نظريهها و الگوهاي ارتباط ميان دانشگاهها و صنعت در اقتصاد دانشبنيان
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دانشگاه و صنعت از مهمترین و اثرگذارترین نهادها در توسعه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و پیشرفتهای اقتصادی و فناورانه
جامعه هستند .اهمیت در ارتباط میان علم و فناوري ،ادغام علم و صنعت ،ظهور صنایع بر مبنای علم ،استفاده از علم به عنوان
روشهایی برای بوجود آوردن مزیتهای رقابتی در بخشی از شرکتها و نیز جهانیسازی اقتصاد و بینالمللیسازی فناوري ،برخی از
دالیلی هستند که ارتباطات مشترک میان شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی را توجیه میکنند .توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل
اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحوالت فناورانه ،اقتصادی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه استراتژیستها ،سیاستگذاران و
برنامهریزان دانشگاهی و صنعت قرار داشته و تالشهای فراوانی جهت ایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته است.
قرن  21رقابت بینالمللی اقتصادی بر پایۀ دانش است .رقابت در بازار فناوريمحور امروز جهان مستلزم ادغام دانشهای نوین با صنعت
است .صنعتی که بیبهره از دانش روز باشد ،محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صنعت بیارزش قلمداد میشود و این یعنی پیوند
دانشگاه با صنعت .هدف از تدوين مقاله حاضر ،بررسي نظريهها ،الگوها و مدلهاي موجود ارتباط ميان دانشگاه ،صنعت و ساير نهادهاي
مؤثر در اقتصاد دانشبنيان است .در اين مكتوب ،مدلهاي پيچش سهجانبه  ،TH2، TH1و ( TH3ا ِتزكوويتز و ل ِيدِسدورف) ،الگوي
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تكاملي (ب ِركوويتز و فِلد َمن) ،پيچشهاي چهارجانبه و پنججانبه (كارايانيس و َكمپبِل) ،پيچش پنججانبه بومي (صمد 

پيچش  Nتايي ارتباطات دانشگاه-صنعت (ل ِيدِسدورف) مورد بررسي قرار گرفتند.
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دانشگاه ،صنعت ،الگوهاي ارتباطي ،اقتصاد دانشبنيان.

مقدمه

دانش اطالعاتي است كه مفهومي ،مرتبط و

قابل اجراء ميباشد .دانش داراي ويژگيهايي

است كه آن را از ديگر داراييهاي سازمان
متمايز ميكند :قدرت خارقالعاده و بازدهي

فزاينده؛ پراكندگي ،تراوش و لزوم بهروز بودن؛

ارزش نامعلوم؛ ارزش نامعلوم به اشتراكگذاري،

و وابستگي به زمان .دانش بيانگر درك و تجربه

غيرمستقيمي است كه ميتواند بين استفاده و

سوء استفاده از آن ،تمايز قائل شود .در طول
زمان ،اطالعات روي هم انباشته شده و از بين
ميروند ،در حالي كه دانش تكامل مييابد.
* نويسنده مسئول

با اين حال ،به دليل اين كه دانش ماهيتاً
پوياست ،اگر شخص يا سازماني ،دانش را با
تغيير شرايط محيطي بهروز نكند ،دانش امروز

ميتواند جهل فردا باشد .سرمايه فكري (يا

دارايي فكري) ،يكي از عناويني است كه اغلب

ميكنند .دانش صريح كه عيني و آشكار است

و ميتواند از طريق زبان بيان شود ،و دانش

ضمني كه به شدت شخصي است و بيان و

گفتن آن بسيار سخت است [2و .]3نقش

دانش (در مقايسه با منابع طبيعي ،سرمايه

براي دانش به كار ميرود و بيانگر آن است كه

فيزيكي و نيروي كار كممهارت) اهميت

گرفتن انواع و كاربردهاي دانش ،تعريف ساده

پراهميت اين است كه توليد و بهرهبرداري از

دانش ،داراي يك ارزش مالي است .با در نظر
و بينظيري از دانش را ميپذيريم و آن عبارت
است از :دانش ،اطالعات كاربردي است [.]1

دانشمندان عرصه مديريت دانش ،دانش را به
دو دسته دانش ضمني و دانش صريح تقسيم

بيشتري پيدا ميكند[ .]4يكي از جنبههاي

دانش آمده تا نقش برجستهاي در توليد ثروت
داشته باشد .استفاده اثربخش و بهرهبرداري

از همه انواع دانش در همه انواع فعاليتهاي
اقتصادي ،موفقيت اقتصادي به صورت
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فزايندهاي مبتني بر بهرهبرداري اثربخش

ميالدي ميرسد و عمدتاً بر تركيب نيروي كار

صنعتي آمدهاند تا به شدت بر تحقيقات

مهارتها و پتانسيلهاي نوآوري به عنوان

از ديدگاه سيستمها به جنبههاي ساختاري

صنعت در كشورهاي اروپايي و آمريكاي التين

«اقتصاد دانش» براي تشريح اين ساختار

[ .]5سه نيروي محركه فرعي تجديد شده به

صنعتي متفاوتي در حال گسترش است

بار شومپيتر بود كه اهميت دانش در اقتصاد

عبارتند از )1 :توليد ثروت در اقتصاد؛ )2

صنعت و دولت در كشورهاي گوناگون متفاوت

فناوري ،و  )3اداره و كنترل تعامالت ميان

صنعت و دولت جدايي كمتري از يكديگر

سياستگذاري در محدوده دولتي و مديريت

آمريكاي التين ،صنايع و دانشگاهها ،بيشتر

سيستم علمي و سيستم سياسي ميتوانند به
عنوان زيرسيستمهاي نسبتاً مستقل جامعه

نسبي از دولت پيدا كردند .در اروپا ،فرايند

از داراييهاي غيرملموس از قبيل دانش،
منابع كليدي مزيتهاي رقابتي است .اصطالح

اقتصادي پديدار شده استفاده ميشود .اولين
را از طريق رجوع به «تركيبات جديد نوآوري»

در قلب نوآوري و كارآفريني شناسايي كرد

[ .]5الگوهاي اقتصادي ،ابتدا دانش را بر حسب
جمعآوري و پردازش اطالعات مورد نياز براي
يك انتخاب و دوم به عنوان يك دارائي كه از

طريق شايستگي و نوآوري در توليد مشاركت

ميكند مدنظر قرار ميدهند .ديدگاه اول بر
فرايند تبديل متمركز است كه به موجب

آن ابتدا داده به اطالعات و سپس به دانش

گذرگاهها و رژيمهاي فناورانه افزوده ميشود

با فرهنگ و سنن آكادميك و پيشزمينههاي

عنوان كاركردهاي يك اقتصاد دانشبنيان

[11و .]12وضعيت اوليه ارتباطات دانشگاه،

توليدات جديد از طريق سازماندهي علم و

است .در اياالت متحده آمريكا ،دانشگاه،

اين دو نيروي محركه فرعي [7و ،]8از طريق

دارند .در گذشته در بسياري از كشورهاي

در محدوده خصوصي .سيستم اقتصادي،

تحت كنترل شديد دولتي بودند و استقالل

يكپارچهسازي به شكلي متناقض به ارتقاي

كه با ساز و کارهاي مختلف فعاليت ميكند

سطوح منطقهاي و فراملي حكومتداري

علم و صنعت به زمان انقالب صنعتی بر

متعدد دولتي رهنمون ميگردد[ .]13در

تحقیقاتی موضوع جدیدی است که سابقه

نظريهپردازان و انديشمندان است كه عبارتند

میگردد .این موضوع را در آغاز کشورهای

همچنين اصلي كه در تئوريهاي اقتضايي

قرار دادند [ .]9روابط دانشگاه-صنعت به

(مفيد و مؤثر در يك موقعيت خاص) لزوماً

مورد توجه قرار گيرند [ .]7قدمت تعامل

همزمان ،با اثرات گوناگون بر بخشهاي

میگردد اما مطرح شدن آن به عنوان مسأله

علوم انساني دو محدوديت هميشه مورد توجه

آن به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بر

از :محدوديت زمان و محدوديت مكان.

جنگزده برای بازسازی صنعتی مورد توجه

به كار ميرود اين است كه يك نظريه خاص

عنوان يك زمينه مطالعاتي مجزا در سه دهه

در موقعيتهاي مختلف ديگر كاربردي نيست

اقتصاد دانشبنيان اقتصادي است كه به طور

توسعه بر تجاريسازي تحقيقات و ايجاد پيوند

چنين چيزي صدق ميكند (گفته ميشود در

دانش و اطالعات باشد [ .]4اقتصاد دانش و

اجتماعي بود ،پديدار شد .از اواخر دهه 1970

باشيد») .در رابطه با ارتباطات دانشگاه ،صنعت

كه اين روزها مترادف هم به كار ميروند .در

و ساز و کارهاي حمايتي را براي تقويت تعامل

تفاوتهاي اقليمي ،نژادي ،ديني و مذهبي،

نمودند ،تا اندازهاي در اين باور كه ابداعات

سياسي ،و تفاوت در نهادهاي قانونگذاري و

تبديل ميشود .در ديدگاه دوم ،ممكن است
دانش هم به عنوان ورودي (شايستگي) و هم

به عنوان خروجي (نوآوري) در فرايند توليد

ظاهر شود [« .]6مفهوم اقتصاد دانشبنيان»
اولين بار توسط فوراي و الندوال ( )1996در
اتاق كار سازمان توسعه و همكاري اقتصادي
( )OECDمعرفي شد [4و .]7اصطالح

«اقتصاد دانشبنيان» نتيجه شناخت كامل

نقش دانش و فناوري در رشد اقتصادي است.

قبل هنگامي كه بخشي از تأكيد خط مشي

و مؤثر واقع نخواهد شد .در مورد زمان نيز

مستقيم مبتني بر توليد ،توزيع و استفاده از

نزديك ميان تحقيقات بنيادي و نيازهاي

برهههاي تاريخي و زماني« ،فرزند زمان خود

اقتصاد دانشبنيان اصطالحات عمومي هستند

بسياري از كشورها قوانين خود را تغيير داده

و دولت در كشورهاي مختلف جهان و وجود

ميان اين دو مفهوم ،اقتصاد دانش قدمت

عظيمتر ميان دانشگاهها و شركتها ايجاد

و به ويژه تفاوتهاي فرهنگي ،اقتصادي،

بيشتري داشته و ريشه آن به دهه 1950

....................................................
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متمركز است .اصطالح «اقتصاد دانشبنيان»

دانشگاهي تأكيد كنند [ .]10روابط دانشگاه-

مقتضيات جامعه خويش را تدوين نموده و از

و همچنين برخي انتظارات از صنعت را نيز

الگوها /مدلهاي ارتباطي موجود دانشگاه-

صنايع از دانشآموختههاي دانشگاهها،

خواهد شد.

اعطای مدرک معتبر ،کارآموزی دانشجویان،

پيوند دانشگاه و صنعت

پژوهشی [ .]16،17،18پيوند و همكاريهاي

هر كشوري ميتواند و بايد الگوي متناسب با

کارآفرینی ،برگزاری همایشها و نمایشگاهها،

آن تبعيت نمايد .از اينرو ،در اين مكتوب به

اينگونه بيان نمودهاند :تأمین نیروی انسانی

صنعت و ساير بازيگران اين عرصه پرداخته

کاربردی کردن دانش ،تجاریسازی تحقیقات،
کاریابی،

تورهای

صنعتی،

بازدیدهای

نقش هماهنگكنندگي دولت در هر دوي
جوامع توسعهيافته و در حال توسعه ،كليدي

براي بهبود بخشيدن همكاريهاي فعال ميان

شركاي نهادي ميباشد [.]20

الگوي تكاملي روابط دانشگاه-صنعت
ب ِركوويتز و فِلد َمن

ب ِركوويتز و فِلد َمن [ ]21چارچوبي مفهومي

از روابط دانشگاه-صنعت ارائه نمودند .مؤلفين

سياستگذاران به طور فزايندهاي دانشگاهها

دانشگاه-صنعت با چالشهايي مواجه است:

تجاريسازي دارايي فكري از طريق انتقال

متعارض دانشگاه براي انتشار و ميل صنايع به

تجاري نخستين انتقال فناوري دانشگاه

فكري و محافظت از مزيتهاي رقابتي؛ .3

فناوري ،سرمايهگذاريهاي مشترك پژوهشي

تقسيم درآمدها در ميان طرفها ،و  .4بازة

محققان هنگامي كه انتقال فناوري را مورد

موانع زيادي بر سر راه همكاري ميان

ساز و کارهاي رسمي از قبيل توافقات

از اين موانع ،اهداف متفاوت آنها ميباشد .در

يا مبادالت برابر تمايل دارند .تعامالت صنعت-

را به عنوان موتورهاي رشد اقتصادي به وسيله

 .1فرهنگهاي متفاوت نهادها؛  .2خواستههاي

فناوري مورد توجه قرار ميدهند .ساز و کارهاي

پنهانكاري به منظور حفظ حقوق مالكيت

عبارتند از :توافقات صدور مجوز بهرهبرداري از

موضوعات مرتبط با دارايي فكري ( )IPو

و شركتهاي در حال تكوين دانشگاه-بنيان
[ .]14عمدتاً كانالهاي تعامل دانشگاه-صنعت

زماني متفاوت برنامهريزي دو نهاد [.]15

را ميتوان در چهار طبقه تعريف نمود.1 :

تحقيقات دانشگاهها و صنعت وجود دارد ،يكي

انتقال دانش ،و  .4تحقيقات مشترك [ .]15در

حالي كه هدف اصلي تحقيقات دانشگاهها

حمايت از تحقيقات؛  .2انتقال فناوري؛ .3
مسير ايجاد پيوندي اثربخش ميان دانشگاه و
صنعت بايستي اهداف آنها را شناسايي كرده،

فعاليتها ،تواناييها و تفاوتهاي بنيادي
آنها را تعيين نموده و انتظارات اين شركاء
از يكديگر را برشمرد تا بتوان بر تفاوتها

شناخت ماهيت پديدهاي و فناوريها است،

دانشجويان شكل گرفته است .برخي از
بررسي قرار ميدهند ،به تجزيه و تحليل

تحقيقاتي مورد حمايت ،پروانهها و مجوزها،
شركت تركيبي از تعامالت رسمي و غير رسمي
است و تحت نفوذ راهبرد شركت و ويژگيهاي

صنعت بايد عوامل متعددي را مورد توجه

قرار داد ،از قبيل .1 :همسوسازي فرهنگ،

مياركالئي [ ]17،18برخي از انتظارات از

دروس دانشگاهی با صنعت ،آموزش کارکنان

شركتهاي مشتق از دانشگاه و استخدام

شده از طريق سياست دولت است .عناصر

است .در زمان اجراي برنامه پيوند دانشگاه-

خط مشي [ .]19روابط  GUIدر جايي كه سه

مفيد ،تحقیقات بنیادی و کاربردی ،تطبیق

تحقيقات مورد حمايت ،پروانهها و مجوزها،

تمركز عمده صنعت به شكل سنتي بر نوآوري

فائق آمده و ارتباطي اثربخش را بنا نهاد .در

دانشگاه را بيان نمودهاند :تولید نشریات

طريق مجموعهاي از تعامالت متوالي از قبيل

صنعت ،سياستهاي دانشگاه و نيز ساختار

مديريت ،و هدف؛  .2مشوقهاي بنيادي؛ .3

اين گذر آقاجاني و همكاران [ ]16و صمدي

اظهار ميكنند كه روابط دانشگاه با صنعت از

حقوق دارايي فكري ،و  .4تعامل با ديگر ابزار

عمليات انتقال فناوري و پارامترهاي تعريف

هستهاي در ارتباط دانشگاه-صنعت تعامالتي
هستند كه از طريق ساز و کارهاي پشتيباني
تحقيقات مورد حمايت (شامل مشاركت و به

عهدهگيري مراكز تحقيقاتي) ،توافقات اعطاي

بازيگر اساسي به عنوان نهادهاي مستقل ،به

مجوز به دارايي فكري دانشگاه ،استخدام

به عنوان زيربنايي براي دانش ،مورد توجه قرار

دانشگاه ،مشاورههاي هيأت علمي خارج از

صورتي وابسته با هم تعامل ميكنند ،ميتواند

دانشجويان پژوهشي ،شركتهاي مشتق از

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اثرگذار بر سياستهاي خرد و كالن كشورها،

و مدیران صنایع ،حرکت دانشگاهها به سمت
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شکل  -1مدل سوسياليستي روابط دانشگاه-صنعت-دولت []24

محدوده انتقال فناوري دانشگاه ،و شركتهاي
جديد در حال تكوين ُرخ ميدهد [.]21

جديد دانش» يا «سبك »2-تدوين شد [.]24

عنوان منبع روابط قراردادي است كه تعامل

سيستمهاي اجتماعي دستخوش يك تحول

به عنوان منبع دانش و فناوري جديد ،و اصل

[ .]35ا ِتزکوویتز و ل ِیدِسدورف [ ]22،24،28در

[ .]26شاين ( )2002متذكر ميشود كه قدرت

طرفداران فرضيه «سبك »2-ادعا ميكنند كه

و تبادالت باثبات را به عهده ميگيرد؛ دانشگاه

بنياني هستند كه سبك توليد دانش را تغيير داد

توليدي اقتصادهاي دانشبنيان عمل ميكند

يكي از مدلهاي ارتباطي دانشگاه-

يك اقتصاد دانشبنيان (بر خالف يك اقتصاد

مدل پيچش سهجانبه در تمركز آن روي روابط

است كه مدل سيستم ملي نوآوري را از

وسيله تحوالتي كه از علوم-فناوري سرچشمه

طريق جريان يكنواخت دانشجويان به عنوان

انتظار داشت كه چارچوب مناسب جامعه تغيير

پوياييهاي بلندمدت سيستم دانشبنيان ايفاء

مدل پيچش سهجانبه روابط دانشگاه-
صنعت-دولت

صنعت-دولت ،مدل «پيچش سهجانبه»

سياسي) ساختار جامعه به طور مستمر به

دانشگاه قرار دارد ،به دليل اينكه دانشگاه از

ميگيرد دگرگون ميشود .بنابراين ميتوان

خروجي و تأثير در بازار كار ،نقش قاطعي در

مدل (ا ِتزکوویتز و ل ِیدِسدورف) ،بر روي هم

پيدا كند [ .]28مدل پیچش سهجانبه چگونگي

ميكند [.]29

انتظاراتي متمركز هستند كه موجب تغيير

كسب وكارها را تشريح ميكند و بايد در جهت

طريق شناساندن «حكومتداري» به عنوان
يك متغير بهبود ميبخشد .واضعان اين

قرار گرفتن (همپوشاني) شبكه ارتباطات و

شكل آمايشهاي نهادي ميان دانشگاهها،
صنايع ،و دستگاههاي دولتي ميشوند .مؤلفين
از این صورت سازمانی به عنوان پیچش

سهجانبه نام برده و آن را در سه نسخه
( )TH1)، (TH2)، (TH3دستهبندی کردهاند

[22،23،24،25،26،27،28،29،30،31،32،3

 .]3،34در اصل مدل پيچش سهجانبه به

عنوان جايگزيني براي دو نظريه رقيب يعني:
«سيستمهاي ملي نوآوري» و «محصول

....................................................
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شکل  -2مدل عدم مداخله دولت در روابط دانشگاه -صنعت -دولت []24

روابط ميان سياستگذاران ،دانشمندان ،و
محاسبه سالمت و پيوند فرصتهاي تحقيقاتي،
فناورانه و بازرگاني تنظيم گردد[ .]36در مدل

پیچش سهجانبه اقتصاد دانشبنيان ،نهادهاي
اصلي مانند دولت ،دانشگاه ،و صنعت تعريف

شدهاند [ .]7مدل پيچش سهجانبه فرض
ميكند كه تعامل دانشگاه-صنعت-دولت

كليد بهبود وضعيتهاي نوآوري در جوامع
دانشبنيان است .صنعت در پيچش سهجانبه

به عنوان مركز توليد عمل ميكند؛ دولت به

پيچش سهجانبه1

در اولين نوع از اين پيكربنديها ،در نسخه

پيچش سهجانبه اول ( ،)TH1دولت ،دانشگاه،

صنعت و رابطه بین آنها را تحت پوشش قرار
میدهد [ .]24،37در مدل «دولت قوي»،

دولت روابط ميان دانشگاه و صنعت را كنترل
ميكند [ .]38مصداق بارز این نسخه را در
کشورهای کمونیستی مثل اتحاد جماهیر
شوروی سابق و كشورهاي اروپاي غربي تحت

سلطه «سوسياليزم موجود» میتوان یافت ،و

كشورهاي اروپايي از قبيل نروژ تدوين شده

فواصل را داشت [ .]24،37در مدل پيچش

این نوع از الگوی تنوع نهادی ،نظام پویای

كشورهاي آمريكاي التين و تا اندازهاي در

است [( ]24،37شكل .)1
پيچش سه جانبه 2

در دومين نسخه از اين پيكربندي (،)TH2

و با سازمانهاي پيوندي پديدار شده در اين
سهجانبه سه شريك قرار دارند كه آزادانه با

يكديگر تعامل داشته و همپوشاني ميكنند ،و

هر يك با «پذيرش نقش ديگري» سازمانهاي

پيوندي از قبيل پارك علم ،شركتهاي مشتق

قلمروهای نهادی مركب از :دولت ،دانشگاه

از دانشگاه ،شركتهاي تحت اداره دانشگاه ،و

بسيار محدود و مشخصي ميان اين شركاء

[ .]40مدل توسعه پيچش سهجانبه از تجربه

و صنعت از یکدیگر جدا میشوند و روابط
وجود دارد .اما دارای کنش متقابل با یکدیگر

هستند [ .]24،37در نسخه  ،TH2قلمروهای
نهادی دولت ،دانشگاه و صنعت با مرزهای
قوی عقالنیت اجتماعی ،فرهنگی و فنی از

یکدیگر جدا میشوند؛ اما دارای کنش متقابل
با یکدیگر هستند .یکی از ویژگیهای اساسی
این نسخه از الگوی نهادی ،تقسیم کار بین

دانشگاه ،بنگاه و دولت است [ .]39در مدل

مرکز رشد را از اين تعامالت توليد ميكنند

زده ،منطقهای و جهانی میشود .از این رو به
نوآوری نیز گفته میشود [ .]24نظر به اين
كه در مدل پيچش سهجانبه دانش بخش

بسيار مهمي در نوآوري است ،دانشگاه به
عنوان نهاد توليد و انتشار دانش نقش بزرگي
در نوآوريهاي صنعتي ايفا ميكند [.]42
تغيير در وظايف دانشگاه ،صنعت و دولت،

هنگامي جايگزين ميشود كه هر نهاد به

سازماندهي منطقهاي بوستون در دهههاي

شكل فزايندهاي نقش ديگري را به عهده

اساسي را شامل ميشود :نخست ،نقش بسيار

عهده بگيرد ،كمك به شكل جديد شركتها

 1930و  1940نشأت ميگيرد و سه عنصر
برجسته دانشگاه در نوآوري .دوم ،حركت به
سمت ارتباطات مشاركتي ميان سه شريك

بنيادي بزرگ كه خطمشي نوآوري به شكلي
فزاينده پيامدي از تعامل ميان دانشگاه-

صنعت-دولت است .سوم ،عالوه بر اجراي

گيرد .دانشگاه ميتواند نقش صنعت را به
در تسهيالت مراکز رشد .دولت ميتواند نقش

صنعت را به عهده بگيرد ،كمك به توسعههاي

جديد از طريق پشتيباني برنامهها و تغييرات
در محيطي تنظيم شده .صنعت ميتواند نقش
دانشگاه را در توسعه آموزش و تحقيقات ،اغلب

«عدم مداخله دولت» ،هر يك از سه پيچش به
صورتي كام ً
ال مستقل توسعه يافته است ،و به

ديگر را نيز برميدارد [ .]41در نسخه TH3

هنگامي كه يك دانشگاه در انتقال فناوري

[ .]38در این الگو ،دانشگاه به آموزش و

است ،سه قلمرو نهادی دانشگاه ،صنعت و

هويت كارآفريني جديدي دست مييابد [.]12

به کاال و خدمات جدید تبدیل میکند و

ش آنها با یکدیگر تداخل پیدا میکند .در
نق 

وسيله مرزهايي روشن از يكديگر جدا ميشوند

تحقیق میپردازد؛ بنگاه نتایج تحقیقات را

دولت از دانشگاه و بنگاه حمایت میکند و
زیرساختهای الزم و «شرایط چارچوب» را
فراهم میکند (شكل.)2
پيچش سهجانبه 3

وظايف سنتي ،هر يك از شركاء نقش شريك

که توسط ا ِتزکوویتز و ل ِیدِسدورف توسعه یافته
دولت در فرایند نوآوری همپوشانی دارند و

این الگو دانشگاه عالوه بر فعالیتهای سابق

دست به کارآفرینی میزند و به فعالیتهای
اقتصادی نوآورانه میپردازد .در مقابل ،صنعت
به فعالیتهای تولید و توزیع دانش میپردازد.

همچنین

دولت

به

سرمایهگذاریهای

نهايتاً در مدل توسعهيافتهتر «پيچش

مخاطرهآمیز در زمینههای تولید دانش،

زيربناي دانش بر حسب همپوشاني اين سه

در این نسخه  THیا پیچش سهجانبه ،نظام

سهجانبه  »3ميتوان انتظار خلق يك

نوآوری و تولید کاال و خدمات دست میزند.

هم سطح با دانشگاهها به عهده بگيرد [.]13
و برپايي مؤسسات جديد درگير ميشود ،به

(شكل  3و .)4

امروزه نسخه «پيچش سهجانبه  »1به

عنوان یک الگوی توسعه شکستخورده مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد .در اين مدل با

دو خانه كوچك ابتكارات «پايين به باال»،

عوض تشويق شدنُ ،سست ميشود.
نوآوري در
ِ

«پيچش سهجانبه  »2متضمن يك سياست

بيخاصيت است ،امروزه به عنوان يك درمان

عجوالنه و ضربتي براي كاهش نقش دولت
در «پيچش سهجانبه  »1مورد حمايت قرار

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مصداق ضعيفتر اين نسخه در سياستهاي

شريك اساسي ،با پذيرش نقشهاي ديگران

نوآوری پویاتر میشود و مرزهای ملی را کنار
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شكل -3مدل پیچش سهجانبه روابط دانشگاه-صنعت-دولت []24

ميگيرد [ ،]13،24و مدل تكاملي جديد

منعطف با مقياس كوچكتر؛  -3ظهور

و فرهنگی است و نقش بسیار کمی برای

بر پوشش انتظارات ،ارتباطات ،و تعامالتي

زيستفناوري ،علوم رايانه ،و فناوري نانو،

به طور خاص در توسعه دانش ،طراحی

نهادي در ميان وكالي انجامدهنده بازخورد

حق ثبت امتياز و قابل نشر ،و  -4ارتقاء

دانشگاهي با فعاليتهاي كارآفريني صنعتي

كارآفريني ،نوآوري ،و انتقال فناوري .ظهور

خود را دارد )1( :آموزش كارآفريني ،براي

مدل سه نهادي جامعه) ،دگرگوني عظيم

پيچش سهجانبه روبط دانشگاه -صنعت -دولت

دانش چندبنياني در زمينههايي از قبيل

انگیزشهای افراد ،به طور عام و دانشکاران

متمركز است كه به صورت بالقوه بر ترتيبات

متفق و در عين حال نظري و عملي؛ داراي

نهادها و ساختارها قائل است.

دارد [ .]24،43يك دانشگاه كارآفرين تنها

از يك مدل دانشگاه كارآفرين با فرهنگ

پيچش چهار جانبه روابط دانشگاه-صنعت

نيست .دانشگاه كارآفرين مفهوم و ويژگيهاي

ارتباطات دانشگاه -صنعت -دولت (يك

سازماندهي آموزش در مواجهه با نيازهاي

اواخر قرن  20و اوايل قرن  21است .اين

صنعت ،تشويق دانشجويان به تشكيل

دگرگوني شامل انتقال از :مشاغل توليدي

چگونه اين كار را انجام دهند؛ ( )2مشاوره

اتحاديههاي راهبردي ،دانش ضمني به

صنعت؛ و ( )4شركتهاي مشتق از دانشگاه:

سازماني است [ .]41الگوهای«پیچش

پيچش سهجانبه بر مبناي چهار گرايش زير

از الگوهای «نظام ملی نوآوری» مطرح

 -1انتقال از يك جامعه صنعتي به

اقتصاد تکاملی فرمولبندی شده و توسعه

فناوريهاي فيزيكي به فناوريهاي برتر

ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی

شركتهاي در حال تكوين ،به آنها بگوييد

براي صنعت؛ ( )3انتقال فناوري از دانشگاه به

احداث شركت [ .]44يك مدل توسعهيافته
بنا شده است:

يك جامعه دانشبنيان؛  -2انتقال از

....................................................
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شكل  -4چرخههاي تعامل در زمينه پيچش سهحانبه []44

به خدماتي ،شركت متعلق به يك فرد به
دانش تدوين شده ،و نوآوري فني به نوآوري

سهجانبه دانشگاه ،دولت و صنعت» و بعضی
در سطح جهان در چارچوب نظریههای
یافتهاند .کانون تمرکز این الگوها نهادها و

كارايانيس و َكمپبِل

استعاره پيچش سه جانبه ( )THروابط

دانشگاه-صنعت-دولت ا ِتزكوويتز و ل ِيدِسدورف
كم و بيش طرحهايي به منظور گسترش مدل

به سمت بيش از سه پيچش را به دعوت

ميطلبد [ .]30ا ِتزكوويتز و ل ِيدِسدورف
( )2002در مقالهاي با عنوان «آيا ميتوان

«جامعه» را به عنوان پيچش چهارم در روابط

دانشگاه-صنعت-دولت در نظر گرفت» به

اضافه كردن جامعه به پيچشهاي ارتباطي

پرداختند .به اعتقاد مؤلفين ،تدوين تقاضاهاي
جامعه براي نوآوريهاي فناورانه ممكن است

به برانگيختن انتقال به يك اقتصاد فزاينده

دانشبنيان كمك كند [ .]24كارايانيس و
َكمپبِل ( )2009با اضافه كردن يك پيچش

با عنوان «جامعه رسانهبنيان و فرهنگبنيان»

و يا جامعه مدني به پيچش سهجانبه دولت،
دانشگاه و صنعت ،پيچش چهارجانبه را ايجاد

نمودند .اين پيچش چهارم با «رسانه»« ،صنايع
خالق»« ،فرهنگ»« ،ارزشها»« ،سبكهاي
زندگي»« ،هنر» ،و شايد گذشته از اين با

انديشه يك «طبقه خالق» مشاركت ميكند

[ .]45،46،47بر طبق نظريه نوآوري پيچش
چهارجانبه ( ،)QHITساختار اقتصادي يك

كشور بر پايه چهار پيچشُ /ركن :دانشگاه،
شركتها ،دولت و جامعه مدني قرار گرفته

است و رشد اقتصادي از طريق دستهبندي و

تمركز بر افراد مستعد و مولد ايجاد خواهد شد.

آلفونسو و همكاران ( )2010معتقدند كه نقش
جامعه مدني در ضلع مصرف اقتصاد تعيين

شده است ،جايي كه خانوادهها نوآوري ،دانش،
فناوري ،محصوالت و خدمات را در قالب كاالي

نهايي و مجموع خروجي اقتصاد مطالبه نموده
و مصرف ميكنند [( ]48شكل . )5

پيچش پنج جانبه روابط دانشگاه-صنعت

پيچش پنججانبه ميتواند به عنوان يك

كارايانيس و َكمپبِل ( )2010پيچش

و تحليل توسعه پايدار و بومشناسي اجتماعي

كارايانيس و َكمپبِل

چارچوب فرارشتهاي (و بين رشتهاي) تجزيه

پنججانبه را با اضافه نمودن پيچش «محيط»

مورد توجه قرار گيرد [ .]47،49توازن ميان

اين رو ،پيچش پنججانبه از يك سو ،در جايي

محيطهاي طبيعي براي پيشرفت بيشتر

ديگر ،در جايي كه متصل به محيط هستند،

پيچش پنججانبه تأكيد ميكند كه محيطهاي

ميكند [ .]49ممكن است پيچش سهجانبه

توليد دانش و سيستمهاي نوآوري تصور شوند.

تعامالت توليد دانش منسوب به دانشگاهها

اجتماعي و اقتصادي ميانمدت و بلندمدت ،و

(چند سطحي) مورد توجه قرار گيرد .پيچش

حساس است ايجاد كرده و مورد حمايت قرار

(محيطهاي طبيعي) مفهومسازي كردهاند .از

مسيرهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي با

كه متصل به دانش و نوآوري هستند و از سوي

تمدن بشريت ضروري است .با اين وجود،

يك قالب يا چارچوب تحليلي پيشنهاد

طبيعي بايد به عنوان محركهايي براي ارتقاي

به عنوان «هسته اصلي» نوآوري در نتيجه

پيچش پنج جانبه قصد دارد تا توسعه پايدار

(تحصيالت عاليه) ،صنايع (اقتصاد) ،و دولتها

بك دموكراسي كه براي بومشناسي اجتماعي

سهجانبه با مدل گستردهتر پيچش چهارجانبه

دهد [( ]47شكل 5و .)6

تركيب ميشود كه در خصوصيات جامعه ،به

عنوال مثال جامعه مدني و جامعه رسانهبنيان
و فرهنگبنيان تركيب ميشود .نهايتاً مدل

نوآوري پيچش پنججانبه پيچش چهارجانبه
(و پيچش سهجانبه) را تركيب ميكند.

پيچش پنج جانبه روابط دانشگاه-صنعت
صمدي مياركالئي

صمدي مياركالئي ( )1390الگوی تعاملی

پنجحلقهای بومي (پيچش پنججانبه) را

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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شكل  -6توسعه مشترك و تكامل مشترك توليد دانش پيشرفته و
سيستمهاي نوآوري پيشرفته)
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در جهت ارتقای ارتباطات و همکاریهای

دانشگاه و صنعت ارائه نموده است كه
حلقههاي آن عبارتند از .1 :حلقه دولت ،به

عنوان تسریعکننده و تأمینکننده زیربناها و
زیرساختهای این ارتباط و همکاری با ایجاد

زیرساختها و حمایتها و پشتیبانیهای مالی
و به وجود آوردن زمینه و بستر مناسب ایجاد
و گسترش ارتباطات و همکاریهای مشترک
میان دانشگاه و صنعت؛  .2حلقه دانشگاه ،به

عنوان نهاد آموزش و پرورش و تولید و انتقال

علم و دانش که یکی از طرفهای این ارتباط
و همکاری است ،با حرکت در مرزهای دانش

و گسترش و توسعه مرزهای دانش؛  .3حلقه

صنعت ،که به عنوان مبدل اصلی پژوهشها

مشترکی شکل میگیرد (شكل  ،)7و در این

و محصوالت و خدمات جدید عمل میکند و

نقش ایفا میکنند که این منطقه ،ارتباطات و

در کنار کسب سود برای خویش ارائه مینماید؛

فنبازارها ،تجاریسازی تحقیقات ،پارکهای

به عنوان نهاد قانونگذاری که نوع و میزان

کنفرانسها و نمایشگاهها ،تبادل کارکنان

میکند و منعکس کننده و مطالبه کننده

مشتق از دانشگاه ،شركتهاي استارت-آپ

و محيط) ،که نقش اصلی را در این ارتباط

( )R&Dو تحقیقات مشترک و اعطای مدرک

منابع این دو نهاد و سایر نهادها و بخشهای

شامل میشود [( ]18شكل :. )7

و دانش تولید شده توسط دانشگاه به تولیدات

ناحیه تمامی این حلقهها به صورتی فعال و مؤثر

خدمات و محصوالت مورد نیاز عموم مردم را

همکاریهایی مانند :مراکز رشد (انکوباتورها)،

 .4حلقه مجلس شورای اسالمی (خانه ملت)،

علم و فناوری ،سمینارها ،همایشها،

این ارتباطات و همکاریها را تعریف و تعدیل

صنایع و هیأت علمی دانشگاهها ،شرکتهای

خواست مردم است ،و  .5حلقه جامعه (مردم

(در حال تكوين) قراردادهای تحقیق و توسعه

و همکاری ایفا میکند ،چرا که هم تأمین

معتبر به کار تحقیقاتی دانشجویان و اساتید را

جامعه شامل منابع انسانی ،منابع طبیعی و
دیگر منابع بوده و هم متأثر از این ارتباطات و

....................................................
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شكل  -7الگوی ارتباطی پنج حلقهای (پيچش پنج جانبه) بومي همکاریهای
دانشگاه -صنعت-دولت-مجلس-جامعه

مدل پيچش  Nتايي

شكلي انتظار داشت [ .]28،31ل ِيدِسدورف

( )2012معتقد است كه در جوامع گوناگون
واسطهها و كدهاي ارتباطياي وجود دارند

مانند اقتصاد ،سياست ،علم و  ...كه ميتوانند

به صورت كاركردي متفاوت باشند .مؤلف
معتقد است كه در يك جامعه چند شكلي
(يا مركب) ،جامعه نميتواند يك مدت زمان

طوالني توسط يك مورد مركزي هماهنگ
شود ،بلكه كاركردها بر حسب تعامالت ميان

كدهاي ارتباطي به صورت متفاوت هماهنگ
ميشود .به عنوان مثال ،پول يك مثال برجسته

از يك واسطه ارتباطي نمادين تعميميافتهاي
است كه هنگامي كه آن را در اختيار داشته

باشيد ،در مورد قيمت اجناس مذاكره

نميكنيد .قدرت ،صداقت ،اعتماد و مهرباني از

همکاریهای میان دانشگاه و صنعت .در الگوی

در واكنش به معرفي پيچش چهار جانبه

ديگر واسطههاي «عملكردي» هستند .روابط

تعامل و درگیری این پنج حلقه در ارتباطات

ل ِيدِسدورف استدالل ميكند كه ميتوان

و توسعه مييابد كه همه شركاء در يك

تعاملی پنج حلقهای (پيچش پنج جانبه) ،بر اثر

[ ]45و توسعه آن به پيچش پنج جانبه [،]46

و همکاریهای دانشگاه و صنعت ،منطقه

پيچهاي  Nتايي را در جوامع متمايز و چند

دانشگاه-صنعت-دولت زماني شكوفا ميشود
نظم خاص با بازخورد از تعامالت به صورت

[ .]31پيچش پنج جانبه بومي همكاريهاي
دانشگاه-صنعت (صمديمياركالئي )1390 ،از

اين دسته است ،چراكه عالوه بر سه بازيگر
اصلي يعني دانشگاه ،صنعت ،و دولت ،نقش
مجلس شوراي اسالمي و جامعه از قبيل:

مردم ،رسانه ،فرهنگ ،دين و مذهب و محيط

و جغرافياي كشور را نيز تبيين نموده است.
يافتهها ،بحث و نتيجهگيري

توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل

اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد

تحوالت فناورانه ،اقتصادی و اجتماعی از دیرباز
مورد توجه استراتژیستها ،سیاستگذاران و

برنامهریزان دانشگاهی و صنعت قرار داشته
و تالشهای فراوانی جهت ایجاد پیوندی
اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته
است .قرن  21رقابت بینالمللی اقتصادی بر

پایه دانش است .رقابت در بازار فناوريمحور
امروز جهان مستلزم ادغام دانشهای نوین

با صنعت است .در مقاله حاضر ،به بررسي

نظريهها ،الگوها و مدلهاي موجود ارتباط

ميان دانشگاه ،صنعت و ساير نهادهاي مؤثر
در اقتصاد دانشبنيان پرداخته شد تا بتوان

ماهيت ارتباطات و همكاريهاي دانشگاه و
صنعت را به خوبي بازشناسي كرد .در اين

مكتوب ،مدلهاي پيچش سه-جانبه TH1،

 ،TH2و ( TH3ا ِتزكوويتز و ل ِيدِسدورف)،

مورد بررسي قرار گرفتند .همانگونه كه در
متن فوق و در جدول  1آمده است ،هر چه

ارتباط دانشگاه و صنعت سير تكاملي خود را

ادامه ميدهد ،ماهيت و مأموريتهاي اصلي

نهادهاي مؤثر و نقشآفرين در اين ارتباط

متحول و دگرگون ميگردد.

در الگوهاي اوليه ارتباطي ( مانند،)TH1 :

نهادهاي دانشگاه و صنعت تحت نفوذ و سلطه
دولت قرار داشتند و مسلماً نقش و مأموريتي
مشخص و محدود داشتهاند و تعامالت ميان دو

نهاد توسط دولت تعريف و تعديل ميشد .اما
هرچه كه به سمت مدلهاي جديدتر (مانند:
 )TH2پيش ميرويم ،ميبينيم مرزهاي سه
نهاد دولت -دانشگاه -صنعت روشنتر شده،
تقسيم كار دقيقي ميان آنها به وجود ميآيد؛

دانشگاه به تدريس ،تحقيق و توليد علم و
دانش ميپردازد ،صنعت كاال و خدماتي را

پنججانبه

توليد ميكند (ثروتآفريني ميكند) و دولت

بومي (صمديمياركالئي) ،و پيچش  Nتايي

را تدوين مينمايد .در مدل  TH3تعامالت

و

پيچشهاي چهارجانبه
(كارايانيس و َكمپبِل) ،پيچش پنججانبه
ارتباطات

دانشگاه-صنعت

(ل ِيدِسدورف)

سياستهاي تعامالت و تبادالت ميان اين دو
پويايي بيشتري ميپذيرد ،دانشگاهها و مراكز

آموزشي عالوه بر نقش سنتي خود نقشهاي
ديگر شركاء را نيز به خود ميگيرند ،يعني

عالوه بر تدريس ،آموزش ،تعليم و تربيت
دانشجويان و نيروي انساني ،انجام تحقيقات

علمي و توليد علم و دانش ،در راهاندازي و
اداره شركتهاي دانشگاه بنيان (مراكز رشد
(انكوباتورها) ،پاركهاي علم و فناوري،

شركتهاي مشتق از دانشگاه و در حال تكويني
كه توسط مسئولين و ادارهكنندگان دانشگاهها

با همكاري صنعت ايجاد شده و توسط اعضاي
هيأت علمي ،استادان و دانشجويان اداره

ميشود) ،انجام تحقيقات كاربردي ،توليد
محصوالت ناشي از علم و دانش (نوآوري،

كارآفريني ،ثروتآفريني و تجاريسازي
تحقيقات) و تأمين مالي خود ،نقش صنعت

را ميپذيرند .امروزه صنايع و شركتها نيز

عالوه بر نقش سنتي خود به تحقيق و آموزش

ميپردازند R&D ،مشتركي را با دولت و
دانشگاه راهاندازي و اداره ميكنند ،مراكز

آموزشي را برپا ميكنند و نيروهاي خود را
آموزش ميدهند (نقش دانشگاه را ميپذيرند).

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

قابلتوجهي براي توسعه بيشترشان مهيا شوند

جدول  -1يافتههاي تحقيق
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» تاييN ) «الگوي پيچش2012( ل ِيدِسدورف

 مشاركت در،دولت نيز با سياستگذاري

-دولت-صنعت- دانشگاه:نهادهايي از قبيل

،و مشاركت در ايجاد شركتهاي دانشگاهبنيان

 دين، قوميتها، مردم با ايدهها افكار:(شامل

حاصل از اين تعامالت پا را فراتر از نقشهاي

 رسانه،رسم و سبكهاي زندگي متفاوت

جديد شاهد خواهيم بود كه نهادها به هم

تلويزيون)) و محيط طبيعي و جغرافيايي

بر اين همپوشانيها افزوده ميشود (با اين
 اشكال داخل متن را مجددا ً ببينيد) تا،ديد

، در جمهوري اسالمي ايران.شكل ميگيرد

 تأمين مالي، توليد، آموزش،تحقيق و توسعه

 جامعه-قوه قضائيه-مجلس شوراي اسالمي

سازمانهاي پيوندي و شبكههاي چندجانبه

، سنن، فرهنگها، ارزشها و باورها،و مذهب

 با پيشروي به سمت الگوهاي.سنتي ميگذارد

 راديو و، مجالت علمي، روزنامهها:(شامل

 همپوشاني ميكنند و آرام آرام،نزديكتر شده

 پيچش يا حلقه درN ميتوانند به عنوان
 صنعت در نظر-الگوي ارتباطي بومي دانشگاه

 در اين مسير بايد نقش نهادهاي.گرفته شوند
اصلي را مجددا ً و نقش نهادهاي جديد و
اثرات آنها را مورد بررسي قرار داده و روشن و

.برجسته نمود
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حدي كه ديگر تعيين حد و مرز ميان نهادها
به آساني صورت نخواهد گرفت و نميتوان

گفت كه زمينه فعاليت خاصي به يك نهاد
 استقالل،خاص مرتبط است و يا به بيان ديگر

و جدايي مجدد نهادها از يكديگر را موجب
:خواهد شد (به عبارت ديگر ميتوان گفت

-«در الگوهاي توسعهيافتهتر ارتباط دانشگاه

صنعت مرزهاي ميان نهادها برداشته و محو
خواهند شد و اگر سياستگذاري و مديريت
اين تعامالت و تبادالت به شايستگي صورت

،نگيرد (بر اثر ضعف نهادهاي سياستگذار
 و.)»مديريتي و ناظر) نگرانكننده خواهد بود
 اين گفته درست است كه «هستة اصلي،ًنهايتا

 پيچش،سيستم نوآوري ملي و منطقهاي

 اما،»صنعت است-دانشگاه-سهجانبه دولت
ميتوان و بايد الگوهاي بومي ارتباطي متناسب

با وضعيت هر كشور و نهادهاي مؤثر و اثرگذار
بر فرايندهاي سياستگذاري را تدوين و ازآن
 با لحاظ نمودن نهادها، بنابراين.تبعيت نمود

-و عوامل مؤثر بر الگوهاي ارتباطي دانشگاه
صنعت بر پيچشها و حلقههاي الگوي

ارتباطي افزوده ميشود تا حدي كه به گفته
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