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هـاي   هاي تكنولوژيك، سازماني و نهادي است و تكنولوژي         ، جهان شاهد شتابگري در نوآوري     ١٩٧٠از دهه   

هـور و بـه سـرعت توسـعه پيـدا           ظ» نـانوتكنولوژي «و  » بيوتكنولـوژي «،  »تكنولـوژي اطالعـات   «جديد، يعني   
؛ و جهاني شدن اقتصاد شتاب گرفتـه        ل شده د تبدي ؛ دانش به دارايي استراتژيك و عامل اساسي رش        اند   كرده
انـد كـه      جديـدي از توسـعه را فـراهم آورده        رويكـرد   اين تحوالت در تعامل با يكـديگر، زمينـه ظهـور            . است

 اقتصـاد   ،توسـعه رويكـرد   هاي اقتصادي واقع در ايـن         به سيستم . شود  ناميده مي » اقتصاد دانش «اصطالحاً  
 .شود  گفته مي،مبتني بر دانش

ن تحوالت بنيادي در اقتصاد جهاني، ماهيت فعاليت و رقابت را هم در داخل يك كشور و هم در بـين                     اي
هايش بر    نظم نويني در حال شكل گرفتن است كه پايه        . كشورها دچار دگرگوني اساسي كرده و خواهد كرد       

جاد دانـش جديـد و      در نظم نوين اقتصاد جهاني، اي     . استاستوار  » نوآوري مبتني بر دانش   «و  » دانش جديد «
 .هاي اقتصادي و اجتماعي است  شرط حيات سيستم،برداري مطلوب از آن بهره
اقتصاد ايران را به چالش جديد و اساسـي      مانند   اقتصادهاي مبتني بر منابع مادي،       ،اين تحوالت جهاني   

ه بعد از طي كردن اگر اقتصاد ايران بخواهد مسير عادي را طي كند و مانند كشورهاي پيشرفت. خواند فرا مي
عنوان يك كشـور عقـب        اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش برسد، بايد براي هميشه يا براي ساليان طوالني به             

اما اگر اقتصاد ايران بتواند به اقتصـاد يـاد گيرنـده تبـديل شـود                ،  رو كشورهاي پيشرفته باشد     افتاده دنباله 
رويكـرد  عنـوان     بـه (اقتصـاد دانـش     مرحله   وارد   اقتصاد صنعتي به سرعت   مرحله  تواند بدون طي كردن       مي

 در غير اين صورت در اثر رقابت شديد جهـاني  .شودشده و به اقتصاد مبتني بر دانش تبديل       ) جديد توسعه 
 .ماند گيرد، از پيشرفت باز مي و نوآوري پيوسته تكنولوژيك شكل مي» دانش جديد«كه بر مبناي 

 ة از جملـ   ياي نيسـت و مسـتلزم تحـوالت بسـيار           ه نيز كار ساده   البته تبديل شدن به اقتصاد ياد گيرند       
 تحليل تعامل علم    هنوشته حاضر ب  .  بنگاه و دولت است     نهادي، نهادسازي و توسعه تعامل دانشگاه،      تتحوال

 .پردازد ميطور خاص  طور عام و تحليل تعامل دانشگاه، بنگاه و دولت به و صنعت به
 
 
 

 

بنابراين براي تعريف وضعيت مطلـوب تعامـل        . عت، توسعه اقتصادي است   هدف از توسعة تعامل علم و صن      
با توجه بـه بحثـي كـه در مقدمـه           . علم و صنعت ابتدا بايد وضعيت مطلوب سيستم اقتصادي را تعريف كرد           

 اقتصـاد مبتنـي بـر دانـش         ،تواند بـه طـرف آن حركـت كنـد           ارائه شد، بهترين وضعيتي كه اقتصاد ايران مي       
. تـوان بـه ايـن وضـعيت رسـيد            نمـي   فقط، زا ونرآگاهانه از كشورهاي پيشرفته و با تالش د       با تقليد نا  .است

هاي سنتي توسعه صادرات و جايگزيني واردات دسـت يـافتني             همچنين اقتصاد مبتني بر دانش با استراتژي      

 خالصه گزارش

 وضعيت مطلوب تعامل علم و صنعت.٢

 مقدمه.١
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سـمت  مواد خـام، اقتصـاد را بـه طـرف           اندازه  انتقال فيزيكي تكنولوژي در مقابل صادرات بي حد و          . نيست
تنها فرايندي كه اقتصاد كشـورهاي در حـال توسـعة مبتنـي بـر منـابع                 . اقتصاد دانش رهنمون نخواهد كرد    

اقتصـاد يـاد    ينـد فرا، تبـديل شـدن بـه     دهـد  مـي ، مانند ايران، را به طرف اقتصاد مبتني بر دانش سوق   مادي
 .گيرنده است

 بـراي توليـد كـاال و خـدمات جديـد و             اقتصاد ياد گيرنده به اين مفهوم است كه يك سيستم اقتصـادي            
طـور    كند، بـه    طور پيوسته از اقتصاد جهاني دانش كسب مي         كه به   افزايش رفاه شهروندان خود عالوه بر اين      

تبديل شدن يك سيستم پس . كند برداري  درونزا و پيوسته دانش را توليد، توزيع، اشاعه، تبديل و از آن بهره
 :اي نيست و مستلزم تحقق حداقل سه شرط زير است ار سادهاقتصادي به اقتصاد ياد گيرنده ك

وجود دولت يادگيرنده كه دانش الزم براي ارائه خدمات اجتماعي مانند سياستگذاري، بسترسازي و   . ١ 
 .كند طور درونزا توليد مي هاي داخل كسب يا به توليد كاالي عمومي را از نهادهاي خارج از كشور و دانشگاه

 يادگيرنده كه دانش الزم براي توليـد كـاال و خـدمات خصوصـي از نهادهـاي خـارج از                     وجود بنگاه . ٢ 
 .كند طور درونزا توليد مي كسب يا بهرا هاي داخل  كشور و دانشگاه

انساني، تكنولـوژي و ايجـاد    وجود دانشگاه كارآفرين و يادگيرنده كه دانش الزم براي توليد سرمايه          . ٣ 
طـور درونـزا توليـد        هاي داخـل كسـب يـا بـه          هادهاي خارج از كشور و دانشگاه     بنگاه مبتني بر دانش را از ن      

 .كند مي
بنابراين وضعيت مطلوب تعامل دانشگاه، بنگاه و دولت، وضعيتي است كه در آن دانشگاه كـارآفرين و                  

اني، يادگيرنده، بنگاه يادگيرنده و دولت يادگيرنده از طريق مكانيسم بازار دانش و تكنولـوژي داخلـي و جهـ                 
 .كنند دانش و تكنولوژي مبادله مي

با توجه به بحث باال علم و صنعت در وضعيت مطلوب، از طريق چهـار مكانيسـم بـازار دانـش، بـازار                        
 :تعامل دارنديا يكديگر تكنولوژي، كار آفريني مبتني بر دانش و فرا بازار به شرح زير 

 
 مكانيسم بازار دانش.١

 ، صنعت مشاوره اعضا هيأت علمي در١-١ 
 ، تدريس اعضاي هيأت علمي در صنعت١-٢ 
 ، قراردادهاي تحقيقاتي دانشگاه با صنعت١-٣ 
 ، كار پاره وقت دانشگاهيان در صنعت١-٤ 
 ، آموزش متخصصان صنعت در دانشگاه١-٥ 
 ،ها ي توسط بنگاهيهاي دانشجو نامه  حمايت از پايان١-٦ 
 در صنعت،ها  التحصيالن جديد دانشگاه استخدام فارغ ١-٧ 
 .مبتني بر دانش در درون و بيرون دانشگاهصنعت هاي دانش و   قرارداد تحقيقاتي بين بنگاه١-٨ 

 

 مكانيسم بازار تكنولوژي. ٢
 ، خريد و فروش ليسانس٢-١ 
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 . خريد و فروش حق امتياز٢-٢ 
 

 مكانيسم كارآفريني مبتني بر دانش. ٣
 ، دانشگاه ايجاد بنگاه دانش به وسيله دانشگاهيان يا٣-١ 
 ، ايجاد بنگاه مبتني بر دانش توسط دانشگاهيان يا دانشگاه٣-٢ 
 ،ها هاي تحقيقاتي و تكنولوژيك وابسته به دانشگاه  تأسيس پارك٣-٣ 
 .)انكوباتورها( ايجاد مراكز رشد ٣-٤ 

 

 فرابازار. ٤
 ،هاي اطالعاتي توسط دانشگاهيان  مقاالت منتشر شده از طريق اينترنت و بانك٤-١ 
 ،هاي اطالعاتي توسط دانشگاهيان  منتشر شده از طريق اينترنت و بانكهاي  گزارش٤-٢ 
 ،ها توسط دانشگاهيان  مقاالت منتشر شده در مجالت و روزنامه٤-٣ 
 ، منتشر شده توسط دانشگاهيانهاي با كت٤-٤ 
 ،ها  مقاالت اعضاي هيأت علمي در گردهمايي٤-٥ 
 ،هاي تحقيقات بنيادي دانشگاه ها به پروژه  كمك نقدي بنگاه٤-٦ 
 ،هاي آموزشي  حمايت مالي از برنامه٤-٧ 
 ها،  كارورزي دانشجويان در بنگاه٤-٨ 
 .ها هاي صنعتي از امكانات آزمايشگاهي دانشگاه  استفاده بنگاه٤-٩ 

 
 
 

بـراي  س  پ،    بر منابع نفت و گاز است     متكي  دولت  . در ايران صنعت و دانشگاه به مفهوم مدرن وارداتي است         
،   سـازي توسـعه     ، توليد كاالي عمومي و بستر     )بهتر بگوييم حكمراني  (انجام وظايف خود يعني سياستگذاري      

 حتي بدون توجـه بـه ايـن نيروهـا كـاال و خـدمات                ،نياز از نيروهاي درونزاي اقتصادي و اجتماعي است         بي
هـاي    در ايـران بنگـاه    . نـش اسـت   نيـاز از كسـب و توليـد دا          در نتيجه بي  . كند  مي) نه توليد (خصوصي فراهم   
،   ها بدون وجود رقيب جدي و بـدون تـالش           ، آن   هاي دولتي هستند    ها و كمك     يارانه هبمتكي  اقتصادي دولتي   

كننـد و در كمـال آرامـش و     تكنولوژي مورد نياز خود را با پرداخت پول نفت و گاز از خارج خريـداري مـي        
بنـابراين  . كننـد  با كيفيت بسيار نازل توليد و عرضـه مـي  بدون ترس از رقيب و ورشكستگي، كاال و خدمات       

 دولت هسـتند    هبمتكي  ها در ايران      ، دانشگاه هستندنياز از دانش و يادگيري         اقتصادي در ايران بي    هاي  بنگاه
در واقع دانشگاه در ايـران آموزشـكده بزرگـي          . و بدون اجازه و اذن دولت توان انجام هيچ كاري را ندارند           

به اين . پردازند ، ميها در نقش واسطهدانش توليد شده در خارج از كشور انتقال ان در آن به     است كه مدرس  
آوري، حفـظ و بـه دانشـجويان تحويـل            ، دانش توليد شـده در خـارج از كشـور را جمـع               انترتيب كه مدرس  

 به حدي گرم اسـت  البته بازار داللي دانش. كنند از پول نفت را دريافت مي  اندكي  دهند و در قبال آن سهم         مي

وضعيت موجود تعامل علم و صنعت در ايران. ٣
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، مدرسـان را      روند و ناكارامدي و پيچيـدگي فراينـد تحقيـق در ايـران              كه مدرسان به طرف توليد دانش نمي      
 .هاي ايران بحث بسيار غريبي است كارآفريني نيز در دانشگاه. كند تر به داللي دانش تشويق مي بيش
هــا عمــدتاً از طريــق  آن. تعامــل اســتبنــابراين ماهيــت دانشــگاه، بنگــاه و دولــت در ايــران ذاتــاً ضــد  

هاي غيركارامـد، ماننـد انتشـار آزاد مقالـه در مجـالت، روزنامـه و اينترنـت،             هاي فرا بازار و كانال      مكانيسم
مشاركت آموزشي و تحقيقاتي، حمايت مالي، كارورزي دانشجويان در صنعت، تدريس پاره وقت و فرصت               

ها نيز تعامل قابل تـوجهي بـين         جه است كه حتي از طريق اين كانال       توقابل  . مطالعاتي با يكديگر تعامل دارند    
دانش بسيار اندك   متكي بر   كند و كارآفريني      ، بازار دانش در ايران بسيار ضعيف عمل مي          ها وجود ندارد    آن

 .است
 
 

فاصـله  دهد كه وضعيت موجود تعامل علم و صنعت در ايران از وضعيت مطلوب بسيار                 بحث باال نشان مي   
راهكارهـاي زيـر جهـت درج در قـانون           بنابراين براي بهبود وضعيت تعامل علـم و صـنعت در ايـران            . رددا

 :شود برنامه چهارم توسعه پيشنهاد مي
 ن بازار دانش و تكنولوژي در ايراگيري بسترسازي براي شكل. ١

 :شود براي اين منظور راهكارهاي ذيل پيشنهاد مي
دولـت بايـد      تدوين اين قانون وظيفه دولت اسـت،       ؛امع مالكيت فكري   تدوين و تصويب قانون جديد و ج       ١-١

اقتصـاد و    متخصص در زمينه حقوق مالكيـت فكـري، كارشناسـان             و را با كمك كارشناسان حقوق     امر    اين
 .ارسال كندو جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي كند ديريت دانش و تكنولوژي به عنوان اليحه تهيه م

هـاي    نتـايج تحقيقـات دانشـگاهي ماننـد شـبكه         و  سـازي     هاي الزم براي تجاري      توسعه زيرساخت  ١-٢ 
 .هاي مختلف و غيره در استان) انكوباتورها(هاي علمي و فناوري و مراكز رشد  اطالعاتي، پارك

 توسعه كارآفريني مبتني بر دانش. ٢
، بـه     هـاي دولتـي     يشـگاه هـا، مراكـز پژوهشـي و آزما         تدوين و تصويب قانون فعاليت كارآفريني در دانشگاه       

هـاي مبتنـي بـر تكنولـوژي و مؤسسـات تحقيقـاتي               سازي شرايط الزم براي تأسـيس شـركت         منظور فراهم 
.  اسـت ترين مكانيسـم تعامـل علـم و صـنعت     خصوصي توسط دانشگاه، دانشگاهيان و دانشجويان، اساسي   

عنـوان طـرح تـدوين و      آن را بهتواند ، اما مجلس شوراي اسالمي مي       دولت است از وظايف   تدوين اين قانون    
دولت كار تدوين را بايد به كمـك كارشناسـان متخصـص در زمينـه حقـوق مالكيـت فكـري،            . نمايدتصويب  

كارشناسان حقوق تجارت، متخصصان اقتصاد و مـديريت تكنولـوژي و نـوآوري و نماينـدگان مجلـس در                   
. ارسـال نمايـد  س شـوراي اسـالمي   و جهـت تصـويب بـه مجلـ        كنـد   عنوان اليحه تهيه      كميسيون مربوطه، به  

برداري از اختراعات و كشـفيات انجـام شـده     كه دولت يا دانشگاه بايد حق بهره     اي مبني بر اين     تصويب ماده 
 .، ضروري استدهدها انتقال  توسط دانشگاهيان و دانشجويان را به خود آن

 افزايش عرضه دانش و تكنولوژي . ٣
 : پذير است  طريق زير امكانافزايش عرضه دانش و تكنولوژي به دو

 راهكارهاي توسعه تعامل علم و صنعت. ٤



 ____________________________________________________________________٩ 
 

 

؛ الزمــه افــزايش رقابــت در ميــان  هــا  افــزايش رقابــت پژوهشــي و كــارآفريني در ميــان دانشــگاه٣-١
قسمتي از ايـن اختيـارات      . مديريتي است و امور   هاي تأمين مالي       داشتن اختيارات الزم در زمينه     ،ها  دانشگاه

اي از  اما بخش عمده. قيقات و فناوري لحاظ شده استدر اليحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت علوم، تح   
بهتـر اسـت وزارت علـوم ايـن اليحـه را بـاز پـس گيـرد و بعـد از                      پـس   . آن در اين اليحه لحاظ نشده است      

 .ارسال نمايداصالحات اساسي مجدداً به مجلس شوراي اسالمي 
 هـاي  وظيفـه كـه از   ؛هاي پژوهشـي دولتـي و خصوصـي     تدوين و تصويب قانون تأسيس دانشگاه ٣-٢ 

وزارت علوم ايـن كـار را بايـد بـا كمـك متخصصـان دانشـگاهي و                  . وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است     
 .كند آموزش عالي انجام دهد و تصويب اين قانون در سطح دولت كفايت مي

 تكنولوژيافزايش تقاضاي دانش و . ٤
 :  استپذير افزايش تقاضاي دانش و تكنولوژي به دو طريق زير امكان

هاي صنعتي به منظـور افـزايش         ايجاد رقابت در بين بنگاه    هاي صنعتي؛ براي       ايجاد رقابت در بين بنگاه     ٤-١
؛ دو سازوكار اجرايي افراطي و معتـدل وجـود            تقاضا براي نوآوري و در نتيجه تقاضاي دانش و تكنولوژي         

اني بپيونـدد و تجـارت خـارجي را    سازوكار اجرايي افراطي آن است كه دولت به سازمان تجارت جهـ  . دارد
، انحصـار دولتـي و خصوصـي را بشـكند و               سازوكار اجرايي معتدل آن است كه دولت به مـرور          .آزاد كند 

كنند را با پرداخت وام كم بهره  بر دانش فعاليت ميمتكي هايي با اندازه متوسط كه در صنايع         تشكيل شركت 
 .تشويق كند

گذار در      هاي سرمايه   ؛ براي اين منظور پرداخت يارانه به شركت       ماليهاي     ارائه تسهيالت و حمايت    ٤-٢ 
هـا تقاضـاي      هاي خصوصي كـه از دانشـگاه         بهتر است دولت به شركت     .شود  دانش و تكنولوژي توصيه مي    

ها را از پرداخت قسـمتي از ماليـات معـاف             كنند، يارانه پرداخت كند و يا آن        تحقيق، آموزش و تكنولوژي مي    
 .نمايد
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 تحقيق صه خال
ــه  ــاهد ، ۱۹۷۰از ده ــان ش ــتابجه ــوآوري   ش ــري در ن ــا گ ــكه ــازماني و ،ي تكنولوژي ــادي اســت  س  ؛نه
 ظهـور و بـه سـرعت        "نـانوتكنولوژي "و  " بيوتكنولـوژي " ،"تكنولوژي اطالعـات  "يعني   ،هاي جديد  تكنولوژي

ي شـدن اقتصـاد     جهـان  عامل اساسي رشد تبديل شـده و       وراهبردي  دانش به دارايي     .اند توسعه پيدا كرده  
را فـراهم    جديـدي از توسـعه    مرحلـه   ظهور  زمينه   ،در تعامل با يكديگر   ها   اين دگرگوني  .شتاب گرفته است  

مرحلـه از   ي اقتصـادي واقـع در ايـن         ها  نظامبه  . شود   ناميده مي  "اقتصاد دانش "  در اصطالح كه   آورده اند 
 . شود مياقتصاد مبتني بر دانش گفته  ،توسعه

ماهيت فعاليت و رقابت را هم در داخل يك كشور و هم در بـين                ،در اقتصاد جهاني   ديبنيا تاين تحوال 
هـايش    پايـه   كه در حال شكل گرفتن است     نظم نويني  .كشورها دچار دگرگوني اساسي كرده و خواهد كرد       

ايجاد دانش جديـد     ،در نظم نوين اقتصاد جهاني     .متكي است »نوآوري مبتني بر دانش     «و   » جديد دانش«بر  
 .  اجتماعي استوهاي اقتصادي  نظامشرط حيات  ، از آنمطلوببرداري   بهرهو

ايران را به چـالش     اقتصاد   مانند ،مبتني بر منابع مادي     در حال توسعه   اقتصادهاي ،تحوالت جهاني اين  
اقتصـاد ايـران بخواهـد مسـير عـادي را طـي کنـد و ماننـد کشـورهاي                     اگر .خواند  جديد و اساسي فرا مي    

 بـراي هميشـه يـا بـراي         بايـد  ،اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانـش برسـد       پشت سرگذاردن   از   بعد ،پيشرفته
 . ي پيشرفته باشدها دنباله رو کشور ،عنوان يک کشور عقب افتادهه ساليان طوالني ب

اقتصـاد  مرحلة  تواند بدون طي کردن      مي ،اقتصاد ايران بتواند به اقتصاد ياد گيرنده تبديل شود         اما اگر 
و به اقتصاد مبتني بر      ،شود )توسعه جديدمرحله  عنوان  ه  ب( اقتصاد دانش مرحله   وارد به سرعت  ،صنعتي
در غير اين صورت در اثر رقابت شديد جهاني كه بر مبناي  .گردد تبديل ) عنوان وضعيت مطلوب به( دانش

 . ماند  ميپيشرفت بازاز  ،گيرد شكل ميپيوسته تکنولوژيک  نوآوري و» دانش جديد«
 ،نهـاد سـازي    ،نيازمنـد تحـول نهـادي      بته تبديل شدن به اقتصاد يـاد گيرنـد کـار سـاده اي نيسـت و                ال

تمركز تحقيق حاضـر بـر تحليـل تعامـل علـم و              .دولت است  بنگاه و  ،توسعه تعامل دانشگاه   بسترسازي و 
 . است ،خاصطور  بهبنگاه و دولت  ،و تحليل تعامل دانشگاه ،عامطور  بهصنعت 

 .دولت سه الگو توسعه يافته اسـت       و بنگاه ،صنعت يا دانشگاه   تعامل علم و   راي تحليل در سطح جهان ب   
 توليد دانـش و   با  دانشگاه   است و  بنگاه نوآوري برعهده  ،در اين الگو   .است" ملي نوآوري نظام  "لگوي اول   ا

 جانبـه   پـيچش سـه   "الگـوي دوم     .كنـد  بنگاه را ياري مي    ،سياستگذاري مناسب با  و دولت    ،سرمايه انساني 
بنگـاه در هـم      دولت و  ،ي دانشگاه ها  بخشي از نقش   ،در اين الگو   .شود  ميناميده  " صنعت و دولت   ،دانشگاه

ناميـده  " اقتصـاد مبتنـي بـر دانـش       " ،الگـوي سـوم    .تنيده است كه نوآوري حاصل اين درهم تنيدگي اسـت         
 .نوآوري مبتني بر دانش اسـت     كارآفريني و    ،در اين الگو   .در پنج سال اخير توسعه يافته است        كه شود  مي
 ،دولـت  صـنعت و   ،وضعيت توسعه تعامل دانشـگاه     ،در اين الگو   .كند مينقش اساسي را دانشگاه بازي       لذا

گرايش يك نهاد به تعامل با نهاد        ،به عبارت ديگر   ؛هاست  وابسته به وضعيت توسعه و توانايي يادگيري آن       
 . تگي داردبه توانايي يادگيري آن بس ديگر عمدتاً دروني و
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يـا بـر     ،صنعت و دولت صورت گرفته     ،تحليل تعامل دانشگاه  زمينه  حال در ايران در     ه  تحقيقاتي كه تا ب   
در تحقيـق   .اسـت ملي نوآوري بوده يا اين كه بي بهره از هر الگوي نظري انجـام شـده   نظام مبناي الگوي   

از چشـم انـداز      صخـا طـور     بـه ت  دولـ  بنگـاه و   ،و تعامل دانشگاه   ،عامطور    بهصنعت   حاضر تعامل علم و   
تحقيق حاضر در دو بخـش سـازمان يافتـه           ،اين الگو  در چارچوب  .شود  ميتحليل   اقتصاد مبتني بر دانش   

 وضـعيت مطلـوب تعامـل علـم و         ،در بخش اول سعي شده است بدون توجـه بـه وضـعيت موجـود               ؛است
نظـام   وضـعيت مطلـوب      تعريف ،صنعت معيار تعريف وضعيت مطلوب تعامل علم و       . شود صنعت تعريف 
امروزه بهترين وضعيتي    .ها توسعه اقتصادي است    كه هدف از توسعه تعامل اين نهاد       چرا ؛اقتصادي است 

آن  اقتصاد مبتني بر دانش اسـت كـه در         ،شد توان متصور  مياقتصادي در حال توسعه     نظام  كه براي يك    
 . كنند ميازي بازار دانش نقش اساسي را ب بنگاه مبتني بردانش و ،بنگاه دانش

 به يك اقتصاد    بايدابتدا   ،براي اين كه يك اقتصاد در حال توسعه به اقتصاد مبتني بر دانش تبديل شود              
در درجــه اول  ،اقتصـادي يادگيرنـده  نظـام  شـرط الزم بـراي شـكل گيـري يـك       .گـردد يادگيرنـده تبـديل   

يـادگيري در     تعامـل مبتنـي بـر      در درجه دوم شكل گيري     و ،ادگيرندهيدولت   بنگاه و  ،گيري دانشگاه  شكل
  .پردازد بنگاه و دولت مي ،به ترسيم وضعيت مطلوب تعامل دانشگاه ،) ١( نمودار شماره .هاست بين آن

واسـطه  ه  يـادگيري تكنولوژيـگ بـ      .تمركز بر تعامل مبتني بر يادگيري تكنولوژيك است        ،در اين تحقيق  
ي مختلـف   هـا   از مجرا فرا بازار    ني مبتني بر دانش و    كارآفري ،بازار تكنولوژي  ،بازار دانش سازوكار  چهار  

 : پذيرد ميصورت 
 دانش بازارسازوكار -۱

 ،  هيأت علمي در صنعتيمشاوره اعضا )الف 
 ،  هيأت علمي در صنعتيتدريس اعضا )ب 
 ، قرار دادهاي تحقيقاتي دانشگاه با صنعت )پ 
 ، شگاهيان در صنعتنپاره وقت دا كار )ت 
 ، اهگن صنعت در دانشآموزش متخصصا )ث 

 ، يهاي دانشجوي حمايت از پايان نامه )ح
 فرمايان در دانشگاه،كار )خ
 ، صنعت التحصيل در استخدام دانشجويان تازه فارغ )ج

  بازار تكنولوژيسازوكار  .۲
 ، و فروش ليسانس خريد )الف 
 . فروش حق امتياز خريد و )ب 

 آفريني مبتني بر دانش كارسازوكار -۳
 ،  دانشگاهيان يا دانشگاهبه وسيلهيجاد بنگاه دانش ا )الف

 ، ايجاد بنگاه مبتني بر دانش توسط دانشگاهيان يا دانشگاه )ب 
 ، ها تكنولوژيك وابسته به دانشگاه هاي تحقيقاتي و سيس پاركأت )پ 
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 ). انكوباتورها (ايجاد مراكز رشد )ث 
 فرا بازار .۴

 ، ي اطالعاتيها بانك طريق اينترنت واز دانشگاهيان مقاالت منتشرشده  )الف 
 ، ي اطالعاتيها بانك گزارش منتشرشده از طريق اينترنت و )ب 

 ،  ها روزنامه در مجالت ودانشگاهيان الت منتشر شده مقا )پ
 ، كتب منتشر شده دانشگاهيان )ت
 ، ها  هيأت علمي در گردهمايييالت اعضامقا )ث
 ، قيقات بنيادي دانشگاههاي تح  طرحها به  كمك نقدي بنگاه )ح
 ، ي آموزشيها حمايت مالي از برنامه )خ
  ،كارورزي دانشجويان در بنگاه ).چ
 ها  مايشگاهي دانشگاههاي صنعتي از امکانات آز استفاده بنگاه )د
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 بنگاه و دولت ،تعامل دانشگاه :١نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهـد   اقتصاد يادگيرنده نشان مي   نظام   بنگاه و دولت را در يك      ،باال چگونگي تعامل دانشگاه   نمودار  
در يـك    ،استنمودار آشكار   اين  در  كه   چنان .صدد تبديل شدن به يك اقتصاد مبتني بر دانش است          كه در 
اقتصـادي  نظـام   بـراي ايـن كـه يـك          . مبتني بر دانش هستند    و دولت  بنگاه ،اقتصادي مبتني بر دانش   نظام  

 راني به اقتصاد اراهبردينگرش

 به دولتراهبردي نگرش 

 به دانشگاهراهبردي گرشن

 هاي تعاملسازوكار

 : وضعيت موجود
ر منابعمبتني باقتصاد 

 :راهبرد
 اقتصاد يا دگيرنده

:ت مطلوبوضعي
 اقتصاد مبتني بر دانش

دانشگاه آموزشي

 بنگاه دانش

 دانشگاه کار آفرين

بازار 
تکنولوژي

بازار 
 دانش

فرابازار

بنگاه مبتني بر منابع 
 مادي

 يرندهبنگاه ياد گ

 بنگاه مبتني بر دانش

ش
دولت مبتني بر دان

 

دولت ياد گيرنده
 

دولت مبتني بر آزمون

گذار

گذر

سازوكار كارآفريني

گذر

 سياستگذاري

 زيبستر سا

يسرمايه گذار

گذر
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ده نـ اقتصاد يـاد گير   يك  ابتدا   ،بايد ،مبتني بر منابع مادي مانند ايران به اقتصاد مبتني بر دانش تبديل شود            
تعامل مبتنـي بـر يـادگيري        بنگاه يادگيرنده باشند و    دولت و  ، دانشگاه بايدنخست   ،براي اين منظور   .باشد

 . داشته باشند
بـا اسـتفاده از     اقتصـاد مبتنـي بـر دانـش         و  اقتصاد ايـران    بين  ابتدا شكاف    ،در بخش دوم گزارش   

بنگاه  دانشگاه و  و ،صنعت آنگاه وضعيت موجود تعامل علم و      .يين شده است  ع ت ها  شاخصاي از     مجموعه
تعيين شكاف بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب      سرانجام   در ايران مورد بررسي قرار گرفته است و       

يك اقتصاد مبتني بـر دانـش       با  نشان داده شد كه فاصله اقتصاد ايران        نخست   ،در اين بخش   .استگرديده  
اگر حداقل نمره رسـيدن      ،به فرض  .بسيار زياد است و ايران براي رسيدن به آن راه زيادي در پيش دارد             

كشـور   ۵۰ اين دو رقم حدود      كه بين  طوريه  ب ؛ است ۲۵/۰نمره ايران    ،باشد۵/۰به اقتصاد مبتني بردانش     
 . وجود دارد

 ،توسـعه تعامـل نيسـتند   جهـت  در هـا   آنکه وضعيت نهادها در ايران نامطلوب اسـت و         با توجه به اين   
 ،هـا  و اکثـر دانشـگاه    پيشـرفته و جديـد      ي  ها   بنگاه در حال حاضر در ايران     .ها نيز نامطلوب است     تعامل آن 

د هاي ناکـارا ماننـ     شبكههاي فرا بازار و      سازوكار عمدتاً از طريق  ها    از اين رو آن    .دولت هستند وابسته به   
تـدريس   ،کـارورزي  ،حمايت مالي  ،تحقيقاتي مشارکت آموزشي و   ،نترنتيا انتشار آزاد مقاله در مجالت و     

توجـه اسـت كـه    در خـور   .غيره با يکديگر تعامل دارنـد    نهاد سازي دولتي و    ،فرصت مطالعاتي  ،پاره وقت 
الزم بـه يـاد آوري اسـت كـه           .نـدارد هـا وجـود       بـين آن  چشـمگيري    تعامل   زنيها    شبكهن  حتي از طريق اي   

 نـوآوري نهـادي    و ،تکنولـوژي  بازار دانش و  سازوكار  ها از طريق      وضعيت مطلوب تعامل آن است که آن      
نـه   ،تعامل داشـته باشـند   )هاي دولتي آزمايشگاه هاي صنعتي و  شرکت ،ي مشتق از دانشگاه   ها  مانند بنگاه (

 . صرفاً از طريق فرا بازار
 تـوان   مـي ن ،موجـود آثار  اطالعات   ها و  توان نتيجه گرفت كه با توجه به داده        ميوم  ي بخش د  ها  از بحث 

بـا   .بنگاه در ايران ارائـه داد      دانشگاه و  و ،صنعت  از وضعيت موجود تعامل علم و      انعكاس دقيق و روشن   
 امـل دانشـگاه و    كه شـكاف وضـعيت تع     رسيد  نتيجه  ن  بديتوان   مي موجود تا حدي  آثار  ال از تحليل    اين ح 

 . وضعيت مطلوب بسيار عميق استبنگاه در ايران از 
بهتر است سه گروه  ،رندهدولت براي بهبود اين وضعيت و هدايت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد ياد گي         

 : ها را به شرح زير به اجرا گذارد از سياست
 هاي بسترسازي سياست )الف

 : راهبردهاي زير را دنبال كند ها و يري عرضه و تقاضا بهتر است سياست كمك به شكل گدولت براي
 فكري كارآمد حقوق مالكيتنظام ايجاد  )يك
 تكنولوژي كشور مديريت نظام علم و باز مهندسي سازمان و )دو
انش توسط نگاه مبتني بر دب ايجاد بنگاه دانش و هاي كارآفريني و تصويب قانون فعاليت  وتدوين )هس

 ها دانشگاه
 حفاظت از دانش عموميتدوين قانون  )چهار
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 هاي تحقيقاتي ايجاد دانشگاه )پنج
 ي طرف عرضهها سياست )ب

 ، ) آزاد محققان صنعتي و  هيأت علمي وياعضا (تصويب قانون پاداش دانشكاران تدوين و )يك
 ، اختراعو  ه ابداع بن هيأت علمي از طريق تشويق آنايتغيير عقالنيت فعاليت اعضا )دو
 به ايجاد بنگاه دانش ودانشگاهيان   وها ق تشويق دانشگاهتغيير عقالنيت فعاليت دانشگاه از طري )هس

 ، مبتني بر دانش
 ، فريني در دانشگاهآتقويت فرهنگ کار )چهار
 ، ارزيابي تحقيقنظام ايجاد  )پنج

 ، افزايش كيفيت تحقيق تر دانشگاه و تجهيز بيش )شش
 . ويق سرمايه گذاري خارجيتش )هفت

 هاي طرف تقاضا سياست )ج
 ، با تكنولوژي پيشرفتهجديد ايجاد رقابت در صنايع  )يك
 ، گسترش صنايع مبتني بردانش تشويق رشد و )دو
 ، ي تحقيق و توسعه در صنايعها معافيت مالياتي فعاليت )هس

 ، پرداخت يارانه به سرمايه گذاري در دانش توسط بخش خصوصي )چهار
 . متوسطاندازه ي با ها تشويق ايجاد بنگاه )پنج

 و ،عامطور    بهصنعت    براي توسعه تعامل علم و     راهكارهاي اجرايي زير را    ،يق حاضر همچنين تحق 
 : كند ميپيشنهاد  ،خاصطور  بهبنگاه  دانشگاه و

دولـت   وسطح كالن مجلس      در بايدرا  اين راهكارها    ،براي توسعه شرايط چارچوب    ييها  راهكار .۱
  .دهندانجام 
تكنولـوژي   لكيت فكري جديد به منظور شكل گيري بازار دانش و       تصويب قانون جامع ما    تدوين و  )الف

 بنگاه اصلي تعامل دانشگاه وسازوكار  عنوان دو  به
كار را بـا كمـك كارشناسـان حقـوق           دولت اين  .فه دولت است  يتدوين اين قانون وظ    : اجرايي سازوكار

نماينـدگان   تكنولـوژي و   مديريت دانش و   متخصصان اقتصاد و   ،حقوق مالكيت فكري  متخصص در زمينه    
تصــويب بــه مجلــس شــوراي اســالمي بــراي  و  عنــوان اليحــه تهيــه بــه ، مربــوطكميســيونمجلــس در 

 . بر عهده مجلس استنيز تصويب آن  وظيفه بررسي و.فرستد مي
هاي دولتـي    آزمايشگاه مراكز پژوهشي و   ،ها  تصويب قانون فعاليت كارآفريني در دانشگاه      تدوين و  )ب

ي مبتني بر تكنولوژي و مؤسسـات تحقيقـاتي         ها  به منظور فراهم سازي شرايط الزم براي تأسيس شركت        
 تعامـل علـم و    سـازوكار    تـرين   اساسـي   عنـوان   به ،دانشجويان دانشگاهيان و  ،خصوصي توسط دانشگاه  

 . صنعت
  توانـد آن را بـه      مـي اما مجلس شوراي اسالمي      .لت است فه دو يتدوين اين قانون وظ    : اجرايي سازوكار

 به كمك كارشناسان حقوق متخصص در زمينه بايد دولت كار تدوين را .تصويب كند عنوان طرح تدوين و
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و  ،نـوآوري مديريت تكنولـوژي و      متخصصان اقتصاد و   ،كارشناسان حقوق تجارت   ،حقوق مالكيت فكري  
تصويب به مجلـس شـوراي اسـالمي        براي   و  عنوان اليحه تهيه    به ، مربوط كميسيوننمايندگان مجلس در    

كـه دولـت يـا      ن  مفهوم ايـ  با  اي   وجود ماده  .بر عهده مجلس است   نيز   آن   تصويب وظيفه بررسي و   .فرستد
دانشـجويان را بـه خـود         دانشگاهيان و  ةكشفيات انجام شد   حق بهره برداري از اختراعات و      ددانشگاه باي 

 . وري استضر ،انتقال دهندآنان 
 
دولـت يـا مـديريت      انش  بخش د  دررا   ها  اين راهكار  ،راهكارهاي افزايش عرضه دانش و تكنولوژي     . ۲

 . دهد مي انجام ها دانشگاه
 ها كارآفريني در ميان دانشگاه وهشي وايش رقابت پژافز) الف

 در  هـا    آن تـر   داشـتن اختيـارات بـيش      ،هـا  مـه افـزايش رقابـت در ميـان دانشـگاه          الز : اجرايي سازوكار 
اختيارات وزارت   وظايف و  ،قسمتي از اين اختيارات در اليحه اهداف       .مديريتي است  هاي تأمين مالي و    زمينه
 بهتـر  لذا .نشده است ديده  اما بخش عمده اي از آن در اين اليحه           ؛فناوري لحاظ شده است    تحقيقات و  ،علوم

حات اساسي مجدداً به مجلس شـوراي اسـالمي   از اصال است وزارت علوم اين اليحه را باز پس گيرد و بعد    
 . ارائه دهد

 . وصي خصي پژوهشي دولتي وها أسيس دانشگاهتصويب قانون ت تدوين و )ب 
وزارت علـوم ايـن      .تحقيقات و فنـاوري اسـت      ،يفه وزارت علوم  ظتدوين اين قانون و    : اجرايي سازوكار

تصـويب ايـن قـانون در سـطح          . دهـد  آموزش عالي انجـام     با كمك متخصصان دانشگاهي و     بايدكار را   
 . كند ميدولت كفايت 

دولت در سـطح صـنعت انجـام     را  اين راهكارها    .تكنولوژي  تقاضاي دانش و   شراهكارهاي انگيز  .۳
 . دهد مي

نتيجـه   در ي صنعتي براي انگيزش افـزايش تقاضـا بـراي نـوآوري و       ها  ايجاد رقابت در بين بنگاه    ) . الف
 . تكنولوژي تقاضاي دانش و

 .دل وجـود دارد   تـ عم  اجرايـي افراطـي و     سـازوكار ايـن راهكـار دو      دادن  براي انجـام     :اجراييسازوكار
 اجرايي افراطي آن است كه دولت به سازمان تجارت جهاني بـه پيونـد و تجـارت خـارجي را آزاد            سازوكار

خصوصــي را بشــكند و تشــكيل   اجرايــي معتــدل آن اســت كــه دولــت انحصــار دولتــي وســازوكار و كنــد
تشويق اخت وام كم بهره با پرد ،كنند ميكه در صنايع مبتني بر دانش فعاليت  را  متوسط  اندازه  شركتهايي با   

 . كند
 ي سرمايه گذار در دانش و تكنولوژيها ه شركتبيارانه پرداخت  )ب

آمـوزش   ،ها تقاضاي تحقيق   ي خصوصي كه از دانشگاه    ها  به شركت بهتر است دولت     :كار اجرايي وساز
 . ها را از پرداخت قسمتي از ماليات معاف نمايد يا آن ،پرداخت كنديارانه  ،كنند ميوژي تكنول و
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 مقدمه
 مسأله .۱

هاي اقتصـادي و   نظامچه در نظريه و چه در ساختارها و كاركرد  ،هاي بس اساسي  جهان شاهد دگرگوني  
هاي تجاري   نامه   ريع موافقت گسترش س . ۱ :است ها سه نيروي متعامل    منشاء اين دگرگوني   .اجتماعي است 

عـام و انقـالب در      طـور     بـه  ،توسـعه شـتابان فنـاوري     . ۲ ، جهاني شدن اقتصـاد     و بين كشورهاي پيشرفته  
حاصــل ايــن  كــاركرد اقتصــادي آن وتحــول در مفــاهيم دانــش  .۳ و ،خــاصطــور  بــه فنــاوري اطالعــات

، دراكـر  (شـود   ناميده مـي   ١دانش اقتصاد   در اصطالح جديدي از توسعه است كه      مرحله  ها ظهور    دگرگوني
 ٢ اقتصاد مبتني بر دانش"توسعه مرحله هاي اقتصادي واقع در اين  نظام ، ادبيات اقتصادي اخيردر ).١٩٩٣

 . ندا ناميده شده "
ماهيت فعاليت و رقابت را هم در داخل يك كشـور و هـم               ،اين تحول اساسي و كيفي در اقتصاد جهاني       

  كـه  در حـال شـكل گـرفتن اسـت         نظم نويني  . اساسي كرده و خواهد كرد     در بين كشورها دچار دگرگوني    
 از  طلوببرداري م   ايجاد دانش جديد و بهره     ،در نظم نوين اقتصادي جهاني     .هايش بر دانش متكي است     پايه

ازجمله ايـران را     ،اين امر كشورهاي در حال توسعه      . اجتماعي است  –هاي اقتصادي    نظامآن شرط حيات    
 ). ١٣٨٠، انتظاري (خواند و اساسي فرا ميبه چالش جديد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                 
1. Knowledge Economy  
2. Knowledge- Based Economy 

راهبرديمسأله: تصوير

جهاني شدن

 گسترش فعاليت هاي مبتني بر دانش

انقالب در 
تكنولوژي اطالعات

 دانشقتصادظهور ا

يقابت اقتصادرتحول در ماهيت

چالش جديد براي
اقتصاد ايران

ينوآورنظامنهادينه كردن

، بنگاه و دولت توسعه تعامل بين دانشگاه

 گزارش تفصيلي
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هـاي الزم را بـراي وارد    تـر ظرفيـت   كند كه ايران نيز هرچه سـريع       تحوالت شتابان جهاني حكم مي    
 ر رقابت شديد جهاني كـه بـر مبنـاي         در غير اين صورت در اث      .فراهم آورد  ،توسعهاز  مرحله  شدن به اين    

 . ماند  ميپيشرفت بازاز  ،گيرد ديدً  شكل ميدانش ج
نوآوري را  نظام   يابد كه اقتصاد ايران بتواند      گيرد و گسترش مي     زماني شكل مي  فقط  ها    اين ظرفيت 

بـين  پويا  تعامل   الزمه اين امر نيز ايجاد     .يك اقتصاد يادگيرنده تبديل شود    در درون خود نهادينه كند و به        
جهـاني   المللـي و   ايجاد تعامل اين نهادها با نهادهاي مشابه بـين         و ،مليطح  س دولت در  صنعت و  ،اهگدانش
 . است

 
 هدف .۲

 که ابتدا بـا     ابدين معن  ؛استراهبردي  با نگرش    صنعت ي دانشگاه و  ها  نهادبررسي تعامل    ،هدف اين گزارش  
ي جهاني و چشم    چشم انداز اقتصادها  زمينه  تجربه کشورهاي پيشرفته در      جهاني و كتب و آثار    استفاده از   

صـنعت   تعامل دانشگاه و   چشم انداز وضعيت مطلوب اقتصاد ايران و       ،آن صنعت در  انداز تعامل دانشگاه و   
موجـود تعيـين   آثار صنعت در ايران با توجه  آنگاه وضعيت وجود تعامل دانشگاه و ؛شود  ميآن تعريف    در
شـکاف بـين     و گردنـد    مي ه مقايسه هاي تعريف شد   اين دو وضعيت با توجه به شاخص      سرانجام   و شود  مي
 . شود ميهاي موجود پيشنهاد  راهکارهاي الزم براي رفع شکاف ها تعيين و آن

 
 دولت بنگاه و ،الگوهاي تعامل دانشگاه .۳

 قديمي اسـت کـه بـه زمـان          اي  پديده ،خاصطور    بهبنگاه   -تعامل دانشگاه  و عامطور    به ،صنعت–تعامل علم   
سابقه  جديدي است و   تحقيقاتي موضوع  مسألهيك   عنوان    اما مطرح شدن آن به     ؛دگرد ميانقالب صنعتي بر    

زده بـراي بازسـازي     در کشـورهاي جنگـ    در آغـاز    گردد کـه     ميهاي بعد از جنگ جهاني دوم بر         آن به سال  
 ). Branstetter,2000 (صنعتي مورد توجه قرار گرفت

ي نوآوري ها نظريه تصاد تکاملي و  دانشگاه در چارچوب اق    در کشورهاي پيشرفته تعامل صنعت و     
 )Antonelli ,1999( آنتــونلي ،در چــارچوب اقتصــاد تکــاملي .توســعه تکنولــوژي مطالعــه شــده اســت و

 ٣تعاون تكنولوژيـك  ،  ٢ادغام عمومي ،  ١ كارآفريني تحت عناوين  ،مختلف سازماني توليد دانش را    هاي   صورت
جديدترين صورت سازماني توليـد دانـش        ،ع نهادي الگوي تنو  .مورد بررسي قرار داده است     ٤تنوع نهادي  و

 . دهد ميدولت در توسعه دانش را مورد توجه قرار  بنگاه و ،نقش و تعامل سه نهاد دانشگاه ،اين الگو .است
 از ) )Etzkowitz and Leydesdorff,1996,1997,2000,2001اتزكـو ويتـز و ليدسـدروف    ،اخيراً

) TH1 (، )TH2( )TH3( آن را در سه نسـخه      نام برده و   ٥جانبه عنوان پيچش سه       به صورت سازماني اين  

                                                 
1. Entrepreneurship 
2. Vertical Integration 
3. Technological Cooperation 
4. Institional variety  
5. Triple Helix =TH 
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 را تحـت پوشـش قـرار        ها  هم صنعت وهم رابطه بين آن      ،ههم دانشگا  ،دولت ،TH1در   .دسته بندي كرده اند   
 توان  ميي كمونيستي سابق مثل اتحاد جماهير شوري        ها  مصداق اين نسخه را در كشور      ).۱تصوير( دهد مي

 . گيرد بررسي قرار مي  مورد بحث وهشكست خورد  عنوان يك الگوي توسعه خه بهامروزه اين نس .يافت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فني از يكديگر جدا و  فرهنگي ،صنعت با مرزهاي قوي عقالنيت دانشگاه و ، قلمروهاي نهادي دولتTH2 در
 هـاي اساسـي ايـن نسـخه از     يكـي از ويژگـي     ).٢ تصوير (اما داراي كنش متقابل با يكديگر هستند       ؛دنشو  مي

دانشـگاه   ،در اين الگو). Antonelli, 1999 (دولت است بنگاه و ،تقسيم كار بين دانشگاه ،الگوي تنوع نهادي
دولـت از    كنـد و   مـي خدمات جديد تبـديل      بنگاه نتايج تحقيقات را به كاالها و       ؛پردازد ميتحقيق    و آموزشبه  

در  .آورد را فـراهم مـي    » ١شـرايط چـارچوب   « و  الزم يهـا  سـاخت  زيـر  كنـد و   مـي بنگاه حمايـت     دانشگاه و 
 : كه عبارتند از توان از هم تميز داد ميسه الگوي نوآوري را  ،چارچوب اين نسخه ازالگوي تنوع نهادي

 نوآوري از سئوال تحقيقاتي در يك رشته معـين          فرايند ،الگوطبق اين   ): ٢فشار علم ( الگوي خطي . ١
 . شود ميبه توسعه محصول منجر  وكند  مياز تحقيقات كاربردي گذر  ،آغاز شدهگاه در دانشعلمي 

 نوآوري از يـك مسـأله صـنعتي يـا جامعـه             فرايند ،الگوطبق اين   ): ٣ركشش بازا ( خطي معكوس . ٢
 . گردد ميتوسعه جديد منجر وتحقيق طرح به يك   وشود ميراه حل جستجو  ،تر آغاز شده بزرگ

 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Framework Conditions  
2. Science Push 
3. Market Pull  

 توسعه تكنولوژي در الگوي تنوع نهادي با ساختار ايستانظام:۱تصوير

نياز هاي 
تكنولوژيك 

 جامعه

تكنولوژي  تكنولوژيتوسعهفرايند
 جديد

 دولتتوسطكنترلارزيابي و

 ملي منابع

 
 دولت

توسعه علوم
گا ا

دانشگاه بنگاه
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 كه حركت غير خطي از فشار علـم بـه كشـش بـازار و               ،) Pull-Push ( كشش -تعاملي فشار الگوي   .٣
از منـابع بسـيار متنـوع       ممكن است   ي نوآوري   ها  امروزه معين شده كه ايده     .گذارد ميبرعكس را به نمايش     

نـوآوري   ،از آن گذشـته    .شـود   مـي بازار نيـز    شناخت نيازهاي    هاي ساخت و   د كه شامل توانايي   نجريان ياب 
 ،از جملـه شـامل بهبـود افزايشـي در محصـوالت موجـود              ؛هاي گوناگوني داشته باشـد     صورتممكن است   

اسـتفاده از تكنولـوژي جديـد در خـدمت رسـاندن بـه بازارهـاي         ،ي جديدها هاي تكنولوژي در بازار  كاربرد
 يهـا  آزمايشـگاه  ،هـا  از جملـه شـركت     ، عامالن اقتصادي   مؤثر ميان  تعاملنوآوري به    .شود  غيره   موجود و 
 ،توسـعه محصـول    ،مهندسي ،همچنين به بارخوردهاي بين علم     كنندگان و  مصرف نهادهاي علمي و   ،عمومي

 ). OECD,2000( بازاريابي نياز دارد ساخت و
 عـد ملـي   در ب  ياگر به اين الگـوي نـوآور       .شود  ميتبديل   ١نوآورينظام   نوآوري به    فرايند ،اين الگو  در

 . شود مي ناميده ٢ملي نوآورينظام  ،نگريسته شود )در مرزهاي جغرافياي يك كشور(
 )Etzkowitz and) Leydesdorff,1996,1997,2000,2001و ليدسدروف ويتز اتزكو  كه به وسيله TH3نسخه  در

ي هـا   نقـش   دارنـد و    نـوآوري همپوشـاني    فراينددر  دولت   صنعت و  ،لمرو نهادي دانشگاه  توسعه يافته سه ق   
ي سـابق دسـت بـه       هـا   عالوه بـر فعاليـت    دانشگاه  در اين الگو     ).۳تصوير( كند ميداخل پيدا   تشان با يكديگر    

 ي توليـد و   هـا   صنعت به فعاليـت    ،در مقابل  .پردازد ي اقتصادي نوآورانه مي   ها   فعاليت به زند و  ميكارآفريني  
نوآوري  ،هاي توليد دانش    در زمينه  مخاطره آميز رهاي  گذا همچنين دولت به سرمايه    .پردازد مييع دانش   زتو
  و شـود   مينوآوري پوياتر   نظام   ،يا پيچش سه جانبه   THدر اين نسخه     .زند ميخدمات دست    توليد كاال و   و

نظـام   ،از اين رو به اين نـوع از الگـوي تنـوع نهـادي              .شود  ميجهاني   منطقه اي و   ،مرزهاي ملي را كنار زده    
 . شود ميگفته  نيز ٣پوياي نوآوري

 
 

                                                 
1. Innovation System 
2 National Innovation System 
3. Dynamic Innovation System 

  با ساختار تعامليهادينظام توسعه تكنولوژي در الگوي تنوع ن:۲رتصوي

 نياز هاي
 سه تكنولوژيك

 جانبه

تكنولوژي جديد تكنولوژيتوسعهفرايند
 ها در بنگاه

 كنترل سه جانبهارزيابي و

 ملي منابع
 

دولت
 

دانشگاهبنگاه 
 توسعه تحقيق و

دانشگاهدر تدريس



 ___________________________________________________________________٢١ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .بندي شـده انـد     الگوهاي تنوع نهادي بحث شده در باال همگي در چارچوب اقتصاد تکاملي صورت            
 دانش ايـن اسـت كـه جايگـاه انـدكي بـراي قـوه تشـخيص                 توسعه  عنوان يك چارچوب    ضعف اين نظريه به   

 را  تکـاملي الگـوي   ي  هـا   پيامـد  ،شانس و تقـدير    تركيبي از  .استساختارها قائل    انساني در طراحي نهادها و    
آشكار اثر مسائل سياسـي     طور    بههايي است كه     الگوطراحي   ،تکامليچالش مهم براي اقتصاد      .كند تعيين مي 

طـور    بـه   كنشـگران انسـاني    فكـري از ايـن واقعيـت غافـل اسـت كـه            نظام  اين   .ندنك اجتماعي را منظور مي    و
صـدد   در د كشمكش دارند و   عبا قوا   دائماًآنان   ؛كنند ميس قواعد معين شده از باال بازي ن       كوركورانه بر اسا  

 ). Lundvall,2000 (آيند  برميها تغيير آن
 
 چارچوب نظري مورد استفاده .۴

دانش که در آن توسعه دانش       دولت از چشم انداز اقتصاد مبتني بر       صنعت و  ،تعامل دانشگاه  ،در اين تحقيق  
در  .گيـرد  مـي تحليل قـرار     مورد تجزيه و   ،گذار است سياست كارآفرين و  ، قائم به افراد دانشكار    تکنولوژي و

 تبـديل و   ،اشـاعه  ،توزيع ،اساس رشد و توسعه اقتصادي چهار فعاليت توليد        ،نظريه اقتصاد مبتني بر دانش    
 بـه تفضـيل بحـث       اقتصاد مبتني بر دانـش    زمينه  در   ،در بخش اول اين گزارش     .بهره برداري از دانش است    

 . خواهد شد
 
 روش پژوهش .۵

بهـره   ،خـاص طـور     بـه بنگـاه    عام و تعامل دانشـگاه و     طور    به ،صنعت ن صحيح تعامل علم و    يالزمه تبي 
 هـا و   دادهمسـتقيم   كسـب    وي صـنعتي    هـا    و بنگـاه   هـا   يعني نمونه گيري از دانشگاه     ،گيري از تحقيق ميداني   

امـا   ؛اقتصاد سنجي است  ي آماري و  ها  ارائه تحليل  ،سرانجام ها و   تعاملي از آن  اي  ه مورد شبكه اطالعات در   
مطالعه تعامل علم و صنعت به دو        )ي مجلس شوراي اسالمي   ها  كز پژوهش مر( بنا بر نظر كارفرماي محترم    

موجـود  كتـب و آثـار      اول يك مطالعه اجمالي با استفاده از         ةمرحلقرار بر اين شد كه در       ؛  تجزيه شد مرحله  
 .ن شـود يتـر تبيـ   عت با دقت بيشنص تعامل علم و ،ريق تحقيقات ميدانيدوم از طمرحله  و در    صورت پذيرد 

 ٣تريپل هيلكس: عه تكنولوژي در الگوي تنوع نهاديتوسنظام:۳رتصوي

نياز هاي تكنولوژيك 
 سه جانبه

تكنولوژي  تكنولوژيتوسعهفرايند
 جديد

 كنترل سه جانبهارزيابي و

ملي منابع

دولت

بنگاه دانشگاه
 جديد تكنولوژي

بنگاه : دانشگاهدر
 جديد
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اي پيروي و بـه مطالعـه        از روش تحقيق كتابخانه    ،شود  مل مي اول را شا  مرحله  اين مطالعه كه     ،براين اساس 
  .موجود اكتفا كرده استكتب وآثار 

 
 سئواالت پژوهشي .۶

 : شود مي سئواالت زير پاسخ داده در چارچوب روش مطالعه فوق به
 صنعت در ايران مهم است؟ رابطه بين علم و چرا ايجاد .١
  دولت در ايران مهم است؟ بنگاه و ، دانشگاهتعاملچرا بهبود  .٢
برقرار تعامل توانند  مي هايي سازوكارو با چه  تعامل دارند ييها سازوكاربنگاه در ايران با چه  دانشگاه و .٣

 كنند؟
 بنگاه در ايران چه وضعيتي دارد؟  بين دانشگاه وتعامل ،ي فوقها سازوكاربا عنايت به  .٤
قـوي  يا    ضعيف تعامل ،ي فوق ها  سازوكارطريق هريك از     بنگاه از   دانشگاه و  دنشو  ميچه عواملي باعث     .٦

  نداشته باشند؟ تعامليا اصالًداشته باشند و 
 ؟شود مييك به دانشگاه مربوط  كدامو يك به بنگاه  كدام ،از اين عوامل .٧
 را  هـا   اثـرات مثبـت آن     ودهـد     مي اثرات منفي عوامل مربوط به بنگاه را كاهش        ،ييها دولت با چه سياست    .۸

 ؟كندتواند تقويت  مييا كند  ميتقويت 
 بخشد؟ تواند بهبود ميبخشد يا  ميبنگاه را بهبود   دانشگاه واملعت ييها دولت با چه سياست ،كل در .۹
 
 تعريف مفاهيم. ۷

 نتيجه مشاهدات=) DATA (داده
 ي مرتب شده با يك مفهوم بسيار خاص ها داده=) INFORMATION (اطالعات
عقلـي سـازمان     قواعدي كه با معيارهاي منطقـي و       مجموعه اطالعات و   ،دانش=) KNOWLEDGE (دانش

 . گيرد مي خاص مورد استفاده قرار کاريك دادن انجام براي  ويابد  مي
 ،هـا  رايانـه  ،هـا  كتـاب  ،شده در محصـوالت دانش ذخيره =) EXPLICIT KNOWLEDGE( انش آشكارد

 . غيره ها و برنامه
 دانش ذخيره شده در وجود انسان كه به راحتي قابل بيان و=) TACIT KNOWLEDGE (دانش ضمني
 . نوشتن نيست

ــش  ــان دان ــش از من =) KNOWLEDGE FLOW( جري ــت دان ــد و حرك ــع تولي ــعه دا ب ــه  توس ــش ب ن
  .كنندگان از دانش استفاده
خـاص در   يك وظيفـه يـا كـاركرد        دادن  انجام  براي  هايي از دانش كه      زمينه=) COMPETENCE (قابليت

 . ندا داخل سازمان جهت يابي شده
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هـا   نظـام  دانـش و  ،اسـتخري از تجربـه   ،اي قابليت هسـته  ):CORE COMPETENCE (قابليت هسته اي
هاي  اين دارايي  .کنند عمل مي راهبردي  هاي   ييانباشت دارا   کاتاليزور در ايجاد و     عنوان  به است که با يکديگر   

 . ندنک به مزيت رقابتي بنگاه کمک مي ،ناقص قابل تقليد هستندطور  بهکه  راهبردي
 تـرويج و  ،توزيـع  ،هـاي توليـد   بنگاهي كه حداقل يكي از فعاليت=) KNOWLEDGE FIRM( بنگاه دانش

 . دهد مي  دانش را انجامتبديل
  .فروش دانش و موقعيت خريد=) KNOWLEDGE MARKET (بازار دانش

 بـا  تعامـل رقـابتي  هـاي دانـش كـه در     مجموعه بنگاه=) KNOWLEDGE INDUSTRY (صنعت دانش
 . آورد ميوجود ه بازار دانش را ب ،مصرف كنندگان دانش يكديگر و

  وفراينـد ايعي كـه  صـن =) KNOWLEDGE –BASED INDUSTRIES (صـنايع مبتنـي بـر دانـش    
 . ها وابسته به دانش است محصوالت آن
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 توان ميتالش فكري  عملي ويعني تالش  ،صنعت در ايران را به دو نوع تالش براي توسعه تعامل دانشگاه و
  .شود ميتقسيم كرد كه در ادامه هريك به اختصار بررسي 

 ي عمليها تالش )فلا
هـاي    ناهـا سـازم     آنبلكـه    ؛انـد  تكـوين نيافتـه   جديد  عي   به عنوان نهادهاي اجتما    دانشگاه و صنعت   ،در ايران 

 ،در ايران  .ا را برعهده داشته است    ه  آنهدايت و رهبري    وظيفه  بوده اند كه دولت      تقليدي و وارداتي از غرب    
در درون دولت شـكل     جديد  صنايع   دانشگاه و  ،بنابراين .فلسفه دانشگاه و صنعت از فلسفه دولت جدا نيست        

اي بـا    گـاه تعامـل آزادانـه      هـيچ  از دولت مستقل نبودند و    جديد  صنايع   ها و  شگاهدان ،اساساً در ايران   .گرفتند
بوده  ۱يپل هيلكس دولت در ايران از نوع الگوي تر       صنعت و  ،تعامل دانشگاه در واقع الگوي     .يكديگر نداشتند 

 . مورد بحث و بررسي قرار گرفتكه در مقدمه 
گاه اصل دانـش بـه       ي ايران هيچ  ها  دانشگاه در )۱۳۷۹،  مهدوي( ها از اين رو برخالف بعضي از نوشته      

خـاطر اداره امـور     ه  ا در درجـه اول بـ      هـ  توزيع دانش در دانشگاه    كه توليد و  بل ؛دانش مصداق نداشت   خاطر
گرفـت   به اذن دولت انجام مي ،وارداتيجديد در درجه دوم براي حفاظت واداره صنايع  و ،حكومتي دولتي و 

 .كنند تا فلسفه معرفت شـناختي      ميي ايران در راستاي فلسفه سياسي فعاليت        ها  در واقع دانشگاه   .گيرد مي و
 . دهد ميان اين موضوع را كامالً نشان رسالت تأسيس اولين دانشگاه در اير

در اين دوره نه چندان  .گذرد ميدر ايران جديد تابه امروز حدود هفتاد سال از تكوين دانشگاه به سبك 
ها را به    اين تالش  .صنعت صورت گرفته است    تالش بسيار كمي نيز براي توسعه تعامل دانشگاه و         ،طوالني

در جديـد    صـنايع  با توجه به قرار داشتن دانشگاه و       .توان تقسيم كرد   ميتالش فكري    دو نوع تالش عملي و    
 ها در بعضي از نوشته    .داد  ميدولت صورت   عمدتاً  را  تالش عملي براي توسعه تعامل فيما بين         ،درون دولت 

بـه سـه    بنگـاه    صـنعت يـا دانشـگاه و       علم و  چه تالش دولت براي توسعه تعامل     ختاري )۱۳۷۴،  محسن زاده (
 :  شده استدوره تقسيم

مبتني صنعت   تعامل دانشگاه و   ،اين دوره در   .۱۳۴۰از زمان تأسيس دانشگاه تهران تا سال         :دوره اول 
هـاي   رداتـي و ايجـاد رشـته      واجديد  ها با صنايع     ت در راستاي هماهنگ سازي دانشگاه     دول .بر آموزش بود  

 . ١كرد ميتالش  ،دانشگاهي كه مورد نياز صنايع تازه تأسيس بودند
همچنان براي  دولت   در اين دوره نيز تعامل مبتني بر آموزش بود و         . ۱۳۶۰تا  ۱۳۴۰از سال    :ره دوم دو

با اين اختالف كـه در   ،كرد ميتالش  )ي وهم از نظر كيفيكم هم از نظر( ها با صنايع هماهنگ سازي دانشگاه  
آشـنايي بـا بعضـي از        يـد و  ي جد هـاي وارداتـ    كارآموزاني از دانشگاه براي آشنايي با تكنولوژي       ،اين دوره 
 . شدند ميي صنعتي دولتي فرستاده ها به شركت ،مسائل

                                                 
تعامل دانشگاه وصنعت انجام داده ،  وهماهنگي ودر نتيجهسازگاريزمينه در زيادي هاي  دولت وقت بسترسازي، در اين دوره. ۱

 . ها پرهيز شده است در اينجا از پرداختن به آن لذا. ها به زمان زيادي نياز دارد مسندسازي آن. است

 هاي انجام شده در ايرانهاي موردي و فعاليت بررسي: فصل اول
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صـنعت   كرد مبناي تعامل دانشـگاه و      ميدولت تالش    ،در اين دوره  : ۱۳۷۴تا  ۱۳۶۱از سال    :دوره سوم 
 بـراي بهبـود تعامـل دانشـگاه و    دفترهـايي   ،براين اساس  .را عالوه بر آموزش به پژوهش نيز گسترش دهد        

 كـه   ندهـا تأسـيس شـد      دانشـگاه  هاي صـنعتي و    وزارتخانه ،آموزش عالي وقت    وزارت فرهنگ و   صنعت در 
ي هـا   هـا و وزارتخانـه     ارتبـاط بـا صـنعت در دانشـگاه        دفترهاي   .شدند  ميارتباط با صنعت ناميده     دفترهاي  
  و كردنـد  ميآموزش عالي هماهنگ      را با دفتر مركزي در معاونت پژوهشي وزارت فر هنگ و           ودخ ،صنعتي

 در ايـن جلسـات مـورد توجـه قـرار            ي ارتباطي كـه   ها   شبكه .دادند ميمرتب جلسات مشترك تشكيل     طور    به
 : به قرار زير بودند ،ندگرفت مي
 تعاملي مبتني بر آموزشهاي  شبكه .الف

 ادرات دولتي ي صنعتي وها دانشجويان در شركت) كارآموزي (آموزش عملي .۱
 ي دولتيها سازمان هاي صنعتي و ي به شركت هيأت علميخدمات مشاوره اعضا .۲
 ها خصصان صنايع در دانشگاهمت بازآموزي شاغالن و .۳
 ها تدريس متخصصان صنايع در دانشگاه .۴
 ي صنعتيها هماهنگي آموزش دانشگاهي با نياز .۵
 ها  طرف صنايع به دانشجويان دانشگاهارائه بورس تحصيلي از .۶
  هيأت علمي در صنايعي مطالعاتي اعضاهاي فرصت ي علمي وها بازديد .۷

 تعاملي بر مبناي پژوهشهاي  شبكه .ب
 ها صنايع در دانشگاه تحقيقات مورد نيازاجراي . ۱
 ها در صنايع ي نيمه صنعتي به كمك دانشگاهها حاجراي طر. ۲
 ي مشترك تحقيقاتي ها اجراي طرح. ۳

 عامـل دانشـگاه و  لـت بـراي توسـعه ت    تـالش دو  ،  ۱۳۶۱ارتباط با صـنعت در سـال        دفترهاي  با تأسيس   
 . د شدنم نظام تر و صنعت سازمان يافته

با عضـويت وزيـر   » صنعت شوراي عالي ارتباط دانشگاه و«ايجاد  ،از ديگر اقدامات دولت در اين دوره     
وقـت  ي اوليـه آن در وزارت صـنايع سـنگين    هـا  ي فني بود كـه فعاليـت   ها  روسأي دانشگاه  صنايع سنگين و  

 . گرفت ميصورت 
 . آن را دوره چهارم ناميد توان اضافه كرد و ميي اشاره شده در باال ها دوره ديگري به دوره

عالوه بر مباني آموزشـي     تالش دولت براين بود كه       ،در اين دوره   .۱۳۸۱تا۱۳۷۴از سال    :دوره چهارم 
وسـعه تكنولـوژي    را ت اين مبناي جديـد      .صنعت ارائه دهد   مبناي جديدي براي تعامل دانشگاه و      ،و پژوهشي 

هـاي   پـارك  ،تحقيقـاتي  رك علمي و   اقدام به تأسيس شه    ۱۳۷۹از سال    در اين راستا دولت    . نام نهاد  توان  مي
بخـش بررسـي     مختلف كرده كـه در    هاي    نا در است  ها  وابسته به دانشگاه   )انكوباتورها( مراكز رشد و   ،علمي

 . شد خواهند صنعت به تفصيل بررسي عيت موجود تعامل دانشگاه وضو
قزوينـي   جهرمـي و  ( تـوان خالصـه كـرد      مـي  مهم ديگر در اين دوره را به شرح زير           اتبعضي از اقدام  

۱۳۷۹ :( 
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 .سـازي روهاي خود   در شركت  ۱۳۷۸رح اينترشيپ از سال     ط و ۱۳۷۶ طرح كارورزي از سال      اجراي .۱
تاكنون ادامه  ،ردهك شركت مگاموتور با همكاري دانشگاه صنعتي شريف آغاز ۱۳۷۶سال  از  كه  را  اين طرح   

 ،از جمله صـنعتي شـريف      ،با همكاري چند دانشگاه    شركت ساپكو و  در  همچنين طرح اينترشيپ     .يافته است 
 . ادامه داردهم اكنون  واست  آغاز شده ۱۳۷۸سال از 

ه منظـور   وزارت صـنايع بـ     . در وزارت صـنايع    ۱۳۷۹ اجراي طرح كاروزي مهندسان جوان از سـال        .۲
طـرح كـاروزي     ،هـا بـا صـنعت      مهندسـي دانشـگاه    ي فنـي و   هـا   التحصيالن رشـته   ن فارغ برقراري ارتباط بي  

طراحـي نظـام     ،وري و منـابع انسـاني      مؤسسه مطالعات بهـره    . مطرح كرد  ۱۳۷۹مهندسان جوان را در سال      
اين مؤسسه با همـاهنگي دفتـر آمـوزش وزارت     .اجرايي اين طرح و نيز اجراي آموزشي آن را عهده دارشد    

 . و براي اجرا آماده ساختكرد ظام نامه اجرايي طرح كاروزي را تدوين ن ،صنايع
 
ث بررسي وضعيت موجود ارائه خواهـد       حي عملي در ب   ها تالشزمينه   تر در    ييي جز ها  بحث
 . شد
 صنعت در ايران مطالعات انجام شده براي توسعه علم و هاي فكري و تالش )ب

وجـود  بـا    .نياز تالش عملي براي اين منظـور اسـت        پيش ،صنعت تالش فكري براي توسعه تعامل دانشگاه و      
اگـر هـم وجـود      . تالش فكـري وجـود نداشـت       ،و اوايل دوره سوم تالش عملي     و دوم   در دو دوره اول      ،اين

  ونـد ي فوق بسيار كـم بود ها هاي عملي در دوره تالش ،اين اساسبر .بسيار اندك و بي سازمان بود    ،داشت
 . اثربخشي الزم برخوردارنبودند ز از كارايي وهاي اندك صورت گرفته ني تالش

 ي علمي برگزارشدهها همايش )كي
اري اولين كنگـره    ز با برگ  ۱۳۷۲صنعت در ايران از سال     براي توسعه تعامل دانشگاه و    مند    نظامتالش فكري   

ا در همين راسـت    .در دانشگاه تبريز آغازشد    ،پژوهشي سراسري توسعه ارتباط صنايع با مراكز آموزشي و       
چنـدين سـمينار تحـت       ،پـس از آن    .در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديـد      ۱۳۷۳دومين كنگره در سال     

 .صنعت ايران برگزار شد    ويژه دانشگاه علم و   ه  ب ،ي مختلف ها  عنوان همكاري دانشگاه و صنعت در دانشگاه      
در دانشگاه صنعتي خواجه كنگره پنجم  ،صنعتي اميركبير ي سوم و چهارم در دانشگاهها ها كنگره بعد از آن

تلگراف و تلفن و كميته دائمـي كنگـره سـه جانبـه              نصيرالدين طوسي و كنگره ششم توسط وزارت پست و        
انجـام تحقيقـات نظـري و       ،ها فرصت مناسبي براي هم انديشي محققـان        چارچوب اين كنگره   در .برگزار شد 

اما بررسـي    ؛دولتي فراهم شده بود   هاي    نادانشگاهي و متخصصان صنعتي و سازم     تجربي توسط محققان    
ا از غناي علمي كـافي      ه ه مقاالت ارائه شده در اين كنگره      دهد ك   مجموعه مقاالت منتشرشده نشان مي     اجمالي

تعامـل  مـورد   تر مقاالت به صورت شعاري و الفاظ دستوري مجموعه مطالبي را در               بيش .خوردار نبودند بر
 . دانشگاه و صنعت بيان كرده بودند

 ي جايگاه و مكـان ها مقاالت ارائه شده در پنج كنگره اول را از جنبه     )۱۳۸۱،  قاضي نوري ( نوريقاضي  
در ايـن بررسـي    .بررسـي كـرده اسـت    ،حوزه تحقيق و نوشته مشترك   ،روش تحقيق  ،موضوع ،نويسندگان
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از تعـدادي    مقـاالتي كـه منحصـراً مـروري بـوده و           :مقاالت از جنبه موضوع به سه دسته تقسيم شده است         
مقـاالتي كـه يـك برنامـه و          ؛اند يا به بررسي وضع موجود پرداخته انـد         كردهجمع بندي    مراجع را مطالعه و   

هاي دانشگاه و صنعت ارائه داده اند و مقاالتي كه راجع به يك تحقيق               پيشنهاد مشخص براي سطح همكاري    
همچنـين   .ما بين نداشـته انـد     هاي في  ارتباط مستقيمي با موضوع نحوه همكاري      يا تكنولوژي خاصي بوده و    

خـاص  طـرح   مقـاالتي كـه بـه يـك كارخانـه يـا             . ۱ :نـد ا روش تحقيق به پنج گروه تقسيم شده      مقاالت از نظر    
 مقاالتي كه كـل كشـور      .۳؛  ه كرده اند  ها به يك صنعت يا استان خاص توج         مقاالتي كه در آن   . ۲ ؛پرداخته اند 

 .سـاير مقـاالت   . ۵و   ،بررسي كرده انـد   را  ضع كشورهاي ديگر    مقاالتي كه و   .۴ ؛را مورد توجه قرار داده اند     
 . اند سطح ملي را مورد توجه قرار داده وبررسي كلي  ،تر مقاالت دهد كه بيش مياين بررسي نشان 

ها در جداول زير به اختصار نشان  ي آنها ترين مؤلفه ها مهم ر كلي از اين كنگرهي ترسيم يك تصوبراي
 . داده شده است

 
 صنعت ودولت براي توسعه ملي، ي سراسري دانشگاهها ي مهم كنگرهها مؤلفه .۱جدول

شماره 
 كنگره

سال 
 دستگاه برگزار كننده اريزبرگ

تعداد 
 مقاالت

در مورد  ١.م. س
 وضع موجود

 ١ .م. س
 دهنده ارائه

 راهكار

مقاالت 
 فني

 ۶/۲۵ ۸/۱۲ ۶/۶۱ ۳۹ دانشگاه تبريز ۱۳۷۲ اولين
 ۳/۱۰ ۴/۳ ۳/۸۳ ۸۷ دانشگاه مشهد ۱۳۷۳ دومين
 ۵/۴ ۷/۱۱ ۸/۸۳ ۴۴ دانشگاه امير كبير ۱۳۷۴ سومين
 ۱/۹ ۱/۹ ۸/۷۷ ۴۴ دانشگاه امير كبير ۱۳۷۷ چهارمين
خواجـــــــه انشـــــــگاه د ۱۳۷۹ پنجمين

 نصيرالدين طوسي
۵۹ ۶/۷۹ ۱۷ ۴/۳ 

 ۶/۱۱ ۹/۱۳ ۵/۷۴ ۴۳وتلفن وتلگراف پست وزارت ۱۳۸۱ ششمين
 

 يق در پنج كنگره گذشتهقرحسب روش تحبشده درصد مقاالت ارائه  .۲جدول

بررسي بخشي يا بررسي موردي شماره كنگره
 محلي

يررسي ديگر  بررسي ملي
 كشورها

 ساير

 ۶/۲۵ ۵/۲ ۱/۵۹ ۸/۱۲ ۰ اولين
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 سهم مقاالت . ١



٢٨________________________________________________________________ 
 

 

 ي منتشر شدهها گزارش مقاالت و )دو
ابـل  ي تحقيقـاتي ق   هـا   گزارش مجموعه مقاالت و   ،هاي سراسري مختلف   هدر كنار مقاالت ارائه شده در كنگر      

اكثـر مقـاالت     .تـوان تقسـيم كـرد      ميتجربي   د را به دو گروه عمده نظري و       اين اسنا  .ندا توجهي منتشر شده  
امـا   ؛فاقـد مبـاني نظـري هسـتند        ،۱۳۷۰ ي قبل از  ها  دانشگاه در دهه  و  عت  منتشرشده در موضوع رابطه صن    

البته در بعضـي ديگـر از        .ملي نوآوري مبتني هستند   نظام  بر نظريه نوآوري و       عمدتاً ۱۳۷۰هاي دهه    نوشته
 .  براي مطالعه استفاده شده استها نظامصرفاً از نظريه  ،ت و مقاالتتحقيقا

ــاري ــاري( انتظ ــه )۱۳۷۴، انتظ ــوان  اي در مقال ــت عن ــك   " تح ــوآوري تكنولوژي ــي ن ــام مل ــد : نظ  پيون
ملـي نـوآوري    نظـام   نظريـه    عـام و  طور    به ،براي اولين مرتبه در ايران از نظريه نوآوري       "صنعت  –دانشگاه  

ملـي  نظـام    ،هوي در اين مقال    .دولت استفاده كرد   صنعت و  ،تحليل نظري تعامل دانشگاه   براي   ،خاصطور    به
 ،صـنعت نظام زير  .ل گرفته استدولت شك دانشگاه و ،صنعتنظام  از سه زير داند كه  مينظامي  نوآوري را   

هـاي   كتشـر  ،نظاماين   در .اي است  االهاي واسطه صنايع كاالهاي نهايي و صنايع ك     نظام  داراي دو زير    خود
 پيـروزي در رقابـت       مانـدن در بـازاري بـا سـاختار مشـخص           براي باقي  ،موجود در صنايع كاالهاي نهايي    

 كه در بـازاري     يهاي نمايند و شركت   ميتقاضا   )اي جديد  كاالهاي سرمايه  (تنديس تكنولوژي جديد   ،اقتصادي
گاه نيز به عنوان عضـو ديگـر       دانش .كنند ميبا ساخت ويژه و پيروزي در رقابت اقتصادي تكنولوژي تقاضا           

 تكنولـوژي عرضـه     ،ي خود و كسب سـود اقتصـادي معقـول         ها  براي تأمين مالي فعاليت    ،ملي نوآوري نظام  
از اين   .آيد ميوجود  ه  براي مبادله تكنولوژي ب    ،خود كار بازاري با ساخت ويژه     طور    به ،بدين ترتيب  .كند مي

مستقيم به سـرمايه گـذاري در       طور    به كه   شود  ميديد حاصل   تابع نوآوري يا تابع توليد تكنولوژي ج       ،بازار
ها  دوي اين سرمايه گذاري اگر هر .بستگي دارد ،كارگيري نتايج آنه توسعه و سرمايه گذاري در ب تحقيق و

البته اين مهم وقتي عملي است كه دولت به عنـوان            .كند ميتكنولوژي توسعه پيدا     ،دنبه يك نسبت افزايش ياب    
 بـه وجـود آورد و       يتوسعه مبناي علمي بر پايـه تحقيقـات بنيـاد          براي تحقيق و   ،نظامز اعضاي   يكي ديگر ا  

كه بازار بـا    كند  برنامه ريزي و كنترل     اي    به گونه سياسي را    فرهنگي و  ،اجتماعي ،همچنين فضاي اقتصادي  
 . آزاد عمل نمايدطور  به ،ساخت بهينه براي تكنولوژي

بـه  چگونگي كنترل بهينه نظام ملي نـوآوري تكنولوژيـك را            )۱۳۷۵،  ريانتظا (انتظاري در مقاله ديگري   
 ،در ايـن راسـتا     .تحليل كـرده اسـت     نظري تجزيه و  طور    به ،راهبرديريزي   روشي براي برنامه  ارائه  منظور  
 ،انـدازه شـركت    ،سـاختار بـازار    و ، عنوان متغيرهاي وضـعيت     اي را به   االهاي سرمايه  ك تكنولوژي و  ،دانش

در ايـن    . عنوان متغيرهاي كنترل مدنظر قـرار داده اسـت          دستمزد سرمايه انساني را به     و انتظارسود مورد   
در نهايت اين نتيجه حاصـل شـده         معيار كنترل تعريف و     عنوان  حداكثر مطلوبيت مصرف كنندگان به     ،مقاله

ر ايـران نظـام ملـي       برد كه د   توان پي  مي ،پيشنهادي مقايسه شود  كه اگر وضعيت موجود در ايران با الگوي         
 . نوآوري شكل نگرفته است

دانشـگاه در چـارچوب      تحليل پيوند صـنعت و    "مقاله ديگري تحت عنوان      در) ۱۳۷۷،  انتظاري( انتظاري
 .تحليل كرده است   تجربي تجزيه و  طور    بهصنعت را    تعامل دانشگاه و  " نظريه نظام ملي نوآوري تكنولوژيك    

مقاله ضمن تعريـف دو      .دانشگاه به شيوه جديد طرح شده است       عت و  مسأله قديمي رابطه صن    ،در اين مقاله  
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 پيوندهاي نظام ملي نوآوري تكنولوژيك را مطالعه و        ، دو  نظام ملي نوآوري و تمايز بين آن       نظام نوآوري و  
 تجربـي و  طور    بهرا در ايران     ،صنعت يعني دانشگاه و   ،پيوندهاي موجود در بين دو عنصر بنيادي اين نظام        

از اين مطالعه اين نتيجه حاصل شده كه بين دو عنصر فوق             .ي گرانجر تحليل كرده است     آزمون علّ  به روش 
 . متقابل وجود ندارد رابطه كامل و

صـنعت را در چـارچوب نظريـه ملـي           نيـز تعامـل دانشـگاه و       )۱۳۸۱ (الدين اصل  سيف اخيراً سليمي و  
 هـا   طبـق بحـث آن     .انـد  قـرار داده  بررسـي   ورد  نوآوري بدون توجه به مقاالت منتشر شده قبلي در ايران مـ           

بـه   ؛شـود   مـي صنعت نياز به چارچوبي دارد كه نظام ملـي نـوآوري ناميـده               دانشگاه و  ،ارتباط مؤثر دولت  
ميـان عناصـر فعـال در نظـام         روابط اي از  نتيجه مجموعه پيچيده   ه تكنولوژي عبارت ديگر نوآوري و توسع    

انتقـال مـداوم     هـا و   صورت منسجم براي تجاري سازي ايده     ه  ب ،نظام نوآوري در سطح ملي     .نوآوري است 
 . كند يتوليد عمل م دانش تا سطح بهره برداري و

اطالعـات ميـان    وژي وجريانات تكنول ،در رويكرد نظام ملي نوآوري   الدين اصل     سليمي و سيف   به نظر 
از  ،تقسـيم بنـدي كلـي      نظـام در     ايـن  . نـوآوري اسـت    فراينـد كليـد    ،مؤسسـات  هـا و   گذاري سرمايه و مردم
دسـته اصـلي عناصـر      ۹امـا در يـك تقسـيم بنـدي تفصـيلي تـر از                ؛شكل گرفتـه اسـت     رسمي   يها  ناسازم

 ،هـاي نـوآوري    زيـر سـاخت    ،پيشـرانان نـوآوري    ،آورانهفرهنگ نو  ،مقرراتي چارچوب قانوني و   ،ساختاري
حمايت براي تجاري سازي شـكل       انتشار تكنولوژي و   ،انتقالسازوكارهاي   ،اطالعات انتشار ،اعتبارات مالي 

 ،دنـ د وظـايف هريـك از عناصـر را انجـام ده    نهايي كه بتوان  بدون تأسيس نهاد   ،ها  طبق بحث آن   .گرفته است 
در اقتصاد دانـش كـه       ،در نتيجه  دانش روشن نخواهد شد و     تجاري سازي علم و    نوآوري و نيروي محركه   

 . براي ايران نخواهد بود جايي ،كنند سرعت به طرف آن حركت ميه اي جهان بكشوره
 و )هـا انكوباتور (مراكـز رشـد    ،تكنولـوژي  ي علمـي و   هـا   ي جديدي ماننـد پـارك     ها  نهاد ،در اين مقاالت  

نـوآوري مـورد توجـه      تحريك كننده    به عنوان عوامل تجاري سازي دانش و       ،هاي مشتق از دانشگاه    شركت
  .ندا قرارگرفته

تعامـل   ،هاي موجود  ه به نظريه نوآوري يا ساير نظريه      جبدون تو  )۱۳۷۷ (شفيعي معمارياني و  ،زارعي
در ايـن   .طور پيمايشي مطالعه كـرده انـد  ه ب ،هاي ديناميكي ستفاده از روش سيستم  صنعت را با ا    دانشگاه و 

 علت والگوي  ،دانشگاه در زمينه رابطه صنعت و صاحبنظراستادان  ه با مراجعه به مديران با سابقه وعمطال
محققان اين نتيجه را ارائـه   .ارائه شده است   ،ي بهبودي بخش رفتار سيستم    ها  رسي سياست معلولي براي بر  

 واستادان   تشويق ،تحقيقاتيهاي    طرحهمراه با مديريت ويژه      ،دادند كه با احياي نگرش نوآوري در دانشگاه       
حـداقل  بـه   را  مرحلـه تجـاري      توان فاصله زماني بين مرحله تحقيقاتي و       مي ،دانشجويان به كارهاي گروهي   

 . هاي روشن در آينده نه چندان دور چشم دوخت و به افقرساند 
ان از  صنعت در ايـر    براي تحليل وضعيت رابطه دانشگاه و      )۱۳۷۹ (اشراق نياي جهرمي و ولي قزويني     

جايگـاه   ،صـنعت  ارتبـاط دانشـگاه و    هـاي     شـبكه  در اين چارچوب     آن دو  .اند الگوي سيستمي استفاده كرده   
ضـعف   نقـاط قـوت و      و صنعت وضعيت ارتباط دانشگاه و    ، توسعه ملي  فرايندصنعت در    شگاه و ارتباط دان 

 . اند بررسي قرار داده صنعت در ايران را مورد بحث و  ارتباط دانشگاه و آينده و آن
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 صـنعت را از چشـم انـداز بـازار دانـش و             تعامل دانشگاه و   )۱۳۸۰،  انتظاري (انتظاري در مقاله چهارم   
در اين مقاله از لحاظ نظري نشـان داده شـده كـه دانـش اسـاس       .بي مورد توجه قرار داده است   تجرطور    به

 ر مقابـل رقبـاي داخلـي و     د ،هـر بنگـاهي اسـت كـه بـه آن          راهبردي  دارايي   ظرفيت نوآوري و   ،قابليت توليد 
صـنايع  دهد كـه     مياين مقاله در مورد ايران نشان        مطالعه تجربي در   اما ؛بخشد ميمزيت رقابتي    ،المللي بين

دا دانـش مـورد     تـ كنند اب  ميسعي   و دهند ميانش نشان   به كسب د  تمايل كمي    ، مانند صنعت الكترونيك   جديد
واردات تكنولوژي از خـارج كـه اثـر انـدكي بـر           و مهندسي معكوس  ،نياز خود را از طريق يادگيري در عمل       

تحقيقات دانشگاهي كه     در داخل بنگاه و    توسعه نه از طريق تحقيق و     ،كسب كنند  ،تكوين مزيت رقابتي دارند   
 صـنايع داخلـي   دهد كه دولت به منظور آماده كردن مياين مسأله نشان  .بر مزيت رقابتي دارند بسياري  اثر  

 چه سـريع تـر بايـد راهبردهـا و          هر و  بس سنگين بر عهده دارد     ي جهاني شدن وظايف   فرايندبراي مواجه با    
هـا   تمايـل بنگـاه   ثر برؤ شناخت عوامل م  در اين راستا قدم اول     . كند هاي مناسب را براي آن طراحي      سياست

  .براي كسب دانش است
صنعت را از چشم انداز نظريه همگرايي مورد بحث          تعامل دانشگاه و   ،) ۱۳۸۱( همكارانش زاده و  عباس

فن محـدود     و علم با اعمال نظريه همگرايي در تكنولوژي جديد مرز        ،آنانطبق بحث    .اند بررسي قرار داده   و
 فاصـله خطـوط صـنعت و    ،برنامـه ريـزي درسـت    صحيح صـنعتي و راهبردي بلكه با بكار بردن      ؛شود  مين

 . شوند ميخط مجزا به هم نزديك  دو رود و ميدانشگاه از بين 
ي يكـارا از  تـاكنون    ،هاي پيشـرفته  هاي كشور  رغم تقليد از دانشگاه    ليي ايران ع  ها  دانشگاه ،آنان به نظر 
علـت عمـده آن نيـز فقـدان سـاختار سـازماني              .انـد   برخوردار نبـوده  صوص پيشرفت تكنولوژي    الزم در خ  

 . بوده است ،صنعت عدم همگرايي دانشگاه و ،در نتيجه و مناسب
گونـه   صنعت وجود دارد كه براي مطالعه از هيچ هاي بسياري در باره تعامل دانشگاه و نوشته ،عالوه برآن 

از ايـن رو از      .لـذا از ارزش علمـي كـافي برخـوردار نيسـتند            .ده نكرده اند  روش علمي استفا   مباني نظري و  
 . شود ميداري جا خود در اينمنابع گونه  رسي اينبر

 
 مطالعات موردي )پ

 اي اسـت كـه مصـطفوي و    مطالعـه  ،يـك مـورد   .صـورت نگرفتـه اسـت    در ايـران    بسياري  مطالعات موردي   
در ايـن    .انـد   انجـام داده   ، در تعامل با صنايع استان فارس      دانشگاه شيراز تجربه  مورد  ر  د )۱۳۷۹ (جعفرپور
 .مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت       ۱۳۷۰صنعت در دهه     دولت و  ،سير شكل گيري همكاري دانشگاه     ،مطالعه

مديران صـنايع اسـتان      به منظور نزديك ساختن ديدگاه مسؤوالن دانشگاه شيراز و        را  قدم اول    ،اين مطالعه 
 ،در ايـن راسـتا     .برداشـته اسـت    ،صـنعت  با امكانات بالقوه موجود در دانشـگاه و       همچنين آشنايي    فارس و 

آن مسـؤوالن دانشـگاه       را كـه در    يا جلسـات مشـترك ماهيانـه     ۱۳۷۵ه سال   جامعه مهندسان فارس از ديما    
كارخانـه   ،كارخانـه سـيمان    ،الستيك دنا  ،پااليشگاه ،شيراز مانند پتروشيمي  شيراز و مديران صنايع بزرگ      

 .كـرد  مـي واحدهاي صنعتي برگـزار      به تناوب در دانشگاه و     ،كردند ميش كاشي حافظ و غيره شركت       آزماي
 ،بنيـادي  هاي كـاربردي و    ديدگاه طرفين در خصوص ضرورت اجراي طرح      كردن  اين جلسات ضمن نزديك     
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بـه  نيـز   در مـواردي    كنـد كـه     دانشـگاه را بررسـي       توانسته تا حد زيـادي مشـكالت موجـود در صـنعت و            
رگزاري ب ،د تشويق استادان به حضور در صنعت      ماننايي  ه نمونهتوان به    ميمنتهي گرديده كه    مودهايي  رهن

 حضور استادان در واحـدهاي تحقيـق و        ،انشجويان تحصيالت تكميلي با صنعت    آشنايي د  ،دوره كارآموزي 
بعضـي از ايـن      .كـرد دروس عملي در دانشگاه اشاره       ارائه سمينار و  دعوت از افراد صنعت براي       توسعه و 

 نفر از استادان داوطلـب دانشـگاه   ۵۴توان به معرفي   ميپيشنهادها به مرحله عمل هم رسيده كه از اين ميان           
 . براي حضور در صنعت اشاره كرد

 فعال سازي شوراي پـژوهش و      ،نشگاه شيراز با صنايع استان فارس     قدم دوم براي گسترش تعامل دا     
هـاي    اجـراي طـرح   هـدف ايـن شـورا برنامـه ريـزي بـراي تسـهيل                .ودبتوسط دولت    وري استان فارس  افن

هاي ملي پژوهش    كمك به اجراي برنامه    در سطح استان و   وري  ااي به منظور گسترش فن     توسعه  و ديكاربر
س شورا  يينايب ر "هاي استان    س يكي از دانشگاه   ييرو   س شورا يير"در اين شورا استاندار      . است وريافن و
دبيـر  "نيـز  س شورا  ييمعاون پژوهشي دانشگاه محل خدمت و نايب ر        ،اندارنامه است بر معاون طرح و   .است"

سـته بـه    بپژوهشـي وا   آمـوزش عـالي و    مؤسسات  اي  رؤس ،بودجه س سازمان برنامه و   يير .هستند"شورا  
 ،مـديران كـل    ،آمـوزش پزشـكي    درمـان و    و بهداشـت  ،اشـت بهد ،تحقيقات و فناوري   ،علوم"ي  ها  وزارتخانه

صـنعتي در     علمـي و   هـاي   س سـازمان پـژوهش    ييحسب مورد ر   ،پژوهش استان  ش عالي و  مسؤوالن آموز 
سسـات  ؤنظر م ي هيـأت علمـي صـاحب      سـه نفـر از اعضـا       ،سه نفر از مديران كل به انتخاب استاندار        ،استان

س شـورا وحـداكثر تـا چهـار نفـر از            ييتصويب ر  س و ييهاي استان به پيشنهاد نايب ر      دانشگاه پژوهشي و 
 شـورا انتخـاب     ي عنوان اعضـا    به ،س شورا يي با انتخاب ر   هاي بزرگ استان   يا شركت  ها و   نارؤساي سازم 

 با توجه به اين تركيب سعي شد كه ارتباط منطقـي بـين تصـميمات جلسـه مسـؤوالن دانشـگاه و                      .شوند  مي
  مـذكور بـه    جلسه وري ايجاد شود وبا اين تصميم عمالً      افن جلسه شوراي پژوهش و    صنايع بزرگ شيراز و   

كه با توجـه بـه مشـترك        كرده  هاي كارشناسي در سطح استان را تهيه         ديدگاه ،عنوان يك شوراي مشورتي   
وري افنـ  هـا در جلسـه شـوراي پـژوهش و          اين ديدگاه  ،الذكر شوراي فوق  بودن تعدادي از اعضاي جلسه و     

مسـؤوالن   "به جايگاه قانوني اين شورا مشكل ضمانت اجرايي مصـوبات جلسـه           عنايت  وبا  گرديده  بررسي  
 نيز تا حد زيادي حل شده است " زصنايع بزرگ شيرا دانشگاه و

خـود شـورا بـر داشـته     را قدم سوم براي توسعه تعامل دانشگاه شيراز با صاحبان صنايع در اسـتان     
گسـترش   سامان دادن به امور پژوهشـي و       به منظور  وري استان افن شوراي پژوهش و   كه   ابدين معن  ؛است

هـاي   اهگدانشـ  ن از صـنايع مختلـف و      ي تخصصـي كـه اعضـاي آ       يها كميسيون ،شگاهدان همكاري صنعت و  
نيازهـاي   كـه موضـوعات تخصصـي و       طـوري ه  بـ  ؛ن شـورا تشـكيل داد     رودر د  ،شوند  مياستان برگزيده   

  .شوند ميوري ارجاع افن براي تصميم گيري به شوراي پژوهش و ها مطرح و پژوهشي در اين كميسيون
هـا در سـطح      وري استان فارس مقرر گرديـده كليـه همـايش         افن اي پژوهش و  با توجه به مصوبه شور    

بـه ايـن    .ها مجاز به برگـزاري آن هسـتند      تگاهدس ،در صورت تصويب  شوند كه   در شورا مطرح     استان قبالً 
مجـامع علمـي     هاي مختلـف و    زمينه مشاركت دستگاه   ثانياًو   شود  مياز كارهاي موازي اجتناب      اوالً ،ترتيب

وري مقـرر   افنـ  هـاي اسـتان در شـوراي پـژوهش و          به منظور حمايت از دانشـگاه      ،همچنين .گردد فراهم مي 
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ي اسـتان   هـا   هاي پژوهشي خود اول با دانشگاه      اجراي طرح  هاي اجرايي براي عقد قرارداد و      گرديده دستگاه 
هـاي   ا دانشـگاه عقد قرارداد ب ، استانيها ه دانشگادر در صورت عدم امكان اجراي آن      وارد مذاكره شوند و   
  .گيري شود واقع در استان پيهاي ز طريق دانشگاهخارج از استان نيز ا

 در دانشگاه شريف با همكاري      ١٣٧٦از سال    مطالعه موردي دوم مربوط به طرح كارورزي است كه        
با هدف اصلي توسعه ارتباط صنعت و دانشـگاه      )مگاموتور( گيربكس و اكسل سايپا    ،شركت توليدي موتور  

هر ساله تعدادي دانشجوي كارشناسي سـال اول        طرح  در چارچوب اين     ،طبق اين مطالعه   .ال اجراست در ح 
ايـن دانشـجويان در      .شـوند   هاي مهندسي مورد نظر شركت مگاموتور به عنوان كاروز انتخاب مي            در رشته 

رنامه در  اي يك روز كامل كاري را مطابق ب         طول زمان تحصيل دوره كارشناسي خود به طور متوسط هفته         
 ،به نظر بسياري از كساني كه در طرح كارورزي شـركت دارنـد             .دنپرداز  شركت مگاموتور به كارورزي مي    

هر چند شـكل فعلـي آن    ،د بستر خوبي براي توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه باشد   توان  ميكارورزي بالقوه   
در ايـن    .اشكاالت زيـادي دارد   آن  در  هاي عناصر درگير      توجهي به خواسته    در شركت مگاموتور به علت بي     

 ،هـا   هـاي آن     كه با مشخص كردن عناصر درگيـر در طـرح كـارورزي و خواسـته               بوده سعي بر اين     هعمطال
اي پيشنهاد شود كـه بـا اجـراي آن بتـوان هـر چـه                  هاي مهندسي به گونه     كليات نظام اجراي آن براي رشته     

  ).١٣٨٠، كيانفر (تر به هدف اصلي آن رسيد بيش

هـاي دانشـگاه آزاد    گيـري از توليـد توانمنـدي    هـاي بهـره   وردي سوم مربوط بـه بررسـي راه     مطالعه م 
ايـن   .بوده استتحقيقاتي استان اردبيل در حل مشكالت متقابل بخش صنعت ـ اسالمي و ساير مراكز علمي  

 كارهـاي راهاي بـه اهميـت و         بـا اشـاره    وي در اين مطالعه    .استداده  انجام   )١٣٧٧( بهمن شارقي را   مطالعه
 نظرسنجي از صنايع و مراكـز علمـي و تحقيقـاتي    با ،بين دانشگاه و صنعت در استان اردبيلهمكاري ايجاد  

هـاي ملـي و       مقايسه وضعيت موجود استان با شاخص      ينهمچن  آن و  هاي آماري    بررسي و تحليل   واستان  
 . سته ا داشتشان عدم همكاري مشكالت دو بخش وعلل سعي بر استخراج  ،المللي بين

شناسايي و بررسـي مشـكالت عملـي در      مربوط به    د كه يكي  نوجود دار ديگر نيز   و مطالعه موردي    د
در دانشگاه سمنان انجـام     ) ١٣٧٩(  است كه دامغانيان   ارتباط دانشگاه سمنان با صنعت شهرستان سمنان      

بـه همـت    ت كـه     اسـ  ها و شركت پلي اكريل ايـران        هاي متقابل دانشگاه    همكاري" ديگري مربوط به     وداده  
 . انجام شده است )١٣٧٧ (انييكسا

 
 منابع) ت

الگـوي سيسـتمي تحليـل وضـعيت        ") ۱۳۷۹ (عبدالحميد و حسين ولي قزويني     ،اشراق نياي جهرمي   •
  .۶۱-۵۴. صص ،شريف شماره بيستم"، صنعت در ايران دانشگاه و

طرح ”ان آموزش عاليتحليل تقاضاي صنعت دانش براي دانش آموختگ“، ) ۱۳۸۰ (يعقوب ،انتظاري •
 . پاييز ،زي آموزش عالييبرنامه ر سسه پژوهش وؤم ،جامع نياز سنجي
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فصـلنامه پـژوهش    ،  صنعت -پيوند دانشگاه  :نظام ملي نوآوري تكنولوژيك   " )۱۳۷۴ (يعقوب ،انتظاري •
 . زمستان پاييز و ،۱۲و۱۱ هاي شماره ،برنامه ريزي آموزش عالي و
  فصــلنامه پــژوهش و،ام ملــي نــوآوري تكنولوژيــكظــل بهينــه نكنتــر") ۱۳۷۵ (يعقــوب ،انتظــاري •

 . ۱۳۷۵تابستان   بهار و،۱۴و۱۳ هاي شماره ،ريزي آموزش عالي برنامه
چـارچوب نظريـه نظـام ملـي نـوآوري           دانشـگاه در   تحليل پيوند صنعت و   ") ۱۳۷۷ (يعقوب ،انتظاري •

 . زمستان ،۱۸ شماره ،برنامه ريزي آموزش عالي فصلنامه پژوهش و" ، تكنولوژيك
ي صنعتي به كسب دانش از دانشگاه با استفاده         ها  ارزشيابي تمايل شركت  ") ۱۳۸۰ (يعقوب ،انتظاري •

برنامـه   فصـلنامه پـژوهش و    " ،  ي صنعت الكترونيـك   ها  مطالعه موردي شركت  : از مطلوبيت چند صفتي   
 . مستانز و پاييز ،۲۲و۲۱ هاي شماره ،ريزي آموزش عالي

شناسـايي و بررسـي مشـكالت عملـي در ارتبـاط دانشـگاه بـا صـنعت                   )۱۳۷۹ ("،حسـين  ،دامغانيان •
 طرح پژوهشي اجرا شده در دانشگاه سمنان " ، شهرستان سمنان

مؤسسه خـدمات فرهنگـي      ،ترجمه محمود طلوع   ،داري جامعه پس از سرمايه    )١٩٩٣( اف .پيتر ،دراكر •
 . ١٣٧٥، رسا

تحليـل   -صـنعت  همكاري دانشگاه و  ") ۱۳۷۷ (عود شفيعي مس معمارياني و . . . عزيزا ،حسن ،زارعي •
 صنعت براي توسعه ملي  دانشگاه و ،دولتهاي  چهارمين كنگره همكاري" ، سيستمي

چـارچوبي همكـاري     ،نظام ملـي نـوآوري    ") ۱۳۸۱ (امرعلي ومحمد حسين سليمي    ،سيف الدين اصل   •
 صنعت  دانشگاه و ،دولتي ها ششمين كنگره همكاري"صنعت دانشگاه و، ) سياستگذاري (دولت

گيري از توليد توانمنديهاي دانشـگاه آزاد اسـالمي و             راههاي بهره  " )۱۳۷۷ (همكاران بهمن و  ،شارقي •
دانشـگاه آزاد   " ،  تحقيقاتي اسـتان اردبيـل در حـل مشـكالت متقابـل بخـش صـنعت                ،ساير مراكز علمي  

 معاونت پژوهشي ،اسالمي واحد اردبيل
ششـمين    پيشـرفت  فراينـد صنعت در    همگرايي دانشگاه و  ") ۱۳۸۱ (همكارانش قهرمان و  ،عباس زاده  •

 براي توسعه ملي  دولت صنعت و ،هاي دانشگاه کنگره همکاري
" دانشـگاه  ي همكاري صنعت و   ها  بررسي وضعيت مقاالت ارائه شده در كنگره       )۱۳۸۱ (،قاضي نوري  •

 ه ملي براي توسع دولت صنعت و ،هاي دانشگاه ششمين کنگره همکاري

 ،صنعت نساجي " ها و شركت پلي اكريل ايران       هاي متقابل دانشگاه    همكاري" ) ۱۳۷۷( محمود ،انييكسا •
  .۱۸-۲۰ صص ،۷۴شماره  ،سال جديد

مجلـه  " بستري مناسب براي توسعه ارتبـاط صـنعت و دانشـگاه           :كارورزي" ) ۱۳۸۰( فريدون ،كيانفر •
 . ۱-۸ صص ،۱شماره  ،۳سال  ،آموزشي مهندسي ايران

سـومين   ،جهـان  دانشگاه در ايران و    مقدمه اي بر تاريخچه صنعت و     ") ۱۳۷۴( علي اكبر ،  محسن زاده  •
 براي توسعه ملي  صنعت ودولت، هاي دانشگاه کنگره همکاري
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مطالعـه مـوردي     :دولـت  صـنعت و   ،ارتباط دانشگاه " )۱۳۷۹ (خسرو جعفر پور   محمود و  ،مصطفوي •
 ۵۰-۴۱ص ،۱۷شماره شريف  ،ي دانشگاه شيراز تجريه

فصـلنامه   ،دولت عامل موثر بر توسعه فناوري      صنعت و  ،ارتباط دانشگاه ") ۱۳۷۹ (محمد نقي ،  مهدوي •
 . ۱۳-۳صص۱۷شماره  ،پژوهشي شريفـ علمي 
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توسـعه انسـاني     .يابي به توسعه پايدار يا توسعه انساني اسـت        دست ،يت مطلوب يا آرمان هر کشوري     وضع
 اقتصاد دانش حاصـل دگرديسـي و       .جديد توسعه است  مرحله   عنوان    اقتصاد دانش به    و مد ظهور جامعه   پيا

در اکثر   .دولت است  بنگاه و  ،يا سه نهاد سخت دانشگاه     ،سياست صنعت و  ، سه پديده نرم علم    پوياييتعامل  
نه تنها بـا  از اين رو  .ضعيف وجود داردبسيار طور    بهکه   يا اين  ،يا وجود ندارد   کشورهاي جهان اين تعامل   

 . اند ا توسعه به مفهوم عام نيز بيگانهبلکه ب ،اقتصاد دانشمرحله 
 علم کاالي عمومي و .سرمايه است  کار و،ي اقتصادي مرسوم منشاء ايجاد ارزش اقتصادي      ها نظامدر  

از ايـن رو يـک      . شـود   مـي توزيـع     است که مستقل از ساير کاالهاي اقتصادي توليـد و          تشريفاتيمصرفي  
 ). ۴تصوير  (صنعت وجود دارد يق بين دانشگاه وشکاف عم
 

 بنگاه در اقتصاد مرسوم شکاف بين دانشگاه و :۴تصوير
 
 
 
 
 
 

 
دانـش در    .دانـش اسـت    ،منشـاء ايجـاد ارزش اقتصـادي جديـد         ،اقتصاد دانـش  مرحله   در حالي که در   

 وجود شکاف بين علـم و      ، نتيجه در .آيد ميوجود  ه  ارزش اقتصادي در بنگاه ب      و شود  ميدانشگاه ايجاد   
شرط الزم براي  ،بنابراين .قابل توجيه نيست ،به طور خاصصنعت  عام و بين دانشگاه وطور   بهصنعت  

  ين آن بـ پويـا ايجاد تعامل  پرکردن شکاف بين اين دو نهاد و ،ظهور اقتصاد دانش از دل اقتصاد مرسوم 
 وجود آورد و  ه  بين اين سه نهاد ب    پويايي  وان تعامل   ت ميسئوال بنيادي اين است که چگونه        لذا .استدو  

 طـور ضـمني و     هبـ  ،در کشورهاي مختلـف جهـان      ،در تحقيقات گذشته   ها را تکميل کرد؟     شکاف بين آن  
بنگاه اقتصادي ذکر  ي دانشگاه وها پرکردن شکاف بين نهاد و پوياآشکار چهار روش براي ايجاد تعامل 

 : شده که عبارتند از
 شبازار دان. ۱
 بازار تکنولوژي. ۲
 فرا بازار. ۳
 . هاي چند رگه ناتوسعه سازم. ۴

 صنعت يا بنگاه علم يا دانشگاه

 

شکاف علم 
وصنعت

  بنگاه-عيت مطلوب تعامل دانشگاهتعريف وض: بخش اول
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 است تحوالت زمينه سـاز ظهـور        اما قبل از پرداختن به آن الزم       ؛هاست اين روش هدف اين بخش تحليل     
ايـن بخـش در سـه فصـل      ،بنـابراين  .مورد بررسي قرار گيـرد  ،جديد توسعهمرحله  عنوان  اقتصاد دانش به 
 . تسازمان يافته اس

تکنولوژي  ه تحليل بازار دانش وفصل سوم ب ؛کند ميچگونگي ظهور اقتصاد دانش را مطالعه  ،فصل دوم
ي چنـد رگـه     هـا   سـازمان  و هاي فـرا بـازاري      شبكهمن تشريح فرا بازار به نقش       فصل چهارم ض   ؛پردازد مي
 . پردازد مي طور خاص به ،دولت صنعت و ، در تعامل دانشگاههاي مشتق از دانشگاه بنگاه عام وطور  به

 
 
 

 مقدمه
بعضـي از    ،اسـت در حـال رخ دادن       واسـت   اقتصـادي جهـاني رخ داده       نظـام   تحـوالتي کـه در      با توجه بـه     

جديـدي از   مرحلـه   وارد   را پشت سـر گذاشـته و      ) اقتصاد صنعتي ( صنعتي توسعه مرحله  کشورهاي جهان   
توسـعه  از  مرحلـه   به کشوري کـه وارد ايـن         .شود  ميناميده  "صاد دانش تاق "در اصطالح توسعه شده اند که     

هاي مبتنـي بـر دانـش در عرصـه اقتصـاد            ظهـور اقتصـاد    .شود  مياقتصاد مبتني بر دانش گفته       ،شده باشد 
هاي بنيادي کرده  راسوي کالن دچار دگرگوني فکالن و ،رقابت را در سه سطح خرد جهاني ماهيت فعاليت و

ي اساسـي   هـا   چـالش  اي مثل ايران را با مسـائل و        ر حال توسعه  ي اقتصادي د  ها نظامها   اين دگرگوني  .است
 در راستاي اقتصاد مبتني بر دانش گـام بـر           بايد ،اقتصاد ايران براي حفظ بقا وايجاد رشد       .اند  ه کرده همواج
 . آورند مياقتصاد دانش را فراهم  تشريح تحوالتي است که موجبات ظهور ،هدف اين فصل .دارد

 
 اليت اقتصاديبنيادي فعنظام  )الف

در نظـر  نظـام   عنوان يك     به توان  مييك كشور را     يك سازمان و   ،فعاليت اقتصادي يك انسان    ،در هر زماني  
ورودي و نيـروي    .انسـان اسـت   نظـام   همه كاره ايـن      .بنيادي فعاليت اقتصادي نام نهاد    نظام  گرفت و آن را     

معنـوي   نيازهـا را بـه دو نـوع مـادي و     .دنـ داركه پاياني نهستند ها  هاي انسان خواست ها و نياز ،آنمحركه  
 ديگـري داراي سـاختار و  نظـام  ماننـد هـر   نظـام  ايـن   .اثر متقابل بـر يكـديگر دارنـد       توان تجزيه كرد كه    مي

 بـراي   انسان ،نظام اين   فراينددر   .شود  ميي به ستاده تبديل     فرايندنهاده طي   كاركردي است كه در قالب آن       
ايـن   .تـالش فيزيكـي    تـالش فكـري و     :از بارتنـد كه ع ) فرايند( كند مينه تالش   پاسخگويي به نياز خود دو گو     

 مصـنوعاتش  نيروهاي طبيعـي و    ها از عوامل و    انسان در اين تالش    .ها نيز اثر متقابل بر يكديگر دارند       تالش
از  ،دانـش در بازگشـت     ).ستاده( دانش است  ها محصول مادي و    حاصل اين تالش   .جويد سود مي ) ها  نهاده(

شـود   مي )ها نگرش به پديده  عنوان عامل تغيير بينش و به (ي جديدها خواسته يك طرف موجب زايش نياز و     
 يو ارضـا  )گيـري   تصميم عنوان به( شمار ي بيها انتخاب خواسته معين از ميان خواسته در واز طرف ديگر 

 و ،نيـروي محركـه نيـاز      مـواره ه لذا دانش  .رود  به كار مي   ) عنوان يك منبع اقتصادي     به (ي جديد ها  خواسته
 . هستند هاي اقتصادي بوده و دانش نيروي محركه فعاليت نياز و

 ظهور اقتصاد دانش: فصل دوم



 ___________________________________________________________________٣٧ 
 

 

اما با گذر زمان تغيير ماهيـت        ؛بنيادي فعاليت اقتصادي همواره در طول تاريخ وجود داشته است         نظام  
اقتصـاد   تي واقتصـاد صـنع   ،يزاقتصاد كشاور ،مختلف توسعه را كه با عناوين اقتصاد ابتداييمراحل   داده

  وجود آورده استه ب ،دنشو ميدانش ناميده 
 

 بنيادي فعاليت اقتصادينظام  .١تصوير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پويـا در درون     وجديـد   توسـعه صـنعت دانـش        تكـوين و   ،اقتصـاد دانـش   مرحلـه   ترين مشخصـه     مهم
اقتصـادي  كتـب    جديـد در     ياما مفهـوم   ،يواقعيت قديم ك  ي ،صنعت دانش  .١است ي مبتني بر دانش   ها  اقتصاد
ه را بـ ”) Knowledge Industry صـنعت دانـش  (مفهـوم  اولـين مرتبـه    )Machlup,1962( مچلوپ .است
در آن زمـان ايـن مفهـوم         . ناميـد هاي توليد و توزيع دانش را صـنعت دانـش            وي مجموعه فعاليت   .گرفتكار

هـاي اخيـر     امـا در سـال     ؛رسـيد  مـي نظر ن ي به   يادر واقع عبارت با مسم     .قابل لمس نبود   چندان محسوس و  
گسـترش   ،تصادقجهاني شدن ا   ،ارتباطات عات و هاي اطال  انتشار شتابان تكنولوژي   توسعه و  تحوالتي مانند 

 توليـد    وسـبك  تحـول در سـازمان     ،) ۱۹۹۳،  اكردر( دانشعرصه  هاي اقتصادي مبتني بر دانش ودر        فعاليت
ــش ــو، ) Gibons,M. et al,1994 (دان ــم وق ــالب دوم در عل ــگاه  (ع انق ــور دانش ــرين  ظه ــار آف ــاي ك  )ه

)Etzkowitz,2001( دانشكاركرد   وتحول در مفهوم     و )وقـوع پيوسـتن    ه  كـه در حـال بـ       )۱۹۹۳،  اكـر  در
 . وجود آورده انده شرايط الزم را براي ظهور اقتصاد دانش ب ،در رابطه متقابل ،هستند

ي مـورد بررسـي قـرار       بنيـادي فعاليـت اقتصـاد     نظام  ت  ر ماهي ي تغي  دوم در قسمت  ،در ادامه اين فصل   
منابع  ،ها نيروي محركه تالش   ،ها يعني تالش  ، آن ي تغيير ماهيت در هريك از اجزا      همدر اين راستا     .گيرد مي

                                                 
 اگـر   بنـابراين . كنند ميودر بازار عرضه     شود كه كاالي مشابهي را توليد      ي اطالق مي  يها صنعت به مجموعه بنگاه   ،  طبق تعريف . ۱

تـوان بـراي دانـش       مي،   عنوان كاالي خصوصي يا نيمه خصوصي تعريف كرد وبراي آن بازاري در نظر گرفت               بتوان دانش را به   
 بعضي از اقتصاددانان اين نقش را به دانش داده اند . صنعتي قائل شد

 : نياز
 مادي
معنوي

:تالش
 فيزيكي
 فكري

:محصول
 كاالوخدمت

 دانش

بازخورد دانش

دانش جديد

 منابع
بازخورد مادي
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 عـد زمـان و     در دو ب   وهم تغيير ماهيـت كليـت آن       ،شود مي در طول زمان بررسي      ها ستاده تالش  ها و  تالش
در  .شـود   مـي ي علوم انساني بررسي     ها  سه مفهوم دانش از نگاه رشته      ،قسمتاين  ر  د .شود ميمكان تحليل   

  وشـود  مـي تحليـل   تجزيـه و  ،خـاص طـور   بـه  ، بازار دانش عام و طور    به ،قسمت سوم مفهوم صنعت دانش    
 . آيد ميعمل ه ري بيگ نتيجهسرانجام 

 
 ظهور اقتصاد دانش تحوالت زمينه ساز تكوين و) ب

 ،صاد كشاورزيتاق ،له اقتصاد ابتدايي چهار مرحدر طول تاريخ بهرا دي فعاليت اقتصادي بنيانظام  ت تحوال
بنيـادي  نظـام   در  ) در دو دهـه گذشـته      (تحوالت اخيـر   .توان تقسيم كرد   مياقتصاد دانش    واقتصاد صنعتي   
از جديـدي   مرحلـه    عنـوان     اقتصـاد دانـش بـه      زمينه ساز ظهور و تكوين صنعت دانـش و         ،فعاليت اقتصادي 

  .شوند ح مييرين اين تحوالت در ادامه تشرت بعضي از مهم .توسعه است

  دانشكاركردتحول در )كي
 . دانش بـوده اسـت  كاركردتحول در ، رخ داده اقتصادي بنيادي فعاليت نظام  ترين تحوالتي كه در      يكي از مهم  
ــر اف در ــر پيت ــردر( اك ــش  )٤٢ و٤١صصــ ،١٩٩٣، اك ــدا دان ــه در ابت ــا در رانشــان داده ك ــه ب    هســتيبط

)Applied to Being( دانش  ،در انقالب صنعتي .آمد مي ويژه در نزد افراد خاص به حساب  ارزشيبود كه
تبديل شدو مطلوبيت عام يافت كه به مدت يـك  ) Applied to Doing( عمل يا اقدام در رابطه بابه مفهومي 

بـه  دانـش    ،بـه مـرور    .الت قـرار داشـت    محصو هاي توليد و  فرايند ،ها ساخت ابزار  و قرن در خدمت طراحي   
آخـرين   .وجـود آورد ه وري را بـ  انقـالب بهـره   بـدل شـد و   )Applied to work(  كاردر رابطه بامفهومي 

اين است كه دانش به مفهومي در رابطه با          ، دانش كه امروزه شاهد آن هستيم      كاركردمرحله از دگرگوني در   
 ظهـور جامعـه و   و ،موجب بروز انقـالب مـديريت   شده وتبديل  )Applied to Knowledge Itself (دانش

 . جديدي از توسعه گرديده استمرحله  عنوان  اقتصاد دانش به

 ها  تحول در ساختار فعاليت )دو
 عنوان غذا    حدي بود كه انسان بتواند از جانوران به       ه  اما ب  ؛اندك بود  بسيارفعاليت فكري    ،در اقتصاد ابتدايي  

تـالش   ،در مرحله اقتصـاد كشـاورزي      . نياز بشناسد  ي عنوان منبع ارضا    زمين را به   ،  سرانجام و استفاده كند 
 عنوان منابع توليد مورد بهره برداري قـرار          انسان توانست معادن را بشناسد وبه      فكري كمي فزوني گرفت و    

ين مرحله  نيرومندتر ،از نظر ساختاري   ،اقتصاد صنعتي  .بدين ترتيب وارد مرحله اقتصاد صنعتي شود       دهد و 
توانسـت پـا   ـ يعنـي انـرژي    ـ وجود يك عامل سرنوشت سـاز   خاطر ه ان تمدن بشري است كه تنها بدر دور
امـا كماكـان از      ؛سازماندهي شـد   تر فروني گرفت و     تالش فكري بيش   ،در اين مرحله  ). ١٩٩٢،  دانيل بل ( بگيرد

در  (واسـت   التر از تـالش فيزيكـي       با تالش فكري  ،رحله اقتصاد دانش  در م  .تر بود  تالش فيزيكي انسان پايين   
 يهـا  دسـتگاه  هـا و   ماشـين ،  سـايه تكنولـوژي اطالعـات      در ،در اقتصاد دانـش    .خواهد بود  )بعضي از جوامع  

هـا بـه     انسـان روزمره وعادي خواهنـد پرداخـت و       ،متحرك به كارهاي فيزيكي    سريع و  ،خود كنترل  ،خودكار
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هـم   .يافـت خواهنـد  اشـتغال  برداري از دانـش   بهره ترويج و ،يلتبد ،توزيع ،خالقانه توليد ي فكري وها  فعاليت
وارد  ،ي بـزرگ وشـهرهاي كارخانـه اي متمركـز شـوند           ها  كه در كارخانه   به جاي آن  ها   انسانها وهم    ماشين

ملـي   ،اي منطقه، ي جهانيها  استفاده ازشبكه خانه و گستره جوامع ودر سراسر جهان پراكنده خواهند شد وبا          
 هـا از تسـخير زمـان خـارج خواهنـد شـد و              انسـان  .خواهند كـرد  همكاري   قرار و يگر تماس بر  محلي با يكد   و

 . همزمان كار خواهند كردطور  به ها در تسخير زمان خواهند بود و در عوض ماشين .ناهمزمان خواهند شد

 ها تحول در ساختار نهاده )ج
 عنوان نهاده     به دانش. گياهان وحشي بودند   حيوانات و ،   نياز ينهاده اصلي ارضا   ، ابتدايي مرحله اقتصاد  در

 عنـوان    و نقـش دانـش بـه       نهاده اصلي زمين بـود     ،در اقتصاد كشاورزي   .ضمني داشت   و نقش بسيار اندك  
در اقتصـاد    .همچنـان ضـمني بـود     ولـي    ؛ بود هنهاده اندك بود اما در مقايسه با اقتصاد ابتدايي فزوني گرفت          

 عنـوان نهـاده بـازهم فزونـي          نقش دانش به   ،در اين مرحله   .نرژي بود ا نهاده اصلي منابع طبيعي و     ،صنعتي
هـاي    در فعاليـت   اآشـكار  ،ايـن مرحلـه   دانـش در     .اما سهم آن در مقايسه با ساير نهادها انـدك بـود            ،گرفت

نهـاده   عامل اساسـي و    نيروي محركه و   ،در مرحله اقتصاد دانش    .اقتصادي مورد بهره برداري قرار گرفت     
درجـه دوم    منـابع طبيعـي در     و كار ،ايههاي سرم  نهاده .اطالعات است  دانش و  ،ي اقتصادي ها اصلي فعاليت 

 ). ١٩٩٣و١٩٩٠، اكر در( قرار دارند
رشـد   نشان دادند كه مشخصـه قـرن جديـد    ) )Abramowitz and David ,1996ابراموايتز وديويد

 هاي اقتصـادي وتوسـعه    ان همکاري  سازم هاي ساختاري  تحليل .توليد است نظام  دانش در    شديد استفاده از  
))OECD   ــي ــت مــ ــه حمايــ ــن نتيجــ ــد  از ايــ ــا ) ).OECD; 1996,1998كنــ ــيهانهــ  ختون وشــ

) Houghton and Sheehan,2000( افـزايش ميـزان دانـش بـري     ترين عامل ظهور اقتصاد دانش را  مهم
توسعه را اقتصاد مبتنـي     از  مرحله  اقتصادي واقع در اين     نظام   ،بر اين اساس   .دانند مي ي اقتصادي ها  فعاليت

  [ OECD (1996) , Fory and Lundvall (1996)]يندگو ميبر دانش 

از ) خـواص مـواد   ( اما در سايه انقـالب در دانـش        ،نهاده طبيعي از نظر مقدار كم      ،توسعهمرحله  در اين   
ها كامالً     آن اما ماهيت  ؛ي مصنوعي كماكان باالست   ها  سهم نهاده  ،در اين مرحله  . نظر ماهيت بسيار غني است    

شامل  ،مصنوعات مورد استفاده در اين مرحله      .است متفاوت از مصنوعات مورد استفاده در اقتصاد صنعتي       
 افـزايش ميـزان     ختون وشـيهان  هـا    نظـر ه  بـ  .ارتباطـات اسـت    تكنولوژي اطالعات و   ماشين آالت هوشمند و   

انقالب در تكنولوژي    عام و طور    به ،ژيگيري تغيير تكنولو   ي اقتصادي نيز ناشي از شتاب     ها  بري فعاليت  دانش
  .خاص استطور  بهاطالعات 

 ها ستاده تحول در ساختار )چهار
 سـتاده دانـش در ايـن مرحلـه انـدك و            .گياهان وحيوانات وحشي بـود     ،ستاده اصلي مرحله اقتصاد ابتدايي    

 انباشـت   شـان  در وجود  دانش ،ي خود ها   نياز ي ارضا فراينددانستند كه در     ميها ن  انساندرواقع   .ضمني بود 
محصـوالت كشـاورزي     ،سـتاده اصـلي    ،در اقتصاد كشاورزي   .دانش خود آگاهي نداشتند   آنان از    .شود  مي
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آنـان از  و گرفـت   مـي ضمني صـورت   طور    بهچنان  ها هم  انسانانباشت دانش در وجود      .وحيوانات اهلي بود  
 ،ستاده اصـلي اقتصـاد صـنعتي       .دادند ميال   را به ديگران انتق    ها  آن كردند و  ميي خود آگاهي پيدا     ها  دانسته

هـا كـامالً از      انسـان   ظاهر شد و   ابراي اولين بار آشكار    ،ستاده دانش در اين مرحله     .بودمصنوعات انساني   
 نيـز مبتنـي بـر       هـا   ساير سـتاده   ستاده اصلي دانش است و     ،تصاد دانش قدر ا  .دانش خود آگاهي پيدا كردند    

ماسـكل و   .هسـتند پـر رونـق تـر از سـاير صـنايع       تـر و  هگسـترد  ،انشصنايع د كه طوريه ب ؛دانش هستند 
هاي اقتصاد دانش را تغييرات كيفي سريع  يكي از ويژگي ،) ) Maskell,and Malmberg , 1999مالمبرگ

 . دانند ميها  مبتني بر دانش شدن آن و ،خدمات در كاالها و

 بنيادي فعاليت اقتصادينظام ت تغيير در عسر )پنج
با حركـت از     .مدت زمان مرحله است    سرعت تغيير و   ،توسعه يز ديگر اقتصاد دانش از مراحل قبلي      وجه تما 

 .يابـد  مـي مدت زمـان مرحلـه كـاهش         و گيرد ميسرعت تغيير شتاب     ،اقتصاد ابتدايي به طرف اقتصاد دانش     
كـه   در حالي  ؛ميدطول انجا ه  بسيار ب  ،بر اين اساس   .سرعت تغيير در مرحله اقتصاد ابتدايي بسيار اندك بود        

بشر در صد سال     كه طوري هب ؛باالست سرعت تغيير بسيار   ،خصوص اقتصاد دانش  ه  ب ،اقتصاد صنعت  در
 . نوآوري دست زده است اختراع و ،ر روي كره زمين به كشفبزندگي خود دوران گذشته به اندازه تمام 

 بنيادي فعاليت اقتصادينظام تحرك جغرافيايي  ) شش
 فاميل كه در يـك مكـان محـدود         تحرك محصول فعاليت اقتصادي در سطح يك خانواد و         ،ييدر اقتصاد ابتدا  

در سـطح يـك ناحيـه كـه از           ايـن تحـرك    ،يزدر اقتصاد كشاور   .گرفت ميصورت   ،كردند ميزندگي  ) دهكده(
خـود  ه  عـد ملـي بـ     ايـن تحـرك ب     ،در اقتصاد صـنعتي    .شد ميآزاد انجام   طور    به ،شد ميچندين دهكده تشكيل    

حتـي تشـكيالت     .عـد جهـاني دارد    ي اقتصـادي ب   هـا   نهـاده  تحـرك محصـوالت و     ،اما در اقتصـاددانش    ،رفتگ
 ختون وشـيهان  هـا    .شـود   مـي اقتصادي نيز در سطح جهان متحرك است كـه امـروزه جهـاني شـدن ناميـده                  

)Houghton and Sheehan,2000( تحرك ،جهاني شدن ظهور اقتصاد دانش را يكي از نيروهاي مؤثر بر 
شيهان عامل اساسي جهاني شـدن نيـز         ختون و ها   نظره  ب .دانند ميي اقتصاد   ها   و فعاليت  ها  نهاده ،محصوالت

از طـرف ديگـر      ،انقالب در تكنولوژي اطالعـات     از يك طرف و    ،المللي بين ي ملي و  ها  فعاليت مقررات زدايي از  
سـهم دانـش كـد گـذاري شـده در            و تسـهيل و تشـديد كـرده       كد گذاري دانـش را     ،اين تكنولوژي  .بوده است 

 كـد   تـوان   مـي   را هـا   درحال حاضر تمـام دانـش      .موجودي دانش كشورهاي پيشرفته را فزوني بخشيده است       
دسـت آوردن  ه از اين رو دانش در حال بـ  . اندك به تمام نكات دنيا انتقال دادبه نسبتگذاري كرد و با هزينه     

انتشـار دانـش    معـامالت بـازاري تسـهيل شـده و     ،ي دانش با كد گذار   .الهاي فيزيكي است  هاي كا  يژگياكثر و 
 دانـش   تكـراري در كسـب     هاي اضـافي و    گذاري گذاري دانش اهميت سرمايه   همچنين با كد   .شتاب گرفته است  

ايـن   .دهـد  ميپراكندگي دانش را تقليل  كند و ميقابليت پيوند ايجاد  ،ها حوزه ها و آن بين رشته  .يابد ميكاهش  
 .شـود   مـي  ،موجودي دانش قابل دسترس كه عامل مهم رشد اقتصـادي اسـت            نرخ رشد امر موجب شتاب در     

ترين ويژگي اقتصاد دانش را نزديكي  ميكي از مه ) )Maskell,and Malmberg , 1999ماسكل و مالمبرگ
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 كـه در اثـر تغييـر در اقتصـاد     ابـدين معنـ   ؛دانـد  مـي گسترش فضاي رقابتي   ترقي رقابت و   ها و  فضايي بنگاه 
ي رقابت صنعتي از رقابت ايستاي قيمتي به رقابت بر اساس نو آوري ها پايه ،جهاني شدن اقتصاد لملل وا بين
شـود   داراي مزيت رقابتي تلقي مـي  بنگاهي ممتاز و ،بر پايه رقابت جديد صنعتي .شود  ميتبديل  پويا  بهبود   و

 ). Lundvall , 2000(تر دانش از رقباي خود باشد   سريعكسب  وكه قادر به ايجاد
 
 ملي توسعه دانشنظام  تحول در )پ

در هـر   كـه    زندگي اجتماعي انسان داراي چهار مرحلـه تحـول بـوده             خ دانش در طول تاري    ملي توسعه نظام  
بنـدي   تـوان دسـته   مـي انش را به چهار سبك توليد دهاي   سبكلذا .خاصي به خود گرفته است  ١سبکمرحله  

 : كرد
  .اند برعهده داشته سنتي ياطبا و فالسفه ،غيره رشته اي عام وطور  بهرا توليد دانش  ):٠ ( صفرسبك
مؤسسات علمـي ديگـر      ها و  ي علمي انفرادي در دانشگاه    ها  دانش در درون رشته    ،در اين سبك  : ١سبك

 جستجوي دانش جديـد بـه خـاطر خـود دانـش اسـت              كنجكاوي و  ،محرك مهم توسعه دانش    .شود  ميتوليد  
)Martin and Etzkowitz,2000.( انتشـارات  بلكه  ؛تجاري سازي دانش مورد توجه نيست ،در اين سبك

رابطه مستقيم بـين     ؛حق تقدم كشف براي شهرت محققان بسيار مهم است         ؛نتايج تحقيقات مورد توجه است    
اتي بـه اسـتفاده كننـده       قـ تحقيطرح  پايان   نتايج تحقيقات در   نتايج تحقيقات اندك است و     نيازهاي اجتماعي و  

 ). Kazakova,2001 (شود يممنتقل 
 حتشـري  معرفي و) Gibbons et al,1994( نشراهمكا جيبونس ورا توليد دانش از اين سبك  :٢سبك

ي متنـوع در حـال      هـا   در نهاد  ٣يا فرا رشته اي   ٢ تحقيقات چند رشته اي    هدانش به شيو   ،در اين سبك   .اند  كرده
 ،صـنعت ( ي سـنتي  هـا   مرزهاي مبهم بـين بخـش     با   )نه صرفاً در دانشگاه يا مؤسسات تحقيقات علمي       ( رشد

  مسـتقيم نيازهـاي اقتصـادي و       ذتحـت نفـو   » زمينه كاربرد «مدتاً در   دانش ع  .شود  ميتوليد  ) دانشگاه وغيره 
تجـاري   گيرد و   مي راش مورد تقاضا قرا    ق و توسعه با توجه به نتايج عملي       لذا تحقي  .شود  مياجتماعي توليد   

محققان در مقابل وجوهي كه از دولـت بـراي           ،در اين سبك   . ناپذير است  سازي نتايج تحقيقات امري اجتناب    
 . مسئوليت اجتماعي آشكاري دارند ،كنند ميي تحقيقاتي دريافت ها  طرح

 در چـارچوب  اخيـراً  )Etzkowitz et al,1996 (نشرااين سبك توليد را ايتزكو ويتـز وهمكـا   :٣سبك
مأموريت سومي  دانشگاه وظيفه و ،ر اين سبك توليد دانشد .ده اندكرتشريح  مطرح والگوي تريپل هيليكس 

اين مأموريت سوم نوآوري تكنولوژي      .كند ميجامعه مبتني بر دانش تقبل       ي اقتصاد و  ها  تأمين نياز براي  را  
بـه كـارآفريني و فعاليـت        ،كنـد  مـي دانشگاه با توجه به دانشي كه توليد         .است توسعه اقتصادي به تبع آن    و  

 . دازدپر مياقتصادي 
  .نشان داده شده است )١( خالصه در جدولطور  بهدانش ي توليد ها هاي هريك از سبك ويژگيترين  مهم

                                                 
1. Mode  
2.Multidisciplinary 
3. Transdisciplinary 
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 ي توليد دانشها هاي هريك از سبك ويژگي :۱جدول
 هيليكس تريپل :٣سبك ٢سبك ١سبك )٠ (سبك صفت مورد بررسي

 صنعت ودولت ،دانشگاه وصنعتدانشگاه  دانشگاه  فيلسوف عامالن
 نيازهاي جامعه دانش دانشگاهي مسأله  مسأله عملي كنجكاوي فردي وهاي رانشنير

 اي فرا رشته چند رشته اي رشته اي مادون رشته اي كانون توجه
ــار  كار تحقيقاتي فردي تفكر ومطالعه فردي سازمان كار ــيكـ ــت  ،گروهـ خالقيـ

 شبكه عامالنو  گروهي
صـنعت  ،  شبكه اي ازدولت  

 دانشگاه و
كيفيت به واسطه سـازگاري      تفكرفرديكيفي ترلكن ابزارهاي

 داخلي
جذابيت به مجموع عمگران    

ناهمگن در زمينـه     موقت و 
 خاص

كيفيت به واسطه همبستگي 
 صنعتگران دانشمندان و

ســـــــــاختارهاي 
 سازماني

 متحول-فطمنع ولحمت-سلسله مراتبي ايستا-سلسله مراتبي فردي
 ازخورديب اي و شبكه

 ها تمام بخش بخش دانش وصنعت بخش دانش  كاربردبدون كاربرد يها قلمرو
 نتجــاري ســازي يــا تــأمي كامل اندك نيست تجاري سازي نتايج

 مالي عمومي
ــعه آشكار فقدان دانشظهور هاي شرط پيش ــداوموازي توس ــم ج  و  عل

 صنعت
ي مبتني بر   ها  ظهور فعاليت 

 دانش
ــارهاي  ــزايش فشــــ افــــ

تقاضاي درحـال   ،  اجتماعي
 يرشد براي آموزش عال

ــا هاي توسعه محركه  حـــــس يارضـــ
 كاويجكن

ستجوي دانش جديدج تقاضــــــا از نيازهــــــاي  
 كاربردي

 فشار نيازهاي اجتماعي

 
 انواع دانش مفهوم و )ث

 ، علـوم تربيتـي    ،جامعـه شناسـي    ،معرفت شناسي  ،فلسفي اندازهاي مختلف  از چشم ”دانش“حال مفهوم   ه  تا ب 
اين مفهـوم از     ،جا در اين  .تعريف شده است   تحليل و  وزيه  تج ،غيره علوم اقتصادي و   ،مديريت ،روانشناسي

اسـاس دانـش    ،هـا   در اين حوزه   .شود  تعريف مي  معرفت شناختي   و مديريت ،چشم انداز علوم اقتصادي   سه  
مـه تعريـف    الز تعريـف اطالعـات و     ،بنابراين الزمه تعريف دانـش     .است” داده“اساس اطالعات  و” طالعاتا“

 مسـتقل و  طـور     بـه هاي خارج از متن اسـت كـه          داده بيانگر مشاهدات يا واقعيت     .اطالعات تعريف داده است   
اغلـب  ي معني دار است كـه       ها  ها در بعضي از متن     اطالعات حاصل جايگذاري داده    .مستقيم معني دار نيست   

مجموعه اطالعات سازمان يافته با قواعد معـين اسـت كـه مـورد     ”دانش “. شود به صورت يك پيام ظاهر مي  
 ،بيانگر داده است”١٠“مثال براي  ؛دهد ميكار مشخصي را انجام  سازمان قرار گرفته و و ارزش فرد وباور 

 اسـت كـه از      يمبين دانشـ   ،هوا سرد است   ،شود وقتي كه گفته مي    .دهد اطالعات را نشان مي   ”سانتيگراد  ١٠“
 . استنتاج شده است” سانتيگراد ١٠“اطالع 
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  انواع دانش در معرفت شناختي )يك
 دانـش  ،) know -what( دانش به مفهوم عام به چهار نوع خـاص دانـش چيسـتي    ،ز نظر معرفت شناختيا

دسته بنـدي شـده      )Know-who (دانش چه كسي  ،  ) Know-how (دانش چگونگي ،  ) Know-why (ييچرا
ــت ــدوال و      .اســ ــه النــ ــتاني دارد كــ ــاريخي و باســ ــه تــ ــدي ريشــ ــته بنــ ــن دســ ــون ايــ  جانســ

) (Landvall and Janson,1994 از خردمنـدي انجـام داده و   با الهام از تقسيم بندي اوليه ارسطو آن را 
موجـود در جهـان اطـراف مـا اطـالق            )Facts( دانش چيستي به دانش درباره واقعيتهـاي       .ده اند كرتشريح  

د ارتفاع قله دماون   :حكايت از دانش چيستي دارند     ؛آيند  كه در پي مي    ي سؤاالت هاي  جواب ، مثالبراي   ؛شود مي
مفهـوم ايـن    جمعيت تهران چند نفر است ؟فاصله تهران تا اصفهان چند كيلومتر اسـت؟        تعداد  چند متر است؟  

قوانين موجود   ي به دانش علمي در مورد اصول و       يدانش چرا  .مفهوم اطالعات است  به  نزديك   ،نشنوع از دا  
  و ها   تكنولوژيك در زمينه   ي براي توسعه  يدانش چرا  .شود در جامعه مربوط مي    در فكر انسان و    ،بيعتدر ط 

 .فضا وغيره ضروري اسـت     هوا و  ،تكنولوژيبيو ،شيمي ،برق ، مبتني بر علومي مانند الكترونيك     محصوالت
هاي اوليه مبتني بر  تقليل خطاها در روش موجب پيشرفت سريع در تكنولوژي و     دسترسي به اين نوع دانش    

 ها قابليت و) بعضي چيزهادادن توانايي انجام ( ها به مجموعه مهارتدانش چگونگي  .شود خطا مي آزمون و
 ممكـن اسـت بـه مهـارت و         .شود اطالق مي ) بعضي چيزها به بهترين حالت ممكن     رساندن  توانايي به انجام    (

و  هـاي خريـد مـواد اوليـه        فرصـت  ،توليـد خصـوص   سـازمان در سـطح كـالن در          هـاي كاركنـان و     قابليت
نظـام  يـك    بنگـاه در سـطح فـرد و       را  دانش چگـونگي     .وط شود وش كاالها ي توليد شده مرب     هاي فر  فرصت

بـه  دانش چه كسي كند  ميها حفظ  در آن ودهد    ميتجربه توسعه     عمل و  فراينددر   ،اقتصادي در سطح كالن   
د انجـام دهـد     توانـ   مـي چه كسي چه چيـزي را       “و”داند   چه كسي چه چيزي را مي     “اطالعات موجود در مورد     

كارشناسـان   برقـراري ارتبـاط بـا افـراد و         انش به توانايي اجتمـاعي همكـاري و       اين نوع د   .شود اطالق مي ”
تلفـن كـه    راهنماي  هاي   كتاب .شود  مربوط مي  ها  كسب دانش از آن   گوناگون براي   تركيب اطالعات    ومختلف  
نـي  خدمات معي   و ها  توليد كنندگان كاال  سياهه  هاي اطالعاتي كه     بانك كنند و  ها را فهرست مي    شغل  و ها  حرفه

 . از جمله دانش چه كسي هستند ،غيره ودهند  ارائه ميرا 

 انواع دانش در مديريت )دو
 فراتر از شخصيت  يخاصيت شخصيت و داراي   ،نظام عنوان يك     يك سازمان يا يك بنگاه به      ،در علم مديريت  

نهادينـه  هـا     هـاي متفـاوتي نيـز در آن        دانـش  ،بر اين اساس   .است يا عناصر خود     ها  وخاصيت مجموع مؤلفه  
 ودانـش نهادينـه شـده در     اي دانـش مؤلفـه   در هر عنصر يا مؤلفـه در سـازمان            دانش نهادينه شده   اند  شده

هـاي   نشي است كـه مؤلفـه     دا ،در واقع  ،دانش ساختاري  .گويند مي دانش ساختاري  عنوان كل را      سازمان به 
 فراينـد  ،جديـد در يـك بنگـاه      توسـعه يـك محصـول        فراينـد مثال  براي   ؛كند ميسازمان را با يكديگر تركيب      

دانش چگونگي وچه كسـي توسـعه        ،در مقابل  .استاي   نش مؤلفه  كنترل كيفيت دا   فرايندو   مديريت موجودي 
انـش شـناختي بـا      انـواع د   .دانش ساختاري اسـت    ،يافته در دوره حيات وفعاليت سازمان در حيطه مديريت        

كـه   در حـالي   ؛اي اسـت   مؤلفـه اً  چيستي صـرف  مثال دانش   براي   ؛اي وساختاري هستند   درجات مختلف مؤلفه  
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اي  د مؤلفه توان  ميتواند ساختاري وهم     ميصوصي هم   دانش خ   اصوالً .ساختاري است  اًدانش چگونگي عمدت  
 ). Matusik and Hill ,1998(  مؤلفه اي استاًاما دانش عمومي صرف ؛باشد

دانـش   .شـكل گرفتـه اسـت     هـاي شـغلي وتخصصـي        وهيك سازمان يا يك بنگاه از مجموعه افراد وگر        
سـازمان   دينه شده در يك گروه از افراد يا كل افـراد و           ادانش نه و   ،دانش انفرادي  ،نهادينه شده در يك فرد    

سـازمان    تعيـين كننـده و  ،دانش جمعـي  .شود مي ناميده   دانش جمعي  ،كه فراتر از دانش تك تك گروه است       
 ؛مؤلفـه اي اسـت   اًدانـش فـردي صـرف    .مان اسـت ساز هاي تخصصي در بنگاه و گروه دهنده روابط افراد و 

دانـش جمعـي هـم       ،در مقابل هم خصوصي    وباشد  عمومي  تواند    مياما هم    ؛ساختاري باشد د  توان  مينيعني  
ــه ــت   اي و مؤلف ــاختاري اس ــم س ــا  ؛ه ــينام ــ م ــد د توان ــومي باش ــي  ؛عم ــرفيعن ــت اً ص ــي اس  خصوص

)Matusik and Hill ,1998 ( 
يك كشور دانشي نهادينه شـده كـه متفـاوت از دانـش نهادينـه شـده در             در  و   در يك منطقه جغرافيايي   

 ”دانـش عـام   “ ،در مقابل اين دانـش     .شود دانش محلي ناميده مي    ،اين دانش  .كشورهاي ديگر است   مناطق و 
 حـالي در ؛يابد مي راحتي بين كشورها جريان      بلكه به  ؛قرار دارد كه مربوط به منطقه يا كشور خاصي نيست         

دانـش   . از كشوري به كشور ديگر را نـدارد  شده قابليت انتقال از منطقه اي به منطقه ديگر يا    كه دانش محلي  
 وروابـط اقتصـادي      ،ي اجتمـاعي  هـا   شـبكه  ،به دانش نهادينه شـده در سـازمان صـنعتي           محلي شده اصوالً  

فقـط دانـش   امروزه با توجه به توسعه تكنولوژي اطالعات وارتباطات  .شود اجتماعي بين سازمان اطالق مي   
 . برخوردار استقابليت محلي شدن از  چگونگي است كه

ايـن   .توان دسته بندي كرد ميضمني  دانش را به دو نوع آشكار و ،از نظر انتقال پذيري ومبادله پذيري     
هاي ديگـر    نحوي تقسيم ه   دانش است كه ب    يها ديسته بن ديكي از اصولي ترين وپر طرفدارترين        ،بندي دسته

براي اولين بار با پيـروي  ) Nonaka; 1995,1994 (اين تقسيم بندي را نوناكا .دهد رار ميرا زير پوشش ق
 شـدن و تنظيم وي دانش قابل  .از دانش شخصي انجام داده است) Polanyi ,1966( از تقسيم بندي پوالني

مقابـل دانـش    در   .را دانش آشكار يا كدگذاري شده ناميـده اسـت         مند    نظامانتقال با ابزارهاي رسمي و زبان       
نظـر وي   ه  بـ  .گوينـد  مـي ضمني  دانش   قابل بيان با ابزارهاي رسمي و توسعه يافته را           وغيرتنظيم  غير قابل   

دانـش ضـمني خـود     .زمينه خاص ريشه دارد در متن و ،ها تخصص وپيچيدگي ،در عمل اً  دانش ضمني عميق  
باورهـاي فـردي     هـاي ذهنـي و    الگو هـا و   جنبه شناختي مربوط به طرح     ؛شامل دو جنبه شناختي وفني است     

نظـام  دانـش ضـمني بيـانگر        ،از اين نظر   .كنند آن را با خود حمل مي      ،است كه افراد براي درك وتعريف دنيا      
كـار رفتـه در     ه  هـاي بـ    فنـون و مهـارت     ،فني به دانش چگونگي عينـي      جنبه ،در مقابل  .باورهاي فردي است  

 . شود ميده ميچشم انداز ناگاهي شود كه  هاي خاص اطالق مي زمينه
ايـن   .انتقـال داد    به صورت اسـناد در آورد و       توان  مي از آن دارد كه دانش ضمني را ن        بحث باال حكايت  

از ميـان انـواع دانـش       ٠سـازد  مـي آشـكار    ،كنـد  فقط كسي كه از آن استفاده وآن را كنترل مـي          را  نوع دانش   
دانـش چگـونگي    وجـه ضـمني      ،در مقابـل   .ي غالـب اسـت    يـ دانش چيستي وچرا  وجه آشكار بودن     ،شناختي

  .غالب است ،ودانش چه كسي
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ضمني باشـد وجـود    اًبر اين باورند دانشي كه ماهيت) (Foray and David ,1995 بعضي از محققان
هـر   ،اگر انگيزه كافي وجود داشته باشد      .شود ه باعث ضمني ماندن دانش مي     اين فقدان انگيزه است ك     .ندارد

دانش ضـمني را از   Govan,etal ,1998)( همكارانش گوان و ،در مقابل .ستادانش ضمني قابل كد گذاري 
 :انـد  يعي ودانش ضمني ظاهري تقسيم كرده     نظر قابليت تبديل به دانش آشكار به دو قسمت دانش ضمني طب           

اما دانش ضمني ظاهري را در صـورت وجـود           ؛ به دانش آشكار تبديل كرد     توان  ميندانش ضمني طبيعي را     
هـاي   مهـارت  ودرآورد  آشـكار   شكل دانـش     توان  مي كوشش وبا استفاده از ابزارهاي خاص        انگيزه كافي با  

 بـه دانـش     تـوان   مـي تا حد معينـي     نيز  ها را     ناهاي نهادينه شده در سازم     قابليت نهادينه شده در اشخاص و    
شـكار  يـت آ  قابلو   ش آشكار محدوديت طبيعي وجود دارد     در تبديل دانش چگونگي به دان      .تبديل كرد آشكار  

ي يي ودانش چرا  هاي اطالعات  دانش چيستي را با وارد كردن در بانك        ،در مقابل  .سازي آن بسيار اندك است    
  . آشكار وكد گذاري كردتوان ميراحتي ه را با استفاده از قاعده وقانون ب

 وكننـد    هاي مبتني بر دانش چگونگي انجام وظيفه مي        كارشناسان برجسته كه در فعاليت     ،بر اين اساس  
بـراي   ،هاي خاص ونوآوري دائمي فعـال هسـتند   هاي منحصر به فردي با قابليت    ي كه در فعاليت   يها  ناسازم

 ). OECD, 2000( كنند ي دريافت ميينتهاي باالمدت طوالني را

 انواع دانش از چشم انداز اقتصادي )سه
در  .كنند ميتقسيم   خصوصيشبه عمومي يا شبه خصوصي و ،نوع عموميسه دانش را به  ،در علم اقتصاد

 ،در نتيجـه   دانش و اطالعات در دو نقش متفاوت در رفتار عامالن اقتصـادي و             ، چشم انداز اقتصادي   كل در 
فرض اساسي اقتصـاد خـرد اسـتاندارد      ).OECD,2000( كند  والگوهاي اقتصادي نمود پيدا مي     ها  در نظريه 

 ي و يـ انتخـاب عقال   .صـادي مبتنـي اسـت      عـامالن اقت   يـي اقتصـاد نظـري بـر انتخـاب عقال        نظام  آن است كه    
 فراينـد در   . از جهـان پيرامـون خـود اسـت         وابسته به اطالعات ودانش عامل اقتصـادي       ،خود عقالنيت اصوالً

كنند وميزان توانايي  ميميزان ونوع اطالعاتي كه عامالن اقتصادي از دنيا يي كه در آن عمل           ،ييانتخاب عقال 
 كه به موجب آن      تبديل فرايندبه   ،اين چشم انداز از دانش     .تحياتي اس ها در پردازش اطالعات يك مسأله         آن

يي كه عـامالن اقتصـادي بـراي        ها شاخص(  به اطالعات   ابتدا دتوان  مي) مشاهده دنياي واقعي  =Data( ها  داده
 )به واسطه پـردازش اطالعـات     ايجاد شده   ( آنگاه به دانش  و  ) ي حالت دنياي واقعي در دسترس دارند      يبازگو
ميم تصـ ( تعيين كننده شـرايط تصـميم      ،يي عنوان نهاده تصميم عقال     بهمتكي است واطالعات     ،شود  مي تبديل

 و  ١تحـت شـرايط ابهـام      ،تحت شرايط عدم اطمينـان     ،رايط ريسك تحت ش  ،گيري تحت شرايط اطمينان كامل    
  عقالنيـت و   شـبه  ،عقالنيـت رجحـان    ،عقالنيـت سـاختاري   ( ده نوع عقالنيت  تعيين كنن و   )توانايي پردازش آن  

 . است) عقالنيت فازي
 كـه دانـش     ابدين معنـ   ؛شود ي در نظر گرفته مي    ي دارا  عنوان  دانش به  ،ديگراز طرف    ، چشم انداز  ايندر 

در ايـن    .كند كسب مي ومنفعت  از داشتن آن مطلوبيت     دانش  مالكيت پذير وداراي بازدهي مادي است ومالك        

                                                 
1. Fuzzy 
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 توليـد اقتصـادي     فراينـد در  ) ٢نـوآوري ( وستاده) ١قابليت( هي دانش به هر دو صورت نهاد      يدارا ،چشم انداز 
 بـه مالكيـت   تـوان  ميهاي دانش را  بعضي از دارايي ،تحت شرايط خاصي. ). (OECD, 2000دشو ظاهر مي

 . را در بازار واقعي خريد وفروش كرد خصوصي درآورد وآن
 بـه طـول عمـر علـم اقتصـاد دارد      اي سابقه ،درعلم اقتصادسرمايه اي ي ي عنوان دارا   توجه به دانش به    

ضمني افزايش بهره وري را ناشي از دانش نهادينه شده در نيـروي انسـاني و ماشـين               طور    به ،آدام اسميت 
ماركس دانش علمي را يك ضرورت       .دينام ميآلفرد مارشال دانش را موتور قدرتمند توليد         .نستدا ميآالت  

دليـل قابـل   ه ب ،اينبا وجود  ).Fransman ,1994( ستدان ميروشهاي توليد جديد و ها براي كار با ماشين
در سـال    .ي ارائه نشده بود   يقي از اين دارا   تحليل دقي  ،١٩٥٠لمس نبودن اثرات اقتصادي دانش تا اواخر دهه         

  بـه تحليـل دانـش بـه       ” پايـه    اقتصاد ساده تحقيقات علمـي    “نلسون در چارچوب مقاله اي تحت عنوان        ،  ١٩٥٩
دنبال بحثهاي وي اين سؤال مطرح شد كه آيا دانش يك كاالي عمومي است يا يك ه ب .ختي پردايداراعنوان 

 . كاالي خصوصي
 

 
 

  پويـاترين و   هـا   ايـن بـازار   . مهمترين بازارها در اقتصاد مبتني بر دانـش هسـتند         از   ،بازار دانش وتکنولوژي  
خود کار شکاف بين علم وصنعت      ور  ط  بهآورند و  ميوجود  ه  بنگاه ودولت ب   ،ترين تعامل را بين دانشگاه     قوي

 ،هـدف ايـن فصـل     . سـت ها  سـازوكار تعاملي دشوارتر ازساير    سازوكار  اما برقرار کردن اين      ؛کنند ميرا پر   
 . هاست ي آنيشرايط شکل گيري وکارا تحليل اين بازارها و

 
 بنگاه ودولت در چارچوب بازار دانش وتکنولوژي ،تعامل دانشگاه .۵ تصوير

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Competence 
2. Innovation 

دانشگاه 
کننده دانش  عرضه

 وتکنولوژي

بنگاه تقاضا کننده
 دانش وتکنولوژي

 و تقاضاکننده: دولت
ط يذار وطراح شراگ سياست

 چارچوب

بازار دانش
وتکنولوژي

 چوب بازار دانش و تكنولوژيتعامل دانشگاه و بنگاه در چار: فصل سوم
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 دانش نامه كااليي ب )الف
) Geroski, 1995 (جروسـكي ، ) Arrrow,1962, 1994 (آرو ،در چارچوب نظريه استاندارد اقتصاد خرد

) ١( ؛بحث كرده اند كه دانش يك كاالي عمـومي اسـت  ) Foray and Mairesse,2001( و فوري و مايريسز

 تصرف پيوسته   توانايياز  توليدكنندگان دانش   . اد وبا هزينه اندك آموخت وانتقال د      به راحتي  توان  ميآن را   
هاي گوناگون پيدا  واستفادهشود  با يك بار استفاده از تصرف او خارج ميآن  ،برخوردار نيستنددانش خود 

در  .قيمـت گـذاري دارد     مشكل ارزشـيابي و    ،بنابراين .مبادله كرد   بدون افشا  را  آن توان  ميهمچنين ن  .كند مي
ي عمومي توسعه ها دانش تكنولوژيك نتيجه زنجيره قياس است كه اكتشافات علمي و رويه          ايجاد   ،اين نظريه 

 پديـده خـود     يك ،جريان واقعي اطالعات تكنولوژيك    .دهد يافته در تحقيقات بنيادي را مورد استفاده قرار مي        
 نظريـه بـين   ايـن  .شـود   عمل ناميده مي   گيري در فرايند  ياد  ست كه اصطالحاً  هاي اقتصادي ا   جوش از فعاليت  

 . دانش تكنولوژيك تفاوت چنداني قائل نيست اطالعات تكنولوژيك و
از يـك    )David,1994و  Freeman,1995مانند   ( وتكاملي اقتصاددانان نئوشو مپيترين   ،در مقابل 

بـر ايـن     ،ه رشـد درونـزا از طـرف ديگـر          عنـوان بنيانگـذار نظريـ       به )Romer,1990,1985 (طرف و رومر  
 يك كاالي شبه عمـومي يـا   را آنتوان  ميبلكه  ؛خصوصي استكامالً عمومي ونه كامالً ش نه اند كه دان  عقيده

قـانون مالكيـت     ماننـد تصـويب   با ابزارهـاي خاصـي  توان مي را  آنچرا كه استفاده از    ؛شبه خصوصي ناميد  
 ايـن  طبـق  .١لوژيك محصور شده است نظريه دانش تكنوها پشتوانه بحث نئوشو مپيترين   . محدود كرد  فكري

 .اطالعات نهـاده توليـد دانـش اسـت     د ونظريه بين دانش تكنولوژيك واطالعات تكنولوژيك تفاوت وجود دار  
 كاالي خصوصي وشبه خصوصـي      يك ،اما دانش تكنولوژيك   ؛ كاالي عمومي است   يك ،اطالعات تكنولوژيك 

 ها  كل در وجود آن   ر  طو  بهتوسط نوآوران وسازمان    به وجود آمدن    دانش تكنولوژيك از همان ابتداي       .است
دانـش   . وجـود دارد  محصـور شـده تمـايز   تكنولوژيكبنابراين بين دانش عمومي ودانش       .شود محصور مي 

بسـيار   كـه     و تجربيـات نـوآور نهادينـه شـده         هـا   در مـتن   ، يادگيري ضمني نـوآور    فرايندمحصور شده در    
در بـه ايـن كـه       نش فنـي تمايـل دارد       ويژه دا ه  ب ؛ رقابتي است  ييجزطور    بهنيز  اش   پذير و استفاده   محدوديت

اين دانش در هر     .صنعتي محصور گردد   اي و  منطقه ي و فرايند ،نهادي ،ي فني خوب تعريف شده    ها  يتوضع
ويژگـي  ايـن    .ديت دارد اش محـدو   اسـتفاده  ،در نتيجـه   .خـاص اسـت    ،در هـر بنگـاه     در هر ناحيـه و     ،صنعت

ه وبـراي آن ارزش مبـادالتي بـ   دهـد   مـي ايش قدرت تصـاحبي آن را افـز   ،محصور شدگي دانش تكنولوژيك  
 ). (Antonelli; 1999آورد وجود مي

 اسـناد و  ها وفراينـد  ،هـا  عـادت  ،هـا  انسـان شـامل دانـش نهادينـه شـده در        ،دانـش خصوصـي    ،در كل 
 ؛شـود  دانش عمومي به يك بنگاه خـاص منحصـر نمـي           ،در مقابل  .هاي حاكم در يك بنگاه است      ريزي برنامه

 ،طراحـي سـاخت    ،مديريت كيفيت جـامع    ،نمونهبراي   ؛يابد ميجريان   وگيرد    ميرجي جاي   بلكه در محيط خا   
در حال حاضر در حوزه دانش عمومي قرار         ،موجودي به هنگام كه بهترين اعمال حرفه اي وصنعتي هستند         

 نويسـي   هاي برنامه  مهارت ،اعمال خاص حسابداري   ،همچنين .دندهر چند زماني دانش خصوصي بو      ،گرفته

                                                 
1. Notion of Location Technological Knowledg.  
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ــا توانــايي اســتفاده از بعضــي از نــرم افزارهــاي   ،ايانــهر ــهي ــد  بــه شــمار مــيدانــش عمــومي اي  رايان  آين
)(Matusik and Hill, 1998 

طـور    بـه اما بعـد از مـدتي        ؛استظهور خصوصي    دانش در ابتداي ايجاد و     ها  زمينهاكثر  الً در   اصو
 بـراي يـك     ١مزيـت رقـابتي    أمنشـ  ،دانـش خصوصـي    ،يـد آ  تشر شده به صورت عمـومي در مـي        خودكار من 
اما دانش عمومي    ؛اقتصادي در سطح كالن است    نظام  ك  يك بنگاه ويك فرد در سطح خرد وبراي ي         ،سازمان

 .بنگاه وحتي كشور خاصي نيسـت     ،  سازمان،  چرا كه آن منحصر به فرد      ؛مزيت رقابتي باشد   د منشأ توان  مين
بـا   .دسـت آورد ه  بـ  را تـوان آن   مـي ا كمترين هزينـه     به عبارتي ب   ؛اين نوع دانش در اختيار همگان قرار دارد       

در واقع   .ي رقابتي خواهد شد   يمنشأ نارسا  ،دكارگيري آن موفق نباش   ه  اگر بنگاه يا كشوري در ب      ،وجود اين 
 شرط بالندگي براي توسـعه مزيـت      ( دانش خصوصي شرط كافي    و )شرط حيات ( دانش عمومي شرط الزم   

 ). رقابتي است
اي كه نـوع خاصـي از        شخص كردن نوع دانش و شرايطي ويژه      د كه قبل از م    ده بحث باال نشان مي   

 در مـورد خصوصـي   تـوان  مـي ن ،كنـد  مـي صوصي وقابليت انتقال پيـدا  دانش قابليت تصرف توسط عامل خ    
فقـط   ،در مـورد نـوع خاصـي از دانـش          ،در ضـمن   .دن يا شبه عمومي بودن آن بحث كرد       عمومي بو  ،بودن
براي دانشـي   فقط  صنعت دانش    .دكريا در جه خصوصي شدن را مشخص         درجه خصوصي بودن     توان  مي

 . قابل مبادله باشدثانياً   خصوصي يا شبه عمومي باشد واوالًكه قابل تصور است 
هـاي    ويژگيبايدابتدا   ،ي آن را بشناسيم   ها  براي اين كه بتوانيم كاالي دانش را تعريف كنيم و مشخصه          

 است كه كيفيـت آن را       يكاالي ،قابل لمس  كاالي .الي اطالعات را بشناسيم   وكا )كاالي قابل لمس   (كاالي عادي 
 براساس تغيير مالكيت و انتقـال وجـه طبـق اصـول و             مبادله آن در بازار   . توان ارزيابي كرد   ميقبل ازخريد   

 وانت مي كه كيفيت آن را قبل از خريد ن         است يكاالي ،كاالي اطالعات  ،در مقابل  .گيرد ميقواعد معامله صورت    
از  ،با وجـود ايـن     .ه استفاده از آن ضروري است     داشتن تجرب  ،براي ارزشيابي كيفيت اين كاال     .ارزيابي كرد 

كاالهـاي دانـش     .شـود   مـي  كه مصرف كاال بعد از اين كـه مصـرف كننـده كـاال را ديـد وفهميـد كامـل                       آنجا
از هـايي   نمود ،نگي خـاص  ودانـش چگـو    ل مسأله روش ح مثال  براي   ؛ از كاالهاي اطالعات هستند    ييها  گونه

 برخوردارنـد هـاي زيـر    ويژگـي از  ، كاالهـاي اطالعـات   هـاي  اين كاالها عالوه بر ويژگي     .كاالي دانش هستند  
)Whinston ,1997 .( 

 ارزش دانش به شكاف زماني بين توليد وبهـره بـرداري از آن و              .كاالهاي دانش وابسته به زمان است     
هـا   آن .وابسته است ،كند ميظر گرفته شده براي حل مسأله را كوتاه         به اين كه چه ميزان زمان در ن        همچنين

گذاري كاالي دانـش    در ارزش چشمگيري  طور    بهمصرف كنندگان   . همچنين به مصرف كننده وابستگي دارند     
بين مشاركت  .دنده بازار دانش را تحت تأثير قرار ميسازوكار  ،هاي كاالي دانش اين ويژگي .متفاوت هستند

كاالي دانـش كـه بـه واسـطه          كند و  مير بازاركاالي قابل لمس كه به واسطه اصول مبادله گردش           كنندگان د 
در بازار كاالي   " مجاني استفاده كنندگان  "وجود   ،براي مثال  ؛تفاوت وجود دارد   ،يابد  جريان مي اصول اشاعه   

 ز طـرف عرضـه  رويه مبادله بـراي كـاالي قابـل لمـس بـر تزريـق محصـول ا               .اطالعات اجتناب ناپذير است   
                                                 

1. Competitve Advantage 
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 براي كاالي اطالعـات بـر تزريـق تقاضـا از طـرف تقاضـا              ه  در حالي كه رويه مبادل     ؛مبتني است  )فروشنده(
 . مبتني است )خريدار(

هاي ذاتـي ايـن      از ويژگي  ، در مورد كيفيت   توان فهميد كه عدم اطمينان     مينش  ي كاالي دا  ها  از مشخصه 
 دايجـاد اسـتاندار    :براي جذب عدم اطمينان بر شـمرد       راسه امكان    )Whinston,1997( وينستون .كاالست

مصرف كننـده را مجـاب   و دهد  ه كننده با اطالعاتي كه ارائه مي مداخله دالل و عرض    ،توسط عرضه كنندگان  
بحث كرده كه وجود دالل در بازار دانش براي رفـع عـدم اطمينـان                )Yamamoto,2001( موتومايا .كند مي

 . كامالً مؤثر است
 ه پذير سازي دانشمبادل )ب

هاي جدا سـازي اسـتفاده از دانـش در            موجب توسعه روش   ارتباطات تكنولوژي اطالعات و  امروزه توسعه   
 تصـرف و   بـراي    يتوسـعه ابزارهـاي    ،،   دانـش  انتقـال  و  كد گذاري  ي الزم براي  ها  ايجاد ابزار  ،اقتصادينظام  

تكنولـوژي  سـاير نيروهـاي       و در كنش با    با يكديگر  اين عوامل در كنش متقابل     .گرديده است  ،دانشمالكيت  
يا صـحنه مبادلـه      ،)  دانش عرضه( جواب مسأله  و )ي دانش تقاضا( كنش متقابل بين مسأله   صحنه   ،اطالعات

 . اقتصادي استنظام اين بحث همان مصداق ظهور بازار دانش در  .دانش را فراهم كرده اند
دانـش ضـمني را      . آن اسـت    كدگذاري سازي يا آشكار ،ضمنيدانش  ي مبادله پذير ساختن     ها  ي از روش  يك

 .اسـت  هاي رفع محدوديت انتقال پذيري دانش ضمني كدگذاري آن         يكي از راه   . انتقال داد  به راحتي  توان  مين
ها دسترسي كليه اشـخاص       يي است كه به واسطه آن     ها  قالب سازماني در  گنجاندن دانش فردي و    ،كدگذاري

 و )اي ي رايانـه ها نه لزوماً كد( كند ميدانش را به كد تبديل   ،در عمل  ،يكدگذار .نيازمند به دانش تسهيل شود    
هـاي    روش ترين مهم). ١٩٩٨ ،تامس والرنس  (سازد ميقابل انتقال وقابل درك      ،مشهود ،آن را سازمان يافته   

 تبـديل دانـش بـه      ،هافرايند تبديل دانش به   ، محصوالت تبديل دانش به مصنوعات   :  عبارتنداز گذاري دانش كد
گـاه  تبـديل دانـش بـه بن       وهاي كارشناس    نظام و هاي اطالعات بازرگاني   هاي نرم افزاري مانند سيستم     نظام

خوب بيـان    و )كدگذاري شده  (شده گرايش شديدي به دانش آشكار    اي پيشرفته   در كشوره  .مبتني بر دانش  
ي اخير در ها كوشش .هاي انساني وجود دارد  كردن مهارتخود كارهبراي ي دائمي ها كوشش شده هست و

در ايـن راسـتا      ١هـاي مشـتقه    بنگـاه  وهـاي كارشـناس      نظـام  ي اطالعات بازرگاني عمومي و    ها نظامتوسعه  
در   سـاده و    بـه نسـبت    وعـادي   هـاي انسـاني فقـط در وظـايف           البته ثابت شده كه مهارت     .گيرد ميصورت  
 ظـر  خـود كـاره ممكـن اسـت از ن    ينـد فراصنايع با   خودكاره شدن دارند و    قابليت ،شرايط با ثبات   هاو محيط
 دليل تحول سـريع در محصـوالت جانشـين و   ه ب ،اما در زمينه محصوالت   ؛كارا باشند  )كاهش هزينه  (فرايند

 ). Lundvall, 1997( دنجذاب ممكن است چندان مفيد نباش
 ارداد انتقـال حـق يـا قـر     بـه وسـيله    تقاضا كنندگان  عرضه كنندگان و  مبادله دانش بين     ،در بازار دانش  

مدت قرارداد متغير و وابسته بـه ميـزان نيـاز            ).قرارداد استخدام در چشم انداز مرسوم      (گيرد ميصورت  
بـا  فقـط   خريـداران    .اسـت حـداقل زمـان ممكـن       توانايي فراهم كردن دانش توسط فروشنده در         خريدار و 

بـه سـرعت در برابـر     د وتوانايي يـادگيري دارنـ   وخالقيت بندند كه  ميعرضه كنندگاني قرارداد بلند مدت      
                                                 

1. Spin-off 
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كنند و آن را در اختيار  ميدانش كهنه را با دانش جديد جايگزين  ودهند  ميل نشان عمال  عكسياندك تغيير
ربطـي بـه    مبلغ قرارداد وابسته به ارزش اقتصادي دانش مـورد معاملـه اسـت و          .گذارند ميطرف قرارداد   

  . را به خريدار ديگري بفروشدش همان داندتوان عرضه كننده نمي .قرارداد ندارد مدت
شـهرت در بـازاري كـه     .كنـد  مـي شهرت عرضه كننده دانش نقش بسيار اساسي بازي     ،در بازار دانش    

نيروي رانش براي بـازار     يك  بلكه   ،كند تنها نقش تضمين كيفيت را بازي مي      نه   ،اطالعات ناقص وجود دارد   
 ،در بـازار دانـش     ،در واقـع   .شـود   محسوب مي انش  قيمت گذاري بازار د   سازوكار  و وجوه در     ،دانش كارا 

  .شهرت عرضه كننده دانش تابع ارزش دانش است و ،آنقيمت دانش تابع شهرت عرضه كننده 
 
 تكنولوژي بازار )پ

ي باال در مـورد  ها لذا بحث .شود مي دانش فني ناميده در اصطالح تکنولوژي حالت خاصي از دانش است که        
تكنولـوژي غيـر     دو نـوع تكنولـوژي اختصاصـي و        تـوان بـه    مـي تكنولـوژي را     .تکنولوژي نيز صادق است   

تواند آن را كنترل كند  ميدانش فني است كه يك فرد يا بنگاه  ،تكنولوژي اختصاصي .اختصاصي تقسيم كرد
فنـون   هـا و   روش ،تكنولـوژي اختصاصـي قابـل تجـارت        .كنـد حقوقي يك كشور از آن حفاظت       نظام  وتحت  
 ،نـرم افرارهـا    ،هـا  حق ثبت  ،مشخصات ،عملياتيهاي    راه ،دينه شده در كاالهاي قابل لمس     نهادانش   ،مديريت

 ،شـود  سـازماني نهادينـه مـي     هـاي     عادت ها و  انسانكه فقط درمغز    را  دانش چگونگي     و دانش نهادينه نشده  
 . گردد ميشامل 

 عنـوان    بـه  ،ديگـران بعد از توليد بدون دسترسي       )Nelson,2000 ( عنوان دانش چگونگي    تكنولوژي به 
تكنولـوژي  كـه از   اما توليد كننده بـراي آن  ؛ماند باقي مي )گروه يا سازمان ،فرد( يك راز در نزد توليد كننده    

با تبـديل    .كند ميآن را به يك مصنوع تبديل        ،د ودر نتيجه  ده مي را مورد بهره برداري قرار       آن ،استفاده كند 
بـا آشـكار شـدن دانـش         .شـود   مـي از حالت راز بودن خارج       دانش آشكار و   ،دانش چگونگي به يك مصنوع    

پويـا از توليـد كننـد        اقتصـادي منطقـي و    نظـام   در يك   . شود  ميامكان تقليد و استفاده توسط ديگران فراهم        
 عنـوان نماينـده دانـش او         مصـنوع وي بـه     لـذا . شود  ميدانش در مقابل تقليد واستفاده آزاد ديگران حمايت         

 در اصـطالح كـه   ،كنـد  مـي يافـت  شود وسند مالكيت در ود او ثبت مي نام خ ه  ب )قانوني طور  به( رسميطور    به
دانـش ثبـت شـده     ،ت پاداشـي تواند در مقابل دريافـ  ميتوليد كننده دانش . شود مي ناميده  ١ يا حق ثبت   متيازا

 .شـود   مـي يده   نام ٢پروانه حق االمتياز   طالحاً ديگري آزاد گذارد كه اص     خود را براي استفاده فرد يا سازمان      
 گفتـه   ٤ و بـه اسـتفاده كننـده از حـق االمتيـاز پروانـه دار               ٣به دارنده حق االمتياز پروانه دهنده     زمينه  در اين   

بـر   هـا محـدوديت زمـاني دارنـد و        آن: ها يك محدويت عمده ويك شـرط عمـده دارنـد           اغلب پروانه  .شود مي
 . پرداخت پاداشي مشروط هستند

                                                 
1. patent 
2. patent lisense  
3. licencor 
4. licencee 
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نش است كه برخالف    يك ابزار قانوني براي فروش دا      ،در مورد پروانه  توافق   ،كه مشهود است   همچنان
در واقـع    . از همان دانش استفاده كند     ن همچنا دتوان مي ،وقتي كه فرد دانش خود را فروخت       ،كاالهاي فيزيكي 

  .كند ميحق جديد ايجاد يك بلكه  ؛كند  توليد كننده اوليه دانش سلب نميحق مالكيت را از ،ليسانس
ايـن   )Romer,1990 (رومر .يك كاالي اقتصادي است  ،توان استنباط كرد كه تكنولوژي     ميباال  از بحث   

 ومحدوديت پـذير بـودن     )قابل استفاده بودن توسط دو واحد در يك زمان        (  غير رقابتي بودن   دليل  بهكاال را   
گي دانـش فنـي يـا         هچند ويژ  .ده است نامي مييك كاالي شبه عمومي      ،) توانايي جلوگيري از استفاده ديگران    (

 : ها عبارتند از اين ويژگي .كند ميفيزيكي متمايز   از كاالهايتكنولوژي را
 . دانش فني قابل لمس نيست •
 . دانش فني انباشتي است •
 . توان دانش فني را مصرف كرد مين •
 . شود ميدانش فني به سادگي منتقل  •
 . تدانش فني قابل تبديل اس •

تعيـين  لوبيت كاالهاي مادي را نيز دانش       مط ،بر اين اساس   .زيكي نيز دانش است   اساس كيفيت كاالي في   
وليد جريان پيوسته اي    ت ،دانش ،از طرف ديگر   .مطلوبيت پايه دانش تكنولوژي هميشه صعودي است       .كند مي

يكي فيزطور  به ، عامل توليد عنوان تكنولوژي به .سازد مي وخدمات جديد را براي انسان ممكن از محصوالت
نولـوژي  تك ،شـود   مـي  هپيوسـته انباشـت   طـور     بهدانش فني    به دليل اين كه    ،با وجود اين   .شوند فرسوده نمي 

از نظـر اقتصـادي     فقـط   ي  تكنولـوژ  ،عبارت ديگـر  ه  ب ؛گردد  ميمند جايگزين    طور قاعده ه  ب موجود منسوخ و  
ويژگـي   .گردد ميدي منسوخ   در حالي كه كاالي مادي هم از نظر مادي وهم از نظر اقتصا             ؛شود فرسوده مي 

 سـت كـه از چشـم انـداز ارزش بـازاري داراي            ترين ويژگي اين كاال    عدم سوخت فيزيكي دانش فني برجسته     
بكـرات   ،وهره اش تنزل پيدا كنـد     بدون اين كه ج   را  تكنولوژي معين    ،تر به عبارت دقيق   ؛اهميت بسياري است  

 برابـر   عايـدي اش ممكـن اسـت چنـدين         ،اد انتقـاالت  بسته به تعـد    .دادومورد استفاده قرار    فروخت  توان   مي
نهايت است   بيبه   دانش فني در كوتاه مدت نزديك        كشش عرضه  ،ديگربه بيان    ؛شدتر از هزينه توليد با      بيش
 . در مورد كاالي ديگر صادق نيستاين كه 

 واسـطه   تكنولـوژي بـه   .  انباشتي ايجاد دانش فني ماهيت جهـاني وبـين المللـي پيـدا كـرده اسـت                 فرايند
تقريبـاً هـر تكنولـوژي بـراي هـر بنگـاهي كـه پـول                 .كنـد  ميهاي بسياري دراطراف جهان جريان پيدا         شبكه

 بـه وسـيله   ايده عمومي ايجاد شـده در يـك مكـان            .موجود است  ،د الزم براي استفاده از آن را دار       ومهارت
 دانــش فنــي اختصاصــي وهــردو   پويــافراينــدايــن  .انــد ر مكــان ديگــري تكــوين وتوســعه يافتــهافــرادي د

در  .١هـا متفـاوت اسـت    با وجود اين در كوتاه مدت درجه دسترسي به آن. شود ميغيراختصاصي را شامل    

                                                 
اختصاصي در مقابل جريان  طور آزادانه صورت مي گيرد درحالي كه از دانش فني جريان دانش فني عير اختصاصي به. ١

 . شود محافظت مي
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 رقيب نوآوري مشابهي توسعه     به وسيله  وچه زماني كه     شود  ميچه زماني كه فروخته      ،بلند مدت دانش فني   
 . شود مين المللي منتشر در مقياس بي ،شود في مييابد يا نسخه بهبود يافته اش معر مي

 
 بازيگران بازاردانش وتکنولوژي )ت

دالالن  فروشندگان دانش و   ،خريداران دانش  .بازار دانش صحنه مبادله دانش است      ،كه اشاره شد   همچنان
بـازار   :شـناخت اسـت    قابـل تصـور و     ،بازار دانش درسه سـطح     .بازيگران اصلي بازار دانش هستند     ،دانش

 ،در سـطح خـرد    . زار دانش در سطح کالن وبـازار دانـش در سـطح فراسـوي کـالن               با ،دانش در سطح خرد   
قابليـت   دانـش و   ،دانشـکاران  .شوند  مي ناميده   ١افراد هستند که دانشكاران    ،بازيگران دانش در طرف عرضه    

شـهرت و    ،تخصـص ويـژه   داراي  حداقل در يك زمينه از دانـش        اينان   .کنند ميوعرضه  توليد  را  تكنولوژيك  
ايـن افـراد     ؛هسـتند وغيـره    )فراينـد  ،محصول( تبديل دانش به مصنوع    ، كد گذاري دانش ضمني خود     توانايي

 ييبه صورت جز ،حق يا پاداش ي تحت عنوان    غ به ازاي مبل    در قالب سؤال وجواب    ممكن است دانش خود را    
ا در چـارچوب    توانند دانش نهفته خود ر     نمي ولي ؛داراي تخصص ومهارتند   بعضي از افراد   .يا كلي بفروشند  

شخصـي يـا از نظـر ارزشـي         ،  قـدر تخصصـي    اي نيـز آن    دانش عده  .كنندوقابل مبادله   مشخص ساماندهي   
 كه خود را خارج از بازار نگـه       گروه سومي نيز هستند    . آن را به بازار عرضه كرد      توان مينمحدود است كه    

عرضـه   ،افراداز  اين سه گروه     .آورد ميبه ارمغان   شان   تري براي   كه احتكار دانش منافع بيش     چرا ؛دارند مي
 . آيند ميحساب نه دانش ب )بالفعل( كننده

 ،٢هـاي مبتنـي بـر دانـش         نا وسـازم  ها  بنگاه ،در طرف تقاضاي اين بازاردانش در سطح خرد        ،در مقابل 
هـاي   به منظور حل مسـائل خـاص خـود وجـذب قابليـت            هاي دانش قرار دارند كه        وحتي بنگاه  ياندانشجو

دانـش را بـراي      ،ي دانـش  هـا   بنگـاه  .كننـد  ميدانش مبادله    رابطه برقرار و   ،هاي دانش  گاهر بن ذخيره شده د  
هـاي   در حـالي كـه بنگـاه       ؛كننـد  تقاضا مي  ،از آن بهره برداري    و ،فرايند  و به محصول تبديل   ،توزيع ،توليد

 دانـش بـين    نالدال .نماينـد   توزيـع كاالوخـدمات جديـد تقاضـا مـي          دانش را براي توليـد و      ،مبتني بر دانش  
 . دنكن رابطه ايجاد مي )كه دانش دارند كساني (دانش وفروشندگان)دارند نياز دانش به كه كساني(دانش خريداران

 ي دانـش ومبتنـي بـر دانـش در سـطح ملـي هسـتند و                ها  سازمان ،بازيگران بازار دانش در سطح کالن     
 مبتنـي بـردانش درسـطح جهـان و        هـاي دانـش و      ناسـازم  ،بازيگران بازار دانش در سطح فراسوي کـالن       

 . هستند الملل بين
 .تمرکز تحقيق حاضر بربازيگران بازار دانش در سطح کالن خواهـد بـود             ،با توجه به موضوع مورد بحث     

ها ومؤسسـات    دانشگاه :تقسيم کرد که عبارتند از    توان   ميهاي بازيگر در اين سطح را به سه گروه            ناسازم
 و )ي مبتنـي بـر دانـش      هـا   نگـاه ب (ي توليد کننده کاال وخدمات دانش بـر       ها  بنگاه،  ) ي دانش ها  بنگاه( تحقيقاتي
ين حال كـه اسـتقالل      صنعت ودولت در ع    ،در جوامع امروزي سه نهاد دانشگاه      ).دولت (هاي دولتي  سازمان

ها همپوشاني وظـايف      شوند وبين آن   ي يكديگر مي  ها  در توسعه تكنولوژي وارد قلمرو     ،كنند خود را حفظ مي   
                                                 

1. Knowledge Workers 
 . برمبناي دانش علمي است مانند يك شركت دارو سازي بنگاهي كه فعاليت اصلي آن توليد كاالي فيزيكي. ٢
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ي فوق بـه اختصـار   ها ي هريك از نهادها تحول در مأموريت و نقش ،در ادامه .آيد ميوجود ه  ب ها  مأموريتو
 . شود ميبررسي 

 عرضه دانش وتكنولوژي: دانشگاه )ح
ايـن نهـاد در مراحـل اوليـه خـود           . صد ساله دارد   هشت دانشگاه نهاد اجتماعي سختي است که حدوداً قدمت       

نشان داده اسـت     )Etzkowitz,2001( اتزكو ويتز . ي آموزشي بود  ها  اي فعاليت براي مدت طوالني تنها دار    
دو انقالب علمـي در      ،) علمي( دانشگاهيدروني دانشگاه واثرات بيروني بر ساختارهاي       پويايي  كه براساس   

 هـا  اتفاق افتـاد كـه طـي آن دانشـگاه    نوزدهم در اوخر قرن نخست  مينقالب علا: جهان به وقوع پيوسته است 
 ومراكـز  هـا  گـروه  ،بـراين اسـاس    .مأموريت تحقيقـاتي را نيـز بـه عهـده گرفتنـد            ،موريت آموزشي مأ الوهع

 بـر دانـش     هـا   متكي شدن نـوآوري   بر اساس   الب علمي دوم    نقا .وجود آمدند ه  ب دانشگاه در درون  تحقيقاتي
عهده  ،تحقيقاتيو زشيطي آن دانشگاه عالوه بر مأموريت آمو  قرن بيستم اتفاق افتاد كهنيمه دومدر  ،علمي

 داراي مأموريـت  ي كـه يها امروزه دانشگاه ؛شود  ميناميده   نوآوري تكنولوژيك  ي شد كه  سوم دار مأموريت 
ي جديد وابسته بـه     ها  شبكه وهاي   بنگاه ،براين ا ساس   .شوند  مي ناميدهي كار آفرين    ها  دانشگاه ،سوم باشند 

 . وجود آمدن هستنده در حال ب دانشگاه
مأموريـت تحقيـق     ،در انقـالب اول    . بود تدريس افراد  اصلي دانشگاه  مأموريت ،الب علمي اول   انق  از قبل

هـا نـه تنهـا عهـده دار مأموريـت نـوآوري              دانشـگاه  ، انقـالب دوم   فراينددر . شد نيز به مأموريت اول اضافه    
تحقيـق   ،س فـرد بـه تـدريس سـازمان        يبلكه تـدر   ،توسعه اقتصادي واجتماعي شدند    ،ودر نتيجه  تكنولوژيك

 . گرديدفردي به تحقيق گروهي تبديل 
تحـول در عقالنيـت     . عقالنيت دانشگاه نيـز متحـول شـده اسـت          ،ه موازات تحول درمأموريت دانشگاه    ب

   تـوان تحليـل     مـي  ، هيأت علمي  يوترفيع اعضا  ، تأمين مالي فعاليت   روش،  عد هدف فعاليت  دانشگاه را ازسه ب
علمي هيأت  يفيع اعضاها براي تر واعدي که اکثر دانشگاه وقها معيار ،) تا انقالب علمي دوم( در گذشته. کرد

هـدف   ،بـه عبـارت ديگـر      ؛ وانتشـارات علمـي بـود      هـا   ت وکيفيت نوشته  مبتني بر کمي   ،گرفتند کار مي ه  خود ب 
داخلـي وخـارجي اسـاس      معتبـر   انتشـار مقالـه در مجـالت         .ي علمـي بـود    ها  دانشگاه حداکثر سازي نوشته   

عضو هيـأت علمـي ترفيـع       هيچ   ،يعني بدون انتشار مقاله علمي     ؛ک عضو هيأت علمي است    پيشرفت وترفيع ي  
مطابق اين   . انتشار است  ييافزايش کارا  ،ن ديگر اميد رفتن به مراتب باالتر در دانشگاه يا هر سازما         . يابد مين

دايم اين پارا. تاسآن وجه به کاربرد بسط دانش انساني بدون ت افزايش ودانشگاهي  هدف تحقيقات    ،پاراديم
 )مقاله وکنفرانس  ،يعني کتاب  (انتشارات. ۱: دهد ري از دانش را مورد توجه قرار مي       فقط دو روش بهره بردا    

 ي الزم را بـراي    هـا   آمـوزش کـه فرصـت      .۲ و ،کنـد  کمـک مـي    تجميـع وانباشـت توليـد دانـش          فراينـد که به   
ــجويان  ــراي دانش ــي  ب ــراهم م ــش ف ــب دان ــوم  .آورد کس ــن مفه ــق اي ــومي   تحق ،طب ــاالي عم ــک ک ــات ي يق

 . )(Etzkowitz, 1998است
ارزش  ،بتوان انتشـار نتـايج تحقيقـات را محـدودتر کـرد            قدره  اين در حالي که از نظر اقتصادي هر چ        

بـه   ،يابـد  ه همان سرعتي که نتـايج انتشـار مـي         در حقيقت ب   .دست آورد ه  توان از آن ب    مياقتصادي باالتري   
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 عنـوان مـانع ايجـاد بـازار       محرک انتشـار بـه     لذا .شود   اش کاسته مي   ذابيت اقتصادي همان سرعت نيز از ج    
 . شود ميدانش و بنگاه مشتق از دانشگاه ظاهر 

پول را سـتاده     ،افراد اقتصادي  ،در مقابل  .دانند ميپول را وسيله پيشرفت علم      دانشگاهي  اغلب محققان   
ايـن   .دهنـد  مـي پـول مـورد توجـه قـرار      عنـوان ابـزاري بـراي کسـب      علم را بـه  دانند و مي اقتصادي   فرايند
 . بنگاه دارد هاي متفاوت در دو دنياي دانشگاه و حکايت از فرهنگ ،هاي متفاوت به پول نگرش

ي نويـد دهنـده در داخـل مراکـز تحقيقـاتي            هـا   ها هرگز نگران يافتن ايـده      دانشگاه  نيز اخيرهاي    سالتا  
ه هـر دوظرفيـت شـناخت ايـدها وارزشـيابي           تشکيل يـک سياسـت تشـجيع بـ         .هاي خود نبودند   وآموزشگاه

هـاي    و مهـارت   هـا   خودشان را براي توسعه توانايي     ها  دانشگاهتر    بيش ،اما امروزه  ؛پتانسيل شان نياز است   
ي تحقيقــاتي مختلــف تخصصــي هــا ي اقتصــاد ي در رشــتههــا ارزيــابي ايــده شــناخت وبــراي مــورد نيــاز 

 . سازماندهي کرده اند
 .د بود خويبراي مجموعه اعضا حداکثر مطلوبيت ش توسط دانشگاه کسبهدف عرضه دان ،در گذشته

ي رفتـار تحقيقـاتي دانشـگاه از ايـن روش           هـا   تحليـل در   نيز   ۱۹۹۰دهه  از  هاي قبل    منتشرشده در سال  كتب  
 تبيـين   ودانشگاهتحقيقاتي   رفتار   براي تحليل را  ي خود   يهاي اخير اين روش کارا     در سال  .کردند مياستفاده  
بعضـي از محققـان معرفـي    را  عقالنيـت جديـدي  لـذا  . از دست داده است   دانشگاهي  نظام  ت جاري در    تغييرا
 .)Geuna,1999,p.25( ناميد» کسب حداکثر توان رقابتي براي جذب منابع مالي       «توان آن را     که مي اند    كرده

) کـارآفريني ( کتحقيقـاتي و نـوآوري تکنولوژيـ      ،  ي آموزشـي  هـا   هدف دانشگاه از فعاليت    ،طبق اين عقالنيت  
  .کسب حداكثر منابع مالي براي توسعه علم وتکنولوژي است ،وعرضه دانش وتکنولوژي به بازار

 
 ي مبتني بردانشها بنگاه: طرف تقاضاي دانش )خ

بنيادي محـيط  طور    بهو رقابت شديد جهاني      ،کوتاه شدن دوره زندگي محصول     ،نرخ سريع تغيير تکنولوژي   
  به ايجاد پيوستهها ماهيت در حال تغيير اين رقابت نياز سازمان .دگرگون کرده است را ها رقابت اغلب بنگاه

موفقيـت بلنـد مـدت بنگـاه بـه تکنولـوژي جديـد               و   امروزه نه تنها بقا    .تکنولوژي جديد را افزايش داده است     
 .ش دهنـد  نيـز افـزاي   را  هـاي خـود      ها انتظار دارند با معرفي تکنولـوژي جديـد عايـدي            بلکه آن  ،وابسته است 

)SANTORO,2000 ( 
اد دانـش   جاي( گرفت مي نوآوري مورد توجه قرار      فرايند توليد دانش مجزا از      فرايند ،۱۹۹۰ اوايل دهه    تا

تصـادفي از بيـرون     طور    به ١ عنوان رحمت غيرمترقبه    در شكلي از تكنولوژي جديد به      دانش). ازبرونطور    به
 كـه  دادنشـان   )Gibbon,et al,1994( ٢ دانـش بـه سـبك    اما نظريه توليد ،خواست مي اقتصادي بر فرايند
بنگاه نه تنها مصـرف كننـده دانـش          .شود  مياقتصادي ايجاد   نظام   نوآوري و  فراينددورنزا در   طور    بهدانش  
ــت ــش   ،اسـ ــد دانـ ــه در توليـ ــش   وبلكـ ــع دانـ ــ( توزيـ ــوزي آمـ ــارت آمـ ــاركت   )وزش ومهـ ــز مشـ نيـ

بعضـي از   ،ي پيشـرفته هـا  كشورامروزه در . }Etzkowitz,Glbrandsen and Levitt (,2000({كند مي

                                                 
1. Manna from Heaven 



 ___________________________________________________________________٥٥ 
 

 

 رقيـب   هـا   زمينـه   مواقـع و   بعضـي بلكـه در     ؛توليد دانش هستند  هاي    طرحنه تنها شريك دانشگاه در      ها   بنگاه
 . شوند ميي توليد وتوزيع دانش محسوب ها فعاليت دانشگاه در

خـود   درون در را کنولوژيکوت علمي دانش توليد وظرفيت توانايي صنعتي يها  بنگاه اکثر ،اينوجود   با
 و نـدارد  اقتصـادي  صـرفه  بنگـاه  داخـل  در دانش توليد ،کالن ديد از و خرد ديد از چه ،گذشته ازآن .ندارند
 حـل  بـراي  خـود  نيـاز  مـورد  دانش ،عقاليي رفتار با صنعتي بنگاه ،بنابراين .است ملي کار تقسيم با متضاد
  .کند مي کسب دانشگاه مانند المللي نوبي ملي شايسته يها نهاد از را ونوآوري مسأله

 ،کند مي تعريف سود حداکثر را اقتصادي هرفعاليت از بنگاه هدف که مرسوم اقتصادي نظريه برخالف
 ،نيسـت  طريـق  آن از سود حداکثر وکسب موجود منابع بهينه تخصيص بنگاه هدف ،دانشمبتني   اقتصاد در

 عبـارتي  هبـ  ؛يابـد  دست ١رقابتي مزيت به طريق اين از تا است پيوسته نوآوري و يادگيري بنگاه هدف بلکه
 ٣اي هسـته  يهـا   قابليـت  بـا  ،خـود  موجـود  ٢يهـا   قابليـت  فاصله سازي حداقلبه دنبال    دانش بر مبتني بنگاه

)Amesse, F. and P. Cohendet,2001(  بـار  بـه  رقـابتي  مزيـت  بنگـاه  بـراي  دانشـي  هـر  البتـه  .اسـت 
 و راپـرت  .کند مي هدايت اي هسته قابليت سويه  ب را بنگاه هاي فعاليت که تاس نوآوري دانش ،اين .آورد مين

 ،دارد نيـاز  نـوآوري  بـراي  بنگـاهي  هـر  که را دانش گونه پانزده )Reppert and et al,1999 (همکارانش
 . دهد مي نشان توضيح با همراه هارا آن )۲ (جدول .اند ناميده نوآوري دانش را ها وآن اند کرده ارائه

                                                 
2. Competitive Advantage 
3. Competencies 
4. Core Competencies.  
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 نوآوري دانش شناسي گونه .۲دولج
 توضيح دانش رديف
  ومهندسي علمي يها نظريه ۱
 ومصنوعي طبيعي مواد هاي ويژگي فهم مواد هاي ويژگي ۲
 ها طرح گزينش، کنندگان استفاده هاي نيازمندي فهم طراحي ومشخصات ضوابط ۳
 طراحي فرايند در خالقيت، عمل بنيادي اصول فهم طراحي مفاهيم ۴
 داوري يها ومهارت ساختاري يها رويه درک توانايي طراحي يها ابزار از برداري بهره ۵
 ) وخاص عام (طراحي يها جنبه تمام در مهارت طراحي يها قابليت ۶
 قبلي کار تجربه عملي تجربه ۷
 وآزمون آزمايش انجام شده پذيرفته هاي راه فهم وتجربه آزمايش يها رويه ۸

۹ 
 نتـايج  تفسـير  و ،آزمايشـگاهي  وتجهيـزات فنون   از برداري بهره قاتيتحقي برداري بهره

 وآزمون آزمايش
 ) وخاص عام( وتوسعه تحقيق وسازماندهي مديريت در مهارت وتوسعه تحقيق يها قابليت ۱۰
  وتجربي آزمايش يها داده ۱۱
  فرايندو محصول جديد يها ايده ۱۲

۱۳ 
 ارزيـابي بـراي    کننـده  اسـتفاده  خـورد  بـاز  يـا ،  ها  تالش،  ها  پيلوت عملياتي عملکرد

 خدمات يا ،مواد، عناصر
 پيلوت توليد در مهارت توليد قابليت ۱۴

۱۵ 
 يهـا   ظرفيـت ،  تجهيـزات  ،مـواد  ،دانـش  يـافتن  ،يابي مکان توانايي دانش دانِش

 نداشتند وجود قبالً که خدمات يا ،صصيخت
 

 ترين صرفه وبا تر مطمئن کند تأمين مختلف نابعم از را نوآوري دانش مختلف يها  گونه دتوان  مي بنگاه
 . است دانشگاهمنبع 

 
  در بازار دانشدولتنقش  )ج

نقـش دولـت در كشـورهاي پيشـرفته در راسـتاي دخالـت               در عصر حاضر با ظهور جامعه واقتصاد دانش       
عه وسـ تشـويق وتحريـك ت   ،هـا  دولـت راهبرد امروزه  .اقتصادي دگرگون شده استنظام تر در كاركرد   بيش

طراحـي شـرايط     وگذاري   نقش سياسـت   عالوه بر اين كه   دولت   ،اين اساس بر. اقتصادي مبتني بر دانش است    
 و توليـد كـاال وخـدمات جديـد         )نقـش سـنتي دانشـگاه     ( توزيـع دانـش    در توليـد و    ،کـرده را حفظ   چارچوب  

يـک از دانشـگاه     ترين تقاضا کننـده دانـش علمـي وتکنولوژ         از طرف ديگر مهم    .جويد ميمشاركت   )نوآوري(
شكست بـازار از  . ١: توان تقسيم كرد مي به دو دسته  راعلل دخالت بيش از گذشته دولت در اين امور         .است

اد پايه  توجيه اقتص  .آوري از چشم انداز اقتصاد تكاملي     نونظام  شكست  . ٢چشم انداز اقتصاد نئوكالسيك و      
اسـتدالل    دوره بعـد از جنـگ جهـاني دوم         گذاري درامـور علـم وتكنولـوژي در       براي دخالت دولت و سياست    
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 ،هـدف  اقتصـاد مقيـاس و   ،ناهمگني اطالعـات  ، عوارض جانبيدليل به ممكن است ها بازار .شكست بازار بود  
كه حصـول   دنسه عامل اساسي وجود دار .دني ورود با شكست مواجه شوها محدويت  و تشخيص ناپذيري 

 دننـامعين بـو   :د ايـن عوامـل عبـارت از       نسـاز  مـي  وصـي را محـدود    ص عـامالن خ   به وسيله بهينه اجتماعي   
تفكيـك ناپـذيري     و )يا شبه عمومي   (كاالي عمومي در زمره   دانش  قرار گرفتن    ، ايجاد دانش  فرايندپيامدهاي  

 . اساسي در توليد دانش
 .دهـد  مـي ل كمتـري بـه توليـد آن نشـان           لذا بخش خصوصي تماي    .دانش علمي يك كاالي عمومي است     

ي هـا  بنگـاه  ،بنـابراين  . اسـت هاري در نوآوري تكنولوژيك با نا اطميناني بسيار باال همرا      همچنين سرمايه گذ  
 يـك   عنـوان  بر اين اسـاس دولـت بـه   . دهند مي نشان نها ريسك گريز تمايلي به سرمايه گذاري در اين زمينه     

 . شود ميگذار خطر پذير وارد عمل  سرمايه
 كنش متقابل ويادگيري بين انـواع مختلـف         به وسيله ي  پيشرفت تكنولوژ  ،در چشم انداز اقتصاد تكاملي    

 يـادگيري اسـت     فرايندتكنولوژي يك   پيشرفت  در واقع   . شود  مياجتماعي حاصل   -عامالن اقتصادي  دانش و 
هـا برمبنـاي     بنگـاه  .گيرد ميصي از نوآوري شكل     صورت تدريجي وانباشتي در راستاي الگوي مشخ      ه  كه ب 

نيـز  را ها منابع خـارجي دانـش        البته آن  .كنند مينوآوري جستجو   راي  برا  ود فرصت جديدي    خپايگاه دانش   
پيشرفت تكنولوژي نه  ،نبنابراي .[ Carlsson and Jacobsson (1997)]گيرند  به كار ميدر اين جستجو 

نـوآوري نيـز وابسـته    نظـام  بلكه به چگونگي كنش آن با عـامالن ديگـر در          ،تنها به عمكرد دروني يك عامل     
 ،ماننـد دانشـگاه   ،ي ايجاد كننـده دانـش   ها  ناي نوآوري با ديگر سازم    ها   به منظور توسعه فعاليت    بنگاه .است

 ،ضعيف بـر قـرار شـود      طور    بهاگر اين رابطه    . كند ميمؤسسات تحقيق وتوسعه وديگر بنگاه رابطه بر قرار         
لـه كشـور    كه در كشـورهاي درحـال توسـعه از جم          ،ممكن است پيشرفت تكنولوژي با آهستگي انجام شود       

ناسـازگاري وعـدم انطبـاق       )OECD,1998 (هاي اقتصادي وتوسعه   سازمان همکاري  .گونه است  ايران اين 
 كـه در     دارد يانـواع مختلفـ    ،نظـام شكست  . تعريف كرده است  مند    نظامنوآوري را شكست    نظام  عناصر در   

ونقش جديـدي را ايفـا      د  شو  مي دولت وارد عمل     ها  با توجه اين شكست   . ها اشاره شد    ي قبلي به آن   ها  قسمت
 . كند مي

يعنـي   ،نوآوري وبازار دانش وتكنولـوژي را بـه دو دسـته   نظام ي دولت براي جبران شكست    ها  فعاليت
دسـته بـه اختصـار    اين دو   هريك از   جا     اين در .توان تقسيم كرد   مي ،سياستگذاري و ايجاد شرايط چارچوب    

 . شود ميتشريح 

 سياستگذاري .۳-۷-۱
اقتصـادي را بـه دو دسـته        نظـام   براي پر كردن شكاف دانش ونوآوري تكنولوژيـك در          هاي دولت    سياست

دولـت بنگـاه     ،در سياسـت مسـتقيم     .ي غيرمسـتقيم  هـا   هاي مستقيم وسياسـت    سياست :توان تقسيم كرد   مي
يـك   مانند تضمين بازدهي سرمايه گذاري يك بنگاه در        ؛دهد ميمستقيم مورد توجه قرار     طور    بهوصنعت را   

در  .يا سرمايه گذاري در يك زمينه تكنولوژيك داراي خطر در يك صنعت خـاص             ،  آوري تكنولوژيك نوطرح  
حق مالكيت معنوي را  ؛دهد ميبنگاه را مورد توجه قرار  ،دولت به واسطه دانشگاه  ،ي غير مستقيم  ها  سياست
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ايف دولـت فـراهم     تـرين وظـ    عالوه بر آن امروزه يكي از مهـم        .كند مينتقل  ماز اشخاص ودولت به دانشگاه      
 . كنش متقابل دانشگاه وبنگاه اقتصادي استبهبود براي ي الزم ها كردن زمينه

 فراهم سازي واصالح شرايط چارچوب. ۳-۷-۲
تغييـر   . است  ساختارهاي واسطه  وانين و ق،  اري نهادي زکارگ ،ي ترفيع ها  برنامه ،منظور از شرايط چارچوب   

فرينـي در   آ   تقويـت فرهنـگ کـار      قالنيـت فعاليـت دانشـگاه و      تغييـر ع   ، هيـأت علمـي    يعقالنيت فعاليت اعضا  
ايـن عوامـل در      .دنـ گير مـي ي ترفيع مورد توجه قـرار       ها  كه در قالب برنامه   هستند  از جمله عواملي     ،دانشگاه
اي نيـز در     سـاختارهاي واسـطه    اري نهـادي و   زكـارگ  .ي قبل تا حدي مـورد بررسـي قـرار گرفـت           ها  قسمت
 . شود ميپرداخته  در اين بخش صرفاً به قوانين مالكيت فكري .دنشو ميي بعدي بررسي ها قسمت

 
 حقوق مالكيت فكري
يعنـي قـانون     ، توسعه دانش وجـود قاعـده بـازي        فرايندتسهيل   عمل كارا بازار دانش و     الزمه شكل گيري و   

از  ،مبـاني حقـوقي آن   و انـواع  ،ي فكـري  يـ دارا شـود   ميدر اين قسمت سعي      . است ١حفاظت از دارايي فكري   
  .شود لحاظ نظري روشن

فكر و عقل انسان     به وسيله  كه   شود  ميچيزهاي اتالق   به  دارايي فكري    ،كه از عنوانش پيداست    همچنان
 فكري بـه دو     ييدارا .داراي ارزش اقتصادي است    محصول انديشه بشري و    ،اين دارايي  .دنشو  ميايجاد  

الگوهـاي بهـره     ،ل اختراعات تكنولوژيك   است كه شام    صنعتي يييك شاخه دارا   :شاخه قابل تقسيم است   
شـاخه ديگـر حـق       .غيـره اسـت    طراحـي صـنعتي و     ،خـدمات  تجاري براي كاالهـا و    هاي    نشان ،برداري
هاي  برنامه ،آثار صوتي ،ها فيلم ،رقص ،سعك ،ها نمايشنامه ،موسيقي ،ادبي است كه ازآثار  برداري    نسخه
دارايـي فكـري اسـرار       ،عـالوه بـر آن    ). ,۲۰۰۰Alikhan (كنـد  مي وغيره حفاظت    ها  نرم افزار  واي    رايانه

 . شود ميشهرت را نيز شامل  تجاري و
بـراين   .سـت  ا هـا   هـا در غيرقابـل لمـس بـودن آن          هاي فكري با ديگر انواع دارايي      تفاوت عمده دارايي  

درو خـو مثال در يك زمـان معـين        براي   ؛توانند از آن استفاده كنند     مياساس در واحد زمان افراد متعدد       
از يـك   نـد   توان  مـي در واحد زمـان افـراد بيشـماري         اما   ؛استفاده كند از يك خودرو    تواند   ميفقط يك نفر    
طراحـي   .تر از ابـداع آن اسـت   آسان نسخه برداري از دارايي فكري بسيار .استفاده كننداي    برنامه رايانه 

اما در  .نه در بر داشته باشدهزي بسيار  بطول انجام وها ونوشتن يك برنامه كامپيوتري ممكن است سال
بنـابراين در صـورت فقـدان        .برداري كرد  نسخهتوان آن را     مياندك   با هزينه بسيار   عرض چند دقيقه و   

هـا رابـه    آن برداري از آثار اصلي پرداخـت و  توان به نسخه ميقوانين مربوط به دارايي فكري به آساني    
نظـام   .ا از پاداش اقتصادي تالش خود محـروم كـرد         ها ر   ايجاد كنندگان اصلي آن    قيمت پايين فروخت و   

 ،غيره قانوني اعالم كردن نسخه برداري غيرمجاز انـواع دارايـي فكـري             حقوقي با تعريف حق مالكيت و     
ر بعد از مدت معين كه خالق اثـ        البته حقوق مالكيت معنوي زمانمند است و       .برد مياين مسأله را از ميان      

                                                 
1. Intellectual Property Protection 
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بـا اشـاعه آن در دامنـه         .كند مياجازه اشاعه پيدا     شود و  منقضي مي  ،تبه پاداش عادالنه خود دست ياف     
  ).۱۳۸۰، شختر (شود ميوسيع منافع اجتماعي نيز حاصل 

ضوابط وچـارچوب    ،و شرايط   فكري خود  يسازمان يا كشوري به داراي     ،مالكيت داشتن فرد   ،بنابراين
براسـاس ايـن    .شـود  مييي فكري ناميده  قانون دارادر اصطالح كه شود مي قانوني تعريف   به وسيله  ،آن

هاي فكري اشاره شـده در بـاال         نظام حقوقي هريك از دارايي     .شود  مي تعريف   ١حق مالكيت فكري   ،قانون
هـاي فكـري از همـان ابتـداي          بعضي از دارايي   .شوند  ميحفاظت   حمايت و  ، تعريف حق مالكيت   به وسيله 
امـا بعضـي ديگـر بـراي حمايـت قـانوني بـه               ؛گيرند ميتحت حمايت قانون قرار      طور خودكار به  پيدايش  

 .  حقوقي از طرف يك سازمان دولتي نيازدارندياعطا
اثـر بخشـي     كـارايي و   .ام حقوقي براي حمايت از دارايي فكري دارند       ظتقريباً تمام كشورهاي جهان ن    

اي پيشـرفته   ام حقوقي دارايي فكري در كشوره     ظعمدتاً ن  .ها از كشوري به كشور ديگر متفاوت است         آن
حـق   ،ي حقـوقي  هـا   در تمـام نظـام     ،امـا  كند مياثر بخش تر از كشورهاي در حال توسعه عمل           كاراتر و 

بايـد   ،از يك طرف بـا حمايـت كـافي         .نيروي متضاد است   عادل بين دو  تمالكيت فكري در راستاي ايجاد      
جـاد  ز طرف ديگر بـراي اي     ا ترغيب كرد و   ها را براي ايجاد دارايي فكري جديد تشويق و         سازمان افراد و 

  .آزادي استفاده ديگران را فراهم ساخت ،سريع منافع اجتماعي الزم است
 

 
 

 مقدمه
از  نـد توان  ميها    آن .بدل شود  صنعت رد و   دانشگاه و  که وجهي بين   بدون اين  ،ي زيادي وجود دارد   ها  روش

تکنولوژي شکل   بازاردانش و  ارچوب که در چ   ها  شبكهاين   .با يکديگر تعامل داشته باشند    ها    اين روش طريق  
 ابتدا بدون توجه    ند كه ديگرنيز وجود دارد  هاي    شبكه .شوند  مي تعاملي فرا بازار ناميده      هاي  شبكه .گيرند نمي

تکنولـوژي قـرار     کـار در چـارچوب بـازار دانـش و         خودطـور     بهبعد از مدتي    اما   ؛آيند مي به وجود به بازار   
هـاي فـوق     يک از کانال   هر ،در ادامه اين فصل    .بخش عمومي   از دانشگاه و   ٢ي مشتق ها  مانند بنگاه  ؛گيرند مي

 . شود ميتحليل 
 تعاملي فرا بازارهاي  شبكه) الف
 .توانند با يکديگر تعامـل داشـته باشـند         ميشبكه  دولت از طريق سه      بنگاه و  ،فرا بازار دانشگاه  سازوكار  در  
  ، وآموزشي٤مشارکت تحقيقاتي ،زشيآمو  و٣حمايت تحقيقاتي:  عبارتند ازها  شبكهاين 

                                                 
1. Intellectual Property Right  
1. Spin-offs 
2. Research Support 
3. Cooperative Research 

دانشتعامل علم و صنعت به وسيله فرابازار و كارآفريني مبتني بر : فصل چهارم
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 منافع جانبي : جريان آزاد دانش )يك
دانشگاه به آموزش  .گونه همکاري يا قراردادي وجود ندارد صنعت هيچ تعاملي بين دانشگاه وشبكه در اين 

 ؛دده ميخود را انجام عادي ي ها فعاليت صنعت نيز و پردازد ميانتشار نتايج تحقيقات   تحقيق و  ،دانشجويان
 هيأت علمي و با شرکت در ي اعضاة شد  ومقاالت منتشر  ها  کارکنان بنگاه با مراجعه به کتاب      اما مسئوالن و  

 آگاهانـه و  نيـز   هـا را      آن کنـد و   مـي اطالعات کسب    دانش و  ،ناآگاهانه آگاهانه و آنان  هاي   جلسات سخنراني 
  .گيرند ميکار ه ي خود بها در فعاليتناآگاهانه 

در  .بسـتگي دارد   تمايل وخواست استفاده كننده از دانـش       ،توانايي ،به استعداد  ان دانش جريشبكه،   ايندر  
 ياد گيري است كه توسط آن سـازمان         فراينديك   ،به درون يك سازمان يا يك نهاد       واقع جريان مؤثر دانش   

ي افـراد    يـادگير  سازمان وابسته به توانايي   استعداد يادگيري   گفت  توان   مياز اين رو     .شود   مييا نهاد انجام    
تمايل به يادگيري وابسته به عامل       دانش موجود در سازمان و    به  توانايي ياد گيري وابسته      ،درون سازمان 

 . تعامل طبيعي است که از قديم االيام وجود داشته است ،اين نوع تعامل. انگيزشي سازمان است

  حمايت تحقيقاتي وآموزشي) دو
حمايـت مـالي از    ،ي تحقيقـات بنيـادي دانشـگاه   هـا   طرح مالي بنگاه از  شامل حمايت  ، اين روش تعامل   ،در کل 
ــه کــارورزان دانشــگاهي در بنگــاه  ،هــاي آموزشــي هبرنامــ ــات ب ــات  دادن امکان و اســتفاده بنگــاه از امکان

تجهيزاتـي صـنعت بـه دانشـگاه اسـت کـه         شامل کمک مالي و،حمايت تحقيقاتي .آزمايشگاهي دانشگاه است 
پول  دانشجويان يا فراهم کردنبراي فراهم کردن کمک هزينه تحصيلي  ،ها آزمايشگاههبود براي ب  ها  دانشگاه

تعامـل  سـازوكارهاي   تـرين    کم اهميـت  سازوكار  اين   .کنند مياستفاده   ي جديد تحقيقاتي محتمل   ها  طرحاوليه  
 .  (Santoro and Chakrabarti, 2002) است تعاملسازوكار صنعت در مقايسه با ساير  دانشگاه و

 آموزشي مشارکت تحقيقاتي و) سه
ماننـد مشـارکت بنگـاه در توسـعه          ،مشـارکت آزاد   :نوع است همکاري دانشگاه و صنعت بر دو        مشارکت و 

هـاي آموزشـي     ريـزي  مشارکت بنگاه در برنامه    ،پيشنهاد برنامه توسط بنگاه    ،شگاهي درسي با دان   ها  برنامه
مانند  ،) سهم (مشارکت مبتني بر حق و )Santoro, and Gopalakrishnan,2000)و مانند آن  دانشگاه

و  ،ات کـاربردي  قهاي تحقي   طرحاجراي   مشارکت طراحي و   ،ي آموزشي مشترک  ها  مشارکت بنگاه در برنامه   
  .توسعه و کارآفريني ي تحقيق وها   طرحاجراي  مشارکت در طراحي و

 اتي کاربردي و  ي آموزشي وتحقيق  ها  هدانشگاه قرارداد همکاري در زمين      بنگاه و  م،در مشارکت نوع دو   
و منـافع پـولي      حـق دارنـد   كسـب شـده      فکـري    يـي طرف در دارا   که هر دو    طوريه  ب .کنند توسعه امضا مي  

دانشگاه حـق خـود از دارايـي     ،البته ممکن است در قرارداد همکاري     .کنند احتمالي را طبق قرارداد تقسيم مي     
آرايـش گـروه مشـترک معـين بـراي حـل مسـائل         .کند ه واگذارفکري ايجاد شده را در مقابل وجهي به بنگا       

هـاي   از جملـه مشـارکت    عادي،  ي  ها  قرارداد مشاوره بلند مدت بنگاه با دانشگاه براي فعاليت         ،صنعتي فوري 
 . استتحقيقاتي نوع دوم 
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  تعامل به واسطه بنگاه مشتق از دانشگاه) ب
 ،يـك از نهادهـاي دانشـگاه       هـر  ر فرض بر اين بود کـه      فرا بازا   صنعت از طريق بازار و     -در تعامل دانشگاه  

 ، كـار اختصاصـي صـنعت    ،نوآوري تكنولوژيـك   .دارنداي   تعريف شده   مرزهاي مشخص و   ،دولت صنعت و 
كـار   ،نـوآوري بـراي    گذاري و ايجـاد انگيـزش     سـت اختصاصـي دانشـگاه و سيا      آموزش كـار   توسعه علم و  

 ظهـور سـبك دو     و يـد در سـازمان توليـد دانـش        امـا امـروزه بـا بـروز تحـول جد           ؛اختصاصي دولت بـود   
)Gibbons, et al,1994 (در علممو انقالب دو  از يك طرف،در توليد دانش جديد  )Etzkowitz,2001( و 

دولـت فروريختـه     صـنعت و   ،مرزهاي سنتي نهادهاي دانشگاه    ،جامعه دانش از طرف ديگر     ظهور اقتصاد و  
 صـنعت  ،قسمتي از حوزه دانشگاه    .ها را از يك ديگر تميز داد         آن توان مرز  ميها ن  از زمينه بسياري  در   .است

  .آيد حساب ميبه دانشگاه  ،سمتي از صنعت قو شود  ميمحسوب
 وظـايف مشـترك و وظـايف         يعنـي  ،را بـه دو گـروه     دولـت    بنگـاه و   ، وظايف سه نهاد دانشگاه    امروزه
 وظايف مشترك هـر سـه نهـاد         ،وسعهتحقيقات ت  تحقيقات كاربردي و   . دسته بندي كرد   توان  مي ،اختصاصي

 توليد  ،صاصي بنگاه توظايف اخ  . وظايف اختصاصي دانشگاه هستند    ،موزش عالي  آ تحقيقات بنيادي و   .است
 توليد كاال وخـدمات     ،در حالي كه وظايف اختصاصي دولت      .باشد ميآموزش ضمن خدمت     خدمات و  كاال و 
  .١استري گذاسياست خدمات با ريسك باال و توليد كاال و ،عمومي

اند  ي جديدي ظهور كرده   ها  وسازمان ٢ي سه جانبه  ها  ها شبكه  مأموريت وجه به اين تداخل وظايف و     با ت 
وظايف ). Etzkowitz and Leydesdorff ,2000 (شوند مي ناميده ٣هاي چند رگه نا سازمدر اصطالحكه 

 به گونه اي    ها  اين سازمان  .شود  يي چند رگه انجام م    ها  سازمان اي از  ه به واسطه زنجير   ها  مشترك اين نهاد  
 اطالعـات  و داده ، تبديل دانـش   فراينددر   . كامل كنند   تبديل دانش را   فرايند  كه شوند  ميسازماندهي   تشكيل و 

 بـه  را محصـول سرانجام   و محصول يا تكنولوژي تنديس به را تكنولوژي و تكنولوژي به را علم ،علم به را
، ٤تحقيقاتي پاركعناوين   تحت ،دهند مي انجام را تبديالت اين كه اي طهواس هاي ناسازم .كنند مي تبديل پول

 هـا   سـازمان  ايـن  . ناميده مي شوند   ٨تجاري انكوباتور و ٧تكنولوژي انكوباتور،  ٦تكنولوژي پارك،  ٥علم پارك
 . دنشو اداره شركت يا بنگاه يك صورت به و مشتق دولت يك يا بنگاه ،دانشگاه از است ممكن

سازوكاري  که شود  مي تعريف سازي يرتجا يها  تنش رفععاملي   ،٩دانشگاه از مشتق نگاهب ،نظريه در
 بنگـاه  واقـع  در .کنـد  مـي  فـراهم  ملـي  و منطقه سطوح در تکنولوژي و دانش اقتصادي منافع حرکت براي را

 انشـگاه د ياعضـا  به وسيله  ،يافته توسعه تکنولوژيک يها  ايده مبناي بر که است بنگاهي ،دانشگاه از مشتق
 از كـه  بنگـاهي  ،کـل  در .شـود   مـي  تأسـيس  دانشـگاه  توسط ،) دانشجويان و کارکنان ،علمي هيأت ياعضا(

                                                 
 . نندك سياستگذاري نقشي بازي نميزمينة اما در  ؛دانشگاه در سياست سازي ملي نقش دارند الزم به توجه است که بنگاه و ۱

2. Tri-lateral Networks 
3. Hybrid Organizations  
4. Research Park  
5. Science Park 
6. Technology Park  
7. Technology Incubator  
8. Business Incubator 
9. University Spin-off 



٦٢________________________________________________________________ 
 

 

 ناميـده  دانشـگاه  از مشـتق بنگـاه    ،كنـد  مـي  فعاليـت  تكنولـوژي  توسـعه  زمينه در و شود  مي مشتق دانشگاه
 .صـنعت اسـت   – دانشـگاه     مهمترين عامل پيوند   ،بنگاه مشتق از دانشگاه    ).Rappert,et,al,1999( شود  مي

ي كـه در صـنعت ايجـاد        هـا   وپـيش نمونـه    شـود   مـي اساساً بين مسائل اصولي كه در دانشگاه طـرح وحـل            
 .هسـتند بر ايـن شـكاف   هايي  ، به منزله پلي  ي مشتق از دانشگاه   ها  بنگاه . شكاف عميقي وجود دارد    ،دنشو  مي

اقتصـادي  نظـام    دانشگاه بـه صـنعت و      وژي از  انتقال دانش وتكنول   شبكهترين   ها مهم  در واقع اين نوع بنگاه    
  .])۵ (تصوير[هستند 

 
 ي مشتق از دانشگاه در پرکردن شکاف بين علم وصنعتها نقش بنگاه): ۵ (تصوير

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

كـه از ايـن تصـوير        همچنـان  .دهـد  ي دو رگه را نشان مي     ها  ناعمومي نقش سازم  ، سيماي   )۵( تصوير
آن را تا سـطح پـيش نمونـه توسـعه      ،گيرند ميي مشتق از دانش مفهوم را از دانشگاه       ها  بنگاه ،مشهود است 

 . فروشند يا به يك بنگاه نوآور ميبه محصول تبديل كرده سپس  دهند و مي
بنگـاه مشـتق از دانشـگاه در        مورد  تحقيق در    ،از آنجا که بحث کار آفريني دانشگاه بحث جديدي است         

براي تبديل نتايج تحقيقات به ( )Ndonzuau and et al,2002( همکارانش  وندونزوا .مرحله نوزادي است
 : اند که عبارتند از بر شماردهرا چهار مرحله  ،ز دانشگاهي مشتق اها ارزش اقتصادي از طريق بنگاه

 ي تجاري از تحقيقاتها ايجاد ايده. ۱
 ها ايده  جديد ناشي اززي مخاطره آميها   طرحطراحي . ۲
 ؛ ي تحقيقاتها   طرحاز مشتق ي ها نگاهبايجاد . ۳
 .  از دانشگاهي مشتقها  بنگاهبه وسيلهتحکيم ايجاد ارزش اقتصادي . ۴

 با توجه بـه     ها   ايده ،در مرحله اول   ؛دن اشتقاق جهاني دار   فرايند در   ييک از اين مراحل کارکرد خاص      هر
  بررسـي و  هـا   در مرحلـه دوم ايـده      ؛گيرنـد  مـي مورد ارزشيابي قرار     وشوند    ميامکان تجاري سازي ايجاد     

 از ر مرحله سوم بـا ايجـاد بنگـاه مشـتق    د ؛دنشو  ميي کار آفريني واقعي تبديل      ها    طرحها به     ترين آن  حتملم

 صنعت دانشگاه

 بنگاه مشتق از دانشگاه

مفهوم دهيا ش يپ محصول
 مسألهحل  نمونه

 نعتن علم وصيشکاف ب
س

ازمان
 

هاي 
 .

چند رگه
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ي ها  اين بنگاه به وسيله  ارزش اقتصادي ايجاد شده      ،در مرحله چهارم   و يابد مي تحقق     طرحبهترين   ،دانشگاه
 . کند ميتحکيم پيدا  جديد

 نتـايج   يتعـداد زيـاد   دل  در واقـع از      . گـزينش اسـت    فراينـد هـر مرحلـه يـک        ،که مشهود است   نانهمچ
بـه   تعـداد انـدکي  نيـز  ميان نتايج داراي ايـده تجـاري    از و .آيد بيرون مي تعداد اندکي ايده تجاري   ،تحقيقاتي

  از دانشـگاه   ه مشـتق   بنگا  به ميزان کمي به      طرحاز اين    ؛کنند ميگذاري پيدا     سرمايه   طرح ،فرصت تبديل شده  
بـا   .ننـد ک اقتصـادي پيـدا مـي   تعداد کمي توانايي ايجـاد ارزش   نيز  هاي ايجاد شده     از بنگاه  و ؛دنشو  تبديل مي 
ديگر زنجيـروار بـه يکـ     بلكـه    ،ندمراحل چهارگانه باال مسـتقل از يکـديگر نيسـت          ، گزينش فوق  فرايندتوجه به   

شده به کيفيت    کيفيت بنگاه ايجاد  و   ،بنگاه ايجاد شده است   ارزش اقتصادي وابسته به کيفيت       .هستندمتصل  
 چنـد  فراينداين  ييدر واقع کارا .که خود وابسته به کيفيت ايده اوليه است ،ي نهايي شده بستگي دارد    ها    طرح

 . ترين پيوند وابسته است مرحله اي به ضعيف
 

  از دانشگاهاسطه بنگاه مشتقرزش اقتصادي به و تبديل نتايج تحقيقاتي به افرايند ):۴ (تصوير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرحلـه   هـر   و فرايند بلکه کل اين     ؛گيرد مي تبديل نتايح تحقيقات به ارزش اقتصادي به سادگي شکل ن          فرايند 

 . مواجه است ، وديگر منابع مقاومتها تهديد، ها محدوديت ،مشکالت، با موانع ،آناز 
 بايـد  ،فعاليـت اقتصـادي اسـتفاده كننـد       جهت  د از نتايج تحقيقات خود در       ننها بتوا   دانشگاه براي اين كه  

 ,Etzkowitz) .وجـود آورنـد  ه هاي سنتي اسـتفاده از نتـايج تحقيقـات شـان بـ       اساسي در روشيتغييرات

يعنـي   ؛تر شدن دو مفهوم متضـاد از علـم وابسـته اسـت             بهره برداري تجاري از تحقيقات به نزديک       )1998
 فراينـد دهد و مفهوم اقتصادي که علم را نهاد        مي مورد توجه قرار     فرايند ستاده    عنوان   را به  مفهومي که علم  

 ،فراينـد  بنـابر ايـن يکـي از مسـائل مهـم در ايـن      ) McMillan et al. , 2000) .گيـرد  مياقتصادي در نظر 
 . چگونگي سازگار سازي اين دو مفهوم را با يکديگر است

 

نتايج تحقيقات
 

فرايند تبديل نتايج تحقيقاتي به ارزش اقتصادي به واسطه بنگاه 
صادي مشتقه
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 نتيجه گيري بخش) پ
جديـدي از توسـعه در      مرحله   عنوان    دهد که اقتصاد دانش به     ميز تحول در اقتصاد جهاني نشان       چشم اندا 

مرحلـه  شده و وارد ايـن      مبتني  دانش   پيشرفته جهان نيز بر    ي اقتصادي ها نظام اکثر .حال ظاهر شدن است   
بايد خود به ناچار     مانند ايران نيز براي حفظ حيات        اي  قتصادي در حال توسعه   اهاي   نظام .اند ريدهتوسعه گ 
وضعيت مطلوب اقتصاد ايران را اقتصاد مبتنـي         لذا .گردندتوسعه  مرحله  و وارد اين    مبتني شوند   بر دانش   

 . توان تعريف کرد ميدانش  بر
تحول در تعامل نهـادي       تحول نهادي و   ،شدن به يک اقتصاد مبتني بر دانش       دو شرط الزم براي تبديل    

صـنعت و    ،هاي سـخت ماننـد دانشـگاه      ونهاد ،علم و ي نرم مانند قانون   ها  نهاد :اند ها بر دو گونه    نهاد .است
بنگـاه   ، دانشگاه به بنگـاه دانـش    بايددانش   اقتصادي به اقتصاد مبتني بر    نظام  براي تبديل شدن يک      .دولت

 وضـعيت   نبنـابراي  .دولت مرسوم به دولت مبتني بر دانش تبديل شـود          صنعتي به بنگاه مبتني بر دانش و      
 . شود مي تعريف »متکي شدن بردانش«يک از نهادهاي فوق برمبناي  وب هرمطل

دولـت مبتنـي    ( و دولـت   )بنگاه مبتني بردانش   (بنگاه،  )بنگاه دانش  (با توجه به وضعيت مطلوب دانشگاه     
فـرا بـازار     ،بـازار تکنولـوژي    ،بـازار دانـش   سـازوكار   هـا بـا چهـار         وضعيت مطلوب تعامل آن   ،  ) بردانش
 . شود به صورت زير تعريف مي  از دانشگاهگاه مشتقوسعه دهنده تکنولوژي مانند بني تها وبنگاه

 
 ي تعاملها سازوكار .الف
 بازار دانش. ۱

  هيأت علمييي صنعتي توسط اعضاها مشاوره )فلا
  هيأت علمييخدمات آموزشي در بنگاه توسط اعضاارائه  )ب
 قرار دادهاي تحقيقات کاربردي )پ

 دانشگاهيارکنان تحقيقات كت در صنعت به وسيله ايجاد يك وضعي) ت 
 آموزش مداوم ي کوتاه مدت ويژه براي متخصصانها هدور )ث 
 ها  توسط بنگاه وفوق ليسانسيدکتردوره  دانشجويان يها پايان نامهتأمين مالي  )ح 

 التحصيل شده غاستخدام دانشجويان اخيراً فار )خ
 ي صنعتيها در بنگاه هيأت علمي ياعضابراي کار پاره وقت  )ج
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 ها ي تعامل وعوامل انگيزش آنها سازوكار: ۶تصوير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بازار تکنولوژي .۲

 خريد ليسانس دانشگاه توسط بنگاه )الف
 خريد حق امتياز دانشگاه توسط بنگاه )ب 
  توسط بنگاه هيأت علمييخريد حق امتياز اعضا) پ 
 فرا بازار .۳

 ها حمايت )الف
 ي تحقيقات بنيادي دانشگاهها   طرححمايت مالي بنگاه از - 
 ي آموزشيها حمايت مالي از برنامه- 

 دادن امکانات به کارورزان دانشگاهي در بنگاه-
  استفاده بنگاه از امکانات آزمايشگاهي دانشگاه-

  مشارکت همکاري و )ب 
 ي درسي با دانشگاهها توسعه برنامهمشارکت بنگاه در -
 ي آموزشي مشترکها مشارکت بنگاه در برنامه-

 دانشگاه
 

  بنگاه
 
 بازار

دانش 
يوتکنولوژ

نگاهب
 از مشتق

 دانشگاه 

کاربردي حقيقاتت

تحقيق 
 توسعه اي و

 ينيرفکارآ

 آموزش

ق يتحق
 ياديبن

توليد 
 ساختمحصول

 ش نمونهپي

حل 
 مسأله

فرا
بازار

سياستگذاري : دولت
 براي بخش دانش

ط چارچوب براييطراحي شرا: دولت
 دماتخبخش کاال و

سياستگذاري در: دولت
 بخش کاال وخدماتزمينه 

ــرايط: دولــــت طراحــــي شــ
 چارچوب براي بخش دانش

عوامل انگيزش
 هاي تعاملکانال

 تعاملهايشبكهعوامل انگيزش
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 محققان صنعتي تعامل غير رسمي کارکنان تحقيقات عمومي و-
 هاي تحقيقات کاربردي    طرحطراحي واجراي در مشارکت -
 هاي نوآوري    طرحطراحي واجراي در مشارکت -
 منافع جانبي ) پ

 هاي اطالعاتي ات از طريق بانکاطالع جريان دانش و- 
 هاي مختلف  نامک  هيأت علمي دريهاي اعضا جريان دانش به بنگاه از طريق سخنراني-
نيـز   کتـاب و    هيأت علمي بـه بنگـاه از طريـق انتشـار مقالـه و              ياعضا جريان اطالعات علمي از دانشگاه و     -
 نترنتيا
 ) نرخ تشکيل بسيار باال (هاي چند رگه ناتوسعه سازم .۴

 ) مکان يابي شده در فضاي باز (ي علميها تدارک امکانات پارک )الف
 ) اوليهي ها فضاي اداري وخدمات ارائه شده به بنگاه (انکوباتورهاايجاد  )ب 
 کنندگان از تجهزات نوآوري  استفادهييراهنمابراي ي عمومي ها آزمايش )پ 
 تحقيقات عمومي هاي مشترک بين صنعت و آزمايشگاه )ت 
 .مشتق از دانشگاههاي  شرکت )ث 

 
 خذآم منابع و) ت
طـرح جـامع   ”،تحليل تقاضاي صنعت دانش براي دانش آموختگان آموزش عالي “ )١٣٨٠(،   يعقوب ،انتظاري •

  .پاييز .زي آموزش عاليير برنامه موسسه پژوهش و ،نياز سنجي
در دسـت   ” وختگان آموزش عـالي   تحليل تأثير تغيير تكنولوژي بر تقاضا براي دانش آم        “،   يعقوب ، انتظاري •

 . زي آموزش عاليير برنامه چاپ در فصلنامه پژوهش و
، مؤسسه خدمات فرهنگـي رسـا      ،ترجمه محمود طلوع  ”داري معه پس از سرمايه   جا“ )١٩٩٣( دراكر پيتر اف   •

١٣٧٥  

 ،روزنامـه رسـالت    ،ترجمـه سـيد حسـين ميـر شـاكي         "مالكيت معنوي چيسـت؟   ") ٨/٢/١٣٨٠(راجر،  شختر •
۲۰/۱۱/۸۰ . 

فصلنامه علمـي   وريادولت عامل مؤثر در توسعه فن عت وصن ،ارتباط دانشگاه") ١٣٧٩(محمد نقي  ،مهدوي •
 . پژوهشي شريف شماره هفدهم و

 
 

• Abramowitz,M. and David (1996) , “Technological change and the rise of 
intangible  investments: the us economy’s growth path in the Twentieth 
Century”in D. Foray and B- A: Landvall (eds). Employment and Growth in the 
knowledge –base Economy. OECD,Paris.  



 ___________________________________________________________________٦٧ 
 

 

• Amesse, Fernand and P. Cohendet (2001) " Technology transfer revisited 
from the perspective of the knowledge-based economy", Research Policy 30 (2001) 
1459–1478 
• Antonelli,C. (1999) "The evolution of the industrial organization of the 
production of knowledge" Cambridge Journal of Economics (8) , 823–833.  
• Arrow,K (1962a) "Economic Welfare and the Allocation of Resources for 
Invention. in  
• Arrow,K (1994) "Methodological Individualism and Social Knowledge. 
American Economic Review pp. 84,1-9.  
• Arrow,K. (1962b) “The economic implications of learning by 
doing”,Review of Economic Studies. 29 (2) ,pp. 155-73.  
• Branstetter Lee (2000) " Exploring the Link Between Academic Science and 
Industrial Innovation: The Case of California’s Research Universities Columbia 
Business School 813 Uris Hall 
• Carlsson B. and Jacobsson S. (1998) “In search of useful public policies-
Key lessons and issuses for policy makers. In B. Carlsson (Ed. ) ,Technological 
systems and industrial dynamics. Kluwer Academic publishers.  
• David,P. A. (1994) "Positive FEED-backs AND Research Productivity in 
Science: Reopening Another Black Box. in Granstrand,U. (ED) Economics 
and Technology. Elsevier,Amsterdam.  
• Drucker P. F. (1994) ”The age of Social Transformation. The Atlantic 
Monthly 53-80 
• Etzkowitz Henry and Leydesdorff (1996) “ The Triple Helix of university –
industry- government relations: a laboratory for knowledge-based economic 
development”. EASST Review 14 (1) ,14-19.  
• Etzkowitz Henry and Leydesdorff (1997) “Universities in the Global 
Economy: A Triple Helix of university –industry- government relations”. Cassell 
Academic,London.  
• Etzkowitz Henry and Leydesdorff (2000) “The dynamics of innovation: 
from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university –industry- 
government relations” Research Policy 29 : 109-123 
• Etzkowitz, H. (1998). "The norms of entrepreneurial science: cognitive effects 
of the new university–industry linkages" Research Policy 27 1998 823–833 
• Etzkowitz,H. (2001) “The Second Academic Revolution and the Rise of 
Enterepreneurial Science. ”IEEE Technology and Society,22 (2): 18-29.  
• Foray,D and Daivd ,p (1995) ,”Accessing and expanding the Science and 
tecnology Knowledge –base”,STI Review ,NO 16,OECD,Parise.  

• FORAY,D,and LUNDVALL,B,-A. (1996) “The knowledge-based economy: 
from the economics of knowledge to the learning economy ,” Employment and 
Growth in the knowledge-based Economy OECD,Paris.  

• Foray,D. and Jacques Mairesse (2001) ," THE REMARKABLE 
PROPERTIES OF KNOWLEDGE AS AN ECONOMIC GOOD: A NOTE" 
• Freeman,C. (1995) "The National System of Innovation in Historical 
Perspective. Cambridge Journal of Economics 19,5-24.  

• Geroski,P. (1995). Markets for tecnology: Knowledge innovation and 
appropriability, 



٦٨________________________________________________________________ 
 

 

• Geuna, Aldo (1999) " The Economics of Knowledge Production: Funding the 
Structure of University Research"Edward Elgar Publishing,inc.  
• HOUGHTON J. AND P. SHEEHAN (2000) “A Primer on the Knowledge 
Economy” Centre for Strategic Economics Studies ,Victoria University,2000 
• Kazakova (2001) “Innovation,Universities and Changing Environment in 
Modern Russia” Enahoven Center for Innovation Studies,Conference: The 
Future of Innovation Studies, Enahoven University of Technology,The 
Netherlands,20-23,September 2001.  
• Lundvall, B. -Å. (2000) ,'The learning economy – implications for the 
knowledge base of health and education systems', in OECD-CERI, 
Knowledge Management in the Learning Society, Paris, OECD, forthcoming.  
• Lundvall,B. -A. (1997) “National Systems and National Styles of Innovation” 
Aalborg. Aalborg University,DRUID /IKE-GROUP.  
• MACHLUP F. � �1984 , Knowledge, its creation, distribution and economic 
significance, vol. III, Princeton University Press.  

• Maskell,P. and MALMBERG,A. (1999) “Localised learning and 
industrial competitiveness”Cambridge Journalof Economics 23,1999,P. 167-
185.  

• Matusik,S. F. and HillC. W. L. (1998) ”The Utilization of contingent work 
knowledge creation ,and competitive Advantage. ”Academy of Manage ment 
Revieew. 1998 Vol. 23. no. 4. p. 80-697.  

• McMillan, G. S. , Narin, F. , Deds, D. L. , (2000). An analysis of the critical 
role of public science in innovation: the case of biotechnology. Research Policy 29 
(1) , 1–8.  
• Ndonzuau,F. N. and et al (2002) " A stage model of academic spin-off 
creation"Technovation 22 (2002) 281–289 
• Nelson, Richard R (1986) "Knowledge and Innovation Systems" in 
"Knowledge Management in the Learning Society” OECD 
• Nelson, Richard R (1986). ,”Institutions supporting technical advance in 
industry,” American EconomicReview, May 1986, 76 (3) , 186-189.  

• Nonaka ,I. and Takeuchi ,H. (1999) “AThrory of the FirmKnoledge 
Creation Dynamics “In The Dynamics Firm ,Edited by chandler ,at al 
OXFORD uni. Press P. 215241.  

• Nonaka I. (1995) “Manageing innovation as an Organizational Know 
ledge Creation Process”in “Tecnology Manage ment and Corporate Stratey 
ies: ATricontinental Pers pective ,edited by J. Allows he and GPogorel 
,Elslsevier Scienmcive B. U. All rights reseved 

• OECD (1998) , “Tecnology ,Productivity and Job Geation: Best Policy 
Practices”,Parise.  

• OECD (1996) “The knowledge –based economy”General 
Distribution,OECD/GD 

• OECD, (2000) “Knowledge Management in the Learning Society” OECD  

• Polanyi,M. (1966) ,Tacit Dimension (london: Routledge &Kegan Puul).  



 ___________________________________________________________________٦٩ 
 

 

• Rappert,B. ,A. Webster and David Charles (1999) "Making sense of 
diversity and reluctance: academic–industrial relations and intellectual 
property",Research Policy 28 1999 873–890 
• Romer, Paul, (1986) “Increasing returns and long-run growth,” Journal of 
Political Economy, October1986, 94 (5) , 1002-1037 
• Romer, Paul. (1990. ) “Endogenous Technological Change,” Journal of 
Political Economy, 98: S71–S102.  
• Santoro Michael D and Alok K. Chakrabarti (2002) " Firm size and 
technology centrality in industry–university interactions" Research Policy 31 
(2002) 1163–1180 
• Santoro Michael D. and Shanthi Gopalakrishnan (2000) " The 
institutionalization of knowledge transfer activities within industry–university 
collaborative ventures" J. Eng. Technol. Manage. 17 (2000) 299–319 
• SANTORO, MICHAEL D. (2000) "SUCCESS BREEDS SUCCESS: THE 
LINKAGE BETWEEN RELATIONSHIP INTENSITY AND TANGIBLE 
OUTCOMES IN INDUSTRY–UNIVERSITY COLLABORATIVE VENTURES" 
THE JOURNAL OF HIGH TECHNOLOGY MANAGEMENT RESEARCH 
VOL. 11/NO. 2/ 2000 
• Whinston, A. et. (1997) , "The Economics of Electronic Commerce", 
Macmillan Computer Pubishing, 
• YAMAMOTO,H (2001) "Development of a knowledge market based on 
reputation, and absorption of u n c e r t a i n t y i n e l e c t r o n i c c o m m e r c 
e"Toshizumi OHTA Graduate School of Information Systems, University of 
Electro-Communications 
• Alikhan,Shahid (2000) "Socio-Economic Benefits of Intellectual Property 
Protection in Developing Countries"WPO 

 
 

 
 
 

تعامـل   و عـام طـور     بـه  ، عنوان وضعيت مطلوب تعريـف شـد كـه اقتصـاد ايـران               وضعيتي به  ،در بخش قبل  
بخـش حاضـر وضـعيت موجـود         در .نـد نبايد به سمت آن حركت ك      ،خاصطور    بهصنعت در آن     دانشگاه و 

 ،از ايـن رو    .گيـرد  ميدولت مورد بررسي قرار      صنعت و  ،مل دانشگاه تعا اقتصاد ايران از نظر تكنولوژيك و     
 وضعيت موجـود اقتصـاد ايـران از نظـر سـطح             ،در فصل پنجم   .اين بخش در سه فصل سازمان يافته است       

 عنـوان ابـزار انـدازه گيـري         نمايه پيشرفت تكنولـوژي بـه      ،در اين فصل   .شود ميبررسي  توسعه تكنولوژي   
 ،فصـل ششـم    در ؛گـردد  ميشود و وضعيت ايران با ساير كشورها مقايسه          رفي مي اقتصاد مبتني دانش مع   

 و شـود   مطالعـه مـي    دولت در راستاي هدف توسـعه تكنولـوژي        صنعت و  ،وضعيت موجود تعامل دانشگاه   
دانشگاه در ايران با وضعيت مطلوب تعريف شده         در فصل هفتم وضعيت موجود تعامل صنعت و       سرانجام  

  .گردد مناسب براي رفع شكاف موجود پيشنهاد مي راهكاري الزم و شود و  ميدر بخش قبل مقايسه

 بررسي وضعيت موجود تعامل دانشگاه و صنعت در ايران: بخش دوم
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 جديـدي از توسـعه مـورد بررسـي قـرار گرفـت و          مرحلـه    عنـوان     اقتصاد دانـش بـه     ،در فصل اول گزارش   
هاي عمليـاتي ايـن نـوع     اما به ويژگي ؛اقتصاد مبتني بر دانش ناميده شد   ،آن فاز  هاي اقتصادي واقع در    نظام
تحليـل    تعريـف عمليـاتي اقتصـاد مبتنـي بـر دانـش و             ،هدف اين فصل   .نگرديداي   هاي اقتصادي اشاره   امنظ

 . وضعيت اقتصاد ايران در مقايسه با آن است
 اندازه گيري عملكرد اقتصاد مبتني بر دانش) الف

گيـري   اندازه ،در يك نگاه اجمالي وارسي     خالصه و طور    بهاقتصادي را   نظام   براي اين كه بتوان عملكرد يك     
قدمت تهيـه    .تحليل قرار داد   مورد تجزيه و   وكرد  هيه  را ت هايي   نمايه وها    شاخص بايد ،گذاري نمود سياست و
 بـه  ،اقتصـادي نظـام  كلي اندازه گيري عملكرد يـك     طور    به و هايي  و نمايه  ها تحليل چنين شاخص   تجزيه و  و

 هـا تهيـه و      كـه در ايـن سـال       ييهـا  شاخص .دگرد  بعد از جنگ جهاني دوم بر مي       بخصوص به   و ١٩٣٠دهه  
كالسـيك از   نئو  مبنـاي نظريـه اقتصـاد كالسـيك و         بـر   بسيار ساده و   ند،گرفت ميتحليل قرار    مورد تجزيه و  

 ،گذاري سرمايه ،هاي توليد  اقتصادي در زمينه  نظام  هاي اقتصادي در سطوح بنگاه و        بررسي تفصيلي فعاليت  
 ،هـاي سـنتي    ايـن شـاخص    .ندشد ها استخراج مي    نرخ تغيير آن   وري و  بهره ،ارزش افزوده  ،اشتغال ،مصرف
 . ندكرد  ميييهاي اقتصادي راهنما گيري ها را در تصميم دولت

هاي اقتصادي سـنتي بـه       نظامحركت  به دنبال آن،      صنعت دانش و   پيدايش اما با ظهور اقتصاد دانش و     
خـدمات    ارزش واقعـي كاالهـا و      يينمـا  باز ييتوانااز  ديگر   ،هاي سنتي  شاخص ،اقتصادهاي مبتني بر دانش   

به كار زنـان   ،هاي سنتي  شاخص نمونه در برخوردار نيستند؛ براي    اقتصادي  نظام   عملكرد   در نتيجه  نوين و 
تغذيـه   ي آموزشي و  ها  هزينه ،ي آلودگي محيط زيست   ها  هزينه ،يستي حفاظت از محيط ز    ها  هزينه ،دار خانه

 .شـد  مـي توجـه ن  مانند آن    انتقال دانش و   توزيع ،توليد ،توسعه و  تحقيق يها  هزينه ،جمعيت نيروي انساني و  
نـوين  هـاي اقتصـادي    نظـام اساسي عملكرد  اندازه گيري درست و   و ها  ييبنابراين براي پاسخ به اين نارسا     

 . هاي جديدتري توسعه يافت شاخص تري صورت گرفت و مطالعات وسيع
خـاص  طـور     بـه عام وصنعت دانـش     طور    به ،مبتني بر دانش   اندازه گيري عملكرد اقتصاد      ،اينوجود  با  

ابل  كمتر ق  هاي فكري  سرمايه  و هاي صنعت دانش   چرا كه فعاليت   ؛هاي اساسي مواجه است    همچنان با چالش  
بـه منظـور   حسـابداري  نظـام    ايجـاد    بـراي  ،ي فيزيكي ها  سرمايه هاي سنتي و   بر خالف فعاليت   .لمس هستند 
توسعه دانش كـه     هاي يادگيري و   فعاليت . موانع ساختاري وجود دارد    ،ه فكري يسرما ها و  فعاليت ارزشيابي

لـذا امـروزه تنهـا     .ي كردن بـا مشـكل مواجهنـد   كم در قيمت گذاري و    ،اساس اقتصاد مبتني بر دانش هستند     
نش در رابطـه بـا    مبتني بر داصنايع صنعت دانش و تحليل تجريه و وغير مستقيم براي     ييي جز يها شاخص
كدگذاري شده كه  دانش ضمني و حتي سهم هريك از انواع .دنهاي دانش وجود دار  و رشد در پايهموجودي

همچنين ميزان دانش توليد شـده در يـك دوره           .مشخص نيست  ،ها ذخيره شده    نامتن سازم  در مغز افراد و   
ع ديگـر   جريـان يافتـه از يـك منبـع بـه منبـ             مصـرف شـده و     ،توزيع شـده   ،انباشته شده در يك منبع     ،معين

شكاف اقتصاد ايران از اقتصاد مبتني بر دانش: صل پنجمف
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  هنـوز ناشـناخته اسـت      اًعملكرد اقتصـادي تقريبـ     تر اين كه رابطه بين ايجاد دانش و        مهم نامشخص است و  
)OECD,1996 .( 

دانش در مقـام نهـاده    .ودش ظاهر مي) نوآوري(  عنوان ستاده   وهم به ) قابليت(  عنوان نهاده   دانش هم به  
هـاي سـنتي بـه       وقتـي كـه نهـاده      .ايز اساسـي دارد   نيروي كار تم   هاي سنتي مثل سرمايه فيزيكي و      با نهاده 

براي  ،دنياب مطابق با ساختار تابع توليد مرسوم اقتصاد رشد مي         ،دنشو موجودي منابع اقتصادي اضافه مي    
دانـش بـا    ،نيروي كار اما بر خالف فوالد و ؛را افزايش دهدخودرو  د توليد   توان  ميتر    كارگيري فوالد بيش  ه  ب

شـقوقي از    دهـد و    عملكـرد اقتصـادي را تحـت تـأثير قـرار مـي             ،سـاختار توليـد    وتغيير دادن خـود شـيوه       
 . وجود نداشت آورد كه قبأل مي به وجود را ها فرايند محصوالت و

كيفيـت   يـت و  كم ،دهـد  مـي قتصاد را تحت تأثير قرار      ستاده بالقوه ا   عموماًاين كه دانش جديد     علي رغم   
حتـي بـه    ( دي كه بتواند اثر واحـد دانـش را بـر عملكـرد اقتصـادي              تابع تولي  .نيستچندان دانسته شده     آثار

بسـته   .دانش ظرفيت ثابت ندارد    ، اي سنتي  بر خالف كاالهاي سرمايه    .نشان دهد توسعه نيافته است    ) تقريب
موجب گـردد،   تغييرات عظيمي را    ممكن است   يك ايده معين     ،ديگر شرايط اقتصادي   رقابت و  ،به كار آفريني  

 ) OECD ,1996( دطي ايجاد كند يا اين كه اصالً اثري نداشته باشتغيير متوسيا 

هاي اقتصـاد   ديگر شاخص و) GDP(توليد ناخالص داخلي     ،دانيم كه از اقتصاد كالن سنتي مي      همچنان
چوب مفهـومي   چار ،اما در اقتصاد مبتني بر دانش      ؛دنشو گيري مي  هاي ملي اندازه   چوب حساب كالن در چار  

صـنعت دانـش در     ترين جايگاهي براي      كوچك ،چرا كه در اين چارچوب     ؛شود دار مي  لههاي ملي مسأ   حساب
مسائلي را درباره  سازد و عمل اندازه گيري ستاده كل را مشكل تر مي ،سرعت تغيير .نظر گرفته نشده است

يفي كاالهـا    مانند تغيير ك   عواملي اساسأ .وردآ  مي به وجود  شاخص ستاده     عنوان  استفاده از اندازه نهاده به    
هاي ملي مشاركت    حسابنظام  مؤثر در    مناسب و طور    به ،وكهنگي سريع محصوالت   هزينه تغيير  ،خدمات و

 )OECD,1996(دنشو داده نمي
توان عملكرد اقتصاد مبتني بـر دانـش    ميهاي سنتي اقتصاد استاندارد ن     با توجه به بحث باال با شاخص      

هاي جديد در  مسأله شاخص .نمايد ميهاي جديد ضروري  صسعه شاخلذا تو .و صنعت دانش را تحليل كرد
صـنعت دانـش     عام و طور    به ، نشانه اي از ويژگي منحصر به فرد اقتصاد مبتني بر دانش            خود ،حال توسعه 

 اقتصـاد مبتنـي بـر       ،هاي بهبود يافته براي صنعت دانـش ودر نتيجـه          شاخصبه   ،در كل  .خاص است طور    به
 گيري دانـش نهادينـه    اندازه. ١ :نياز است   به صورت زير    درسطح خرد وكالن   گيري دانش  ندازهدانش براي ا  

اندازه گيري موجودي وجريان    . ٣ ،ي دانش ها  اندازه گيري نهاده  . ٢ ،هر سازمان وهر بخش    ،هر فرد  شده در 
 و،هـاي دانـش    انـدازه گيـري شـبكه     -٤ ،ي دانـش  هـا   انـدازه گيـري سـتاده     . ٤ ،ندانش در سـطح خـرد وكـال       

معرفـي وبـراي     OECDرا  هـاي مـرتبط بـا مـوارد فـوق            عمـده شـاخص    .يـادگيري  يري دانش و  گ اندازه. ٥
نيروي انساني   ، در رابطه با مخارج تحقيق و توسعه       ها  هاي نهاده  شاخص .استكرده  تهيه  عضو   كشورهاي

ارتباطـات توسـعه    اي وتكنولـوژي اطالعـات و    وتجهيـزات سـرمايه  ، پشتيباني تحقيـق   نيروي انساني  ،محقق
 . ندا تهياف
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 ،كتـب و مقـاالت چـاپ شـده          بـا تعـداد    ي مرتبط بـا انـدازه گيـري سـتاده دانـش در رابطـه              ها  شاخص
هـاي حـق     داده .هسـتند   توسعه يافتـه   تعداد حق امتياز   تعداد اختراعات و   ،اي تحقيقاتي اجرا شده   ه  طرحتعداد

هـا تقريبـأ تمـام       اين داده  .ندمزيت خاصي برخوردار   از   ،ملي حق امتياز دارند   نظام  امتياز در كشورهايي كه     
يادي از اطالعات مرتبط بـا       مقدار ز  ،اسناد حق امتياز   و ،دنده ي تكنولوژيك را تحت پوشش قرار مي      ها  رشته
 حـق امتيـاز چنـدين راه وجـود          هـاي   تحليل داده  براي .دنشو  غيره را شامل مي    مخترع و  ،تكنولوژي ،اختراع
در ايـن    .گروه محصوالت صنعتي اسـت     ه جغرافيايي و  ق با ناحي  يك راه گروه بندي حق امتيازها مطاب       ؛دارد
نـه   چراكه ؛ندنك كامل منعكس نمي  طور    بهوليد شده را     ميزان دانش ت   ي مبتني بر حق امتياز    ها   شاخص ،روش

همچنـين حـق     . ونه تمام حق امتيازهـا اهميـت يكسـاني دارنـد           شوند  ميتمام كاربردهاي جديد از دانش ثبت       
 . دنكن ميتر يا پيشرفت در دانش را يان  ي خاص را به جاي مفاهيم عموميها ي عملي ايدهامتيازها كاربردها

 ،هاي بين دانش توليـد شـده       نسبت .شود را شامل مي  ها   جزء كوچكي از اختراعات ونوآوري     ،حق امتياز 
 دوره معين را بـه صـورت تصـوير   يك ها وحق امتيازهاي شكل گرفته در يك كشور در        نوآوري،  اختراعات

 .  نشان دادتوان مي) ۳-١( 
 ) ۴-۱ (تصوير

 
 

 
 

 
 
 

از ان كمـي     ميـز  ،شـود   از درياي دانشي كه در يك سال توليد مي         ،كه از اين شكل مشهود است      همچنان
از سـرمايه دانـش ايجـاد شـده فقـط            شود و   كه سرمايه دانش ناميده مي     از نظر اقتصادي سودمند است    آن  

تبـديل بـه     آناز  كمـي   مقـدار    ، آمـده  بـه وجـود   همچنـين از اختراعـات       ،مـد انجا  مـي به اختـراع    از آن   اندكي  
بنابراين بـراي    .استبسيار ناچيز   نيز  نوآوري ثبت شده     اختراعات و  .گردد  مييا ثبت   شود    ميهاي   نوآوري

 ي ديگر و  ها   شاخص بايد؛ بلكه   ي حق امتياز استفاده كرد    ها  توان تنها از داده    ميتحليل عمكرد صنعت دانش ن    
 . ري را به كار گرفتمع تجا
 
 اصلي اقتصاد مبتني بر دانش هايفرايندارزشيابي ) ب

بـه اقتصـاد     جديدي از توسـعه شـود و      مرحله   عنوان    اقتصادي وارد اقتصاد دانش به    نظام  براي اين كه يك     
شـاعه  ا ،اشـاعه تكنولـوژي قـديمي      ،ايجاد تكنولوژي  فرايندار   حداقل در چه   بايد ؛تبديل گردد  مبتني بر دانش  

اين قسمت ضـمن     در .باشد پوياي بسيار بااليي   و توانايي   داراي ،تشكيل سرمايه انساني   و تكنولوژي جديد 
 . شود ميها ارائه  ي مناسبي براي اندازه گيري آنها شاخص ،هافرايندتشريح اين 

 حجم دانش توليد شده

 حجم اختراعات انجام شده

 حجم اختراعات ثبت شده

 حجم نوآوريها
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 ايجاد تكنولوژي) يك
ايـن   .شـود   مـي تبـديل    )فرايند محصول يا  (ي است كه طي آن دانش به مصنوع جديد        فرايندايجاد تكنولوژي   

گيـري   شـكل  .گردد  ميشود كه طي آن مصنوع به ارزش اقتصادي تبديل            نوآوري تكميل مي   فرايندبا   ،فرايند
 پيچيـده و   ،شان زمان بـر   هاي خاصي دارد كه ايجاد     زير ساخت  و ها   نياز به ظرفيت   ها  ها در كشور  فراينداين  

 داشتن ظرفيت نـوآوري     ،اين وجود با .دنگير ميكشورها شكل ن  ها در همه    فراينداز اين رو اين      .دشوار است 
ترين    بيش اقتصاد جهاني  .خواست تمام كشورها ي جهان است      ،يل باالترين سطح ظرفيت تكنولوژيك    تشك و

 ؛ بـه ظرفيـت نـوآوري نيـاز دارنـد          ها  همه كشور  .دهد ميپاداش را به رهبران و مالكان نوآوري تكنولوژيك         
كامل طور    بهد  توان  ميننيز   )فرايند محصول و  (توانايي نوآوري تكنولوژيک   و  ايجاد ،ظرفيتاين  چراكه بدون   

 اخيـر در جهـت افـزايش تجـاري          رونـدهاي گرچـه    ،افتد مياق  فنوآوري در سرتاسر جامعه ات     .يابندتوسعه  
 . دنكن  نوآوري حركت ميفرايندرسمي سازي سازي و 

با توجه به فقـدان      .ي زيادي الزم است   ها   شاخص ،لوژي ايجاد تكنو  فرايندكامل   براي ارزشيابي دقيق و   
به تصوير كشيدن   براي  دو شاخص مهم     ، اين محاسبات  مناسب  الزم و  يها  سري داده  هاي كامل و   شاخص

 شـده اسـت كـه       ي اعطا ها  سرانه حق ثبت  نخست   ؛دنگير مي مورد استفاده قرار     يك كشور سطح نوآوري در    
 از حق امتياز از خارج و سرانه     ها   سرانه دريافت  دوم .كند ميمنعكس  ي تكنولوژيك را    ها  سطح جاري فعاليت  

 كـه هنـوز      را آميز از گذشته   ي موفقيت ها  به خارج است كه موجودي نوآوري     " ي شهريه ليسانس  ها  پرداختي
 . كند مي منعكس ،ارزش بازاري دارند

 
 هاي جديد ه نوآورياشاع) دو

بـه  اين امر  .هاي جديد را قبول كنند  نوآوريبايد دانش صاداقتي ها بهره بردن از فرصت   براي  همه كشورها   
 عنوان سهمي از صادرات كل        به ،تكنولوژي پيشرفته و متوسط   " صادرات محصوالت  ، اشاعه اينترنت  وسيله
 . شود مي اندازه گيري ،كاالها

 
 هاي قديمي اشاعه تكنولوژي )سه

 گرچه در بعضي مواقع ميان     . قديمي نياز دارد   هاي  دانش به اشاعه بسياري از نوآوري      اقتصادمشاركت در   
اشـاعه گسـترده     و  انباشـتي اسـت    فراينـد يـك   اما پيشرفت تكنولوژي     ،ممكن است در اين خصوص    زدن   بر

در اين چارچوب از دو شاخص  .هاي جديد ضروري است جذب نوآوري هاي قديمي براي پذيرش و نوآوري
هـاي   اسـتفاده از تكنولـوژي    ايـن دو شـاخص بـراي        زيرا   ؛برق استفاده شده است     يعني خطوط تلفن و    ،مهم

 . آيند به شمار ميي انساني ها  بسياري از فعاليتهاي فراگير در نهاده  از وندجديدتر مورد نياز
 

 )ي انسانيها مهارت (سرمايه انساني )چهار
سـرمايه   .سـت اساس پيشـرفت تكنولـوژي ا      ، عنوان دانش نهادينه شده در وجود انسان         به ،سرمايه انساني 

سرمايه انساني كـه     د و كن ميها را ايجاد     سرمايه انساني كه تكنولوژي    :استانساني تكنولوژيك بر دو گونه      
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 بـراي پويـايي     ها  بخش عمده اي از مهارت    . دهد ميقديمي را مورد بهره برداري قرار        هاي جديد و   تكنولوژي
نيـاز  ي  هـاي جديـد    بـه مهـارت   آن  ننـدگان از    استفاد ك هم  ايجاد كنندگان و    هم   .تكنولوژيك ضروري هستند  

نيـاز  ) مهـارت (سـازگاري   هاي جديـد بـه       تسلط بر جريان پايداري از نوآوري     براي  تكنولوژي امروز    .دارند
رياضـيات   مهارت در علم و    هاي شناختي و    كه مهارت  اند  هاي پايه  ايي آموزش ه هاي چنين توانايي   پايه .دارد

جـذب   هاي انسـاني مـورد نيـاز در ايجـاد و           بيان مهارت براي  ده  اده ش دو شاخص استف   .دهند ميرا توسعه   
ي فني  ها  زش عالي در رشته   نرخ ثبت نام ناخالص در آمو      ميانگين سالهاي تحصيل و    :عبارتند از  ،ها نوآوري

ي ها دادهاما  ،زش حرفه اي نيز در نظر گرفته شودگرچه مطلوب است كه آمو .رياضيات علوم و ،مهندسي و
 . توان خالصه كرد مي )۴-۱( بحث باال را به صورت جدول .گيري آن وجود ندارد ي اندازهبراكافي 

 
 نمايه پيشرفت تكنولوژيك) پ

 برنامه توسـعه ملـل      ،ها  ي معرفي شده براي اندازه گيري آن      ها  شاخص هاي اساسي و  فرايندبا توجه به اين     
از ديگر،   كشور در رابطه با كشور       براي ارزشيابي سطح پيشرفت تكنولوژي در يك       )UNDP,2001( متحد

ي هـا   شـاخص كـب از     مر يتيكم ،اين نمايه  .استفاده كرده است  "  ١ تكنولوژيك پيشرفت نمايه   "معياري به نام    
البتـه   .انـد  زنده پيشـرفت تكنولوژيـك ايجـاد شـده        عناصر سـا   معرفي شده در باالست كه برمبناي عوامل و       

 ايـن  عناصر بسياري است و مورد توجه قرار دادن تمـامي  وپيشرفت تكنولوژيك در يك كشور تابع عوامل    
طـور    بـه عناصـر اساسـي      عوامـل و   بنابراين در ايـن نمايـه فقـط       . عناصر كار بسيار مشكلي است    عوامل و   

 زيتـر از آن چيـ      پيچيـده   و تـر  وسيع يك كشور بسيار     كي تكنولوژي ها  موفقيت لذا .شوند  ميسازگار تركيب   
تقريباً غير ممكن است كه بتوان دامنه كـاملي          .داراستي به تصوير كشيدن آن را       كه اين نمايه تواناي   هستند  

زيادي از  هاي   جنبه كيفي ي و شناخت كم  .را به تصوير كشيد    )صنعت پزشكي و ،  كشاورزي (ها از تكنولوژي 
از نظـر فنـي     آن را   ر بتـوان    حتـي اگـ    . بسـيار سـخت اسـت      ،ايجاد و اشـاعه تكنولـوژي و سـرمايه انسـاني          

هـاي   نـوآوري  ،مثـال بـراي    ؛سـازد  مـي ايـن كـار را غيـر ممكـن           ،ي مناسـب  هـا   فقدان داده  ،گيري كرد  زهاندا
 تـوان   مـي ن  و شوند  مياما ثبت ن   ند؛ده ميي بومي دانش رخ     ها نظامتكنولوژيك مهمي در بخش غير متشكل و        

نـه  ( ها  شاخصاي از     موعه مج  نمايه موفقيت تكنولوژي با استفاده از      ،بنابراين .ي كرد ها را كم    آنبسياري از   
 . شود ميدر چهار بعد ساخته  ،ها از موفقيت كشور) مستقيمطور  به

 

                                                 
1. Technological Achievement Index 
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 نمايه موفقيت تكنولوژيك يها شاخص .۱جدول 
 منبع واحد وسال شاخص بعد

  WIPO (2001a) ) ١٩٩٨ (هرميليون نفر ) P (سرانه اختراعات ثبت شده
ايجاد تكنولوژي  

 
) 

T
C

 (
 حـق امتيـاز     يهـا   سرانه دريافـت   

ــارج   ــانس از خـ ــهريه ليسـ  وشـ
)R&L ( 

ــر  ــر١٠٠٠ه ــا (نف  )دالر امريك
)١٩٩٩ ( 

World Bank (World 
Bank 2001h)  

ــاربري ــت   ك ــرانه اينترن ــاي س  ه
)IH ( 

 International ) ٢٠٠٠ (نفر١٠٠٠هر
Telecommunication 
Union (ITU2001a)  

اشــاعه نــوآوري
 

هــاي
 

جديد
) 

D
N

I
 (

 

صــــادرات محصــــوالت بــــا   
ــط تكن ــرفته ومتوس ــوژي پيش  ول

)TE ( 

 درصدي از كل صادرات كاال    
)١٩٩٩ ( 

United Nations 
Statistical Division 

 نفر١٠٠٠خط اصلي وخانه هر    ) T (سرانه خطوط تلفن
)١٩٩٩ ( 

ITU (2001b)   اشـــــــــــــاعه
نـــوآوري
 

هـــاي 
قديم

)
D

O
I

( 

 ســاعت ســرانه –كيلــو وات  ) E (سرانه برق مصرفي
)١٩٩٨ ( 

World Bank (World 
Bank 2001h)  

 هـــاي تحصـــيل ميـــانگين ســـال
)MYS(  

 Barro and Lee (Barro سال وباالتر١٥
and Lee 2000)  

مهارت
ها 

ي انساني
 

) 
H

S
 ( 

 در آمـوزش عـالي     سهم ثبت نام  
)TSE ( 

 ٩٧-١٩٩٥درصد
 

United Nations 
Educational, Scientific 
and Cultural 
Organization 
(calculated based on 

 
دهـد كـه يـك كشـور تـا چـه انـدازه         مـي نشان ك  تكنولوژيپيشرفتنمايه  ،ي فوقها  رغم محدوديت  علي

 از ايـن رو    ،را داراست  )ي مهارت انساني  ها  پايه( اشاعه تكنولوژي و تشكيل سرمايه انساني      توانايي ايجاد و  
مناسـب تعريـف   طـور   به ي تكنولوژي راها توانند راهبرد مي آن   به وسيله گذاران   است كه سياست    مهمي ابزار
  .كنند

بيـانگر   بلكـه    ،دهد ني را نشان نمي   اين نمايه اهميت يك كشور در توسعه تكنولوژي جها        است كه   گفتني  
بهره برداري از تكنولوژي مشاركت دارد و در مقايسه بـا            قدر در ايجاد و   ه  چ كه يك كشور در كل    آن است   

مريكا داراي اختراعـات    آ .ديفنالند را در نظر بگير     ا و نمونه آمريك است؛ براي   قدر موفق   ه  كشورهاي ديگر چ  
تـر از فنالنـد       پـايين  اي   داراي رتبه  ،اما از نظر اين نمايه     ؛كاربران اينترنت بسيار زياد نسبت به فنالند است        و

ي مهارت تكنولوژيك را در ميـان       ها  پايه ويافته  تر گسترش    سريع تر و  چراكه اينترنت در فنالند وسيع     است؛
 .  جمعيت توسعه داده استآحاد
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 . توان محاسبه كرد مي روابط زير به وسيلهرا  )TAI ( نمايه پيشرفت تكنولوژي،)٢(با توجه به جدول 
TAI= (TC+ DNI+ DOI+ HS) /4 
 
TC= (P+ R&L) /2  DNI= (IH+TE) /2 DOI= (T+E) /2 HS= (MYS+TSE) /2 
 

 : آيند ميدست ه از رابطه زير بTSE و، P، R&L، IH، TE، T، E، MYSي ها نمايه هريك از شاخص
) O. MIN. V - O. MAX. V (/) O. MIN. V -AN (=IN 

 : در اين رابطه داريم
 =INنمايه شاخص 

AV=ارزش واقعي در كشور مورد نظر 
O. MIN. V =حداقل ارزش مشاهده شده در ميان تمام كشورها 
O. MAX. V =هاحداكثر ارزش مشاهده شده در ميان تمام كشور 

 
 مقايسه وضعيت موفقيت تكنولوژيك ايران با چند كشور جهان) ت

ي سـازنده  هـا  شاخص  و UNDPدر اين قسمت با استفاده از نمايه موفقيت تكنولوژيك ساخته شده توسط             
 كشور جهان كه ٧٢در بين  .شود ميپيشرفته مقايسه  وضعيت توسعه تكنولوژي در ايران با چند كشور ،آن

رتبـه پنجـاهم     داراي   ۲۶. ۰بـا ارزش     ايران ،شان محاسبه شد    براي ٢٠٠٠لوژيك در سال    نمايه موفقيت تكنو  
 . بود

صادرات فناوري  . در ايران تقريباً صفر استهاحق امتيازاين ها از  دريافتي شده و حق امتيازهاي اعطا
توسعه در  ميانگين سهم مخارج تحقيق و. استدرصد ٢ ،١٩٩٩متوسط از كل صادرات كاال در سال        عالي و 
GDP   در سال   سال به باال  ۱۵ميانگين سالهاي تحصيل افراد      .درصد بود ۵، برابر   ۰ ۱۹۸۷-۱۹۹۷در سالهاي
ــا  ،۲۰۰۰ ــر ب ــا ســال   ۳/۵براب ــه در مقايســه ب ــود ك ــه اســت ۳۳حــدود ۱۹۹۰ ســال ب ــزايش يافت  درصــد اف

)UNDP,2001.(  
بـه ازاي هـر     و    ميزبـان اينترنـت     هر صد هزار نفر جمعيت يـك       يدر ايران تقريباً به ازا    ،  ۲۰۰۰سال   در

سهم صادرت تكنولـوژي   .خط اصلي تلفن وجود داشت۱۲۵ وتلفن همراه مشترك سيم كارت هفت هزار نفر   
مقـادير   . درصـد بـود    ۵ و ۲،   صـفر  تقريبـاً  پايين از كـل كاالهـاي صـادراتي بـه ترتيـب            متوسط و  ،هپيشرفت
ي هـا  نظـام مقايسـه بـا       تكنولوژي در ايـران بـا      اشاعهو   د كه ايجاد  نده ميي فوق در ايران نشان      ها  شاخص
 در جداول  ها   ديگر شاخص  تر  بيشات  ييجز. ي مبتني بر دانش بسيار پايين است      ها  اقتصاد رهبر يا  اقتصادي

 ). UNDP,2001 (نمودارهاي زير ارائه شده است و
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 بعضي از كشورهاي جهان هاي مشتمل در ايران و شاخص  مقايسه نمايه موفقيت تكنولوژي و.۲جدول

 ايجاد تكنولوژي هاي اخير اشاعه نوآوري هاي قديمي اشاعه نوآوري سرمايه انساني
نام  نسبت ثبت

ناخالص در 
 آموزش عالي

 متوسط
 هاي سال

 تحصيل

 مصرف
 برق

صادرات  تلفن
ي عالي رفناو

 ومتوسط

كاربران 
 انترنت

ها از حق  دريافتي
هاي  امتيازها وشهريه
 ليسانس

امتيازات اعطاء 
 شده

يك
وژ
نول
 تك
يت
وفق

ه م
ماي
ن

 

سال ١٥ ۱۹۹۷-۹۹ددرص
 وباالتر

–كيلو وات 
سرانه ساعت

١٩٩۹ 

 خط اصلي وخانه
 ١٩٩٩نفرهزار هر 

درصدي از كل 
 صادرات كاال

١٩٩٩ 

 نفر هزار هر
٢٠٠٠ 

دالر  (نفرهزار هر 
 ١٩٩٩) امريكا

هرميليون 
 ١٩٩٨نفر

 رديف نام كشور

 ١ فالند ١٨٧ ۶. ۱۲۵ ۲. ۲۰۰ ۷. ۵۰ ۱۲۰۳ ۱۴۱۲۹ ۰. ۱۰ ۴. ۲۴ ۷۴۴. ۰

 ٢ اياالت متحده آمريكا ٢٨٩ ۰. ۱۳۰ ۱. ۱۷۹ ۲. ۶۶ ۹۹۳ ۱۱۸۳۲ ۱۲ ۹. ۱۳ ۷۳۳. ۰

 ٣ سوئد ۲۷۱ ۶. ۱۵۶ ۸. ۱۲۵ ۷. ۵۹ ۱۲۴۷ ۱۳۹۵۵ ۴. ۱۱ ۳. ۱۵ ۷۰۳. ۰

 ٤ ژاپن ٩٩٤ ٦. ٦٤ ۴۹ ٨. ٨٠ ٠٠٧. ١ ٧٣٢٢ ٩٠٥ ٠. ١٠ ٦٩٨. ٠. 

 ٥ كره جنوبي ۷۷۹ ۸. ۹ ۸. ۴ ۷. ۶۶ ۹۳۸ ۴۴۹۷ ۸. ۱۰ ۲. ۲۳ ٠٦٦٦. 

 ٦ هلند ۱۸۹ ۲. ۱۵۱ ۱۳۶ ۹. ۵۰ ۱۰۴۲ ۵۹۰۸ ۴. ۹ ۵. ۹ ۶۳۰. ۰

 ٧ انگلستان ۸۲ ۱۳۴ ۴. ۵۷ ۹. ۶۱ ۱۰۳۷ ۵۳۲۷ ۴. ۹ ۹. ۱۴ ۰۶۰۶

 ٨ كانادا ۳۱ ۶ .۳۸ ۱۰۸ ۷. ۴۸ ۸۸۱ ۱۵۰۷۱ ۶. ۱۱ ۲. ۱۴ ۵۸۹. ۰

 ٩ استراليا ۷۵ ۲. ۱۸ ۹. ۱۲۵ ۲. ۱۶ ۸۶۲ ۸۷۱۷ ۹. ۱۰ ۳. ۲۵ ۵۸۷. ۰

 ١٠ سنگاپور ۸ ۵. ۲۵ ۳. ۷۲ ۹. ۷۴ ۹۰۱ ۶۷۷۱ ۱. ۷ ۲. ۲۴ ۵۸۵. ۰

 ١١ آلمان ۲۳۵ ۸. ۳۶ ۲. ۴۱ ۲. ۶۴ ۸۷۴ ۵۶۸۱ ۲. ۱۰ ۴. ۱۴ ۵۸۳. ۰

 ١٢ فرانسه ۲۰۵ ۶. ۳۳ ۴. ۳۶ ۹. ۵۸ ۹۴۳ ۶۲۸۷ ۹. ۷ ۶. ۱۲ ۰۵۳۵

 ١٣ ايتاليا ١٣ ٨. ٩ ٤. ٣٠ ٠. ٥١ ٩٩١ ٤٣١. ٤ ٢. ٧ ٠. ١٣ ٤٧١. ٠

 ١٤ يونان ٠ ٠. ٠ ٤. ١٦ ٩. ١٧ ٨٣٦ ٧٣٩. ٣ ٧. ٨ ٢. ١٧ ٤٣٧. ٠
 ١٥ پرتقال ٦ ٧. ٢ ٧. ١٧ ٧. ٤٠ ٨٩٢ ٣٩٦. ٣ ٩. ٥ ٠. ١٢ ٤١٩. ٠
 ١٦ مالزي  ٠. ٠ ٤. ٢ ٤. ٦٧ ٣٤٠ ٥٥٤. ٢ ٨. ٦ ٣. ٣ ٣٩٦. ٠
 ١٧ تايلند ١ ٣. ٠ ٦. ١ ٩. ٤٨ ١٢٤ ٣٤٥. ١ ٥. ٦ ٦. ٤ ٣٣٧. ٠
 ١٨ چين ١ ١. ٠ ١. ٠ ٠. ٣٩ ١٢٠ ٧٤٦ ٤. ٦ ٢. ٣ ٢٩٩. ٠
 ١٩ ايران ١ ٠. ٠ ٠ ٠. ٢ ١٣٣ ٣٤٣. ١ ٣. ٥ ٥. ٦ ٢٦٠. ٠

 ) UNDP 2001(: منبع 
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 سرمايه گذاري در ايجاد تكنولوژي .۳جدول 

 
 
 
 

سال ١٥جمعيت(هاي تحصيل  ميانگين سال قيق وتوسعهمحارج تح
 ) به باال

ــه ازا(دانشــمندان ومهندســان  ــر يب  ه
 ١٩٩٧-١٩٨٧) صدهزار نفر

 ) درصدي از كل(سهم بخش تجاري 
١٩٨٧-١٩٩٧ 

 GDP درصدي از 
١٩٨٧-١٩٩٧ 

١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ 

 نام كشور
رديف

 

 ١ الندنف ١. ٦ ٢. ٧ ٤. ٩ ١٠ ٨. ٢ ٨. ٥٧ ٢٧٩٩

 ٢ اياالت متحده آمريكا ٥. ٩ ٩. ١١ ٧. ١١ ١٢ ٦. ٢ ٤. ٥٩ ٣٦٧٦

 ٣ سوئد ٨ ٧. ٩ ٥. ٩ ٤. ١١ ٨. ٣ ٩. ٦٢ ٣٨٢٦

 ٤ ژاپن ٥. ٧ ٥. ٨ ٩ ٥. ٩ ٨. ٢ ٧. ٨١ ٤٩٠٩

 ٥ كره جنوبي ٩. ٤ ٩. ٧ ٩. ٩ ٨. ٨ ٨. ٢ ٨٤ ٢١٩٣

 ٦ هلند ٨. ٧ ٢. ٨ ٨. ٨ ٤. ٩ ١. ٢ ٧. ٤٤ ٢٢١٩

 ٧ انگلستان ۷. ۷ ۳. ۸ ۸. ۸ ۴. ۹ ۰. ۲ ۹. ۵۱ ٢٤٤٨

 ٨ كانادا ۱. ۹ ۳ .۱۰ ۰. ۱۱ ۶. ۱۱ ۷. ۱ ۷. ۵۰ ٢٧١٩

 ٩ استراليا ۲. ۱۰ ۳. ۱۰ ۴. ۱۰ ۹. ۱۰ ۸. ۱ ۷. ۴۵ ٣٣٥٧

 ١٠ سنگاپور ١. ٥ ٥. ٥ ٦ ١. ٧ ١. ١ ٥. ٦٢ ٢٣١٨

 ١١ آلمان   ٩. ٩ ٢. ١٠ ٤. ٢ ٤. ٦١ ٢٨٣١

 ١٢ فرانسه ٧. ٥ ٧. ٦ ٧ ٩. ٧ ٣. ٢ ٧. ٤٧ ٢٦٥٩

 ١٣ ايتاليا ٥. ٥ ٩. ٥ ٥. ٦ ٢. ٧ ٢. ٢ ٧. ٤٣ ١٣١٨

 ١٤ يونان ٤. ٥ ٧ ٨ ٧. ٨ ٥. ٠ ٢. ٢٠ ٧٧٣
 ١٥ پرتقال ٦. ٢ ٨. ٣ ٩. ٤ ٩. ٥ ٦. ٠ ٩. ١٨ ١١٨٢
 ١٦ مالزي ٩. ٣ ١. ٥ ٦ ٨. ٦ ٢. ٠ ٣. ٨ ٩٣
 ١٧ تايلند ١. ٤ ٤. ٤ ٦. ٥ ٥. ٦ ٥. ٠ ٢. ١٢ ١٠٣
 ١٩ ايران ٦. ١ ٨. ٢ ٤ ٣. ٥ ٥. ٠  ٥٦٠
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 ي اشاعه وانتقال تكنولوژيها شاخص . ۴جدول شماره 
 نام كشور ) ١٩٩٩(صادرات تكنولوژي  اشاعه تكنولوژي اطالعات

 

 رديف

به هر  ( اينترنتميزبانان
 )نفر۱۰۰۰

به ( موبايل ن سيم كارتامشترك
 ) نفر۱۰۰۰ هر يازا

به  (خطوط اصلي تلفن
 )نفر۱۰۰۰ هريازا(

تكنولوژي 
 عالي

تكنولوژي 
 متوسط

تكنولوژي 
 پايين

  

 ١ اياالت متحده آمريكا ١٠ ٣٤ ٣٢ ٦٨٢ ٣١٢ ١٧٩

 ٢ سوئد ١٢ ٣٤ ٢٦ ٦٦٥ ٢٢٧ ٨. ١٢٥

 ٣ ژاپن ٨ ٥١ ٣٠ ٥٥٨ ٤٤٩ ٤٩

 ٤ كره جنوبي ١٨ ٣٤ ٣٣ ٤٣٨ ٥٠٠ ٣. ٤

 ٥ انگلستان ١١ ٣٣ ٢٩ ٥٧٥ ٤٦٣ ٤. ٥٧

 ٦ كانادا ٩ ٣٨ ١١ ٦٥٥ ٢٢٧ ١٠٨

 ٧ استراليا ٥ ١١ ٥ ٥٢٠ ٣٤٣ ١٢٥

 ٨ اپورسنگ ٥٨ ١٧ ٧ ٤٨٢ ٤١٩ ٣. ٧٢

 ٩ فرانسه ١٤ ٣٧ ٢٢ ٥٧٩ ٣٦٤ ٤. ٣٦

 ١٠ ايتاليا ٣٠ ٤٠ ١١ ٤٦٢ ٥٢٨ ٤. ٣٠

 ١١ مالزي ٩ ١٦ ٥٢ ٢٠٣ ١٧٣ ٤. ٢
 ١٢ تايلند ١١ ١٩ ٣٠ ٨٦ ٣٨ ٦. ١
 ١٣ چين ٢١ ١٨ ٤٤ ٨٦ ٣٤ ١. ٠
 ١٤ ايران ٥ ٢ ٠ ١٢٥ ٧ ٠١. ٠

 ) UNDP 2001( : منبع 
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توان وضعيت توسعه تكنولـوژي در       ميت كه   نشان داده شده اس    )۱۳۷۲،  امين اسماعيلي  (در مطالعه ديگري  
دانـش   ،مهـارت  ،ماشـين آالت  ( ندة تكنولـوژي  يي كه براي عوامل اصلي ساز     ها  كشورها را برمبناي شاخص   

بـا   اسـت كـه      آندهنـده     اين مطالعـه نشـان    همچنين   .بررسي كرد  ،شود  ميتعيين   )مديريت سازمان و  فني و 
 هاي محاسبه شده براي صنايع مختلـف در        شاخص ،شودتياز صد به وضعيت مطلوب داده       فرض اين كه ام   

 : دنده ايران امتيازات زير را ارائه مي

 

 وضعيت پيشرفت تكنولوژي در ايران .۵ جدول

 صنايع سنگين كل صنايع عوامل تكنولوژي
 ۵۸ ۳۶/۴۱ ماشين آالت
 ۵/۳۸ ۴۵/۴۰ دانش فني

 ۲۲ ۳۶/۳۶ مهارت
 ۵/۳۰ ۳۶/۳۱ سازمان ومديريت

 ۲۶  كل
 
 تعريف عملياتي اقتصاد مبتني دانش )ث

نمايـه    در باال و   ي اساسي معرفي شده   ها  فرايندبه  با توجه    )UNDP,2001 (اخيراً برنامه توسعه ملل متحد    
پيشـرفت تكنولوژيـك شـان بـه چهـار گـروه             مبناي نـوآوري و    كشورهاي جهان را بر    ،پيشرفت تكنولوژي 
يم كـرده   سـ تق ،حاشيه كشورهاي در  و اقتباس كنندگان پويا   ،رهبران تكنولوژيك بالقوه   ،رهبران تكنولوژيك 

 . اسـت  ۵. ۰ها باالي   آن  كشورهاي هستند كه ارزش نمايه پيشرفت تكنولوژيك در        ،رهبران تكنولوژيك  .است
يك در اين نوآوري تكنولوژ .قرار دادندترين مرحله نوآوري تكنولوژيك  اين كشورهاي در پيشرفته ،بنابراين

ت بسـيار   شـد  هـا داراي وسـعت و        درآن ها  مهارت اشاعه تكنولوژي و   ايجاد و  و ،ر است كشورها خود پايدا  
 هـا   ايـن كشـور    .اسـت  ۳۵/۰ و   ۵/۰ رهبران بالقوه تكنولوژيك بـين     نمايه پيشرفت تكنولوژي در    .ي است يباال

هـا   هـاي قـديمي در آن      اشـاعه تكنولـوژي    وهسـتند   ي انساني   ها  داراي سرمايه گذاري بسيار باال در مهارت      
اقتباس كنندگان پويـا كشـورهايي       .استها اندك     اما نوآوري تكنولوژيك در آن     .بسيار سريع و وسيع است    

پويـا از تكنولـوژي جديـد     طـور     بـه  اسـت و     ۲/۰ و ۳۴/۰ هـا بـين     هستند كه نمايه پيشرفت تكنولـوژي در آن       
امـا   ؛هسـتند ولـوژي پيشـرفته     صنايعي با تكن   هاي انساني باال و    اين كشورها داراي مهارت    .كنند مياستفاده  

ي هـا   نمايـه پيشـرفت تكنولـوژي در كشـور         .افتد ميناقص اتفاق اتفاق     آهسته و  ،هاي قديمي  اشاعه نوآوري 
انباشت سـرمايه انسـاني بسـيار        در اين كشورها اشاعه تكنولوژي و      .است۲. ۰اي تكنولوژيك پايين     حاشيه

  .مند نيستند هاي قديمي بهره تكنولوژياكثر جمعيت از منافع اشاعه  افتد و ميضعيف اتفاق 
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 .توان ناميد ميهاي اقتصادي مبتني بردانش  نظامول يا رهبران تكنولوژيك را اقتصاد كشورهاي گروه ا
 اقتصـاد مبتنـي بـر       ستانه تبديل شدن بـه    آهستند كه در    هاي   ي اقتصاد ها نظامداراي   ،ورهاي گروه دوم  كش

حـال حركـت بـه       در ،كه اكثراً كشورهاي در حـال توسـعه هسـتند         ي گروه سوم    ها  كشور .دانش قرار دارند  
  .فاصله بسيار زيادي با اقتصاد دانش دارند كشورهاي گروه چهارم .هستندسوي اقتصاد دانش 

 
 

 
 مقدمه

و اقتصـاد مبتنـي بـر         وضعيت موجود اقتصاد ايران بر مبناي پيشرفت تكنولوژي معين شد          ،در فصل سوم  
مـي تعريـف   بـه صـورت كّ   ، به طرف آن حركـت كنـد  بايدطلوبي كه اقتصاد ايران      عنوان وضعيت م    دانش به 
 . شود ميدولت بررسي  صنعت و ، وضعيت موجود تعامل دانشگاه،در فصل حاضر .گرديد
 وضعيت بازار دانش وتكنولوژي در ايران )الف

دو طـرف بـازار      )نـش بنگـاه مبتنـي بـر دا       (بنگاه و )بنگاه دانش  ( دانشگاه ،همچنانكه در فصل دوم بحث شد     
 يك شخصيت حقـوقي در      عنوان يك سازمان و     بهخود را    دانشگاه   ،در اين بازار   .دانش و تكنولوژي هستند   

در  .كننـد  مـي  عرضـه  ٢ دارايـي فكـري  ١ان علمي به عنـوان دانشـكار  نيز خود را   هيأت   يسطح كالن و اعضا   
حـق   ،عنوان ليسـانس   فكري در سه قالب و    دارايي   .است بنگاه مبتني بر دانش متقاضي دارايي فكري         ،مقابل

 . شود ميدانش چگونگي معامله  امتياز و
 بنگاه مبتني بر دانش :وضعيت طرف تقاضا) يك

 .تقسـيم كـرد    تـوان  مي صنايع مبتني بر دانش    ونوين  صنايع   ،در ايران به سه گروه صنايع سنتي      را  صنايع  
تـوان   مـي د و با دانش تجربـي        دانش علمي ندار   ها نيازي به    ت آن  صنايعي هستند كه محصوال    ،صنايع سنتي 

صـنايع دانشـبر صـنايعي هسـتند كـه           . هسـتند  ٣برصـنايع دانشـ    ،نـوين  صـنايع    ،در مقابـل   .ها را ساخت    آن
صنايع دانشبر  .الكترونيكي مانند محصوالت دارويي و .نياز به دانش علمي دارد سازند كه ميمحصوالتي را 

 شـان وابسـته بـه توليـد دانـش جديـد و        فعاليت وحيات،يع مبتني بردانشصنا .لزوماً مبتني بر دانش نيستند 
 توانند فعاليـت كننـد و      مي اما صنايع دانشبر بدون كسب دانش جديد نوآوري        ؛نوآوري مبتني بر دانش است    

ي در  معمـوالً در كشـورها     .كه در كشورهاي در حال توسعه صادق است        همچنان ؛به حيات خود ادامه دهند    
ايـن نـوع صـنايع در     .اما مبتني بر دانـش نيسـتند    ،دنداربااليي  سهم  نوين  ع  يي مثل ايران صنا   حال توسعه ا  
 . صنايع خارجي هستندبه  وابسته اًكشور ما عمدت

تكنولـوژي   صنايع وقتي متقاضي دانش و    اين   .متقاضي بالقوه دانش وتكنولوژي هستند     ،برصنايع دانش 
وجـود  ه  اضا نيز تحت شرايط خاصي بـ       اين تق  /ها فعاليت كنند    آن در   ٤ي مبتني بر دانش   ها   كه بنگاه  شوند  مي

                                                 
1. Knowledge Worker 
2. Intellectual Property 
3. Knowledge-insentive Industry 
4. Knowledge-based Firm 

 در ايرانو دولت  صنعت،بررسي وضعيت موجود تعامل دانشگاه: فصل ششم
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اسـتفاده كننـده از       عنوان توليـد كننـده محصـوالت مبتنـي بـرعلم و             بهنيز  هاي مبتني بر دانش      بنگاه .آيد مي
 . كنند ميتقاضاي دانش  دانشكاران هاي مبتني بر دانش تحت شرايط معيني از دانشگاه وفرايند

گزارش بر بنگاه مبتني بر دانش اين  لذا .ي سنتي در بازار دانش جايگاهي ندارندها روشن است كه بنگاه
در مرحلـه اول     ؛كند مي تكاملي خود چهار مرحله را طي        فراينديك بنگاه مبتني بر دانش پويا در         .تمركز دارد 

ردن بـراي پـايين آو  ها  آندر واقع  . هستندييدنبال كاراه  عمدتاً بها بنگاه .شود ميكه از هنگام تأسيس آغاز  
در اين نوع تالش     .كنند ميي ناشي از توليد يك محصول با كيفيت معين تالش           باال بردن درآمدها   ها و  هزينه
 ايـن نـوع دانـش را    هـا  اكثر بنگـاه   .ي است فرايندمتقاضي دانش    ،در اين تالش بنگاه    . توليد است  فرايندجهت  
ي صنعتي هنوز درگير    ها  بنگاهتر    بيشدر كشور ما     .كنند ميتوليد   ،تحقيقات ساده  به وسيله يادگيري و   خود  

 انـد  مطلـوب درك نكـرده    طور    به را   يي كارا ها اصل  حتي در بسياري از زمينه      هستند و  ييمشكالت عدم كارا  
 ). ۱۳۷۴، رهيافت(

 البته اين امر عمـدتاً     .آيد صدد بهبود كيفيت محصول خود بر مي      در ،يي بنگاه مشكل كارا   ،در مرحله دوم  
پويـايي  هـاي    با سليقه  كند كه بنگاه در فضاي رقابتي با محصوالت متنوع قرار گيرد و            ميوقتي مصداق پيدا    

  بـه دانـش سـاخت      يه بـا ايـن فضـاي صـنعتي نيـاز مبرمـ            ه در مواج  ها  بنگاه .مصرف كنندگان مواجه شود   
نـه محصـوالت متنـوع     ،رداما متأسفانه در ايران نه فضاي رقابتي وجود دا      ؛كنند ميپيدا  ) تكنولوژي ساخت (

هاي صنعتي انگيزه كمـي بـه بهبـود كيفيـت         از اين رو بنگاه    .ست هاي مصرف كنندگان پويا    نه سليقه  و ،است
 . كنند به تقاضاي دانش پيدا مي ،ر نتيجهد محصول و

جهاني وقتي كه بنگاهي علي رغم بهبود كـارايي و كيفيـت             پويا در سطح ملي و     يك فضاي رقابتي و    در
بـراي كسـب     ،بينـد حيات خـود را در خطـر ب        رساند و بفروش  ه   نتواند محصول خود را در بازار ب       محصول

 ٢اي نـوآوري ريشـه     و ١نـوآوري افزايشـي    :نوآوري بر دو نوع است     .كند مياختراع و نوآوري تالش      ،دانش
پيوسته حاصل  طور    بهصوالت موجود   ها يا مح  فرايندتبديالت اندك در     نوآوري افزايشي با ايجاد تغييرات و     

حصـول جديـد    ود يـا ايجـاد م     در مقابل نوآوري ريشه اي به تغييرات اساسي در محصوالت موجـ            .شود مي
بنگاه  .آيد  مي به وجود آزمايشگاه   توسعه در  هاي تحقيق و   ع نوآوري از طريق فعاليت    اين نو  .شود الق مي طا

 در ايـران   .محصـول دارد   ي و فراينـد تكنولوژي   مبرم به كسب دانش و     براي انجام هر دو نوع نوآوري نياز      
انگيـزه دسـت زدن بـه       داراي  تعـداد بسـيار انـدكي نيـز          اي بيگانه انـد و     هاي صنعتي با نوآوري ريشه     بنگاه

 . تكنولوژي بسيار ناچيز است ها به دانش و از اين رو تقاضاي آن .هستندنوآوري افزايشي 
ماننـد صـنعت الكترونيـك      نـوين   ي صنعتي   ها  د كه بنگاه  نده مينشان   )۱۳۸۰،  انتظاري (بعضي تحقيقات 

يادگيري  ،د و دانش مورد نياز خود را نيز از طريق مهندسي معكوس        نتمايل بسيار اندكي به كسب دانش دار      
تمايل بسيار انـدك بـه كسـب دانـش از      كنند و ميواردات تكنولوژي از خارج و غيره كسب       ، انجام به وسيله 
 . دهند مينشان  ،دانشگاه

                                                 
1. Incremental Innovation  
2. Radical Innovation  
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 نهـادي نبـودن و وارداتـي بـودن          ،به كسب دانـش از دانشـگاه       ي صنعتي ها   عدم تمايل بنگاه   علت اصلي 
كه به دليـل درآمـدهاي       دهد ميبررسي تاريخ تكامل اين صنايع در ايران نشان          .در ايران است  نوين  صنايع  

رشـد   ه و  ايجـاد شـد    ٢ي ليسـانس  هـا   موافقـت  و ١ي كليـد گـردان    ها    طرحها عمدتاً از طريق       آن ،نفتي سرشار 
 . اند كرده

بر اساس   ازمان خارجي  است كه يك شركت يا س      ا كليد گردان بدين معن      طرحانتقال تكنولوژي به روش     
 كليد را بـه     ،وقتي كه ظرفيت آماده عمليات شد      .شود  ميي توليدي را متعهد     ها   ساخت ظرفيت  ، توافق نامه يك  

هـاي   بـه وسـيله سـازمان      تـأمين مـالي شـده        هاي  سرمايه گذاري  .دهد ميهاي داخلي     نابنگاه يا ديگر سازم   
معموالً بـا ظرفيـت توليـد        ي كليد گردان  ها    طرح .ي دولتي اساساً ماهيت كليد گردان دارند      ها  نهادالمللي و    بين

تنهـا   .غيـره مناسـب اسـت      كارخانـه فـوالد و     ،شكر يه خانه قند و   فتص ،مانند كارخانه سيمان   ،فعاليت منفرد 
 .توانند به اين نوع انتقال مبـادرت ورزنـد   مي ،در اختيار دارندزيادي ه اي كه منابع   كشورهاي در حال توسع   

 ك شركت طرف قرارداد كه كل مسـئوليت اجـراي طـرح          يتوافق انتقال فني بين دريافت كننده و       ،در اين حالت  
 بـه صـورت كليـد       در انتقال تكنولوژي   .آيد ميعمل  ه  ب ،گيرد ميرا برعهده   ) از تحقيق تا راه اندازي كارخانه     (

هـيچ گونـه    هـم بـدون      امـا گيرنـده    ؛گيـرد  ميدارنده تكنولوژي تمام خطرات اجراي طرح را به عهده           ،گردان
 و    طـرح اجـراي   ش در   عـالوه بـر آن عـدم مشـاركت         .خواهد شـد   با هزينه بسيار باال مواجه       چارنابه   عايدي

، شـهيدي  (كنـد  مـي خطرات عديـده مواجـه       ل و  را با مسائ     طرح ،ها  عدم احاطه وي بر انجام فعاليت     آگاهي و نا
  )١٥ص ،١٣٧١

عمليـات   داخلـي در راه انـدازي و      كاركنان   كليد گردان ممكن است مهارت آموزي          طرحالبته توافق نامه    
داراي داخلـي   كاركنـان    ،توجه شود كه در سرمايه گـذاري كليـد گـردان          شايان   .كارخانه را نيز شامل شود    

 كارخانه سيمان يـا تصـفيه        كارخانه مانند  توانايي داير كردن يك   از  اما  هستند؛  ه  نايي عمل در يك كارخان    توا
 در  تـر   موجـب توفيـق بـيش      ، باز توليد يا داير كردن كارخانه       به  خريدار توانايي .برخوردار نيستند خانه قند   

 . شود ميهاي كليد گردان    طرح
اختراعـات   ،عالئـم تجـاري    دهد كـه از    مي اجازه ي ديگر ها  به بنگاه   يك بنگاه  ،هاي ليسانس  تحت موافقت 

  خريـدار و ،روشدر ايـن     .هـايش اسـتفاده كنـد      تخصـص  ديگر  و برداري  نسخهحق   ،ها  بلوپرينت ،٣ثبت شده 
حـق    پرداخـت شـهريه و     يدر ازا  )خريـدار ليسـانس    (صـاحب ليسـانس   . كننـد  مـي فروشنده ليسانس توافق    

حـق االمتيـاز     شـهريه و   .نمايـد  مـي  بهره بـرداري     براي مدت معين وشرايط مشخص از تكنولوژي       ،االمتياز
هاي تجـاري    تواند بين بنگاه   ميمبادله ليسانس    .زوده مبتني هستند   بر درصدي از فروش يا ارزش اف       معموالً
هـاي   يا بنگاه  ميي عمو ها  سرمايه گذاري مشترك بين بنگاه     و ،ي تابعه ها  شركت ي مرجع و  ها  شركت ،مستقل

شـان در    هـاي وابسـته    هـاي چنـد مليتـي و شـركت         توافق ليسانس بين شركت    غالباً .قرار شود خصوصي بر 
كشـورهاي  هـاي    از بنگـاه  اي    فزاينـده تعـداد    ،با بهبود ظرفيت جذب    .افتد  اتفاق مي  در حال توسعه  كشورهاي  

 .توسعه نوآوري در داخل كشور امضـا مـي كننـد          فن  ي مبادله ليسانس را به عنوان       ها  قرارداد كمتر توسعه 
                                                 

1. Turnkey Projects  
2. licencing  
3. patent 
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بـه توافقـات     هـا   آن ،دهنـد  مـي ي تكنولوژيك داخلي را افزايش      ها  كشورهاي در حال توسعه ظرفيت    وقتي كه   
 . كنند ميروش افزايش نوآوري داخلي توجه   عنوان ليسانس به

هاي داخلي نشان   دانشگاهيتكنولوژي توليد تمايلي به تقاضاي دانش و ،يي داخلها  بنگاه ،با اين وصف  
ولـوژي مـورد نيـاز خـود را از          تكن دانش و  ،ه متحمل خطر و هزينه اضافي شوند      بدون اين ك  زيرا   ؛دهند مين

  .كنند ميهاي خارجي كسب  بنگاه
نظران در مـورد    در يک نظرخواهي از صـاحب      )۱۳۸۱،  قيحقي شهابي سليمي و (  حقيقي شهابي سليمي و 

وان صنعت در اعـالم نيـاز    ت ،درصد افراد اعالم کرده اند    ۹/۸۰) الف: نشان داده اند   صنعت ارتباط دانشگاه و  
هـاي   گران در عرصـه   کيفيـت حضـور صـنعت      ت و  درصـد افـراد کميـ      ۳/۸۴)ب؛  خود به صنعت ضعيف است    

اسـتفاده از دانـش    درصد افراد اعالم کردند که جايگاه تحقيقـات و  ۶/۷۹) ج؛دانشگاهي را ضعيف دانسته اند  
 . داخلي در صنعت ضعيف است

  )دانشگاه (ر ايرانطرف عرضه بازاردانش وتكنولوژي د) دو
تكنولـوژي را     داخلي دانش و    طرف عرضه بازار   ،ها  دانشكاران داخل آن   مؤسسات تحقيقاتي و   ها و  دانشگاه

 بـه تأسـيس مدرسـه    در ايراننوين  مند دانش به مفهوم      توزيع نظام  كسب و  ،نقطه آغاز توليد   .دهند شكل مي 
دفش تربيـت نيـروي انسـاني بـراي         اي بـود كـه هـ       هحرف دارالفنون يك مدرسه فني و     .گردد دارالفنون بر مي  

يس دانشـگاه تهـران نيـز       در هنگام تأسـ    .توسعه صنايع جديد در ايران بود      راه اندازي و   هاي دولتي و   شغل
از همان آغاز در ايـران دانـش         لذا .هاي صنعتي غربي داير شد     اهفني به سبك دانشگ    هاي علمي و   ابتدا رشته 

داليـل فقـدان تقاضـاي      ه  اما ب  ؛توسعه فناوري مورد توجه قرار گرفت      عتي و صن ،خاطر كاركرد اقتصادي  ه  ب
هـا بـه مراكـز آموزشـي         به مرور دانشگاه   داف تحقق نيافت و   اين اه  ،عدم توانايي دروني   به پژوهش و  نظام  

 . سطح پايين تبديل شدند
ي كـارآفريني در    اه  فعاليت .يك فعاليت فرعي يا حاشيه اي است       ي ايران ها  امروزه پژوهش در دانشگاه   

عقالنيـت   .شـود   مـي  مكـروه تلقـي      ها   در دانشگاه  ها  گونه فعاليت  اين اساساً .دنهاي ايران وجود ندار    دانشگاه
 هم از نظر مديريتي وهم از نظر مالي وابسته به دولت           ها  دانشگاه . حاكم نيست  ها  رفتار دانشگاه  اقتصادي بر 

مين ها از محل بودجه عمومي دولـت تـأ         ژوهشي دانشگاه درصد اعتبارات پ  ۹۰معادل   ،۱۳۷۹در سال    .هستند
 . كرد ميوزير علوم تعيين را هاي دولتي  تمام رؤساي دانشگاه  و١شده بود

از ايـن رو بـه جـاي        .يك شخصيت سياسي اسـت     ،آفرين جاي شخصيت علمي يا كار    ه  مدير دانشگاه ب  
يران رده  ني دانشـگاه مـورد توجـه مـد        دي اجتماعي و  ،فرهنگي ،عملكرد سياسي  ،تكنولوژيك عملكرد علمي و  

نيـز بـه ايـن كـه در چـه           چنداني   توجه .به دانشگاه بودجه تخصيص مي دهد     كلي  صورت  ه  دولت ب  .باالست
اثـر   ،وري بهـره  ،ييكـارا  ،ي اقتصادي ماننـد بـازدهي     ها  معيار اساساً .كند مين ،شود  ميچگونه خرج    راهي و 
بـه  ي ايـران    هـا   اي در دانشـگاه    رسيدن به قابليت هسته    ليت و عه قاب توس ،ايجاد مزيت رقابتي   ،رقابت ،بخشي

 . گيرد ميتكنوژيك مورد توجه قرار ن گذاران علمي ووسيله سياست

                                                 
 ۱۰۷ص، ۱۳۷۹پاييز ، ۲۳ شماره ،رهيافت. ۱
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و بدون توجه  ،استقالل مالي نسبي دانشگاه از دولت اين در حالي است كه بدون استقالل علمي مطلق و
هـا عملـي      ي صنعتي و عرضه دانش به آن      ها  بنگاهتوليد دانش مورد نياز      ،معيارهاي اقتصادي  به عقالنيت و  

 بـدون توجـه بـه كوشـش علمـي و           هـا  هيـأت علمـي آن     ي وهـم اعضـا    هـا   چرا كه هم مديران دانشگاه     ،نيست
  .عرضه دانش ندارند كافي براي توليد و انگيزه الزم و لذا .كنند مي پاداش دريافت شان تكنولوژيك
نظـام  تنگنا بـراي     نقطه ضعف و  چهارده   ،مديريت ساختار و  از نظر    ،اي در مطالعه ) ۱۳۷۷ ،توكل( توكل

بـا توجـه بـه       .دنـ ده ميصنعت را تحت تأثير قرار       نحوي تعامل علم و   ه  آموزش عالي كشور بر شمرده كه ب      
 : شود ميها اشاره  در ادامه به بعضي از آنضعف مهم بودن اين نقاط 

 . دار استاز اهميت بسيار اندكي برخورد كشور برنامه ريزان در نتايج تحقيقات نزد مسؤوالن و .۱
بـراي  مد  اكار قوي ومنسجم و   ،يعلم ،اجراي سياست درست   ساختار تحقيقاتي كشور در طراحي و      .۲

 . ي تحقيقاتي در راستاي نيازهاي توسعه كشور ضعيف استها دهي نهاد سازمان
مستمر با صنعت از منـابع     ويا  پو فقدان تعامل    دليل  بهي ايران نهادي نيست و      ها  پژوهش در دانشگاه   .۳

 . شود ميامكانات علمي استفاده مناسب ن و
 موضوعات تحقيقاتي با نيازهاي كشور منطبق نيست .۴
 . كند ف عمل مييتحقيقاتي كشور ضع -علمي -يمديريت دانشگاه .۵
 . ندناسازگار سياستگذاري در آموزش عالي متعدد و مراجع تصميم گيري و .۶
وجـود   ،ي توسـعه ملـي  ها فناوري در برنامه  پژوهش و  ،ي كالن توسعه علمي   ها  استو سي راهبردها   .۷
 . ندارد
 . موانع اداري اساسي وجود دارد ، پژوهش و وصول درآمدهافراينددر  .۸
 . ندارد با تعداد پژوهشگرانيتناسب وبا كمبود مواجه است  ها بودجه تحقيقات دانشگاه .۹

 و وابستگي زياد به درآمدهاي عمومي     تنوع ندارند   تحقيقاتي   ز علمي و   ومراك ها  منابع مالي دانشگاه   .۱۰
 .دارند

 .مانند آن ندارند و ي علميها فعاليت تحقيقات واي براي  انگيزه هيأت علمي ياعضا .۱۱
نظران در مـورد    در يک نظرخـواهي از صـاحب       )۱۳۸۱،  قيحقي شهابي سليمي و ( حقيقي سليمي وشهابي 

اند کـه تناسـب بـين تحصـيالت          درصد افراد اعالم کرده   ۶۶ ،۱ )الف: شان داده اند  ن صنعت ارتباط دانشگاه و  
 درصد تناسـب بـين تحقيقـات انجـام شـده در دانشـگاه و              ۴/۸۷) ب؛  ن ونيازهاي صنعت ضعيف است    امحقق

انـد کـه تـوان دانشـگاه در اعـالم            افراد اعالم کـرده    د از درص۹/۸۰) ج؛  اند نيازهاي صنعت را ضعيف دانسته    
فـرادي کـه نظـر خـود را اعـالم           درصـد از ا   ۵/۵۲) د ؛هاي خود به صـنعت ضـعيف اسـت         توانمندي ونيازها  

درصـد ازافـراد عـالم      ۶۸-۵ )هــ ؛ اند  به صنعت را ضـعيف دانسـته       ها  فني دانشگاه -هاي علمي  پاسخ ،اند دهكر
  .ي صنعتي ضعيف استها کيفيت حضور دانشگاهيان در عرصه و اند که کميت کرده
 فراهم كننده بسترهاي مناسب گذار وسياست: دولت) سه

ي هـا  برنامـه  (يعني بهبـود شـرايط چـارچوب   ـ  دولت دو وظيفه عمده  ،ملي توسعه دانشنظام از چشم انداز 
در  .را بر عهـده دارد ـ گذاري  سياست و )ساختارهاي واسطه قانون وفراهم سازي ، اري نهاديزکارگ ،ترفيع
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 صنعت و  توسعه تعامل علم و    عام و طور    به ،نولوژيكت م و توسعه عل خصوص  ايران كارهاي مهم دولت در      
از  البتـه بعـد    .اجرا شده است   و ،ي ملي سازمان يافته   ها  در چارچوب برنامه   ، به طور خاص   بنگاه دانشگاه و 

 . انجام نشده استزمينه انقالب در دو برنامه اول جمهوري اسالمي ايران كار قابل توجهي در اين 
 

 ر ايرانحقوق مالکيت فکري د
 .اسـت  )کپي رايت  (نسخه برداري  حقوق مالکيت صنعتي و    رژيم حقوقي مالکيت فکري ايران شامل دو بخش       

 اسـت کـه هنـوز       ۱۳۱۰قانون ثبت اختراعات مصـوب سـال         ،رين قانون ت مهم ،در زمينه حقوق مالکيت فکري    
ت از حقـوق مالکيـت       پـاريس بـراي حمايـ       كنوانسـيون   بـه  ۱۳۳۷ايـران در سـال       ،عالوه بر اين   .معتبر است 

کـه مفـاد آن    شـده        ملحـق )١٩٧٩ (پاريس  كنوانسيونو هاي استكهلم اصالحيه به ۱۳۷۷در سال  و ،صنعتي
اما از آنجا که قانون اجرايي         ؛الزم االجرا بوده است    در حکم قانون داخلي و    ۱۳۰۷ قانون مدني    )۹(طبق ماده   
 الحاق ،۱۳۸۰همچنين در سال  .شود مين در ايران اجرا ناين قانو ، پاريس تا کنون تصويب نشدهكنوانسيون

 ). ۱۳۸۱، بزرگي (يأت دولت به تصويب رسيدهدر المللي   در باره ثبت عالئم بينمادريد نامه موافقت  ايران به
هنرمندان  مصنفان و ،حقوق جانبي آن تحت عنوان قانون حمايت از حقوق مولفان حق نسخه برداري و   

  بـا تصـويب قـانون ترجمـه و         ۱۳۵۲اين قانون در سـال       .به تصويب رسيد  ۱۳۴۸در سال   براي نخستين بار    
ايـران بـه هـيچ قـرار داد          ،در اين بخـش از مالکيـت فکـري         .آثار صوتي تکميل شد    تکثير کتاب و نشريات و    

 كنوانسـيون  بـه    وري اسالمي ايران  الحاق دولت جمه   اليحه   ،۱۳۸۰البته در سال     . ملحق نشده است   المللي  بين
 . تأسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد

اي در مجلس شوراي اسالمي بـه         مالکيت پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه      ين قانون حمايت از   نهمچ
 مـاده طبـق   ).۱۳۸۱، بزرگي ( در اين زمينه است۱۳۴۸اين قانون نيز تکميل کننده قانون سال       .تصويب رسيد 

مشمول مفاد قـانون حمايـت      ،  »اثر« به عنوان    ها  پايان نامه و   هاي پژوهشي  گزارش ، قانون برنامه دوم   )١٥٨(
جهـت حمايـت از پديـد       در  شده  دولت موظف    ،براين اساس  .دنگرد ميهنرمندان   مصنفان و  حقوق مؤلفان و  

ثـار بـراي اسـتفاده      نحـوه ثبـت ايـن آ        و ييسـينما  آثـار هنـري و     اي و  آورندگان نرم افزارهاي چند رسـانه     
 فناوري ووزارت فرهنـگ و     تحقيقات و  ، اليحه مربوط را به پيشنهاد وزارت علوم       ،ها  انحصاري صاحبان آن  

 . دكنارشاد اسالمي تهيه وبه مجلس شوراي اسالمي ارائه 
هـاي شـمول ايـن قـوانين حمايـت           فکري در حـوزه    هاي صاحبان دارايي اساس قوانين فوق از حقوق      بر

وجود با  ). ۱۳۸۱ ،بزرگي( مدني پيش بيني شده است     ي کيفري و  ها  ي نقص اين حقوق مجازات    برا  و شود  مي
  .شود مياين در ايران اين حقوق به شدت نقض 
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  ١تكنولوژي در برنامه سوم توسعه بسترسازي توسعه علم و
نظـام  يـن   مـديريت ا   سازمان و به  ساختاردهي مناسب    ،فناوري علم و نظام  قدم اول در بسترسازي توسعه      

حـدي    ايـن كـار تـا      هنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران       فر اجتماعي و  ،اقتصاديبرنامه سوم توسعه     در .است
تكنولوژي  به توسعه علم و   توجهي اصولي    ،در اين برنامه براي نخستين بار در كشور        .است صورت گرفته 

سياسـتگذاري نظـام     و به منظور انسجام بخشـيدن بـه امـور اجرايـي          اين برنامه   ) ٩٦( مادهطبق   .شده است 
تغييـر نـام    »فنـاوري  تحقيقـات و   ،وزارت علوم «به  »آموزش عالي    وزارت فرهنگ و  « ،كشورفناوري   و علمي
 هــا و تــدوين سياســت برســي و، نظــارت ارزيــابي و ،پشــتيباني حمايــت و ،وظــايف برنامــه ريــزي  ويافـت 

ايـن مـاده     .شـد خانه مذكور افزوده    فناوري به وظايف وزارت    ي تحقيقات و  ها  هاي راهبردي در حوزه    اولويت
آن اين قانون عـالوه بـر        .ستتكنولوژي در كشور ا    بيانگر اولين قدم دولت براي بسترسازي توسعه علم و        

ها در ايران    ير نگرش به مأموريت دانشگاه    يوع تغ يک ن بيانگر   ،بهبود بخشد را   ها د عملکرد دانشگاه  توان  ميکه  
ي تحقيقاتي  ها  فرهنگي با مأموريت    خواهان جايگزيني مأموريت   دولتدر واقع سياستگذاران در سطح       .است

  .کارآفريني دانشگاه هستند و
دانشـگاهي  مديريتي بخـش      استقالل مالي و   ،تكنولوژي يكي از ابعاد اساسي بسترسازي توسعه علم و       

 )٩٧ (مـاده در   .وم مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت        سخيلي ضعيفي در برنامه     طور    بهاين كار    .از دولت است  
 حمايت كمي و سرمايه گذاري بخش غير دولتي و ي مشاركت وها به منظور ايجاد زمينه ،قانون برنامه سوم 

 تأسـيس   ،اي توسـعه  هاي كاربردي و   ها وفناوري  وهشباالخص پژ  ،فناوري هاي پژوهشي و   ي از فعاليت  كيف
 . ار گرفته استمورد توجه قر ،هاي دولتي موجود تقويت صندوق هاي غير دولتي و صندوق

درمان وآموزش پزشكي    ،فناوري با همكاري وزارت بهداشت     تحقيقات و  ،علومدر همين راستا وزارت     
اعطـاي اختيـارات در    ،غيـر دولتـي   هاي دولتـي و  اره دانشگاهنحوه اد كه در آن را  اليحه نظام آموزش عالي     

 ،هـا  مـالي دانشـگاه   سـتخدامي و مقـررات خـاص ا   وضع قـوانين و  ،ها پژوهشي به دانشگاه امور آموزشي و  
بـازنگري در نظـام اداره      نيـز   و   ي مذكور ها  وظايف اجرايي وزارتخانه   كاهش نقش تصدي و     و ييزداتمركز

كـرده  بـه مجلـس شـوراي اسـالمي ارائـه            تدوين و  ، مورد توجه بوده است    واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي   
  .است

حـال در   ه   آزادي علمي است كـه تـا بـ         ،تكنولوژي يكي ديگر از ابعاد اساسي بسترسازي توسعه علم و        
 . ايران مورد توجه قرار نگرفته است

مراكز علمي آن با سطح      به منظور پيشگيري از افزايش فاصله علمي كشور و        طبق برنامه سوم توسعه     
فناوري سـازمان يافتـه      ش و توليد دان  ،نامحقق تأمين انديشمندان و   ،ان علمي پرورش پيشتاز و  علمي جهاني   

هـاي   وزارتخانـه  ،ي تخصصـي  هـاي دكتـر    برگزاري دوره  ومحوريت يافتن پژوهش     هاي منتخب و   در زمينه 
 هـا و   تعـدادي از دانشـگاه     انـد  شـده  آمـوزش پزشـكي موظـف      بهداشت درمان و   ،فناوريو   تحقيقات ،علوم

                                                 
، ) ۱۳۸۳-۱۳۷۹ (فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران       اجتماعي و ،  هاي كلي برنامه سوم توسعه اقتصادي     درهنمو هاي و  سياست. ۱

 اجتمـاعي و   سند برنامه سوم توسـعه اقتصـادي و         و ۱۳۷۸ شهريور   ،بودجه ان برنامه و  سازم ،تكنولوژي بخش آموزش عالي و   
 ) ۱۳۷۹-۱۳۸۳ (فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
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چنـين  هم .وزيـران معرفـي كننـد     بـه هيـأت      انتخـاب و  ي دانشـگاهي    ها  به عنوان قطب  را  هاي تحصيلي    رشته
هـاي دانشـگاهي بـا       ي دكتـري تخصصـي مشـترك توسـط قطـب          ها  برگزاري دوره هاي الزم را براي      زمينه

در چـارچوب اصـول      ،تبادل استاد در قالب قراردادهاي دو جانبـه        مراكز علمي معتبر جهاني و     ها و  دانشگاه
 . ازندفراهم س ،تأمين اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين برنامه سياست خارجي كشور و

 
 دانشگاهي بسترسازي توسعه كارآفريني 

تـوان فنـي كـادر     به منظور تسـهيل در اسـتفاده از تخصـص و    ،قانون برنامه سوم توسعه) ١٥٢( مادهطبق  
هـاي   گيـري پـژوهش   جهت مراكز تحقيقـاتي مصـوب دولتـي و        مؤسسات آموزش عالي و    ها و  علمي دانشگاه 

 سسـات آمـوزش عـالي كشـور و    ؤم ها و   به دانشگاه  ،رتخصصي كشو  دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و     
هـاي دولتـي خـدمات       به تشكيل شركت  مواردي خاص   با رعايت     كه شدمراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده      

خـدمات ايـن     ،طبـق ايـن قـانون      .تابع قانون تجارت مبادرت كننـد      فني با مقررات خاص و     تحقيقاتي و  ،علمي
درصـد از   ٤٩حـداكثر   و اي اسـت   مشـاوره  فنـي و   خـدمات علمـي و     در محدوده تحقيقات و    ها صرفاً  شركت

 ،كاركنان همان دانشـگاه    ها و  تكنيسين ،كارشناسان پژوهشي  ،ها اعضاي هيأت علمي    سهامداران اين شركت  
  از محـدوديت   ركت مربـوط  شـ  سـهامداران و   وهستند  پژوهشي   مركز تحقيقاتي و   موسسه آموزش عالي و   

اساسنامه نمونه ويا خاص هر يـك از         .مستثني است ١٣٧٧لتي مصوب ديماه    قانون منع مداخله كارمندان دو    
سسات آموزش عالي مراكز تحقيقاتي وپژوهشـي بـا پيشـنهاد           ؤم ،ها هاي فوق در هر يك از دانشگاه       شركت

بـه تصـويب هيـأت وزيـران     ريـزي كشـور      مـديريت و برنامـه    سـازمان    فناوري و  تحقيقات و  ،وزارت علوم 
 . رسد مي

 ،بـه منظـور ايجـاد همـاهنگي       شـده   فناوري موظـف     تحقيقات و ،  وزارت علوم  ،برنامه سوم همچنين در   
انجام شـده   يها سرمايه گذاري  استفاده بهينه از امكانات و     ،پژوهشي كشور  بسيج توانايي علمي و    هدايت و 

ي هاي نسب هاي پيشرفته منطبق با مزيت كوشش در جهت دستيابي به فناوري فناوري و در بخش پژوهش و   
 . از طريق شوراي عالي اداري اقدام كند، هاي نو به تأسيس مركز پژوهش وتوسعه فناوري ،ها بخش

 
 بسترسازي توسعه پژوهش

سسـات  ؤهـا وم   اعتبـار سـنجي علمـي دانشـگاه        به منظور تقويـت نظـام ارزيـابي و        طبق قانون برنامه سوم     
آمـوزش   درمـان و   ،بهداشـت  فنـاوري و   تحقيقات و  ،هاي علوم  وزارتخانه ،دانش آموختگان  آموزش عالي و  
 ،هـاي علمـي    واسـتفاده از انجمـن    حمايـت    ،اسـتانداردهاي جـامع ارزيـابي علمـي       اند كه     شده پزشكي موظف 

 را تـدوين    سسات آموزش عالي وپژوهشي   ؤها در ارزيابي مستقل علمي م       نافرهنگست اي و  حرفه ،تخصصي
 بـه وجـود   سـاختارهاي الزم را      تالش كننـد و    علمياعتبار سنجي    كارآمد كردن نظام ارزيابي و    براي   ؛كنند

 هـا و   مقايسـه علمـي دانـش آموختگـان دانشـگاه          ارزيـابي و   برايرا  ات الزم   امكانسرانجام اين كه     آورند و 
ومقـاطع   هـا  تخصصي سراسـري در رشـته      هاي جامع و   نسسات آموزش عالي از طريق برگزاري آزمو      ؤم

از سسات آموزش عالي    ؤ م ةامكان استفاد  ،اي دانش آموختگي  استاندارده تحصيلي به منظور حفظ كيفيت و     
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پـذيرش داوطلبـان     وشـان   بهبود نظام آموزشي   براي اصالح و  خود  در ارزيابي دروني    نتايج به دست آمده     
  . فراهم آورنددر مقاطع تحصيلي باالتر

 
 صنعت در برنامه سوم بسترسازي تعامل دانشگاه و

صنعت مـورد توجـه قـرار گرفتـه          وم در راستاي توسعه تعامل دانشگاه و      اي كه در برنامه س     ترين نكته  مهم
آن از انتقـال دانـش بـه توليـد          تغيير نقـش      به سوي پژوهش و    لي كشور ا ع تغيير جهت گيري نظام آموزش    

هاي تخصصي   حمايت ويژه از پايان نامه     ها و  گاهپژوهش در دانش   توازن آموزش و   نوآوري و  ،ابداع ،دانش
 بازنگري همين راستا برنامه سوم به در .باشد ن پرداختن به حل يكي از معضالت كشور كه موضوع آاست 

هيـأت علمـي در جهـت تقويـت نقـش       يارزيابي سـاالنه شايسـتگي اعضـا    ي ارتقاي وها اصالح آيين نامه   و
 . تأكيد كرده است ، در حل مسائل علمي كشورها آنمشاركت  پژوهش و

ي توسـعه آمـوزش عـالي بـا نيازهـاي           ها  ايجاد هماهنگي بين برنامه   به منظور   طبق قانون برنامه سوم     
راهبردهـاي    برنامـه جـامع و   شـده انـد كـه     سسـات آمـوزش عـالي موظـف       ؤم ها و  دانشگاه ،توسعه كشور 
بلند مدت توسعه آموزش عالي كه از تصويب هيأت  پژوهشي خود را در چارچوب طرح جامع و آموزشي و

بـه   پس از تأييـد هيـأت امنـا        وكنند   از تاريخ تصويب طرح مذكور تهيه        طي مدت يك سال    ،گذرد ميوزيران  
بـا   اي و  هـاي مـذكور بـه صـورت مرحلـه          برنامه .تصويب شوراي گسترش آموزش عالي مربوطه برسانند      

 . د شدنپس از تأمين اعتبار به اجرا گذارده خواه وريزي كشور  مديريت و برنامههماهنگي سازمان 
 اند  شده آموزش پزشكي موظف    درمان و  ،بهداشت فناوري و  تحقيقات و  ، علوم هاي  وزارتخانه همچنين

 را هـاي امنـاء    هيـأت  هاي متقابـل دولـت و      مسئوليت اعتبارات مورد نياز و    ،هاي ساالنه آموزش عالي    برنامه
 . پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا بگذارند وكنند تدوين 

توسـعه تحقيقـات     ،هاي دانشـگاهي   پژوهش  كردن هدفمند در راستاي  ،در بخش ديگر قانون برنامه سوم     
اعتبارات برنامه تحقيقات دانشگاهي    كه   شده   حتصري ،خدمات كشاورزي و  ،هاي صنعتي  بخش يازط با ن  بمرت
از محـل اعتبـارات رديـف        دانشـگاه    آندرآمـد اختصاصـي تحقيقـات       در سـال بعـد بـه ميـزان           دانشگاههر  

هزينـه درآمـد      وصـول و   همچنـين  .خواهـد شـد    اضـافه    ،شـود   مـي ي  متمركزي كه به همين منظور پيش بين      
معـامالتي   مراكز تحقيقات در چارچوب قانون نحوه انجـام امـور مـالي و             ها و  اختصاصي تحقيقات دانشگاه  

 . تسهيل شده است ١٣٦٩ها مصوب سال دانشگاه
کـه  نشـان داده     صنعت نظران در مورد ارتباط دانشگاه و     حالي است كه يک نظرخواهي از صاحب      اين در   

ته سدانشگاه به يكديگر ضعيف دان دن صنعت وكرنزديک مورد در  را  ي کالن فعلي    ها  از افراد سياست  ۸۹/ ۲
 ). ۱۳۸۱، حقيقي شهابي سليمي و (اند
 

 ها  بسترسازي در زمينه زير ساخت
بي آسان به يابراي دسترا امكانات الزم كرده تا  موظفرا دولت  برنامه سوم ،ها ساخت ايجاد زيرتجهت در 

تـرويج   هاي جهـاني بهبـود خـدمات و        نه سازي براي اتصال كشور به شبكه      زمي ،خارجي اطالعات داخلي و  
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پهنـاي   ،هاي اطالعـاتي الزم    شاهراه هاي ارتباطي و   هاي جديد از طريق ايجاد زير ساخت       استفاده از فناوري  
تـأمين كننـده    «هـاي    ايف مجموعـه  تفكيـك وظـ   تلفـن   تلگـراف    گسترده از طريق وزارت پسـت و       باند كافي و  

فراهم كردن امكانات براي حضـور بخشـهاي         و »تأمين كننده ارتباطات  « و »تأمين كننده خدمات  «،  »اطالعات
 . فراهم آوردها هنغير دولتي در اين زمي

تكنولـوژي   توسـعه علـم و  خصـوص  تكاليف مطرح شـده در برنامـه سـوم در            ضوابط و  ،تمام قوانين 
عقالنيـت   هـا و  اسـتقالل دانشـگاه   ،علمـي آزادي  ، ماننـد ي اين برنامه بـه اصـول زيربنـاي    در .ي هستند يروبنا

 توجه نشـده    ،اجتماعي در هر كشوري هستند     كارآفريني دانشگاه كه اساس توسعه اقتصادي و       اقتصادي و 
ه  بـ  تكـاليف را   ايـن وظـايف و      توانسـته باشـند    ي مربوط ها   و دستگاه  ها  اگر وزارتخانه  ،اين   ودوجبا   .است

توان گفت كه بخش كوچكي از شرايط چارچوب مورد نيـاز بـراي توسـعه علـم        مي ،خوبي به انجام برسانند   
امـا شـواهد چنـين       ؛تا حدي فـراهم شـده اسـت        ،خاصطور    بهبنگاه   تعامل دانشگاه و   وعام  طور    بهفناوري  

ير ساختار وزارت علوم    بست نهادي تصويب اليحه تغي     بننيز  يكي از مصاديق آن      .دنده نشان نمي چيزي را   
  .است كه بخش بسيار اندكي از اصل استقالل دانشگاه را در بر دارد

 
 صنعت در چارچوب بازار دانش  هاي تعامل دانشگاه و شاخص) ب

بازار رسمي   ،ن مالكيت فكري منسجم   از جمله فقدان قانو    ،ه دليل فقدان شرايط چارچوب مناسب     در ايران ب  
اي وجـود دارد كـه       اما بازار سـازمان نيافتـه      ؛فته است تكنولوژي تكوين نيا    و سازمان يافته براي دانش    و

 بـا   هـا   تـرين ايـن فعاليـت       مهـم  ،در ادامـه   .شود  ميتقاضا    عرضه و  ها  دانش در چارچوب بعضي از فعاليت     
 . گيرند ميمورد بررسي قرار  ،يها تعريف شاخص

 : مراكز تحقيقاتي  وها  هيأت علمي دانشگاهياعضاي صنعتي توسط ها مشاوره .۱
 تعداد كل ساعات مشاوره )الف
 سرانه ساعات مشاوره ) ب

 . هاي آماري وجود ندارد ي فوق دادهها هيچ يك از شاخصزمينه در 
 :  هيأت علمييخدمات آموزشي در بنگاه توسط اعضاارائه  .۲

 تعداد كل ساعات تدريس )الف
 سرانه ساعات تدريس تدريس  )ب

 هاي آماري وجود ندارد  نيز دادهها اين شاخصزمينه در 
 : قرار دادهاي تحقيقات کاربردي دانشگاه با صنعت .۳

 دادهاي تحقيقاتيتعداد كل قرار )الف
 دادهاي تحقيقاتي كل مبلغ قرار )ب

هاي آماري پراكنـده   اما بعضي از داده   ؛ديد وجود ندارد  ج ي دقيق و  ها   داده ها  اين شاخص خصوص  در  
 . توان خالصه كرد ميبه شرح زير ها را  آند كه نقديمي وجود دار و
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 ي اجراييها  با دستگاهها ي پژوهشي دانشگاهها قرار داد .۱ جدول
 مبلغ قرار داد تعداد قرار داد سال دانشگاه

 ) يال ريليونم(
سهم بخش 
 خصوصي

 - - - - اروميه
 %۱۲ - ۱۶ ۷۵-۷۴ اصفهان

 ۰ - ۲ ۷۶ بوعلي سينا
 ۰ - ۵۵ ۷۷-۷۵ تربيت مدرس
 - - - - تربيت معلم

 %۸ - ۲۵ ۷۷ تهران
 ۰ ۳۵۲ ۳ ۷۶ رازي

 - - - - سيستان وبلوچ
 ۰ - ۲ ۷۷-۷۵ شاهرود

 - - ۹ ۷۷ شهيد بهشتي
 %۶ - ۳۲ ۷۷ شهيد چمران

 - - ۱۵ ۷۷-۷۶ شيراز
 ۰ - ۴۶ ۱۳۷۶ صنعتي اميركبير

 - - ۴ ۱۳۷۶ خواجه نصير طوس
 %۵ - ۲۰ ۱۳۷۶ علم وصنعت

 - - - ۱۳۷۶ گرگان
 ۱۲ ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۳۷۶ فردوسي مشهد

 ۰ ۱۷۱ ۴ ۱۳۷۶ مازندران
 - ۳۹ ۲ ۱۳۷۶ يزد
 ۱۳۷۸، سالنامه آموزش عالي ايران :مأخذ
 
  .آورند مي به وجود وضعيتي را در صنعت دانشگاهيکارکنان تحقيقات  .۴

 كل تعداد ساعات كار )الف
 سرانه ساعات كار )ب

 وجود نداردمورد هاي آماري در اين  داده
 :ي کوتاه مدت ويژه متخصصانها دوره .۵

 كل تعداد ساعات آموزش )الف
 سرانه ساعات آموزش )ب
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 كامل وجود ندارد ي دقيق وها نيز دادهمورد در اين 
 :هاي اقتصادي  توسط بنگاه وفوق ليسانسي دانشجويان دکتريها پايان نامهتأمين مالي  .۶

 كل مبلغ حمايت شده )الف
 دهسرانه مبلغ حمايت ش )ب

 . هاي آماري وجود ندارد دادهدر اين زمينه هم 
 :التحصيل شده غان اخيراً فاراستخدام دانشجوي .۷

  تعداد كل )الف
 . هاي آماري وجود ندارد دادهدر اين مورد نيز 

 :ي صنعتيها  هيأت علمي در بنگاهيکار پاره وقت اعضا .۸
 تعداد كل ساعات كار )الف
 سرانه ساعات كار )ب

 . هاي آماري وجود ندارد دادهوص هم در اين خص
 
 صنعت در چارچوب بازار تكنولوژي هاي تعامل دانشگاه و شاخص) پ

 : فروش ليسانس بين دانشگاه و بنگاه خريد و .۱
 فروش شده هاي خريد و تعداد كل ليسانس )الف
 فروش شده هاي خريد و مبلغ كل ليسانس )ب
 روش شدهف هاي خريد و سهم هر دانشگاه از ليسانس )پ

 وجود ندارددر اين زمينه هاي آماري  داده
 :خريد حق امتياز دانشگاه توسط بنگاه .۲

 فروش شده تعداد كل حق امتيازهاي خريد و )الف
 فروش شده مبلغ كل حق امتيازهاي خريد و )ب
 فروش شده سهم هر دانشگاه از حق امتياز خريد و )پ

 هاي آماري وجود ندارد دادهدر اين مورد، 
 : هيأت علمي توسط بنگاهيخريد حق امتياز اعضا .۳

 فروش شده تعداد كل حق امتيازهاي خريد و )الف
 فروش شده مبلغ كل حق امتيازهاي خريد و )ب
 فروش شده سهم هر عضو هيأت علمي از حق امتياز خريد و )پ

 . هاي آماري وجود ندارد دادهدر اين خصوص نيز 
 انداز فرا بازار  چشمصنعت از وضعيت تعامل دانشگاه و) ث

 جريـان  هـا  يكـي از جنبـه   .ه قابل بررسي استبن از چهار ج،ز چشم انداز فرا بازار  صنعت ا  تعامل دانشگاه و  
دي تحـت عنـوان منـافع       اقتصـا كتب و صـنايع علمـي       دانشگاه به بنگاه است كه در        آزاد اطالعات و دانش از    



٩٦________________________________________________________________ 
 

 

هاي صـنعتي   ي بالعوض بنگاه  ها   حمايت ،جنبه دوم  .دگير ميها توليد دانش مورد بررسي قرار        جانبي فعاليت 
 هـاي آموزشـي و     صنعت در زمينـه    همكاري دانشگاه و    و  مشاركت ،جنبه سوم  .از تحقيقات دانشگاهي است   

 ،در ادامـه   .كنـد  مـي هاي صـنعتي     بنگاه اي را عايد دانشگاه و     تعريف نشده   است كه نفع ناهمسان و     تحقيقاتي
 . گيرند هاي مورد بررسي مي رفي شاخصهاي فوق با مع ك از جنبههري

 
 اطالعات از دانشگاه به بنگاه جريان آزاد دانش و .۱

هـاي منتشـر شـده از       ناسـخنر  گـزارش و   ،كتب ، مقاالت توان به واسطه   ميجريان آزاد اطالعات و دانش را       
  :شود ميي زير براي اين منظور معرفده شاخص در اينجا  .مختلف مورد بررسي قرار دادمجراهاي طريق 

 ي اطالعاتي ها بانك از طريق اينترنت ودانشگاهيان تعداد مقاالت منتشرشده  )الف
 ي اطالعاتي ها بانك از طريق اينترنت ودانشگاهيان تعداد گزارش منتشرشده  )ب
 ها  روزنامه در مجالت ودانشگاهيان تعداد مقاالت منتشر شده  )پ
  دانشگاهيانةتعداد كتب منتشر شد )ت
 هاي مختلفسمينار  هيأت علمي دريصنعتي اعضا هاي علمي و عداد سخنرانيت )ث
 هاي مهارت آموزي ها و دوره مايشهتعداد  )ح
هـاي   بانـك  از طريـق اينترنـت و     دانشـگاهيان    منتشرشـده    مقـاالت  هيـأت علمـي در     سهم هر عضـو    )خ

 اطالعاتي 
هـاي اطالعـاتي توسـط       بانك وشده از طريق اينترنت      هيأت علمي در گزارش منتشر     سهم هر عضو   )ج

 دانشگاه 
 ها روزنامه منتشرشده از طريق مجالت ومقاالت  هيأت علمي در سهم هر عضو )د
  دانشگاهيانةكتب منتشر شد هيأت علمي در سهم هر عضو )ذ
 هاي مختلفسمينار ها و نامک هيأت علمي درعضو  صنعتي هر سهم سخنراي علمي و )ر
 هاي مهارت آموزي دوره ها و هم هر دانشگاه در همايشس )ز

ج -۱-۸ و ج-۱-۷هــاي  راي شــاخص بــ،نتيجــه در و ج-۱- ۲ج و. ۱-۱هــاي  در ايــران بــراي شــاخص
 . ساير شاخص را به صورت جدول زير مي توان نشان داد .هاي آماري وجود ندارد داده
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 ۱۳۷۳مقاالت دانشگاهيان در سالو  كتب ،ها سهم گزارش تعداد و. ۲ جدول
رشته 

 ان عنو
فنــــــي 
ومهندسي

 جمع هنرپژشكيانساني علومكشاورزيپايه علوم

۳۰۱۳۰۰۶۶ ۱۰۶۰۹ ۵۸۴۸ ۲۱۵۲ ۴۷۴۳ ۶۴۱۳ دانشگاهي پژوهشگران
 ۷۰۵۶ ۵۶ ۲۳۵۵ ۱۲۹۳ ۴۴۷ ۱۱۲۷ ۱۷۷۸ يافته پايانيها   طرح

 ۸۲۸ ۱ ۵۹ ۲۰۶ ۱۱۹ ۹۹ ۳۴۴ تأليف
 ۱۰۴۲ ۰ ۳۰ ۳۸۶ ۸۰ ۸۴ ۴۶۲ ترجمه

تعداد عنوان كتـب    
منتشر شده

 

 ١٨٧٠ ١ ٨٩ ٥٩٢ ١٩٩ ١٨٣ ٨٠٦ جمع

 ۲۸۱۷ ۱۷ ۲۷۵ ۱۰۱۰ ۵۸۷ ۲۱۳ ۷۱۵ فارسي
 ۳۸۹ ۰ ۴۵ ۴۸ ۲۹ ۸۲ ۱۸۵ داخلي التين
 ۸۰۸ ۰ ۸۹ ۲۴ ۸۷ ۲۱۶ ۳۹۲خارجي التين

مقاالت در مجالت
 

 ٤٠١٤ ١٧ ٤٠٩ ١٠٨٢ ٧٠٣ ٥١١ ١٢٩٢ جمع

 ۲۷۸۳ ۱۴ ۲۹۵ ۳۴۳ ۸۱۴ ۲۸۱ ۱۰۳۶ فارسي
 ۲۰۶ ۰ ۲ ۹ ۳۴ ۶۱ ۱۰۰ التين داخلي

 ۵۹۷ ۰ ۲۵ ۲۰ ۷۵ ۱۱۵ ۳۶۲خارجي التين

مقــاالت در گــرد  
هماي

هاي

 ٣٥٨٦ ١٤ ٣٢٢ ٣٧٢ ٩٢٣ ٤٥٧ ١٤٩٨ جمع

 . ۱۳۷۳ سال ،ضميمه رهيافت ،گزارش ملي تحقيقات هاي علمي كشور شوراي پژوهش :مأخذ
 

   طـرح ۵/۲۳ ،هي هر صد پژوهشـگر دانشـگا  ي در كل به ازا۱۳۷۳دهد كه در سال   نشان مي  )۵-۳( جدول
 مقالـه منتشـر   ۶/۹ مقاله منتشرشده در مجـالت و ۴/۱۳،  عنوان كتاب منتشر شده    ۲/۶،  تحقيقاتي پايان يافته  

 از دانشگاه به جامعه را نشان       وسعت جريان آزاد دانش   ها   اين شاخص  .ها وجود داشت   شده در گردهمايي  
 . دنده مي

 كتـاب منتشـر     ۶. ۱۲ ،ايـان يافتـه    پ   طـرح  ۷. ۲۷ هر صد پژوهشگر     يبه ازا  ،ي فني ومهندسي  ها  در رشته 
ايـن   .داردهـا وجـود    ييهماد مورد مقاالت ارائه شده در گر۴. ۲۳منتشر شده در مجالت و      مقاله ۱. ۲۰ ،شده

بـرداري   قابل بهـره   بالقورطور    بهآزاد دانش از دانشگاه به صنعت است كه          ها بيانگر وسعت جريان    شاخص
 . هستندبراي صنعت 
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مقاالت علمي پژوهشگران دانشگاهي به ازائ  كتب و ،گزارش تحقيقاتي تعداد. ۳ ولجد
 ۱۳۷۳پژوهشگر در سال۱۰۰

 رشته 
 عنوان 

فني 
 ومهندسي

 جمع هنر شكيزپانساني علوم كشاورزي پايه علوم

. ١٨ ٢. ٢٢ ١. ٢٢ ٨. ٢٠ ٨. ٢٣ ٧. ٢٧ يافته پايان ها   طرح
٦ 

٥. ٢٣ 

 ٨. ٢ ٣. ٠ ٦. ٠ ٥. ٣ ٥. ٥ ١. ٢ ٤. ٥ تأليف

 ٥. ٣ ٠. ٠ ٣. ٠ ٦. ٦ ٧. ٣ ٨. ١ ٢. ٧ ترجمه

تعــداد عنــوان  
كتب
 

منتشرشده
 

 ٢. ٦ ٣. ٠ ٨. ٠ ١. ١٠ ٢. ٩ ٩. ٣ ٦. ١٢ جمع

 ٤. ٩ ٦. ٥ ٦. ٢ ٣. ١٧ ٣. ٢٧ ٥. ٤ ١. ١١ فارسي

 ٣. ١ ٠. ٠ ٤. ٠ ٨. ٠ ٣. ١ ٧. ١ ٩. ٢ داخلي التين

 ٧. ٢ ٠. ٠ ٨. ٠ ٤. ٠ ٠. ٤ ٦. ٤ ١. ٦خارجي التين

مقـــــــــاالت در 
مجالت

 

 ٤. ١٣ ٦. ٥ ٩. ٣ ٥. ١٨ ٧. ٣٢ ٨. ١٠ ١. ٢٠ جمع

 ٣. ٩ ٧. ٤ ٨. ٢ ٩. ٥ ٨. ٣٧ ٩. ٥ ٢. ١٦ فارسي

 ٧. ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٢. ٠ ٦. ١ ٣. ١ ٦. ١ التين داخلي

 ٠. ٢ ٠. ٠ ٢. ٠ ٣. ٠ ٥. ٣ ٤. ٢ ٦. ٥خارجي التين

مقــاالت در گــرد  
هماي

ها ي
 

 ٩. ١١ ٧. ٤ ٠. ٣ ٤. ٦ ٩. ٤٢ ٦. ٩ ٤. ٢٣ جمع

 )۵-۱(محاسبه برمبناي جدول : مأخذ
 
 بنگاه در چارچوب آموزش  همکارهاي دانشگاه و. ۲

بـراي   ،با استفاده از تجربه کشورهاي پيشرفته      )۱۳۸۱ ،همکاران سيد نوراني و  ( همکارانش سيد نوراني و  
 : اند شرح زير معرفي کردهبه را روش  پنج ،چارچوب آموزشي  درها بنگاه  وها همکاري دانشگاه

در يکـي از    موقـت   طـور     بـه  دانشـجويان سـال آخـر        ،طبق ايـن طـرح    ): Internship (طرح انترنشيب -
در ايـن    .پردازنـد  مـي  اند،  آموخته مطالبي که در دانشگاه   زمينه  هاي صنعت به کسب تجربه عملي در         بخش

 بـه   انترنشـيپ معمـوالً    .نعت اسـت  زبده ص  طرح سرپرستي دانشجويان با يکي از کارشناسان حرفه اي و         
ها به صورت    اما در بعضي دانشگاه    ؛شود  ميگرفته   عنوان واحد درسي اختياري براي دانشجويان در نظر       

 . آيد درمياجرا به ها  نا در تابستاين طرح معموالً .شود ميواحد اجباري در برنامه تحصيلي گنجانده 
جـزء دروسـي اسـت کـه دانشـجويان بايـد بـراي               اوپي اجبـاري و   -طرح کو  ) :Co-op (اوپي-طرح کو 

تحصيلي خـويش را بـه صـورت        نيمسال   دانشجويان پنج    ،طبق اين طرح   .مدرک ليسانس بگذارنند  دريافت  
 )۲(کـاري   هـاي     سـال نيمبه  هاي پنجگانه     نيمسالاين   .دنکسب تجربه بپرداز   تمام وقت در صنعت به کار و      

اري از   تـرم کـ    هـا   در اغلـب دانشـگاه     .دنشـو   مين توزيع   در طول پنج سال تحصيلي دانشجويا      معروفند و 
 . شود مياز غتابستان سال دوم تحصيلي آ
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هدف طرح اکسترن شيپ آشنايي دانشجويان با مشـاغل مختلـف            ):Externship (طرح اکسترن شيپ  
ويان ويـژه دانشـج   اين طرح اما معموالً  .توانند شرکت کنند   ميدر اين برنامه     دانشجويان تمام مقاطع   .است

 . طول اين دوره از يک روز تا يک ماه متغيير است .سال آخر است
انشـکده   در دطـالبي را کـه  است که دانشجو عمـالً م  ان   هدف اين طرح   ):Practicum (طرح پرکتيکوم -

شـده   هاي درباره نظريهتري  عميق ياي کار ببيند تا درک بهتر وگردد را در دن يک موضوع بيان مي درباره  
صـورت  ه دانشـجويان بـ  كـه مطـابق آن    شود مي بخشي از يک کالس دانشگاهي محسوب      ،طرحاين   .بيابد
بـه فعاليـت     ،آنان در حال گذراندن آن هستند     که    نظريهاي صنعت مرتبط با واحد        در يکي از بخش    موقت
 . پردازند مي

پـنج روش   به   ،ي آموزش فرايندچارچوب   در )۱۳۸۱ ،همکاران سيد نوراني و  ( همکارانش سيد نوراني و  
 : اند که عبارتند از تعاملي اشاره کرده

 
 اجراي طرح کارآموزي

 ارائه مشاوره در امور مربوطبراي  ي صنعتيها دانشگاهي در واحداستادان استفاده از -
 هيان در واحدهاي بزرگ صنعتي ي آموزشي با همکاري دانشگاهها رهري دوازبرگ -
 هاي تحصيلي دانشجويان در قالب پايان نامهه دانش باحدهاي صنعتي هاي وبرخي از نيازبرآورد  -
فـردي بـراي دانشـجويان مقـاطع مختلـف تحصـيلي از              اجراي برنامه بازديدهاي گروهـي و      تنظيم و -

 . واحدهاي صنعتي
 : بيان کردتوان ميهاي زير  ينه آموزش را با شاخصرا بازار در زمكار تعاملي فسازو، باالبه با توجه 

 ؛گذرانند هاي کارورزي را در صنعت مي ياني که ساالنه دورهاد دانشجوتعد) الف
 شوند؛ ميهاي صنعتي انجام ي که بر اساس خواست واحدها انامهتعداد پاي )ب
 ؛هاي صنعتي ي دانشجويان از واحدي علمها تعداد بازديده )پ
 ؛ها بنگاه ها و شگاهدر دانافته  ي آموزشي توسعه ي درسي وها  برنامهتعداد )ت
 ؛هاي آموزشي زان حمايت مالي از برنامهمي )ث
 ؛ي کاروزي دانشگاهيان در بنگاهها   طرحتعداد )ح
 .صنعت  درها هيأت علمي دانشگاه ي مطالعاتي اعضاءها فرصت )ج
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 ي صنعت خودروها ي كار وزي دانشگاهيان در بنگاهها   طرح. ۴ جدول
 ۱۳۷۹ در  طرحتعداد  ۱۳۷۸ در  طرحتعداد  توضيحات

 ۴۲ -  ايران خود رو
 ۳۲ ۱۶  ساير سازندگان

 حل اجرايم
 ها   طرح

 ۷۴ ۱۶ ها   طرحكل 
 ۴۳ ۱۶  دانشگاه صنعتي شريف

 ۳۱ -  دانشگاه تهران
 أدانشگاه مبد

 ۷۴ ۱۶ ها   طرحكل 
 ۶۱ ۱۰  هيأت علميياعضا
 ۲ ۱ يويان دكتردانشج

 ۷۵ ۱۴ دانشجويان فوق ليسانس

 كارآموزان

 ۱۳۷ ۲۵ ن ليسانسدانشجويا
 ۱۳۸۰ ،۳۷ شماره ،رونشريه ايران خود ،صنعت در گستره توسعه صنعتي دانشگاه و :مأخذ
 

هاي  داده ،ج-۳-۶شاخص  مورد  اما در    ؛هاي آماري وجود ندارد    ج داده -۲-۵تا   ،ج-۲-۱هاي    شاخص براي
 نظرخـواهي از    يـک  ،ج-۳-۷شـاخص   زمينـه   در   . ارائـه شـده اسـت      )۵-۳(وجود دارد كـه در جـدول        اندكي  
کيفيـت   يـت و  دهندگان کم نظر درصد از ۹/۸۹ که    نشان داده  صنعت ارتباط دانشگاه و  نظران در مورد    صاحب

  .اند دانستهضعيف را  در صنعت ها  هيأت علمي دانشگاهيفرصت مطالعاتي اعضا
 
 تكنولوژيك پژوهشي و يها صنعت در زمينه مشاركت دانشگاه و همكاري و .۳

  .اند ها استفاده كرده ي از امکانات آزمايشگاهي دانشگاههاي صنعت نگاهت كه بتعداد ساعا )الف
 هاي تحقيقات بنيادي دانشگاه   طرحها به  يزان كمك نقدي بنگاهم )ب
 ها دانشگاه ها و بنگاهدر نجام شده ي مشترك اها   طرحتعداد  )پ
 هاي تكنولوژيك مشترك   طرحتعداد  )ت

هـاي آمـاري    ههـا داد  شـاخص مـورد   در   ،ج-۳-۳شاخص  در مورد    جزه  بد كه   نده ها نشان مي   بررسي
تحقيقات  ،ج توسط معاونت پژوهشي وزارت علوم-۳-۳شاخصمربوط به ي آمارهاي ها داده .وجود ندارد 

هـاي اجرايـي در چـارچوب        دسـتگاه  هاي تحقيقـاتي مشـترك بـين دانشـگاه و            طرح .كند  ميفناوري ثبت    و
كه با مشاركت دانشگاه    را   يهاي   طرح درصد طرح    ۶۰ ،طبق اين طرح   .شود  مي اجرا) ۱۰۲ماده  ( ۴۰-۶۰طرح

  .كند ميمين أدولت ت، دنشو ميانجام  صنعت تعريف و و
در دسـت   هـاي    دهد كه از كـل طـرح       مينشان   )۱۳۷۴،  بهرامي كوپايي و (  يك بررسي  ،در اين چارچوب  

برابـر بـا   ، ۱۳۷۴ال هـاي خصوصـي در سـ     بنگـاه  هاي اجرايي دولـت و     مشترك دانشگاه با دستگاه   اجراي  
د ميليـار ۴/۲۴همچنـين از كـل حجـم         .اند  اجرا كرده مراكز تحقيقاتي   را   درصد   ۶۵ها و  دانشگاهرا  درصد  ۳۵
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را ميليارد ريال   ۱/۱۱،  ۱۳۷۴در سال   وصي  خصهاي   بنگاه هاي اجرايي و   ريال اعتبار جذب شده از دستگاه     
 . اند كردهتحقيقاتي جذب مراكز را ميليارد ريال ۱۳/ ۳ها و دانشگاه
حجـم   . درصد را بخش خصوصي اجرا كرده اسـت        ۶/۹معادل   ،۱۳۷۴هاي مشترك در سال      كل طرح  از

 .  رسيده است۷۴ميليارد ريال در سال ۷/۳ به ۱۳۷۲ميليارد ريال در سال ۵/۲گذاري اين بخش از  سرمايه
در مراكز تحقيقـاتي نـرخ       ،درصد۴/۳ها   در دانشگاه نرخ رشد    ،هاي تحقيقاتي مشترك   نظر تعداد طرح   از

هـا    در دانشـگاه   ها  اين واقعيت در حالي است كه تعداد طرح        .بوده است درصد  ۳/۶۱در كل    درصد و ۶/۲۱۷
 .  طرح افزايش يافته است۵۶۲ طرح به ۱۰۵ طرح ودر مراكز تحقيقاتي از ۳۰۲ طرح به ۲۸۳از 

ه بـ  ؛دهـد  شـان مـي   هاي اجرايي افـزايش ن     اهمراكز تحقيقاتي از دستگ    ها و   جذب اعتبارات دانشگاه   روند
در كل نـرخ   درصد و۶/۱۰۴براي مراكز تحقيقاتي  ، درصد۵/۹ها   كه نرخ رشد ساالنه براي دانشگاه      طوري

بسيار زيادي رشد  ،هاي اجرايي ميزان جذب از دستگاه    و از نظر تعداد طرح    . درصد است  ۴/۳۹رشد خطي   
تواند بيانگر توان زياد مراكز تحقيقاتي       مي اين رشد    .شود  مييده  ها د  مراكز تحقيقاتي نسبت به دانشگاه    در  

 . هاي تحقيقاتي باشد در اجراي طرح
 

هاي اجرايي به  با دستگاهعلوم، تحقيقات و فناوري هاي مشترك وزارت  تعداد حجم طرح. ۵ جدول
 ۱۳۷۴تا ۱۳۷۲هاي  مراكز تحقيقاتي طي سال ها و تفكيك دانشگاه

ميليون  (سهم دستگاه اجرايي )   طرح (رحتعداد ط
 ) ريال

) ميليون ريال( حجم كل قرار داد سال 

 ۱۳۷۶ ۱۳۷۴ ۱۳۷۲ ۱۳۷۶ ۱۳۷۴ ۱۳۷۲ ۱۳۷۶ ۱۳۷۴ ۱۳۷۲ سسهؤم
  ۱۳۰۹۹ ۱۳۰۷۷  ۱۱۱۳۱ ۹۳۶۱  ۳۰۲ ۲۸۳ ها دانشگاه

  ۱۴۲۸۲ ۵۰۵۷  ۱۳۲۹۵ ۴۲۹۷  ۵۶۲ ۱۰۵ مراكز تحقيقاتي 
  ۲۷۲۸۱ ۱۸۱۳۵  ۲۴۴۲۷ ۱۳۶۵۸  ۸۶۴ ۳۸۸ جمع كل

 ۲۵۶-۲۴۶ص، ص۱۳۸۱بهار ،هفتم  شماره بيست و،رهيافت :منبع
 

مراكز   وها هاي مشترك دانشگاه حجم طرح مراكز تحقيقاتي از تعداد و  وها سهم دانشگاه .۶ جدول
 ي اجراييها فناوري با دستگاه تحقيقات و ،تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم

ميليون  ( دستگاه اجراييسهم )   طرح (تعداد طرح
 ) ريال

ميليون ( حجم كل قرار داد
 ) ريال

سال 
 

 ۱۳۷۶ ۱۳۷۴ ۱۳۷۲ ۱۳۷۶ ۱۳۷۴ ۱۳۷۲ ۱۳۷۶ ۱۳۷۴ ۱۳۷۲ سسهؤنام م
  ۰۲/۴۸ ۱۱/۷۲  ۵۷/۴۵ ۵۴/۶۸  ۹۵/۴۳۴ ۹۴/۷۲ ها دانشگاه

  ۹۸/۵۱ ۸۹/۲۷  ۴۳/۵۴ ۴۶/۳۱  ۰۵/۶۵ ۰۶/۲۷ سسهؤنام م
  ۱۰۰ ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰ جمع كل
 ۲۵۶-۲۴۶ص، ص۱۳۸۱بهار ، هفتم  شماره بيست و،فترهيا: منبع
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مراكـز تحقيقـاتي     هـا و   هاي پژوهشي با دانشـگاه     د كه بخش دولتي در همكاري     نده ها نشان مي   ررسيب
بـه  ۱۳۷۲طـرح در سـال   ۲۴۰ها از   تعداد طرح  .داشته است بسيار زيادي    رشد   ۱۳۷۴تا   ۱۳۷۲هاي   طي سال 

 نظـر   از .ه اسـت   در صد بود   ۱۰۰ن بيش از  االنه آ سمتوسط   رسيده كه نرخ رشد      ۱۳۷۴ طرح در سال     ۷۸۱
بـه بيـان     بوده است؛  درصد   ۸/۴۲آن برابر با    اين بخش نيز رشد متوسط ساالنه       در  گذاري   ميزان سرمايه 

امـا فعاليـت     ؛اسـت يافتـه    ميليارد ريـال افـزايش       ۷/۲۰به  ۱/۱۱گذاري بخش دولتي از      ميزان سرمايه  ،ديگر
به ۱۳۷۲ طرح در سال     ۱۴۸كه از    طوريه  بزيادي داشته است؛    رح كاهش   بخش خصوصي از نظر تعداد ط     

ميليـارد ريـال در     ۵/۲از  ، اين ميـزان     گذاري البته از نظر حجم سرمايه     .رسيده است ۱۳۷۴ طرح در سال     ۸۳
  .است افزايش يافته ۱۳۷۴ ميليارد ريال در سال ۷/۳به  ۱۳۷۲سال 
 

 ۱۳۷۴و۱۳۷۳هاي  هاي تخصصي در سال رك برحسب گروهمشت )يها   طرح( ها حجم طرح تعداد و. ۷ جدول
 )   طرح (طرح تعداد

 
 سهم دستگاه اجرايي

 ) ميليون ريال(
ميليون  (حجم كل قرارداد
 ) ريال

سال
 
نام گروه 
 تخصصي

۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ 

 ۳۹۰۵ ۵۲۷۵ ۳۵۷۳ ۵۰۳۰ ۶۴ ۴۷ علوم پايه
 ۱۸۲۶۸ ۷۳۴۲ ۱۶۳۰۵ ۶۲۱۱ ۴۱۱ ۳۲۵ فني ومهندسي
 ۲۲۵۱ ۱۲۳۸ ۱۷۳۵ ۱۰۱۷ ۱۷۸ ۱۰۸ كشاورزي
 ۲۸۵۶ ۱۴۴۸ ۲۸۱۱ ۱۳۲۲ ۲۱۱ ۱۳۱ علوم انساني

 ۲۷۲۸۱ ۱۳۵۰۴ ۲۴۴۲۷ ۱۳۵۸۲ ۸۶۴ ۶۱۱ جمع كل
 ۲۵۶-۲۴۶ص، ص۱۳۸۱بهار ،  شماره بيست وهفتم،رهيافت: منبع   

 
، ۱۳۷۲هاي  هاي مشترك طي سال حجم طرح خصوصي از تعداد و هاي دولتي و سهم بخش. ۸ جدول

  ۱۳۷۶ و ۱۳۷۴
سال  حجم كل قرار داد سهم دستگاه اجرايي تعداد طرح

 
دستگاههاي اجرايي 

۱۳۷۲ ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ 

  ۹/۸۲ ۷۵/۷۶  ۷۷/۸۴ ۶۹/۸۱  ۳۹/۹۰ ۸۶/۶۱ بخش دولتي
  ۱/۱۷ ۲۵/۲۳  ۲۳/۱۵ ۳۱/۱۸  ۶۱/۹ ۱۴/۳۸ بخش خصوصي

  ۱۰۰ ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰ جمع كل
 ۲۵۶-۲۴۶ص، ص۱۳۸۱بهار ،هفتم  شماره بيست و،رهيافت: منبع
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 ۱۳۷۴تا۱۳۷۲هاي  سال طي هاي اجرايي حجم طرحهاي مشترك بر حسب دستگاه تعداد و .۹ جدول
 سال  حجم كل قرار داد  سهم دستگاه اجرايي )   طرح (تعداد طرح

 ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۱۳۷۲ دستگاههاي اجرايي

 ۴۸۱ ۸۴ ۳۰۰ ۴۸۱ ۵۵ ۱۸۲ ۱۳ ۳ ۷ وزارت اقتصاد ودارايي
 ۴۸ ۶۰ ۱۵۹ ۴۸ ۵۰ ۷۶ ۷ ۹ ۵ آموزش وپرورش وزارت

          وزارت امور خارجه
 ۱۸ ۵۵  ۱۸ ۵۵  ۲ ۳  وزارت بازرگاني

 ۱۷۱ ۱۵ ۱۵۰ ۱۶۳ ۷ ۱۲۰ ۳ ۳ ۲  ...و درمان.بهداشت وزارت
 ۱۱۱  ۷۸۳ ۵۴  ۶۵۶ ۲  ۶ تلگراف وتلفن،پست وزارت

 ۶۶  ۱۵ ۶۶  ۴۶۵۰ ۲  ۱ وزارت تعاون
 ۶۷۰ ۸۶۴ ۲۹۳ ۶۱۰ ۸۲۰ ۱۴۳ ۲۹ ۱۵ ۸ وزارت جهار سازندگي 

 ۲۰ ۱۱  ۱۰ ۵  ۱ ۱  وزارت دادگستري
 ۱۱۴۶ ۶۷۰ ۳۹۰۸ ۱۱۴۶ ۶۶۸ ۳۴۹۲ ۳۳ ۳۰ ۲۷ وزارت دفاع 

 ۳۱۳۹ ۳۱۳ ۸۰۵ ۲۸۵۷ ۱۹۵ ۵۴۶ ۸ ۶ ۷ وزارت راه وترابري
 ۵۴۴۵ ۵۴۲۸ ۱۷۲۶ ۵۰۱۳ ۴۷۹۸ ۱۵۷۹ ۱۱۱ ۱۰۴ ۴۷ عوزارت صناي

ــگ ــاد  و وزارت فرهنـ ارشـ
 اسالمي

۱ ۹ ۱۳  ۳۵ ۱۲۹ ۵ ۵۹ ۲۷۴ 

تحقيقــــات ، وزارت علــــوم
 وفناوري

۲۳ ۹۸ ۱۶۹ ۲۵۷ ۷۰۱ ۲۴۳۱ ۳۶۱ ۷۸۱ ۲۶۲۵ 

 ۴۶ ۳۶  ۴۶ ۳۶  ۱ ۲  وزارت كار وامور اجتماعي
 ۱۱۹۱ ۵۷۵ ۶۱۸ ۸۲۹ ۴۴۲ ۳۰۶ ۱۰۴ ۶۲ ۴۶ وزارت كشاورزي

 ۱۱۲۹ ۹۸۳ ۱۱۲ ۱۰۰۷ ۸۷۲ ۱۰۱ ۴۰ ۳۵ ۶ وزارت كشور
ــكن و وزارت  مســــــــــــ

 هرسازيش
۲ ۸ ۱۰ ۱۵ ۱۵۰ ۳۲۹ ۱۵ ۱۵۰ ۳۲۹ 

 ۱۶۱۲ ۴۶۳ ۴۸۹ ۱۵۷۲ ۴۵۱ ۴۵۸ ۶۰ ۳۰ ۱۱ وزارت معادن وفلزات
 ۶۷۹ ۱۵۲ ۶۱۰ ۶۲۱ ۱۴۶ ۵۴۲ ۱۸ ۹ ۸ وزارت نفت
 ۱۳۵۴ ۷۸۵ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۷۲۵ ۹۸۷ ۶۱ ۴۶ ۲۰ وزارت نيرو

ــديريت  ــازمان مـــــ ســـــ
  كشورريزي وبرنامه

 ۶ ۱۳  ۱۸۲ ۲۵۲  ۲۳۰ ۳۰۵ 

 ۴۱ ۱۵  ۴۱ ۲  ۲ ۱  رهبرينهاد 
 ۱۷۰۷ ۹۳۷ ۲۲۲۱ ۱۶۶۵ ۹۰۶ ۱۶۸۷ ۷۹ ۴۴ ۱۳ رياست جمهوري مقام 

 ۴۶۶۴ ۲۶۲۹ ۴۲۴۸ ۳۷۲۰ ۲۲۷۰ ۲۴۹۸ ۸۳ ۸۷ ۱۴۸ بخش خصوصي 
 ۲۷۲۸۱ ۱۵۳۰۴ ۱۸۱۳۵ ۲۴۴۲۷ ۱۳۵۸۲ ۱۳۶۵۸ ۸۶۴ ۶۱۱ ۳۸۸ جمع

 ۲۵۶-۲۴۶ص، ص۱۳۸۱هار ب،  شماره بيست وهفتم،رهيافت: منبع
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هـاي   قـرار داد تحقيقـاتي مشـترك بـا دسـتگاه          ۲۰۰بيش از   ۱۳۷۶-۷۹هاي   ي كشور طي سال   ها دانشگاه
درصـد  ۳۰۰هاي مـذكور     ها طي سال   ي ارتباط با صنعت دانشگاه    ها  حجم قرار داده   .اجرايي منعقد كرده اند   

هاي اجرايي ايجاد    شي مشترك با دستگاه   مركز پژوه  ۷ بالغ بر    ،ها در اين دور    دانشگاه .افزايش يافته است  
انجـام شـده    ،هـاي اجرايـي   عتي با مشاركت دستگاه طرح نيمه صن۲۶۷ ،همچنين در دوره مذكور  .كرده اند 

 . ١است
 
 ي مبتني بر دانشها توسعه بنگاه تكوين و: كارآفريني) ح

دولـت   صـنعت و   ،دانشـگاه  پيونـد  هاي    ي مبتني بر دانش حلقه    ها   بنگاه ،كه در فصل سوم اشاره شد      همچنان
 ،٤هـاي تكنولـوژي    پـارك  ،٣هـاي تحقيقـاتي    پـارك ،  ٢هـاي علمـي    پـارك   نظير ي در نهادهاي  ها  اين بنگاه  .هستند

 تحقيقاتي تكـوين و   -هاي علمي  شهرك  و ٧ها تكنولوپوليس،  ٦انكوباتورهاي تجاري  ،٥انكوباتورهاي تكنولوژي 
اغلـب   .دنـ گير مورد استفاده قـرار مـي     كتب و منابع علمي      در   كراته  ب يها  امروزه اين واژه   .يابند ميتوسعه  
ــدنا . متفــاوت نيزدارنــدهــا امــا صــفت ؛هــا مشــترك هســتند الق شــده بــه آنطــهــاي اصــلي ا صــفت  كيري

)Kiridena,2001(   طبـق بررسـي وي      . را مورد بررسي قرار داده اسـت       ها  تشابه اين واژه   وجوه تفاوت و
 ؛گيرنـد  ميقرار   پارك تكنولوژي مكرراً بجاي يكديگر مورد استفاده       پارك تحقيقاتي و   ،ي پارك علمي  ها  واژه

 ،پـارك تكنولـوژي در اسـتراليا       ،انگلسـتان  پـارك علمـي در     ،پارك تحقيقاتي در آمريكا    هاي واژه ،براي مثال 
كه است  تأكيدي  از يكديگر مربوط به     ها   تمايز اين واژه   رسد مينظر  ه  ب .گيرند  مورد استفاده قرار مي    تر  بيش

يك مفهوم تقريباً مترادف  .شود ميتعامل كارآفريني  و) دانشگاهي(علمي سطح  بر تحقيق در مقابل ساخت و
 بـه  مجـاورت  ،خـدمات  از وسـيعي  طيـف  ،نـوآوري  مركـز  يـك  .مفهوم مراكز نوآوري اسـت     ،مفاهيم با اين 

 بـه  متكـي  جديد هاي شركت براي را اي منطقه يا محلي نوآوري شبكه در ادغام امكان و دانشگاهي نهادهاي
 قـرار  هـا   آن اختيـار  در را وتوسعه بقا براي ممكن شانس وسيله بدين و سازد مي فراهم پيشرفته تكنولوژي

بـا فـرض ثابـت     .بين پارك تكنولوژي وانكوباتور تكنولوژي وجود دارد زيادي  تفاوت  ،  با وجود اين  . دهد مي
وقتي كه آن يك بنگـاه مقـيم بعـد از يـك       :  است مفهوم انكوباتور داراي يك صفت جديد      ،ماندن ساير شرايط  

  .شود ميالتحصيل  كوباتور فارغناز ا ،دوره مشخص كارآموزي به سطح معيني از بلوغ رسيد
اند كه امروزه در كشورهاي صنعتي        آمده به وجود يش در اقصي نقاط جهان      سال پ چهل  اين نهادها از    

واقـع ايـن سـه نهـاد         در .آينـد  قتصاد بـه حسـاب مـي      ا توسعه فناوري و  اصلي در   ارگان   ،در حال توسعه   و
 وظيفه انتقال دانـش از دانشـگاه   ،ساختاري صنعت هستند كه به صورت نهادي و      دانشگاه و  پيوندهاي    حلقه

 . كنند ميها را بر عهده دارند ودانش را به ثروت وتوسعه اقتصادي تبديل  تعامل آن به صنعت و

                                                 
 . ۱۳۸۱ سال ،۳ شماره ،آينده مجله علم و، فناوري تحقيقات و، وزارت علوم گزارش عمكرد. ۱

2. Science park  
3. Research park 
4. Technology park 
5. Technology Incubator 
6. Business Incubator  
7. Technopolis 
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 : توان معرفي كرد ميي زير را ها  شاخص،صنعت امل علم وبا توجه به بحث باال براي شناخت تع
 
 كشور هاي علمي در پارك. ۱

 هاي علمي  تعداد پارك )الف
 ها هاي علمي به دانشگاه نسبت پارك )ب
 مراكز رشد-۲

 تعداد مراكز رشد )الف
 آفرينان در مراكز رشد تعداد كار )ب
 نسبت دانشگاه به مراكز رشد )پ

 دانشگاهي مشتق از ها بنگاه-۳
 مشتق از دانشگاه هاي تعداد بنگاه )الف
  شدههاي مشتق تعداد اختراعات در بنگاه )ب
 .ها نشگاه به دا شدههاي مشتق ت بنگاهبنس )پ

هـاي    در ايران از نظر شاخص     ها  وضعيت آن  ،ي فوق ها  وصيف مختصر هريك از نهاد     ضمن ت  ،در ادامه 
  .شود ميباال بررسي 

 ي علميها تدارک پارک) يك
 و اقتصـادي  ركـود  بـا  مواجهـه  بـراي  اي منطقـه  و ملي سطوح در سياستگذاران از بسياري،  ۱۹۸۰ دهه در

 علمـي  هاي پارك توسعه و ايجاد ،دادند انجام كه يها  كوشش جمله از ،تكنولوژي بر مبتني اقتصادي توسعه
 غيـره  و مستقيمطور    به ها  نوشته از عظيمي حجم ،علمي يها  پارك رشد موازات به ،۱۹۸۰ دهه اوايل از .بود

 موضـوع  ،اول دسـته  هـاي  نوشـته  اعظـم  بخـش  .اسـت  يافته اختصاص علمي هاي پارك موضوع به مستقيم
 كـه  حـالي  در ؛انـد  ساخته مطرح اقتصادي توسعه و تكنولوژي تر گسترده چارچوب در را علمي هاي پارك
، احمدي امير (اند يافته تمركز ها  ركپا اين از يصخا هاي جنبه و مضامين حول دوم دسته هاي نوشته تر  بيش
۱۳۷۴ .( 

 محيطـي  كـردن  فـراهم  ،علمـي  يهـا   پـارك  نقـش  انگلسـتان  و متحده اياالت مانند پيشرو كشورهاي در
 دانـش  وتبـديل  ،بـردانش  مبتني يها  بنگاه تكوين ،تجاري يها  بنگاه و دانشگاه بين تعامل ايجاد براي مناسب
 .)Löfsten and Lindelöf,2002( است اقتصادي ارزش به علمي

 ايـن  توسـعه  بـراي  ،شد اشاره باال در كه اننچ .ندارد وجود علمي پارك از يكساني قبول قابل تعاريف
ه بـ  نـوآوري  مركـز  و تجـاري  پـارك  ،تكنولـوژي  پـارك  ،تحقيقـاتي  پـارك  ماننـد  اي مشابه هاي واژه ،پديده

 . است شده كارگرفته
 از بـزرگ  هـاي  شركت از شده مستقل هاي بخش يا وانج يها  شركت آن در كه است محلي علمي پارك

 را خـويش  توسـعه  و تحقيـق  امور ،خود مجاور تحقيقاتي مؤسسه يا دانشگاه يك با تنگاتنگ همكاري طريق
 هـا   پـارك  اين در .است فراهم) كاال انبوه توليد نه( كاال اوليه هاي نمونه وينتك امكان ها  آن در و دنبر مي پيش
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 علمي هاي نهاد ساير و ها دانشگاه با همجواري و محيطي تجذاب .كنند مي پيدا استقرارن  نوي شيوه به صنايع
 . است علمي هاي پارك هاي ويژگي ازجمله
 اصـلي  فعاليـت  كـه  هستند تجاري پارك نوعي ،علمي هاي پارك )۱۳۷۴احمدي امير (احمدي امير نظره  ب
 ،واسـطه  همـين  بـه  و دهـد  مـي  تشـكيل  صنعتي توسعه و تحقيق را ها  آن در موجود هاي  ناسازمترين    بيش

 علمـي  يهـا   پـارك  ديگـر  ويژگـي  يـك  .گيـرد  مـي ن صـورت  هـا   آن در بنيـادي  تحقيقات و انبوه توليد معموالً
 كار تقسيم لحاظ از هم و اجتماعي كار نظرتقسيم از هم مختلف عناصر .هاست آن مكاني ساختار يكپارچگي

 يـك  عنـوان  بـه  علمـي  پـارك  هـر  اسـاس  بـراين  .انـد  وابسته قابالًمت و مرتبط منطقي شكل به يكديگر با فني
 هـاي  پـارك  از ،همچنـين  .شـود   مي معرفي و تصور ،نگر تكنولوژي هاي مجتمع عنوان به نه ،واحد موجوديت

 هــاي شــكل ديگــر يــا بــزرگ هــاي شــركت واحــدهاي شــدن مســتقل طريــق از كــه رود مــي انتظــار علمــي
  بـر ايـن،     عـالوه  .آورند وجود به اي پيشرفته تكنولوژي بر مبتني جديد هاي شركت ،جديد هاي گذاري سرمايه

 تحقيقـاتي  نهـاد  يـك  با پيوند .هستند پايين ساختماني تراكم با مانند پارك محوطه داراي علمي پارك تر  بيش
 ايـد ب كـار  بازار ،اين بر افزون .است علمي هاي پارك تشكيل شرط پيش اغلب ،) انستيتو يا دانشگاه يك مثالً(

  .باشد داشته را هاي مهارت چنين جلب توان كم دست يا كند عرضه را ماهري بسيار كار نيروي
اصفهان اولين سازمان مبنتي بر دانـش اسـت كـه در ايـران بـراي نزديـك                  شهرك علمي و تحقيقاتي     

 در تقويت روح پژوهش و تفكر علمي اهداف عمده از ايجاد اين شهرك .كردن علم وصنعت شكل گرفته است     
 ،كشـور بـراي دانـش علمـي وتكنولوژيـك         نيازهاي حال و آينده      ي براي ارضا  تالش منظم و مستمر    ،جامعه

تكميل سـاختارهاي مفقـوده نظـام        ،) ۱۳۷۶ ،دولتخواه ( تحقيق و توسعه فناوري    فرايندافزايش اقتدار ملي از     
ارائه خدمات پشتيباني بـه      ،تحقيقات از طريق كمك به ايجاد و تقويت واحدهاي تحقيقاتي و خدمات مهندسي            

 هاي تحقيقـاتي    ناايجاد پيوند بين صنايع و سازم      ،) اعم از خصوصي و دولتي    ( واحدهاي مستقر در شهرك   
 هكتار در شمال غربي اصفهان و در مجاورت دانشگاه ۶۰۰در زميني به وسعت      اين شهرك  .ذكر شده است  

يك سـازمان مركـزي وابسـته بـه         را  علمي  رك  شهاين  اداره   .در حال تكوين وتوسعه است    صنعتي اصفهان   
فضاي فيزيكي شـهرك را بـه        .برعهده دارد  يهيات امنا عالي  تحقيقات و فناوري تحت نظارت       ،وزارت علوم 
 : توان تقسيم كرد مي چهار بخش

  تأسيس استقرار و رشد واحدهاي تازهآموزش به كارآفرينان جوان ومحل  :بخش انكوباتورها -
  و صنايعها محل استقرار مراكز تحقيقاتي بزرگ وابسته به سازمان :قاتيمراكز تحقيبخش  -

 هاي طراحي و خدمات مهندسي محل استقرار شركت :پرديس فناوري -
ن مسـتقر   ان و متخصص  اسكونت محقق  محل   است كه در مقياس يك شهر كوچك       : مجموعه شهري  -

 است و به عنوان يك شهر نمونه د را دارباالترين استانداردهاي شهرسازي دنيا كه  استدر پارك 
بـا گسـترش فضـاي خالقيـت و          ،كنـد   اين مجموعه كه به صورت يك منطقه ويژه تحقيقاتي عمل مـي           

گيـري    واحدهاي توليـدي و مراكـز تصـميم        ،هاي تحقيقاتي   ناسازم ،ها  ه  نوآوري و تعميق ارتباط بين دانشگا     
 . ١مايدن  اقدام مياربرديدولتي در جهت توسعه فناوري و علوم ك

                                                 
1: http: //www. istt. org  
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 مركـز اسـتاني سـازمان    ٨مبنـي بـر تبـديل وضـعيت      هـا  براساس مصوبه شوراي گسـترش دانشـگاه    
 پـارك علمـي وفنـاوري       ، هشـت  ۱۳۸۱در سال     فناوري وبه پارك علمي     ،هاي علمي و صنعتي ايران     پژوهش
 . آمـد  بـه وجـود   يـزد و مازنـدان       ،مركـزي  ،سمنان ،فارس ،خراسان ،يجان شرقي اآذرب ،هاي گيالن   نادراست

حمايـت از    ،ي تحقيقـاتي و صـنايع     هـا   ناگسـترش ارتباطـات بـين سـازم        ها اصلي از ايجاد اين پارك     هدافا
 تـوان   ميبه صورت زير    را   ها ساير اهداف اين پارك    .ذكرشده است هاي تحقيقاتي جديد     سسات و شركت  ؤم

 :فهرست كرد
  اقتدار مليي ارتقاعم از صنعتي و غير صنعتي وهاي تحقيقاتي كاربردي ا اجراي طرح .۱
 مراكز تحقيقاتي و مراكز صنعتي و توليدي ،ها گسترش روابط دانشگاه .۲
 هاي تحقيق و توسعه در بخش خصوصي تقويت و گسترش فعاليت .۳
 تحقيقاتنتايج  سازيمساعدت در روند تجاري  .۴
 اوري باالشد و توسعه صنايع برخوردار از فنحمايت از ر .۵
 ي تحقيقاتي و تقويت روحيه تحقيق گراييها گسترش و ارتقاي ايده رشد و روند عتسري .۶
 و كاري و تشريك مسـاعي بخشـهاي خصوصـي        ايفاي نقش پل ارتباطي به منظور آسان سازي هم         .۷
 دولتي
  ها مراكز تحقيقاتي دانشگاهو  برقراري ارتباط بين صنايع .۸
ي نـوين   هـا   د و مؤسسـات داراي ايـده      افـرا بـراي توانمندسـازي      امكانات و تمهيـداتي      دنفراهم آور  .۹

  ؛توليدبراي صنعتي 
هاي استقرار يافته در مراكز   مديريت و حمايت فني از افراد و شركت        ،تهيه اطالعات بهينه بازاريابي    .۱۰

 رشد تخصصي
 هاي خود بازاريابي نوآوريبراي هاي مستقر در پارك  كمك به شركت .۱۱
 وري در صنعت بهرهه خود اتكايي صنعتي و بهبود كمك ب .۱۲
 .توسط با تكيه بر فنّاوري پيشرفتههاي كوچك و م مساعدت در ايجاد شركت .۱۳

اسـاس مفـاهيم    پارك بـر    گيري اين     شكل .نيز شكل گرفته است   ١اخيراً يك پارك مجازي علوم وفناوري     
هاي  ايده اليق و ع  افراد با  ها  آن تند كه در  يي هس ها  سازمان ،ها  اين سازمان  .استبوده  هاي هوشمند    سازمان
 امكان  ،به اين ترتيب   .گيرد ميها شكل    محيطي مجازي براي حمايت از اين فعاليت       وشوند    ميعضو   ،مشترك

هـاي علمـي درون      دانسـته  گسـترش اطالعـات و     وشـود     مـي تعامل ميان اعضا فراهم      ارتباط وتبادل نظر و   
 شبكه علمي و   هاي اطالعاتي و    طريق پايگاه  فناوري خراسان از   ي و پارك علم  .ددگر ميامكان پذير    ،ها انجمن

  .٢كند مياين پارك مجازي را حمايت  ،نرم افزاري خود
 
 

                                                 
2 Virtual Science & Technology Park 
3 http: //www. vstp. ir/ 
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 : توان خالصه كرد ميفناوري در ايران را به صورت جدول زير  ي علمي وها پارك مشخصات
 فناوري  علمي ويها مشخصات پارك): ۵-۹( جدول

سال  نام مؤسسه
 تأسيس

حمايت كننده 
 مالي

كننده حمايت 
 علمي

تعداد 
 كاركنان

تعداد 
ي ها شركت

 موجود

خدمات  سياستگذاران
 ومحصوالت

 مساحت
 هكتار

ــاوري    ــي وفن ــهرك علم ش
 اصفهان

ــگاه  وزارت علوم ۱۳۷۶ دانشــــ
صــــــنعتي 

 اصفهان

    ۶۰۰ 

نهــاد رياســت  ۱۳۸۰ پارك فناوري پرديس
 جمهوري

ــگاه  دانشــــ
صــــــنعتي 

 شريف

هيأت امنـايي از      
 حمايت كنندگان

 ۲۰ 

ك علمـــي و فنـــاوري پـــار
 استان گيالن

        

ــاوري   ــي وفنـ ــارك علمـ پـ
 آذربايجان شرقي

        

پــارك علمــي وتحقيقــاتي   
 استان خراسان

        

پــارك علمــي وتحقيقــاتي   
 استان فارس

        

پــارك علمــي وتحقيقــاتي   
 استان سمنان

        

ــي   ــارك علم ــيقتحو پ اتي ق
 استان مركزي

        

حقيقــاتي پــارك علمــي وت 
  يزداستان

        

پارك علمي دانشگاه شـهيد     
 بهشتي

        

 
 انکوباتورهاايجاد ) دو

هاي عمومي يا خصوصي هستند كه منابع الزم را براي بهبود             ناسازم )ها  انكوباتور( ها  مراكز تكوين شركت  
: كـه عبارتنـد از    ليدي است   هر انكوباتور شامل پنج عنصر ك      .ندنك ميدانش فراهم   بر  ي مبتني   ها  تشكيل بنگاه 

ي مبتني بر تكنولـوژي     ها  حمايت بنگاه  منابع و  .۴،  ساختار اهداف و  .۳ ،تأمين مالي  .۲ ،خدمات فراهم شده   .۱
آموختگـان   درانكوباتورهـا دانـش   ).Löfsten and Lindelöf,2002) ايجـاد قلمـرو كـارآفريني    .۵و  ،جديد

را شـركتي    ،تخصصي خود با ايده اي كه پرورش داده اند        آموزند كه در زمينه      ميدانشگاهي در مدت معين     
ي اداري  يفضـا  ،ايـن مراكـز از لحـاظ فيزيكـي         .با توانايي توليد محصول يا ارائه خدمات درآمد ايجـاد كننـد           
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نوپا هاي   به بنگاه توسعه   پرورش و  ،ايجاد ،ي مديريتي ها  فني در زمينه   علمي و خدمات  ها   كه دانشگاه هستند  
ها نيروي انساني كارآفرين     دانشگاه .مكمل دانشگاه هستند   ،لذا .دهند ميارائه   )استارت آپ ( در حال تكوين   و

 هاي مورد توجه در    شركت .كنند ميايجاد شركت هدايت    به سوي   را  نيروها  انكوباتورها اين    .كنند ميترتبيت  
 . هاي كوچكي هستند شركت ،اين مراكز

ايـده اصـلي     .رشد كنند سازد تا با تكيه بر خود        ه مي سسات كوچك را آماد   ؤها و م    شركت ١،مركز رشد 
ي هـا   با حمايت است تا   توليدي كوچك   / نوپاي تحقيقي مؤسسات  كاهش ريسك    ،سيس مراكز رشد در دنيا    أت

سبب رشد و كسب استقالل و افزايش تـوان   ، از طريق جبران فقدان تجارب مديريتي و كمبود سرمايه     متعدد
 .ثر خواهـد بـود    ؤ در رونق اقتصادي نيز م     ،من بهبود وضعيت اشتغال مولد    ضاين  كه  شود  ها    كارآفريني آن 

و  مركز رشد فناوري   ، انواع مختلف نظير مركز رشد علمي       به توان  ميها    آنمراكز رشد را بنا به نوع فعاليت        
  .دكرمركز رشد تجاري تقسيم 

بـراي  ه و تجربـه الزم  كارآفرينـان فاقـد سـرماي    ،متقاضيان برخورداري از امكانات مركز رشد تجاري    
 ،امكانـات اداري   ،سسات توليدي و خدماتي هستند كـه بـا اسـتفاده از امكانـات متعـدد منـابع مـالي                   ؤاداره م 

و بـه قابليـت اداره      شـوند     مـي توانمنـد    ،حقـوقي  و   تجاري ،اداري ،اي مشاوره ،آموزشي ،سهيالت اجاره كم  ت
والدين است كه بـه     به كاركرد    تعبيري شبيه    مركز رشد به  كاركرد   .يابند كوچك دست مي  مؤسسات  مستقل  

تجاري / توليدي/ تا يك واحد تحقيقي   كنند  هاي الزم را كسب      اي از مهارت   مجموعهدهد   كارآفرينان امكان مي  
  .تجاري يا فناوري مبدل گردد ،كوچك ونوپا به موسسه توسعه يافته و موفق توليدي

انكوباتورهـاي تكنولـوژي     .انكوباتورهاي تجاري  ژي و انكوباتورهاي تكنولو  :ندعانكوباتورها بر دو نو   
رهـاي تجـاري     انكوباتو كـه  در حالي  ؛دنشو  مي مبتني بر دانش محدود      ٢»هاي در حال تكوين    بنگاه«صرفاً به   

ر اين دو واژه به جـاي يكـديگ       بينش كتب و منابع علمي،      البته در   . دنشو  ميها را شامل     از بنگاه وسيعي  دامنه  
 .كـرد پارك علمي يا در يـك دانشـگاه ايجـاد            ، در يك مجتمع صنعتي    توان  ميرا  اين مراكز    .رودند  به كار مي  

 ماننـد  ،اهي خـالي امكانـات دانشـگ   هـا  استفاده از ظرفيت. ۱ :ها فوايد زير را داراست   ايجاد مراكز در دانشگاه   
فعال شدن هيـأت     .۳ ،يانارتقاي انگيزه علمي دانشجو    .۲ ،غيره آزمايشگاه و  ،اينترنت ،كتابخانه ،رايانهمركز  

تجـاري سـازي     .۵ و ،سهيم شدن محققـان در منـافع تحقيقـات        . ۴ ،علمي در تحقيقات كاربردي و توسعه اي      
  .نتايج تحقيقات دانشگاهي

ها تعـداد   حتـي در بعضـي از كشـور        .شد كرده است  پديده انكوباتور در كشورهاي صنعتي به شدت ر         
در  ، واحـد  ۱۰۰در چـين   ،واحـد  ۵۵۰در حال حاضر در آمريكـا        . است  پيشي گرفته  ها  ها از تعداد دانشگاه     آن

 واحد وجود يك   اين در حالي است كه در ايران فقط          . واحد وجود دارد   ۷۴برزيل  و در     واحد ۵۰كره جنوبي   
 دريافـت كـرده     ICTفناوري در رشـته      تحقيقات و  ، واحد نيز اخيراً مجوز فعاليت از وزارت علوم        ۱۳دارد و 

، شـهرياري  (در نظـر گرفتـه شـده اسـت        ) ۱۳۸۲براي سـال    ( ميليارد ريال اعتبار  ۵/۲ واحد نيز    براي هر  .اند
۱۳۸۱ .( 
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 :كنند ميا دنبال  رمراكز رشد در ايران اهداف زير
 تجاري سازي علوم و تحقيقات دانشگاهي •
 التحصيالن جوان دانشگاهي  ي خصوصي تخصصي كاربردي توسط فارغها ايجاد شركت •
 ال و برانگيختن روحيه خودباوري در دانشجويانايجاد اشتغ •
 .هاي اجرايي و اداري تزريق علوم دانشگاهي در صنعت و دستگاه •

 : دنكن ميي زير فعاليت ها اين مراكز در زمينه
   تجاري–ي كاربردي ها  تخصصي براساس ايده–ي علمي ها تشكيل هسته .١
شناسايي بازار  اقتصاد و ،مديريت ،ري علومي طرح تجاها تدوين سرفصل دروس مناسب در زمينه .٢

 ي جديدها  با همكاري معاونت آموزشي به منظور رشد و گسترش هستهها و ارائه آن
 براي مركز رشد )و اينترنترايانه  ،از قبيل تلفن( تامين مكان مناسب و امكانات ارتباطي .٣
  وضوعمين بودجه از وزارتخانه و ديگر مراكز مرتبط با مأگيري تپي .٤
 هاي مناسب  و طرح  طرحها به منظور جذب  نا با صنايع و سازمها برقراري ارتباط هسته .٥
 ي گزينش شده در مركز رشدها سسات به همراه هستهؤفراخوان و گزينش و استقرار م .٦
و  لوازم ير، تكث،تايپ( ي مستقر در مركز رشدها سسات و هستهؤمين خدمات عمومي براي مأت .٧

  )اداري
كارگاه و  ،آزمايشگاه( ي مستقر در مركز رشدها سسات و هستهؤمين لوازم تخصصي براي مأت .٨

  )تاتجهيز
 ها متخصص در زمينه فعاليت آناستادان سسات با ؤ و مها برقراري ارتباط هسته .٩

ي تشويق دانشجويان به تشكيل  در دانشگاه براها برگزاري مسابقه طرح تجاري براي همه رشته .١٠
  تخصصي پس از ارائه دروس و آموزش مباني آن –هاي علمي  تههس
سسات مستقر در مركز رشد به منظور ؤ و مها  تخصصي براي هسته–ي علمي ها برگزاري دوره .١١

 ها  باروري و شكوفايي علمي آن
 ها   ماه از تشكيل آنششسسات پس از گذشت ؤها به م  و تبديل آنها ثبت هسته .١٢
ي كارشناسي ارشد در صورت ها خصوص پايان نامهه ب، ي پاياني دانشجويانها   حطرحمايت از  .١٣

 اه كاربردي و تجاري بودن موضوع آن
 ) هأل فن حل مس و فن مكاتبه،فن سخنوري (سساتؤ و مها ي مفيد عمومي براي هستهها ارائه دوره. ١٤
 بر اساس قابليـت و نيـاز        سسات و تخصيص بودجه   ؤها در م   نظارت بر اجراو پيشرفت انجام طرح     . ١٥

  .ها آن
  مشتق از دانشگاههاي شرکت) سه
 به،  طبق اين قانون  .  اجازه كار آفريني داده است     ها   تنها قانوني است كه به دانشگاه      ،برنامه سوم ) ١٥٢ (ماده

علمـي  اعضـاي هيـأت      منظـور تسـهيل در اسـتفاده از تخصـص وتـوان فنـي                بـه ها اجازه داده شد      دانشگاه
هاي دانشگاهي به  گيري پژوهشجهت ومراكز تحقيقاتي مصوب دولتي و ومؤسسات آموزش عالي ها دانشگاه
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هـاي دولتـي خـدمات      به تشكيل شركت بعضي از ضوابط  با رعايت   ،  سمت نيازهاي علمي وتخصصي كشور    
 . تحقيقاتي وفني با مقررات خاص وتابع قانون تجارت مبادرت كنندعلمي، 

هـاي اشـاره     ، اما مفهوم شـركت     دهد  وجه قرار مي   مورد ت  ها   در دانشگاه  اين قانون هرچند كارآفريني را    
هاي پيشرفت وجود دارد، كـامالً        ره دركشو  گونه ك  آن،  ١ي مشتق از دانشگاه   ها  با مفهوم شركت  ،  شده در آن  

حتـي كارهـاي    . ي مشتق از دانشگاه جايگاهي ندارند     ها  توان گفت در ايران شركت     ميدر واقع   . متفاوت است 
از ي نـوآوري كـه      هـا   انكوباتورها وشبكه ،  حمايت پروانه دهي  ،  هاي مطالعه كارآفريني    مانند برنامه  يايزيربن
، رونـد   بـه شـمار مـي     هاي مشـتق از دانشـگاه        حريك وحمايت ازايجاد وتوسعه شركت    هاي ت  روشترين   مهم

 . هستندهنوزدر مرحله اوليه خود 
 ي تكنولوژيها خوشه) چهار

هاي بزرگ   شركت هاي دولتي كارآفرين و    ايشگاهآزم،  هاي كارآفرين  ريق دانشگاه هاي تكنولوژي از ط    خوشه
، هـاي كـارآفرين    در ايـران دانشـگاه    . آينـد  به وجود مـي   از دانشگاه   هاي مشتق     ايجاد شركت  به واسطه نوين  

گيـري   لـذا، شـكل   . ي وجـود نـدارد    به مفهوم واقعـ   نوين  هاي بزرگ    تي كارآفرين وشركت  هاي دول  آزمايشگاه
 .  استانمع هاي تكنولوژي بي شهخو

 
 منابع )خ
 . پاييز،  شماره دهم،رهيافت، »يك ارزيابي انتقادي: ي علميها پارك«) ۱۳۷۴ (هوشنگ، امير احمدي •

 ۷۹، شماره سريال    اقتصادي–طالعات سياسي   . مسائل آن  صنعت و . حميد،  ) ۱۳۷۲ (امين اسماعيلي  •
 . يبهشتردا دين ورفرو ۱۳۸۰و 

ي صنعتي به كسب دانش از دانشگاه با استفاده  ها  رزشيابي تمايل شركت  ا«) ۱۳۸۰ (يعقوب،  انتظاري •
 فصـلنامه پـژوهش وبرنامـه ريـزي     ،»ي صنعت الكترونيكها مطالعه موردي شركت: از مطلوبيت چند صفتي  

 . مستان و  پاييز،۲۲و۲۱ هاي شماره، آموزش عالي

 ...........  گزارشمجله»قوق مالكيت فكري در ايرانح«) ۱۳۸۱ (بزرگي •

 فصـلنامه پـژوهش و    ،  »هـا  چالش ها و  اقعيت و: وضعيت آموزش عالي در ايران    «) ۱۳۷۷ (محمد،  توكل •
 . زمستان، ۱۸ شماره »برنامه ريزي آموزش عالي

رهيافـت  ،  »تحقيقـاتي اصـفهان   -شهرك علمـي  : تكنولوژي يوندگاه علم و  پ«) ۱۳۷۶ ( شهروز ،دولتخواه •
 . ۱۲۷-۱۲۲صص ، بهار، شماره پانزدهم

، مودهـاي كلـي برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي           نره هـا و    ياستس« ،)۱۳۷۸ (سازمان برنامه بودجه   •
 .شهريور، سند برنامه سوم توسعه، )۱۳۷۹-۱۳۸۳ (»فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي و
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ت صـنع  اط دانشـگاه و   بررسي ارتب «) ۱۳۸۱ (محمد حسين وحميد رضا شهابي حقيقي     ،  سليمي نمين  •
، دولت بـراي توسـعه ملـي       صنعت و ،   ششمين کنگره سراسري همکارهاي دانشگاه     ،»نظراناز ديدگاه صاحب  

 مرکز مطالعات استراتژيک 
بررسي راهکارهاي تقويـت  «) ۱۳۸۱ (غالمرضا، محمد رضا ودرگي، اميدي؛ محمد رضا ،  سيد نوراني  •

دولـت بـراي     صنعت و ،  هاي دانشگاه  يششمين کنگره سراسري همکار   ،  »دانشگاه تحکيم ارتباط صنعت و    و
 مرکز مطالعات استراتژيک ، توسعه ملي

گزارشــي از ايجــاد مراكــز رشــد : آينــد مــيانكوباتورهــا بــه ايــران «) ۱۳۸۱ (معصــومه، شــهرياري •
 .  اسفند۲۱چهارشنبه ، همشهري، »دانشگاهي

 انتشارات  ،»توسعهصنعتي كردن كشورهاي در حال       انتقال تكنولوژي و  «) ١٣٧١ (محمد تقي ،  شهيدي •
 . دانشگاه تهران

  .ميمه رهيافت، ض»گزارش ملي تحقيقات«) ۱۳۷۳ (ي علمي كشورها شوراي پژوهش •

مراكـز تحقيقـاتي بـا       هـا و    اههمكـاري دانشـگ   «) ۱۳۸۱ (محسـن بهرامـي    فاطمـه منصـور و    يي،  كوپا •
 ۲۵۸-۲۴۴ص، ۱۳۸۱بهار -هفتم رهيافت شماره بيست و» هاي اجرايي دستگاه

 ۴-۱۲  صصپاييز،  شماره دهم،رهيافت، صنعت تحقيقات و، دانشگاه: )۱۳۷۴ (وگفتگ •

  »النامه آموزش عالي ايرانس« ،)۱۳۷۸ (برنامه ريزي آموزش عالي مؤسسه پژوهش و •
 Kiridena,Senevi (2001) "The concept and future of technology 

incubation"TECH MONITOR,Jan-Feb 2001,pp. 50-54.  
Löfsten and Lindelöf (2002) " Science Parks and the growth of new technology-
based firms—academic-industry links, innovation and markets" Research Policy 31 
(2002) 859–876 
 
 

 
 

 مقدمه
نيـز  وجود آن   صنعت در ايران تعريف شد و وضعيت م        ضعيت مطلوب تعامل دانشگاه و    و هاي قبل  در فصل 

 شود ميها تعيين  شكاف بين آن  ابتدا دو وضعيت فوق مقايسه و،در فصل حاضر. مورد بررسي قرار گرفت
 . گردد ميسپس راهكارهاي الزم براي رفع شكاف موجود ارائه  و
 

 مقايسه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب اقتصاد ايران )الف
 . شود ميجام  ان،يكم يعني مفهومي و، اين مقايسه به دو روش

 بحث مفهومي )يك
دهد  ميچشم انداز تحول در اقتصاد جهاني نشان ، همچنانكه در بخش اول نشان داده شد: وضعيت مطلوب

 ي اقتصـادي  هـا   نظـام  اکثـر . جديدي از توسعه در حال ظاهر شـدن اسـت         مرحله   عنوان    که اقتصاد دانش به   

 وضعيت مطلوبوتعيين شكاف بين وضعيت موجود :فصل هفتم
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ي اقتصـادي در حـال   هـا  نظام. اند يدهرتوسعه گاز  ه  دانش شده و وارد اين مرحل     پيشرفته جهان نيز مبتني بر    
توسـعه  مرحله و وارد اين  شوند   مبتني بر دانش     بايدتوسعه مانند ايران نيز براي حفظ حيات خود به ناچار           

 . توان تعريف کرد ميچشم انداز وضعيت مطلوب اقتصاد ايران را اقتصاد مبتني بردانش  لذا. گردند
اقتصـاد  يـك   حتـي   ،  است كه اقتصاد ايران با سطح پايين پيشرفت تكنولوژي        اين در حالي    : وضعيت موجود 

، مبتني بـر منـابع مـادي      نظام اقتصادي   بلكه يك    ؛نيست  نيز ،يعني اقتصاد مبتني بر سرمايه فيزيكي     ،  صنعتي
دانـش   تكنولـوژي و  كـاالي فيزيكـي،   .فروشـد  گاز مـي  خام ودر واقع ايران نفت . خصوص نفت خام است  هب

 . گذراند ميكند وبا آن امور جاري خود را  ميخريداري 
در واقع  . فاصله اقتصاد ايران از اقتصاد مبتني بر دانش بسيار زياد است          ،  كه مشهود است   چنان: شكاف

در حالـت   . به وسعت اقتصـاد صـنعتي اسـت       ،  وضعيت مطلوب و   وضعيت موجود اقتصاد ايران       بين شكاف
اما اگر بتواند  ؛ از اقتصادي صنعتي گذر كندبايد مبتني بر دانش عادي اقتصاد ايران براي رسيدن به اقتصاد

تواند بدون گـذر از اقتصـاد صـنعتي بـه اقتصـاد              مي) OECD,2000 (تبديل شود  به يك اقتصاد يادگيرنده   
 . دانش وارد شود

 يبحث كم )دو
يشـرفت  پنمايـه    هستند كه    ياقتصادهاي مبتني بر دانش، اقتصادهاي     ،كه در فصول گذشته بحث شد      همچنان

طبـق ايـن نمايـه،      .  اسـت  ۲۶. ۰نمايه پيشرفت تكنولوژي براي ايـران       . باشد۵. ۰ها باالتر از      تكنولوژي در آن  
ايـران  ، لـذا . داراي رتبه پنجاهم اسـت  ،  ها محاسبه شده     كشور جهان كه اين نمايه براي آن       ۷۲ايران در ميان    

ر واقع ايـران بـراي      د.  دارد ي خود  طوالني پيش رو    بسيار يبراي تبديل شدن به اقتصاد مبتني بر دانش راه        
 پله تجربه شده توسط ديگر كشورها را به صورت تصـوير            ۳۲ ، بايد ي بر دانش  ناقتصاد مبت رسيدن به مرز    

 . زير بپيمايد
تحول در   اقتصادي ايران به اقتصاد يادگيرنده تحول نهادي و       نظام   تبديلاساسي براي    دو شرط الزم و   
هـاي   نهـاد  علمـو  هـاي نـرم ماننـد قـانون و          نهاد:  در اقتصاد ايران بر دو گونه اند       ها  نهاد. تعامل نهادي است  

تعيـين   وضـعيت مطلـوب و     در ادامه با مقايسـه وضـعيت موجـود و         . صنعت و دولت  ،   مانند دانشگاه  ،سخت
 . شود ميراهكارهاي رفع شكاف بررسي ، ها تعامل بين آن شكاف نهادهاي سخت و

 
 ي سختها مطلوب نهاد موجود ومقايسه وضعيت ) ب

دولـت مبتنـي بـر       و دانشـگاه كـارآفرين   ،  ي مبتني بـردانش   ها  جود بنگاه والزمه تحقق اقتصاد مبتني بر دانش     
كنولوژي منسوخ شده بنگاه مبتني بر ت؛ اين در حالي است كه دانشگاه در ايران آموزشكده است. دانش است
همچنين شـكاف   . هاي فردي است   پنداشت خطا و  رآزمون و دولت مبتني ب   و نفتي است هاي     يارانه خارجي و 

ايـن  پـر كـردن     در حالت عادي براي     . شان بسيار عميق است    وضعيت مطلوب و  وضعيت موجود نهادها    بين  
آن را پشـت سـر      مدت زمـاني كـه كشـورهاي مبتنـي بـردانش امـروزي               (شكاف شايد يك قرن طول بكشد     

 .)گذاردند
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آشور

پله هاي كه اقتصاد ايران بايد براي رسيدن به اقتصاد مبتني بر دانش  طي كند

اقتصادي مبتني بر منابع مادي براي تبـديل شـدن          نظام  كه يك    همچنان. دري نيز وجود دار   ب اما راه ميان  
 ،دولت دانشگاه و  بايد يك اقتصاد يادگيرنده باشد، نهادهاي درون آن، يعني بنگاه،            به اقتصاد مبتني بردانش   

 .  يادگيرنده باشندبايدنيز براي رسيدن به وضعيت مطلوب 
 

 ها ب نهادمقايسه وضعيت موجود و وضعيت مطلو. ۱ جدول
 راهكار شكاف عيت موجودضو وضعيت مطلوب شرح

ــر   اقتصادينظام  ــاد مبتنـــي بـ اقتصـ
 ايجاداقتصاد يادگيرنده اقتصاد صنعتي اقتصاد مبتني بر منابع مادي دانش

 ايجاد بنگاه دانش دانشگاه تحقيقاتي آموزشگاه عالي دانشگاه کارآفرين دانشگاه
 ايجاد بنگاه يادگيرنده بنگاه صنعتي دولتيهاي   يارانهتني بربنگاه مب بنگاه مبتني بر دانش بنگاه

دولت مبتني بـر آزمـون وخطـا         دولت مبتني بر دانش دولت
 ايجاد دولت يادگيرنده )نوين(جديد دولت  ونظرات شخصي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنگاه-دانشگاه مطلوب تعامل مقايسه وضعيت موجود و )پ
: الزم اسـت  تحقق موارد زيـر      عمل كند،    يادگيرندنظام  يك  صورت    بتواند به اقتصاد ايران   نظام  براي اين كه    

 بـر مبنـاي     هـا   تعامـل دانشـگاه   . ۲  باشـد؛  )خـدمات رقـابتي    بازار كاال و   (ها در صنعت رقابتي    تعامل بنگاه . ۱
تكنولـوژي   بـازار دانـش و     (رقـابتي باشـد   ،  ي دانـش در صـنعت دانـش       ها   عنوان بنگاه   عقالنيت اقتصادي به  
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 ؛ و ي باشد تكنولوژ دانش و  ارچوب بازار چي در   دانشگاه بر مبناي عقالنيت اقتصاد    -تعامل بنگاه . ۳ ؛)بتيرقا
در مواردي   و بازار فراهم آورد   يمانند حقوق مالكيت معنوي را براي كاراي      دولت شرايط چارچوب الزم،     . ۴

ورت فرا بازار زمينه همكاري     ي به ص  ها  دولت با سياستگذاري  ،  دنتكنولوژي پاسخگو نيست   دانش و  كه بازار 
نعتي رقابـت   هـاي صـ    اقتصاد ايران، نـه بـين بنگـاه        اين در حالي است كه در     . ها را فراهم كند     مشاركت آن  و

 سـرانجام  ووجـود دارد اي  يتكنولوژ نه بازار دانش و، كنند ميهاي با يكديگر رقابت  وجود دارد، نه دانشگاه  
نـه   تكنولـوژي فـراهم كـرده اسـت و     ي دانـش و هـا  هـور بـازار   شرايط چارچوب را بـراي ظ     نه   دولت   كه  اين

البتـه  . اسـت انجام داده   بنگاه به صورت فرا بازار       ي اصولي براي جلب مشاركت دانشگاه و      ها    سياستگذاري
 ها  توجهقابل ك است كه به قدري اند ها آنتعداد اما ؛ ي اخير انجام شدهها در سال خصوص هب ،ها بعضي كار

 . نيستند
 
 بنگاه-دانشگاه مطلوب تعامل و ي وضعيت موجودقايسه كمم) ت

جـا   در ايـن . صنعت معرفي شـد   براي تعامل دانشگاه وها شاخص، برخي در بخش بررسي وضعيت موجود  
ايـن  . شـود   مـي صـنعت بررسـي      مطلوب تعامل دانشگاه و    ضعيت موجود و  وهاي فوق   با استفاده از شاخص   

 . شود ميجداول زير انجام در مقايسه 
 

 دانش بازار واسطه به بنگاه و وضعيت مطلوب تعامل دانشگاه و وضعيت موجود  مقايسه.۲جدول

مرز حداقل وضعيت  شاخص كد شاخص
 مطلوب

 شكاف وضعيت موجود

 هيأت يساعات مشاوره اعضا تعداد الف-۱-۱
 ) هرهفته (علمي در صنعت

ي به تعداد اعضا
 هيأت علمي

- - 

 هيأت يضامشاوره اع سرانه ساعات الف-۲-۱
 - - ۱ ) هرهفته (علمي در صنعت

 يتعداد كل ساعات تدريس اعضا الف-۱-۲
 هيأت علمي در صنعت در هرهفته

ي به تعداد اعضا
 - - هيأت علمي

 يسرانه ساعات تدريس تدريس اعضا الف-۲-۲
 - - ۱ هيأت علمي در صنعت در هرهفته

تعداد كل قراردادهاي تحقيقاتي  الف-۱-۳
 تدانشگاه با صنع

ي به تعداد اعضا
 - - هيأت علمي

 كل مبلغ قراردادهاي تحقيقاتي الف-۲-۳
بودجه تحقيقات 

 - - دانشگاهي

كل تعداد ساعات كارپاره وقت  الف-۱-۴
 ) هرهفته (داشگاهيان در صنعت

ي به تعداد اعضا
 - - هيأت علمي

سرانه ساعات كارپاره وقت هر  الف-۲-۴
 ) هر هفته (دانشگاهي در صنعت

۱ - - 
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مرز حداقل وضعيت  شاخص كد شاخص
 مطلوب

 شكاف وضعيت موجود

كل تعداد ساعات آموزش متخصصان  الف-۱-۵
 ) هرهفته (صنعت در دانشگاه

 يبه تعداد اعضا
 - - متخصصان

سرانه ساعات آموزش متخصصان  الف-۲-۵
 - - ۱ ) هرهفته (در دانشگاه صنعت

 ها نامه كل مبلغ حمايت شده از پايان الف-۱-۶
 ها توسط بنگاه

معادل هزينه 
 ها نامه پايان

- - 

سرانه مبلغ حمايت شده از  الف-۲-۶
 ها  توسط بنگاهها نامه پايان

معادل هزينه هر 
 نامه پايان

- - 

 الف-۱-۷
استخدام دانشجويان تازه  تعداد كل

فارغ التحصيل درصنعت در هر شش 
 ماه

معادل تعداد 
 التحصيالن در فارغ

 نيمسال تحصيليهر 
- - 

 الف-۱-۸
تعداد كل ساعات كار دانشگاهيان در 

كارگيري تكنولوژي ه راي بصنعت ب
 ) هر هفته (جديد

 يبه تعداد اعضا
 - - متخصصان

سرانه ساعات كارپاره وقت  الف-۲-۸
 - - ۱ دانشگاهيان در صنعت

 
بـراين اسـاس   . ي آمـاري وجـود نـدارد   هـا     داده،  ) ۶-۲ (ي جـدول  هـا   وضعيت موجود شـاخص   مورد  در  

 عنوان فرضيه مطـرح كـرد كـه     توان به مياما  ؛ردمطلوب را تعيين ك  شكاف بين وضعيت موجود و  توان  مين
 . شكاف در مورد ايران عميق است
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 بازار تكنولوژي مقايسه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب تعامل دانشگاه وصنعت در چارچوب. ۳جدول 
كد 

 شاخص
وضعيت  مرز وضعيت مطلوب شاخص

 موجود
 شكاف

 تعداد تحقيقات معادل ي خريد وفروش شدهها  تعداد كل ليسانس ب-۱-۱
 - - اي توسعه

معادل بودجه تحقيقات  ي خريد وفروش شدهها  مبلغ كل ليسانس ب-۲-۱
 - - اي توسعه

ي خريد ها  سهم هر دانشگاه از ليسانس ب-۳-۱
 وفروش شده

معادل سهم هر دانشگاه از 
 تحقيقات

- - 

ي خريد وفروش ها تعداد كل حق امتياز ب-۱-۲
 شده

معادل تعداد تحقيقات 
 اي توسعه

- - 

ي خريد وفروش ها مبلغ كل حق امتياز ب-۲-۲
 شده

معادل بودجه تحقيقات 
 - - اي توسعه

سهم هر دانشگاه از حق امتياز خريد  ب-۳-۲
 وفروش شده

معادل سهم هر دانشگاه از 
 - - تحقيقات

 ب-۱-۳
ي خريد وفروش ها تعداد كل حق امتياز
 هيأت علمي فني يشده توسط اعضا

 ومهندسي

 هيأت يادل تعداد اعضامع
 - - علمي فني

ي خريد وفروش ها مبلغ كل حق امتياز ب-۲-۳
 - - ي اختراعاتها  جمع هزينه شده

فني ومهندسي  سهم هر عضو هيأت علمي ب-۱-۳
 - - ۱ از حق امتياز خريد وفروش شده

 
بـراين اسـاس    .ي آماري وجـود نـدارد  ها    نيز داده ) ۶-۳ (ي جدول ها   وضعيت موجود شاخص  زمينه  در   

 عنوان فرضيه مطـرح كـرد كـه     توان به مياما  ؛مطلوب را تعيين كرد توان شكاف بين وضعيت موجود و    مين
 . شكاف در مورد ايران بسيار عميق است
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 بنگاه در فرا بازار-مقايسه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب تعامل دانشگاه): ۶-۴(جدول 
 شكاف  موجودوضعيت مرز وضعيت مطلوب شاخص كد شاخص

  دانشـگاهيان  تعداد مقاالت منتشرشده   ج-۱-۱
هاي اطالعاتي      از طريق اينترنت وبانك   

 در هر سال

 هيأت يمعادل تعداد اعضا
 علمي

- - 

دانشگاهيان تعداد گزارش منتشرشده     ج-۲-۱
هاي اطالعاتي   از طريق اينترنت وبانك

 هيأت يمعادل تعداد اعضا
 علمي

- - 

دانشگاهيان ت منتشر شده    تعداد مقاال  ج-۳-۱
 ها  در مجالت وروزنامه

 هيأت هردو عضو (۱۰۰۳۳
 ) يك مقالهعلمي 

۴۰۱۴ ۶۰۱۹ 

 هيأت هر سه عضو (۶۶۸۸ تعداد كتب منتشر شده دانشگاهيان ج-۴-۱
 ) يك كتابعلمي 

۱۸۷۰ ۴۸۱۸ 

 هيأت علمـي در     يتعداد مقاالت اعضا   ج-۵-۱
 ها  گردهمايي

۱۰۰۳۳ ۳۵۸۶ ۶۴۴۷ 

 درمقـاالت   ير عضوهيأت علمـ   سهم ه  ج-۶-۱
از طريـــق دانشـــگاهيان منتشرشـــده 
 هاي اطالعاتي  اينترنت وبانك

۱ - - 

سهم هر عضوهيأت علمي در گزارش       ج-۷-۱
از طريق اينترنت   دانشگاه  منتشرشده  

 هاي اطالعاتي  وبانك

۱ - - 

ــي   ج-۸-۱ ــوهيأت علمـ ــر دو عضـ ــهم هـ سـ
درمقاالت منتشرشده از طريق مجالت 

 ها وروزنامه

۱ ۰ .۴ ۰ .۶ 

سهم هرسه عضوهيأت علمي دركتب  ج-۹-۱
 منتشر شده دانشگاهيان

۱ ۰ .۲۸ ۰ .۷۲ 

هيأت علمي   عضو   دو سهم مقاالت هر   ج-۱۰-۱
 ها درگردهمايي

۱ ۰ .۳۶ ۰ .۶۴ 

 هاي  طرحها به     ميزان كمك نقدي بنگاه    ج-۱-۲
 تحقيقات بنيادي دانشگاه

- - - 

 هــاي ميــزان حمايــت مــالي از برنامــه ج-۲-۲
 آموزشي

- - - 

تعـــداد دانشـــجوياني كـــه در بنگـــاه  ج-۳-۲
 .دننك کارورزي مي

 - - تمام دانشجويان

هـاي صـنعتي    تعداد ساعاتي كه بنگـاه   ج-۴-۲
هـا    از امکانات آزمايشـگاهي دانشـگاه     

 .كنند  مياستفاده

- - - 

 جداول فصل پنجم : ذمأخ
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 عت از طريق كارآفرينيصن-مقايسه وضعيت موجود و مطلوب تعامل دانشگاه. ۵ جدول
 شكاف وضعيت موجود مرز وضعيت مطلوب شاخص كد شاخص

 ۷۰ ۱۲ ) هر دانشگاه يكي (۸۲ ي علميها تعداد پارك د-۱-۱
 ۸۵. ۰ ۱۵. ۰ ۱ ها ي علمي به دانشگاهها نسبت پارك د-۲-۱
 - - تر بهتر هرچه بيش تعداد مراكز رشد د-۱-۲
 - - - نسبت دانشگاه به مراكز رشد د-۳-۲
مشـــتق از هـــاي  د بنگـــاهتعـــدا د-۱-۳

 دانشگاه
 - - تر بهتر هرچه بيش

هــاي  تعــداد اختراعــات در بنگــاه د-۲-۳
 مشتقه

 - - تر بهتر هرچه بيش

ــاه  د-۳-۳ ــبت بنگ ــه   نس ــتقه ب ــاي مش ه
 ها دانشگاه

- - - 

   هاي فصل پنجم بررسي: ذمأخ
 
 صنعت عوامل مؤثر بر تعامل دانشگاه و) ث

تکنولوژي  يعني عوامل طرف عرضه دانش و     ،  سته عوامل د صنعت را به دو    ل دانشگاه و  عوامل مؤثر برتعام  
 .  تقسيم کردتوان ي و عوامل مربوط به شرايط چارچوب، ميتکنولوژ طرف تقاضاي دانش وعوامل  و

 عوامل مؤثر از طرف عرضه )يك
 اسـت کـه   اي تکنولـوژي  کيفيـت دانـش و  ، بنگـاه در طـرف عرضـه   ـ ترين عامل مؤثر بر تعامل دانشـگاه    مهم
هاي صنعتي موجـود     اشد، هم بنگاه  فيت محصول توليد دانشگاه باال ب     كيچقدر   هر. کنند ميها عرضه    نشگاهدا
هـا دسـت      توانند به واسطه آن    ميها بهتر    شوند وهم خود دانشگاه    ترغيب مي  تر  کسب آن بيش   خريد و اي  بر

 سـاير عوامـل مـؤثر بـر توسـعه تعامـل دانشـگاه و       . ننـد ي مبتني بر دانش بزها  ايجاد بنگاه  به کار آفريني و   
  : خالصه كردتوان عت در طرف عرضه را به شرح زير ميصن

 هاي عمومي آزمايشگاهاداره  بهبود اداره دانشگاه و. ۱ 
 دانشكارانتحرک  وزي ومباز آ، جذب. ۲
 ارزيابي تحقيقاتنظام بهبود . ۳

  تحقيقاتي هاي آموزشي و ساختار رشتهبهبود . ۴
 هاي تبديل دانش به تکنولوژي توسعه آزمايشگاه. ۵

 هاي تحقيقاتي ايجاد دانشگاه. ۶
 المللي جذب محققان بين. ۷
 تکنولوژي توليد شده  وبهبود کيفيت دانش. ۸
 تکنولوژي هاي توليد دانش ووري فرايند افزايش بهره. ۹
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 .ها توسعه رقابت بين دانشگاه. ۱۰
 عوامل مؤثر از طرف تقاضا )دو
هـاي نـوآوري    ابسته به انگيزش بنگـاه بـه فعاليـت        وتکنولوژي از دانشگاه   نگيزش بنگاه به تقاضاي دانش و     ا

 عامـل مـؤثر بـر تقاضـاي دانـش و     ، انگيزاننـد  هاي نوآوري بنگاه را بر مـي     عاليتدر واقع عواملي که ف    . است
اق نظـر دارنـد کـه در طـرف          دانان بر ايـن نکتـه اتفـ       تمام اقتصاد . ه توسط بنگاه هستند   تکنولوژي از دانشگا  

هـاي   هـا بـراي فعاليـت       بـر ترغيـب بنگـاه      ،ساختار بـازار   اه و اندازه بنگ ،  سازماني سه عامل ساختار  ،  تقاضا
، کـه سـاختار بـازار      امـا در ايـن     نـد؛ مهارت از دانشگاه مؤثر    و تکنولوژي در نتيجه کسب دانش و    و نوآوري

انـدازه بنگـاه سـه     ساختار بازار ودر مورد .  وجود دارد اختالف نظر،اندازه بنگاه چه باشد  ساختار بنگاه و  
 : نظريه وجود دارد

. داند ميهاي نوآورانه مهم     هاي بزرگ را در توسعه فعاليت      شرکت که ساختار انحصاري و   اي    نظريه. ۱
. داشـت اين نظريه را ابتدا شومپيتر به عنوان يک فرضيه مطرح کرد که در سه دهه گذشته طرفدران زيادي                   

اري بر دو نـوع اسـت       قدرت انحص . كند ميهاي نوآوري را تحريك       اين نظريه، قدرت انحصاري، فعاليت     طبق
قدرت انحصاري مورد انتظار بـدين      . قدرت انحصاري واقعي   مورد انتظار و  قدرت انحصاري   : كه عبارتند از  

توانـايي  ،  ديگـران دارد بـا جلـوگيري از تقليـد         تكنولـوژي انتظـار       است كه نوآور يـا خريـدار دانـش و          امعن
، لـذا . خود را در آينـده داشـته باشـد        كنولوژي خريداري شده    ت دانش و  مندي كامل از نتايج تحقيقات و      بهره

،  كـه بـه دسـت خواهـد آورد    اي عايـدي  داند با مي نوآور به قدرت انحصاري بعداز نوآوري اميد وار است و 
 است  ااما قدرت انحصار واقعي بدين معن     ؛  ادپوشش خواهد د  هاي متحمل شده در زمان حال را         حداقل هزينه 

توانـايي  انسـاني،    هـاي فيزيكـي و     بـاالي سـرمايه   با توجه به حجم       و همتاست كه شركت نوآور در بازار بي     
 . به نوآوري دست بزند توسعه را تقليل دهد و تحقيق وتواند عدم اطميناني  ، مي خودتأمين مالي باالي

اثـر مسـتقيم بـر      ل  او ؛ي نوآوري داشـته باشـد     ها   اثر بر فعاليت   قدرت انحصاري واقعي ممكن است دو     
سطح منافع بعد از نوآوري است كه توانايي انحصارگر در اسـتفاده از منـابع انحصـاري جـاري بـه جهـت                       

تكنولـوژي را شـامل    ارزان تـر بـراي خريـد دانـش و       تـر و    خـارجي بـيش    فراهم كردن منابع مالي داخلي و     
از  سـود مـورد انتظـار تنزيـل شـده بعـد            اسـت     مستقيم به واسطه قدرت بازاري     اثر غير اثر دوم،   شود؛    مي

از همـه  . تكنولـوژي در زمـان حـال دارد     بر مخـارج خريـد دانـش و      ياثر مثبت و  دهد   مينوآوري را افزايش    
 . كند ميموانع ورود به بازار را در آينده بر پا  انحصارگر حاضر، تر اين كه مهم

ايـن  . کنـد  هاي نوآورانه مهم تلقي مـي      هاي متوسط را در توسعه فعاليت      کتشر اي که رقابت و    نظريه. ۲
در نقـد نظريـه     ) Geroski,1992 (جروسكي. نظريه بر پايه نقدهاي انجام شده از نظريه قبلي بنا شده است           

 : دهد ميچند علت را مورد توجه قرار )  اثر منفي انحصار واقعيييانحصار واقعي مبني بر عدم كارا
تري به فراغـت پيـدا     فقدان نيروهاي رقابتي ممكن است تمايل بيشدليل به مديران   ،انحصار واقعي  در   -
 گردند xتر موجب عدم كارايي  به طور دقيق وكاهش دهند تي شركت را اعملي كنترل امور اداري و  وكنند
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ا در زمان    آن ر  ري ممكن است احتمال به دست آوردن      كننده نوآو  هاي جستجو  افزايش تعداد شركت   -
اين احتمـال انـدك     ،   جستجو كننده  يها  به دليل كم بودن شركت    ،  اما در وضعيت انحصار   ؛  معين افزايش دهد  

 . است
بايـد  به دليل اين كه بـراي نـوآوري جديـد           . هاي قبلي مبتني است     جاري برنوآوري  انحصارگر دوره    -
اين امـر داراي هزينـه فرصـتي اسـت كـه             ،كندتجهيزات    و ها  تجهيزات جديد را جايگزين فعاليت      و ها   فعاليت

 . بازدهي كمتري در بر خواهد داشت، نوآوري جديد لذا. شود ميهزينه فرصت تركيب نوآوري ناميده 
را  ايـن نظـر   . دانـد  مي رقابت انحصاري را اساس نوآوري       ،اندازه شرکت به  اي که بدون توجه      نظريه. ۳

طـور    بـه  تكنولوژي يك نهاده غير رقابتي و      بحث رومر طبق  . مطرح كرد ه است   ) Romer,1990 (ابتدا رومر 
لـذا رقابـت گيرنـده      .  بنگاه غير محدب باشـد     فرايند كه   شود  مياين ويژگي باعث    . ي محروم كردني است   ئجز

 . شود ميناچار رقابت انحصاري جايگزين آن ه ب. د دوام داشته باشدتوان قيمت نمي
هاي صـنعتي بـا    نشان دادند كه بنگاه) ) Santoro and Chakrabarti,2002چاكرابارتي  سنتورو و

در حـالي    ؛كنند مياتي با دانشگاه بهتر عمل      قيقتقال تكنولوژي و روابط مشاركت تح     در زمينه ان  پويا  ساختار  
ي صنعتي با ساختار مكانيكي در زمينه انتقال دانش و روابط حمايت تحقيقاتي با دانشگاه بهتر                ها  كه شركت 

 . است
 نيـز   تقاضاي دانش و   هاي نوآوري و   ها بر فعاليت    با اثر اندازه شركت   در رابطه   ،  ره شد كه اشا  همچنان

هـاي بـزرگ     شومپيتر معتقد بـود شـركت     . دانان اختالف نظر وجود دارد     بين اقتصاد  ها  تكنولوژي توسط آن  
يـات  عمل هـا و   ها وقتي ممكن است كه اقتصاد مقياس در فعاليـت          حمايت شركت زيرا  ؛  منشاء نوآوري هستند  

 توسعه ظرفيـت كسـب دانـش و     وجود مركز تحقيق ودليل بهها  در اين نوع شركت  . ها وجود داشته باشد     آن
ند منابع مالي را با حـداقل       توان  ، مي ها بنابر اعتباري كه دارند     ين شركت اعالوه بر آن،    . تكنولوژي وجود دارد  
 ). ۱۳۷۵، انتظاري(نيز هستند  عدم بازدهي توانايي مقابله با خطر در عين حال، داراي هزينه فراهم آورند و

هـاي   كتتعـداد شـر   عت كوچـك باشـند،      ي موجود در صـن    ها  استدالل نظر مخالف اين است كه وقتي شركت       
احتمال نوآوري در دوره معـين را افـزايش           و شود  ميكسب تكنولوژي زياد     وجستجو كننده براي نوآوري     

هـا   البته شـركت . شود مينوآوري زياد  صنعت زياد باشد،    هاي كوچك در   چقدر تعداد شركت   هر لذا. دهد مي
 . خريد تكنولوژي را تأمين مالي كنند قدر كوچك باشند كه مخارج نوآوري و نآنبايد 

هـاي صـنعتي    نشان دادند كه شركت) ) Santoro and Chakrabarti,2002چاكرابارتي  سنتورو و
 دانـش و هـا،    مهـارت ط حمايـت تحقيقـات بـراي تقويـت    گاه و روابـ  از نظر انتقال انكنولوژي از دانشـ      ،بزرگ

در  ؛كننـد  هاي غير اصـلي موفـق عمـل مـي           ولوژيهاي تكن  هاي دانشگاهي در زمينه     به ظرفيت مفيد  دسترسي  
 دانـش و هـا،   روابـط انتقـال تكنولـوژي بـراي تقويـت مهـارت       از نظـر تحقيقـات مشـاركتي و   ها    آنكه   حالي

 . كنند مي ضعيف عمل ،ه براي تكنولوژي غير اصليهاي دانشگا دسترسي سودمند به ظرفيت
حقيقـات مشـاركتي بـراي تقويـت     روابـط ت   از نظـر انتقـال تكنولـوژي و   ،هاي كوچـك   شركت،در مقابل 

ي اصـلي قـوي عمـل       هـا   هـاي دانشـگاه بـراي تكنولـوژي        به ظرفيـت   دسترسي مثمرثمر  دانش و  ها و  مهارت
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 ، دانـش و هـا  روابط حمايت تحقيقاتي بـراي تقويـت مهـارت    ش واز نظر انتقال دان ها آنكه  در حالي  ؛دنكن مي
 . كنند مي ضعيف عمل ،هاي دانشگاه در زمينه تكنولوژي اصلي دسترسي مثمرثمر به ظرفيت
 كـه مـورد توجـه       نـد عـواملي وجـود دار    انـد،      مورد توجه اقتصاددانان بوده    تر  عالوه بر عوامل فوق كه بيش     

 : اين عوامل عبارتند از. ندمديران
 المللي بين ي ملي وها استاندارد -

 تکنولوژي در داخل بنگاه  دانش وي جذبها ظرفيتتوسعه  -
  متخصصتحرک نيروي انساني وزي ومباز آ، جذب -

 عوامل مؤثر بر توسعه شرايط چارچوب )سه
 ارزيابي تحقيقنظام  حقوق مالکيت معنوي و. ۱
 تکنولوژيک اصالح قوانين علمي و. ۲
 صنعت ط به رابطه علم وو مرباصالح قوانين. ۳
 حفاظت از دانش عموميتدوين قانون . ۴
 اصالح قانون ترفيع دانشکاران . ۵
  هيأت علمييتغيير عقالنيت فعاليت اعضا. ۶
 از دانشگاه به بنگاه دانش: تغيير عقالنيت فعاليت دانشگاه. ۷
 فريني در دانشگاهآتقويت فرهنگ کار. ۸

 
 نتيجه گيري نهايي خالصه و )ح

 چـه در نظريـه و چـه در          ،ي بـس اساسـي    هـا   جهـان شـاهد دگرگـوني     ،  بخش اول بحث شـد     که در  همچنان
 يعنـي ،  ها سه نيروي متعامـل     منشاء اين دگرگوني  . هاي اقتصادي و اجتماعي است     نظامساختارها و كاركرد    

بان ، توسـعه شـتا  هـاي تجـاري بـين كشـورهاي پيشـرفته      نامهجهاني شدن اقتصاد و گسترش سريع موافقت  
كاركرد اقتصادي  و تحول در مفاهيم دانش وخاصطور  به عام و انقالب در فناوري اطالعاتطور   به،  فناوري

 »اقتصـاد دانـش   « در اصـطالح  جديدي از توسعه است كـه       مرحله  ها ظهور    حاصل اين دگرگوني  . هستند،  آن
 . گويند مي »تني بر دانشاقتصاد مب« قتصادي واقع در اين مرحله توسعه راهاي ا نظام. شود ناميده مي

و هـم در     ماهيت فعاليت و رقابت را هم در داخل يـك كشـور           ،  در اقتصاد جهاني   بنيادي تاين تحوال 
  كـه  نظـم نـويني در حـال شـكل گـرفتن اسـت            . بين كشورها دچار دگرگوني اساسـي كـرده و خواهـد كـرد            

ايجـاد  ،  ظم نوين اقتصـادي جهـاني     در ن . متكي است »نوآوري مبتني بر دانش     «و   » جديد دانش«يش بر   ها  پايه
 .  اجتماعي استوهاي اقتصادي  نظامشرط حيات ،  از آنمطلوببرداري  دانش جديد و بهره

ايـران را بـه چـالش جديـد و اساسـي            اقتصاد    مانند  در حال توسعه   هاي، اقتصاد تحوالت جهاني اين  
در مرحلـه    اسـت و  ) نفـت وگـاز    (مـادي اقتصاد مبتني بر منابع     قتصاد ايران،    ا که چرا ؛دنخوان  ميديگري فرا   

اگـر اقتصـاد   . توسعه نيز نشـده اسـت    از  مرحله  در واقع هنوز وارد اين      . ورود به اقتصاد صنعتي قرار دارد     
از طي کردن اقتصاد صنعتي به       بعد،  را طي کند و مانند کشورهاي پيشرفته      خود  ايران بخواهد مسير عادي     



 ___________________________________________________________________١٢٣ 
 

 

 يرو کشور عقب افتـاده، دنبالـه      عنوان يک     راي ساليان طوالني به    براي هميشه يا ب    ، بايد اقتصاد دانش برسد  
 . يشرفته باشد پکشورهاي

مرحلـه  د بـدون طـي کـردن        توانـ    به اقتصاد ياد گيرنده تبديل شـود، مـي         اقتصاد ايران بتواند   اما اگر 
اد و بـه اقتصـ     شـود ) توسـعه جديدمرحلـه    عنوان    به (اقتصاد دانش مرحله   وارد به سرعت ،  اقتصاد صنعتي 
در غير اين صورت در اثر رقابت شديد جهـاني كـه   . گردد تبديل)  عنوان وضعيت مطلوب   به (مبتني بر دانش  

 . ماند  ميپيشرفت بازاز ، گيرد شكل ميپيوسته تکنولوژيک  نوآوري و» دانش جديد«بر مبناي 
 ،سـازي نهادنيازمنـد تحـول نهـادي،         نيسـت و   اي  سـاده   کـار  .البته تبديل شدن به اقتصاد ياد گيرنـد       

دانشگاه يک مرکز آموزشـي  ، در ايران. دولت است بنگاه و، تحول در تعامل نهادهاي دانشگاه  بسترسازي و 
) سـنتي  (تجربـه  خطـا و   دولت مبتني بر آزمون و     يکنيز  دولت   و دولت است  بنگاه يک بنگاه مبتني بر    ؛  است
تبديل ،   يک اقتصاد مبتني بردانش    ، نتيجه الزمه تبديل شدن اقتصاد ايران به يک اقتصاد يادگيرنده ودر         . است

 و تبديل بنگاه مبتني بر دولت به بنگاه مبتني بـر دانـش           ،  دانشگاه آموزشي به دانشگاه پژوهشي و کارآفرين      
 .هاست گيرنده شدن آن، يادزمه تبديل در نهادهاي فوقال. تبديل دولت سنتي به دولت مبتني بر دانش است
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تعيين وضـعيت    تعريف و ترين معيار     اساسي لذا. ستها  آنابسته به وضعيت    وها وضعيت تعامل نهاد  
داراي  طوري تعريف کرد که      بايد را   ها  ضعيت مطلوب نهاد  در واقعو . ستها  توسعه تعامل آن  مطلوب نهادها،   

 رانيبه اقتصاد اراهبردينگرش

  به دولتراهبردينگرش 

  به دانشگاهراهبرديگرشن

 هاي تعاملسازوكار

 : وضعيت موجود
 بر منابعمبتني اقتصاد

:راهبرد
 گيرندهاقتصاد ياد

: مطلوبوضعيت
 اقتصاد مبتني بر دانش

دانشگاه آموزشي

 بنگاه دانش

اه ها کار آفريندانشگ

بازار
تکنولوژي

بازار 
 دانش

فرابازار

 بنگاه مبتني بر منابع مادي

 بنگاه ياد گيرنده

 انشبنگاه مبتني بر د

ش
دولت مبتني بر دان

 

دولت ياد گيرنده
 

دولت مبتني بر آزمون وخطا وتجربه
 

گذار

گذر

بنگاه مشتق از دانشگاه
 

گذر
 

 سياستگذاري

 بستر سازي

يسرمايه گذار

گذر
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يـک   هـر ،  ها براي رسيدن به تعامل مطلوب نهاد      به بيان دقيق تر    ؛بهترين تعامل با يکديگر باشند     رين و ت  بيش
 .  يادگيرنده باشندبايدها  آناز 

تعامـل  ، که وضعيت نهادها در ايران نامطلوب است و در راسـتاي توسـعه تعامـل نيسـت     با توجه به اين 
 ونـوين   هـاي    بلي اشاره شد، در حال حاضـر بنگـاه        ي ق ها  که در پاراگراف   همچنان. ها نيز نامطلوب است     آن

هـاي    شـبكه فرا بازار وسازوكارهاي  عمدتاً از طريق ها از اين رو آن .  مبتني بر دولت هستند    ها  اکثر دانشگاه 
، کارورزي، حمايت ماليتحقيقاتي،  نترنت، مشارکت آموزشي ويا ناکارا مانند انتشار آزاد مقاله در مجالت و      

که وضعيت   در حالي  ؛با يکديگر تعامل دارند   ،  نهاد سازي دولتي وغيره   ه وقت، فرصت مطالعاتي،     تدريس پار 
بتنـي بـر    كـارآفريني م   و تکنولـوژي   بـازار دانـش و     سازوكارهايها از طريق      تعامل آن است که آن    مطلوب  

 . ل داشته باشندتعام) ي دولتيها آزمايشگاه هاي صنعتي و هاي مشتق از دانشگاه، شرکت مانند بنگاه(دانش 
 پاسخ به سئواالت پژوهشي )يك

خ اين سـئواالت بـه تفضـيل        پاس ،در طول گزارش  . ه است  سئواالت زير بود   ي به  پاسخگوي ،حقيقتمحور اين   
 . ها داده شود صريح به آن  كوتاه وها  كه پاسخشود ميدر اين قسمت سعي . ارائه شد

  است؟صنعت در ايران مهم  بين علم و تعاملچرا ايجاد. ١
جديـدي از  مرحلـه   عنـوان   در بخش اول گزارش نشان داده شد كه اقتصاد جهـاني وارد اقتصـاد دانـش بـه      

نوآوري و عامل مزيت رقابتي توسـعه       ،   اساس رقابت اقتصادي   ،توسعهاز  مرحله  در اين   . توسعه شده است  
اي مثـل    سـعه  حـال تو   اي دانش در كشورهاي در    ونز ا تنها را دستيابي به نوآوري و توسعه در       . دانش است 

 . صنعت و تبديل شدن به يك اقتصاد يادگيرنده است توسعه تعامل علم وايران، 
 دولت در ايران مهم است؟  بنگاه و دانشگاه، تعاملچرا بهبود . ٢

دانـش، اقتصـاد    اقتصـاد   مرحله  هاي پيشرفته وارد شده به      ، به اقتصاد  گزارش بحث شد  متن  كه در    همچنان
رقابـت  ، هاي مبتنـي بـر دانـش در عرصـه اقتصـاد جهـاني       ظهـور اقتصـاد  بـا . شود  مي همبتني بر دانش گفت   

 عرصـه بـراي اقتصـادهاي در    ،در اين شرايط. يابد ميشدت آن افزايش   وشود ميبنا اقتصادي بر نوآوري   
د ايـران تبـديل شـدن بـه     تنهـا راه بقـاي اقتصـا     در اين وضـعيت،     . گردد  ميتر   اي مثل ايران تنگ    حال توسعه 

بنگـاه و   ،  هـا  ده وجـود دانشـگاه    نشرط شكل گيري اقتصاد يادگير    . يرنده و مبتني بر دانش است     گتصاد ياد اق
 .  مبتني بر يادگيري با يكديگر دارندمليدولت يادگيرنده است كه تعا
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تعامـل  تواننـد    مي ييها  و با چه مکانيسم    تعامل دارند  ييها  سازوكاربنگاه در ايران با چه       دانشگاه و . ٣
 رار كنند؟برق

، گيرنـد  ير كه عمدتاً در نابازار شـكل مـي        هاي ز  شبكهتعامل دانشگاه با بنگاه با استفاده از        ،  امروزه در ايران  
 : شود مي انجام ييبسيار جز

 هاي تعاملي مبتني بر آموزش شبكه) الف
 ات دولتيرداهاي صنعتي و دانشجويان در شركت) كارآموزي(ملي آموزش ع -
 هاي دولتي سازمان هاي صنعتي و شركتبراي  هيأت علمي يضاخدمات مشاوره اع -
 ها متخصصان صنايع در دانشگاه اغالن وبازآموزي ش -
 ها تدريس متخصصان صنايع در دانشگاه -
 هاي صنعتيهماهنگي آموزش دانشگاهي با نياز -
 ها  طرف صنايع به دانشجويان دانشگاهارائه بورس تحصيلي از -
  هيأت علمي در صنايعيي مطالعاتي اعضاها رصتف هاي علمي وبازديد -

 :هاي تعاملي بر مبناي پژوهش شبكه) ب
 ها صنايع در دانشگاه قيقات مورد نيازتح اجراي -
 ها در صنايع هاي نيمه صنعتي به كمك دانشگاه اجراي طرح -
 در صنعت  استادان دانشگاههاي  استفاده از مشاوره -
 .هاي مشترك تحقيقاتي اجراي طرح-

 . پذيرد مي بنگاه بهتر صورت ، تعامل دانشگاه و شكل بگيرندهاي زير شبكهها و  اما اگر سازوكار
 دانش بازارسازوكار -۱

  هيأت علمي در صنعتاعضايمشاوره ) الف
  هيأت علمي در صنعتاعضايتدريس ) ب
 دادهاي تحقيقاتي دانشگاه با صنعت قرار)پ
 شگاهيان در صنعتنپاره وقت دا كار)ت
 آموزش متخصصان صنعت در دانشگاه )ث
 يي دانشجوي ها نامه از پايانها  بنگاهحمايت )ح
 پاره وقت دانشگاهيان در صنعت كار )خ
 .صنعت التحصيل در يان تازه فارغاستخدام دانشجو )ج

 سازوكار بازار تكنولوژي-۲
 و فروش ليسانس خريد) الف
 .فروش حق امتياز خريد و )ب

 ني بر دانشكارآفريني مبتسازوكار -۳
  دانشگاهيان يا دانشگاهبه وسيلهايجاد بنگاه دانش  )الف
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 ايجاد بنگاه مبتني بر دانش توسط دانشگاهيان يا دانشگاه) ب
 ها  تكنولوژيك وابسته به دانشگاه ي تحقيقاتي وها سيس پاركأ ت)پ
  .)انكوباتورها (ايجاد مراكز رشد )ت

 بنگاه در ايران چه وضعيتي دارد؟ ن دانشگاه و بيتعامل، ي فوقها سازوكاربا عنايت به . ٤
الزم است اشاره شود كـه      ،   عنوان يك نتيجه فرعي از تحقيق حاضر        بهبل از پرداختن به پاسخ اين سئوال،        ق

ايـران  بنگاه در    وضعيت موجود تعامل دانشگاه و     مورد   دردقيقي   و اطالعات علمي كافي   ي آماري و  ها  داده
كتب و منابع علمـي      با بررسي    توان  طوري که نمي  ه   ب ؛هاي مذكور وجود ندارد    هشبك ها و  از طريق سازوكار  

کـردن   شکاف بين وضعيت مطلوب و موجـود را تعيـين کـرد و راه حلـي بـراي پـر                   ،  هاي موجود  گزارش و
 . انجام شودزمينه  ميداني در اين يتحقيقشود  ميپيشنهاد ، لذا. شکاف ارائه داد

صنعت  كه تعامل دانشگاه ونتيجه گرفت توان  ميوجود دارد، زمينه كه در اين العات اندكي اما از تحليل اط 
 . ران بسيار ضعيف استيدر ا
  ضعيف يتعامل ،ي فوق ها  سازوكارطريق هريك از     بنگاه از  دانشگاه و كه  د  نشو  چه عواملي باعث مي   . ۵

يـك بـه     كدام و بنگاه است  نداشته باشند؟ از اين عوامل كداميك مربوط به           تعامل يا اصالً  داشته   قويو  
 دانشگاه؟
 سه دسته عوامـل مـؤثر       صنعت را به   عوامل مؤثر بر توسعه تعامل دانشگاه و      ،  كه در باال بحث شد     همچنان

 . توان تقسيم كرد ، ميعوامل مؤثر بر شرايط چارچوب عوامل مؤثر بر طرف تقاضا وبر طرف عرضه، 
 است کـه    اي  تکنولوژي  کيفيت دانش و   ،ر طرف عرضه  بنگاه د و  ترين عامل مؤثر بر تعامل دانشگاه        مهم

ي صـنعتي  هـا  هم بنگـاه ، قدر كيفيت محصول توليد شده دانشگاه باال باشد  هچ هر. کنند عرضه مي ها   گاهدانش
هـا   نـد بـه واسـطه آن   توان ها بهتر مي شوند وهم خود دانشگاه ترغيب مي تر کسب آن بيش  خريد و به  موجود  

 ساير عوامل مؤثر بر توسعه تعامل دانشـگاه و . ي مبتني بر دانش بزنندها د بنگاهايجا دست به کار آفريني و    
 : خالصه كردتوان عت در طرف عرضه را به شرح زير ميصن
 هاي عمومي و آزمايشگاهها  بهبود اداره دانشگاه. ۱
 دانشكارانتحرک  وزي ومباز آ، جذب. ۲
 ارزيابي تحقيقاتنظام بهبود . ۳

 تحقيقاتي  ي آموزشي وها هساختار رشتبهبود . ۴
 هاي تبديل دانش به تکنولوژي توسعه آزمايشگاه. ۵
 هاي تحقيقاتي ايجاد دانشگاه. ۶
 المللي جذب محققان بين. ۷
 تکنولوژي توليد شده وبهبود کيفيت دانش . ۸
 تکنولوژي هاي توليد دانش ووري فرايند افزايش بهره. ۹

 ها شگاهتوسعه رقابت بين دان. ۱۰
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هـاي نـوآوري     ابسته به انگيزش بنگاه به فعاليت     تکنولوژي از دانشگاه و    بنگاه به تقاضاي دانش و    انگيزش  
 . است

 مـؤثر بـر تقاضـاي دانـش و        عوامـل   ،  انگيزنـد  هاي نوآوري بنگاه را بـر مـي         در واقع عواملي که فعاليت    
سـه  ند که در طرف تقاضـا،       اتفاق نظر دار  دانان بر اين نکته     تمام اقتصاد . ه هستند از دانشگا بنگاه  تکنولوژي  

در نتيجـه    هاي نوآوري  ها براي فعاليت    ر بر ترغيب بنگاه   ساختار بازا  اندازه بنگاه و  ،  سازماني عامل ساختار 
انـدازه   سـاختار بنگـاه و   ،   ساختار بـازار   ماهيتاما در    ند؛مهارت از دانشگاه مؤثر    وکسب دانش، تکنولوژي    

انـدازه متوسـط    ،  اكثريت با اقتصادداناني است كه بازار رقـابتي        با وجود اين  . بنگاه اختالف نظر وجود دارد    
 . دانند انگيزش تقاضاي دانش ميعوامل ي را انعطاف پذيري سازمان بنگاه و

 كـه مـورد توجـه    نـد  عـواملي وجـود دار  ،دانان بوده  مورد توجه اقتصاد   تر  فوق كه بيش   عالوه بر عوامل  
 : اين عوامل عبارتند از. مديرانند

 لملليا بين هاي ملي و داستاندار-
 تکنولوژي در داخل بنگاه  دانش وهاي جذب ظرفيتتوسعه -

  متخصصتحرک نيروي انساني وزي ومباز آ، جذب -
 
 را هـا   مثبت آن آثارودهد   مياثرات منفي عوامل مربوط به بنگاه را كاهش   ،  يهاي دولت با چه سياست   . ۶

بنگـاه را     دانشـگاه و   تعامـل  ييهـا   ولت با چـه سياسـت     د،  كل در ؟كندتواند تقويت    مي يا   كند  تقويت مي 
 بخشد؟ب تواند بهبود بخشد يا مي بهبود مي

شرايطي كه عرضه  وتقاضا ي عرضه وها صنعت در طرف با توجه عوامل مؤثر بر توسعه تعامل دانشگاه و
 :  تقسيم كردتوان هاي دولت را به سه دسته مي ، سياستگيرند تقاضا شكل مي و

 :هاي بسترسازي سياست) الف
 : راهبردهاي زير را دنبال كند ها و يري عرضه و تقاضا بهتر است سياستدولت براي كمك به شكل گ

 حقوق مالكيت فكري نظام ايجاد . ۱
 تكنولوژي كشور مديريت نظام علم و باز مهندسي سازمان و. ۲

گاه مبتني بر دانش توسط بن ايجاد بنگاه دانش و هاي كارآفريني و تصويب قانون فعاليت  وتدوين. ۳
 ها دانشگاه

 حفاظت از دانش عموميتدوين قانون . ۴
 .هاي تحقيقاتي جاد دانشگاهاي. ۵

 ي طرف عرضهها سياست )ب
 تصويب قانون پاداش دانشكاران تدوين و. ۱
  اختراع  وبه ابداعآنان  هيأت علمي از طريق تشويق اعضايتغيير عقالنيت فعاليت . ۲

مبتني بر   به ايجاد بنگاه دانش ودانشگاهيان ها و يق تشويق دانشگاهفعاليت دانشگاه از طرتغيير عقالنيت . ۳
 دانش
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 فريني در دانشگاهآتقويت فرهنگ کار. ۴
 ارزيابي تحقيقنظام ايجاد . ۵
 .افزايش كيفيت تحقيق تر دانشگاه و تجهيز بيش. ۶
 :ي طرف تقاضاها سياست) ج

 كنولوژي پيشرفتهبا تنوين ايجاد رقابت در صنايع . ۱
 گسترش صنايع مبتني بردانش تشويق رشد و. ۲
 ي تحقيق و توسعه در صنايعها معافيت مالياتي فعاليت. ۳
 گذاري در دانش پرداخت يارانه به سرمايه. ۴
 .متوسطاندازه ي با ها تشويق ايجاد بنگاه. ۵

 
 هاي اجرايي آنسازوكارراهکارهاي عملياتي و  )دو

راهکارهـاي  هاي تحقيـق،   هاي داده شده به پرسش زارش و پاسخ انجام شده در طول گ    هاي   با توجه به بحث   
 :  تقسيم كردتوان بنگاه را به سه گروه مي دانشگاه وتوسعه تعامل 

 
دولـت   سـطح كـالن مجلـس و     دربايـد را اين راهكارهـا     . براي توسعه شرايط چارچوب    ييها  راهكار. ۱

 .تدوين كنند
  تكنولـوژي بـه    به منظور شكل گيري بازار دانش و      ،  لكيت فكري جديد   جامع ما  تصويب قانون  تدوين و . ۱-۱

 بنگاه اصلي تعامل دانشگاه وسازوكار عنوان دو 
كـار را بـا كمـك كارشناسـان حقـوق            دولت ايـن  . فه دولت است  يتدوين اين قانون وظ   : كار اجرايي وساز

نماينـدگان   وتكنولوژيـ  انـش و  مـديريت د   متخصصـان اقتصـاد و    ،  متخصص در زمينه حقوق مالكيت فكري     
تصـويب بـه مجلـس شـوراي اسـالمي        بـراي    وكنـد      مـي   اليحه تهيـه    عنوان  به،  سيون مربوط يمجلس در كم  

 . تصويب آن بر عهده مجلس است ظيفه بررسي وو. فرستد مي
هـاي   آزمايشـگاه  هـا، مراكـز پژوهشـي و       گاهتصويب قانون فعاليت كارآفريني در دانشـ       تدوين و ) ب

سـات  هـاي مبتنـي بـر تكنولـوژي و مؤس          ط الزم براي تأسيس شـركت      منظور فراهم سازي شراي    به،  دولتي
 . دانشجويان دانشگاهيان وتحقيقاتي خصوصي توسط دانشگاه، 

 عنـوان    تواند آن را به    مياما مجلس شوراي اسالمي      ؛فه دولت است  يتدوين اين قانون وظ   : كار اجرايي وساز
 به كمك كارشناسان حقوق متخصص در زمينه حقـوق           بايد  تدوين را  دولت كار . تصويب كند  طرح تدوين و  
 نماينـدگان  مديريت تكنولـوژي و نوآوريـو   قتصاد و متخصصان ا ، كارشناسان حقوق تجارت،     مالكيت فكري 
 تصـويب بـه مجلـس شـوراي اسـالمي          بـراي    و كنـد     اليحـه تهيـه     عنـوان   بـه ،  سيون مربـوط  يمجلس در كم  

ايـن مضـمون كـه دولـت يـا          بـا   اي   وجـود مـاده   . بر عهده مجلس است    آن   تصويب ظيفه بررسي و  وبفرستد
ها انتقـال   دانشجويان را به خود آن «دانشگاهيان وهاي   كشفحق بهره برداري از اختراعات و بايد  دانشگاه  

 . »دهند
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دولـت يـا    را  نـش   بخـش دا    در هـا   ايـن راهكـار    . براي افزايش عرضه دانش و تكنولوژي      يراهكارهاي. ۲
 . دهند ارائه ميهاي  گاهمديريت دانش

 .ها كارآفريني در ميان دانشگاه افزايش رقابت پژوهشي و )الف
 در  هـا   تـر آن    داشـتن اختيـارات بـيش     ،  هـا  مـه افـزايش رقابـت در ميـان دانشـگاه          الز: كار اجرايي وساز 
ت وزارت  اختيارا ظايف و و  از اين اختيارات در اليحه اهداف      قسمتي. تأمين مالي و مديريتي است     هاي زمينه
مورد توجـه قـرار نگرفتـه       از آن در اين اليحه      اي    اما بخش عمده   ؛فناوري لحاظ شده است    تحقيقات و ،  علوم
از اصالحات اساسـي مجـدداً بـه مجلـس           است وزارت علوم اين اليحه را باز پس گيرد و بعد           بهتر لذا. است

 . شوراي اسالمي ارائه دهد
 وصي خصهاي پژوهشي دولتي و وين و تصويب قانون تأسيس دانشگاهتد )ب 
وزارت علوم ايـن كـار را       . تحقيقات و فناوري است   ،  يفه وزارت علوم   وظ دوين اين قانون  ت: كار اجرايي وساز
 . كند  اين قانون در سطح دولت كفايت ميتصويب.  با كمك متخصصان آموزش عالي انجام دهدبايد
دولت در سـطح صـنعت      را  ين راهكارها   ا. تكنولوژي  تقاضاي دانش و   ش براي انگيز  يراهكارهاي. ۳

 . دهد ارائه مي
نتيجـه   در ي صنعتي براي انگيـزش افـزايش تقاضـا بـراي نـوآوري و             ها  ايجاد رقابت در بين بنگاه     )الف

 تكنولوژي  تقاضاي دانش و
كار وساز ؛متعدل وجود دارد   كاري اجرايي افراطي و   ودو ساز ،  براي انجام اين راهكار   : كاراجراييوساز
  راهكار و  و تجارت خارجي را آزاد كند      دبپيوند  افراطي آن است كه دولت به سازمان تجارت جهاني         اجرايي

انـدازه  هـايي بـا      خصوصي را بشكند و تشـكيل شـركت        و انحصار دولتي ،  اجرايي معتدل آن است كه دولت     
 . شويق كندت با پرداخت وام كم بهره، كنند  ميمبتني بر دانش فعاليت ونوين كه در صنايع را  متوسط
 ي سرمايه گذار در دانش و تكنولوژيها ه شركتيارانه ب پرداخت )ب

 آمـوزش و  ،  ي خصوصي كه از دانشگاه تقاضاي تحقيق      ها  بهتر است دولت به شركت    :  اجرايي سازوكار
 . سازدها را از پرداخت قسمتي از ماليات معاف  پرداخت كند يا آن، يارانه كنند ميتكنولوژي 
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  :ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه

 (Data) داده. ١

 (Information) اطالعات. ٢

 (Knowledge)دانش . ٣
 (Explicit Knowledge)دانش آشكار . ٤

 (Tacit Knowledeg)دانش ضمني . ٥

 (Knowledge Flow) جريان دانش .٦

 (University Spin – Off)بنگاه مشتق از دانشگاه  . ٧
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 . گزارش ذكر شده استيدر انتها 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




