بايد يادگيري مداوم  ظامهاي توليد وساير ن

افزاييهاي ميان كنشگران و نهادها و  مدل نظام نوآوري در مقياس ملي از طريق تعامالت و يكپارچگيها و برهم .7

تنيده از ارزشها، هنجارها،  كليتي به هم بر نظام ملي نوآوريدر . دب ياها و ظرفيتهاي مختلف تحقق مي زمينه

و  شوندديده ميبا هم  اي، تقاضايي و واسط سازمانهاي عرضهد، شوتأكيد مي نهادها و ا، فرهنگ، دولتنگرشه

 و  زيرساختها، ها، كنشگران ها، محيط حقوقي، سياستها و راهبردها، برنامه قوانين، سيستمهمة آنها با 

 .  دشوكارگيري دانش و فناوري فراهم ميمبادله، ترويج و به توليد، انتقال، و زمينة  يابندميارتقا  استانداردها 
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است كه نيازمند همگرايي فرابخشي در سطح  »اي نگاه سيستم شبكه«زم لرويكردهاي جديد به نوآوري مست .8

 .ملي است

  :ند ازاعبارت ايشبكهپنج سطح تفصيلي در تعامالت  .9

  سياستگذاري كالن. الف

 اي برنامهسياستگذاري . ب

 سياستگذاري اجرايي. ج

 سطح واسط ميان سياست و اجرا. د

 سطح اجرا. هـ

يابند و بر هم تـأثير   با هم تحول ميفناوري  در عرصة تعامالت علم و فناوريها  و ها، روشها فرايندها، سيستم  .10

 .گذارند متقابل مي

هاي اقتصادي، اجتماعي،  اند و در زمينه با هم و با محيط درهم تنيده يعالآموزش ربط به علم وي ذينهادها  .11

  .كنند مي» رفتار«اي  فرهنگي و رواني پيچيده ساختاري،

از يادگيري و اكتشاف در اثناي تعامالت و بازخوردهاي شناختي  مسير حركت و تحوالت فناوري فرايندي  .12

  .چندگانه است

  .است» علم كارآفرين« مفهوم كليدي همكاري دانشگاه و صنعت  .13

پيوندهاي ضعيف ميان دانشگاه و صنعت ناشي از نارسايي قالبهاي ذهني در خصوص كسب و كار آكادميك و   .14

  .ارتباط آن با صنعت و خدمات دنياي واقعي است

  .برنده است –همكاري دانشگاه و صنعت مستلزم منطقي از بازيهاي برنده   .15

  .نياز به بازانديشي دارد در سطح صنعت همدانشگاه و هم در سطح نقشهاي سنتي   .16

  .بگيرندمورد توجه قرار  فرينيآهر دو با فناوري و نوآوري وكار و پژوهش بايد  به صورت توأمان  آموزش و .17

از پل زدن ميان اين دو فرهنگ است كه . بنگاه وجود دارد فرهنگ تمايزهايي جدي ميان فرهنگ دانشگاه و  .18

  .شود ميدانشگاه آينده حاصل  صنعت و

  .طلبدميرا طور كه ظرفيتهاي مهم و اجتناب ناپذيري دارد، محدوديتهايي نيز دارد و توجه دوجانبه  بازار همان  .19

  . كندتعامالت علمي توسعه پيدا نمي ، بدون حكمراني خوب و اصالح نهاد دولت و سياستهاي حمايتي آن  .20

  .هستندو غيرخطي آن ويژه از نوع ناپيوسته هتغيير بهاي ما در معرض سيستم  .21

  .هم ديده بشود فشار دانش از دانشگاه وكشش تقاضا در بيرون نظام دانشگاه بايد با  .22

  .شود، تعامالت مطلوب ميسر نمينهادي شده هاي مفقودحلقهبدون توجه به   .23

  .دنكن تري عمل مي بلكه در تركيبهاي غني ،نهادها نه به صورت جزاير جداگانه  .24
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  .بازارها توجه بشود –فن و  نوظهور مانند اجتماعات نهاديِ به واسطهايالزم است   .25

  .المللي هستند اي بزرگ فناوري تابعي از متغيرهاي فني، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و بينهنظام  .26

تعامـل نظـام   بـراي  بررسي و فراتحليل پيشينة تحقيقات و الگوهاي بديل ارائـه شـده، مـدل تلفيقـي      بر اساس   

با توجه به شرايط نهادهـاي   و در دو سطح به شرح زيرخدمات  با ساير نظامهاي توليد و شگاههادانعالي و آموزش

  :است به دست آمده موجود در كشور

  ؛)خدمات عالي با ساير نظامهاي توليد ونظام آموزش سياستگذاري ملي براي تعامالت(سطح كالن . 1

  .)صنعتهمكاريهاي دانشگاه و ( سطح خرد .2

به نهادهاي مشروح  5هاي درج شده در نمودار شماره .شده استارائه  6و  5اين دو سطح به ترتيب در نمودارهاي  

  :ارجاع مي دهنددر جامعة كنوني ايران به شرح زير نگاشت نهادي  در

 سطح سياستگذاري كالن. 1

  شواري عالي انقالب فرهنگي. 1.1

 مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2.1

 اي سياستگذاري برنامهسطح . 2

  مجلس و كميسيونهاي آن .1.2

  )عتف(فناوري  وشوراي عالي علوم، تحقيقات . 2.2

  ساير شوراهاي عالي . 3.2

  )انجمنهاي علمي وصنعتي(اي اجتماع علمي و سازمانهاي تخصصي حرفه. 4.2

  معاونت علم و فناوري رياست جمهوري .5.2

 )خصوصي، عمومي و دولتي(خدمات سطح سياستگذاري در بخش صنعت و . 6.2

 سطح سياستگذاري اجرايي. 3

  ...ربط در حوزه آنها مثل شوراي گسترش و  وزارتخانه ها و شوراهاي ذي. 1.3

  عالي، تحقيقات و فناوري و ساير نظامهاانديشي، مراكز تحقيقات مربوط به آموزش پژوهي، آينده مراكز سياست. 2.3

 )خصوصي، عمومي و دولتي(نعت و خدمات سطح سياستگذاري در بخش ص. 3.3

 سطح واسط ميان سياست و اجرا. 4

  )مثل شهرك ملي تحقيقات و شهركهاي تخصصي تحقيقات(شهركها  .1.4

  پاركها و مراكز رشد   .2.4

  )المللي فناوري، دفتر حمايت از نخبگان، دفتر حمايت از حقوق مالكيت فكري مثل دفتر همكاريهاي بين(دفاتر  .3.4

  وري مؤسسات استاندارد و بهره .4.4

  مراكز اطالعاتي مثل مركز ملي اطالعات علمي و فناوري .5.4

  )مثل سازمان توسعه فناوري و نوآوري، سازمان حمايت از صنايع دانش بنيان(سازمانها . 6.4
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  يفناورمراكز انتقال . 7.4

  )ناوريهاي تحقيقات و ف هاي صنعتي، خوشه خوشه(ها  ها و خوشه شبكه. 8.4

  )پذير گذاري مخاطره اي حمايتي و سرمايههصندوق(مؤسسات و صندوقهاي مالي . 9.4

 )خصوصي، عمومي و دولتي(سطح واسط در بخش صنعت و خدمات . 10.4

  سطح نهادهاي اجرايي. 5

  دولتيو غير دولتيعالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش. 1.5

  مراكز تحقيقات دولتي و غيردولتي .2.5

  مؤسسات تحقيق و فناوري. 3.5

  اي مراكز آموزش فني و حرفه .4.5

  آموزش ابتدايي و متوسطه .5.5

 )خصوصي، عمومي و دولتي(سطح اجرايي در بخش صنعت و خدمات  .6.5
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  خدمات عالي و ساير نظامهاي توليد ومدل سطح كالن براي تعامل نظام آموزش -5رنمودا

  

 

 

 الملليبين مقتضيات محيط ملي و

 دولت

هاي ساير نظام نظام آموزش عالي

 توليد وخدمات

  ي واسطنهادها

 » 2-4«تا »   1- 4«نهادهاي: مراكز رشد ا و پاركها، شهركهمانند 

 

 »6- 2« تا  »   1-1« نهادهاي: ايسياستهاي برنامه سطح كالن و

 » 10- 4«تا »   3- 4«و »  3- 3«تا »   1-3«نهادهاي:  اجرا نيز واسط ميان سياست و و/سطح مياني؛ سياستهاي اجرايي 

 » 6- 5«تا »   1-5«نهادهاي :  ؛ سطح اجرا  سطح خرد

 هاي بومي فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي، زمينه •

 نهاد -مردم  شبكه هاي اجتماعي  و •

 خارجي، مالكيت، محيط زيست گذاري داخلي ومانند ثبت اختراع، مشوقها، استانداردها، سرمايه ربطي ذينهادها قوانين و •

 ارتباطاتزير ساختهاي اطالعات و  •
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  هاي دانشگاه و صنعتمدل سطح خرد براي همكاري -6ودار نم

  

  مقتضيات محيط ملي و

 بين المللي

 دولت

 و ههابنگا دانشگاه

 سازمانها

 

 تعامالت  كليد گفتگوها و .1

 ريزي آموزشي و درسيبرنامه.2

 هاي ياددهي و يادگيريفرايند.3

 ورزيكارآموزي و كار.4

 راهنمايي و مشاوره شراكتي/اينامه تحقيقات پايان.5

 آموختگان فريني دانشآكار.6

  )كاربردي –پايه  –اي  توسعه(فناوري  مشترك  تحقيقات  و.7

 خدمات تخصصي  مشترك ها و ها و برنامهدوره.8
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