چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوزه همکاري
بين صنعت و دانشگاه طي سه دهه اخير انجام شده است تا از اين طريق شکاف موجود
در همکاري هاي صنعت و دانشگاه تبيين گردد .اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با
روش تحليل تحقيقات و مطالعات گذشته صورت گرفته است و سپس با دريافت نظرات
خبرگان از طريق انجام مصاحبههاي عميق با متخصصان هر دو نهاد دانشگاه و
صنعت ادامه يافته است .انجام مصاحبهها براساس کفايت نظري دادهها در 81

تبيين شکاف کارآفريني و تجاري
سازي فناوري در همکاري صنعت و
دانشگاه

مصاحبه متوقف شد .از اين تعداد  1نفر از اساتيد دانشگاه و صاحبنظر در موضوع3 ،
نفر مدير عامل شرکتهاي صنعتي 4 ،نفر از مسئوالن دولتي و  3نفر از کارشناسان و
مديرعامالن شرکتهاي واسطهاي حوزه کارآفريني و تجاريسازي در مصاحبه ها
شرکت داشتند .نتايج نشان مي دهد که اگرچه همکاريهاي دانشگاه و صنعت در زمينه
هاي آموزشي ،پژوهشي و تحقيقاتي ،کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري
مطرح مي باشد ولي به مرور زمان هر چه به زمان حال نزديکتر ميشويم سهم
آموزش و در ادامه سهم پژوهش و تحقيقات کاهش يافته و تمايل براي همکاريهايي از
نوع کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري بيشتر شده است .بررسي

سیامک نوري (نويسنده مسئول)

رويکردهاي فعلي در همکاري بين صنعت و دانشگاه،گرايش زياد به بهرهبرداري از

دانشيار دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه علم

توان بخش خصوصي وشرکتهاي واسطهاي(هاب) را خصوصاً در فعاليتعاي

وصنعت ايران

کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري نشان مي دهد .همچنين نقش موثر
الگوهاي بومي و نيز نيروي انساني کارآفرين که داراي تعهد و حس مسئوليت نسبت به

snoori@iust.ac.ir

يزدان مرادي

کشور ،صنعت و دانشگاه مي باشد در مدلهاي موفق همکاري صنعت و دانشگاه

دانشجوي دوره دکتري مهندسي صنايع دانشگاه

مشخص شده است.

علم وصنعت ايران

کليد واژه:
دانشگاه کارآفرين ،تجاري سازي فناوري ،همکاري صنعت و دانشگاه.

مقدمه
قدمت بررسي موضوع همکاري دانشگاه و صنعت به اندازه قدمت هر دو نهاد است و
اين مسأله به دليل اهميت ويژه اين همکاري در رشد و توسعه کشورهاست .کشوري
که زيرساخت و شبکه روابط بين بنگاهها ،دانشگاهها و دولت را شکل دهد و
سازماندهي نمايد ،از طريق انتشار سريعتر اطالعات و دانش و گسترش محصوالت ،به
پيشرفتهاي علمي ،فناورانه و مزيت رقابتي خواهد رسيد]8[.اما درکشورهاي درحال
توسعه براي بهبود توسعه علم و تکنولوژي سيستم فعالي وجود ندارد .بايد نظام
آموزشي صحيح ،سيستم کارآمد تحقيقوتوسعه و مؤسسات و مراکز اطالع رساني
بوجود آيند .بايد همکاري سالمي بين مؤسسات ايجاد گردد وگرنه تا زماني که يک
سيستم جامع کارآمد بوس يله دولت به وجود نيايد و استراتژي ملي در باب تحقيق و توسعه و تربيت نيروي متخصص دنبال نشود رشد
اقتصادي و توسعه اجتماعي تحقق نخواهد يافت]2[.
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همچنين دانشگاه براي توليد و انتقال دانش ،نوآوري و توليد دانش آموختگان باصالحيت بايد از سازمانها و بخشهاي ديگر کمک بگيرد.
يکي از راههاي کمک ،شراکت و همکاري جمعي است ] 81[.توجه به کارآفريني و به تبع آن نقشي که دانشگاهها در توسعه کارآفريني مي
توانند ايفا کنند باعث شده که دانشگاه ها به بررسي مجدد رسالت خود جهت واکنش به نيروهاي داخلي و خارجي بپردازند؛ زيرا امروزه
يک الگوي جد يد از کارآفريني در حال ظهور است که توجه دانشگاه ها را به امور زير فرا مي خواند:
درگيري مستقيم دانشگاه ها در تجاري کردن فعاليت هاي تحقيقاتي؛
اتخاذ رهيافتي فعالتر به توسعه اقتصادي منطقه اي؛
تأکيد بيشتر بر کاربرد اصول مربوط به مديريت کيفيت در عمليات دانشگاه ها؛
اتخاذ رهيافتي مبتني بر توسعه برنامه هاي درسي که بر حل مسئله و تحليل آماري مبتني باشد؛
بهره گيري از تجربيات دانشگاههاي کشورهاي موفق همچون هند ،مالزي و ...؛[]84
بنابراين تالش براي انجام تعامل و همکاري بين دو نهاد دانشگاه و صنعت همواره مورد توجه بوده و مطالعات فراواني در اين خصوص
صورت پذيرفته و تالش شده است تا راهکارهاي مناسبي براي اين همکاري ارائه شده و اجرا گردد.
در ايران نيز پس از پايان جنگ تحميلي و شروع دوران بازسازي در کشور بطور تقريباً منظم کنگرههاي ساالنه ارتباط بين دانشگاه،
صنعت و دولت براي تو سعه کشور برگزار شده و امسال نيز نوزدهمين کنگره آن در اراک برگزار شده است .همچنين تالشهاي ديگري
در راستاي کارآفريني در دانشگاهها از همان سال ها آغاز شده که از جمله مي توان به طرح هاي کارآموزي ،طرح کارآد (از سال ،)8311
تاسيس مراکز تحقيقاتي مشترک ،اضافه شدن درس کارآفريني به دروس دانشگاهي (در برخي رشته ها) ،تاسيس دانشگاه جامع علمي-
کاربردي ،شکل گيري نهادهاي واسط نظير مراکز رشد دانشگاهي ،پارکهاي علم و فناوري ،شرکت هاي زايشي و شرکتهاي مختلط اشاره
کرد که در راستاي توجه بيشتر به موضوع کارآفريني و ارتباط بين دانشگاه و بازارکار انجام شده است.
اگرچه مجموعه تالشهاي صورت گرفته چه از بعد علمي و مطالعاتي و چه از نظر اجرايي باعث رفع برخي مشکالت شده است لکن
همچنان نقاط ضعف قابل توجهي در اين موضوع قابل مشاهده مي باشد.
پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوز ه همکاري بين صنعت و دانشگاه در ايران طي سه دهه اخير انجام
شده تا از اين طريق شکاف موجود در همکاريهاي صنعت و دانشگاه را تبيين کند .سوالهاي اين تحقيق عبارتنداز -8:چرا عليرغم
مطالعات فراوان در حوزه همکاري هاي بين صنعت ودانشگاه و پيگيرهاي انجام شده ،نتايج بدست آمده تامينکننده انتظارات ذينفعان
نيست؟ -2کدام بخش از بخشهاي مورد نظر در همکاري بين صنعت و دانشگاه از اهميت باالتري در زمان حال برخوردار است؟

مباني نظري پژوهش
همکاري صنعت و دانشگاه
برکوويتز و فلدمن چارچوبي مفهومي از روابط دانشگاه-صنعت ارائه نمودهاند .مؤلفين اظهار ميکنند که روابط دانشگاه با صنعت از
طريق مجموعه اي از تعامالت متوالي از قبيل تحقيقات مورد حمايت ،پروانه ها و مجوزها ،شرکت هاي مشتق از دانشگاه و استخدام
دانشجويان شکل گرفته است .عناصر هستهاي در ارتباط دانشگاه-صنعت تعامالتي هستند که از طريق سازوکارهاي پشتيباني تحقيقات
مورد حمايت (شامل مشارکت و به عهده گيري مراکز تحقيقاتي) ،توافقات اعطاي مجوز به دارايي فکري دانشگاه ،استخدام دانشجويان
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پژوهشي ،شرکت هاي مشتق از دانشگاه ،مشاوره هاي هيأت علمي خارج از محدوده انتقال فناوري دانشگاه ،و شرکتهاي جديد در حال
تکوين رخ مي دهد« ]4[.روي»( )Roy, 1972: 950- 960در الگوهاي تعاملي دانشگاه و صنعت از طريق مصاحبههاي عميق با مديران
باتجربه دانشگاه و صنعت بررسي هايي انجام داده است .به نظر او پيوندهاي ضعيف ميان اين دو از نارسايي قالبهاي ذهني در خصوص
کسب و کار آکادميک و ارتباط آن با صنعت و خدمات دنياي واقعي ناشي مي شود]3[.
در يک بررسي جامع که در جدول شماره يک آمده است شارتينگر و همکاران در بررسي عوامل مؤثر بر تعامالت دانشگاه و صنعت را
در  81نوع بررسي کردهاند.
(جدول  -)8انواع تعامالت دانشي ميان دانشگاه و بنگاه )(Schartinger et al, 2002
انواع تعامالت دانشي

رسميت تعامل

انتقال دانش ضمني

تعامل افراد

استخدام فارغالتحصيالن توسط بنگاهها

+/-

+

-

کنفرانسها و ساير رويدادها با مشارکت دو طرف

-

+/-

+

ايجاد شرکت توسط اعضاي هيأت علمي

+

+

+/-

انتشارات مشترک

-

+

+

مالقاتها ،گفتگوها و ارتباطات غيررسمي

-

+

+

آموزش کارکنان بنگاهها

+/-

+/-

+

جابجايي محققان ميان دانشگاه و بنگاه

+

+

+

فرصت مطالعات 8اعضاي هيأت علمي

+

+

+

سخنراني و کارگاه محققان بنگاه در دانشگاه

+

+/-

+

قراردادهاي پژوهشي و مشاورهاي

+

+/-

+

استفاده از امکانات دانشگاه توسط صنعت

+

-

-

خريد پتنتهاي دانشگاهي توسط بنگاهها

+

-

-

خريد نمونههاي اوليه توليد شده در دانشگاهها

+

-

-

مطالعه پتنتها و انتشارات

-

-

-

راهنمايي و مشاوره مشترک پاياننامههاي ارشد و دکترا

+/-

+/-

+/-

به اعتقاد آنها دانشگاه و صنعت از کانالهاي متعددي براي انتقال دانش سود ميبرند.
کانال هاي انتقال براساس سه شاخص شدت ارتباط افراد ،نوع دانش انتقال يافته و جهت جريان دانش با يکديگر متمايز ميشوند]1[.
در مطالعه ديگري که توسط فراستخواه[ ]1انجام شده است ،الگوهاي مفهومي براي تعامل نظام آموزش عالي و دانشگاهها با ساير
نظامهاي توليد و خدمات را که شامل تئوري نئوکالسيک ،تئوري تحولي ،ديدگاههاي سنتي نوآوري ،رويکرد شبکه نوآوري ،ويراستهاي
متأخر رويکرد تحولي ،همکاري سه جانبه دولت ،دانشگاه و صنعت ،مدل دانشگاه و صنعت بورل -دميان ،مسير دانش-فناوري و ليسانس
فناوري و نظريه پل زدن ميان دو فرهنگ مورد بررسي قرار داده است.
اگرچه ارتباط بين دانشگاه و صنعت از ديرباز مورد توجه بوده است اما امروزه با مطرح شدن اقتصاد دانش بنيان در برنامه ريزيهاي
کالن کشورها ،توجه به دانش بنيان بودن ارتباط بين دانشگاه و صنعت بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است .سياستگذاران به طور
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فزايندهاي دانشگاهها را به عنوان موتورهاي رشد اقتصادي به وسيله تجاري سازي دارايي فکري از طريق انتقال فناوري مورد توجه قرار
ميدهند .سازوکارهاي تجاريسازي و انتقال فناوري دانشگاه عبارتند از :توافقات صدور مجوز بهره برداري از فناوري ،سرمايه
گذاريهاي مشترک پژوهشي و شرکتهاي در حال تکوين دانشگاه-بنيان ]7[.عمدتاً کانالهاي تعامل دانشگاه-صنعت را مي توان در
چهار طبقه تعريف نمود .8 :حمايت از تحقيقات؛  .2انتقال فناوري؛  .3انتقال دانش و  .4تحقيقات مشترک ]1[.در مسير ايجاد پيوند اثربخش
ميان دانشگاه و صنعت بايستي اهداف آنها را شناسايي کرده ،فعاليت ها ،توانايي ها و تفاوت هاي بنيادي آنها را تعيين نموده و انتظارات
اين شرکاء از يکديگر را برشمرد تا بتوان بر تفاوت ها فائق آمده و ارتباطي اثربخش را بنا نهاد .آقاجاني و همکاران [ ]9و صمدي
ميارکالئي [ ]81،88برخي از انتظارات از دانشگاه را بيان نموده اند :توليد نشريات مفيد ،تحقيقات بنيادي و کاربردي ،تطبيق دروس
دانشگاهي با صنعت ،آموزش کارکنان و مديران صنايع ،حرکت دانشگاه ها به سمت کارآفريني ،برگزاري همايش ها و نمايشگاه ها ،و
همچنين برخي از انتظارات صنعت را نيز اين گونه بيان نموده اند :تأمين نيروي انساني صنايع از دانش آموخته هاي دانشگاه ها،
کاربردي کردن دانش ،تجاري سازي تحقيقات ،اعطاي مدرک معتبر ،کارآموزي دانشجويان ،کاريابي ،تورهاي صنعتي ،بازديدهاي
پژوهشي ]81،88،82[.البته پيوند و همکاريهاي دانشگاه-صنعت با چالش هايي مواجه است . 8 :فرهنگ هاي متفاوت نهادها؛  .2خواسته
هاي متعارض دانشگاه براي انتشار و ميل صنايع به پنهان کاري به منظور حفظ حقوق مالکيت فکري و محافظت از مزيت هاي رقابتي؛ .3
موضوعات مرتبط با دارايي فکري ( )IPو تقسيم درآمدها در ميان طرف ها؛  .4بازه زماني متفاوت برنامه ريزي دو نهاد]1[.
از ديگر روشهاي همکاري دانشگاه و صنعت ميتوان به صندوقهاي سرمايهگذاري ريسک پذير ،شرکتهاي هاب و پارکها و مراکز رشد
دانشگاهي اشاره کرد:
صندوق هاي سرمايه گذاري ريسک پذير :سرمايه ريسک پذير وجوهي است که افراد حرفهاي در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري
ريسک پذير به همراه کمکهاي مديريتي در اختيار شرکت هاي جوان نوپا ،نوآور و آتيه دار قرار مي دهند .اين صندوقها معموالً ))شرکتها
يا تعاوني هايي هستند که منابع مالي آنها از سوي دولت ،صندوقهاي بازنشستگي ،بنيادها ،شرکتها ،افراد ثروتمند ،سرمايه گذاران خارجي
يا توسط خودشان تأمين مي شود(( ( .)Mostahsan & Bagheri, 2003مشارکت اين صندوقها عالوه بر تأمين منابع مالي ،شامل
حمايتها و مشاوره هاي مستمر و آمادگي ايفاي نقشهاي اجرايي نيز مي شود .شرکتهاي معتبري همچون اپل ،اينتل و مايکروسافت از
معروف ترين شرکت هايي هستند که در مسير توسعه اوليه خود از سرمايه هاي ريسک پذير استفاده کرده اند(.)Nuechterlein, 2000
پارکها و مراکز رشد علم و فناوري :پر کردن شکاف موجود ميان مطالعات علمي دانشگاهي و نوآوري صنعتي مأموريت جديدي است که
دولتها در جهت عمل به آن مراکز رشد و پارکهاي فناوري را تأسيس کرده اند (« .)Jalili, Mousakhani & Behboudi, 2011پارک
علم و فناوري نهادي حرفه اي و تخصصي است که براي ارتقاي سطح فرهنگ نوآوري و افزايش همکنشي ميان شرکتهاي حاضر در
پارک و مراکز صنعتي و تجاري و موسسه هاي توليد علم و دانش فعاليت ميکند»( .)IRPHE, 2007, P. 296مرکز رشد نيز نهادي است
که با ارائه خدمات از مراکز نوپاي فعال کارآفرين در قلمرو دانش فناوري پشتيباني ميکند ( .)IRPHE, 2007,P. 303پارکهاي علم و
فناوري پلي ميان دانشگاه و صنعت و بهترين مکان براي رشد و توسعه فناوري هستند ]83[.)Khamseh & Madani, 2009( (Radfar,
شرکت هاب ،يک شرکت مرکزي است که ايجاد محيطي با اعتماد براي همه ي شرکت هاي عضو شبکه را برعهده دارد .همچنين شرکت
هاب نقش مذاکره کننده با شبکههاي ديگر مانند جوامع حرفه اي-که نقش عمده اي در يک صنعت ايفا مي کنند -را بر عهده دارد .کارکنان
شرکت هاي هاب ،بايد قدرت نفوذ اجتماعي فردي و سازماني در سازمانهاي ديگر را به منظور حفظ جريان ارتباط با بهترين شرکتهاي
واجد شرايط دارا باشند]84[ (Dhanaraj & Parkhe, 2006) (Skardon, 2011).
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کارآفريني و تجاري سازي فناوري
تجاريسازي يافتههاي پژوهشي اصليترين ويژگي دانشگاه کارآفرين است ]81[.بي شک دستيابي به اهداف دانشگاه کارآفرين بدون
توجه به نيازهاي صنعت و بازارکار و بدون همکاري آنها محقق نخواهد شد .تحقيقات انجام شده در اين خصوص از جمله تحقيقات
هرمزي( ،)Hormozi،2118کتونن( )Kettunen،2119و شارپ( )Sharp،2182نشان ميدهد که شراکت و همکاري جمعي يکي از
ابزارهاي مورد نياز دانشگاهها در عصر حاضر مي باشد .آنها اشاره دارند که دانشگاه ها با شراکت و همکاري و پشتيباني دولت ،بخش
خصوصي ،موسسات غير انتفاعي و شرکاي بين المللي بايد دانش را توليد و از طريق دانش آموختگان ،انتشارات ،سخنرانيها ،مشاوره،
خدمات اجتماعي و تجاري سازي به جامعه منتقل کنند.
دانشگاه کارآفرين مفهومي است که در دهه هاي اخير بمنظور پاسخگويي به نياز امروزي جوامع ابداع شده است .دانشگاههاي پيشرفته
دنيا درصدد تغيير نظام آموزشي و آمو زش مهارت هاي تبادل دانش به نسل بعدي دانشجويان و تغيير فرآيند پژوهش هستند و با در
نظر گرفتن ماهيت کاربردي توسعه ،به دنبال ايده هاي جديدند .همچنين آنان نوآوري هاي مرتبط با تبادل دانش و کارآفريني در دانشگاه،
صنعت و دولت را تغيير مي دهند ]9[.بههر حال از کارآف ريني دانشگاهي معاني مختلفي برداشت مي شود .در يک تقسيم بندي به معاني
زير اشاره شده است]81[:
دانشگاه به عنوان يک سازمان ،کارآفرين باشد.
اعضاي دانشگاه مانند استادان ،دانشجويان و کارکنان رفتار کارآفرينانه داشته باشند.
از تعامل دانشگاه با محيط ،جرياني از الگوهاي کارآفريني ايجاد شود.
اما يک دانشگاه کارآفرين تنها دانشگاهي با فعاليت هاي کارآفريني صنعتي نيست .بلکه دانشگاه کارآفرين مفهوم و ويژگيهاي خود را
دارد ) 8( :آموزش کارآفريني ،براي سازماندهي آموزش در مواجه با نيازهاي صنعت ،تشويق دانشجويان به تشکيل شرکتهاي در حال
تکوين ( )2مشاوره براي صنعت؛ ( )3انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت؛ و ( )4شرکت هاي مشتق از دانشگاه :احداث شرکت]81[.
باتوجه به مطالب پيش گفته ،دانشگاه کارآفرين دانشگاهي است که در عوامل فوق داراي رويکرد کارآفرينانه باشد لکن مهمترين آنها
اينست که توان تجاري سازي يافته هاي پژوهشي خود را داشته باشد.
دردانشگاه هاي آمريکا از تمام روشهاي شناخته شده براي تجاري سازي و انتقال دانش و تکنولوژي به صنعت استفاده مي شود ،اما
دولت سعي مي کند با سياستهايي که اتخاذ مي کند ،بهترين روشها را براي تجاري سازي و انتقال تکنولوژي از دانشگاه به صنعت
تشويق کند .الگوي آمريکا براي تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي بر ايجاد انگيزه اقتصادي براي دانشگاه متمرکز بوده است .در
سيستم دانشگاهي آمريکا پاداش مالکيت معنوي به طور مشترک به دانشگاه و محقق سپرده مي شود .در اين کشور ،محققان براي پاسخ
به محرکهاي بازار براي تجاري سازي ايده هاي خود آزاد هستند و انتقال دانش از دانشگاه به بخشهاي تجاري با دخالت مستقيم
مخترعان دانشگاهي صورت مي گيرد]88[.
فرانکلين و همکاران بيان مي کنند که برخي از اقدامات در جهت تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي رسمي هستند ،درحالي که
سا زوکارهاي غيررسمي انتقال دانش نيز در بسياري از مواقع نقش مهمي را ايفا مي کنند و براي بهره برداري از اين سازوکارها حضور
تيمهاي مديريت ارشد که به صورت يکپارچه فعاليت مي کنند ،نقش مؤثري در عملکرد تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي دارد]89[.
به هرحال توجه به تجاريسازي در دانشگاهها مورد تاکيد است .عالقه مندي به تجاريسازي تحقيقات در سطح سياستهاي ملي در
کشور و نيز ميان عامالن سازماني که در تحقيق و نوآوري دست دارند ،به خوبي مشهود است ]87[.و در نتيجه ،بودجههاي دولتي و
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سازماني براي پروژه هاي تحقيق و توسعه بخش خصوصي و عمومي در حال افزايش است و دانشگاههاي بسياري ساختارهايي را با
تمرکز بر تجاريسازي اکتشافات علمي ايجاد مي کنند ] 81[.دانشگاههاي کارآفرين نيز به سازماني دوسوتوان تبديل شده اند که نه تنها
در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود همسو ،کارا و انتفاعي شده اند ،بلکه در مأ موريت سوم خود براي ايجاد شرکتهاي جديد
کارآفرينانه و توسعه اقتصادي نيز انطباقپذير و اکتشافي شدهاند]89[.

روش تحقیق
پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوزه همکاري بين صنعت و دانشگاه طي سه دهه اخير در ايران انجام
شده تا از اين طريق شکاف موجود در همکاري هاي اين دو نهاد تبيين گردد .اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با روش تحليل تحقيقات
و مطالعات گذشته صورت گرفته است و سپس با دريافت نظرات خبرگان از طريق انجام مصاحبه هاي عميق با متخصصان هر دو نهاد
صنعت و دانشگاه ادامه يافته است .انجام مصاحبه ها بر اساس کفايت نظري دادهها تا آنجايي پيشرفت که اطالعات جديدي در مصاحبه
ها ظاهر نشد .از تعداد  81مصاحبه انجام شده 1 ،نفر از اساتيد دانشگاه و صاحبنظر در موضوع 3 ،نفر مدير عامل شرکتهاي صنعتي،
 4نفر از مسئوالن دولتي و  3نفر از کارشناسان و مديرعامالن شرکتهاي واسطهاي حوزه کارآفريني و تجاريسازي در مصاحبهها
شرکت داشتند .انجام مصاحبه ها براساس نمونه اي در دسترس انجام شد .مشخصات افراد مصاحبه شده درجدول پيوست شماره يک
آورده شده است .در اين پژوهش منظور از دانشگاه ،دانشگاه هاي صنعتي و منظور از صنعت ،مفهوم عام آن (اعم از صنايع زير
مجموعه وزارت صنايع و يا ساير وزارتخانه ها) مي باشد.
در پژوهش کيفي ،سنجش اعتبار به معني درجه شباهت نتايج با واقعيت است ]21[.پايايي در پژوهش کيفي نيز گرچه مورد مناقشه
است[ ،]28اما به معني بهدست آمدن نتايج يکسان در صورت تکرار دوباره فرآيند تحقيق تعبير ميشود ]22[.در اين پژوهش از طريق
رعايت مواردي نظير -8اتکا بر ادبيات موضوع و مقايسه يافتهها با آن -2انجام مصاحبههاي عميق و هدفمند  -3مطرح نمودن نظرات
مصاحبه شونده هاي قبلي در مصاحبههاي بعدي  -4حساسيت در بهدستآوردن دادههاي مناسب از طريق انتخاب طيفي گستردهاي از
مصاحبه شونده ها اعتبار و پايايي پژوهش مهيا گرديده است.

يافته هاي پژوهش
تحلیل تحقیقات انجام شده در خصوص همکاري صنعت و دانشگاه
مطالعات انجام شده نشان مي دهد که انجام همکاري هاي مشترک بين دانشگاه و صنعت از خواسته هاي ديرين مسئوالن هر دو نهاد
بوده است و دراين خصوص نيز تالشها ،مطالعات فراوان و اقدامات نسبتاً درخوري در کشور انجام شده است .بررسي تحقيقات گذشته
که خالصه اي از آن در جدول شماره دو آمده است نشان مي دهد که با پايان جنگ تحميلي ،همکاري بين صنعت و دانشگاه عمالً بصورت
نظامند در قالب کنگره ها ،همايش ها و انتشار مقاالت و بطور گسترهتر از قبل پيش رفته است .در اوايل دهه  71موضوعاتي نظير داليل و
ضرورت هاي ارتباط بين صنعت و دانشگاه ،بررسي مدلها و شيوههاي تعامل صنعت و دانشگاه در ساير کشورها بررسي شده و تالش
جهت نسخه برداري از الگوي کشورهاي دي گر صورت پذيرفته است .در تمامي مباحث غالباً در کنار نام صنعت و دانشگاه ،نامي از دولت
به عنوان يک بازيگر مهم به ميان آمده و نقش آن مورد بررسي قرار گرفته است .در ادامه و از اواخر دهه  71تالشهاي جديتري جهت
انجام اقدامات اجرايي صورت گرفت ،تأسيس مراکز تحقيقاتي مشترک بين دانشگاهها و صنعت برنامه ريزي گرديد ،دفاتر ارتباط با
صنعت در دانشگاهها فعال تر شدند ،دانشگاه جامع علمي کاربردي با هدف نزديک کردن حضور دانشگاهيان در کنار صنعتگران تأسيس
شد ،آئين نامهها(نظير طرح کارآد) و دستورالعملهاي حمايتي در وزارتخانهها و ن هادهاي باالدستي تدوين گرديد و نيز مطالعات موردي
به منظور پيدا کردن راهکارهاي اجرايي افزايش يافت و همزمان راهکارهاي بهدستآمده بيش از پيش به اجرا درآمدند .تا اينکه در اواسط
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دهه  11به دليل تجربيات ناموفق از اجراي همکاريهاي قبلي دانشگاه و صنعت و اثبات ناکارآمدي مدل هاي تقليدي و غير بومي ،طيف
جديد ديگري از راهکارهاي ارتباطي بين صنعت و دانشگاه مورد توجه قرار گرفت .در اين دوره توجه به نهادهاي واسطه بين دانشگاه و
صنعت نظير پارکهاي علم و فناوري ،مراکز رشد ،قطب هاي علمي و صنعتي بيشتر شد و مراکز رشد دانشگاهي و پارکهاي علم و فناوري
تأسيس شدند .قوانين و آيين نامه هاي حمايتي همچنان تدوين گرديد و مطالعات به منظور ارائه راهکارهاي جديد همکاري بين دانشگاه و
صنعت ادامه يافت .هر چند که موضوع مورد مطالعه کمکم حالت کليشهاي و از نظر متخصصان خستهکننده به نظر رسيد لکن نتايج
مطالعات در اوايل دهه  91موج ديگري از تعامالت بين دانشگاه و صنعت را اين بار با محوريت معاونت علمي رياست جمهوري و پس از
تصويب قانون حمايت از شرکتهايدانشبنيان در سال  19رقم زد .واژههايي نظير شرکتهاي سرمايهگذاري خطرپذير ،شرکتهاي
شتابدهي ،استارتاپها ،ثبت ا ختراع و پتنت ،انتقال فناوري و تجاري سازي فناوري از واژه هاي پرکاربرد اين دوره مي باشند .برخي از
اين شرکتها و استارتاپ ها رشد چشمگيري داشته اما با اين وجود ،غالب اين شرکتها در زمينه تجاريسازي دستاوردهاي خود با
مشکل جدي مواجه هستند به گونهاي که رئيس کمسيون فناوري اتاق بازرگاني در يک مصاحبه مطبوعاتي در سال  98و در مراسم
امضاي تفاهم نامه راهاندازي مجمع تشکلهاي دانشبنيان عنوان کرد ((درحال حاضر 2111 ،شرکت دانشبنيان مسقر در پارکهاي علم و
فناوري کشور به دليل نبودن ساختارهاي مناسب تجاريسازي ،بازاريابي وبه طور کلي حاکم نبودن نگاه کسبوکار در مرز
ورشکستگي قرار دارند)) ] 31[.و اين موضوع در دهمين کنفرانس مديريت فناوري که در آذر سال 91در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار
گرديد به عنوان هشدار از طرف مسئوالن مربوطه مجدداً مطرح گرديد.
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نام محقق

رديف

سال تحقيق

سيد مجتبي رضويان –
1

رئيس دفتر ارتباط با
صنعت دانشگاه صنعتي

1131

عنوان تحقيق
چگونگي انجام همکاريهاي مشترک بين صنعت و

تنگناهاي موجود ارتباط -1:تمايل به جذب بودجه براي انجام تحقيقات در واحدهاي صنعتي بطور مستقل -2تمايل به دستيابي به تکنولوژي خارجي توسط صنعت ( .سرعت باالي خريد بجاي تحقيقات)-1عدم شناخت صنايع از چگونگي امکانات موجود و توانمندي دانشگاههاي کشور-4عدم

دانشگاه

استقبال دانشگاهيان از فعاليت در امور تحقيقاتي -5عدم دستيابي سريع به امکانات آزمايشگاهي و يا کارگاهي در دانشگاهها-6عدم تمايل دانشگاهيان به همکاري طبق ضوابط فعلي دانشگاهها(اصالح آئين نامه هاي آموزشي و )...
راه حل -1 :تقويت دفاتر ارتباط با صنعت (تشکيالت و بودجه)-2تشويق مادي و معنوي جهت اعضاي هيأت علمي دانشگاهها-1ايجاد مراکز طراحي مهندسي (مشاور و طراحي) با عضويت اعضاي هيأت علمي دانشگاهها-4احداث مراکز تحقيق و توسعه در بخشهاي صنعتي کشور-5احداث مراکز

اصفهان

تحقيقاتي با همکاري صنايع در کنار دانشگاهها (مشترک با وزارتخانه ها و ]21[ )...

منوچهر منطقي ،محمد
2

حسين سليمي

خالصه نتايج تحقيق

1134

ارائه الگوي موفق جهت تحقيقات و همکاري دانشگاه و

تفاوت نگرش هاي صنعت و با دانشگاه :در صنعت تمايل به تحقيقات کاربردي و توسعه اي و همچنين توجه به نوآوري و اقتصادي بودن تحقيقات و در دانشگاه تمايل به تحقيقات بنيادي.

صنعت در توسعه تکنولوژي

همکاري مستقيم مراکز تحقيقاتي صنعت و دانشگاه در زمينه تکنولوژي شامل-1:اصالح برنامه هاي آموزشي دوره کارشناسي و تأکيد بيشتر بر طراحي و درک نظامهاي توليد-2استفاده از مدرسان فعال در صنايع در تدريس کمکي در دانشگاهها-1ترغيب دانشجويان جهت حضور در صنايع
-4توسعه امکانات و آزمايشگاهها-5ارتباط نزديک اساتيد با صنايع (وقت گذاشتن اساتيد)-6پژوهشکده هاي مشترک دانشگاه و صنعت که عمده آزمايشگاهها و کارگاههاي آن در صنعت باشد و تنها دوره هاي نظري در دانشگاه باشد -3طراحي دوره هاي خاص دانشگاهي متناسب با نيازهاي
تکنولوژيک صنايع[]24

شهنام طاهري – مدير
1

ارتباط با صنعت دانشگاه
آزاد اسالمي تهران جنوب
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بررسي همکاري ميان ارتباط صنعت و دانشگاه و

کشورهاي در حال توسعه در علم و تکنولوژي ضعف دارند:اوالً اين کشورها با کمبود نيروي انساني متخصص در علوم و فنون روبرو هستند.ثانياً در اين کشورها براي پيشرفت علم و تکنولوژي سرمايه گذار کافي انجام نمي شود .ثالثاً دراين کشورها براي بهبود توسعه علم و تکنولوژي

مؤسسات تحقيقاتي و دولت در کشورهاي در حال

سيستم فعالي وجود ندارد .بايد نظام آموزشي صحيح ،سيستم کار آمد تحقيق و توسعه و مؤسسات و مراکز اطالع رساني بوجود آيند .بايد همکاري سالمي بين مؤسسات ايجاد گردد و گرنه تا زماني که يک سيستم جامع کارآمد بوسيله دولت به وجود نيايد و استراتژي ملي در باب تحقيق و

توسعه

توسعه و تربيت نيروي متخصص دنبال نشود رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي تحقق نخواهد يافت  .رابعاً به دليل مستعمره بودن کشورهاي در حال توسعه فرآيند تطبيق و بومي کردن تکنولوژي به دليل ساختاري نامتناسب با فناوري نياز به زمان و تحمل دشواري زيادي دارد.
پيشنهادها :تربيت نيروي انساني کاردان و فني  -.تجهيز آزمايشگاهها و مجالت و  -...ايجاد زير بناهاي علمي -.سازماندهي مجدد مؤسسات تحقيقاتي و ايجاد يک نظام همکاري ميان مؤسسات-.پرداخت تسهيالت و حمايت هاي قانوني از محققان و افراد مستعد[]14

حميد رضا اميري نيا ،علي

الگوي مطلوب ارتباط دولت ،صنعت و دانشگاه ،مورد

بي تعب

پژوهي تجربه اي دفتر همکاري هاي فناوري در کشور

1133

4

توانمندي اوليه توسط دفتر تحقيق و طراحي بدنه کامپيوزيتي هواپيماي چهار نفره فجر در صنعت هوايي شکل گرفت و سپس در سال  36تا  1133چند پروژه تحقيق و توسعه با همکاري دفتر همکاري فناوري انجام شد و در نهايت مؤسسه در سال  1133در دانشگاه علم و صنعت ايران تأسيس
شد]25[ .
جعفر باقري نژاد

Technology licensing offices

سيستم ارتباط دانشگاه و صنعت براي توسعه
فناوري در ايران :سازوکارها و پيشنهادها

تحول در نظام توسعه فناوري مستلزم-1 :تحول در مأموريت دانشگاه ،صنعت و دولت در نظام توسعه فناوري -2تحول در رابطه عناصر عمده در نظام توسعه فناوري و ظهور سازمانهاي مختلط و چند رگه ()Hybrid organizations
نتايج  :حدود  37درصد شرکتهاي بزرگ فاقد واحد ارتباط با صنعت هستند-2 .حجم ارتباط شرکتها (صنايع) با دانشگاههاي کشور از سطح پايين برخوردار است-1 .بيشترين حجم ارتباط شرکتها با دانشگاهها به امور آموزشي اختصاصي داشته است بطور معمول جهت دريافت مدرک علمي
باالتر و نه دوره هاي تخصصي مهارت افزا و سپس خدمات مشاوره اي و سپس تحقيقاتي-4.زمينه هاي مربوط به کيفيت و تقليل ضايعات بيشترين حجم ارتباط تحقيقاتي شرکتها با دانشگاهها را به خود اختصاص مي دهد-5 .ديدگاههاي همکاري بلندمدت و راهبردي با دانشگاهها و مراکز
5

تحقيقاتي در سيستم هاي اداره بنگاهها ي کشور نقشي اندک دارد-6 .ارتباط شرکتها با محيط هاي دانشگاهي از طريق شخص هيأت علمي بيشترين فراواني را دارد-3 .شکاف بين تحقيقات دانشگاهي و تبديل نتايج به نمونه وجود دارد-3 .انجام تحقيقات مشترک با دانشگاهها در برنامه کسب و

1133

کار بنگاهها از جايگاه قوي برخوردار نيست.
پيشنهادها-1 :حضور اساتيد دانشگاهي ساليانه  1ماه در صنايع حسب تخصص (ترجيحاً در تابستان)-2ايجاد مراکز طراحي و خدمات مهندسي در پارکها با عضويت مشترک اعضاي هيأت علمي و متخصصان صنعت -1عضويت صنعتگران در شوراي دانشگاهها-4حضور متخصصان و خبرگان
بخش صنعت در دانشگاهها به عنوان عضو هيأت علمي -5ايجاد شوراها و مراکز تحقيقاتي و  ...واسط (فصل مشترک) بين دانشگاهها و صنايع -6اعطاي بورسهاي دوره هاي کارشناسي ارشد و باالتر به متخصصان صنعتي در چارچوب برنامه اي دولتي -3ايجاد دفاتر -3TTCتأسيس مراکز
تحقيقاتي و صنعتي بوسيله صنايع مادر در دانشگاهها-9ايجاد مراکز مشترک تحقيقاتي و مشارکت راهبردي بين دانشگاه و صنعت -17ايجاد پست سازماني مديريت فناوري در دانشگاهها-11ايجاد کنسرسيوم مؤسسات آموزش عالي -12ايجاد بنگاههاي مختلف تحقيقاتي و آموزشي تحت
مالکيت دانشگاهها و اساتيد-11ايجاد مراکز آموزش و تحقيقات فرارشته اي با مديريت مشترک صنعت و دانشگاه]26[.
محمد بهروزي
1133

6

ارائه مدلي مناسب براي پاسخ به نيازهاي بازار کار از

پيشنهادات در راستاي اهداف تحقيق :

طريق ارتباط کارآمد صنعت و دانشگاه

-1تجديد نظر در برنامه هاي درسي و تأکيد بر جنبه عملي بودن دروس (بعد فلسفه و اهداف)-2توسعه هر چه بيشتر مراکز رشد (بعد مباني نظري)-1حضور دانشجويان در صنعت (بعد فني و ابزاري)-4تقويت حس خطر پذيري در دانشجويان (بعد شخصيتي)-5تقويت حس موفقيت طلبي در
دانشجويان (بعد مديريتي و راهبردي)-6تجديد نظر در دروس و متناسب کردن آن با نياز بازار کار (بعد ارزيابي چارچوب)-3افزايش حمايت دولت از ارتباط دانشگاه و صنعت (بعد مؤلفه هاي محيطي)-3دانشگاه ها بخش هاي مختلف صنعت را به عنوان يک دلسوز در جهت گيري سياستگذاري
هاي آموزشي به حساب آورده و خواست آنان را به منظور تزديک کردن رابطه بين تئوري و عمل مورد توجه قرار دهند]23[.

علي اکبر متحدي
1139

3

ضرورت تحول در نظام آموزش عالي کشور جهت

پيشنهادها -1 :نهادينه کردن کار جمعي در دانشگاه ها -2بهره جويي از مديران همراه با سابقه صنعتي در مؤسسات پژوهشي و فناوري وزارت به خصوص پارکهاي علم و فناوري -1تشکيل دو سازمان در وزارت الف  :سازمان آموزش عالي (با مسئوليت تصدي گري و اداره دانشگاهها)ب:

توسعه فناوري ملي و ارتباط با صنعت

سازمان پژوهش هاي علوم و فناوري (با مسئوليت تصدي گري و اداره مراکز پژوهش و فناوري بخش دولتي و توسعه يا ايجاد مراکز يا پژوهشکده هاي جديد دولتي)-4ايجاد دانشگاههاي تکنولوژي با ساختاري نو و تربيت مهندس در يک زمينه خاص و نه مهندس عمومي .مثالً مهندس برنج يا
مهندس ريخته گري]23[.

علي اکبر امين بيدختي،
3

مريم زارع ،محمدعلي

1139

دانشگاه پژوهي) ،(IRضرورتي مغفول مانده در

دانشگاههاي ايران مطلوب است که خود ياد گيرند و دانش محور شوند و دانشگاه پژوهي مناسب ترين مسير دستيابي به اين هدف است .

راستاي تقويت همکاريهاي دانشگاه و صنعت

امروزه سيستم آکادميک به صنعت تبديل شده است که بالندگي اين صنعت کليدي به بهبود مستمر و پيوسته بهره وري بنگاههاي دانش (دانشگاهها مراکز آموزش عالي) است .مانند هر بنگاه صنعتي ،افزايش بهره وري مستلزم تحقيق و توسعه است.
پيشنهاد مي شود مطالعه و بررسي پيرامون ايجاد واحد دانشگاه پژوهي در راستاي تقويت همکاريهاي دانشگاه و صنعت در دستور کار قرار گيرد]29[ .

نعمتي
مقصود فراستخواه
9

1139

بررسي الگوي تعامالت آموزش عالي و دانشگاه با

برخي اصول راهنما به شرح زير براي تعامالت مطلوب از اين تحقيق استحصال شد:

ساير نظامات توليد و خدمات

تعامالت مبتني بر دو فرض اساسي است :الف .نظامهاي خدمات و توليد در اقتصاد نوين دانش بيش از هر زمان ديگر موکول به دانش و فناوري است؛ ب .نظام آموزش عالي و دانشگاه امروز و آينده لزوماً بايد پاسخگو و تقاضاگرا باشد.
طرفهاي پيوند در تعامالت نظام آموزش عالي و دانشگاهها با ساير نظامهاي توليد و خدمات فقط بر اساس منافع متقابل و مطلوبيتهاي متقابل است که به کنش متقابل اقدام مي کنند و بايد به طور مداوم معاني مشترک و مرضي الطرفيني براي همکاري با هم و حل رضايت بخش تعارضات
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داشته باشند.
«فناوري» به عنوان حلقه واسطه «دانش» با «کاربرد دانش و خدمات و محصول» يک مفهوم پايه اي تلقي مي شود و مي تواند نشان بدهد که چگونه نظام آموزش عالي و دانشگاه مي تواند با نظامهاي ديگر ساختار ارتباطي کارآمد و اثربخش داشته باشد.
رويکردهاي جديد به نوآوري مستلزم «نگاه سيستم شبکه اي» است که نيازمند همگرايي فرابخشي در سطح ملي است.
پنج سطح تفصيلي در تعامالت شبکه اي عبارت اند از :الف .سياستگذاري کالن ب .سياستگذاري برنامه اي ج .سياستگذاري اجراييد .سطح واسط ميان سياست و اجرا ه .سطح اجرا
نهادهاي ذي ربط به علم و آموزش عالي با هم و با محيط در هم تنيده اند و در زمينه هاي اقتصادي ،اجتماعي ،ساختاري ،فرهنگي و رواني پيچيده اي «رفتار» مي کنند.
مفهوم کليدي همکاري دانشگاه و صنعت «علم کارآفرين» است.
پيوندهاي ضعيف ميان دانشگاه و صنعت ناشي از نارسايي قالبهاي ذهني در خصوص کسب و کار آکادميک و ارتباط آن با صنعت و خدمات دنياي واقعي است.
نقشهاي سنتي هم در سطح دانشگاه و هم در سطح صنعت نياز به بازانديشي دارد.
آموزش و پژوهش بايد به صورت توأمان و هر دو با فناوري و نوآوري و کارآفريني مورد توجه قرار بگيرند.
تمايزهايي جدي ميان فرهنگ دانشگاه و فرهنگ بنگاه وجود دارد .از پل زدن ميان اين دو فرهنگ است که صنعت و دانشگاه آينده حاصل مي شود.
فشار دانش از دانشگاه و کشش تقاضا در بيرون نظام دانشگاه بايد با هم ديده بشود.
بدون توجه به حلقه هاي مفقود شده نهادي ،تعامالت مطلوب ميسر نمي شود.
نظامهاي بزرگ فناوري تابعي از متغيرهاي فني ،اجتماعي ،اقتصادي ،حقوقي و بين المللي هستند]6[.
بررسي راهکارهايارتباط دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

مجيد باقر زاده خواجه،
بهناز نوروزي المع
17

با صنايع کوچک و متوسط .مطالعه موردي :شرکتهاي
1191

حمزه صمدي ميار کالئي،
11

حسين صمدي ميار کالئي

قطعات خودرو تبريز

نظريه ها و الگوهاي ارتباط ميان دانشگاهها و صنعت
1192

سازوکارهاي تجاري سازي شامل :توافقات صدور مجوزات بهره برداري از فناوري ،سرمايه گذاريهاي مشترک پژوهشي و شرکت هاي در حال تکوين دانشگاه بنيان

در اقتصاد دانش بنيان
–

–

حميد رحيمي و مرضيه آقا

تحليل استراتژيهاي خود رهبري و ارتباط آن با

مديران دانشگاهها محيط و فضاي کاري را به گونه اي فراهم کنند که تسهيل کننده فرآيند خودرهبري باشد .به مسئوالن دانشگاه پيشنهاد مي شود که با برگزاري کارگاههاي آموزشي و آموزش اين استراتژيها زمينه ساز افزايش ميزان خالقيت و کار آفريني اعضاي هيئت علمي باشند.

بابايي

کارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه کاشان

کارگاههاي آموزشي حل مسئله در سطح دانشگاه نيز برگزار شود تا عالوه بر افزايش رفتارهاي مستقالنه و استقالل طلبي ،زمينه هاي خودساز نيز در اعضاي هيأت علمي به وجود آيد.
در تعيين اهداف ،برنامه ريزيها و تصميم گيريهاي آموزشي و پژوهشي ،نظرهاي اعضاي هيئت علمي محترم شمرده و در اداي وظايف آموزشي آنان آزادي عمل بيشتري داده شود که اين عمل با ايجاد انگيزه دروني و تعهد و مسئوليت در آنها يکي از راههاي تقويت کارآفريني نيز خواهد بود.

12

با توجه به نتايج بدست آمده درباره کار آفريني اعضاي هيئت علمي ،به مديران دانشگاهها پيشنهاد مي شود با استفاده از راهکارهاي مناسب از قبيل ارتقاي علمي ،فرصتهاي مطالعاتي و افزايش امنيت ،شرکت هرچه بيشتر اعضاي هيئت علمي در کنفرانسها ،سمينارها و مجامع علمي داخلي و

1192

بين المللي ،ميزان انگيزه اعضا را افزايش بدهند که اين خود از عوامل افزايش کار افريني آنان خواهد بود.
سياست و دستورالعمل ارتقا و ترفيع براي اعضاي هيئت علمي روشن و واضح شود و ارتقا متناسب با توانائي آنان اعطا شود.
مجمع استادان کار آفرين در دانشگاهها تشکيل شود.
دانشگاهها با کارآفرينان در هر زمينه خاص ارتباط مستمر داشته باشند]11[.

جاهد حسينعلي و

عوامل برون سازماني موثر در تجار سازي نتايج

واحدهايي در دانشگاه ها وظيفه شناسايي و مستندسازي اطالعات کاري و نيازهاي علمي و فناوري سازمانهاي توليدي و خدماتي و تجارب مديران آنها را عهده دار شوند.

حميدرضا آراسته

پژوهشي

توجه به نقش باالي عامل آموزش و پرورش در تجاري سازي نتايج پژوهشي و لزوم برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت در اين زمينه
قوانين و راهکارهايي براي استقالل دانشگاه ها در تصميم گيري و امور مالي به منظور سوق دادن آنها به رقابت براي بقا و رشد تدوين و و اجرا شود.
گسترش شرکتهاي دانش بنيان خصوصي،اجراي دوره هاي دکتري پژوهش محور

11

1192

رقابت هميارانه بين صنعت و دانشگاه تقويت و منافع مشترک بين آنها و امکان تحقق هدفهاي خود از طريق تحقق اهداف طرف مقابل تعريف و تبيين شود.
نهادهاي تامين سرمايه ريسک پذير براي حمايت از تحقيقات و نوآوريهاي دانشگاهها و موسسات پژوهشي دولتي و غيردولتي و ساير پژوهشگران افزايش يابند و نظام مند شوند.
زير ساختهاي اطالعاتي براي دست رسي هاي محققان ،مشتريان و تصميم گيران به اطالعات پژوهش و فناوري توليد شده در دانشگاهها،اطالعات محققان و مراکز تحقيقاتي ،اطالعات نياز هاي پژوهشي سازمانهاي توليدي و خدماتي و همچنين ،ايجاد شبکه هاي همکاري مجازي و تبادل ايده ها
ويافته هاي پژوهشي در سطح ملي و بين المللي ايجاد و توسعه داده شوند.
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تبيين شکاف کارآفرینی و تجاري سازي فناوري در همکاري صنعت و دانشگاه
ارزيابي مقايسه اي ديدگاه مديران صنايع در خصوص

عماد الدين صيادي،
اسماعيل شريفيان
14

،کوروش قهرمان

مزاياي اکتسابي صنعت از ايجاد ارتباط با دانشگاه
1194

تبريزي
طهمورث حسنقلي پور،

طراحي مدل توسعه بازار صنايع کوچک و متوسط.

محمود بهمني ،محمد جواد

مطالعه موردي:صنايع غذايي و آشاميدني

ايرواني ،هاشم آقازاده،
15

مرتضي انوشه

1194

شبکه سازي ،روش مفيدي براي مديران  /مالکان صنايع کوچک و متوسط است تا بتوانند خبرگي و دانش بازاريابي خود را گسترش دهند )McGrath, 2008(.؛[]11

011

توضيحات اشاره شده در فوق و بررسي روند همکاريهاي صنعت و دانشگاه در طول حدود سه دهه گذشته-که در شکل شماره
يک آمده است -نشان مي دهد که اگر چه همکاري هاي دانشگاه و صنعت در زمينه هاي آموزشي ،پژوهشي و تحقيقاتي ،کارآفريني
دانشبنيان و تجاريسازي فناوري مد نظر بوده است ولي به مرور زمان هر چه به زمان حال نزديکتر مي شويم سهم آموزش و در
ادامه سهم پژوهش و تحقيقات کاهش يافته و تمايل براي همکاريهايي از نوع کارآفريني دانشبنيان و تجاريسازي فناوري بيشتر شده
است.
توجه به بخش خصوصي بهه عنهوان حلقههواسط در توسعه و تجهاري سهایي فنهاوري
(-VCشههتابدهنده ههها –شههرکتهاي دانههش
بنيان و )...
موفقيت پژوهشهاي دانش بنيان در برخهيحویه ها نظير موشک ،ماهواره ،هسته اي و
درک ضرورت توجه به نيهروي انسهاني بهاانگيه ه جهههادي در حویهارتصهها صههنعت و
دانشگاه
ضرورت توجه به مدل بهومي ارتصها بهيدانشگاه و صنعت

ارائه راهکارهاي جديد و بعضاً تکراريتوجه به نهادهاي واسطه اي نظير مراکهرشد پارکهاي علم و فناوري و ...
اثصات نارکارآمدي ساختارهاي دولتي درکارآفريني و تجاري سایي فناوري
وضع آيي نامه ها و قواني جديد-اثصات ناکارآمدي مدل هاي غير بومي

دهه 91

انجام مطالعات مورديانجام راهکارهاي اجرايي و الگوگيري ای ساير کشورها
تاسيس دانشگاه جهامع علمهيکاربردي و ..
تأسههيس مراکهه تحقيقههاتيمشترک
وضع آيي نامه هاي حمايتيتوجه به الگوگيري ای کشهورهاموفق

بررسههي ضههرورت و اهههداارتصا بي صنعت و دانشگاه
 -انجام مطالعات تطصيقي

اوايل دهه 71
(شکل شماره يک) – روند مطالعات و اقدامات انجام شده در خصوص ارتباط بين صنعت و دانشگاه در سه دهه اخير

همچنين با دقت در نتايج بهدست آمده در تحقيقات قبلي مي توان مشاهده کرد که راهکارهاي پيشنهادي در تحقيقات اوليه جهت
همکاري بين صنعت و دانشگاه م کرراً در تحقيقات بعدي نيز وجود دارد .راهکارهايي نظير اصالح آيين نامههاي آموزشي و پژوهشي با
هدف حضور اساتيد و دانشجويان در صنعت ،احداث مراکز تحقيقاتي مشترک ،تقويت دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها که در تحقيق
رضويان []23در سال  8373و تحقيق منطقي و سليمي []24در سال  8374مطرح شده است با بياني ديگر در تحقيق محمدي [ ]27در سال
 8311و تحقيق رحيمي و همکاران []38در سال  8392تکرار شده است.
بررسي بيشتر موضوع و توجه به عبارات کليدي بيان شده از جانب مصاحبه شوندهها که در جدول شماره سه آمده است نشان
مي دهد که علت تکرار راهکارها ،به عدم موفقيت همکاري ها ،عدم رضايت ذينفعان از نتايج همکاري و تکرار تالشها براي بهدستآوردن
نتايج بهتر مربوط مي شود .اهميت موضوع نيز باعث گرديد که تحقيقات در اين زمينه همچنان تکرار شده و تا جايي پيش رود که باعث
خستگي و تحليل رفتن توان محققان و دست اندرکاران و مسئوالن اين موضوع شود و حالت کليشهاي به خود بگيرد .مصاحبهشونده کد
 81بيان ميکند ((موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت حالت کليشه اي به خود گرفته است و اين ارتباط بسيار کمتر از آن چيزي است که مي
توانستهايم و نياز داريم)) و يا صحبتهاي مصاحبه شونده کد  84به خستگي و بي انگيزگي برخي اساتيد اشاره دارد؛ و مصاحبه شونده
کد 21به عنوان يک مسئول صنعتي بيان مي کند که(( :تمايلي براي تکرار تجربه هاي بد گذشته نداريم .به عنوان مثال تجربه کارآموزي و
پايان نامه ها ،تجربه خوبي نبوده است)).
نتايج نشان ميدهد عدم رضايت ذينفعان از همکاري داراي دو علت اساسي است  -8:ضعف تحقيقات قبلي و  -2ضعف و ناتواني
در اجراي راهکارها.
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(جدول شماره سه)-عبارات کليدي عنوان شده در مصاحبه ها
کد مصاحبه
شونده

عبارات کليدي

11

بي عدالتي در ارجاع پروژه هاي صنعتي و اجرايي به چهره هاي علمي وجود دارد .برخي درصددند از طريق ارجاع اين پروژه ها به دانشجويان نتايج خوبي بگيرند که
با سازوکارهاي فعلي امکان پذير نيست.
عليرغم توجه زياد به مقاالت ،مقاالت ارائه شده غالباً مصرف انتشاراتي دارد و نه کاربردي و صنعتي.

11

آيين نامه ها و مسير جريان مالي بايد به سمت تجاري سازي و فعاليت هاي صنعتي اصالح شود.
در حال حاضر گرنت به مقاالت  ISIو پژوهش تعلق مي گيرد.
شيوه آموزش بايد اصالح شود.و حال آنکه اساتيد غالباً به شيوه هاي سنتي خو گرفته اند
به داليل مختلف دانشگاه و صنعت تمايل به همکاري ندارند و نچسب شده اند.

11

تو جه زياد به مقاالت مانع از ارتباط با صنعت مي شود .رسيدن به سرانه مقاالت (باالي  1مقاله در سال) سخت است.
تهيه مقاله فرآيندي جداي از کار صنعتي دارد.

11

تمايل و خواست مسئوالن ارشد براي برقراري ارتباط بسيار مهم است.
قانون گريزي و ويژه گزيني و عدم توجه به شايستگي ها يکي از موانع کار است.
در کشور کره شخص اول کشور رئيس شرکت هيوندا را صدا مي زند و از ايشان مي پرسد :ما خودروي خوب مي خواهيم .شما براي اين کار از ما چه مي خواهيد؟ و
نيازشان را برطرف مي کند.
انگيزش اساتيد براي ادامه کار و مبارزه با ناماليمات کم است و به همين خاطر به بخش خصوصي فکر مي کنند.
توجه به جوانان که داراي شاخصه هاي مثبت هستند مي تواند راهگشا باشد.

11

پتانسيل دانشجويان تحصيالت تکميلي زياد است .دانشگاه بايد به دانشجويان فارغ التحصيالن هويت بدهد.
موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت حالت کليشه اي به خود گرفته است و اين ارتباط بسيار کمتر از آن چيزي است که مي توانسته ايم و نياز داريم .پايان نامه ها
صنعت محور نيست.
 %07مشکالت ناشي از سمت صنعت و  %17ناشي از دانشگاه است.
مشکالت صنعت ناشي از دولتي بودن به عدم احساس نياز ،وابستگي به بودجه نفت ،ساختار قديمي ،عدم وجود تشويق و تنبيه در راستاي بهره وري .
مشکالت دانشگاه ناشي از نبود نوآوري براي صنعت ،عدم وجود شرکتهاي فعال ،عدم پشتيباني آيين نامه هاي آموزشي و پژوهشي از فعاليت هاي صنعتي دانشجويان
تحصيالت تکميلي مقطع دکترا
توجه شرکت هاي دانش بنيان(آنها مي توانند پروژه هاي بين دانشکده اي هم تعريف کنند).

11

هر جا به تقليد از کشورهاي ديگر سياستي را پيش گرفتم موفق نبوده ايم .بايد مدل بومي را خودمان را بدست بياوريم.
بايد در زمينه هاي مستعد خودمان (تحقيقاتي-صنعتي) پايلوت ايجاد کنيم و آنرا گسترش دهيم .اين يک متدولوژي است .نمونه اي موفق آن در دانشگاه عبارتند از:
(موضوع ماهواره ،مؤسسه کامپوزيت ،فناوري هاي عصبي ،توربين گاز و  )...غالب اين موفقيت هاي بر پايه شايستگي هاي فردي بوده است.
وضعيت فعلي ارتباط با صنعت صرفاً از طريق روابط است .مثالً يک استادي با شاگرد قديمي اش که فعالً مسئوليت اجرايي دارد يک پروژه تعريف مي کنند ولي چون
الزمست مراحل اداري آن طي شود ،از طريق ارتباط با صنعت دانشگاه انجام مي شود.
در دانشگاه درصدد راه اندازي کلينک صنعتي بوديم ولي چون صنعت نياز نداشت موفق نشديم.
صنعت از اعتماد به دانشگاه صدمه ديده است.
مديريت ژاپني چرا موفق است؟ چون خودشان را يک خانواده حس مي کند .تکريم منابع انساني ،مشارکت ،مراعات و  ...اين يعني مديريت جهادي .مديريت جهادي
باعث موفقيت در صنعت موشکي ما شده است.

10

سيستم بروکرانيک دانشگاهي نمي تواند پاسخگوي نيازهاي ارتباط با صنعت باشد و نياز به يک واسطه دارد .بسياري از دانشگاهها در خصوص موضوعات کارآفريني و
شتاب دهي بکر هستند.

11

دانشگاه بايد به صنعت مراجعه کند (مثل حضور شما = مصاحبه کننده) صنعت از حضور دانشگاهيان استقبال مي کند.
دولت بايد موضوع فروش و بازاريابي ما را برعهده بگيرد و ما صرفاًًٌ توليد کننده باشيم.
ماليات و بيمه باعث تعطيلي کارگاهايمان شده است.
وجدان کاري نيروي انساني پايين است به گونه اي که اگر من و برادرم (شريکم) نباشيم کارخانه تعطيل مي شود.
هيچيک از مسئوالن احوالي از ما نمي پرسند.

11

صنعت بيشتر در حوزه ماشين آالت و فناوري نيازمند است.
صنعت بايد در دانشگاه کارخانه تأسيس کند.
مشکل اصلي اينست که هم صنعت و هم دانشگاه پتانسيل و توان الزم را ندارند.
مهمترين موضوع اينست که هر فردي (دانشگاهي -صنعتي) بايد رسالتش را درک کند و به آن اعتقاد پيدا کند و به آن عمل کند.
تالش زيادي براي ارتباط بين نهاد دانشگاه و صنعت انجام شد .ولي موفقيت آميز نبوده است.

17

دانشگاه ها از بهره وري پاييني برخوردارند.
استفاده از راهکارهايي غير از بخش خصوصي عالو ه بر هزينه بر بودن ،تضمين کننده دستيابي به اهداف نيست.

11

بخش کارمندي دانشگاهها توانايي بازاريابي فناوري را ندارند .براي ارتباط خوب صنعت با بازار بايد از توان بخش خصوصي استفاده کرد.

11

نقش رياست وقت دانشگاه شريف سال ( 11تا  )11در رونق فعاليت هاي ارتباط با صنعت دانشگاه بسيار پررنگ بود.
بخش خصوصي فعال در دانشگاه در بسياري از جلسات ري است دانشگاه حضور داشت و مديريت ارشد حمايت نظام مندي را از فعاليت هاي تجاري سازي دانشگاه
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تبيين شکاف کارآفرینی و تجاري سازي فناوري در همکاري صنعت و دانشگاه
انجام مي داد.
همايش و رويدادهايي که تا قبل هزينه بر بودند با تغيير تگرش فوق براي دانشگاه سودده شدند .و صرفاً از طريق يک مديريت واحد برنامه ريزي مي شد .رويدادهاي
برگزار شده در قالب يک بسته کامل شامل طرح مسأله ،نيازسنجي ،بازاريابي ،عقد قرارداد و اجراي قرارداد و  ...شکل مي گرفت.
رياست وقت دانشگاه اعتقاد داشت همانطور که در پزشکي در کنار هر دانشگاه علوم پزشکي بيمارستان وجود دارد بايد در کنار هر دانشگاه صنعتي نيز يک شرکت /
کارخانه وجود داشته باشد و به همين دليل در صدد خريد يک شرکت هيلدينگ نفتي بودند.
11

غالب قراردادهاي صنعتي از طريق اساتيد به دفتر همکاريهاي علمي و صنعتي ارجاع مي گردد .اين دفتر قسمت بازاريابي ندارد.
عمده کارهاي اين مديريت امور اداري – مالي قراردادهاي صنعتي و تهيه آيين نامه هاي مربوطه است.
اخيرا جهت پيگيري قراردادها در هر وزارتخانه مسئول مشخص تعيين شده است.

11

علت اصلي موفقيت علمي مؤسسه کامپوزيت پشتکار ،اعتقاد ،تجربه قبلي رئيس مؤسسه است.
عدم تمايل دانشگاه براي همکاري با صنعت :برخي از مسائل صنعت ابتدايي و در شأن دانشگاه نيست.
عدم تمايل صنعت براي همکاري دانشگاه به علت:تجربه ناموفق گذشته ،انتظارات زياد هيأت علمي نسبت به سهم شان از همکاري و توسعه محصول ،عدم احساس
نياز به رقابت و نوآوري ،تکنولوژيهاي وارداتي اوضاع بد اقتصادي

11

ما تجربيات زيادي از همکاري با دانشگاه ها داشته ايم در برخي موارد خوب و در برخي موارد بد بوده است .تمايلي براي تکرار تجربه هاي بد نداريم .تجربه کارآموزي
و پايان نامه ها تجربه خوبي نبوده است.
در حال حاضر در پژوهشها نيز فقط به دنبال ارائه راه حل نيستيم .ما به دنبال اجراي راه حل مربوطه هم هستيم .حداقل در حد يک پايلوت بايد نتايج اثبات شوند.
از نظر همکاري آموزشي نيز با دانشگاه تجربه مثبتي در دست نيست .شرکتهاي واسطه بهتر عمل مي کنند.
فرهنگ و شخصيت اجتماعي در فناوري دانشگاهيان در ارتباط با صنعت مهم است .در يک مورد (سال  )1111کارخانه صنايع فلزي در شهرک شمس آباد
پيشنهادات ارائه شده از سوي يک استاد دانشگاه را عليرغم مفيد بودن آن نپذيرفت .جمله صنعتگر اينست« :پيشنهادات ارائه شده از سوي يک استاد دانشگاه را
عليرغم مفيد بودن آن نپذيرفت .جمله صنعتگر اينست« :پيشنهادات خوبي است و جواب مي دهد ولي چون اين آدم (محقق) گفته است ،انجام نمي دهم»
در ارتباط با صنعت تأکيد بر انجمن هاي صنفي و اتحاديه ها زياد است چون آنها هم اطالعات زيادي دارند و هم قدرت اجرايي مناسب دارند.

11

مشکل اصلي عدم ارتباط در مدل توسعه صنعتي کشور است :صنعت ما بصورت کليد در دست رشد کرده است و فناوري و تکنولوژي را وارد کرده و لذا نياز به
تحقيق و توسعه ندارد و متکي بر مواد اوليه است .لذا صنعت مسير خودش در دانشگاه نيز مسير خودش را مي رود و رشته هاي مورد نياز صنعت در دانشگاه بوجود
نيامد.
در گذشته عمده تالشهاي براي ارتباط بين اين دو نهاد از طريق مجموعه هاي مديريتي و اداري صورت مي گرفته است و چون درون زا و براساس نياز صنعت نبوده
است لذا توفيقات چنداني نداشته است.
البته تجربيات مثبتي در زمينه هسته اي ،دفاعي داريم که به دليل تحريم و عدم دسترسي به خارج و احساس نياز خوب شکل گرفته است.
زبان صنعت زبان پژوهش نيست ،زبان فناوري است .دانشگاه بايد از توليد مقاله به سمت توليد فناوري حرکت کند.
تجربه شرکت هاي دانش بنيان تجربه خوبي است.
بخش کارگزار خصوصي مي تواند کمک خوبي به ارتباط کند .فرهنگ کار يک استاد دانشگاه شايد به گونه اي باشد که نتواند بازاريابي خوبي داشته باشد و يا نتواند.
دانشگاه بايد کارآفرين باشد ،مديران و مسئوالن دانشگاه نيز بايد به کارآفريني اعتقاد کامل داشته باشند .در برخي دانشگاهها حتي مديراني وجود دارند که معتقدند
دانشگاه بايد صرفاً کار آموزشي کند و اين آفت است.

10

براي بدست آوردن مشکالت صنايع بايد از دل صنايع شروع کرد و با آنها صحبت کرد و مشکالت را استخراج کرد.
نگاه دانشگاهيان به صنعت نگاه از باال به پايين است .مسائل فني ،عاطفي ،اداري و مالي در ارتباط سهيم هستند.
براي بدست آوردن يک رابطه خوب و برقراري ارتباط بايد بسياري از موضوعات بطور سيستمي و در ارتباط با هم ديده شود.
استفاده از شرکتهاي هاب (واسط) خصوصي با ديدگاههاي چند جانبه خوب است ولي جزئيات آن بايد بيشتر بررسي مي شود.

82

براي بهبود رابطه دانشگاه و صنعت بايد بطور کامل بودجه دانشگاه قطع شود.
ساختار دانشگاه مناسب نيست .رئيس دانشگاه قدرت کمي دارد و در حد يک سرپرست است.
دانشگاهها بايد براساس مأموريتهايشان نسبت به ارتباط با صنعت ،پژوهشهاي بنيادي و  ...عمل کنند.
در انتخاب مديران مناسب براي دانشگاه بايد از سازوکارهاي ديگري استفاده شود.

بطور خالصه ضعف تحقيقات قبلي که برگرفته از تحليل مطالعات پيشين و محتواي نظرات مصاحبهشوندهها ميباشد عبارتند از:
.8

تحقيقات قبلي انجام شده ناظر به بررسي سطوح کالن ارتباط و همکاري بوده است و سطوح عملياتي کمتر مورد توجه
قرارگرفتهاست .مدلهاي ارائه شده عمدتاً مدلهاي مفهومياند و به جزئيات مکانيزم برقراري ارتباط و روشهاي کاربردي کردن
آن اشاره ندارند.

.2

تحقيقاااات قبلاااي انجاااام شاااده غالباااا همکااااري باااين دانشاااگاه و صااانايع بااازر را بررساااي کااارده
است و نحوه ارتباط و همکاري دانشگاه با صنايع کوچک ومتوسط را مورد توجه قرارندادهاند.

.3

تحقيقااااات قبلااااي انجااااام شااااده عماااادتاً تمرکااااز خااااود را باااار موضااااوع "پااااژوهش و تحقيقااااات
مشاااترک" باااين دانشاااگاه و صااانعت قااارار داده و باااه سااااير موضاااوعات نظيااار کاااارآفريني و تجااااري ساااازي
فناوري نپرداختهاند.
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.4

تحليل و شناسايي ذينفعان همکاري بين دانشگاه و صنعت به دقت انجام نشده است.

.1

همکااااري هاااا بصاااورت ياااک طرفاااه و جهااات انتقاااال داناااش و تکنولاااوژي از سااامت دانشاااگاه باااه
سوي صنعت مطرح بوده است و تواناييهاي صنعت براي کمک به دانشگاه ديده نشده است.

.1

مساله ارتباط بصورت يک مسأله مستمر و طوالني مدت ودر قالب راهبردهاي بلناد مادت ماورد تجزياه وتحليال قارار نگرفتاه
است.

اما در مورد ضعف و ناتواني در اجراي راهکارهاي ايجاد همکاري بين صنعت و دانشگگاه همانگونگک کگک در نمگودار و گت و
مع ولي شماره يک آمده است محورهاي اص ي ونوان شده از سوي مصاحبک شونده هگا شگام ع وگدش يشگنيباني آيگين نامگک هگاي
دانشگاه از تحقيقات صنعني ودش درخواست و تماي ي واقعي مسئوالن ارشد ودش بهگره وري و نيگاز صگنعت ضگعف دانشگگاه در
ياسخ گويي بک نيازهاي واقعي صنعت ودش اونماد صنعت بک دانشگگاه بگي وگدالني و تبعگي

در ارجگاژ يگرو ه هگاي صگنعني

بهره گيري از الگوهاي تق يدي و غير بومي مي باشد( .در ايگن نمگودار شگماره هگاي دره شگده در کنگار هگر وامگ نشگاندهنده کگد
مصاحبک شونده اي ست کک بک آن وام اشاره کر ده است ).دقت در نمودار و مالحظک تعداد تکرار و تهاي ريشکاي مؤيد اينسگت کگک
ودش بهره گيري از مديريت و نيروي انساني کارآفرين و جهادگر در تمامي محورها قاب مشاهده است .چک اينکک در الگگوهگاي موفگ
همکاري صنعت و دانشگاه کک در بيان مصاحبک شونده هاي کد61 66 62 61و 62آمده است بک نقش بگارز و منحصگر بدگرد شگ
مدير و محق کارآفرين و جهادگر اشاره داشنک اند .ويژگيهاي نظير ت ص

و تجربک قب گي تعهگد و مسگئوليت يگ يري نسگبت بگک

جامعک و اهداف کشور تالش و يشنکار و ي يرش ريسک هاي فردي اقنصادي و اجنماوي اولويت دادن بک اهداف جمعي و سگازماني
و ترجيح آنها بک اهداف فردي و نيز تاکيد بر اقداش و وم يس از بررسي جوانب کارها از ويژگيهاي اين افراد بيان شده است.
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(66و62و)62

غير بومي (62و)88

 -Aعدم بهره گيري ای مديريت و نيروي انساني کارآفري و جهادگر ( -B )82،82،82،88،61،62،62،62،62،68ضعف دانشگاه در پاسخگويي به نيایهاي
واقعي صنعت ( -C )82،61عدم استفاده صحيح ای توان بخشي خصوصي ( -D )82،82،86،82،62،62،62دولتي بودن ( -E )62قواني و شرايط
صنعت و
همکاري
راهکارهاي
نمودار علت
شمارهبهيک)-
باالدستي ( -F )82خو (
دانشگاه)  -Hعهدم ورود واقعهي
دسهت) (82
کليهد در
(صهنعت
موفقيتصنعتي
عدمتوسعه
عللمدل
معلولي -G
سنتي (و68و)82
شيوه هاي
نموداراساتيد
گرفت
اساتيد به بخش صنعت  -Iضعت نوآوري دانشگاه (62و -J )62فرهنگ و یبان متفاوت صنعت و دانشگاه (82و82و82و -K )61ضعف مطالعات قصلي

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
نتايج پژوهش نشان مي دهد که موضوع کارآفريني و تجاري سازي فناوري به دغدغه اصلي مسئوالن دانشگاهي تبديل شده است،
اما از طرف صنعت تالشهاي مؤثري مشاهده نمي شود .چنانچه روند بدين گونه طي شود طي ساليان آتي زوال صنايع فعلي تا حد
زيادي دور از انتظار نخواهد بود؛ چه اينکه ورشکستگي صنايع قديمي (نظير ارج) و نيز صنايع کوچک ومتوسط به دليل عدم توان رقابتي
طي سالهاي اخير قابل مشاهده است و اين هشداري است که جامعه صنعتي بايد متوجه آن باشد .اما همانگونه که در صفحات قبل بيان
گرديد ،مشکالت زيادي در خصوص عدم موفقيت همکاري بين صنعت و دانشگاه و عدم برآورده شده انتظارات ذينفعان وجود دارد .يک
دسته مشکالت ناشي از ضعف در مطالعات و برنامه ريزي ها بوده و دسته ديگر در حوزه اقدام وعمل و انجام راهکارهاي انجام همکاري
بين دو نهاد مي باشد .از مهمترين مشکالت مربوط به حوزه مطالعات و برنامه ريزيهاي گذشته عدم توجه کافي به موضوع کارآفريني و
تجاري سازي فناوري و همچنين عدم توجه و تحليل ذينفعان واقعي اين همکاري بوده است .همچنين مهمترين مشکالت مربوط به حوزه
اقدام وعمل و انجام همکاري عبارتند از -8 :مشکل نيروي انساني که شامل توجه به مديران و محققان با انگيزه و کارآفرين و داراي
پشتکار و ريسک پذير مي باشد که از آن به مديريت جهادي و نيروي انساني جهادي تعبير مي شود -2 .عدم استفاده صحيح از توان
بخش خصوصي به عنوان حلقه واسط در فرآيند تجاري سازي فناوري و کارآفريني.
همچنين با توجه به نتايج بهدست آمده پيشنهاد مي گردد جهت برآورده شدن انتظارات ذينفعان از همکاري صنعت و دانشگاه
مالحظات زير رعايت گردد -8 :در حوزه مطالعات و برنامهريزي ها با تأکيد فراوان بر بررسي و تحليل نمونه هاي موفق داخل کشور
نظير(شرکت ترانسفور ماتور ايران،صنعت هسته اي ،صنعت موشکي ،پژوهشکده رويان ،پژوهشکده کامپوزيت ،پژوهشکده توربينهاي
گاز و )...ضمن مستندسازي علل و عوامل موفقيت آنها نسبت به طراحي مدلهاي مشابه و الگوهاي مناسب(بومي) همکاري در ساير
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صنايع اقدام نموده و در اين خصوص از تقليد الگوي ساير کشورها پرهيز گردد -2.در حوزه اجرا و در مقام عمل هم از توان
بخشخصوصي به عنوان حلقه واسطه در فرآيند کارآفريني وتجاريسازي بطور مناسب استفاده شود .در اين خصوص الزمست
ويژگيها و نحوه تعامالت اين حلقه واسط با نهاد دانشگاه و صنعت به دقت و با جزئيات الزم بررسي و تدوين گردد -3.همچنين در حوزه
اجرا با توجه به اينکه قوانين باالدستي بطور نسبي در خصوص فعاليت هاي دانشي داراي حمايتهاي مناسب مي باشد ،مسئوالن،
محققان و صنعتگران با پذيرش ريسک هاي مربوطه قدم در راه همکاري هاي مشترک بگذارند و از متوقف شدن در برنامه ها پرهيز
نموده و نسبت به انجام فعاليت هاي عملي کارآفرينانه اقدام نموده و در راه تحقق اهداف بلند کشور و نيز اهداف اقتصادي سال  91که به
فرموده رهبر معظم انقالب سال اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل مي باشد گام بردارند.
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