شماره  ،66تابستان 6936

ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی
(موردپژوهی:کانونهای هماهنگی دانش ،صنعت و بازار)

زهرا

محمدهاشمی*

دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تاریخ دریافت ،59/23/32 :تاریخ پذیرش59/23/39 :

چکیده
پﻴـﺸرفت فناوری تنها ﺑـﻪ کارکرد داﺧﻠﻲ صنایع واﺑﺴﺘﻪ نبوده و ﻣﺘﺄﺛر از تعاﻣل و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘاﺑل ﺑنﮕاهها ﺑا دانﺸﮕاهها
و ﺳازﻣانهای ﻣـرتبﻂ دیﮕر اﺳت .در اﻗﺘـﺼاد ﻣبﺘنـﻲ ﺑـر دانـﺶ ،هﻤﻜـاری ﺳـﻪ رکـﻦ اﺳاﺳـﻲ (دانﺸﮕاهها و ﺳازﻣانهای
تﺤﻘﻴﻖ و توﺳعﻪ ،ﺑﺨـﺶ صـنعت و دوﻟت) ﺑﻪﻣنﻈور توﺳـعﻪ فناوری ﻣورد تﺄکﻴد ﺑوده و یﻜﻲ از ﺳﻴاﺳتهای دوﻟتها
ﺑﻪﻣنﻈور تﻘویت ارتباط ﺑﻴﻦ ایﻦ ارکان ،ﻃراﺣـﻲ و ایجاد نهادهای واﺳطﻪای اﺳت.
در ﻣﻘاﻟﻪ ﺣاﺿر ﺿﻤﻦ ﻣرور ﺑر انواع اﻟﮕوها و نﻈریﻪهای ارتباط ﺑﻴﻦ دانﺸﮕاه و صنعت از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮕوی ﺧطﻲ نـوآوری،
نﻈـام نـوآوری و ﻣـدل ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ ،ﺳﻴر تﺤوالت در تعاﻣل ﺳﻪ نهاد دانﺸﮕاه ،دوﻟت و صنعت در ایران در ﻗاﻟب ایجاد
نهادهای واﺳطﻪای ﺑررﺳﻲ ﻣﻲشود ،ﺳپس ﺿﻤﻦ شناﺳایﻲ کارکردهای اصﻠﻲ نهادهای واﺳطﻪای ،ﺑـا انجـام ﻣوردکاوی
ﺳﻴاﺳت ایجاد نهاد واﺳطﻪای «کانون هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ ،صنعت و ﺑازار» ،اﻟﮕوهای ﺣاکﻢ و کارکردهای ایﻦ نهاد واﺳطﻪای
ﻣورد تﺤﻠﻴل ﻗرار ﺧواهد ﮔرفت.
کلید واژهها :هﻤﻜاری دانﺸﮕاه و صنعت ،نﻈام نوآوری ،ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ ،کانونهای هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ ،صنعت و ﺑازار،
نهادهای واﺳطﻪای.
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ﺣاکﻢ ﺑر ارتباط دو ﺑﺨﺶ در ﺳطوح کالن و ﺧرد نﻴز
ناشﻲ ﻣﻲشود ،ﺑﻪ ﻃوریکﻪ ارتباط ﻏﻴرﻣﺴﺘﻤر و
ﻏﻴرنﻈامﻣنـد ایﻦ دوﺣوزه تﺄﺛﻴر زیادی ﺑر رونـد توﺳـعﻪ
فناوری و صـنعﺘﻲ کـﺸور داشﺘﻪ و ﺑﻪﻃریﻖ اوﻟﻲ روند
توﺳعﻪ پایدار ﻣﻠﻲ و اﺳﺘفاده ﺑهﻴنﻪ از ﻣناﺑع انﺴانﻲ و
ﻏﻴرانﺴانﻲ را دﭼار نارﺳایﻲ کرده اﺳت[.]2
ﺑرای ﺑهبود در راﺑطﻪ نﻈام «عرﺿﻪ دانﺶ» و
«تﻘاﺿای دانﺶ» و ﺑﻪﻃور ﺧاص ،ﺑهبود راﺑطﻪ صنعت و
دانﺸﮕاه ،ﺳﻴاﺳتها و ﻗوانﻴﻦ ﺑﺴﻴاری در کﺸور تدویﻦ
شده اﺳت کﻪ یﻜﻲ از ﺳﻴاﺳتهای ﻣهﻢ دوﻟت در ایﻦ
زﻣﻴنﻪ کﻪ پس از تﺄﺳﻴس ﻣعاونت عﻠﻤﻲ و فناوری
ریاﺳت ﺟﻤهوری اﺟرایﻲ شده ،ایجاد نهاد واﺳطﻲ ﺑﻴﻦ
ﺑﺨﺶهای دانﺸﮕاه ،صنعت و دوﻟت تﺤت عنوان
«کانونهای هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ ،صنعت و ﺑازار» اﺳت.
ﺿعﻒ در هﻤاهنﮕﻲ ﺑﻴﻦ نهادهای ﺳﻪﮔانﻪ دانﺶ ،دوﻟت
و صنعت در ایﻦ ﺳاﺧﺘار ﺑﻪعنوان ﻣهﻢتریﻦ ﻣﺴئﻠﻪ
ﻣوردتوﺟﻪ ﻗرار ﮔرفﺘﻪ اﺳت.
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ اهﻤﻴت نﻘﺶ نهادهای ﻣﻴانجﻲ در تﻘویت
ارتباط هﺴﺘﻪ دانﺶ ﺑا هﺴﺘﻪ صنعت کﺸور ،ﻣﻘاﻟﻪ ﺣاﺿر
تـالش دارد ﺿﻤﻦ ﻣرور ﻣدلهای تعاﻣل دانﺸﮕاه و
صنعت و ﺳﻴر تﺤوالت ایﻦ تعاﻣل و ناکاراﻣدیهای
ﻣوﺟود ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ نﻘﺶ نهادهای واﺳطﻪای در ایران،
ﺳﻴاﺳت دوﻟت در ایجاد نهاد ﻣﻴانجﻲ ﺑﻪﻣنﻈور تﻘویت
راﺑطﻪ نهادهای دوﻟت ،صـنعت و دانﺸﮕاه در ﻗاﻟب
تﺄﺳﻴس کانونهای هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ ،صنعت و ﺑازار را
ﻣورد ﺑررﺳﻲ ﻗرار دهد.

 -6مقدمه
توﺳعﻪ ارتباط صنعت و دانﺸﮕاه ﺑﻪدﻟﻴل اﺛرات و
پﻴاﻣدهای ﺑﺴﻴار ﻣثبت آن در ایجاد تﺤوالت فناورانﻪ،
اﻗﺘﺼادی و اﺟﺘﻤاعﻲ از دیرﺑاز ﻣورد توﺟﻪ ﺳﻴاﺳتﮔذاران
و ﺑرناﻣﻪریزان دانﺸﮕاهﻲ و صنعت ﻗرار داشﺘﻪ و تالشهای
فراوانﻲ ﺑرای ایجاد پﻴوندی اﺛرﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ صنعت و
دانﺸﮕاه صورت ﮔرفﺘﻪ اﺳت [ .]2اتﺨاذ ﺳﻴاﺳتهایﻲ
ﺟهت پﻴوند ﺑﻴﻦ صنعت و دانﺸﮕاه ﺿروری اﺳت .اهداف
اصﻠﻲ ایﻦ ﺳﻴاﺳتها ﺑﻪ ﺣرکت انداﺧﺘن ﺟریان دانﺶ و
فناوری را در ﻣﻴان دانﺸﮕاهها ،ﻣؤﺳﺴات تﺤﻘﻴﻖ و توﺳعﻪ
و شرکتهای ﺧﺼوصﻲ و ﻣﺨﺘرعﻴﻦ و ﻣبﺘﻜریﻦ و
ﻣدیریت ارتباط آنها ﺑا ﺑازار ﺑوده و ﺑا فراهﻢﺳازی
ﻣجﻤوعﻪای از ﺧدﻣات ،آنها را در ﺟهت ﺣرکت ﺑﻪ ﺳﻤت
تﺤﻘﻖ ایده تا ﺑازار و توﻟﻴد ﺛروت هدایت ﻣﻲکند.
ﺑا وﺟود اینﻜﻪ ﺑﻴﻦ دانﺸﮕاه و صنعت در کﺸورهای
صاﺣب فناوری پﻴﺸرفﺘﻪ راﺑطﻪای ﺑﺴﻴار عﻤﻴﻖ وﺟود دارد
و فعاﻟﻴـتهای هر دو در یک راﺳﺘا ﻗرار ﮔرفﺘﻪ اﺳـت ،اﻣا
ﻣﺘﺄﺳفانﻪ در کﺸورهای در ﺣال توﺳعﻪ ﺑﻪویژه کﺸور ایران
ﺑﻪعﻠت وﺟود ﻣﺸﻜالت و ﻣوانع ﻣﺘعدد شناﺧت دانﺸﮕاه و
صنعت از یﻜدیﮕر کاﻣل نﻴﺴت و هر یک در ﻣﺴﻴر
ﺟداﮔانﻪای ﺑﻪ اﺟرای فعاﻟﻴتهای ﺧود ﻣﺸﻐول هﺴﺘند.
در نﺘﻴجـﻪ ﺑـا وﺟـود ﻏنﻲ ﺑودن کﺸور از ﻟﺤاظ ﻣناﺑع
انﺴانﻲ تﺤﺼﻴل کرده ،هﻤﭽنان ﺑا ﺿایعات فﻜری ،انرژی
و ﺳرﻣایﻪای در ﺑﺨـﺶ صـنعت روﺑﻪرو هﺴﺘﻴﻢ .در کﺸور
ایران ،صنعت و دانﺸﮕاه دو نهاد وارداتﻲ هﺴﺘند و در
ﻣوارد ﺑﺴﻴاری نبود تعاﻣل درﺳت ﺑﻴﻦ آنها ﺑاعﺚ
ﻣﺸﻜالت ﺟدی در ﺟاﻣعـﻪ شده اﺳت [.]3
ﺿعﻴﻒ ﺑودن ارتباط دانﺸﮕاه ﺑا صـنعت در کـﺸور
ﻣـا عـالوه ﺑـر دالیل ﺳاﺧﺘاریکﻪ ﺑـﻪ اصـل وﺟـودی
دانـﺸﮕاهها و صـنایع و عـدم واﺑﺴﺘﮕﻲ آنها ﺑـﻪ
یﻜـدیﮕر و ﺳـاﺧﺘارهای کـالن اﻗﺘـﺼادی ،صـنعﺘﻲ،
اﺟﺘﻤاعﻲ و فرهنﮕﻲ ﺑرﻣﻲﮔـردد ،از نبـود یا ناکارایﻲ در
ﺣﻠﻘـﻪهـای واﺳـﻂ و فـﺼل ﻣﺸﺘرك و فرایند ﻣدیریﺘﻲ

 -2مبانی نﻈری
در دورههای اﺧﻴر و در ارتباط ﺑا ﻣدلهای ارتباﻃﻲ
دانﺸﮕاه و صنعت ،دﺳﺘﻪﺑندیهای ﻣﺘفاوتﻲ صورت
ﮔرفﺘﻪ کﻪ راﺳول در پژوهﺶ ﻣهﻢ ﺧود در ایﻦ ﺑاره ،ﭼهار
نﺴل اصﻠﻲ را در ایﻦ ﺧﺼوص ﺑا ویژﮔﻲهای ﺳاده و
ﺧطﻲ تا ویژﮔﻲهای پﻴﭽﻴده و شبﻜﻪای ،ﺑﻪ شرح زیر
ﻣعرفﻲ کرده اﺳت [.]4
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نﻴﻤﻪﺧطﻲ ﻣوﺳوم ﺑﻪ«ﻣدل تعاﻣﻠﻲ و تﻠفﻴﻘﻲ»
ﺑوده کﻪ در نﺘﻴجﻪ تعاﻣالت و تﻠفﻴﻖ دو ﻣدل
ﻗبﻠﻲ (رانﺶ عﻠﻢ و کﺸﺶ ﺑازار) ﺑﻪدﺳت آﻣده
اﺳت .در ایﻦ دوره نﻴز هﻤﭽنان ﺑﻴﺸﺘریﻦ تﺄکﻴد
ﺑر نوآوریهای فناورانﻪ ﺑرای توﻟﻴد ﻣﺤﺼوالت
ﺟدید ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ اﻃالعات ﺣاصل از ﺑازاریاﺑﻲ و
نﻴز پژوهﺶ و توﺳعﻪ اﺳت.
 نﺴل ﭼهارم (اواﺧر دهﻪ  2592تا اواﺧر دهﻪ -2552ﺣدود  :)3222ﻣدل نوآوریهای ﻣرتبﻂ
ﺑا تعاﻣالت ﻣﻴان دانﺸﮕاه و صنعت ﻏاﻟبا ﺑﻪ ایﻦ
دوره «ﻣدل ﻣوازی ،یﻜپارﭼﻪ و پورتفوﻟﻴو»
ﻣرﺑوط اﺳت .در ایﻦ دوران ﻣفهوم «نﻈام ﻣﻠﻲ
نوآوری» ﻣطرح و ﮔﺴﺘرش یافﺘﻪ اﺳت.
نﻈام ﻣﻠﻲ نوآوری ،ﻣجﻤوعﻪای از نهادهای
ﺟداﮔانﻪای اﺳت کـﻪ ﺑـﻪتنهـایﻲ یـا ﺑﻪﻃور ﻣﺸـﺘرك در
توﺳــعﻪ و انﺘﺸــار فنــاوریهــای ﺟدیــد شرکت
ﻣﻲکنند و ﭼــارﭼوﺑﻲ را فــراهﻢ ﻣﻲآورند کــﻪ از آن
ﻃریــﻖ ،دوﻟتها ﺳﻴاﺳتهای ﻣﺆﺛر ﺑر فرایند نوآوری را
شﻜل داده و پﻴادهﺳازی کنند [.]9
ﻣدل ﻣفهوﻣﻲ نﻈام ﻣﻠﻲ نوآوری در شﻜل ( )2نﺸان
داده شده اﺳت.

 نﺴل نﺨﺴت (دهﻪ  2592تا اواﺳﻂ دهﻪ :)2592در ایﻦ دوره ،نوآوریهای ﻣرتبﻂ ﺑا تعاﻣالت
ﻣﻴان دانﺸﮕاه و ﻣراکز پژوهﺸﻲ ﺑا صنعت ،ﻣﺘﻜﻲ
ﺑر فعاﻟﻴتهای درونﺳازﻣانﻲ (دانﺸﮕاه) ﻣبﺘنﻲ
ﺑر ﻣدل ﺧطﻲ و ﺳاده ﻣوﺳوم ﺑﻪ «رانﺶ عﻠﻢ»
ﺑوده اﺳت .در ایﻦ ﻣدل ﺧطﻲ ،نوآوریهای
ﻣرتبﻂ ﺑا تعاﻣالت ﻣﻴان دانﺸﮕاه و صنعت ﺑﻪﻃور
ﻏاﻟب ﻣعطوف ﺑر نوآوری فناورانﻪ ﺣاصل از
پژوهﺶ و توﺳعﻪ ﺑوده اﺳت.
 نﺴل دوم (نﻴﻤﻪ دوم دهﻪ  2592تا اواﺧر دهﻪ :)2592در ایﻦ دوره نوآوریهای ﻣرتبﻂ ﺑا
تعاﻣالت ﻣﻴان دانﺸﮕاه و صنعت ﻣبﺘنﻲ ﺑر
فعاﻟﻴتهای درونﺳازﻣانﻲ (صنعت) ﺑرﻣبنای
ﻣدل ﺳاده و ﺧطﻲ ﻣوﺳوم ﺑﻪ «کﺸﺶ ﺑازار»
(کﺸﺶ نﻴاز و تﻘاﺿا ) ﻗرار داشﺘﻪ کﻪ شاﻣل ﭼهار
ﻣرﺣﻠﻪ ﺑﻪترتﻴب نﻴاز ﺑازار و تﻘاﺿا ،توﺳعﻪ فناوری
و ﻃراﺣﻲ و ﻣهندﺳﻲ ﻣﺤﺼول ،ﺳاﺧت و توﻟﻴد
و در نهایت فروش اﺳت.
 نﺴل ﺳوم (اواﺧر دهﻪ  2592تا اواﺳﻂ دهﻪ :)2592در ایﻦ دوره ،نوآوریهای ﻣرتبﻂ ﺑا
تعاﻣالت ﻣﻴان دانﺸﮕاه و صنعت ﻣبﺘنﻲ ﺑر ﻣدﻟﻲ

شکل  -6مدل مفهومی نﻈام ملی نوآوری][6
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در اداﻣه ،ﻣدلهای ارتباﻃﻲ تعاﻣالت دانﺸﮕاه و
صنعت ،ﻣدل ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ ،یﻜﻲ از ﻣدلهای ﻣﺸهور
در ایﻦ زﻣﻴنﻪ کﻪ توﺳﻂ اتﻜوویﺘز و ﻟﻴدﺳدورف 1ﻃراﺣﻲ
شده اﺳت ،ﺑررﺳﻲ ﻣﻲشود .کﺸورهای زیادی نﻈام ﻣﻠﻲ
عﻠﻢ ،فناوری و نوآوری ﺧود را ﺑا ایﻦ ﻣدل هﻤاهنﮓ
کردهاند و ﺑﻪ تدریﺞ ﺑرﻣبنای عواﻣل و شرایﻂ ﻣﺤﻴطﻲ و
نﻴاز و ﺿرورت ،آن را توﺳعﻪ دادهاند .ﺑراﺳاس اﻟﮕوی
ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪ عاﻣﻠﻲ ،رواﺑﻂ و کنﺶهای ﻣﺘﻘاﺑل ﻣﻴان ﺳﻪ
عاﻣل دوﻟت ،دانﺸﮕاه و صنعت ،یک زیرﺳاﺧت ﻣبﺘنﻲ ﺑر
دانﺶ را ﺑرای توﺳعﻪ نﻈام نوآوری ایجاد ﻣﻲکند[.]9
در نﺨﺴﺘﻴﻦ نﺴﺨﻪ از ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ کﻪ در شﻜل ()3
نﺸان داده شده اﺳت ،دوﻟت ،دانﺸﮕاه و صنعت را تﺤت
پوشﺶ ﺧود ﻗرار ﻣﻲدهد .ایﻦ اﻟﮕو در ﺳالهای ﮔذشﺘﻪ،
کارایﻲ پایﻴﻦ ﺧود را در کﺸورهای کﻤونﻴﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﺛبات
رﺳانده اﺳت .در نﺴﺨﻪ دوم کﻪ در شﻜل ( )2نﺸان داده
شده ،ﺑا وﺟود اینﻜﻪ تﻘﺴﻴﻢ کار ﻣﻴان ﺳﻪ نهاد دوﻟت،
دانﺸﮕاه و صنعت از ﻃریﻖ ایجاد ﻣرزهای ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴان
آنان صورت ﮔرفﺘﻪ اﺳت ،اﻣا نهادهای فوق دارای تعاﻣالت
و کنﺶهای ﻣﺘﻘاﺑل ﺑا یﻜدیﮕر هﺴﺘند .ﺑﻪعبارت دیﮕر،
دانﺸﮕاه ﺑﻪ اﻣر آﻣوزش ،پژوهﺶ و ترﺑﻴت نﻴروی ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻲپردازد ،صنعت نﺘایﺞ و یافﺘﻪهای ﺣاصل از تﺤﻘﻴﻘات
را ﺑﻪ ﺧدﻣت/ﻣﺤﺼول تبدیل ﻣﻲکند و دوﻟت از ﻃریﻖ
فراهﻢﺳازی ﺑﺴﺘرها و زیرﺳاﺧتهای ﻣورد نﻴاز ﺑﻪ
ﺳﻴاﺳتﮔذاری و ﺣﻤایت از ایﻦ دو نهاد ﺑرﻣﻲﺧﻴزد.

شکل  -9نسخه دوم مدل مارپیچ سهگانه

شکل  -4نسخه سوم مدل مارپیچ سهگانه

در نﺴﺨﻪ ﺳوم از اﻟﮕوی ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ کﻪ ﺑﻪصورت
شﻜل ( )4اﺳت ،نﻘﺶها و ﻣﺄﻣوریتهای ﺳﻪ نهاد دوﻟت،
دانﺸﮕاه و صنعت دارای تداﺧل و هﻢپوشانﻲ ﺑﺴﻴاری
اﺳت .دانﺸﮕاه عالوه ﺑر آﻣوزش و پژوهﺶ ﺑﻪ کارآفرینﻲ
نﻴز ﻣﻲپردازد ،ﺑﺨﺶ صنعت در کنار توﻟﻴد کاالها و
ﺧدﻣات ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و انﺘﺸار دانﺶ اﻗدام ﻣﻲکند و دوﻟت
هﻢ ﺑﻪ ﺳرﻣایﻪﮔذاریهای دارای ریﺴک در ﺣوزههای
ﺧﻠﻖ دانﺶ ،نوآوری ،فناوری و توﻟﻴد کاال و ﺧدﻣات
ﻣﻲپردازد .در ایﻦ نﺴﺨﻪ از اﻟﮕوی ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ،
ﻣرزهای ﻣﻴان دوﻟت ،دانﺸﮕاه و صنعت کﻢرنﮓ شده و
نﻈام نوآوری ،پویایﻲ ﺑﻴﺸﺘری را ﺑﻪدﺳت ﻣﻲآورد و
هﻤﭽنﻴﻦ نﻈامهای ﻣنطﻘﻪای ،ﻣﻠﻲ و ﺟهانﻲ نوآوری
تعاﻣالت ﮔﺴﺘردهتری ﻣﻲیاﺑند .از ﻣباﺣﺚ دیﮕری کﻪ در
ایﻦ زﻣﻴنﻪ ﻣطرح اﺳت ،نﻘﺶ ﻣردم ﺑﻪ عنوان عاﻣل
هﺴﺘﻲ و ﻣارپﻴﭻ ﭼهارم اﺳت .ایﻦ ﻣوﺿوع از آنجا اهﻤﻴت

شکل  -2نسخه نخست مدل مارپیچ سهگانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Etzkowitz & Leydesdorff
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رفـت و دفاتر ارتباط ﺑا صنعت در دانﺸﮕاهها
تﺄﺳﻴس شدند [.]22 ،5
 در دوره ﭼهارم نﻴز کﻪ از ﺳال  2294تا 2292هجری شﻤﺴﻲ تداوم داشﺘﻪ ،ﻣبنای ﺟدیدی
ﺑرای تعاﻣل دانﺸﮕاه و صنعت ارائﻪ ﻣﻲکند ،ایﻦ
ﻣبنای ﺟدید را ﻣﻲتوان توﺳعﻪ فناوری ناﻣﻴد .در
ایﻦ راﺳﺘا ،دوﻟت از ﺳال  2295اﻗدام ﺑﻪ تﺄﺳﻴس
شهركهای عﻠﻤﻲ و فناوری و پاركها و ﻣراکز
رشد در اﺳﺘانهای ﻣﺨﺘﻠﻒ کرده اﺳت [.]22 ،5
در ﻣجﻤـوع نﻘﺶ دوﻟت در ایجاد ارتباط ﺑﻴﻦ
دانﺸﮕاه و صنعت ،کﻢرنﮓ ﺑوده و از ﺳـوی دیﮕـر،
ﺳﻴاﺳـتﮔذاری و ﺑرناﻣﻪریزیها در ﺳطح کالن نﻴز
ﺑﻪﮔونﻪای نبوده اﺳت کﻪ دانﺸـﮕاه و صـنعت نﻘـﺶ
واﻗعـﻲ ﺧـود را در اﺟـرای ﺑـرناﻣﻪهـای توﺳعﻪ ﻣﻠﻲ ایفا
کنند .از دانﺸـﮕاه تنها انـﺘﻈار ترﺑﻴـت (توﻟـﻴد) نﻴروی
تﺤﺼﻴلکرده و از صنعت هﻢ فﻘﻂ انﺘﻈار توﻟﻴد کاال ﺑوده
اﺳت ،آن هﻢ ﺑدون کنﺘرل کﻴفﻴت در هر دو ﻣورد.
هﻤﻴﻦ ﻣﺴئﻠﻪ نﻴز در کﻢرنﮓتر کـردن نﻘـﺶ دفـﺘر
ارتباط دانﺸﮕاه ﺑا صنعت ﺑﻲتﺄﺛﻴر نبوده اﺳت.
ناهﻤاهنﮕﻲ وزارتﺨانﻪهای عﻠـوم ،تﺤﻘﻴﻘات و فناوری و
وزارتﺨانﻪهای صنعﺘﻲ نﻴز کﻪ ﻣﺘﺄﺛر از هﻤان
ﺳﻴاﺳتﮔذاریها و ﺑـرناﻣﻪریـزیهـای کـالن کﺸـور
اﺳـت ،ﻣوﺟـب شد ارتباط دانﺸﮕاه ﺑا صنعت از پﺸﺘوانﻪ
اﺟرایـﻲ ﻗـوی ﺑرﺧوردار نباشد [.]24 ،22
نبود ﺳﻴاﺳتﮔذاری و ﺑرناﻣﻪریـزی کالن در ﺳطح
ﻣﻠﻲ ،ﻣﺸﺨﺺنبودن ﻣﺘوﻟﻲ اصــﻠﻲ ایجــاد هﻤــاهنﮕﻲ
و راﺑطــﻪ ﻣﻴــان دانﺸــﮕاه ،صــنایع و دوﻟــت در
داﺧــل کﺸــور ،نبــود راهبردها و ﺿﻤانتهای
اﺟرایﻲکـافﻲ در صـنایع ،ﻣراکـز دانﺸـﮕاهﻲ و دوﻟﺘـﻲ
در راﺳـﺘای اﺟرای هﻤان ﻗوانﻴﻦ ﻣوﺟود و نﻴز کﻤبود
ﺑودﺟﻪ و ﻣﺸﻜالت اﻗﺘﺼادی از دالیل ﻣهﻢ وﺟود فاصﻠﻪ
ﻣﻴان ﺳﻪ رکﻦ دانﺸﮕاه ،صنعت و دوﻟت در کﺸور اﺳت.
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ﭼاﻟﺶهای فوق از اواﺧر دهﻪ هﺸﺘاد و
پس از تﺄﺳﻴس ﻣعاونت عﻠﻤﻲ و فناوری ریاﺳتﺟﻤهوری

ﻣﻲیاﺑد کﻪ ﺑا هدف توﺳعﻪ نوآوری راهبردی ،ﺟﻠب
ﻣﺸارکت و نﻈرات ﻣردم ﺑﻪعنوان یﻜﻲ از ﺳﻴاﺳتهای
اﺳاﺳﻲ شبﻜﻪ دنبال ﻣﻲشود [.]9
 -9سیر تحوالت ارتباط دانش و صنعت در ایران
ارتباط صنعت و دانﺸﮕاه ﺳالها اﺳت کﻪ دﻏدﻏﻪ
ﻣﺴئوﻟﻴﻦ کﺸور در ﺳطح کالن و ﺧرد شده و اﻟبﺘﻪ
پاﺳخهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳازﻣانﻲ ،ﺳاﺧﺘاری ،آیﻴﻦناﻣﻪای،
فرهنﮕﻲ و ﻏﻴره نﻴز ﺑدان داده شده اﺳت .تاریﺨﭽﻪ
تالش دوﻟت ﺑرای توﺳعﻪ تعاﻣالت دانﺸﮕاه و صنعت ،ﺑﻪ
پنﺞ دوره ﻗاﺑل تﻘﺴﻴﻢ اﺳت؛
 دوره اول در کﺸور ﺑا تﺄﺳﻴس دانﺸﮕاه تهـران وتعریـﻒ ﻣبنای تعاﻣـل ﺑـر آﻣـوزش آﻏـاز شـد.
در ایـﻦ دوره ،دوﻟـت در راﺳﺘای هﻤاهنﮓﺳازی
دانﺸﮕاهها ﺑا صنایع ﺟدید ﺑرناﻣﻪریـزی ﻣﻲکرد.
ایﻦ روند تا اوایل دهﻪ  42شﻤﺴﻲ اداﻣﻪ داشت
[ .]22 ،5در ایﻦ دوره هﻴﭻﮔونﻪ ارتباط
ﺳازﻣانیافﺘﻪای ﺑﻴﻦ دانﺸﮕاه و صنعت وﺟود
نداشﺘﻪ و اﮔر ارتباﻃﻲ هﻢ ﺑوده ﺑاشد ،ﺑﻪﮔونﻪای
نبوده کﻪ از نزدیک ﺑا ﻣﺴائل یﻜدیﮕر آشنایﻲ
پﻴدا کـرده و ﺑـا هﻢ هﻤﻜاری ﻣﺴﺘﻤر داشﺘﻪ
ﺑاشند .در ﺣﻘﻴﻘت دانﺸﮕاهها از نﻈر صنایع فﻘﻂ
تﺄﻣﻴﻦکننده کادر فنﻲ ﺑودهاند [.]23 ،22
 دوره دوم کﻪ از ﺳال  42تا  92هجری شﻤﺴﻲتداوم داشﺘﻪ و تعاﻣل ﻣبﺘنﻲ ﺑر آﻣوزش ﺑوده
اﺳت ﺑا ایﻦ تفاوت کﻪ در ایﻦ دوره کارآﻣوزانﻲ از
دانﺸﮕاه ﺑرای آشنایﻲ ﺑا فناوریهای وارداتﻲ
ﺟدید ﺑﻪ شرکتهای صنعﺘﻲ دوﻟﺘﻲ فرﺳﺘاده
ﻣﻲشدند [.]22 ،5
 دوره ﺳوم کﻪ از ﺳال  92تا  94هجری شﻤﺴﻲاداﻣﻪ داشﺘﻪ و ﻣبنای تعاﻣل دانﺸﮕاه و صنعت
در ایﻦ دوره عالوه ﺑر آﻣوزش ﺑﻪ پژوهﺶ نﻴز
ﻣرﺑوط ﺑوده اﺳت .در ایﻦ دوره تعاﻣل دانﺸﮕاه
و صنعت ﺑـﻪ ﺳـﻤت نهادینـﻪتـر شدن پﻴﺶ
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ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی ...

نﺘﻴجﻪ ﻣﻲرﺳﻴﻢ کﻪ در دورههای ﻣﺨﺘﻠﻒ در کﺸور
ﺳﻴاﺳتها ،ﺑرناﻣﻪها و نهادهای واﺳﻂ ﻣطاﺑﻖ ﮔونﻪهای
اول ،دوم و ﺳوم ﻣدل ﻣارپﻴﭻ ﺳـﻪﮔانـﻪ ﻃراﺣﻲ و اﺟرا
شدهاند .هﻢ ﺳویﻲ پنﺞ دوره ذکر شده ﺑا ﮔونﻪهای
ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ و ﻣدلهای نوآوری را ﻣﻲتوان ﺑﻪصورت
ﺟدول ( )2نﺸان داد.

اﻟﮕوی ﺟدیدی در تعاﻣالت ﺑﻴﻦ دانﺸﮕاه ،صنعت و دوﻟت
ﺑا شﻜلﮔﻴری کانونهای هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ ،صنعت و ﺑازار
شﻜل ﮔرفت و دوره پنجﻢ در رواﺑﻂ دانﺸﮕاه و صنعت
در کﺸور پدیدار شد.
ﺑا ﺑررﺳﻲ روند تﺤوالت ارتباط ﺑﻴﻦ صنعت و
دانﺸﮕاه در ایران و ﺳﻴر تﻜاﻣﻠﻲ ترﺳﻴﻢ شـده ﺑﻪ ایﻦ

جدول -6مطابقت دورههای تعامالت دانش و صنعت در کشور با گونههای مدل مارپیچ سهگانه و مدلهای نوآوری (پژوهشگر)
دوره تعامل

ویژگیهای دوره

گونههای مدل مارپیچ سهگانه

مدلهای نوآوری

دوره اول (اوایل دهﻪ )42

تﺄﺳﻴس دانﺸﮕاه تهـران و تعریـﻒ ﻣبنای تعاﻣـل
ﺑـر آﻣـوزش

ﮔونﻪ اول ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ

ﻣدل ﺧطﻲ نوآوری

کارآﻣوزی ﺑﻪ ﻣنﻈور آشنایﻲ ﺑا فناوریهای ﺑﻪکار
دوره دوم (از ﺳال  42تا  )92ﮔرفﺘﻪ شده در صنعت و آشنایﻲ ﺑا ﺑعﻀﻲ از ﻣﺴائل
صنعﺘﻲ (تعاﻣل ﻣبﺘنﻲ ﺑر آﻣوزش)
تﺄﺳﻴس دفاتر ارتباط ﺑا صنعت در دانﺸﮕاهها و دفاتر
دوره ﺳوم (از ﺳال  92تا )94
ارتباط ﺑا دانﺸﮕاه در ﺑرﺧﻲ ﺳازﻣانها
دوره ﭼهارم (از ﺳال )2295

تﺄﺳﻴس شهركهای عﻠﻤﻲ و فناوری ،پاركها و
ﻣراکز رشد

دوره پنجﻢ (از ﺳال )99

شﻜلﮔﻴری کانونهای هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ صنعت و
ﺑازار

ﻣدل ﺧطﻲ نوآوری
ﮔونﻪ دوم ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ

ﻣدل تعاﻣﻠﻲ -تﻠفﻴﻘﻲ
نهاد واﺳطﻪای در نﻈام ﻣﻠﻲ
نوآوری

ﮔونﻪ ﺳوم ﻣارپﻴﭻ ﺳﻪﮔانﻪ

نهاد واﺳطﻪای در نﻈام ﺑﺨﺸﻲ
نوآوری

شده اﺳت یﻜﻲ از ﻣهﻢتریﻦ اﺟزا ﺑرای تﺴهﻴل ارتباط و
هﻢافزایﻲ ﺑﻴﻦ ﺳایر ﺑازیﮕران ایﻦ نﻈام ،نهادهای ﻣﻴانجﻲ
هﺴﺘند .ﻣهﻢتریﻦ دالیل ﺿعﻒ یا ناکارایﻲ ارتباط
دانﺸﮕاه و صنعت در ایران کﻪ ﻣنﺸا آن نبود نهادهای
ﻣﻴانجﻲ یا کارکرد ﺿعﻴﻒ آنها اﺳت ،از دید ﻣطاﻟعات
صورتﮔرفﺘﻪ ﺑﻪشرح ﺟدول ( )3ﻣﻲﺑاشد.

 -4نهادهای میانجی و ارتباط دانش و صنعت در
ایران
ﻣدل نﻈام ﻣﻠﻲ نـوآوری از ﺟﻤﻠـﻪ روشهای تﺤﻠﻴل
راﺑطﻪ ﺑﻴﻦ دانﺸﮕاه و صنعت ﺑرای توﺳـعﻪ فناوری اﺳت.
در ﻣدل نﻈام ﻣﻠﻲ نوآوری کﻪ در شﻜل ( )2نﺸان داده

جدول -2دالیل ضعف یا ناکارایی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ناشی از نبود نهادهای میانجی یا کارکرد ضعیف آنها
دالیل ضعف یا ناکارائی ارتباط دانشگاه و صنعت

منبع

 -نبود نﻈاﻣﻲ ﻣنﺴجﻢ و کارا ﺑﻪ عنوان راﺑﻂ ﺑﻴﻦ دانﺸﮕاه و صنعت

[]29[ ]29

 -نبود هﻤاهنﮕﻲ ﺑﻴﻦ وزارتﺨانﻪهای صنعﺘﻲ و آﻣوزش عاﻟﻲ در ﺑرناﻣﻪریزیهای آﻣوزشﻲ و توﺳعه صنعﺘﻲ

[]29

 -عدم انﺘﻘال ﻣﺴائل و ﻣﺸﻜالت صنایع ﺑﻪ دانﺸﮕاهها

[]29

 -عدم وﺟود ﻣراکز واﺳﻂ و تﻴﻢهای ﻣﺸﺘرك دانﺸﮕاه و صنعت در زﻣﻴنﻪ ﺟذب و توﺳعﻪ نوآوری و انﺘﺸار فناوری

[ ]2

 کﻤﻲﮔرایﻲ و فاصﻠﻪ ﮔرفﺘﻦ از اهداف و ﻣﺄﻣوریتهای تعریﻒ شده در ایجاد و توﺳعﻪ دانﺸﮕاهها ،ﻣراکز تﺤﻘﻴﻘاتﻲ و پاركهای عﻠﻢ وفناوری و ﻣراکز رشد

[]29

 -عدم تﺸﻜﻴل ﮔردهﻤایﻲهای ﻣﺘﺸﻜل از صنایع ،دانﺸﮕاهها ،ﻣﺆﺳﺴات پژوهﺸﻲ و هﻴﺄت دوﻟت

[]29

 -نبود ﻣراکز عﻠﻤﻲ و تﺤﻘﻴﻘاتﻲ ﻣﺸﺘرك ﺑﻴﻦ دانﺸﮕاه و صنعت

[]29

 -نبود کارایﻲ و اﺛرﺑﺨﺸﻲ کارکرد دفاتر ارتباط ﺑﻴﻦ دانﺸﮕاه و صنعت

[]29[ ]29
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دالیل ضعف یا ناکارائی ارتباط دانشگاه و صنعت

منبع

 -ناهﻤاهنﮕﻲ ﺑﻴﻦ وزارتﺨانﻪهای صنعﺘﻲ و آﻣوزش عاﻟﻲ در ﺑرناﻣﻪریزیهای آﻣوزشﻲ و توﺳعﻪ صنعﺘﻲ

[]29[ ]2

 -عدم هﻤﻜاری و ﻣﺸاوره ﺑا هﻤﻪ کنﺸﻜران اصﻠﻲ در تدویﻦ و اﺟرای ﺳﻴاﺳتهای عﻠﻢ فناوری و نوآوری

[]25

 -فﻘدان دانﺶ و آشنایﻲ ﻃرفﻴﻦ از فرایندهای یﻜدیﮕر

[]32

 -ارتباﻃات ﺳازﻣانﻲ ناﻣنﻈﻢ و ﻣنﻘطع

[]25

 -ﺟداﺳازی نهادهای عﻠﻢ و فناوری از ﺑﺨﺶهای ﻣوﻟد اﻗﺘﺼاد

[]25

 -عدم وﺟود ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃالعرﺳـانﻲ ﻣـﺸﺘرك ﺑﻴﻦ دانـﺸﮕاه و صـنعت

[ ]2

 -نبود یک شورای واﺣد و فراﺑﺨﺸﻲ کﻪ نﻘﺶ هﻤاهنﮕﻲ و ﺳﻴاﺳتﮔذاری را ﺑر عهده دارد.

[]25

تعارﺿات و عدم اﻃﻤﻴنان کﻪ ﻣوﺟب ناکاراﻣدی کل
ﺳﻴﺴﺘﻢ نوآوری ﻣﻲشود ایجاد و شﻜلدهﻲ ﺑﻪ نهادهای
واﺳطﻪای ﻣﻲتواند تا ﺣدی در ﺟهت ﺟبران ایﻦ
ناکاراﻣدی ﮔام ﺑردارد.
در ﻣناﺑع ﻣﺨﺘﻠﻒ ،تعاریﻒ ﻣورد توافﻘﻲ درﺑاره
ﺳازﻣانهای ﻣﻴانجﻲ و کارکردهای آنها وﺟود ندارد.
تعاریﻒ و کارکردهای نهادهای واﺳطﻪای از ﻣنﻈر
پژوهﺸﮕران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪشرح زیر اﺳت.
هاوﻟز ،2واﺳطﻪها را ﺑﻪعنوان ﮔونﻪای ﺟدا از
ﺳازﻣانها کﻪ ﺑﻪعنوان عاﻣل یا واﺳطﻪ در هر یک از
ﻣراﺣل فرایند نوآوری ﺑﻴﻦ دو یا ﭼند ﻃرف فعاﻟﻴت
ﻣﻲکنند ،ﻣعرفﻲ ﻣﻲکند .فعاﻟﻴت ایﻦ واﺳطﻪها
عبارتاند از :کﻤک ﺑﻪ ﮔردآوری اﻃالعات درﺑاره
هﻤﻜاران ﺑاﻟﻘوه ،کارﮔزاری ﻣعاﻣالت ﺑﻴﻦ دو یا ﭼند ﮔروه
و ﻣﻴانجﻴﮕری ﺑﻴﻦ ﺳازﻣانها و یا تﺸﻜﻴالتﻲ کﻪ ﺑﻪ دنبال
ﻣﺸاوره ،پﺸﺘﻴبانﻲ و ﺑودﺟﻪ ﺑرای نﺘایﺞ نوآورانﻪ ﺧود
هﺴﺘند .تعریﻒ فوق ﺑﻴﺸﺘر ﺑﻪ نﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ایﻦ
ﺳازﻣانها در ﺳاﺧﺘار توﻟﻴدی نوآوری دالﻟت دارد [.]33
داﻟزیل ،3نهادهای واﺳﻂ نوآوری را ﺳازﻣانها یا
ﮔروههایﻲ در ﺳازﻣانها کﻪ ﺑرای توانﻤندﺳازی نوآوری
یک یا ﭼند شرکت یا افزایﺶ ظرفﻴت نوآوری ﻣناﻃﻖ،
ﻣﻠتها یا ﺑﺨﺶها فعاﻟﻴت ﻣﻲکنند ،ﻣعرفﻲ ﻣﻲکند .وی
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ فعاﻟﻴت ﺑرای واﺳطﻪهای نوآوری ﻣعرفﻲ
ﻣﻲکند )2 :فعاﻟﻴتهای شبﻜﻪﺳازی درونﺳازﻣانﻲ،

 -5روش پژوهش
ایﻦ پژوهﺶ از ﻣنﻈر هدف ،کارﺑردی و از ﻣنﻈر
روش ،پژوهﺸﻲ کﻴفﻲ اﺳت .در ایﻦ پژوهﺶ از ﻃریﻖ
ﻣطاﻟعات کﺘاﺑﺨانﻪای کارکردهای اصﻠﻲ ﺳازﻣانهای
ﻣﻴانجﻲ شناﺳایﻲ و ﺟﻤعﺑندی ﻣﻲشود .ﺳپس از ﻃریﻖ
ﺑررﺳﻲ ﻣﺴﺘندات ،ﮔزارشها ،ارزیاﺑﻲها و تجرﺑﻴات و
آﻣوﺧﺘﻪهای ﻣﻜﺘوب اهداف ،وظایﻒ و کارکرد نهاد
واﺳطﻪای تﺤت ﻣطاﻟعﻪ (کانون هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ ،صنعت
و ﺑازار) شناﺳﻲ شده و کارکردهای آن ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ
کارکردهای اصﻠﻲ نهادهای واﺳطﻪای ﻣورد ﺑررﺳﻲ و
ارزیاﺑﻲ ﻗرار ﻣﻲﮔﻴرد.
 -6نقش و کارکردهای نهادهای میانجی در نﻈام
نوآوری
در ادﺑﻴات نﻈام ﻣﻠﻲ نوآوری نهادهای واﺳطﻪای
ﺑﻪعنوان یﻜﻲ از اﺟزای ﺳﻴﺴﺘﻢ نوآوری ﺑﻪ رﺳﻤﻴت
شناﺧﺘﻪ ﻣﻲشوند .در دهﻪهای اﺧﻴر ،کارکردهای
ﺳازﻣانهای ﻣﻴانجﻲ در نﻈام نوآوری ﻣﺘنوعتر شده اﺳت
و نﻘﺶ ﮔﺴﺘردهای در زنجﻴره نوآوری ایفا ﻣﻲکند.
کارکرد نادرﺳت تکتک ﺑازیﮕران عرصﻪ نﻈام نوآوری و
عدم تعاﻣل درﺳت آنها در شﻜلدهﻲ ﺳازوکارهای
فرایند نوآوری ﺑﻪ کاهﺶ نوآوری و یادﮔﻴری نهادها
(ﺑﻪویژه شرکتها) در ﺳطح ﻣﻠﻲ و ﺿعﻒ در کارکردهای
ایﻦ نﻈام ﻣنجر ﺧواهد شد [ .]32در راﺳﺘای کاهﺶ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1. Howells

71

رهیافت

ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی ...

از دیدﮔاه ناکوا و زاودی ،9ﻣﻴانجﻲها در ﺳﻪ ﺳطح
ﻣﺘفاوت کارکردهای ﻣﺘفاوتﻲ دارند .ایﻦ ﺳطوح
عبارتاند از :ﺣﻤایت در ﺳطح ﺳﻴاﺳت ،واﺳطﻪﮔری در
ﺳطح راهبردی و پوشﺶدهﻲ ﻣرزها در ﺳطح عﻤﻠﻴاتﻲ
[.]35
اﻟﻴاﺳﻲ در ﻣطاﻟعﻪ نﻘﺶ نهادهای ﻣﻴانجﻲ در
هﻤﻜاریهای فناورانﻪ و نوآورانﻪ ،ﺑا رویﻜرد پژوهﺶ و
توﺳعﻪ و انﺘﻘال فناوری ،ﺳﻪ نﻘﺶ تنﻈﻴﻢ ﻣﺤﻴﻂ نهادی
هﻤﻜاری ،ﻗاﺑﻠﻴتﺳازی و تﺴهﻴلﮔری و اشاعﻪ را
ﺑﻪعنوان اﺑعاد نﻘﺶهای ﻣﻴانجﻴﮕرها شناﺳایﻲ کرده
اﺳت [.]22
اﺳﻤﻴﺘز و کﻠﻤﻦ ،9ﺳﻪ کارکرد تبﻴﻴﻦ و شفافﺳازی
تﻘاﺿا ،شﻜلدهﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣدیریت فناوری و نوآوری
را ﺑرای نهادهای ﻣﻴانجﻲ ذکر کردهاند [.]22
در نهایت ،هاوﻟز 9فهرﺳﺘﻲ از ده کارکرد کﻠﻲ
ﻣﻴانجﻲها و فعاﻟﻴتهایﻲ کﻪ ﺑرای آنها ﻣﺘﺼور اﺳت
ارائﻪ کرده کﻪ عبارتاند از :آیندهنﮕاری و تﺸﺨﻴﺺ؛
پایﺶ و پردازش اﻃالعات؛ پردازش ،توﻟﻴد و ترکﻴب
دانﺶ؛ دروازهﺑانﻲ و واﺳطﻪﮔری؛ آزﻣایﺶ ،صﺤﻪﮔذاری
و آﻣوزش؛ ﻣجوزهای رﺳﻤﻲ و اﺳﺘانداردها؛ ﻗانونﮔذاری
و ﻣﺸروعﻴتﺑﺨﺸﻲ؛ ﺣﻤایت از ﻣاﻟﻜﻴت فﻜری،
تجاریﺳازی ،ارزیاﺑﻲ و ارزشیاﺑﻲ.
هﻤانﻃور کﻪ ﮔفﺘﻪ شد ،نﻘﺶ ایﻦ ﺳازﻣانهای
ﻣﻴانجﻲ ﺑﻪدﻟﻴل وﺟود شﻜﺴت در کارکردهای نﻈام
نوآوری اﺳت ،ﺑناﺑرایﻦ دوﻟتها ﺑﻪﻣنﻈور کاهﺶ شﻜﺴت
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ نﺴبت ﺑﻪ شﻜلدهﻲ ﺧوشﻪها ،شبﻜﻪها و
نﻈایر آن اﻗدام کرده و از نﻘﺶهایﻲ نﻈﻴر واﺳطﻪﮔری،
شﻜلدهﻲ و انﺘﻘال تجرﺑﻴات و دانﺶ کﻪ توﺳﻂ ایﻦ
نهادهای ﻣﻴانجﻲ انجام ﻣﻲشوند ،ﺣﻤایت ﻣﻲکنند.
ﺑﻪﻃور کﻠﻲ دﺳﺘﻪﺑندی واﺣدی ﺑرای کارکردهای
نهادهای ﻣﻴانجﻲ کﻪ ﻣبﻴﻦ تﻤاﻣﻲ ﺟنبﻪهای کارکردی

 )3توﺳعﻪ فناوری و فعاﻟﻴتهای ﻣرﺑوط ﺑﻪ آن و
 )2ﺧدﻣات ﻣﻜﻤل کﺴب و کار [.]32
تعریﻒ دیﮕر ایﻦ ﻣﻴانجﻲها توﺳﻂ وینﭻ و کورتنﻲ2
کﻪ تﻤرکز ﺑﻴﺸﺘری روی ﻣﻴانجﻲهای فراﺳاﺧﺘاری دارند،
صورت ﮔرفﺘﻪ اﺳت .ﺳازﻣانهایﻲ کﻪ ﺑﻪعنوان عﻀوی از
شبﻜﻪ ﺑازیﮕران یک ﺳﻴﺴﺘﻢ عﻤل ﻣﻲکنند و تﻤرکز
آنها نﻪ ﺑر توﻟﻴد نوآوری و نﻪ ﺑر پﻴادهﺳازی نوآوری
اﺳت ،ﺑﻠﻜﻪ توانﻤندﺳازی دیﮕر ﺳازﻣانها ﺑرای نوآوری
اﺳت .تعریﻒ ارائﻪ شده در ﺑاال نﻤایانﮕر ﺑدنﻪای اﺳت کﻪ
نﻘﺶ توانﻤندﺳاز را ﺑرای نوآوری ایفا ﻣﻲکند؛ ﭼﻪ
ﺑﻪصورت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﭼﻪ ﻏﻴرﻣﺴﺘﻘﻲ [.]34
تعریﻒ دیﮕر ﺳازﻣانهای ﻣﻴانجﻲ را اﺳﺘوارت و
هایﺴاﻟو 3ارائﻪ دادهاند؛ ﺑازیﮕرانﻲ کﻪ ﻣﻲتوانند فﻀا و
فرصتهایﻲ را ایجاد کنند تا دیﮕر ﺑازیﮕرانﻲ کﻪ ﺑﻪعنوان
توﺳعﻪ دهنده یا ﻣﺼرف کننده شناﺧﺘﻪ ﻣﻲشوند،
ﻣﺤﺼوالت فرهنﮕﻲ یا فنﻲ در ﺣال ظهور را ﺧﻠﻖ یا
اﺳﺘفاده کنند .در ایﻦ ﻣطاﻟعﻪ تﻤرکز ﺑر ﺳازﻣانهای
ﻣﻴانجﻲ فراﺑﺨﺸﻲ اﺳت [.]39
ﺑﻪ اعﺘﻘاد کﻠرکس و ﻟﻴوویس ،2ﺳﻪ کارکرد عﻤده
ﺑرای ﻣﻴانجﻲهای نوآوری وﺟود دارد کﻪ عبارتاند از:
پﻴﻜرﺑندی تﻘاﺿا ،شﻜلدهﻲ شبﻜﻪ و ﻣدیریت فرایند
نوآوری [.]39
ﺟانﺴون 4نﻴز پنﺞ کارکرد کﻠﻲ ﻣﻴانجﻴﮕری و داوری،
پﺸﺘﻴبان و تﺄﻣﻴﻦکننده ﻣناﺑع ﻣاﻟﻲ ،پاالیﺸﮕر و
ﻣﺸروعﻴتﺑﺨﺶ ،واﺳطﻪ فناوری و فراهﻢآورنده ﻣناﺑع و
ﻣدیریت را ﺑرای ﺳازﻣانهای ﻣﻴانجﻲ ﺑرشﻤرده اﺳت
[.]39
ﮔروه هاوارد 9ﭼهار کارکرد ﺑرای ﻣﻴانجﻲها ﺑرشﻤرده
اﺳت کﻪ عبارتاند از :ﻣﺸاوره ،واﺳﻂﮔری ،ﻣﻴانجﻴﮕری
و فراهﻢآورنده ﻣناﺑع [.]39
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ﻣوردنﻈر ﻗرار ﻣﻲﮔﻴرد .در ﺟدول ( ،)2ﺟﻤعﺑندی
دیدﮔاههای پژوهﺸﮕران ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑاره کارکردهای
نهادهای واﺳطﻪای ارائﻪ شده اﺳت.

ایﻦ نهادها ﺑاشد ،وﺟود ندارد .ﺑناﺑرایﻦ در ﻣﻘاﻟﻪ ﺣاﺿر،
کارکردهایﻲ از ﺳازﻣانهای ﻣﻴانجﻲ کﻪ ﻣورد تﺄکﻴد
ﺑﻴﺶ از یک پژوهﺸﮕر اﺳت ﺑﻪعنوان کارکرد اصﻠﻲ

جدول -9کارکردهای اصلی نهادهای میانجی
کارکردها

هاولز

ناکوا و زاودی الیاسی

()2006

()2062

ﻗانونﮔذاری ،ﻣﺸروعﻴتﺑﺨﺸﻲ و شﻜلدهﻲ ﺑﻪ
ﺳﻴاﺳتهای عﻠﻢ و فناوری

*

*

*

واﺳطﻪﮔری و تﺴهﻴل در ارتباﻃات

*

*

*

( )6930لوئیس ()2002( )2003

ﻣدیریت فرایند نوآوری
فراهﻢﺳازی ﻣناﺑع ﻣاﻟﻲ و پﺸﺘﻴبانﻲ

*

تﺴهﻴل در ﺟریان دانﺶ و فراهﻢﺳازی اﻃالعات

*

آیندهنﮕاری و تبﻴﻴﻦ نﻴازهای نوآوری

*

*

کلرکس و

جانسون هاوارد پارتنرز اسمیتز و کلمن
()2002

()2004

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

از ﻃرفﻲ ،هر ﺑﺨﺶ یا صنعت ﻣوﺿوع و ﻣﺴئﻠﻪ
ﺟداﮔانﻪای دارد و نﻴازﻣند ﺑرناﻣﻪهای ویژه ﺑرای ﺑهبود
نهادهای درﮔﻴر در آن ﺑﺨﺶ اﺳت ،ﺑناﺑرایﻦ اتﺨاذ
رویﻜرد ﺑﺨﺸﻲ در ﺣوزه صنعت ﻣﻲتواند در ﺣل ﻣﺴائل
هر صنعت تﺄﺛﻴرﮔذار ﺑاشد .در عرصﻪ ادﺑﻴات« ،نﻈام
نوآوری ﺑﺨﺸﻲ» زیرﺳاﺧت ﻣناﺳبﻲ ﺑرای ایﻦ ﻣوﺿوع
فراهﻢ کرده و ایجاد نهادی ﺟهت ﺑهبود تعاﻣالت نهادی
و ﭼاﻟﺶهای ﺑﺨﺸﻲ تﺄﺛﻴرﮔذار اﺳت.
ﺑر ایﻦ اﺳاس ،ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ «ﮔونﻪ ﺳوم ﻣارپﻴﭻ
ﺳﻪﮔانﻪ» و «ﻣدل نﻈام نوآوری ﺑﺨﺸﻲ» ،از ﺳال 2299
«کانونهای هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ ،صنعت و ﺑازار» ﺑﻪعنوان
نهادی تﺼﻤﻴﻢﺳاز و تﺸﻜﻠﻲ ﻏﻴردوﻟﺘﻲ و ﻏﻴرانﺘفاعﻲ
ﺑﻪﻣنﻈور افزایﺶ هﻤﮕرایﻲ ،هﻤﻜاری ،هﻤاهنﮕﻲ،
تﺼﻤﻴﻢﺳازی و ارتﻘای وﺣدت رویﻪ پﻴراﻣون فعاﻟﻴتهای
ﺑازار ،صنعت ،دانﺸﮕاهها و ﻣﺆﺳﺴات پژوهﺸﻲ و ارتﻘای
نﻈام نوآوری ﺑﺨﺸﻲ در عرصﻪ توﺳعﻪ یا توﻟﻴد کاال یا
ﺧدﻣت ﺧاص ،توﺳﻂ ﻣعاونت عﻠﻤﻲ و فناوری ریاﺳت
ﺟﻤهوری تﺸﻜﻴل شده اﺳت .یﻜﻲ از اهداف اصﻠﻲ ایجاد
کانونهای هﻤاهنﮕﻲ ،افزایﺶ تعاﻣل ﺑﻴﻦ ﺑازیﮕران

 -2واکاوی سیاست شکلگیری کانونهای
هماهنگی دانش صنعت و بازار
در عرصﻪ نﻈام نوآوری ایران نهادهایﻲ نﻈﻴر
انجﻤﻦهای عﻠﻤﻲ ،دانﺸﮕاهها ،پژوهﺸﮕاهها و ﻏﻴره در
ﺑﺨﺶ دانﺸﻲ ،انجﻤﻦهای صنفﻲ و صنعﺘﻲ در ﺑﺨﺶ
صنعت و توﻟﻴد و ﺳازﻣانها و نهادهای ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﻲ
در ﺑﺨﺶ دوﻟت زﻣﻴنﻪهای ﺳازﻣانﻲ هﺴﺘند کﻪ در ﻃول
ﺳالهای اﺧﻴر شﻜل ﮔرفﺘﻪاند ،اﻣا ﻣﺘﺄﺳفانﻪ ارتباط
نﻈامﻣند و ﺳاﺧﺘاریافﺘﻪای ﺑرای تﻜﻤﻴل زنجﻴره نوآوری
در ایﻦ زﻣﻴنﻪ وﺟود ندارد .در ﺑهبود ارتباط ﺑﺨﺶ توﻟﻴد
عﻠﻢ و تﻘاﺿای عﻠﻢ ،دوﻟت ﻣﻲتواند نﻘﺶ ﺳازندهای را
ایفا کند ،ﭼراکﻪ دوﻟت ﻣﺘوﻟﻲ اصﻠﻲ ﺑﺴﻴاری از ﺣوزههای
عﻤوﻣﻲ اﺳت کﻪ هر یک از ایﻦ ﺣوزهها کﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑا
ﭼاﻟﺶهایﻲ روﺑﻪرو هﺴﺘند .عالوه ﺑر ایﻦ ،دوﻟت
آﮔاهتریﻦ ﻣجﻤوعﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜالت ﺣوزههای تﺤت اﺧﺘﻴار
ﺧود هﻢ هﺴت .در عرصﻪ ادﺑﻴات« ،ﻣدلهای ﻣارپﻴﭻ
ﺳﻪﮔانﻪ» زیرﺳاﺧت ﻣناﺳبﻲ ﺑرای ایﻦ تعاﻣل ﺳﻪﮔانﻪ
فراهﻢ کرده اﺳت.
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هدف توﺳعﻪ اﻗﺘﺼاد دانﺶﺑنﻴان ﻣﺘناﺳب ﺑا
زﻣﻴنﻪ تﺨﺼﺼﻲ فعاﻟﻴت کانون
 کﻤک ﺑﻪ ایجاد ﻣزیت رﻗاﺑﺘﻲ ﻣبﺘنﻲ ﺑر فناوری ونوآوری در ﺳطح ﺑنﮕاههای توﻟﻴدی و ﺧدﻣاتﻲ،
و ﺑهبود فﻀای کﺴبوکار کﺸور ﻣﺘناﺳب ﺑا
زﻣﻴنﻪ تﺨﺼﺼﻲ فعاﻟﻴت کانون
 تﻘویت و توﺳعﻪ تعاﻣالت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲِ ﺑا نهادهایاﻗﺘﺼادی ،صنعﺘﻲ و فناوری ﺳایر کﺸورها
ﺑﻪﻣنﻈور توﺳعﻪ ﺑازار و صنعت ﻣﺘناﺳب ﺑا زﻣﻴنﻪ
تﺨﺼﺼﻲ فعاﻟﻴت کانون.
ﺟایﮕاه کانونهای هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ ،صنعت و ﺑازار
ﺑﻪعنوان نهاد واﺳطﻪای و ارتباط آن ﺑا ﺳایر ﺑﺨﺶهای
دانﺸﮕاه ،صنعت ،دوﻟت و نهادهای واﺳطﻪای دیﮕر در
شﻜل ( )9نﺸان داده شده اﺳت.

اﺛرﮔذار در عرصﻪ دوﻟت و صنعت و دانﺶ در زنجﻴره
ارزش یک ﻣﺤﺼول ﻣﺸﺨﺺ اﺳت.
ﺑازیﮕران اﺛرﮔذار در عرصﻪ دانﺸﻲ شاﻣل انجﻤﻦهای
عﻠﻤﻲ ،دانﺸﮕاهﻴان؛ در عرصﻪ صنعﺘﻲ شاﻣل انجﻤﻦهای
صنفﻲ ،ﺑنﮕاهها و در ﺳازﻣانها و نهادهای دوﻟﺘﻲ در یک
ﻣﺤﺼول یا ﺧدﻣت ﻣﺸﺨﺺ ﮔردهﻢ آﻣده و پس از اﺧذ
ﻣجوز از ﻣعاونت عﻠﻤﻲ و فناوری ریاﺳتﺟﻤهوری ،کانون
هﻤاهنﮕﻲ دانﺶ ،صنعت و ﺑازار را تﺄﺳﻴس ﻣﻲکنند.
اهداف کانونها شاﻣل:
 افزایﺶ هﻢﮔرایﻲ ،هﻤاهنﮕﻲ و هﻢافزایﻲ ﺑﻴﻦعناصر تﺄﺛﻴرﮔذار و یا ﺣوزههای فاﻗد ﻣﺘوﻟﻲ در
شﻜلدهﻲ و توﺳعﻪ نﻈام ﻣﻠﻲ نوآوری و ارتﻘای
تعاﻣل ﻣﻴان نهادهای عرﺿﻪ و تﻘاﺿای فناوری
ﻣﺘناﺳب ﺑا زﻣﻴنﻪ تﺨﺼﺼﻲ فعاﻟﻴت کانون
 شناﺳایﻲ ﭼاﻟﺶها ،تدویﻦ راهﻜارها و ارائﻪپﻴﺸنهاد ﺑرای رفع ﻣوانع توﺳعﻪ صنعت و ﺑازار ﺑا
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-
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-
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-

شکل -5جایگاه و تعامالت کانون با بخشهای دیگر

کاال و ﺧدﻣات ﺑﻪعنوان ﺣﻠﻘﻪ نهایﻲ زنجﻴره نوآوری
ﺑﻪعنوان ﻣوﺿوع فعاﻟﻴت کانونها ﻗرار ﮔرفﺘﻪ اﺳت .از

هدف از تﺄﺳﻴس کانونها شﻜلدهﻲ ﺑﻪ ﭼرﺧﻪ
نوآوری کاال و ﺧدﻣات در کﺸور ﺑوده ،ﺑناﺑرایﻦ انﺘﺨاب
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 افزايش همگرايي ،هماهنگي و همافزايي مياننهادهاي عرضه و تقاضاي فناوري
 ايجاد رويههاي مناسب يادگيري و گردشمناسب اطالعات
همانگونه كه ذكر شد ،سياست تشکيل كانونهاي
هماهنگي از سال  3178در حال اجرا است و بهموجب
آن از سال  3178تا  66 ،3131كانون در موضوعات
مختلف در بخشهاي صنعت ،خدمات و كشاوري
تشکيل شد كه پس از تغيير در اساسنامه و بازنگري
در فرايندهاي اجرايي كانونها در سال  ،3131در حال
حاضر  31كانون مطابق فرايند جديد فعاليت ميكنند.

آنجا كه در ميان ذينفعان يك حوزه ،بيشترين و
نزديكترين تعامل با چالشهاي اصلي را بخش
«صنعت» دارد ،كانونها با محوريت بخش صنعت
تشکيل و نقش بيشتري به اين بخش در اداره كانونها
سپرده شده است.
با توجه به اهداف و ساختار شکلگيري كانونها،
وظايف اصلي اين نهاد واسطهاي با محوريت موارد زير
در نظر گرفته شده است؛
 كمك به حل مشکالت توليد ،توسعه ،فروش وصادرات محصوالت دانشبنيان
 -كمك به توسعه و نفوذ فناوري در صنعت

جدول -4نحوه فعالیت کانونها در هر یک از کارکردهای نهادهای میانجی
نحوه فعالیت کانون در هر کارکرد

کارکرد نهاد میانجی

كانونها نسبت به پيشنهاد اصالح ،تدوين و اعمال قوانين ،مقررات و سياستهاي حمايت از توسعه صنعتي و
قانونگذاري ،مشروعيتبخشي و
شکلدهي به سياستهاي علم و فناوري فناوري با همکاري مراجع ذيربط اقدام ميكنند.
واسطهگري و تسهيل در ارتباطات

نمايندگان سه بخش دولت ،صنعت و دانشگاه در ساختار اجرايي كانون حضور دارند و اين تركيب ،ارتباط
مناسب ميان بازيگران اصلي در يك موضوع فعاليت را تسهيل ميكند.

مديريت فرايند نوآوري

كانونها ضمن تسهيل در فرايند جذب دانش فني و رسوخ فناوري در صنعت ،به تدوين ،توسعه ،انتقال و
تبادل دانش فني و فناوري برمبناي نياز صنعت كشور در زمينه تخصصي فعاليت خود در سطوح ملي و
بينالمللي كمك ميكنند.
همچنين بسترسازي به منظور انتشار دانش و نوآوري و بهكارگيري فناوريهاي جديد در محصوالت،
خدمات و فرايندها در زمينه تخصصي فعاليت كانون كه به افزايش سطح و نفوذ فناوريهاي جديد در
توليدات و خدمات منجر ميشود ،از ديگر وظايف تعيين شده براي كانونها است.

فراهمسازي منابع مالي و پشتيباني

خدماتِ آموزشي ،پژوهشي ،مشاورهاي و نظارتي به بنگاههاي اقتصادي ،سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادي و
ساير بازيگران اصلي حوزههاي مرتبط با زمينه فعاليت كانون ارائه ميشود.

تسهيل در جريان دانش و فراهمسازي
اطالعات

دسترسي مخاطبان به بانكهاي اطالعاتي تخصصي مورد نياز متناسب با زمينه تخصصي فعاليت كانون
تسهيل ميشود.

آيندهنگاري و تبيين نيازهاي نوآوري

تهيه و تدوين نقشه راه صنعت موضوع فعاليت كانون ،نخستين اقدام كانونها است .در اين مطالعات ،نيازها
و ملزومات آينده تحقق فناوري ذكر شده و كليات مسير رسيدن به آن ترسيم ميشود.

تعيين شده براي آن نسبت به كاركردهاي شناسايي
شده در ادبيات نهادهاي ميانجي بررسي ميشود.

 -8تحلیل کارکرد کانونهای هماهنگی دانش،
صنعت و بازار

 -6جمعبندی و نتیجهگیری

كانون هماهنگي دانش صنعت و بازار ،تشکلي
غيردولتي و غير انتفاعي با گستره فعاليت ملي است .در
جدول ( ،)4چگونگي فعاليت اين نهاد ميانجي و وظايف

رفع نيازهاي اساسي و ايجاد مزيت رقابتي در صنعت
و ارتقاي توان صادرات ،مستلزم استفاده از دانش نوين و
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فناوریهای ﺟدید و ارتباط ﻣﺆﺛر دانﺸﮕاه و صنعت اﺳت.
اﮔرﭼﻪ تاکنون اﻗداﻣات ﻣﺨﺘﻠفﻲ ﺑﻪﻣنﻈور تﻘویت ایﻦ
ارتباط در کﺸور صورت ﮔرفﺘﻪ ،اﻣا تﻜﻤﻴل ﭼرﺧﻪ نوآوری
در کﺸور و ﺑﻪ ﺣرکت درآوردن ﺑﺨﺶهای صنعت و
ﺧدﻣات در ﻣﺴﻴر رشد ،نﻴازﻣند وﺟود نهادی اﺳت کﻪ
ارتباط ﻣﻴان دانﺸﮕاه و صنعت را ﺑﻪ ﻃور ﻣﺆﺛرتری ﺑرﻗرار
و هدایت کند .از ایﻦرو ﮔﺴﺘرش هﻤﻜاریهای نﻈامﻣند
ﻣراکز آﻣوزشﻲ و پژوهﺸﻲ ﺑا صنایع کﺸور ﻣورد تﺄکﻴد و
اهﺘﻤام دوﻟت ﻗرار ﮔرفﺘﻪ اﺳت.
در ایﻦ راﺳﺘا ،تازهتریﻦ اﻗدام دوﻟت ﺑرای ایجاد و
ﺑرﻗراری هﻤاهنﮕﻲ ﺑﻴﻦ هﻤﻪ ﺑازیﮕران اصﻠﻲ ﭼرﺧﻪ
نوآوری ،در ﻗاﻟب ایجاد نهاد واﺳطﻪای «کانون»
ﺑرناﻣﻪریزی و ﺳازﻣاندهﻲ شده اﺳت تا ﺑﻪواﺳطﻪ فعاﻟﻴت
ایﻦ نهاد ،ﺑﺴﺘر ﻣناﺳبﻲ در ﺟهت اﺳﺘفاده ﺑهﻴنﻪ از ﻣناﺑع
کﺸور ،هدایت فعاﻟﻴتهای ﻣرتبﻂ و تﺴریع در
فعاﻟﻴتهای ﭼرﺧﻪ نوآوری شﻜل ﮔﻴرد .نهادهای واﺳﻂ،
ﺟزء ﻣهﻤﻲ از نﻈام ﻣﻠﻲ نوآوری هﺴﺘند کﻪ ﺑازیﮕران ایﻦ
نﻈام را در زﻣان و ﻣﻜان ﺑهﻴنﻪای ﺑﻪ یﻜدیﮕر پﻴوند
دادهاند تا ظرفﻴت نوآورانﻪ یک کﺸور ﺑﻪعنوان ﺧروﺟﻲ
نهایﻲ نﻈام نوآوری ﺑﻪدﺳت آید .ایﻦ ظرفﻴت نوآورانﻪ
هنﮕاﻣﻲ ﺣاصل ﺧواهد شد کﻪ ایﻦ نهادهای واﺳﻂ
کارکرد ﻣناﺳبﻲ را از ﺧود نﺸان دهند.
در ﻣﻘاﻟﻪ ﺣاﺿر ،ﺑررﺳﻲ وظایﻒ و اهداف کانونها ﺑا
توﺟﻪ ﺑﻪ کارکردهای اصﻠﻲ نهادهای ﻣﻴانجﻲ نﺸان داد
کﻪ وظایﻒ ،اهداف و ﺳاﺧﺘار ایﻦ نهاد واﺳطﻪای
ﺑﻪدرﺳﺘﻲ تعریﻒ شده و فعاﻟﻴتهای ایﻦ نهاد ﻣطاﺑﻖ ﺑا
کارکردهای اصﻠﻲ شناﺳایﻲ شده در ادﺑﻴات نهادهای
ﻣﻴانجﻲ اﺳت.
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ﺟایﮕاه و ﺳاﺧﺘار ایﻦ نهاد واﺳطﻪای
انﺘﻈار ﻣﻲرود تا ﺑا شناﺳایﻲ ﺣوزهها و ﺑﺨﺶهای دارای
ﭼاﻟﺶ در رواﺑﻂ دانﺸﮕاه و صنعت و تﺸﻜﻴل کانون
ﻣوردنﻴاز در آن ﺑﺨﺶها ،اﻗداﻣات الزم ﺑرای ﺳپری
کردن ﻣﺴﻴر توﺳعﻪ و نفوذ فناوری در صنایع کﺸور
توﺳﻂ ایﻦ نهاد واﺳطﻪای هدایت و تﺴهﻴل شود.
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Abstract

The relationship among university, industry and government with emphasis
on the role of intermediary institutions
)Case Study: Coordination centers of Knowledge, Industry and Markets(

Z. Mohammad Hashemi1

Abstract
Technological advances not only affiliated on the inner operation of industries, influenced by the
interaction of firms with universities and other related organizations. In the knowledge-based economy,
in order to technology development, cooperation three pillars, universities and research and
development organizations, industry and government are emphasized and one of the policies of
governments to strengthen the relationship between these elements, design and creat mediating
institutions.
In this paper, types of models and theories of the relationship between academia and industry, including
linear model of innovation, innovation system and triple helix are studied, evolution in the interaction
of three institutions academia, government and industry in Iran in the form of the creation of
intermediaries are examined, then, the main functions of intermediaries are identified, and with case
analysis,"coordination center of science, industry and market", dominant Patterns and the functions of
this mediator is analyzed.
Keywords: university-industry collaboration, innovation system, triple helix, Coordination centers of
Knowledge, Industry and Markets, intermediary institutions.
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