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Abstract 

University industry collaboration provides a 

sound context for university to become an 

entrepreneurial university; good 

understanding about relevant industrial 

players and collaboration mechanisms is a 

prerequisite. The diversity of partners and 

mechanism of industrial cooperation which 

university may approach to play its role in 

the national innovation system, highlights 

the importance of prioritizing the partner-

mechanism choices. This research suggests a 

method for recognizing the priorities of 

industrial cooperation from the university 

perspective which leads to focus the required 

planning and preparations. This method 

begins with identification of university-

industry collaboration mechanisms, key 

players and selection criteria; after 

recognition of effective combinations of 

mechanism-partner as decision choices using 

Delphi, the choices would be prioritized 

using a combination of DEMATEL and 

VICOR decision making methods. Applying 
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this method for evaluating the industrial 

communications of Iran University of 

Science and Technology, demonstrates that 

"research services and contracts" is the most 

important mechanism and "manufacturing 

and service companies" as well as "public 

and state organizations" are the main 

partners of the university. Further, "spin-

offs" and "joint research centers" are in the 

second priority with considerable capacities 

to accelerate university's movement toward 

an entrepreneurial university.  
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با توجه به سازوکارها و بازیگران  صنعتی دانشگاهتوسعه تعامالت  گيری الگوی تصميم 
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 وصنعت ایران استادیار دانشکده مهندسي پیشرفت، دانشگاه علم -1

 وصنعت ایران کارشناس ارشد مهندسي صنایع، دانشگاه علم -2

 وصنعت ایران دانشیار دانشکده مهندسي صنایع، دانشگاه علم -3

 

 دهيچك
و  حاززه صانعت  این امر مستلزم شناخت صحیح از باازیگران   که آورد را برای تبدیل دانشگاه به دانشگاه کارآفرین فراهم مي الزمارتباط دانشگاه با صنعت زمینه 

هاا   تزاناد باا آن   دانشاگاه ماي   یا   کاه باشد. تنزع سازوکارهای تعاملي دانشگاه با صنعت و نیز تعدد باازیگراني   ها مي نیز سازوکارهای تعامل و انتقال دانش با آن

تارین   الگازیي بارای شناساایي مهام     مقالاه، در ایان   دهاد.  تعامل دانشگاه با بازیگران خارج از آن را نشان ماي های  بندی گزینه همکاری داشته باشد، لزوم اولزیت

را  دانشاگاه  ،صانعتي  تعاامت  تزساعه   ساازی الزم بارای   ریزی و زمینه هها، برنام است تا بتزان با شناخت اولزیت مکاری از منظر دانشگاه ارائه شدههای ه اولزیت

هاا   شازد کاه ترکیان آن    شناساایي ماي   سازوکارهای همکاری دانشگاه با صانعت نیز بالقزه و  /بازیگرانهمکارانهایي از  فهرستنخست  ،در این الگزسامان داد. 

گیری از ابازار   بهره شده و بااستخراج معیارهای مؤثر بر تزسعه تعامت  صنعتي دانشگاه فهرستي از سپس  کرد، های بالقزه تعامت  دانشگاه را ایجاد خزاهد گزینه

هاا از تلفیاد دو رو     گزیناه ایان  بنادی   اولزیات باه منظازر   ، گردد و در نهایات  شناسایي مي بالقزه،های  های کارآمد از میان گزینه گزینهدلفي و نظرا  خبرگان، 

خادما  و  »دهاد   ایران نشاان ماي   صنعت و علماستفاده از این الگز در ارزیابي تعامت  صنعتي دانشگاه  شزد. ميماتل و ویکزر استفاده گیری چندمعیاره دی تصمیم

« مازمي های دولتاي و ع  سازمان» پس از آنو « های صنعتي و خدماتي شرکت»در تعامل با  آناست و استفاده از ترین سازوکار ارتباطي  مهم« قراردادهای تحقیقاتي

های زایشي و مراکز تحقیقاتي مشترک نیز  . همچنین تأسیس شرکتشزند جهت برقراری تعامت  خارجي محسزب مي ، دو گزینه برترهمکاران دانشگاه به عنزان

  .داردقرار  سازوکارهای مهمدر رده دوم 

 گیری تصمیمانتقال دانش، ارتباط دانشگاه و صنعت، دانشگاه کارآفرین، : ها کليدواژه

 شزد: برای استنادا  بعدی به این مقاله، قالن زیر به نزیسندگان محترم مقاال  پیشنهاد مي
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 1مقدمه -1

امروز قابلیت تبدیل علم به ثرو  یا به عبار  در جهان 

تبدیل ایده نخبگان و صاحبان ایده به محصزال   ،دیگر

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2019.11.1.2021 

 zakery@iust.ac.ir :دار مکاتبا  نزیسنده عهده *

المللي  کاربردی به عنزان ی  قابلیت کلیدی که بر جایگاه بین

ها به عنزان  شزد. دانشگاه است، شناخته مي کشزرها تأثیرگذار

نقش کلیدی در کریدور  ،یکي از بازیگران نظام ملي نزآوری

تزسعه  برایفضای نزآوری و حتي ایجاد ایده تا محصزل 

به  و باید ]1[ دارنداجتماعي و سیاسي کشزرها  ،اقتصادی
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سازی نتایج تحقیقا  را  ای کارآفریني و تجاری طزر فزاینده

نظر گرفته و با بازیگران خارج از دانشگاه در در تعامل نزدی 

کت مستقیم در نزآوری و تزسعه عتوه بر تحقیقا ، مشار

های خزد  های گزناگزن را نیز در مأمزریت فناوری در عرصه

سازی نزآوری  دهند. وجزد رویکرد کارآفریني و تجاری قرار 

ها فرصت مشارکت در تزسعه اقتصادی و نیز  در دانشگاه

های کارآفرینانه را  امکان کسن درآمدهای حاصل از فعالیت

 .]2[آورد  هم ميها فرا برای دانشگاه

ظهزر دانشگاه کارآفرین پاسخي به اهمیت روزافزون دانش 

در نظام ملي نزآوری و شناخت جدیدی از نهاد دانشگاه 

ساز انتقال دانش، فناوری و منبع  است؛ نهادی که زمینه

یزنسکز دانشگاه  .]3[ رود اختراعا  ختقانه به شمار مي

انداز جهاني  به عنزان دانشگاه نسل سزم در چشمرا کارآفرین 

: کند چنین معرفي ميویکم  آمزز  عالي برای قرن بیست

 بهبزد در راستایهای کارآفریني  که در آن، مهار  مکاني»

عناصر  هشدن ب تبدیل برایالتحصیتن  های فارغ قابلیت

ی   منابعالزم به ذکر است،  .]4[« یابد تزسعه ميکارآفرین، 

اعم از ( فیزیکي 1دانشگاه کارآفرین حزل دو محزر اصلي )

ایجاد مراکز برای انتقال ، های فیزیکي دانشگاه کنترل بر دارایي

کنترل بر فیزیکي ( غیر2و )های علمي  انتشار یافته ،فناوری

کارآفرینانه بین   فیزیکي دانشگاه، وجزد روحیههای غیر دارایي

تزانمندی رهبری دانشگاه در  مدیران، اساتید و دانشجزیان،

فرهنگ  و انداز راهبردی کارآفرینانه کارگیری چشم تدوین و به

 .]5[قابل معرفي است سازماني 

دانشگاه کارآفرین،  ایده تحقد براییکي از اقداما  اساسي 

از طرید  يبرقراری ارتباط میان دانشگاه با بازیگران خارج

ها منابع اصلي  اهنشگدااز سزیي، سازوکارهای متنزع است. 

و از سزی دیگر، صنایع مختلف که اهمیت  هستندخلد دانش 

، کنند مير مزیت رقابتي خزد احساس و تأثیر دانش علمي را ب

به واسطه  .]6[ اندرتباط با مراکز دانشگاهيبه دنبال برقراری ا

تزانند با ارائه  ارتباط دانشگاه با صنعت، محققان دانشگاهي مي

های نزین خزد به صنایع گزناگزن،  ها و ایده ها، مهار  دیدگاه

منابع مالي تحقیقا  خزد را فراهم آورند و در مقابل، صنایع 

گزناگزن از این فرصت برای ارتقاء علمي و نزآوری 

 .]8، 7[محصزال  خزد استفاده نمایند 

( شناخت درست از 1دانشگاه با صنعت نیازمند )مؤثر ارتباط 

( سازوکارهای 2بازیگران صنعتي )صاحبان تقاضا( و )

باشد. این دو عامل در کنار یکدیگر  ها مي برقراری ارتباط با آن

گیری در همکاری  تزانند به عنزان ارکان مهم تصمیم مي

قرار گیرند؛ چرا که با دانشگاه با بازیگران صنعتي مزرد تزجه 

های بالقزه به منظزر ایجاد ارتباط  تقاطع این دو عامل، گزینه

ترین  گردد. برای تمرکز بر مهم دانشگاه با صنعت مشخص مي

هایي برای  های همکاری، نیاز به معیارها و متک اولزیت

همکاری دانشگاه  های سنجش منافع و مزایای هری  از گزینه

این مزضزع در ساختار ی  مسئله  باشد که با صنعت مي

این  . هدفاستگیری چندمعیاره قابل بررسي  تصمیم

های همکاری  بندی گزینه پژوهش، ارائه الگزیي برای اولزیت

سازوکار( است -رهای کارآمد همکا ا صنعت )ترکیندانشگاه ب

گیری در این حززه را فراهم  مند کردن تصمیم که امکان رو

با در نظر »این است که  حاضر مقاله سؤالرو  سازد. از این  مي

داشتن تعدد سازوکارهای ارتباطي دانشگاه با صنعت و نیز 

تزاند برای ایفای نقش بهتر در  تعدد بازیگراني که دانشگاه مي

تزان  ها همکاری نماید، چگزنه مي نظام ملي نزآوری با آن

د های همکاری را از منظر دانشگاه تعیین نمز ترین اولزیت مهم

شده، تمهیدا  الزم به  های شناسایي تا متناسن با اولزیت

ها صزر   سازی تزسعه همکاری ریزی و زمینه منظزر برنامه

واژه صنعت به معنای  مقاله،الزم به ذکر است در این «. گیرد

عام آن و دربردارنده کنشگران مختلف خارج از دانشگاه که 

ه به شمار روند، های همکاری دانشگا تزانند به عنزان طرف مي

 است. کار رفته هب

گیرندگان  تزاند به تصمیم یافته در این تحقید مي الگزی تزسعه

دارترین سازوکارها و  تمرکز بر اولزیت برایدانشگاهي 

کننده  ساز، مشزق و حمایت همکاران، تعریف اقداما  زمینه

. این الگز در قالن مطالعه کم  نمایدتزسعه تعامت  صنعتي 

دار در  با هدف تعیین سازوکارها و همکاران اولزیت مزردی و

های  ایران، به عنزان یکي از دانشگاه صنعت و علمدانشگاه 

مطرح کشزر در حززه تزلید دانش و کارآفریني، مزرد استفاده 

قرار گرفت تا ارزیابي از اهمیت سازوکارهای متنزع و 

 های همکاری مختلف دانشگاه حاصل شزد. طرف

های بالقزه همکاری دانشگاه با  ا، نخست گزینهدر این راست

 در برقراریمعیارهای مؤثر  و همچنین بازیگران بیروني

در ادامه  ه ودششناسایي  یاندانشگاهتزسط تعامت  صنعتي 
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های کارآمد از میان مجمزعه  به منظزر شناسایي گزینه

های ممکن، از نظرا  خبرگان استفاده شد. همچنین، به  گزینه

های کارآمد براساس معیارهای  بندی گزینه اولزیتمنظزر 

گیری چندمعیاره  شناسایي شده، از تلفید دو رو  تصمیم

گیری  دیماتل و ویکزر استفاده شد. این مراحل در تصمیم

ایران اجرا  صنعت و علمبرای تزسعه تعامت  صنعتي دانشگاه 

خدما  و قراردادهای »گردید. نتایج حاکي از آن است که 

های  شرکت»ترین سازوکار ارتباطي با  به عنزان مهم« قاتيتحقی

تلقي « های دولتي و عمزمي سازمان»و نیز « صنعتي و خدماتي

های بعدی  شزد و دیگر سازوکارها و همکاران در اولزیت مي

های بسترساز و مشزق  ها و برنامه گیرند. سیاست قرار مي

ن نزع ارتباط تشزید همیدانشگاه نیز تا حدود زیادی بر مبنای 

های گزناگزن دیگری نیز  است، هرچند برنامه تعریف شده

های ارتباطي در  برداری از ظرفیت سایر رو  اخیراً برای بهره

 دست اجراست.

 

 پيشينه پژوهش -2

های  سازی به مأمزریت با افزوده شدن کارآفریني و تجاری

قبلي دانشگاه )آمزز  و تحقید(، ارتباط دانشگاه با صنعت 

های  اهمیت بیشتری یافته و نیازمند تزجه بیشتری به ظرفیت

ارتباطا  خارجي دانشگاه به عنزان ی  کنشگر در میان 

بزم  بزد. در زیستران متعدد نظام ملي نزآوری خزاهدکنشگ

ای که  اتصاال  و ارتباطا  متنزع و پیچیده ،نزآوری باز

شرکا و ای از  تزانند با طیف گسترده ها و مؤسسا  مي سازمان

تزجه قرار د برقرار کنند، به طزر ویژه مزردهمکاران خز

گیرد. به طزر کلي برخي از محققان بر این اعتقاد هستند که  مي

ها و مسیرهای متفاوتي برای  تزاند رو  مزج نزآوری باز مي

؛ ]9[فراهم نماید « انتقال فناوری»تحقد بیشتر شعار و آرمان 

تحقیقا  نزآوری باز،  رو در میان مزضزعا  ذیل از این

فرآیندهای جستجز و تطابد میان همکاران به عنزان یکي از 

واقع  تأکیدشگاه و صنعت مزرد های دان ملزوما  همکاری

حاضر از منظر نزآوری باز و نیز  مقاله. در ]10[است  شده

تنزع سازوکارها و طرفین همکاری، به تحلیل و بررسي 

یا به تعبیر رایج در ادبیا ، « تعامت  بیروني دانشگاه»مزضزع 

ابتدا  ،در ادامه شزد. مي  پرداخته« ارتباط دانشگاه با صنعت»

شزد  مي بررسيهای مختلف همکاری دانشگاه با صنعت  رو 

ها و سازوکارهای همکاری،  ایي با تنزع رو تا ضمن آشن

های مختلف  های نهفته در ماهیت و نتایج رو  برخي تفاو 

ها عمزماً  مشخص شزد. سپس همکاران متفاوتي که دانشگاه

معرفي ها هستند،  در صدد تزسعه تعامت  خارجي با آن

های متفاوتي که برای تزسعه  . در نهایت انگیزهشزند مي

صاً از منظر دانشگاه برشمرده خصز تعامت  صنعتي

 گیرد.  است، مزرد بررسي قرار مي شده

 هاي همكاري دانشگاه با صنعت روش 2-1

های همکاری دانشگاه با صنعت تاکنزن  پیرامزن رو 

مطالعا  بسیار زیاد و متنزعي صزر  گرفته است؛ یکي از 

تزسعه ارتباطا  و دالیل این تنزع به ماهیت پیچیده فرآیند 

شزد. انتقال دانش و  سازماني مربزط مي های بین همکاری

تزان شامل  فناوری بین دانشگاه و بازیگران خارجي را مي

های اولیه و  مراحل مختلفي دانست که از برقراری تماس

های تحقیقاتي دانشگاه آغاز  ها و حززه معرفي تزانمندی

های خاص مانند  سازی تحقیقا  به رو  شزد و تا تجاری مي

برداری از آن  ثبت حد اختراع )پتنت( و واگذاری حد بهره

 کند. )لیسانس( ادامه پیدا مي

های  یکي از مزضزعا  مؤثر در ایجاد تنزع در رو 

همکاری دانشگاه با صنعت، اقتضائا  متفاو  دانش آشکار و 

و  1ویلبا دانش ضمني در مرحله انتقال دانش است؛ رامزس

را وابسته به ماهیت دانش  الگزهای تعاملي ]11[همکاران 

های مربزط به تزلید و استفاده از  دانند و معتقدند فعالیت مي

های  دانش علمي )مانند ی  حد اختراع(، متفاو  از فعالیت

مربزط به استفاده از خدما  تخصصي دانشگاه یا یادگیری 

در  ،های مبتني بر دانش ضمني است و این تفاو  مهار 

تعیین نزع الگزی مناسن همکاری دانشگاه با صنعت اهمیت 

 دارد.

های  های متنزعي از انزاع رو  شناسي برخي محققان گزنه

ارتباطي دانشگاه با صنعت بر حسن شد  و تراکم ارتباط 

ها،  بندی اند؛ در یکي از این دسته میان طرفین ارائه کرده

حقیقاتي و مشارکت تحقیقاتي، خدما  ت مانندهایي  رو 

شد  »های با  های تحقیقاتي مشترک در زمره رو  زیرساخت

گیرند، کارآفریني دانشگاهي و نیز آمزز  و  قرار مي« باال

و « شد  متزسط»های با  تبادل نیروی انساني به عنزان رو 

                                                 
1.Ramos-Vielba 
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سازی حقزق مالکیت فکری، انتشارا   های تجاری رو 

شد  » های با علمي و ارتباطا  غیررسمي در گروه رو 

ارتباطي کم و ضعیف برشمرده  و تزأم با سطزح« پایین

 .]12، 9[است  شده

دهد که  های اخیر ارتباط دانشگاه با صنعت نشان مي پژوهش

های ارتباطي و همکاری فراتر از  بر گستره رو  تأکید

د سازی تحقیقا  دانشگاهي مزر های مبتني بر تجاری رو 

، از سنتياست. در شیزه تزجه بسیاری محققان قرار گرفته

 تأسیسسازی تحقیقا  در قالن ثبت اختراع و یا  تجاری

ترین  های زایشي و کارآفریني دانشگاهي به عنزان مهم شرکت

شد. اما بسیاری از  رو  ارتباط دانشگاه با صنعت نام برده مي

تزان همزاره از  ميدهد ن های اخیر نشان مي تحقیقا  سال

ترین و  سازی به عنزان اصلي بر تجاریهای مبتني رو 

 .]14، 13[های ارتباطي نام برد  ترین رو  متداول

های مزجزد  به تفصیل به تفاو  ]15[و همکارانش  1نپرکم

سازی با رویکرد دیگری که این محققان  میان رویکرد تجاری

های  نامند، پرداخته و رو  مي« مشارکت دانشگاهي»آن را 

قیقا  قراردادی، مشاوره و تعامت  تحقیقا  مشارکتي، تح

های مهم انتقال دانش در حززه  غیررسمي را به عنزان رو 

 ]16[ 3فریتاس و  2اند. بکرز مشارکت دانشگاهي معرفي کرده

ای که در میان محققان دانشگاهي و صنعتي  نیز در مطالعه

اند، شش دسته رو  انتقال دانش میان دانشگاه  هلندی داشته

اند از:  اند که عبار  و صنعت را مزرد ارزیابي قرار داده

های غیررسمي و دانشجزیان، تبادل  های علمي، تماس خروجي

ها از  سنیروی انساني، تحقیقا  مشترک و قراردادی، تما

های تخصصي،  التحصیتن یا سازمان طرید جامعه فارغ

یافته مشخص و نیز حد اختراع و  های سازمان فعالیت

 واگذاری حقزق آن.

در این حززه تحقیقا  فراواني نیز وجزد دارد که به بررسي 

و  4اند. چن های ارتباطي پرداخته گروه خاصي از رو 

دانشگاه با صنعت در  مسیرهای ارتباطي متداول ]17[همکاران 

طزر ویژه ثبت اختراعا   کشزر چین را معرفي کرده و به

تحلیل و ارزیابي قرار  مشترک میان دانشگاه و صنعت را مزرد

                                                 
2. Perkman 
3. Bekkers 
4. Bodas Freitas 
5. Chen 

ضمن بررسي آخرین  ]18[و همکارانش  5وریز دِویت اند. داده

های تحقیقاتي دانشگاه و صنعت،  مقاال  مربزط به مشارکت

حززه اول به  :کنند ا شناسایي ميدو حززه تحقیقاتي متمایز ر

های شناختي و ادراکي دانشگاه با صنعت و نیز  اهمیت تفاو 

پردازد و حززه دوم به  تأثیر آن در ظرفیت جذب هری  مي

کاربرد دانش و تأثیر اهداف متفاو  دانشگاه با صنعت از 

 شزد. تزسعه دانش مربزط مي

 دانشگاههمكاران و بازیگران تعامالت خارجی  2-2

های ملي نزآوری همزاره سخن از  امروزه در مباحث نظام

بزمي از بازیگران مختلف  ایفای نقش دانشگاه در زیست

وابستگي عملکرد کنشگران مختلف به   هم نزآوری و اصل به

بزمي به تعامت  صنعتي دانشگاه در  آید. نگاه زیست میان مي

مارپیچ در قالن مدل  ]19[و همکاران  6مطالعه اسکز 

گانه کامتً قابل مشاهده است؛ این محققان نقش دولت،  سه

کنندگان  صنعت و دانشگاه را به عنزان تزلیدکنندگان و استفاده

دولت را که گاهي برای  مهمکنند، و نقش  دانش ارزیابي مي

روند گرفتن تعامت  دانشگاه با صنعت به عنزان ی  

گذار خطرپذیر فراتر از نقش  کارآفرین عمزمي و حتي سرمایه

 تأکیدکند، مزرد  گذاری عمل مي گری و قاعده مرسزم تنظیم

 .دهند ميقرار 

تنزع تعامت  میان سه نقش اصلي در چارچزب مارپیچ 

ای  ضلعي و شبکه ر اهمیت ارتباطا  سهخزد ب گانه خزدبه سه

زماني که تزلید،  ؛دولت، صنعت و دانشگاه اشاره داردمیان 

زمان و یکپارچه مزرد تزجه  طزر هم استفاده و انتشار دانش به

گانه اهمیت بیشتری به خزد  است، این شبکه تعامت  سه

گیری تعامت  نزآورانه  فرآیند شکل ]21[ 7گیرد. ماسزرا مي

میان صنعت، دانشگاه و بخش عمزمي را مزرد مطالعه قرار 

نیز شبکه ارتباطا   ]13[و همکاران  8لي دهد. مارتین مي

ها  کنند تا رو  را ترسیم مي 9سازماني دانشگاه ساسکس برون

و مسیرهای تبادل دانش میان دانشگاه و کنشگران بیروني را 

 قرار دهند. مزرد تحلیل

عبار  عامي است که بسیاری  ،ارتباط دانشگاه با صنعت

ای  مت  خارجي حرفهاوقا  برای اشاره به تمامي تعا

                                                 
6. de Wit-de Vries 
6
 Skeute 

7 Masaru 
8 Martinelli 
9 Sussex 
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گیرد. به طزر خاص نیز بخش  استفاده قرار ميدانشگاه مزرد

های صنعتي به معنای  وسیعي از این ارتباطا  با شرکت

، 7 ،6[ های تجاری )شامل تزلیدی و خدماتي( است شرکت

به  ]24[ 2انقزائگو  1ن. به عنزان نمزنه، بززمَ]23، 22، 11

های  دولتي و قراردادهای دانشگاه با شرکت های مقایسه گرنت

صنعتي پرداخته و بر نقش مهم قراردادهای صنعتي در ارتقاء 

های تعامت  صنعتي محققان دانشگاهي  ها و انگیزه گرایش

 کنند. اشاره مي

و  3تحقیقا  عمزمي، فریتاسهای  در حززه سازمان

ضمن بررسي تفاو  صنایع بالغ و صنایع  ]25[همکارانش 

نزظهزر در همکاری دانشگاه و صنعت در کشزرهای تازه 

های تبادل دانش و تززیع  دهند شبکه صنعتي شده، نشان مي

یافته  های حمایتي در صنایع نزظهزر کامتً شکل بزدجه

التحصیتن  رو، نقش دانشجزیان و فارغ باشد؛ از این نمي

ی ارتباطا  میان دانشگاه با صنعت و نیز دانشگاهي در برقرار

های تحقیقا   ها از منابع حمایتي سازمان تأمین مالي پروژه

های  عمزمي بسیار برجسته است. تعامل دانشگاه با سازمان

دولتي نیز در برخي تحقیقا  مزرد تزجه قرار گرفته است. 

های دولتي از  این مزضزع را که چگزنه حمایت ]26[ 4ریِمِ

تزاند منجر به کارآفریني دانشگاهي و    دانشگاهي ميتحقیقا

های زایشي شزد، مزرد بررسي قرار داده و به  شرکت تأسیس

های دولتي  ها و وزارتخانه های سازمان چندین مزرد از حمایت

 کنند. اشاره مي

گذاران خطرپذیر یکي از بازیگران مهم خصزصاً در  سرمایه

ناوری هستند. وکارهای جدید مبتني بر ف حززه کسن

راهبردهای مختلفي را که  ]27[و همکاران  5کتریس

وکارهای  مؤسسا  تحقیقاتي و دانشگاهي برای زایش کسن

دهند و انزاع مختلفي از  بررسي قرار ميند، مزردخطرپذیر دار

های زایشي را که در مراحلي از ایجاد و تزسعه خزد از  شرکت

 شمارند. نند، برميک ذب سرمایه ميگذاران خطرپذیر ج سرمایه

ای مانند  های واسطه نقش سازمان ]28[و همکارانش  6ویتني

دفاتر انتقال فناوری، مراکز رشد و مراکز تحقیقا  مشترک را 

بررسي قرار های صنعت و دانشگاه مزرد همکاری در تسهیل

                                                 
1 Bozeman 
2 Gaughan 
3 Freitas 
4 Meyer 
5 Clarysse 
6 Villani 

داده و عزامل جغرافیایي، شناختي، سازماني و اجتماعي را 

کنند.  ها معرفي مي تسهیلگری این سازمانهای  ترین حززه مهم

های  نیز کارایي عملکرد سازمان ]29[و همکارانش  7چاو

دهنده مرزهای  تزسعه نتقال دانش و فناوری را به عنزانا

بررسي قرار یروني دانشگاه در انگلستان مزردهای ب همکاری

 دهند. مي

 هاي همكاري دانشگاه با صنعت انگيزه 2-3
های کتسی  انتقال فناوری  رو ند معتقدبرخي محققان 

ها  مانند ثبت و واگذاری اختراعا ، عمدتاً برخاسته از محرک

باشند،  سازی و کسن درآمد مي های تجاری و انگیزه

های ارتباطي دیگری نیز وجزد دارد که بعضاً  که رو  درحالي

 8ستهدیتر بزده و معمزالً گرایش به یادگیری دارند.  غیررسمي

علمي در  های اعضای هیئت معتقدند انگیزه ]30[ 9منو پرک

متفاو  است، این محققان  الگزهای تعاملي مختلف با صنعت

کنند  بندی مي اساتید دانشگاهي را در چهار گروه دسته  انگیزه

الي و ها یعني یادگیری، دستیابي به منابع م که سه گروه آن

شگاهي، نیاز )امکانا  آزمایدسترسي به سایر منابع مزرد

ها، مزاد اولیه و ...( مرتبط با پیشبرد تحقیقا  و یادگیری  داده

های تجاری و  هستند و فقط گروه چهارم یعني انگیزه

 وکاری تمایز جدی با این سه گروه دارد. کسن

 را حزل مباحثهای همکاری دانشگاه با صنعت  انگیزه

 10جستجز نمزد. الیزرتزان  نیز مي« ارتباطا  میان سازماني»

های میان  های همکاری بندی جامعي از انگیزه تقسیم ]31[

: استها ارائه کرده که شامل شش گروه  ها و سازمان شرکت

اعمال  قابلیت( تقارن )2( ضرور  )الزاما  بیروني(، )1)

( بده بستان 3قدر  و کنترل روی منابع طرف دیگر(، )

ایي ( کار4های مکمل طرفین(، ) )دادوستد منابع و تزانمندی

( مشروعیت 5در عملکرد و نسبت بروندادها به دروندادها، )

ها با انتظارا (  )فشارهای بیروني برای تزجیه و تطبید فعالیت

های محیطي(.  ( پایداری )غلبه بر نزسانا  و ناپایداری6و )

بندی اولیزر را برای استفاده در  تقسیم ]32[ 12تبا و ال 11آنکراه

سازی  نشگاه با صنعت متناسنهای همکاری دا تحلیل انگیزه

و هری  را به تفکی  از منظر دانشگاه و صنعت معرفي   کرده

                                                 
7 Chau 
8 D’Este 
9 Perkmann 
10 Oliver 
11 Ankrah 
12 Al-Tabbaa 
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اند که مزضزع تقارن از منظر  اند؛ از جمله تزضیح داده نمزده

ها در  تزجه شرکتاه چندان مطرح نیست و بیشتر مزرددانشگ

 های رقابتي است. حززه

از منظر های اصلي تزسعه تعامت  بیروني  در ادامه انگیزه

در  ]32[تبا  بندی آنکراه و ال دانشگاهیان با اقتباس از دسته

سازی )درآمدزایي(،  قالن پنج عامل ثبا  و پایداری، تجاری

یادگیری، کسن مشروعیت و دسترسي به منابع مزرد نیاز 

 تشریح شده است.

ثبا  و پایداری به پاسخگزیي به  ثبات و پایداري: ●

نیازهای جامعه و کنشگران اقتصادی و از سزی دیگر تطبید با 

های واقعي در  های دولت برای پرداختن به چالش سیاست

تحقیقا  دانشگاهي و متعاقباً انتقال دستاوردهای تحقیقا  به 

که ارتباطا   اتيتبط در جامعه اشاره دارد. نظریبازیگران مر

ها و  ای برای کاهش ناپایداری ماني را به عنزان وسیلهمیان ساز

های نهفته در شرایط پر تغییر عصر حاضر قلمداد  عدم قطعیت

 .هستندپایداری و  نظری ثبا زیربنای ، ]33[د نکن مي

ها در اکثر  دانشگاه سازي یا درآمدزایی: تجاري ●

ای در جستجزی منابع مالي  کشزرهای دنیا به طزر فزاینده

های آمززشي و تحقیقاتي خزد هستند.  جدید برای فعالیت

تشزید اساتید دانشگاهي به تخصیص بخشي از وقت خزد به 

تزسعه ارتباطا  صنعتي نیز در چارچزب تأمین منابع مالي 

د دانشگاه خزد نیز دارای . برخي از اساتی]9[پذیرد  صزر  مي

های  ها و مهار  روحیا  کسن منفعت تجاری از تزانمندی

 .ا  هستنداختراع سازی و تجاری بصزر  ثبت از جملهخزد 

های  تر دستیابي به دانش یادگیری یا به بیان دقید یادگيري: ●

کاربردی و دارای قابلیت حل مسائل واقعي، یکي از 

 2و شمزخ 1یرکراماراهای مهم تعامت  صنعتي است. م انگیزه

این انگیزه را در کنار درآمدزایي دو انگیزه اصلي  ]34[

نیز در  ]35[ 3دانند. لي محققان آلماني در تعامت  صنعتي مي

های  تحقیقا  خزد بر اهمیت دستیابي محققان به دانش

ر ختل تعامت  صنعتي اشاره کاربردی و شهزدی د

 است. کرده

کسن مشروعیت  اي: کسب مشروعيت اجتماعی و حرفه ●

های  تزاند یکي از انگیزه ای مناسن مي اجتماعي و حرفه

                                                 
1 Meyer-Krahmer 
2 Schmoch 
3 Lee 

 تعامت  صنعتي باشد؛ و معمزالً در بین اساتید دانشگاه،

داشتن تعامت  صنعتي نشان از سطح خاصي از تزانمندی 

دهد در نگاه شمار بسیاری  ای در آلمان نشان مي است. مطالعه

ای ناشي از دارا بزدن تعامت  صنعتي  از محققان، اعتبار حرفه

و نیز نقش آن در به نمایش گذاشتن مزفقیت اساتید، 

 .]36[مطلزبیت بیشتری حتي از درآمدزایي دارد 

های  یکي از وجزه و انگیزه ترسی به منابع مورد نياز:دس ●

برقراری همکاری، تبادل منابع و امکانا  میان طرفین است. 

های اساسي با یکدیگر از حیث  دانشگاه و صنعت تفاو 

مأمزریت و ساختارها و بالطبع منابع و امکانا  دارند، در عین 

صادی حال به خاطر نقش مکملي که در تزسعه فناوری و اقت

تزانند  ها و امکانا  مکملي را مي کنند، قابلیت اجتماعي ایفا مي

ای به  ها دسترسي گسترده در اختیار یکدیگر بگذارند. دانشگاه

نیروی انساني جزان و متخصص و نیز طیف گسترده و متنزعي 

های آزمایشگاهي و  های تخصصي و نیز زیرساخت از مهار 

ای در  های ویژه یز تزانمندیتحقیقاتي دارند؛ در مقابل صنعت ن

 .]37[حززه تزسعه محصزل و شناخت بازار دارد 
 

 شناسی پژوهش روش -3
شده تزسط  مبتني بر الگزی پیاز تحقید ارائهپژوهش حاضر 

با تزجه به تأکید بر نگاه چندگانه  ]38[و همکاران  4ساندرز

مند  های تحلیل کیفي دقت کنندگان و استفاده از رو  مشارکت

باشد.  گرایي مي های کمي، دارای فلسفه فرااثبا  و مشابه رو 

این پژوهش دارای رویکرد استقرایي بزده و به لحاظ راهبرد 

باشد که در آن از  اجرایي در حززه تحقیقا  پیمایشي مي

است.  گیری شده ه مزردی و اطتعا  آرشیزی نیز بهرهمطالع

پذیرفته دارای افد زماني مقطعي است و شیزه  پژوهش صزر 

گردآوری اطتعا  در این تحقید به صزر  مطالعا  

باشد. هدف اصلي این پژوهش ارائه  ای و میداني مي کتابخانه

های همکاری دانشگاه با بازیگران  الگزیي برای تعیین اولزیت

خارج از آن است. الگزی پیشنهادی دارای قابلیت درنظرگرفتن 

به   هم بزده و دستیابي معیارهای چندگانه و وابسته به

سازد.  پذیر مي آل را امکان های نزدی  به حالت ایده اولزیت

کند که به  هایي را تزصیه مي همچنین الگزی مذکزر گام

برای ایجاد سازی برای هر واحد دانشگاهي  سهزلت قابل پیاده

                                                 
4 Saunders 
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باشد. مراحل اجرای الگزی پیشنهادی در  ارتباطا  صنعتي مي

 1در شکل « اعتبارسنجي»و « ارائه الگز»قالن دو بخش 

است. در بخش تزسعه الگز، در گام اول با  نمایش داده شده

های بالقزه همکاری دانشگاه با صنعت،  هدف تعیین گزینه

سازوکارهای نسبت به شناسایي غیراحتمالي بازیگران و 

بندی  برقراری ارتباط با ایشان و نیز معیارهای اولزیت

است. الزم به ذکر است  های همکاری اقدام شده گزینه

های بالقزه همکاری دانشگاه با فضای خارجي حاصل از  گزینه

باشد.  ترکین هر ی  از سازوکارها با هر ی  از بازیگران مي

های بالقزه  گزینه بندی اولیه در گام بعد به منظزر اولزیت

همکاری، با استفاده از ابزار دلفي و اخذ نظرا  خبرگان، 

های  های با کارآمدی باالتر انتخاب شده و گزینه گزینه

بندی  شزند. گام آخر به اولزیت اهمیت کنار گذاشته مي کم

است. در این  های بالقزه همکاری اختصاص یافته نهایي گزینه

بندی  ویکزر برای انجام اولزیت-تلمرحله از ابزار ترکیبي دیما

های همکاری برای دانشگاه حاصل  استفاده شده و اولزیت

سازی الگزی  تحقید به پیاده شناسيرو شزد. بخش دوم  مي

صنعت ایران به عنزان مطالعه  و ارائه شده فزق در دانشگاه علم

های  مزردی پرداخته و نتایج حاصل از آن را مبتني بر گزار 

های دانشگاه و نیز مصاحبه با  ها و برنامه یاستپیرامزن س

مدیران ارشد حززه تعامت  صنعتي دانشگاه، مزرد تحلیل 

کیفي و قیاسي قرار داده و خطزط راهنمای الزم ارائه 

 است. شده

مطالعه موردي: توسعه تعامالت صنعتی دانشگاه  -4

 صنعت ایران و علم

های  ایران به عنزان یکي از دانشگاه صنعت و علمدانشگاه 

دانشگاه برتر کشزر  10زمره  صنعتي کشزر که همزاره در

های  تعامت  صنعتي متنزعي را در حززههمزاره ، بزده

ای ه بندی است. این دانشگاه در رتبه تجربه کرده مختلف

ر های برت هم همزاره از دانشگاه QSالمللي مانند تایمز و  بین

ل آن ارتباط گسترده با یده که یکي از دالکشزر شناخته ش

در برنامه چهارم تزسعه راهبردی دانشگاه  است. صنعت بزده

مزضزعاتي همچزن ( از 1394ایران )مصزب  صنعت و علم

های نزظهزر،  بنیان، فناوری اقتصاد دانشگاه، کارآفریني دانش

بین المللي های صنعت و خدما ، ارتباطا   حل مسئله بخش

 بخشاست. در  د به عنزان محزرهای اصلي یاد شدهو برن

 زانیم افزایشهدفگذاری کمي برای نیز اهداف کتن دانشگاه 

 
قيتحق شناسیروش (1شكل   

سازی الگزی پیشنهادی در مطالعه مزردیقیاسي نتایج پیاده -تحلیل کیفي  

های همکاری کارآمد بندی نهایي گزینهاولزیت              

مطالعه نمزنه 

 واقعي

مطالعه ادبیا  

 مزضزع

بندی  شناسایي معیارهای اولزیت
های بالقزه همکاریگزینه  

شناسایي بازیگران خارج از 

 دانشگاه

شناسایي سازوکارهای ارتباطي 

 با خارج دانشگاه

اهمیتهای کمهای همکاری کارآمد و حذف گزینهانتخاب گزینه دلفيبا استفاده از ابزار    

با استفاده از ابزار ترکیبي 
ویکزر -دیماتل  

 مبتني بر مطالعه مزردی

 توسعه الگو

سازي پياده

 الگو
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های مشترک دانشگاه با  المللي، تعداد پروژه ثبت اختراع بین

های خارجي، تعداد واحدهای فناوری مراکز رشد  دانشگاه

دانشگاه، تعداد محصزال  فناورانه تزلید شده و نسبت 

 .است صزر  گرفتهدرآمدهای اختصاصي به بزدجه جاری 

های منتخن ارتباط با صنعت  عملکرد شاخص 1در جدول 

 1394ایران در دوره سه ساله اخیر ) صنعت و علمدر دانشگاه 

ها  رشد ساالنه همه شاخص که شزد ( مشاهده مي1396تا 

باشد. در شکل  حاکي از تزجه جدی دانشگاه به این حززه مي

در سه سال اخیر به نمایش  نیز نمزدار عملکرد این دانشگاه 2

 است. درآمده

 دانشگاه در صنعت با ارتباط منتخب يها شاخص عملكرد( 1جدول 

96-94 دوره در رانیا صنعت و علم  

های منتخن عملکرد ارتباط  شاخص

 با صنعت
1394 1395 1396 

 187 181 92 وصزل قراردادها میلیارد ریال

 30 27 25 سهم اساتید فعال درصد 

 73 71 61 تعداد کارفرمایان

 254 233 165 تعداد پیشنهادا  ارسالي

 12 8 - دفاتر ارتباط با صنعت فعالتعداد 

 

   

 

 

 
96-94 دوره در رانیا صنعت و علم دانشگاه در صنعت با ارتباط منتخب يها شاخص عملكرد نمودار( 2 شكل  

 صنعت و علمهدف از اجرای الگزی پیشنهادی در دانشگاه 

ایران، شناسایي مهمترین سازوکارهای ارتباطي و بازیگران از 

منظر اساتید دانشگاه به عنزان عامتن اصلي ایجاد و تزسعه 

این ارتباطا  است. در شرایطي که دانشگاه عزم جدی تزسعه 

های  فتعامت  صنعتي را دارد، تنزع سازوکارها و طر

گذاری و تخصیص منابع را دشزار  تزاند اولزیت همکاری مي

61 71 73 

165 

233 
254 

0

100

200

300

1393 1394 1395 1396 1397

 تعداد کارفرمایان

 تعداد پيشنهادات ارسالی

25 

27 

30 

24

25

26

27

28

29

30

31

1393 1394 1395 1396 1397

 (درصد)سهم اساتيد فعال 

92 

181 187 

0

50

100

150

200

1393 1394 1395 1396 1397

 (ميليارد ریال)وصول قراردادها 
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تری از  تزاند تصزیر شفاف نتایج چنین تحقیقاتي ميلذا کند و 

های ارتباطي در اختیار مدیران دانشگاه قرار  مهمترین رو 

 دهد.

 يارهايو مع گرانیباز ،یارتباط يسازوکارها ییشناسا 4-1

 يبند تیاولو

هایي هستند که با  ها و رو  عمتً کانال سازوکارهای ارتباطي

هدف مشخص و دامنه همکاری مشخص، به نزعي دانشگاه و 

صنعت را برای حصزل نتیجه و تحقد اهداف در کنار یکدیگر 

های  دارد. همچنین بازیگران مختلف در همکاری نگه مي

ای قرار دارند و  صنعتي دانشگاه در دامنه بسیار گسترده

  عملیاتي خزد دارای راهبردها، اهداف متناسن با مقتضیا

ها مختلفي هستند. بازیگران و سازوکارها  متنزع، مشخصه

باشند  ناپذیر در همکاری دانشگاه با صنعت مي اجزای جدایي

ي و که برای ایجاد همکاری و ارتباط، باید به خزبي شناسای

انتخاب صحیح بازیگر و  تحلیل شزند. الزم به ذکر است

سزایي در افزایش کارایي و اثربخشي  بهسازوکار نقش 

 همکاری احتمالي خزاهد داشت. 

در بخش پیشینه پژوهش تنزع سازوکارها، بازیگران و نیز 

بندی در حززه ارتباط دانشگاه با صنعت  معیارهای اولزیت

. با تزجه به آن تزضیحا  و منابع ذکر شده و با شدبررسي 

ترین همکاران  هم( م2های ارتباطي متداول،  ( رو 1لحاظ 

های تعامل دانشگاه  ( انگیزه3دانشگاه در تعامت  خارجي و 

و صنعت از منظر دانشگاه، متناسن با شرایط کشزر و به طزر 

)با استفاده از گزار  داخلي  صنعت و علمخاص در دانشگاه 

های علمي، صنعتي و فناوری دانشگاه( و  دفتر همکاری

باطا  صنعتي، در این تجربیا  مزفد آن در برقراری ارت

تحقید سازوکارهای ارتباطي، بازیگران و معیارهای ارزیابي به 

 باشند. قابل مشاهده مي 4تا  2ترتین در جداول 

شده ییشناسا يسازوکارها یمعرف( 2جدول   

 منابع توضيح سازوکار

های تخصصی و  آموزش

 تبادل نيرو

های تخصصی به صنعت و یا تبادل نيرو ميان  ارائه آموزش

 صنعت و دانشگاه با هدف آموزش حين کار

1پرکمن و وَلش
، ]11[ویلبا و همکاران  راموس، ]9[  

2گویمُن
بکرز و ، ]15[پرکمن و همکاران ، ]12[  

 ]16[فریتاس  بوداس

 ارتباطات غيررسمی
برگزاری یا شرکت در سمينارها ارتباطات غيررسمی از طریق 

المللی های ملی و بين و نشست  

پرکمن و همکاران ، ]12[  گویمُن، ]9[پرکمن و وَلش 

]15[ 

خدمات و قراردادهای 

 تحقيقاتی

ای و  ارائه خدمات آزمایشگاهی و یا انعقاد قراردادهای مشاوره

های صنعتی تحقيقاتی با بخش  

پرکمن و همکاران ، ]12[ گویمُن، ]9[پرکمن و وَلش 

 ]16[فریتاس  بکرز و بوداس، ]15[

انتشار مطالب علمی در 

 صنعت

انتشار محتوای علمی در صنعت با هدف ترویج و 

کاربردی با حمایت  -سازی مانند انتشار نشریات علمی فرهنگ

 صنعت

بکرز و ، ]15[پرکمن و همکاران ، ]9[پرکمن و وَلش 

 ]16[فریتاس  بوداس

های  تأسيس شرکت

بنيان مشترک دانش  

سازی و کسب درامد از  تأسيس شرکت با هدف تجاری

ها توليدشده در دانشگاه فناوری  
 ]14[دِسته و پَتِل ، ]13[لی و همکاران  مارتين

گرنت و تحقيقات 

شده حمایت  

ر )گرنت( برای تحقيقات دانشگاهی مانند گرنت عتبااعطای ا

المللی و حمایت از  بينهای  ه، گرنتگاــنشدااتيد ــسااليانه ــس

 های دانشجویی نامه پایان

، ]24[ان قوائن و گبوزمَ، ]16[فریتاس  بکرز و بوداس

 ]26[مِير ، ]25[فریتاس و همکاران 

اندازی مراکز و نهادهای  راه

 مشترک

و نستيتو ت، امرکز تحقيقاه، هشکدوپژایجاد نهادهایی اعم از 

مشترکتحقيقاتی ه مایشگاآزیا   
 ]12[ن گویمُ، ]9[ وَلشپرکمن و 

تأسيس دفاتر و مراکز تعامالت 

 خاص در صنعت و دانشگاه

تأسيس دفتر در صنعت یا دانشگاه برای توسعه تعامالت 

مابين فی  

 ]22[سيگل و همکاران ، ]17[چِن و همکاران 

 ]28[ویالنی و همکاران 

سازی مالکيت فکری تجاری لی و همکاران  مارتين، ]11[ویلبا و همکاران  راموسها و  برداری از فناوری واگذاری حقوق اقتصادی بهره 

                                                 
1 Perkman and Walsh 
2 Guimón 
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 منابع توضيح سازوکار

، ]16[فریتاس  بکرز و بوداس، ]14[دِسته و پَتِل ، ]13[ یافته در دانشگاه اختراعات )پتنت( توسعه

 ]17[چِن و همکاران 

تحقيقات مشترک و یا 

های  مشارکت در کنسرسيوم

 تحقيقاتی

مشارکت در تحقيقات با هدف دستيابی مشترک به 

 دستاوردهای علمی، فنی و تجاری

، ]11[ویلبا و همکاران  راموس، ]9[پرکمن و وَلش 

بکرز و ، ]15[پرکمن و همکاران ، ]12[ گویمُن

 ]17[چِن و همکاران ، ]16[فریتاس  بوداس

 

 شده ییشناسا گرانیباز یمعرف (3جدول 

 منابع توضیح بازیگران خارج از دانشگاه

 ]24[ گائوقانن و بوزمَ، ]23[باربوال و کردرا  های توليدی و خدماتی های تجاری شامل شرکت شرکت های صنعتی شرکت

 های تحقيقاتی عمومی سازمان
های دولتی یا عمومی متولی حمایت از تحقيقات دانشگاهی  سازمان

 علم یا نهادهای مشابه در هر کشور()مانند بنياد ملی 

فریتاس و همکاران ، ]24[ گائوقانن و بوزمَ

]25[ 

 های دولتی و عمومی سازمان
های دولتی و  ها و دستگاه های دولتی مانند وزارت خانه سازمان

 ها عمومی مانند شهرداری
 ]26[مِير 

 گذاران  سرمایه
در فناوری و  گذاری های فعال در حوزه سرمایه افراد و یا شرکت

 نوآوری خصوصاً سرمایه گذاری خطرپذیر
 ]27[و همکاران  1کالریس، ]26[مِير 

[سوئور ون رِنج ها و مؤسسات تحقيقاتی و پژوهشی سایر دانشگاه ها ها و پژوهشگاه سایر دانشگاه
 239[ 

 ای های واسطه سازمان
هایی که نقش ميانجيگيری و توسعه تعامل ميان  مؤسسات و سازمان

 کنند. برداران دانش و فناوری ایفا می توليدکنندگان و بهره

ویالنی و همکاران ، ]22[سيگل و همکاران 

[هاولز، ]29[چاو و همکاران ، ]28[
 340[ 

 شده ییشناسا يارهايمع یمعرف( 4جدول 

 منابع توضیح معیار

 ]14[دِسته و پرکمن ، ]9[پرکمن و وَلش  منابع در اختيار دسترسی به منابع مالی و ایجاد ارزش از درآمدزایی

 دسترسی به منابع مورد نياز
روز ميان  ها، امکانات و تجهيزات به ها، داده تبادل مهارت

 طرفين

 4شِروود، ]35[لی ، ]31[اوليور ، ]14[دِسته و پرکمن 

 ]37[و همکاران 

 یادگيری
قابليت حل مسائل های کاربردی و دارای  دستيابی به دانش

 واقعی

6و شموخ 5کراهمار-مير
 ]35[لی ، ]34[  

 ]14[دِسته و پرکمن 

7گِری همپایی با نيازها و تحوالت اقتصادی ثبات و پایداری
 ]31[اوليور ، ]33[  

کسب مشروعيت اجتماعی و 

 ای حرفه

های دانشگاه و دولت  پاسخ به فشارهای اجتماعی، سياست

 مناسبای  و کسب جایگاه حرفه
[و مِهاگوآنکار 8هولتن تپ گوک، ]31[اوليور 

 936[ 

                                                 
1 Clarysse 
2 van Rijnsoever 
3 Howells 
4 Sherwood 
5 Meyer-Krahmer 
6 Schmoch 
7 Gray 
8 Göktepe-Hulten 
9 Mahagaonkar 
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 هاي برتر همكاري تعيين گزینه 4-2

های همکاری  تر اشاره شد، هر ی  از گزینه طزر که پیش همان

دانشگاه با صنعت از ترکین ی  سازوکار و ی  بازیگر 

های صنعتي و  شرکت»شزد. به عنزان نمزنه ترکین  تشکیل مي

، یکي «اندازی مراکز و نهادهای مشترک خدماتي از طرید راه

طتعا  شزد. با تزجه به ا های بالقزه محسزب مي از گزینه

بخش قبل، به ترتین با تزجه به وجزد  2و  1آمده در جداول 

 60نزع سازوکار، در مجمزع به تعداد  10نزع بازیگر و  6

گزینه بالقزه حاصل خزاهد شد. بدیهي است که بخشي از این 

ها ممکن است از درجه کارآمدی باالیي برخزردار  گزینه

رو در این بخش سعي  نباشند و یا اصتً معنادار نباشند. از این

شده است تا با استفاده از ابزار دلفي و تشکیل پانل تخصصي، 

اهمیت را کنار گذاشت  های کم با نظرسنجي از خبرگان، گزینه

های بالقزه کارآمد مزرد  تا در مرحله بعد صرفاً گزینه

شده  ار گیرند. مراحل مدنظر قرار دادهبندی اصلي قر اولزیت

 ت.قابل مشاهده اس 3ر دلفي در شکل برای استفاده از ابزا

 
 مرحله نیا در یدلف روش از يريگ بهره مراحل (3شكل

کارشناس خبره با  4در ابتدا پانلي شامل  3مطابد با شکل 

علمي  مدرک دکتری تخصصي مهندسي صنایع و عضز هیئت

ایران تشکیل شد. سپس مطابد با جدول  صنعت و علمدانشگاه 

طزر پرسش شد که  ای تهیه شده و از خبرگان این پرسشنامه 5

نامه اهمیت های پرسش هخزاهشمند است در هری  از خان»

ایران با بازیگر مزرد نظر  صنعت و علمتزسعه تعامت  دانشگاه 

)سطر( از طرید سازوکار مزرد نظر )ستزن( را با درج عددی 

 2اهمیت(،  )کم 1بین صفر )فاقد اهمیت/فاقد معناداری(، 

  «.)زیاد( مشخص نمایید 3)نسبتاً زیاد( و 

 یدلف روش در استفاده مورد نامه پرسش (5جدول 

 سازوکار

 بازیگر
 10سازوکار  ... 1سازوکار 

 امتياز ... امتياز 1بازیگر 

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

 امتياز ... امتياز 6بازیگر 

جا، دستیابي به انحراف معیار زیر  نظر قزی در این متک اتفاق

ها و نیز دستیابي به انحراف معیار  درصد گزینه 95برای  8/0

معیارهای  ها )انحراف معیارِ انحراف برای کل گزینه 25/0زیر 

باشد. به منظزر دستیابي به این سطح از  ها( مي کل گزینه

نامه در دور اول مابین اعضای پانل تززیع و  نظر، پرسش اتفاق

های انجام شده مشخص  آوری شد و حاصل از تحلیل معج

هایي که انحراف معیار امتیازهای تخصیص  شد که تعداد گزینه

% بزده و 34/63مزرد یا  38است،  8/0داده شده به آن کمتر از 

حاصل شد. با تزجه  3384/0ها نیز  انحراف معیار کل گزینه

تهیه  ها مجدداً نامه به عدم محقد شدن شرط تزقف، پرسش

ها،  نامه شده و برای اعضای پانل ارسال شد. در این پرسش

امتیاز قبلي تخصیص داده شده تزسط خبره و نیز میانگین 

تزانست با مدنظر قرار  نظرا  نیز قابل مشاهده بزد و خبره مي

دادن این دو مزرد، نسبت به تغییر/عدم تغییر نظر قبلي خزد 

نظرا ، مشخص شد آوری و تحلیل  اقدام کند. پس از جمع

هایي که انحراف معیار امتیازهای تخصیص  که تعداد گزینه

% بزده و 95مزرد یا  57است،  8/0داده شده به آن کمتر از 

به دست آمد. تحت  1956/0ها نیز  انحراف معیار کل گزینه

این نتایج، شرط تزقف محقد شده و اتفاق نظر قزی حاصل 

 (.6شده است )جدول 
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یدلف ابزار از حاصل جینتا اتيجزئ( 6جدول   
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های  شرکت

صنعتی و 

 خدماتی

 1 0 3 3 2 2 2 0 3 3 3 3 1 1 0 0 2 2 2 2 1خ 

 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2خ 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 1 3خ 

 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4خ 

 0.71 1.12 0.00 0.00 0.43 0.43 0.43 1.09 0.43 0.43 0.43 0.43 0.71 0.71 0.87 1.12 0.50 0.50 0.43 0.43 انحراف معیار

های  سازمان

تحقیقات 

عمومی و 

های  صندوق

 فناوری

 2 2 2 3 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 3 3 0 0 2 2 1خ 

 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3 3 3 0 0 2 2 2خ 

 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 0 1 1 2 2 3خ 

 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 3 2 1 1 1 1 1 4خ 

 0.71 0.71 0.50 1.30 0.83 1.22 0.43 1.09 0.43 1.09 0.50 0.83 0.00 0.00 0.50 1.30 0.50 0.50 0.43 0.43 انحراف معیار

های  سازمان

دولتی و 

 عمومی

 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1خ 

 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2خ 

 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3خ 

 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 0 0 1 1 2 2 4خ 

 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.50 0.83 0.71 0.71 0.43 0.87 0.43 0.43 0.83 1.12 0.71 0.71 0.43 0.43 انحراف معیار

های  سازمان

ای  واسطه

های  )پارک

فناوری، 

مراکز رشد و 

)... 

 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 2 2 3 3 1 1 3 3 1خ 

 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2خ 

 0 0 1 1 2 3 0 0 2 2 1 1 2 2 1 0 2 3 3 3 3خ 

 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4خ 

 0.43 1.00 0.43 0.43 0.43 0.87 0.71 0.71 0.43 0.43 0.43 0.43 0.50 0.50 0.71 1.30 0.50 0.83 0.50 0.50 انحراف معیار

گذاران  سرمایه

حقیقی و 

حقوقی و 

 کارآفرینان

 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 3 0 0 1 3 1خ 

 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 0 2خ 

 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 3 3 0 0 1 1 3خ 

 2 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 4خ 

 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 1.12 0.43 0.43 0.00 0.87 0.43 0.43 0.50 0.50 0.00 1.09 انحراف معیار

محققان و 

مراکز 

آموزشی و 

 پژوهشی

 1 0 1 1 0 0 3 3 2 2 0 0 2 2 1 0 1 3 1 1 1خ 

 1 1 1 1 0 0 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2خ 

 2 3 2 2 0 0 3 3 3 3 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 3خ 

 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 4خ 

 0.43 1.09 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.87 0.50 0.50 0.43 0.43 0.50 0.50 0.50 1.12 0.50 0.83 0.71 0.71 انحراف معیار

در دور اول 0.8تعداد انحراف معیارهای زیر  در دور دوم 0.8تعداد انحراف معیارهای زیر  38   57 

 0.1956 انحراف معیار کل در دور دوم 0.3384 انحراف معیار کل در دور اول

 

شده تزسط  امتیازهای کسننظر، مبتني بر  پس از حصزل اتفاق

های بالقزه کارآمد، دو شرط  هر گزینه، به منظزر انتخاب گزینه

 است: نظر قرار داده شدهمد

 درصد برتر باشند 20هایي که در بین  گزینه .1

 گزینه حاضر باشند. هر بازیگر و سازوکار حداقل در ی از  .2

نیز قابل مشاهده است، هر گزینه  6طزر که در جدول  همان

بزده که این امتیاز از  12امتیازی مابین صفر الي  دارای

درصد  20است.  آمده جمع امتیازهای خبرگاني به دست حاصل

طزر که  خزاهد بزد و همان  گزینه 12ها در بردارنده  برتر گزینه

گزینه دارای امتیازهای  12قابل مشاهده است،  7در جدول 

انتشار » ر . اما در این شرایط سازوکاباشد مي 12و  11، 10

 در « سازی مالکیت فکری تجاری»و « مطالن علمي در صنعت
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 هاي بالقوه کارآمد ( گزینه7جدول 

 سازوکار
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   های صنعتي و خدماتي شرکت
امتياز 

 9امتياز    11امتياز        10
امتياز 

12   

های تحقیقا  عمزمي و  سازمان
 10امتياز      های فناوری صندوق

امتياز 
12             

 های دولتي و عمزمي سازمان
امتياز 

       11امتياز        11
امتياز 

11   

های  ای )پارک های واسطه سازمان
 فناوری، مراکز رشد و ...(

امتياز 
10                   

 9امتياز              11امتياز      گذاران حقیقي و حقزقي سرمایه

محققان و مراکز آمززشي و 
       11امتياز  10امتياز            پژوهشي

 

 شده وجزد ندارد. های انتخاب ی  از گزینه هیچ

ای که  بنابراین متناظر با هر ی  از این سازوکارها، گزینه

های صنعتي و  شرکت»( گزینه 1باالترین امتیاز را داشته باشد 

( گزینه 2و « انتشار مطالن علمي در صنعت-خدماتي

سازی  تجاری-گذاری حقیقي و حقزقي و کارآفریني سرمایه»

فهرست  ن،این ترتیخزاهند بزد. با  9با امتیاز « مالکیت فکری

هایي که دارای کارآمدی بالقزه برای برقراری همکاری  گزینه

 گزینه خزاهند بزد. 14با آنها هستند،  صنعت و علممیان دانشگاه 

 ها  بندي گزینه ارائه نتایج اولویت 4-2

گزینه  14 های پیشین مشخص گردید، در بخشطزر که  همان

ایران با بازیگران  صنعت و علمبالقزه برای همکاری دانشگاه 

بایست با استفاده از ابزار  خارجي به دست آمد و اکنزن مي

ها  بندی و ارزیابي آن ویکزر نسبت به اولزیت-ترکیبي دیماتل

اقدام کرد. از این رو مطابد با الگزی پیشنهادی و به منظزر 

ها در ابتدا با استفاده از رو  دیماتل و  بندی گزینه اولزیت

ایران  صنعت و علمگروهي از خبرگان دانشگاه  مبتني بر نظرا 

معیار همکاری دانشگاه اقدام شد  5نسبت به تعیین وزن 

 (. 8)جدول 

 ماتلید روش از استفاده با یمبتن ارهايمع ازيامت( 8جدول 

 وزن عنوان معیار ردیف

38/12 درآمدزایي 1  

ای  کسن مشروعیت اجتماعي و حرفه 2  63/11  

77/10 ثبا  و پایداری 3  

47/10 دسترسي به منابع مزرد نیاز 4  

12/9 یادگیری 5  

 

( حداقل سابقه 1گروه خبرگان با تزجه به معیارهایي همچزن )

( داشتن سابقه قابل تزجه در 2سال عضزیت هیئت علمي، ) 5

اند و در  پذیری، انتخاب شده ( دسترس3تعامت  صنعتي و )

هایي با ایشان برای دریافت  کانزني مصاحبهقالن ی  گروه 

و  ها و نظرا  در خصزص اهمیت هری  از سازوکارها دیدگاه

گروه  بازیگران و نیز معیارها برگزار گردید. شایان ذکر است،

 11علمي  خبرگان متشکل از نمایندگاني از اعضای هیئت

 صنعت ایران و دانشگاه علمدانشکده  15از مجمزع   دانشکده

 د.باش مي
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 رانیا صنعت و علم دانشگاه يهمكار بالقوه يها نهیگز از کی هر  رتبه (9جدول 

 سازوکار
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   1 7   5       2   های صنعتي و خدماتي شرکت

های تحقیقا  عمزمي و  سازمان

             6 2     های فناوری صندوق

   1       4       3 های دولتي و عمزمي سازمان

ای  های واسطه سازمان

مراکز رشد های فناوری،  )پارک

 و ...(

5                   

 6             4     گذاران حقیقي و حقزقي سرمایه

محققان و مراکز آمززشي و 

       3 7           پژوهشي

 

سازی  بالقزه شبکه  گزینه 14در ادامه ماتریس تصمیم مبتني بر 

معیار شکل گرفت و مبتني بر نظرا  گروه خبرگان  5و 

های معیارها به همراه ماتریس تصمیم تکمیل  تکمیل شد. وزن

𝜐شده به عنزان ورودی ابزار ویکزر )با در نظر گرفتن  =

تمامي ( قرار گرفته و پس از انجام محاسبا  اولزیت 0.5

سازی حاصل شد. رتبه هر ی  از  های بالقزه شبکه گزینه

ها دارای  است )برخي گزینه آمدهنشان  9ها در جدول  گزینه

 رتبه یکسان هستند(.

قابل مشاهده است، درآمدزایي  8طزر که در جدول  همان

بیشترین اهمیت را در میان معیارهای تزسعه تعامت  بیروني 

و پس از آن معیار کسن به خزد اختصاص داده است 

مشروعیت قرار دارد، ثبا  و پایداری و دسترسي به منابع در 

های بعد قرار دارند و در انتها نیز یادگیری از منظر اعضای  رده

رسد  هیئت علمي منتخن دانشگاه قابل تزجه است. به نظر مي

کسن درآمد دانشگاه از محل ارتباطا  صنعتي و همچنین 

های دانشگاه در جامعه  اثربخشي فعالیتفشار اجتماعي برای 

ترین تزقعا   ترین و در عین حال ملمزس و صنعت، برجسته

رو مبدل به  باشد و از این و انتظارا  جامعه از دانشگاه مي

 اند.  گیری در این حززه شده مهمترین معیارهای تصمیم

 بررسی نتایج 4-3

زرد تزان در چند سطح م را مي 9شده در جدول  نتایج درج

بررسي قرار داد. در ادامه ابتدا به نتایج مربزط به مهمترین 

ایران اشاره  صنعت و علمسازوکارهای تعاملي در دانشگاه 

د و نشز شزد، سپس مهمترین همکاران دانشگاه معرفي مي مي

دارای بیشترین اولزیتِ  همکارِ-های سازوکار در انتها گزینه

به عنزان نتیجه نهایي تحقید مزرد بحث قرار   برداری بهره

 گیرد.  مي

تزان مهمترین  ای را مي انعقاد قراردادهای تحقیقاتي و مشاوره

دانشگاه قلمداد نمزد. همانطزر که در این سازوکار ارتباطي 

جدول ی  متحظه شد تعداد کارفرمایان، پیشنهادا  ارسالي 

های مهمي هستند که با  یزان وصزل قراردادها شاخصو م

ای مزرد  هدف پایش عملکرد قراردادهای تحقیقاتي و مشاوره

ایران مزفد شده است  صنعت و علمتزجه بزده و دانشگاه 

های اخیر بطزر مداوم بهبزد  ها را در سال عملکرد این شاخص
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نتي ای رویکرد س دهد. انعقاد قراردادهای تحقیقاتي و مشاوره

و متداول در کشزر به انتقال دانش از دانشگاه به صنعت نیز 

ها با انگیزه تأمین منابع مالي و باتزجه به عدم  باشد. دانشگاه مي

های دولتي و همزمان الزام دولت به خزدکفایي  کفاف بزدجه

ها، انعقاد قراردادهای صنعتي که درآمد مستقیم  مالي دانشگاه

کنند. برخي  شد  تشزید و ترویج ميبرای دانشگاه دارد را به 

ها  آور دولتي برای حمایت از همکاری دانشگاه مصزبا  الزام

های دولتي نیز بیشتر ناظر به این نزع  ها و شرکت با دستگاه

هایي مانند واگذاری  قراردادها طراحي شده است و رو 

های زایشي به تازگي  شرکت تأسیسحقزق ثبت اختراع و یا 

 ها قرار گرفته است.  د تزجه جدی دانشگاهو به کندی مزر

تزان از  در مرتبه دوم اهمیتِ سازوکارهای ارتباطي، مي

های زایشي و ایجاد مراکز مشترک نام برد.  شرکت تأسیس

های زایشي تزسط اعضای هیئت علمي  شرکت تأسیس

تر شدن مباحث  و همراه با جدی 1390ها در دهه  دانشگاه

ي در کشزر مشروعیت بیشتری تزسعه نزآوری و کارآفرین

ایران و برخي دیگر از  صنعت و علمیافته است. در دانشگاه 

های کشزر فرایندهای رسمي برای تشکیل، تعیین  دانشگاه

سطح مشارکت دانشگاه و تداوم فعالیت شرکت با استفاده از 

برخي امکانا  دانشگاه )از برند تا تجهیزا  آزمایشگاهي( 

رسد تثبیت روال های احراز و  مي تعریف شده است. به نظر

بنیان در کشزر در چندسال اخیر،  های دانش شرکتاز حمایت 

هایي تزسط  ها از تشکیل چنین شرکت مسیر حمایت دانشگاه

اعضای هیا  علمي را همزارتر نمزده است. همچنین 

های  تزان در کنار شرکت اندازی مراکز مشترک را نیز مي راه

اخیراً بیشتر مزرد تزجه قرار گرفته هایي که  زایشي از رو 

ایران چند مرکز و  صنعت و علماست، قلمداد نمزد. در دانشگاه 

های گازی  انستیزی مشترک با صنعت )از جمله انستیتز تزربین

اندازی  ( راهOTCبا همکاری شرکت ملي گاز ایران و شرکت 

که این مراکز بجای انجام ی  یا چند  است، با تزجه به این هشد

شزند،  های مشترکي مي دار مامزریت پروژه مزقت، عهده

 تزانند الگزی اثربخشي برای انتقال دانش باشند. مي

های  در رده سزم اهمیت، مي تزان به سازوکارهای آمزز 

دفاتر تعامل با صنعت،  تأسیستخصصي و تبادل نیرو، 

طا  غیررسمي اشاره نمزد. تحقیقا  مشترک و ارتبا

سنتي دارای تخصص، سابقه و اعتبار ها بصزر   دانشگاه

دفاتر  تأسیساند.  های تخصصي بزده آمزز ارائه خزبي در 

 صنعت و علمدانشگاه  مؤثرتعامل با صنعت یکي از ابتکارا  

در تسهیل و تزسعه ارتباطا  متقابل دانشگاه با صنایع و 

سازمان های هدف بزده است. این دفاتر از طرید برگزاری 

های تخصصي و تنظیم بازدیدهای  نشستجلسا  آشنایي و 

صنعتي و تبادل اطتعا  مزرد نیاز به تزسعه تعامت  صنعتي 

کنند. تحقیقا  مشترک نیز با تعریف  دانشگاه کم  مي

 ایجاد از طرید در سطح مليهای کتن فناوری  طرح

با مشارک چند دانشگاه و همچنین های تحقیقاتي  کنسرسیزم

ای مختلف در اخذ حمایت از ه همکاری محققین دانشگاه

تزجه قرار گرفته است. جایگاه مزرد المللي  نهادهای بین

ارتباطا  غیررسمي به عنزان آخرین سازوکار در این رده،  با 

تزجه به اهمیت روابط میان افراد در انتقال دانش میان دانشگاه 

و صنعت قابل بررسي است، هرچند که این سازوکار نه به 

کننده  ه به شکل مکمل و تسهیلصزر  مستقل بلک

سازوکارهای دیگر دارای اهمیت نسبي است. در مجمزع 

ویژگي بسترساز و مکمل بزدن در همه سازوکارهای این رده 

مین دلیل دارای اهمیت ه قابل مشاهده است و شاید به

 اند.  کمتری )بصزر  مستقیم( شناسایي شده

شده و انتشار مطالن  دو سازوکار گرنت و تحقیقا  حمایت

علمي در صنعت طبد نتایج این تحقید در آخرین رده اهمیت 

اند. این نتیجه حاکي از آن است حمایت از  قرار گرفته

ها نتزانسته است تزجه اساتید را به عنزان ی  رو   نامه پایان

 های مهم ارتباط با صنعت جلن نماید، همچنین گرنت

تحقیقاتي در کشزر هنزز عمزما محدود و در مقیاس کزچ  

یابد و البته همپای این مزضزع فرایندهای رقابتي  تخصیص مي

)مبتني بر شایستگي علمي( و شفاف برای دریافت گرنت 

کمتر در کشزر وجزد دارد. انتشار مطالن علمي در صنعت نیز 

ل دانشگاه بیشتر با کارکرد ترویجي مدنظر است تا ارتباط متقاب

 و صنعت. 
 

 هاي پژوهش یافته -5

بندی سازوکارهای تعاملي، با  عتوه بر اولزیت مقالهدر این 

تزجه به اینکه سازوکارها به تناسن همکاران مختلف 

کارآمدی متفاوتي دارند، اهمیت همکاران مختلف نیز مزرد 

بندی  بررسي قرار گرفت. این رویکرد امکان اولزیت
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تصمیما  عملیاتي برای تزسعه تعامت  صنعتي برای 

-های سازوکار دانشگاه را بصزر  شناسایي مهمترین گزینه

 نماید.  همکار فراهم مي

های ارتباطي دانشگاه  از منظر شناخت مهمترین طرف

های صنعتي  ایران، طبد نتایج بدست آمده شرکت صنعت و علم

مي مهمترین های دولتي و عمز و خدماتي و سپس سازمان

های تحقیقا   شزند. سازمان همکاران دانشگاه محسزب مي

گذاران حقیقي و  های فناوری، سرمایه عمزمي و صندوق

تزان در  حقزقي، محققان و مراکز آمززشي و پژوهشي را مي

های  ای )پارک های واسطه رده دوم اهمیت و در نهایت سازمان

نام برد. با تزجه به آخر   فناوری، مراکز رشد و ...( را در رده

غلبه سازوکار خدما  و قراردادهای تحقیقاتي در میان 

مجمزعه سازوکارها و همچنین با تزجه به اینکه بخش مهمي 

های تجاری )دولتي و  از اعتبارا  تحقیقاتي در اختیار شرکت

های دولتي است، این سطح از اهمیت  خصزصي( و سازمان

رود  ، هرچند انتظار ميرسد این بازیگران منطقي به نظر مي

های تحقیقا  عمزمي مثل بنیاد ملي علم  تقزیت نقش سازمان

و نهادهای شبیه به آن بتزاند اثر بیشتری در تزسعه تحقیقا  

رقابتي شدن دریافت حمایتهای و سازی  پایه و بنیادین، شفاف

تحقیقاتي و امکان هدایت تحقیقا  به سمت مسائل اساسي 

 تحقیقا  را در پي داشته باشد. کشزر و نظار  بر روند

همکار -های سازوکار بندی گزینه ج اولزیتبررسي نتای

« خدما  و قراردادهای تحقیقاتي»دهد  ( نشان مي9)جدول 

های صنعتي و  شرکت»ترین سازوکار تعامل با  به عنزان مهم

مطرح است. « های دولتي و عمزمي سازمان»و نیز « خدماتي

با تزجه به اینکه انعقاد قرارداد تحقیقاتي به عنزان مهمترین 

دولتي به عنزان  های های صنعتي و سازمان سازوکار و شرکت

مهمترین همکاران دانشگاه شناسایي شده بزدند، اولزیت اول 

غالن در  رویکردِاین گزینه برای دانشگاه محرز است. 

ایران برای  صنعت و علمها و اقداما  عملیاتي دانشگاه  سیاست

 یهمکار نزعتزسعه تعامت  صنعتي نیز در راستای همین 

 باشد.   مي

از طرید مشارکت « کمشتربنیان  شهای دان شرکت تأسیس»

و « های فناوری های تحقیقا  عمزمي و صندوق سازمان»با 

های صنعتي  شرکت»به « های تخصصي و تبادل نیرو آمزز »

دانشگاه  بهدوم   تزان به عنزان اولزیت را مي« و خدماتي

ایران معرفي نمزد. دانشگاه اخیرا در حال طراحي  صنعت و علم

صت مطالعاتي اساتید در صنعت و همچنین الگزهایي برای فر

فرصت مطالعا  دانشگاهي برای خبرگان صنعت است که 

 تزاند همراستا با اهمیت تبادل نیرو قلمداد شزد.  مي

های  سازمان»با همکاری « اندازی مراکز و نهادهای مشترک راه»

تحقیقا  مشترک و یا مشارکت در »و « دولتي و عمزمي

محققان و مراکز آمززشي »با کم  « يهای تحقیقات کنسرسیزم

در اولزیت سزم شایسته تزجه است. همچنین « و پژوهشي

« دفاتر و مراکز تعامت  خاص در صنعت و دانشگاه تأسیس»

 تأسیس»و « های دولتي و عمزمي سازمان»با مشارکت 

گذاران  سرمایه»با مشارکت « کمشتربنیان  های دانش شرکت

انتشار مطالن »بعد قرار دارند.  های در رده« حقیقي و حقزقي

ارتباطا  »و « های صنعتي و خدماتي شرکت»مربزط به « علمي

در « محققان و مراکز آمززشي و پژوهشي»با « غیررسمي

 ها قرار دارند.  انتهای فهرست اولزیت
 

 گيري نتيجه -6
تعدد سازوکارهای ارتباطي دانشگاه با صنعت و نیز تعدد 

تزاند برای ایفای نقش بهتر در نظام  بازیگراني که دانشگاه مي

گیری در  ها همکاری کند، عمت تصمیم ملي نزآوری با آن

ها را پیچیده و مستلزم  خصزص انتخاب مهمترین اولزیت

یافته در این  نماید. الگزی تزسعه استفاده از الگزیي روشمند مي

گیرندگان دانشگاهي کم  کند تا بر  تزاند به تصمیم مي مقاله

های همکاری تمرکز کرده  دارترین سازوکارها و طرف اولزیت

کننده برای تزسعه  ساز، مشزق و حمایت و اقداما  زمینه

 ها تعریف نمایند. تعامت  صنعتي را با محزریت اولزیت

دهد  ایران نشان مي تصنع و علمنتایج تحقید در دانشگاه 

ای میان دانشگاه و صنعت  انعقاد قرارداد تحقیقاتي و مشاوره

تزاند ناشي از  شزد که مي ترین رو  تعاملي تلقي مي مهم

های خزدکفایي  مرسزم بزدن این رو  در کشزر، سیاست

های پایش درآمد حاصل از  ها که متصل به نظام مالي دانشگاه

ها به این  ها و سازمان بال شرکتباشد و نیز اق قراردادها مي

های زایشي و مراکز  شرکت تأسیسسازوکار باشد. دو رو  

 ی دارای اهمیت قابل تزجهي هستند.مشترک نیز در رده بعد

ترین  با تزجه به اینکه انعقاد قرارداد تحقیقاتي به عنزان مهم

های دولتي به عنزان  های صنعتي و سازمان سازوکار و شرکت
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کاران دانشگاه شناسایي شده بزدند، اولزیت اول ترین هم مهم

این گزینه برای دانشگاه محرز است. چه بسا این مزضزع 

های  ها و سازمان حاکي از آمادگي و پذیر  باالیي شرکت

طرف همکاری دانشگاه نیز برای تعامل از این طرید باشد که 

 تر قرار گیرد. به تزاند در تحقیقا  بعدی مزرد بررسي دقید مي

طزر کلي در این تحقید از منظر دانشگاه به تزسعه تعامت  

تزان در تحقیقا  بعدی مزضزع را  صنعتي پرداخته شد و مي

 از منظر سایر بازیگران مزرد بررسي قرار داد. 

های تزسعه تعامت  صنعتي را از  بندی گزینه نتایج اولزیت

ر دارد. تزان مزرد ارزیابي قرا منظر جذابیت و تزانمندی نیز مي

در  استفاده شدهمعیارهای ارزیابي اهمیت تعامت  صنعتي 

این تحقید عمدتاً از جنس جذابیت هستند؛ بدین معني که اگر 

تزاند  ای در این معیارها حائز امتیاز بیشتری شزد، مي گزینه

آورده بیشتری از محیط بیروني برای دانشگاه داشته باشد. لذا 

دار با فرض وجزد  تهای اولزی تزان گفت گزینه مي

پیشنهاد است.  لهای منتخن قاب های کافي در حززه تزانمندی

در واقع اتخاذ راهبرد تهاجمي بدون وجزد تزانمندی کافي، 

ها در پي  ریس  باالیي در عدم مزفقیت و تحمیل هزینه

تزان در تحقیقا  دیگری  خزاهد داشت. از این رو، مي

های بهینه  ی برای جهتگیر مزضزع تزانمندی را نیز در تصمیم

 تزسعه تعامت  صنعتي مزرد تزجه قرار داد.   
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