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Abstract 

The The role of universities since the 
inception of the Bologna University in the 
late 11th century until the 19th century, 
fulfilling education function has been the 
concern of universities. Gradually, the 
increased importance of science policy in the 
early 20th century, universities and research 
institutes became responsible for research 
function as well. In addition to the two 
mentioned principal functions, some other 
functions have been proposed for universities 
and research institutes known as the third 
mission. Amplified significance of 
technology and innovation policy since the 
mid-20th century led to technology 
development efforts by universities through 
mechanisms such as collaboration with 
industry and founding spin-offs. In recent 
years, with the emergence of systemic view to 
innovation and then innovation systems, the 
role of universities and research institutes has 
also become of more salience in innovating 
and creating economic profits. More recently 
some scholars, by coining developmental 
universities concept, have raised the role of 
universities and research institutes in 
promoting innovation and entrepreneurship, 
in other words, playing a social and economic 
part based on the needs of their proximal 
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communities. Along with the changes in role 
of universities and research institutes, policies 
have been designed and implemented by 
governments to strengthen the functions of 
education, research, and the third mission in 
different countries. In this article, various 
aspects of the role and influence of 
universities and research institutes in the 
system of science, technology and innovation 
and the course of their evolution are 
discussed. Two case studies of activities, 
especially focused on their third mission, of 
two universities in Iran are presented in the 
last section. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  

  علم، فناوري و نوآوري نامه جامع سیاست ویژه
  1398، تابستان 2سال یازدهم، شماره 

 

  

  حمایت از آنهاهاي  ها در توسعه علم و فناوري و سیاست ها و پژوهشگاه نقش دانشگاه
  

  1محمدصادق خیاطیان یزدي، *1کیارش فرتاش

  استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوري، دانشگاه شهید بهشتی، تهران -1
  

  دهیچک
به تدریج با اهمیت . است داشتهجریان محوریت کارکرد آموزش  رعموماً بها  نقش دانشگاه ،میالدي 19قرن  تا  11از زمان تأسیس دانشگاه بولونیا در اواخر قرن 
عالوه بر دو کارکرد محوري یادشده، کارکردهاي دیگري . دار شدند پژوهش را نیز عهده وظیفهها  ها و پژوهشگاه یافتن سیاست علم در اوایل قرن بیستم، دانشگاه

زمان با افزایش اهمیت سیاست فناوري و نوآوري از اواسط  هم .شوند یت سوم شناخته میمأمورها مطرح شده که تحت عنوان  ها و پژوهشگاه نیز براي دانشگاه
. هاي زایشی دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت ها از طریق سازوکارهایی همچون همکاري با صنعت و تأسیس شرکت قرن بیستم، توسعه فناوري توسط دانشگاه

ها در نوآوري و خلق ثروت نیز اهمیت  ها و پژوهشگاه هاي نوآوري، نقش دانشگاه نظام نظریه مند به نوآوري و سپس نگاه نظام هاي اخیر با متداول شدن در سال
ینی را فراتر از گذشته آفرها در توسعه نوآوري و کار ها و پژوهشگاه گرا نقش دانشگاه هاي توسعه اخیراً برخی محققان با مطرح کردن دانشگاه. بیشتري یافته است
ها،  ها و پژوهشگاه زمان با تحوالت در نقش دانشگاه هم. اند و اقتصادي بر اساس نیازهاي جوامع پیرامونی خود دانسته نقش اجتماعی يو به بیان دیگر ایفا

در این مقاله . یت سوم در کشورهاي مختلف طراحی و اجرایی شده استمأمورها براي تقویت کارکردهاي آموزش، پژوهش و  هایی نیز از طرف دولت سیاست
ها و  ها در نظام علم، فناوري و نوآوري و سیر تحوالت آنها پرداخته و دو مطالعه موردي از فعالیت ها و پژوهشگاه نقش و تأثیرگذاري دانشگاهبه ابعاد مختلف 

  .شود یت سوم ارائه میمأموراقدامات دو دانشگاه داخلی خصوصاً در موضوع 
  گرا، دانشگاه، پژوهشگاه ژوهشگاه در توسعه علم و فناوري، دانشگاه توسعهو پژوهشگاه، نقش دانشگاه و پ  کارکردهاي دانشگاه: ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Fartash, K., & Khayyatian Yazdi, M. S. (2019). The Role Universities and Research Institutes Plays in Science and 
Technology Development and Policies Supporting Them. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 255-267. 
{In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

 و نهادهاي  دانشگاهاز زمان مدارس فلسفه یونان باستان، 
 آنها .اند پشتیبان و حامی توسعه علم و فناوري بوده ،مشابه

و به  بودند پردازي و انتشار دانش موجود متمرکز ابتدا بر نظریه
تدریج از قرن نوزده میالدي اکتشافات علمی و توسعه فناوري 

ها از زمان تأسیس  نقش دانشگاه]. 1[اند  را نیز بر عهده گرفته
حدود دویست سال دانشگاه بولونیا در اواخر قرن یازده تا 

عموماً با محوریت کارکرد آموزش مورد توجه بوده که  پیش،

                                                 
  k_fartash@sbu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

پژوهش . شود یایی شناخته میهاي مدل بولون به عنوان دانشگاه
با  1810هاي دانشگاه از سال  به عنوان بخشی از فعالیت

1تأسیس دانشگاه برلین
آغاز و تحت مدل دانشگاه همبولتی  2

معروف شد و دیگر کشورها و خصوصاً آمریکا پس از پایان 
اي  از این مدل استفاده گسترده 1860جنگ داخلی دهه 

مؤسسات پژوهشی در قرن نوزده ها و  توسعه دانشگاه. نمودند
میالدي با نقش پررنگ آمریکا و توجه به پژوهش در 

                                                 
نام آن به  1949ترین دانشگاه شهر برلین است و در سال  دانشگاه برلین قدیمی -12

  .تغییر یافت (Humboldt University of Berlin)دانشگاه همبولت 
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 1876کشاورزي با تأسیس دانشگاه جان هاپکینز در سال 
هاي ممتازي چون  اهسرعت یافت و بر اساس این مدل دانشگ

مبیا، شیکاگو، کرنل، استنفورد، میشیگان و هاروارد، کل
  ].3و2[د دنشتأسیس  1900ویسکانسین تا سال 

وتوسعه،  ها و مؤسسات پژوهشی دولتی در کنار تحقیق دانشگاه
ها و تجهیزات و مهندسان و دانشمندان یکی از  آزمایشگاه
و  هستند هاي مهم نوآوري فناورانه و پیشرفت علمی ورودي
هی و آموزش دو رکن اصلی نوآوري  هاي دانشگا پژوهش

ري علمی و پذی از چند منظر در رقابت و 1شوند محسوب می
هاي  اوالً، بسیاري از پژوهش :هستندفناورانه ملی حائز اهمیت 

اي،  هاي فناورانه مانند اینترنت، انرژي هسته علمی و نوآوري
ها و  هاي دانشگاه ابتدا در آزمایشگاه... قلب مصنوعی و 

ها و مؤسسات  ؛ ثانیاً، دانشگاهدادندمؤسسات پژوهشی رخ 
به صورت  ،عت و دولتاز طریق تعامل با صنپژوهشی 

  ].4[شوند  غیرمستقیم موجب ترویج تغییرات فناورانه می
هاي بعضاً منفی که در خصوص نقش  با تمام نقدها و تحلیل

ها در تغییرات فناورانه و نهایتاً توسعه  ها و پژوهشگاه دانشگاه
هاي  صورت گرفته، محققان زیادي نقش مهم پژوهش

هاي اقتصادي غالب  انه بخشدانشگاهی در فرآیند تغییر فناور
این ]. 5[اند  کشورها را بر اساس شواهد تاریخی گوشزد نموده

ها  ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه سویی پژوهش امر اهمیت هم
شود و عمالً بدون همکاري  با توسعه اقتصادي را یادآور می
نوآوري و اقتصادي  عمیق کامل و متناسب این نهادها توسعه

ترین  بر این اساس در مقاله حاضر مهم. اشدب دور از ذهن می
ها مورد بررسی  ها و پژوهشگاه ها و کارکردهاي دانشگاه نقش

ها و  هاي تأثیرگذاري دانشگاه ترین جنبه قرار گرفته و مهم
ها در توسعه علم، فناوري و نوآوري و نیز توسعه  پژوهشگاه

به  در ادامه. شود اند تشریح می واقع شده  جوامعی که در آن
ها در  ها و پژوهشگاه ها و کارکردهاي دانشگاه بندي نقش جمع

هایی  ترین چالش توسعه علم، فناوري و نوآوري و ارائه مهم
ها با آن مواجه هستند پرداخته  ها و پژوهشگاه که دانشگاه

شریف و زابل   هاي ارائه دو مطالعه موردي از دانشگاه. شود می
انشگاه یادشده را مورد که تأثیرگذاري و کارکردهاي دو د

  .باشد دهد بخش پایانی مقاله حاضر می بررسی قرار می

                                                 
هاي  حقوق مالکیت فکري، یارانه: پنج رکن اصلی نوآوري عبارتست از -1

  ]4[و سیاست تجاري  و مؤسسات پژوهشی  پژوهش، آموزش، دانشگاه

ها در توسعه  ها و پژوهشگاه تحول نقش دانشگاه -2
  علم، فناوري و نوآوري

، نقش طی زمانمتناسب با درك غالب از فرآیند نوآوري 
 - گذاران سیاست حداقل از دید - ها  ها و پژوهشگاه دانشگاه

اي که نوآوري  بر این اساس در دوره. دچار تحول شده است
ها  ها و پژوهشگاه شد دانشگاه با مدل خطی شناخته می

با . شدند ترین مرکز نهادي درگیر تحقیقات پایه تلقی می مهم
که در آن تولید  3تولید دانش توسط گیبونز 22مود بحث طرح

در مقابل  -اي و تعاملی  رشته گرا، بین دانش و پژوهش جمع
ها و صنعت  ها و پژوهشگاه رویکردهاي قبلی که دانشگاه

مطرح شد تقویت  -تنگاتنگی با هم نبودند  داراي رابطه
همکاري با دیگر بازیگران از جمله صنعت در پژوهش و 

با پذیرش رویکرد ]. 6[فناوري براي آنها اهمیت یافت 
نظر نقش میالدي که از م 20مند به نوآوري در اواخر قرن  نظام

گیبونز  2ها تفاوت زیادي با مود ها و پژوهشگاه دانشگاه
ها یکی از نهادهاي کلیدي  ها و پژوهشگاه نداشت دانشگاه

در ) اي ح ملی، بخشی، فناورانه و منطقهودر سط(نظام نوآوري 
در چارچوب مارپیچ . بروز و گسترش نوآوري شناخته شدند

ها در کنار دولت و  ها و پژوهشگاه دانشگاه 4گانه نوآوري سه
ترین بازیگران خلق نوآوري مطرح شدند  صنعت به عنوان مهم

که همکاري تنگاتنگ این سه براي حصول نوآوري ضروري 
 2گانه نوآوري و مود هر دو چارچوب مارپیچ سه]. 8و7[است 

ها  ها و پژوهشگاه تولید دانش، بر لزوم تعامل قدرتمند دانشگاه
  .کنند دیگر نهادهاي اقتصادي تأکید می با

ها نیز همراه با تحوالت نقش  ها و پژوهشگاه ساختار دانشگاه
اند؛ به این ترتیب  ها دچار تغییر شده ها و پژوهشگاه دانشگاه

در پاریس  یهاي تأسیس شده در قرون وسط که اولین دانشگاه
ستقالل و بولونیا داراي استقالل مدیریتی و مالی بودند و این ا

. شد هاي وقت و نیز کلیسا به رسمیت شناخته می توسط دولت
میالدي این امر در اروپا تداوم داشت تا اینکه با  18تا قرن 

ها در  هاي مدرن کنترل و نقش دولت در دانشگاه بروز دولت
در . کشورهاي همچون فرانسه و آلمان بسیار افزایش یافت

ها استمرار  الی دانشگاهمقابل در آمریکا استقالل مدیریتی و م
ترین دلیل نیل این  ، مهمدولت این عدم کنترل کهیافت 

                                                 
2- Mode 2 
3- Gibbons 
4- The Triple-Helix model of innovation 
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ها به سمت کارآفرینی و تغییر تدریجی  ها و پژوهشگاه دانشگاه
اجتماعی - در آموزش و پژوهش متناسب با تغییرات اقتصادي

  ].9[شود  در مقایسه با همتایان اروپایی آنها تلقی می
ص نقش و تأثیرگذاري پس دو رویکرد عمده در خصو

دیدگاه : ها در تولید علم وجود دارد ها و پژوهشگاه دانشگاه
تولید دانش او تعلق دارد که در  2اول به گیبونز و نظریه مود

ها و پژوهشگاه بخش کوچکی از نظام تولید دانش  آن دانشگاه
ها،  شوند و در مقابل نقش اندیشکده محسوب می

در تولید علم قابل توجه و رو هاي دولتی و صنایع  آزمایشگاه
ها  نقش دانشگاه يدیدگاه دیگر ،در مقابل]. 6[به افزایش است
گانه  ها در تولید علم را در قالب مارپیچ سه و پژوهشگاه

دانشگاه، صنعت و دولت بسیار مهم و داراي اهمیت فزاینده 
منتقدان نظریه گیبونز اگرچه متنوع شدن ]. 10[کند  مطرح می

ها و  پذیرند، اما کماکان دانشگاه تولید علم را میهاي  پایگاه
دانند که  ترین محور و قلب تولید علم می ها را مهم پژوهشگاه

ها و  دیگر بازیگران به شدت به نقش تولید علم دانشگاه
ها وابسته هستند و شواهد حاصل از بررسی در  پژوهشگاه

عاي گذر زمان در کشورهایی نظیر کانادا و انگلیس، خالف مد
ها در نظام  ها و پژوهشگاه گیبونز مبنی بر نقش محدود دانشگاه
هاي  یکی از انگیزه]. 11[تولید دانش را اثبات نموده است 

ها که بودجه  ها و پژوهشگاه ها براي همکاري با دانشگاه بنگاه
باشد انتقال بخشی از  آنها تا حد زیادي وابسته به دولت می

ت و این یکی دیگر از دالیلی هاي پژوهشی به دولت اس هزینه
ها در نظام  ها و پژوهشگاه است که نقش محوري دانشگاه

تولید علم قابل چشم پوشی نیست و این که تعامل و نقش 
سایر بازیگران اصلی نظام تولید علم طبق نظریه گیبونز در 

توان و نباید به معنی  حال گسترش و تقویت است را نمی
  .در قلب نظام تولید علم تلقی نمودمحوري آنها   تقلیل جایگاه

  
  آموزش و پژوهش: هاي سنتی دانشگاه نقش -3

ها و  ترین کارکردهاي دانشگاه آموزش و پژوهش مهم
توسط اکثر محققان (ها هستند که چه در پیشینه  پژوهشگاه

و چه در عمل  )گذاري علم، فناوري و نوآوري حوزه سیاست
مورد  )تقریباً همه کشورهاهاي  ها و پژوهشگاه در دانشگاه(

دو کارکرد آموزش و پژوهش به ندرت . اند توجه قرار گرفته
ها و  به تنهایی و بدون توجه به دیگري توسط دانشگاه

دهد  نشان می ها زیرا بررسی شوند ها انجام می پژوهشگاه
تر از تمرکز صرف  زمان به این دو کارکرد اثربخش پرداختن هم

از این رو در این بخش به تفکیک به . ]12[بر یکی از آنهاست 
ها در  ها و پژوهشگاه این دو کارکرد و نقش محوري دانشگاه

در بخش بعدي دیگر . شود توسعه علم و فناوري پرداخته می
ها  ها و پژوهشگاه هاي تأثیرگذاري دانشگاه کارکردها و حوزه

   .شودمرور میشود،  یت سوم شناخته میمأمورکه تحت عنوان 
  انشگاه به عنوان بازیگر محوري آموزش عالید 1- 3

به دلیل باور غالب در خصوص نقش علم و فناوري در 
توسعه، حمایت از گسترش آموزش عالی در سطح ملی مورد 
توجه بسیاري از کشورهاي دنیا قرار گرفته و در همین راستا 

نام و تعداد افراد مشغول به تحصیل در  شاهد افزایش نرخ ثبت
بر اساس . 1در بیشتر کشورهاي دنیا هستیم آموزش عالی

نام در کشورهاي در حال  مؤسسه آمار یونسکو، نرخ ثبت
به عنوان . توسعه با سرعت نسبتاً باالیی در حال افزایش است

 10ایران از  2نام در آموزش عالی مثالی در این زمینه، نرخ ثبت
 69و  2007درصد در سال  30به  1991درصد در سال 

هاي  افزایش یافته که از باالترین نرخ 2016سال درصد در 
  .شود محسوب می خاورمیانهنام در آموزش عالی در  ثبت

  ها به عنوان مجري پژوهش ها و پژوهشگاه دانشگاه 2- 3
ها به عنوان مجري پژوهش مورد  ها و پژوهشگاه نقش دانشگاه

پذیرش تمام کشورها اعم از درحال توسعه و توسعه یافته 
هاي دانشگاهی در  این حال الگوي پژوهشبا . است

کشورهایی چون . کشورهاي مختلف با هم متفاوت است
کرد  برزیل، کوبا و اروگوئه داراي سهم باالتري از هزینه

وتوسعه ملی  کرد تحقیق وتوسعه دانشگاهی از کل هزینه تحقیق
در مقابل کشورهایی چون چین و روسیه اگر چه سهم . هستند

اختصاص وتوسعه  تحقیق به د ناخالص داخلیاز تولی مناسبی 
ریزي اقتصادي که در آن  ، به دلیل نظام متمرکز برنامهدهندمی

هاي  وتوسعه توسط آژانس بخش قابل توجهی از تحقیق
دانشگاهی از  اتگیرد، سهم تحقیق تخصصی دولتی صورت می

  ].14[وتوسعه در آنها کمتر است  کل منابع تحقیق

                                                 
این روند البته در ایران نیز سرعت بسیار باالیی داشته و طبق گزارش سازمان  -1

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، ایران از منظر سهم فارغ التحصیالن 
آموختگان مهندسی  زش عالی و تعداد دانشمهندسی از کل فارغ التحصیالن آمو فنی

  ].13[هاي اخیر جزء پنج کشورهاي برتر دنیا بوده است  در سال
2- Tertiary gross enrolment ratios (GER) 
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ها در نظام ملی   پژوهشگاه ها و نقش دانشگاه -4
  فراتر از آموزش و پژوهش: نوآوري

رویکردهاي مختلف به تحلیل نظام ملی نوآوري اعم از نگاه 
ها  گسترده و محدود، موجب ایجاد تفاوت در نگاه به دانشگاه

. ها در توسعه علم، فناوري و نوآوري شده است و پژوهشگاه
شود که  ش ناشی میمحدود، نوآوري مستقیماً از دان  در نگاه

هاي  داللت بر حمایت از توسعه صنایع پیشرفته و نوآوري
در مقابل در نگاه گسترده، نوآوري پیشران . دارد 1محور علم

فناوري  بهعلم  تبدیلنه فقط از طریق فرآیند  يتوسعه اقتصاد
ها، بلکه از طریق  ها و بنگاه با محوریت دانشگاه 2و نوآوري

تري از بازیگران  توسط طیف گسترده 3لانجام، استفاده و تعام
  .در نظام نوآوري است

ارتباط دانشگاه و صنعت مستقیماً از طریق  ،در نگاه محدود
این نگاه به دلیل . انجامد هاي دانشگاهی به نوآوري می پژوهش

ها در تربیت نیروي  ها و پژوهشگاه نادیده گرفتن نقش دانشگاه
ي سطح پائین در انسانی و نیز اهمیت صنایع با فناور

از طرفی نگاه . کشورهاي در حال توسعه داراي کاستی است
گسترده به نوآوري و بالتبع نظام ملی نوآوري و رویکردهاي 

که  گانه دانشگاه، صنعت و دولت دیگري نظیر مارپیج سه
ها در نظام ملی نوآوري را فراتر  هاي دانشگاه کارکردها و نقش

هاي  ترین بدیل ، از مهمددانن از آموزش و پژوهش صرف می
ها در توسعه علم، فناوري  ها و پژوهشگاه بررسی نقش دانشگاه

و نوآوري در مقابل نگاه محدود به نوآوري محسوب 
هایی که  مجموعه کارکردها و نقش] 15و7[ .شوند می

ها عالوه بر آموزش و پژوهش به آن  ها و پژوهشگاه دانشگاه
یت مأمور. شود یت سوم شناخته میمأمورپردازند به عنوان  می

ها اعم از تأثیر گذاري در  سوم طیفی از کارکردها و نقش
، درگیر )نوآوري صنعتی(ها  نوآوري انجام شده توسط بنگاه

شدن مستقیم در نوآوري و کارآفرینی از طریق اعطاي حق 
هاي زایشی،  و تأسیس شرکت اختراع ثبت شدهلیسانس و 

اورانه و تأثیرگذاري در توسعه تأثیرگذاري در فرارسی فن
محلی و ملی از طریق پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی و 

تا  1-4شود که در بخش  اقتصادي محیط پیرامون، را شامل می
  .تشریح شده است 4-4

                                                 
1- Science-based 
2- STI mode of innovation 
3- DUI mode of innovation 

  هاي دانشگاهی بر نوآوري صنعتی تأثیر پژوهش 1- 4
هاي  ها در نوآوري ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه تأثیر پژوهش

، اما این ]16[ استمورد پذیرش تقریباً همه محققان  صنعتی
در  .هاي مختلف صنعتی یکسان نیست تأثیر در بخش

فناوري و تجهیزات پزشکی این  هایی مانند دارو، زیست بخش
 فاوای نظیر خودرو یا یها تر از حوزه تأثیر بسیار باالتر و مستقیم

تر  پررنگ هاي تحقیقات بنگاهی در آنها بسیار باشد که نقش می
در مجموع در اکثر صنایع به جز استثنائاتی نظیر بخش . است

وتوسعه و  هاي دانشگاهی در تحریک تحقیق دارو، پژوهش
نوآوري صنعتی، تأثیر زیادي ندارند و نقش مشتریان و تولید 

در . تر است کنندگان صنعتی در این تحریک بسیار پررنگ
، روابط  الب مشاورهقها در  ها و پژوهشگاه مقابل نقش دانشگاه

هاي  ها و نیز گزارش غیررسمی و تبادل نظر در همایش
هاي صنعتی  پژوهشی در جهت دهی به نوآوري و پژوهش
هاي صنعت با  قابل مالحظه بوده و از این باب، همکاري

تر  ها در مجاورت جغرافیایی خود رایج ها و پژوهشگاه دانشگاه
ها  ها و پژوهشگاه اه، دانشگ1980و1970طی دهه]. 17[شود  می

هاي  البته با شدت –اکثر صنایع آمریکا در نوآوري صنعتی 
ترین پیشران نوآوري صنعتی  اصلی امااند؛  موثر بوده -متفاوت
 بعد از]. 5[وتوسعه داخلی آنها بوده است  ها، تحقیق در بنگاه

تر یا متقاوتی که  ، تاکنون توضیح دقیق1980و  1970هاي دهه
ترده دیگر محققان قرار گیرد ارائه نشده و اکثر مورد اقبال گس

ها در  کارهاي معتبر امروز هم در خصوص نقش دانشگاه
  .دهند ارجاع می] 5[ کماکان به منسفیلدنوآوري صنعتی 

ها در   ها و پژوهشگاه هاي بسیار موفق محوریت دانشگاه نمونه
سیلیکون در کالیفرنیا و توان در دره اي را می توسعه منطقه

بوستون آمریکا مشاهده نمود که با مشارکت فعال  1284جاده 
هاي برکلی، استنفورد  دانشگاه(هاي زایشی دانشگاهی  شرکت

هاي هاروارد و  و کالیفرنیا در اطراف دره سیلیکون و دانشگاه
MIT  این تأثیر . بنیان گذاشته شد) 128در اطراف جاده
ثبت  راعاتاختاي از طریق تناسب انتشارات علمی و  منطقه

هاي  سازي فناوري شده در یک منطقه جغرافیایی با تجاري
 هاي ترین سیاست یکی از متداول. تپیشرفته قابل مالحظه اس

اي با نقش  هاي منطقه گیري خوشه ها براي تحریک شکل دولت
ها، حمایت از توسعه نهادهایی  ها و پژوهشگاه موثر دانشگاه

                                                 
4- Route 128 
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شد، مراکز علم و فناوري، مراکز ر  همچون پارك
شواهد  اماهاي علمی بوده است  فناوري و قطب/نوآوري

ها، مراکز نوآوري و مراکز  متقنی از نقش مثبت و قطعی پارك
ها و  هاي دانشگاه پژوهش  رشد در توسعه نوآوري

ها در دست نیست و در بهترین حالت، این نقش  پژوهشگاه
دولتی، حضور  1هاي مکمل و تدارکات مشروط به حمایت

هاي مشخص و یا شرایطی از قبیل  هایی در حوزه کتشر
  ].20-18[است ... و سن و  اندازههاي بنیان گذاران،  ویژگی

  ها ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه سازي پژوهش تجاري 2- 4
ها و پژوهشگاه از این باب حائز  سازي در دانشگاه تجاري

هاي مهمی همچون  اي است که منبع نوآوري اهمیت ویژه
DNA ،GPS  وMP3 هاي  سازمان همکاري. اند بوده

سازي  ترین سازوکارهاي تجاري ، مهم2اقتصادي و توسعه
، تأسیس اختراعثبت  را ها ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه پژوهش
هاي زایشی، اعطاي حق لیسانس، همکاري پژوهشی با  شرکت

  فعالیت]. 21-22[ داندمیصنعت و مشاوره به صنعت 
و واگذاري حق  اختراعها در ثبت  ها و پژوهشگاه دانشگاه

میالدي افزایش  1970لیسانس، خصوصاً در آمریکا، در دهه 
هاي  تقریباً تمام دانشگاه 1980شدید یافت و تا پایان دهه 

شاخص دنیا دفاتر ارتباط با صنعت و انتقال فناوري خود را 
فزایش را عموماً به تصویب اگرچه این ا. اندازي نمودند راه

در آمریکا و سپس  1980در سال  3دال-قانون باي
دهند، اما  آموزي دیگر کشورها از این قانون نسبت می درس

در دوره . دال است- واقعیت بیش از صرف اثرات قانون باي
هاي  دال، پژوهش-زمانی منتهی به تصویب قانون باي

حال افزایش و بلوغ  ها از نظر کمی در ها و پژوهشگاه دانشگاه
نظیر زیست (هاي جدید صنعتی و فناورانه  آنها در حوزه

هاي پزشکی و نیز  شناسی و مهندسی ژنتیک در دانشکده
قانون  پس ه بود،بهبود یافت) ها کاربرد کامپیوتر در پژوهش

دال شتاب روندي که پیشتر آغاز شده بود را افزایش داد -باي
توجه به سازوکارهاي . ودگذار روند جدیدي نب و لذا پایه

مالکیت فکري موجب مستند شدن و به اشتراك گذاشتن 
ساز  ها شد که زمینه ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه توانمندي

                                                 
1- Procurement 
2- OECD 
3- Bayh-Dole Act 

.ین قانون در ادامه همین مقاله، معرفی خواهد شدا  

بر خالف باور غالب . هاي بعدي بین دو طرف گردید همکاري
ها و  دفاتر انتقال فناوري و ارتباط با صنعت در دانشگاهکه 

  ارتباط بین صنعت و دانشگاهها موجب برقراري  پژوهشگاه
هاي  ، تسهیل و تراکنش4شوند، نقش این دفاتر عمدتاً رصد می

و تعامل و   تر با هم آشنا بوده بین دو طرفی است که پیش
به عبارت دیگر صنعت براي شناسایی . اند همکاري داشته

ها و پژوهشگاه و نیز سفارش  هاي پژوهشی دانشگاه توانمندي
سازوکارهاي متنوع رسمی و غیر رسمی  به آنها از  پژوهش

مانند مشاوره، استفاده از منتشرات (ارتباط با جوامع علمی 
کند و دفاتر انتقال  استفاده می) دانشگاهی، تعامالت مستقیم

فناوري و ارتباط با صنعت سازوکاري با اولویت پائین در 
هاي مورد توجه صنعت براي ارتباط با  مقایسه دیگر گزینه

هاي بازاریابی دفاتر  با این حال، اهمیت فعالیت. است دانشگاه
هایی که مورد نیاز و توجه باالي  انتقال فناوري در حوزه
ها با  ها و پژوهشگاه ارتباطی بین دانشگاه  صنعت نبوده و شبکه

  ].24[باشد، اهمیت باالیی دارد  صنعت در آنها ضعیف می
داد تحقیقاتی، حق امتیاز یا لیسانس، قرار  در مجموع، اعطاي

گذاري  هاي زایشی، سرمایه تأسیس و مشارکت در شرکت
باواسطه محصوالت و خدمات /مشترك، فروش مستقیم

ترین  ها مهم ها و پژوهشگاه حاصل از پژوهش دانشگاه
باشند که استفاده از  ها می سازي این تالش سازوکارهاي تجاري

مورد ي ها هاي فناوري بسته به ویژگی. هریک مالحظاتی دارد
شامل نوع و چرخه عمر فناوري، انتقال و جذب و ( نظر

هاي  در پژوهش) فناوري و حفاظت از مالکیت فکري
اعم از هزینه، امکان ورود و (دانشگاهی و شرایط بازاري 

حفظ بازار، اعتبار شرکت همکار و جذابیت دریافت کننده 
   .شودسازي استفاده  سازوکارهاي متناسب تجاريباید ) فناوري

  فناورانه 5ها در فرارسی ها و پژوهشگاه نقش دانشگاه 3- 4
ترین نهادهاي پشتیبان در  ها از مهم ها و پژوهشگاه دانشگاه

به اعتقاد برخی از محققان، . شوند فرآیند فرارسی محسوب می
ها و توانمندي در سطح ملی تا حد زیادي به نظام  توسعه بنگاه

هاي  در نظریه. استپژوهش و آموزش عالی کشورها وابسته 
توسعه اقتصادي نئوکالسیکی که پس از جنگ جهانی دوم 

شد، کلید توسعه  رواج یافت و باور مسلط آن روز نیز تلقی می

                                                 
4- Monitor  
5- Catch-up 
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شد و  گذاري در منابع فیزیکی و انسانی معرفی می سرمایه
 فرضگذاري  سرمایهاین  برونداد خودکار  ،تسلط بر فناوري

یادگیري حاصل از تحصیالت  ،در فرآیند فرارسی. شد می
حائز اهمیت آموختگان  المللی دانش دانشگاهی و جابجایی بین

ها، توانمندي انجام  که انباشت قابلیت جا از آن. بوده است
هاي پیشرفته از  وتوسعه کارآمد و دسترسی به آموزش تحقیق
شوند،  نیازهاي یک فرآیند فرارسی موفق محسوب می پیش

ها در این فرآیند اهمیتی دو  وهشگاهها و پژ نقش دانشگاه
ها  هاي بومی صورت گرفته در دانشگاه پژوهش. یابد چندان می

هاي   ها پیشران مهمی براي فرارسی در حوزه و پژوهشگاه
  ].25[شوند  اند که عموماً نادیده گرفته می فناورانه بوده

تجربه اکثر کشورهایی که فرارسی فناورانه از طریق هرچند 
اند، بر اهمیت نقش نظام ملی پژوهش  تولید صنعتی موفق بوده

علوم و مهندسی و نیز  متخصصو آموزش در تأمین نیروهاي 
  هاي تولیدي صحه بنگاه در وتوسعه تحقیقمحققان مورد نیاز 

نعت در مقابل به جز چند استثناء مانند صد، اما گذارمی
هواپیماسازي در برزیل و الکترونیک در کره جنوبی، نقش 

ها در فرآیند فرارسی  ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه پژوهش
در مواردي هم . فناورانه کشورهاي مختلف محدود بوده است

ها در فرآیند فرارسی تأثیر  ها و پژوهشگاه دانشگاه  که پژوهش
ه نبوده، بلکه ها پیشرفته و پیچید اند، این پژوهش داشته

ها و نیز  نیازمحور، عملگرا و بستري براي تعامالت بین بنگاه
بستري براي دعوت از محققان و دانشمندان غیرمقیم براي 

با این حال در کشورهایی نظیر . اند فعالیت در وطن خود بوده
به فناوري خارج از ها  بنگاهایران و کوبا که در دسترسی 
المللی حول فناوري و نوآوري  مرزهاي ملی و تعامالت بین

ها و مراکز  هاي دانشگاه ، نقش پژوهشدارندمحدودیت 
ها به فناوري و کمک به فرارسی  پژوهشی در دسترسی بنگاه

وتوسعه  نقش تحقیق. باید فناورانه اهمیت بیشتري می
ها و مراکز پژوهشی همانطور که اشاره شد اگرچه به  دانشگاه

ولی سی فناورانه موثر نیست، صورت مستقیم در فرآیند فرار
در ایجاد جو مثبت تغییر در انتقال فناوري از طریق 

گذاري خارجی و همکاري بین  سازوکارهایی نظیر سرمایه
هاي داخلی و خارجی در کشورهاي نظیر کره و تایوان  بنگاه

  ].26و25[مثمرثمر بوده است 
  اي ها در توسعه ملی و منطقه نقش دانشگاه 4- 4

هاي مورد نیاز توسعه در  منابع و توانمندي جا کهاز آن
شود، نقش آنها  ها به سهولت یافت می ها و پژوهشگاه دانشگاه

یابد که براي نشان دادن این  در توسعه اهمیت بیشتري می
استفاده  "گرا هاي توسعه دانشگاه"اهمیت به اختصار از 

ها  این نقش در کشورهایی که بخش عمده پژوهش. شود می
ایران و  نظیر( گیرد ها صورت می ها و پژوهشگاه گاهدر دانش
هاي  برخالف رویکرد دانشگاه استوتر  برجسته )برزیل

ها و  کارآفرین در کشورهاي توسعه یافته که دانشگاه
ها را نهادي موثر در سطح ملی و محلی با رویکرد  پژوهشگاه

کند، دانشگاه  بازار محور و در تعامل با صنعت معرف می
ها  ها و پژوهشگاه را به عنوان جایگاه بایسته دانشگاهگ توسعه

در نظام ملی نوآوري کشورهاي در حال توسعه مطرح شده 
گرا نهادي داراي تعامل  در تعریفی ساده، دانشگاه توسعه. است

است که ) از جمله صنعت(هاي مختلف جامعه  باز با بخش
 کند؛ بلکه ضمن گیري نمی صرفاً با منطق سودآوري تصمیم

برخورداري از استقالل کافی، منطق آن کمک به توسعه 
یک دانشگاه ممکن  ،بر این اساس. اجتماعی و اقتصادي است

است تمرکز بیشتر بر آموزش و دیگري حل مسئله در سطح 
از رویکرد  بایدمنطقه یا ملی را دستور کار خود قرار دهد و 

. ها خودداري شود ها و پژوهشگاه براي همه دانشگاه 1یکسان
هاي مستمر  آموزش) رود الف گرا انتظار می از دانشگاه توسعه

ها با مسائل عملی را از بعد  مسئله محور و ترکیب تئوري
هاي متمرکز بر مسائل  پژوهش) آموزشی دنبال نماید؛ ب

ا تحقیق و ابزارهاي علمی ر  محلی و ملی با بکارگیري روش
اعم از (هاي عمومی  مهارت) دستور کار خود قرار دهد؛ ج

پشتیبان نوآوري ...) روحیه کار تیمی، تعامل، مسئله محوري و 
  ].27[در اعضاء خود ترویج نماید 

  ها  هاي دانشگاه یتمأموربندي کارکردها و  جمع 5- 4
ها بیشتر به عنوان  ها و پژوهشگاه اگر چه پیشتر دانشگاه

شدند که علم را صرفاً براي مقاصد  ناخته میش 2هاي عاج برج
ها به دنبال استفاده از آنها  کردند، امروز دولت علمی دنبال می

                                                 
1- One size fits all 
2- Ivory towers 

رود که اندیشمندان در آن  این اصطالح در اشاره به جهان یا محیطی به کار می
. شوند هاي عملی زندگی روزمره می دغدغه مستقل و بیگانه با هاي بررسیمشغول 

از جهان روزمره  جداییهاي تحقیرآمیز در خصوص  معموالً حامل داللت عاجبرج 
خفیه، بیش از حد تخصصی، یا حتی بی حاصل و نخبه  پژوهش که در قالب است
   .شود مطرح می آکادمیک بیش از حد گرایی
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برخی ]. 9[به عنوان ابزاري توانمند در توسعه اقتصادي هستند 
ها  ها و پژوهشگاه محققان نقش مهم و پررنگی براي دانشگاه

شگاه در توسعه قائل هستند و در این راستا مفهوم دان
به این معنا که نقش . اند را مطرح و توسعه داده 1گرا توسعه
ها صرفاً تأمین دانش و فناوري نیست،  ها و پژوهشگاه دانشگاه

کشورها نیز  2بلکه در توسعه اقتصادي و انسجام اجتماعی
گرا، توجه و  هاي توسعه در مدل دانشگاه .داراي اهمیت هستند
اعم (اي  ها به توسعه جامعه ها و پژوهشگاه ایفاء نقش دانشگاه
شود، که  اند پرداخته می که در آن واقع شده) از محلی و ملی

ترین مصادیق آن کمک به فرارسی فناورانه، توسعه  مهم
  .باشد محیطی می هاي زیست اقتصادي، مقابله با فقر و چالش

  
ها در توسعه  ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه چالش -5

  علم و فناوري
هاي مختلف اثرگذاري و  پیشین مقاله بر جنبه هاي در بخش

ها در نظام توسعه علم، فناوري و  ها و پژوهشگاه نقش دانشگاه
هایی که  ترین چالش در این بخش به مهم. نوآوري پرداخته شد

گانه آموزش،  هاي سه نقش يها و پژوهشگاه در ایفا دانشگاه
جه با آن موا) اثرگذاري اجتماعی(یت سوم مأمورپژوهش و 

  .شود هستند، به صورت اجمالی پرداخته می
  سازي آموزش عالی کمبود منابع مالی و خصوصی 1- 5

توسعه آموزش عالی در اکثر کشورهاي درحال توسعه دنیا که 
بعضاً داراي سرعت بسیار باالیی نیز بوده، عموماً با 

سازي آموزش عالی بدون کنترل کیفیت همراه بوده  خصوصی
. شود بازار مدارك دانشگاهی شناخته میاست که تحت عنوان 
هاي خصوصی حضور جدي در  دانشگاه ،در برخی کشورها

فعال  کارشناسیتحصیالت تکمیلی ندارند و صرفاً تا سطح 
این  در حال توسعه، سهم  کشورهاي بعضیهستند، اما در 

. هاي تحصیالت تکمیلی باال است در برگزاري دوره ها دانشگاه
ها محدود به  ها و پژوهشگاه دانشگاه سازي فرآیند خصوصی

ها و  اندازي واحدهاي دانشگاه مرزهاي ملی نیست و راه
اي از  هاي یک کشور در دیگر کشورهاي نمونه پژوهشگاه

  ].30و27[سازي آموزش عالی است  المللی شدن خصوصی بین
  صنعت باکمبود منابع و فشار براي ارتباط دانشگاه  2- 5

                                                 
1- Developmental universities  
2- Social cohesion  

براي کمبود منابع در آموزش عالی ارائه هایی که  از دیگر پاسخ
در این راستا . شود تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه است می

ها با هدف انتقال دانش به صنعت، به  ها و پژوهشگاه دانشگاه
اندازي دفاتر تخصصی ارتباط صنعت، دفاتر مالکیت فکري  راه

هاي علم و فناوري در مجاورت خود  و ایجاد پارك
-با این حال باید پذیرفت که نه منطقی و نه واقع .اند پرداخته

گرایانه است که سعی کنیم تمام صنعت را به همکاري با تمام 
در برخی صنایع پیشرفته . ها واداریم ها و پژوهشگاه دانشگاه

مند به حفظ ارتباط  ها عالقه مانند نرم افزار و دارویی، بنگاه
 اغلب اما تندها هس مستمر پژوهشی و فناورانه با دانشگاه

هاي  ها را منبع مهمی در فعالیت ها و پژوهشگاه ها دانشگاه بنگاه
ترین نوع همکاري و  غالب لذا]. 31[دانند  نوآورانه خود نمی
ها با صنعت از طریق بکارگیري  ها و پژوهشگاه ارتباط دانشگاه

  ].32و30[آموختگان دانشگاهی است  دانش
  عالیتقاضاي رو به کاهش براي آموزش  3- 5

آموختگان  تقاضاي رو به افزایش براي بکارگیري دانش
آموزش عالی در یک کشور ارتباط مثبتی با نرخ تغییرات فنی 

با این حال، تخصیص منابع محدود ]. 33[در سطح ملی دارد 
عمومی براي گسترش آموزش عالی تبدیل به یک چالش براي 

. شده استاکثر کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه 
آموختگان تحصیالت  از طرفی تقاضاي پائین براي دانش

تکمیلی و به طور کلی دارندگان مدارك دانشگاهی که موجب 
 3شده نرخ بیکاري این افراد بیشتر از دیگر متقاضیان کار باشد

پژوهشگران در استخدام وکار  بخش کسبو نیز سهم اندك 
حال توسعه و درصد در کشورهاي در  20تا  10عموماً بین (

، اختصاص منابع )درصد در کشورهاي توسعه یافته 50باالي 
عمومی بیشتر و گسترش آموزش عالی را دچار چالش نموده 

از طرف دیگر رکود تغییرات فنی و سازمانی در بخش . است
وکار کشورهاي در حال توسعه موجب کاهش تقاضاي  کسب

خصوصاً آموختگان برتر دانشگاهی و  کلی آنها براي دانش
به عنوان یک نمونه، ]. 30و27[تحصیالت تکمیلی شده است 

هاي گذشته به  سال آموزش عالی در ایران طی  يکاهش تقاضا
صورت یک تهدید جدي براي عرضه گسترده آموزش عالی 
در این کشور تبدیل شده و تعداد دانشجویان آن با سرعت 

                                                 
 25التحصیالن دانشگاهی حدود  بیکاري فارغبه عنوان مثال در کشور ایران نرخ  -3

 ].13[باشد  درصد و نزدیک به دو برابر نرخ بیکاري کل می
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 1393-94فقط از سال تحصیلی . زیادي در حال کاهش است
میلیون به حدود  4.8، تعداد دانشجویان از حدود 1396-97تا 

  .1میلیون کاهش یافته است 3.6
  
  ها ها و پژوهشگاه هاي حمایت از دانشگاه سیاست -6

یت مأمورسه کارکرد عمده آموزش، پژوهش و  گفتیم که
سازوکارهایی هستند که موجب نقش آفرینی گسترده  ،سوم

ها در توسعه منابع انسانی، علمی،  ها و پژوهشگاه دانشگاه
با توجه به نقش مهم . اند فناورانه و در نهایت اقتصادي شده

هاي توسعه علم،  ها در پیشبرد سیاست ها و پژوهشگاه دانشگاه
که در –فناوري و نوآوري به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

از   ها حمایت ، دولت-هاي پیش مورد بحث قرار گرفت  بخش
این  که اند دنبال نموده نهفعاالها را  ها و پژوهشگاه دانشگاه
  .گیرد قرار می بررسیمورد  اینجاها در  حمایت

اي و خصوصاً آموزش عالی  نقش نهاد آموزش عمومی، حرفه
رسی هاي علوم پایه و مهندسی در توسعه و فراف در حوزه

فناورانه کشورها بسیار موثر بوده و در فرآیند توسعه 
کشورهایی نظیر کره، تایوان، ژاپن و آلمان مورد تحلیل 

از این رو حمایت ]. 35و34[محققان مختلف قرار گرفته است 
ها در  ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه و تأمین مالی پژوهش

 کشورهاي مختلف مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته
درصد از  80، بیش از  2014در سال  به عنوان مثال. است

در کشورهاي اتحادیه اروپا و بیش از  2هزینه پژوهش عمومی
درصد هزینه پژوهش عمومی در کشورهاي عضو سازمان  90

که ها تأمین شده  هاي اقتصادي و توسعه توسط دولت همکاري
ها قرار  ها و پژوهشگاه بخش عمده آن در اختیار دانشگاه

تامین دولتی ( هاي تقاضامحور حمایت از پروژه]. 36[گیرد  می
بخشی از بودجه قراردادهاي پژوهشی که کارفرماي خصوصی 

، حمایت از ثبت مالکیت فکري )به دانشگاه سفارش بدهد
تخصیص ها و پژوهشگاه و نیز  هاي دانشگاه حاصل از پژوهش

پژوهشی که توسط دولت در اختیار  اعتباراتها و  بودجه
ترین مصادیق  گیرد از مهم ها قرار می ها و پژوهشگاه دانشگاه

  .شود ها محسوب می این حمایت
نام  از طرفی گسترش سریع آموزش عالی که افزایش نرخ ثبت

                                                 
1- https://irphe.ac.ir  
2- Public research 

ها در اکثر  ، با حمایت دولتآن استترین شاخص  مهم
سعه و تقریباً تمام کشورهاي توسعه کشورهاي در حال تو

برزیل، چین و ایران نیز جزء ]. 28و14[دنبال شده است   یافته
شوند که حمایت  کشورهاي شاخصی در دنیا محسوب می

دولت منجر به گسترش نفوذ و توسعه کمی بسیار سریع 
  .آموزش عالی در این کشورها شده است

ها و  نشگاهها از استقالل مالی و اداري دا حمایت دولت
پذیري و نیز ثبات  هاي دولتی براي بهبود انعطاف پژوهشگاه

گیري نیز از سازوکارهایی است که در  مدیریتی و تصمیم
ایران  و ]14[ است کشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته

هاي  از جمله کشورهایی است که طی دهه گذشته تالش
ها و  گاهموثري براي افزایش استقالل اداري و مالی دانش

در این . هاي دولتی در آن صورت گرفته است پژوهشگاه
هاي دولتی  ها و پژوهشگاه راستا، هیأت امنایی کردن دانشگاه

رغم نواقصی که در اجرا  شمسی که علی 1380در اوایل دهه 
به همراه داشته، توانسته انعطاف و سهولت بیشتري در 

  ].37[غان آورد هاي اداري را به ارم ها و فرآیند گیري تصمیم
هاي  سازي پژوهش حمایت از تجاري براي هاي سیاستی تالش
 از طیفی از ابزارها از حمایت نیز، ها ها و پژوهشگاه دانشگاه
کاربردي  تحقیقات انجام صنعت، و دانشگاه بین هاي همکاري

خریدها و  ها، پیش یارانهي و نیاز محور دانشگاهی، اعطا
ها و  هاي دانشگاه از پژوهشتدارکات دولتی با هدف حمایت 

ها، تا پشتیبانی از  ها و متقاضیان این پژوهش پژوهشگاه
اعم از دانشجویان و (آموختگان و پرسنل دانشگاه  دانش
هاي توسعه فناوري  وکار و فعالیت اندازي کسب در راه) اساتید

ترین مصادیق این ابزارهاي  مهم. گیرد و کارآفرینی را در بر می
 از فکري مالکیت انتقال توان در قالب تسهیل سیاستی را می

هاي خصوصی،  بنگاه به هاي دولتی ها و پژوهشگاه دانشگاه
ها  علمی و دانشجوبان دانشگاه هیأت اعضاي همکاري تسهیل

 صنعت، مجاز نمودن و تشویق پرسنل و به ها و پژوهشگاه
اندازي  راه جهت ها ها و پژوهشگاه دانشگاه علمی هیأت اعضاي
اي به  هاي مشاوره و فعالیت) هاي زایشی شرکت(وکار  کسب

دال تقریباً -قانون باي. سازي نمود صنعت تدوین و پیاده
ترین سیاستی است که ابتدا در آمریکا در راستاي حمایت  مهم

شد و   ها و پژوهشگاه پیاده هاي دانشگاه سازي پژوهش تجاري
تی مشابه در دیگر هاي سیاس تدریجاً الهام بخش تالش
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در ادامه به صورت اجمالی به این . گردیدکشورهاي جهان 
  :شود سیاست کلیدي و نتایج حاصل از آن پرداخته می

و سپس ) 1789در سال (پس از تصویب قانون اساسی آمریکا 
، ثبت 1790در سال  1تصویب قانون مالکیت فکري این کشور

از نظر . یافتو بعدها کسب درآمد از مالکیت فکري اهمیت 
هاي آمریکا از ابتداي قرن  ها و پژوهشگاه تاریخی دانشگاه

هاي خود را به صورت پتنت ثبت  میالدي نتایج پژوهش بیستم
ها و  میالدي سهم دانشگاه 1960تا دهه . کردند می

و اعطاي حق  اختراعاتهاي دولتی در ثبت  پژوهشگاه
بود که لیسانس در مقایسه با همتایان خصوصی خود بیشتر 
با نقش . تدریجاً این سهم به نفع بخش خصوصی تغییر کرد

هاي دولتی آمریکایی در  ها و پژوهشگاه گري دانشگاه موثر البی
تصویب  1980دال در سال -، قانون بالاختراعگیر در ثبت 

اجازه  ،هاي دولتی هاي با بودجه شد که به مجریان پژوهش
حق لیسانس از و یا اخذ  اختراعات حاصلهغیرمشروط ثبت 
تصویب این قانون موجب ابطال . نمود آنها را اعطاء می

هاي دولتی شد  هاي مالکیت فکري مجریان و آژانس نامه توافق
هاي آمریکا براي تحکیم  ها و پژوهشگاه و تشویق دانشگاه

و  اختراعاتبرداري از  ارتباط با صنعت از طریق بهره
ا تأمین مالی هاي ب هاي حاصل شده از پژوهش لیسانس حق

دال بخشی از - به عالوه قانون بال. دولتی را به همراه داشت
سیاست جدید آمریکا در تقویت بیش از پیش حقوق مالکیت 

دال عالوه بر مزایایی که در - قانون باي. فکري آن کشور بود
ها و ارتباط  ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه سازي پژوهش تجاري

اي از پایبندي و اعتقاد  با صنعت به همراه داشت، نشانه
گذاران آمریکا به مدل خطی نوآوري بود که در آن  سیاست
یکی از . شود سازي عمدتاً نتیجه پژوهش تلقی می تجاري

شود محدود شدن آن  دال وارد می- انتقاداتی که به قانون باي
و  ها گاه و عدم توجه به کانالبه رابطه صنعت و دانش

ها از طریق آنها  ها و پژوهشگاه سازوکارهایی است که دانشگاه
این . در نوآوري و توسعه اقتصادي موثرتر ایفاء نقش کنند

هاي سیاستی مشابه در دیگر کشورها نیز عیناً  مسئله در تالش
ها محدود به همکاري با صنعت  تکرار شد و نقش دانشگاه

تر در نوآوري و توسعه  و نه نقش آفرینی گستردهشد  فرض
  .]41و23[اقتصادي، 

                                                 
1- Patent Act of 1790 

ثبت شده توسط  اختراعاتدال موجب شد سهم - قانون باي
درصد از کل  0.3هاي آمریکا از حدود  ها و پژوهشگاه دانشگاه

ها پیش از تصویب قانون  ثبت شده توسط آمریکایی اختراعات
میالدي افزایش یابد که  بیستمدرصد تا پایان قرن  4به حدود 

ها و  دانشگاهه اگر چه کاهش توج. حکایت از موفقیت آن دارد
هاي  هاي پایه در مقابل پژوهش به پژوهش ها پژوهشگاه
از پیامدهاي این قانون باشد، تا کنون توانست  میکاربردي 

اي توسط محققان یا بازیگران سیاستی گزارش  چنین عارضه
دال موجب درس -موفقیت قانون باي]. 23[ 2نشده است

) یتالیا و ژاپنبه عنوان مثال آلمان، ا(آموزي دیگر کشورها 
تصویب قوانین مشابهی گردید که البته به دلیلی تفاوت نهادي 

ها به موفقیتی در سطح  دیگر کشورها با آمریکا، این تالش
دال در این کشورها عموماً در -قانون باي. آمریکا منجر نشد

ها  ها و پژوهشگاه هاي دانشگاه انتقال مالکیت فکري پژوهش
دولتی تأمین مالی نشده بودند، به که الزاماً هم با بودجه 

. ها الهام بخش بوده است ها یا پژوهشگاه پژوهشگران دانشگاه
اي از یک  در کنار کشورهاي توسعه یافته یاد شده، ایران نمونه

کشور در حال توسعه است که تالش نموده از منطق سیاستی 
هاي  سازي پژوهش دال براي حمایت از تجاري-قانون باي
هاي تقاضا محور  حمایت از پژوهش. هره جویددانشگاهی ب

هایی در  در این کشور طی دو گذشته تدریجاً منجر به چالش
ها بین مجریان  خصوص مالکیت فکري حاصل از این پژوهش

هاي  و دستگاه) هاي دولتی ها و پژوهشگاه دانشگاه(آنها 
در راستاي حل این چالش، با الهام گرفتن از . اجرایی شد
هاي با  دال، انتقال مالکیت فکري حاصل از پژوهش-قانون باي

  .3تأمین دولتی به مجریان آنها را مجاز نمود
محدود به  هیهاي دانشگا سازي پژوهش تقویت تجاريالبته 

در در اکثر کشورهاي توسعه یافته  این قانون نیست و
مورد توجه قرار گرفته  متنوعی هاي سیاستی هاي بسته قالب
هاي مالی  هاي طیفی از مداخالت و مشوق این سیاست. است

                                                 
نگر بودن ماهیت این پیامدهاي منفی، زمان نسبتاً زیادي براي  با توجه به گذشته -2

طلبد که  ها می ییر رفتار و هنجارهاي محققان و دانشگاهمشاهده آنها از طریق تغ
  .کنداسب را گوشزد میهاي سیاستی متن لزوم ارزیابی

 به فناوري انتشار و توسعه راستاي در :برنامه پنجم 17بند و ماده  2تبصره ...  -3
 که را تجهیزاتی و فنی دانش فکري، مالکیت شود می داده اجازه اجرائی هاي دستگاه

 و ایجاد دولتی فناوري و پژوهشی مؤسسات و ها دانشگاه با قرارداد چهارچوب در
  .نمایند واگذار یادشده مؤسسات و ها دانشگاه به است شده  حاصل



  هاي حمایت از آنها ها در توسعه علم و فناوري و سیاست ها و پژوهشگاه نقش دانشگاه
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سازي و نیز تقویت  و غیرمالی بر اساس مراحل فرآیند تجاري
نظیر دفاتر (ها  ها و پژوهشگاه نهادهاي میانجی بین دانشگاه

علم و   هاي انتقال فناوري، مراکز رشد، مراکز نوآوري، پارك
ط با صنعت، دفاتر مالکیت فکري و مراکز فناوري، دفتر ارتبا

]. 21[ شودرا شامل میبا صنعت ) 1اثبات توسعه مفهومی
ها با  ها و پژوهشگاه ایجاد جریان دانشی مستمر بین دانشگاه

ها از طریق ابزارهاي سیاستی گوناگون که بر  بنگاه
وکار  ها و نیز عملکرد بخش کسب سازي در دانشگاه تجاري

هایی است که باید  گیري د، یکی از جهتتأثیري مثبت دار
   ].38[گذاران کشورها قرار گیرد  مورد توجه سیاست

  
یت سوم دو دانشگاه متفاوت مأمور موردي  مطالعه -7

  ایرانی
ها  در بخشی پایانی مقاله دو مطالعه موردي در خصوص نقش

یت سوم آنها، که مأمورها ، خصوصاً  هاي دانشگاه یتمأمورو 
چه در این مقاله مطرح شده  درك کاربردي آن تواند در می

  .شود کمک نماید، ارائه می
تجربه دانشگاه صنعتی شریف در : 1مطالعه موردي  1- 7

  یت سوممأمورتوسعه علم، فناوري و نوآوري با تأکید بر 
دانشگاه صنعتی شریف یکی از معتبرترین مراکز ارائه آموزش 

تأسیس شده  1344شود که در  عالی در ایران محسوب می
دانشجو و بیش از  10200دانشگاه شریف با حدود . است
هایی محسوب  علمی از جمله دانشگاه عضو هیأت 480
هاي ورودي در مقاطع  هاي برتر آزمون شود که رتبه می

در . مختلف عالقه زیادي براي پذیرفته شدن در آن دارند
ریف یکی ها نیز عموماً دانشگاه ش المللی دانشگاه بندي بین رتبه

به . هاي برتر کشور از نظر رتبه کسب شده است از دانشگاه
این ) 1397اسفند (عنوان مثال در زمان نگارش این مقاله 

در  641و  2تایمز بندي رتبهدر نظام  800-601دانشگاه رتبه 
در . را کسب کرده است 3وبومتریکس بندي رتبهنظام 

هاي آموزش و پژوهش، دانشگاه شریف به  خصوص نقش
بندي معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات  گواه نظام رتبه

هاي آموزشی و پژوهشی در سطح اول  در فعالیت 4و فناوري

                                                 
1- Proof of concept centres (Poc) 
2- Times Higher Education Ranking System 
3- www.webometrics.info 
4- https://edu.msrt.ir/fa 

چه در ادامه این  آن. مؤسسات آموزش عالی کشور قرار دارد
متفاوت دانشگاه  شود، رویکرد مطالعه موردي تشریح می

یت سوم است که موجب شده مأمورشریف در خصوص 
اثرگذاري اجتماعی بر کارآفرینی و نوآوري و در نتیجه آن 
درآمد حاصله از صنعت دانشگاه شریف در سطح برتر ملی و 

جهان براساس  45و رتبه  100از  93.8امتیاز (حتی جهانی 
  .باشد ) 2019در سال  5بندي تایمز نظام رتبه

ها و با استفاده از  انشگاه شریف از طریق طیفی از تالشد
علمی، دانشجویان و  ظرفیت باالي اعضاء هیأت

اي جفرافیایی با تراکم  آموختگان خود توانسته، ناحیه دانش
هاي توسعه فناوري و نوآوري را حول خود  باالي فعالیت
 خیابان بین شریف، در شهر تهران نوآوري ناحیه. ایجاد نماید

 جناح و امام یادگار نوري، اهللا فضل شیخ بزرگراه سه و اديآز
 1397تا اسفند . دارد وسعت هکتار 250 حدود و گرفته قرار

 خود استقرار محل عنوان به را منطقه این ،شرکت 450حدود 
مجموعه اقدامات دانشگاه شریف در . 6ندبود  کرده انتخاب

دهه گذشته منجر به  کم یک راستاي توسعه نوآوري طی دست
وکار دانش بنیان توسط اساتید و  کسب 160تأسیس 

این منطقه میزبان . آموختگان این دانشگاه شده است دانش
پشتیبان "، "وادا"هاي موفق و توانمندي همچون  شرکت

عصر گویش "، "تر شریفافزار گس امن"، "تصمیم مدیران
باشد که در سطح ملی کامالً  می "پارساپلیمر شریف"و  "پرداز

المللی موفق به صادرات  شناخته شده و در سطح بین
ترین  مهم]. 40و39[اند  بر فناوري شده محصوالت مبتنی

 7سازگان دهی به بوم شریف در شکلاقدامات نهادي دانشگاه 
  .قابل مشاهده است 1نوآوري حول این دانشگاه در شکل 

شود، دانشگاه شریف به صورت  که مالحظه می همانطور
مستمر نسبت به تقویت و تکمیل نهادي اجزاء مورد نیاز براي 

هاي فناورانه و نوآورانه پرداخته  حمایت و توسعه فعالیت
البته این مطالعه موردي قصد ندارد تصویري بدون (است 

هاي دانشگاه شریف ارائه دهد و صرفاً سعی  نقص از فعالیت
نگر از اقدامات و دستاوردها فراهم آید و  صویري کلشده ت

چه موجب  آن). نقد آنها نیازمند مجال مجزاي دیگري است
شده این اقدامات موثرتر واقع شود و حتی بتواند بازیگرانی 
                                                 
5- https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2019/world-ranking  
6- http://techpark.sharif.ir  
7- Ecosystem 
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 زابل توسط دانشگاه منطقه اجتماعی و 
 یک و دانشکده 8 امروز دانشگاه زابل با

 گرایش و رشته 110 دانشجو، نفر 10.000 از
 عضو نفر 360 مختلف تحصیلی، مقاطع
 در عالی آموزش مهم مراکز از یکی وقت
معدود نهادهاي  وجز و آید می حساب به کشور

آموزش عالی کشور است که توانسته با ارتباط نزدیک با 
جامعه پیرامونی، عالوه بر ایفاء نقش آموزش و پژوهش در 

دانشگاه زابل در . یت سوم عملکرد مناسبی داشته باشد
و  ریت سوم توانسته به توسعه منطقه و کاهش فق

و به تعبیري  کندکردگان و نخبگان کمک  نیز بازگشت تحصیل
. به بخشی از اقتصاد منطقه پیرامونی خود تبدیل شده است

دانشگاه زابل با تأسیس یک پژوهشگاه که داراي سه 
 هاي خاص و طیور پژوهشکده کشاورزي، تاالر هامون و دام

محیطی  نقش موثري در بهبود مسائل اقتصادي و زیست
  .نموده است

در حوزه کشاورزي، دانشگاه زابل بر اقتصاد کشاورزي، 
به عنوان مثال،  و زراعت و اصالح نباتات تمرکز نموده 

 که آن جانبی صنایع همچنین و زیتون تولید
تواند  و می این منطقه دارداقلیمی  شرایط با
توسط دانشگاه زابل  موثر باشد، کاهش فقر و
گیاهی سازگار  گونه 100 از بیش کنون تا. 1پیگیري شده است

که تالشی در   است شده کشت زابل دانشگاه
  .شود خور براي توسعه اقتصاد کشاورزي محسوب می

 دانشگاه زابل از طریق کمک به پرورشدر حوزه دام و طیور، 
بلوچی و  گوسفند بومی، دام و طیور محلی نظیر مرغان

 افزایش و پرورش بهبود نژاد، اصالح هدف
                                                 
1- https://www.msrt.ir/fa/news/15673/ 
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خارج از دانشگاه شریف را جذب خود نماید، مجاورت 
هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه شریف با 

این . ت یادشده است که تأثیر آنها را افزایش داده است
مجاورت در دیگر مناطق نوآور در دیگر کشورها نیز مشاهده 

ها و  هاي پیشین در خصوص نقش
ها و پژوهشگاه بیان شد، دانشگاه صنعتی 

مناسبی  شریف در کارکردهاي آموزش و پژوهش عملکرد
هاي یاد شده در سطح  هاي برتر در زمینه

چه تا حدي دانشگاه شریف را از دیگر 
یت مأمورهاي علوم و مهندسی تا حدي متمایز کرده 

سوم این دانشگاه و نقش آفرینی آن در توسعه کارآفرینی 
ناوري و هاي توسعه ف دهی به فعالیت

به عالوه دانشگاه شریف . باشد وکار در پیرامون خود می
هاي فرارسی فناورانه کشور خصوصاً در حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات توانسته با تربیت نیروهاي 

هاي پژوهش و فناوري نیاز  متخصص و درگیر شدن فعالیت
  .محور اثرگذاري قابل قبولی داشته باشد

دانشگاه زابل و نقش متمایز آن در 
  تر برخوردار در کشور اي محروم و کم

 دانشکده تأسیس با شهر مرزي زابل
 بومی دانشجوي 50 پذیرش با

بر اساس  1366 سال در نمود و
 این به نیز امور دامی اقتضائات و نیازهاي منطقه رشته

 منطقه، نیاز به توجه با 1369 
 و دامپروري رشته دو کارشناسی
 1370از اواخر دهه . آغاز گردید

 فرهنگی، جانبه همه توسعه ی جهت کمک به

 سیاسی اقتصادي،
امروز دانشگاه زابل با. صورت گرفت

از بیش ،پژوهشگاه
مقاطع در تحصیلی
وقت تمام علمی هیأت
کشور شرق جنوب

آموزش عالی کشور است که توانسته با ارتباط نزدیک با 
جامعه پیرامونی، عالوه بر ایفاء نقش آموزش و پژوهش در 

یت سوم عملکرد مناسبی داشته باشدمأمور
یت سوم توانسته به توسعه منطقه و کاهش فقمأمورنتیجه 

نیز بازگشت تحصیل
به بخشی از اقتصاد منطقه پیرامونی خود تبدیل شده است

دانشگاه زابل با تأسیس یک پژوهشگاه که داراي سه 
پژوهشکده کشاورزي، تاالر هامون و دام

نقش موثري در بهبود مسائل اقتصادي و زیست است
نموده استایفاء مجاور خود 

در حوزه کشاورزي، دانشگاه زابل بر اقتصاد کشاورزي، 
زراعت و اصالح نباتات تمرکز نموده 

تولید و کشت توسعه
با باالیی سازگاري
و اشتغال در ایجاد

پیگیري شده است
دانشگاه در با اقلیم منطقه

خور براي توسعه اقتصاد کشاورزي محسوب می
در حوزه دام و طیور، 

دام و طیور محلی نظیر مرغان
هدف با شترمرغ

  
سازگان نوآوري حول دانشگاه شریف  دهنده بوم اقدامات نهادي شکل) 1شکل 

: 1393سال 
تأسیس مجتمع  

خدمات  
فناوري؛  
راه اندازي  

شتاب دهنده 
شریف

: 1392سال 
تصویب و  

اجراي برنامه 
توسعه و انتقال  

فناوري در 
دانشگاه

: 1388سال 
تأسیس  
صندوق 
توسعه  

صادرات و  
فناوري شریف

تأسیس مرکز  
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خارج از دانشگاه شریف را جذب خود نماید، مجاورت 
هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه شریف با  فیزیکی فعالیت

ت یادشده است که تأثیر آنها را افزایش داده استاقداما
مجاورت در دیگر مناطق نوآور در دیگر کشورها نیز مشاهده 

  .شود می
هاي پیشین در خصوص نقش چه در بخش در راستاي آن

ها و پژوهشگاه بیان شد، دانشگاه صنعتی  ها دانشگاه یتمأمور
شریف در کارکردهاي آموزش و پژوهش عملکرد

هاي برتر در زمینه داشته و جزء دانشگاه
چه تا حدي دانشگاه شریف را از دیگر  آن. کشور است

هاي علوم و مهندسی تا حدي متمایز کرده  دانشگاه
سوم این دانشگاه و نقش آفرینی آن در توسعه کارآفرینی 

دهی به فعالیت فناورانه و شکل
وکار در پیرامون خود می کسب

هاي فرارسی فناورانه کشور خصوصاً در حوزه  در تالش
ارتباطات و فناوري اطالعات توانسته با تربیت نیروهاي 

متخصص و درگیر شدن فعالیت
محور اثرگذاري قابل قبولی داشته باشد

دانشگاه زابل و نقش متمایز آن در : 2عه موردي مطال 2- 7
اي محروم و کم توسعه منطقه

شهر مرزي زابل در عالی آموزش
با 1358 سال در کشاورزي
نمود و آغاز را خود فعالیت

اقتضائات و نیازهاي منطقه رشته
 سال از. شد افزوده مجموعه
کارشناسی مقطع در دانشجو پذیرش
آغاز گردید نباتات و اصالح و زراعت
ی جهت کمک بهیها تالش شمسی

: 1393سال 
تصویب و  

اجراي برنامه 
تجاري  

دستاوردهاي  
فناورانه  

دانشجویی 

سال 
تأسیس مجتمع  

شتاب دهنده 
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 رفع جهت علمی هاي حل راه یافتن نیز و دامی تولیدات
 مشاوره خدمات ارائه مدیریتی، و اي تغذیه بهداشتی، مشکالت

نقش نموده  يایفا ،عشایر و روستائیان به دامی علوم زمینه در
  .است

 تاالب نگهداري و محیطی، حفظ در خصوص مسائل زیست
 اجتماعی و محیطی فرهنگی، زیست که یکی از عناصر هامون
در . ، مورد توجه دانشگاه زابل قرار گرفته استاست اي منطقه

 پژوهش، تولید، گسترش اي با هدف این راستا پژوهشکده
 توسعه راستاي در نوین هاي فناوري تثبیت و ترویج انتقال،
هاي اجرایی و  که فعالیت شدهتأسیس  هامونتاالب  پایدار

  .داشته است آنپژوهشی تأثیرگذاري در راستاي کمک به 
 آب، منابع ایفاء نقش فعال اجرایی و پژوهشی در مدیریت

 زایی اشتغال صادرات، جهت مجاور کشورهاي بازار نیازسنجی
 کشت توسعه گردشگري، زودبازده، کوچک صنایع و خانگی

 تکثیر و پرورش دارویی، گیاهان از اقتصادي برداري بهره و
خاص، توسعه توربین بادي براي تولید  هاي دام اقتصادي

 و مدیریتی سریع فرآیندهاي ایجاد و انرژي تجدیدپذیر محلی
هاي گذشته مورد  نظارتی از دیگر موضوعاتی است که در سال

دانشگاه زابل قرار گرفته که در بازگشت نخبگان  تمرکز
. محلی، عمران و آبادانی منطقه خود نقش آفرین بوده است

الزم به ذکر است که دانشگاه زابل در توسعه آموزش عالی و 
عملکرد پژوهش نیز وضعیت مناسبی به گواه آمار موجود در 

  .1سالیان اخیر داشته است
در کارکردهاي آموزش و  در نقطه مقابل دانشگاه شریف که

آید،  هاي کشور به حساب می برترین دانشگاه وپژوهش جز
دهنده آموزش عالی و  دانشگاه زابل به عنوان یک مرکز ارائه

هاي تراز اول کشور محسوب  درگیر در پژوهش جزء دانشگاه
ها نیز کمتر مورد  هاي ورودي دانشگاه شود و در آزمون نمی

د معدو وبا این حال، جز. گیرد هاي برتر قرار می انتخاب رتبه
هایی در کشور است که تدریجاً تمرکز خود را بر  دانشگاه
محیطی و اقتصادي منطقه  ها و نیازهاي زیست چالش

جغرافیاي محروم پیرامون خود قرار داده و توانسته عملکرد 
مناسبی در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بازگشت و استفاده از 

نیازها و  دانشگاه زابل با توجه به. ظرفیت نخبگان داشته باشد
یت سوم بر کمک به مأمورها منطقه مجاور خود در  چالش

                                                 
1- https://ur.isc.gov.ir  

هاي پژوهشی و اجرایی  اي از طریق کمک توسعه منطقه
دراستاي توسعه اقتصاد کشاورزي و دامداري سازگار با اقلیم 

محیطی  هاي زیست در مقابله با چالش ومحلی موثر بوده 
ن نیز هاي روا شن  حفظ تاالب هامون و حرکت نظیرمنطقه 

هاي اجرایی  نقشی درخور و پیشرو در پژوهش و فعالیت
  .مرتبط با آنها داشته است
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