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 چكيده

سسات پژوهشي دولتي انجام ؤها و مها، آزمايشگاههايي هستند كه در دانشگاههاي دولتي پژوهشپژوهش

شوند. اگرچه داليلي نظير افق زماني بلندمدت، سرريزهاي زياد و ماهيت سنگين بعضي تحقيقات، مي

تي در ارائه هاي دولدهد كه پژوهشكند، اما مرور تاريخي نشان ميانجام آنها توسط دولت را توجيه مي

ها هم نقش بسيار چشمگيري داشته است. براي مثال، شبكه محصوالت وجديد و عملكرد نوآورانه شركت

مين مالي أهاي دولتي و تبرپايه پژوهش ،جهاني وب، ليزر، باركدها و داروهاي مهمي نظير انسولين

هاي دولتي، ها و پژوهششركتاست. ارتباط بين عملكرد نوآورانه  وسيله دولت توسعه يافتههتحقيقات ب

هايي را كه با تأمين مالي دولتي انجام ها، ماهيت پژوهشيك ارتباط دوجانبه است. تعامل با شركت

ظرفيت  ،، با انتقال دانش از بخش دولتي به بخش خصوصيازسوي ديگردهد. شود، تحت تأثير قرار ميمي

تري به تحقيقات طور فعاالنهشود و آنها بهويت ميها تقجذب دانشمندان صنعتي و عملكرد نوآورانه شركت

ت ئها و اعضاي هياهميت اين است كه احتمال دارد دانشگاه ئزپردازند. در اين ارتباط يك نكته حامي

ها نحوي عمل كنند كه مانع از انتشار دانش از بخش دولتي به شركت سسات پژوهشي دولتي بهؤعلمي م

هاي هاي مربوط به پروانهري دولت براي مثال در تعيين معيارها و چارچوبشوند. بنابراين نقش ميانجيگ

ثير نتايج أيابد. همچنين توجه دولت به زمانبر بودن تبرداري از نتايج تحقيقات دولتي اهميت ميبهره

 ممكن است هاست. دانشگاها ها در رشد اقتصادي ضروريتحقيقات مؤسسات پژوهشي دولتي و دانشگاه

اما  ،كنند تا منابع مالي بيشتري جذب كنندرا بيش از آنچه هست وانمود  خودنقش اقتصادي 

 هاي پايه به محصوالت وسياستگذاران بايد اين نكته مهم را در نظر داشته باشند كه تبديل پژوهش

ها و نشگاهعبارت ديگر داست. بها نيازمندگذاري و مهارت قابل توجه نيز سرمايه بهجديد، فرايندهاي 

جديد به بازار فرايندهاي  ها( براي رساندن محصوالت وخالف شركتمؤسسات پژوهشي دولتي )بر

ترين مهم يكي ازندارند. بنابراين ايفاي نقش واسطه و برقراري ارتباط بين اين دو بخش سازماندهي خوبي 

از تحقيقات  قيقات دولتي، غالباًدهي فعلي به تحدولت است. نكته مهم ديگر اينكه نظام پاداش هايكاركرد

براي اين دسته از نسبت به تحقيقات انفرادي كند و ارزش يا امتياز باالتري مشترك پشتيباني نمي

هاي دولتي در ارتقاي عملكرد آفريني پژوهشله خود يكي از موانع نقشئتحقيقات قائل نيست. اين مس

ميزان  ،له قابل بحث ديگرئكند. مسزيرا از انجام تحقيقات مشترك حمايت نمي ،هاستنوآورانه شركت
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هاي مناسب رصد و كه بايد با استفاده از شاخص است سرريز دانش علمي از بخش دولتي به خصوصي

ها و انجام هاي ارزيابي انتقال دانش از بخش دولتي به شركترو، توجه به شاخصاينگيري شود. ازاندازه

ها و ارائه هاي دولتي در ارتقاي عملكرد نوآورانه شركتشههاي منظم براي ارزيابي نقش پژوايشپيم

 ست. ا سسات پژوهشي دولتي ضروريؤها و مبازخوردهاي مناسب به دانشگاه

 

 مقدمه

مين مالي أهايي كه تهاي دولتي )يعني دانشگاهمنظور از تحقيقات دولتي تحقيقاتي است كه در دانشگاه

سسات ؤها و مسسات پژوهشي دولتي )يعني پژوهشگاهؤها و مدولتي است( و پژوهشگاه بودجه آنها عمدتاً

در نگاه اول و با رويكرد محدود ممكن  شود.پژوهشي وابسته به دولت و داراي بودجه دولتي( انجام مي

يع ندارند يا در اقتصاد ها و صناهاي دولتي ارتباطي با عملكرد نوآورانه شركتنظر برسد پژوهشاست به

كنند و حداكثر براي تعميق زيربناي دانشي آن كشور يا در قالب ايفا نمينقشي يك كشور 

هاي شوند كه نيازمند بودجه كالن دولتي است و بنگاههاي تحقيقاتي عظيمي انجام ميگذاريسرمايه

عنوان يك كاالي ماهيت دانش به بر اينعالوهها را ندارند. اقتصادي تمايل يا توان انجام آن پژوهش

اما مرور تاريخي نقش  ،كندمين مالي تحقيقات ايجاب ميأبراي ترا عمومي نيز مداخله و مشاركت دولت 

ها عامدانه و با دهد كه دولتيافته نشان ميهاي دولتي در صنعت و اقتصاد كشورهاي توسعهپژوهش

ورزند. در كشور ما نيز غيردولتي به اين امر مبادرت ميانتظار سرريز نتايج تحقيقات دولتي در بخش 

هاست كه برقراري پيوند ميان تحقيقات در بخش دولتي و بخش غيردولتي مورد مطالبه سال

 مند شوند. با اين انتظار كه طرفين اين ارتباط از مزايا و منافع قابل توجهي بهره ؛سياستگذاران بوده است

اياالت متحده مورد تجربه ها با نگاه به ي دولتي در عملكرد نوآورانه شركتهادر اين گزارش نقش پژوهش

ها گيرد تا محورهاي مهم سياستگذاري اثربخش براي تقويت ارتباط پژوهش در دانشگاهواكاوي قرار مي

 هاي خصوصي شناسايي شود. بدين منظور ابتدا نقش و كاركردسسات پژوهشي دولتي و بنگاهؤو م

 هاي دولتي و رشد اقتصادي،شود و پس از بررسي ارتباط بين پژوهشي تبيين ميسسات پژوهشؤم

بندي و شود. جمعها( تشريح ميانتقال دانش از بخش دولتي به بخش خصوصي )شركتهاي مكانيسم

 بخش پاياني اين گزارش خواهد بود. ،سياستي هايپيشنهاد
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  سسات پژوهشيؤم نقش و كاركرد .1

 دولتي در انجام تحقيقاتنقش بخش  .1-1

شوند. اين امر يك كنند، در بخش دولتي انجام ميبسياري از تحقيقاتي كه به رشد اقتصادي كمك مي

وسيله تحقيقات رشد اقتصادي به كهاين دليلبه .موضوع تصادفي نيست، بلكه كامالً طراحي شده است

تغذيه  (جديد منتهي شوندفرايندهاي  وبه محصوالت تا كشد ها طول ميتحقيقاتي كه سال) 1باالدستي

عالوه، تحقيقات بنيادي اين پتانسيل را دارند كه كاربردهاي متعددي داشته باشند و به تعداد شود. بهمي

هاي نظري در علم فيزيك مثالي براي اين موضوع ها كمك كنند. مطالعات و پژوهشبيشتري از حوزه

برداري رزونانس اي و تصويري يكپارچه، ليزرها، انرژي هستهاست كه به اختراعات متعددي شامل مدارها

كاربرد اغلب تحقيقات پايه و همچنين فاصله رماهيت پُ علتمغناطيسي )ام آر آي( كمك كرده است. به

ها و صنايع تا حدودي از تحقيقات پايه زماني زياد بين كشف و كاربرد، دور از انتظار نيست كه شركت

ها هاي اقتصادي وجود ندارند. يافتهنوآوري را تسريع نمايند. در چنين مواردي، مشوقپشتيباني كنند تا 

اي توانند بدون اينكه هزينههاي رقيب( ميجمله شركتهاي ديگر )ازممكن است سرريز كنند و شركت

استفاده ماهيت خود، با  واسطهبراي دانش پرداخت كنند، به نفع خود از آن استفاده نمايند. دانش، به

شود. اگرچه سرريزها، براي رشد عالي هستند؛ اما يك مدل اقتصادي مناسب وجود ندارد كردن تمام نمي

رو نياز به اينگذاري انجام دهند. ازهاي اقتصادي را ترغيب كند در تحقيقات باالدستي سرمايهكه بنگاه

 ( 2012 2،)استفان .حمايت از تحقيقات در بخش دولتي وجود دارد

بر افق زماني بلندمدت و سرريزهاي زياد، داليل ديگري نيز براي انجام تحقيقات در بخش عالوه

 ،سادگيدولتي وجود دارد. نخست اينكه تحقيقات بنيادين با ريسك همراه است و ممكن است نتايج به

براي . ماهيت غيرمعمول و سنگين برخي تحقيقات، دليل ديگري محقق نشود، حداقل در آينده نزديك

دهد، يا همه نتايج يا دست نميدهم از نتايج را بهدهنده، يكدهم از يك شتابحمايت دولت است. يك

ترين ميليارد دالر براي پيشرفته هشتاي. اما هزينه آن بسيار هنگفت است )تقريباً هيچ نتيجه

د يا حتي در اين مور هايي به تنهايي براي هيچ شركتي،طوري كه حمايت از چنين تالشدهنده( بهشتاب

 خاص براي هيچ كشوري منطقي نيست.

 

 جديدفرايندهاي  هاي دولتي در ارائه محصوالت ونقش پژوهش .1-2

جديد منتهي فرايندهاي  اينكه چگونه پژوهش در مؤسسات دولتي به محصوالت و قبيل هايي ازمثال

سسات پژوهشي اياالت ؤها و ممورد دانشگاهاي كه در به استناد مطالعه ،اند. براي مثالشده است، فراوان

                                                 

1. Upstream Research 

2. Stephan 
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كمك كرد، نخستين بار توسط يك بسيار متحده انجام شده، ذرت پيوندي كه به افزايش ذخاير غذايي 

كند. شبكه جهاني حال حاضر در دانشگاه دولتي ميشيگان فعاليت ميت علمي توليد شد، كه درئعضو هي

كار  1«سرن»ا دگرگون كرده است، توسط دانشمندي كه در وب كه نحوه اشتراك و استفاده ما از دانش ر

طور دفاع جراحي و همين  ،هاي ارتباطات، سرگرميكند، ابداع شد. ليزرها كه تأثير شگرفي بر حوزهمي

التحصيل دانشگاه فكري مديون كاري هستند كه توسط گوردن گولد، دانشجوي فارغلحاظ به اند،داشته

دانان چند بخش زيادي از كار مفهومي توسط فيزيكانجام شد )هر 1950كلمبيا در اواخر دهه 

ت علمي دانشگاه كلمبيا توسعه يافت، كه در آن زمان ئهاي بل و طي كار مشترك با اعضاي هيآزمايشگاه

يافت، جايي كه  2«راتگرز»توان در دانشگاه باركدها را مي أدادند(. منشهاي بل مشاوره ميبه آزمايشگاه

طور اتفاقي شنيد كه مدير يك زنجيره غذايي محلي از معاون خود خواست تا جوي كنجكاوي بهدانش

اطالعات محصول را در هنگام خروج بخواند. پديده  ،صورت خودكارجستجو كند كه بتواند به را سيستمي

به انتقال  طور بالقوه توانستو در دانشگاه ليدن كشف شد، به 1911ابررسانايي كه نخستين بار در سال 

 برق در مقاومت صفر و بدون اتالف كارايي منتهي شود. 

ترين مهم چهارم ازاي به اندازه صنعت دارو آشكار نيست. سههاي پژوهشي دولتي، در هيچ نمونهاما كمك

ي سرچشمه هاي انجام شده در بخش دولتاز پژوهش 1992تا  1965هاي داروهاي درماني توليد شده بين سال

هاي السداروي بسيار جديدي كه بين  118درصد از  31دهد كه بودند. مطالعه جديدتري نشان ميگرفته 

گاه توسعه يد شده، نخست در يك دانشأيتوسط سازمان غذا و داروي آمريكا )اف دي اِي( ت 2007تا  1997

ست، زيرا ميزان اديد توسعه داروهاي جدر ورد، حد پاييني براي اهميت تحقيقات دانشگاهي ايافته بود. اين بر

اين چنانچه بربناتحقيقات بنيادي.  أگيرد نه سرمنشها اندازه ميكمك حاصل از اين تحقيقات را برحسب پتنت

جمله كنند، ازها دانش را از مسيرهاي مختلفي كسب ميشد، شركتخواهد در ادامه گزارش نيز توضيح داده 

 ران دانشگاهي.از طريق مطالعه مقاالت نوشته شده توسط پژوهشگ

ها سرچشمه شوند، از دانشگاههاي بيوتكنولوژي توليد ميتقريباً همه داروهايي كه توسط شركت

افزايش  وتوجهي بر سالمت عمومي گيرند. برخي از اين داروها نظير انسولين مصنوعي، تأثير قابلمي

ها و ابزارهاي جديد نوين، روشاميد به زندگي داشته است. افزايش اميد به زندگي تنها حاصل پزشكي 

كند. بخش زيادي از اين هايي است كه تغيير در رفتار افراد را نيز تشويق مينيست، بلكه حاصل پژوهش

نيات ممنوعيت استعمال دخا ينچنهاي ضد سيگار و همشود. كمپينتحقيقات در بخش دولتي انجام مي

كه  ورد اين استاسالمت كمك كرده است. يك بر توجهي به ارتقايطور قابلبه ،هاي عموميدر مكان

هاي قلبي و ومير ناشي از بيماريسوم از افزايش اميد به زندگي كه از نتيجه كاهش مرگحدود يك

 (2012)استفان،  .شود، به عوامل رفتاري مربوط استعروقي حاصل مي

                                                 

1. CERN: the European Organization for Nuclear Research 

2. Rutgers University  
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 ها در رشد اقتصادينقش دانشگاه .1-3

 ،هادانشگاه شود. مسئوالنها در كمك به رشد اقتصادي بيشتر تأكيد ميهاي اخير بر نقش دانشگاهدر سال

طور نند. بهككنند تا منابع مالي بيشتري جذب ها را بيش از آنچه هست وانمود مينقش اقتصادي دانشگاه

تر تحقيقات تر اشاره شد، بيشطور كه پيشانگارانه است. همانقطع چنين نگرشي نادرست نيست، اما ساده

ديل شوند. جديد تبفرايندهاي  توانند بالفاصله به محصوالت وها و مؤسسات پژوهشي دولتي نميدانشگاه

ا در دل تسال طول كشيد  20اما بيش از  ،اختراع شدند 1950، ليزرها، در اواخر دهه مثالعنوان به

 ،وليد شدتنوزدهم  جديد گنجانده شدند. ذرت تركيبي نخستين بار در اواخر قرنفرايندهاي  محصوالت و

ت برپايه سازي نشده بود. علمي كه زيربناي بخش زيادي از فناوري زيستي استجاري 1930اما تا دهه 

، شبكه جهاني مثال براياستوار است. البته استثنائاتي هم وجود دارند.  1950هاي پژوهشي از دهه يافته

ستنفورد است، آن دانشگاه ا أگوگل كه منش .ثير بزرگي از خود نشان دادأوب تقريباً از زمان پيدايش ت

  .آن رخ دادگذاري از پايهبعد سال  پنج طيروش يافتن اطالعات را دگرگون كرد و اين اتفاق 

وجه نيز تگذاري و مهارت قابل سرمايهبه جديد، فرايندهاي  هاي پايه به محصوالت وتبديل پژوهش

ها( براي رساندن خالف شركتمؤسسات پژوهشي دولتي )برها و طور معمول، دانشگاهست. بها نيازمند

، يك سازمان ندارند. درحقيقت در حوزه نوآوريسازماندهي خوبي  ،جديد به بازارفرايندهاي  محصوالت و

توان با قطعيت گفت تواند به تنهايي عملكرد اثربخشي داشته باشد. در عين حال نميپژوهشي دولتي نمي

و  شودنميجديد منتهي فرايندهاي  ؤسسه دولتي انجام شده به محصوالت وكه چون پژوهشي در يك م

يندها ات و فرافتاد. اگر نگاه خود را فقط بر محصوالشد، چنين اتفاقي نمياگر در بخش دولتي انجام نمي

ت علمي ئيايم. اعضاي هدهد، ناديده گرفتهها ميمحدود كنيم، بازخورد مهمي را كه صنعت به دانشگاه

 از ايها نمونهآورند. باركددست ميهاي پژوهشي را از تعامل با افراد صنعت بهبخشي از ايده ،هاشگاهدان

هاي يابند. رشتهها نيز به كمك صنعت به ابزارهاي جديد دست ميمواردند. پژوهشگران در دانشگاه اين

عبارت گيرند. بهسرچشمه ميهاي جديد از نيازهاي صنايع براي پژوهش و آموزش دانشگاهي و دانشكده

مثالي  مولكولي هاي جديد ايجاد كند. بيولوژيها و دانشكدهسازد برنامهديگر، صنعت دانشگاه را وادار مي

 . براي اين موضوع است

 

 هاي دولتي و رشد اقتصاديارتباط پژوهش .2

بحث ديگر ميزان سرريز له قابل ئكند، محل بحث است. مساينكه پژوهش دولتي به رشد اقتصادي كمك مي

سرريز گره خورده فرايند  گيري تأخيرهاي زماني است كه بادانش علمي از بخش دولتي به خصوصي و اندازه

شود. سپس، شده براي عموم و رشد اقتصادي بررسي مي است. در اين قسمت ابتدا رابطه بين دانش منتشر

چگونگي ارتباط شوند. در ادامه كند، بررسي مييها از نظر نقشي كه دانش عمومي در نوآوري ايفا مشركت

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

6 

هاي ارتباط شاخص اينكه وشود بررسي ميها هاي پژوهشي دانشگاهفعاليت اها بهاي نوآورانه شركتفعاليت

شود كه ميبه اين پرسش پرداخته درنهايت،  و هاي دانشگاهي چيستنوآوري )نظير تعداد پتنت( با پژوهش

  خير؟كنند يا ؤسسات پژوهشي دولتي ارتباط دارند، بهتر عمل ميهايي كه با مآيا شركت

 

 شده و رشد ارتباط دانش منتشر .2-1

اي كه توسط اقتصاددان مشهور، جيمز آدامز انجام شده، نسبت بين پژوهش در علوم و مهندسي با رشد مطالعه

طريق دانش منتشر شده از تحقيقات، و از  1980و  1953هاي وري چندعاملي در صنايع توليدي را بين سالبهره

حوزه )مانند شيمي( را در يك تاريخ مشخص  9اين مطالعه ذخيره دانش موجود در  1.(1990كند )آدامز، بررسي مي

شود. آغاز مي 1930گيرد، كه معموالً قبل از با شمارش انتشارات آن حوزه در طول يك بازه زماني قابل توجه اندازه مي

اي ثير كهنگي اين است كه براي مثال مقالهأشود تا تأثير كهنگي لحاظ شود. منظور از تكاهش داده ميتعداد انتشارات 

سال قبل منتشر شده  10اي كه كند تا مقالهسال قبل منتشر شده كمتر به ذخيره دانش مفيد كمك مي 30كه 

وسيله تعداد در يك رشته و بهدهي به معيار ذخيره دانش وسيله وزنبراي هر صنعت به« ذخاير دانش»است. 

شوند )انتشارات در حوزه يك از صنايع مطالعه شده محاسبه مي كار گرفته شده در آن حوزه در هردانشمندان به

كنند؛ انتشارات در حوزه فيزيك، در ها را در استخدام دارد، وزن بيشتري كسب ميدانشيمي، در صنايعي كه شيمي

 كنند(. در استخدام دارد، وزن بيشتري كسب ميها را دانصنايعي كه فيزيك

وري در هجده صنعت توليدي هدف اين است كه ببينيم آيا ارتباطي بين ذخيره دانش و رشد بهره

طور مستقيم با عجيب نيست، وجود دارد: ذخيره دانش به خير؟ساله وجود دارد يا در يك بازه بيست

ها طول ل عوامل توليد به آن مربوط است. اما سالوري كدرصد رشد بهره 50و  بودهصنعت مرتبط 

هاي وري تأثير بگذارند. البته اين وضعيت در مورد پژوهش در حوزهبهره بركشد تا اكتشافات جديد مي

 2.هايي نظير شيمي و فيزيككند تا در حوزهكاربردي مهندسي و علوم كامپيوتر كمتر صدق مي

هاي اقتصادي داشته باشند، گيري بر خروجيتأثير قابل اندازهپيش از آنكه تحقيقات بخش دولتي 

است كه  آناند. شاهد اين مدعا دانشمندان و مهندسان شاغل در صنعت از آن تحقيقات اطالع يافته

ت علمي دانشگاه در يك بازه زماني ئپژوهشگران در بخش صنعت به مقاالت نوشته شده توسط اعضاي هي

دهند. اين تأخير زماني در علوم كامپيوتر به بيشترين تشار آن تحقيق ارجاع ميدو تا چهارساله پس از ان

كشد رسد. مدت زماني كه طول ميسال( مي 06/2سال( و در فيزيك به كمترين مقدار ) 12/4مقدار )

طور كار برده شود و يك شركت بتواند آن را پتنت كند، بهيك تحقيق دانشگاهي در يك اختراع جديد به

                                                 

ترين معيار عبارت است معيار اول و ساده :شودوري استفاده ميطور مرسوم در مطالعات رشد صنعت، دو معيار براي بهرهبه .1

 :تر عبارت است ازشود. معيار دوم و پيچيدهوري نيروي كار ناميده ميازاي ساعات انجام كار كه بهرهخروجي واقعي به :از
هاي اساس فهرستي از تمامي وروديازاي هر واحد ورودي )برر است با خروجي واقعي بهوري كل يا چندعاملي كه براببهره

 استفاده شده(.

طور مستقيم به هایي كه بهكند و اين كار را با مشاهده نحوه تأثيرگذاري پژوهش. آدامز تأثير ذخيره سرريز دانش را نيز بررسي مي2

گيري شده به اين روش باعث رشد دهد. وي دريافت كه سرريز دانش اندازهمي يك صنعت خاص مربوط نيستند، بر آن صنعت انجام
 سال وجود دارد. 30شود، اما تأخير زماني در مقياس وري كل عوامل توليد آن صنعت ميدرصدي بهره 25
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هاي پتنت رسد. اين شاخص از بررسي ارجاعات تقاضانامهسال مي 3/8تر است و به توجهي طوالنيقابل

آيد. شواهد ديگري دال بر وجود دست ميت علمي دانشگاه بهئبه مقاالت علمي منتشره توسط اعضاي هي

لوم اياالت متحده هايي كه بنياد ملي عشود. در دادهرابطه بين پژوهش دانشگاهي و نوآوري نيز ارائه مي

هاي اياالت متحده طور متوسط پتنتخصوص ارجاعات پتنت گردآوري كرده است، بهو در 2002در سال 

حساب مقاله علمي و مهندسي ارجاع داده بودند و درصورتي كه منابعي غير از مقاالت را نيز به 44/1به 

 10/2طور متوسط هر پتنت به كنفرانسي(، بهها و مجموعه مقاالت ها، يادداشتآوريم )مانند گزارش

تر شايد اين باشد كه اين روند در طول زمان افزايشي بوده دهد. نكته مهممنبع از ادبيات علمي ارجاع مي

عنوان مثال، تنها ده سال قبل، دهد ارتباط بين صنعت و دانشگاه در حال رشد بوده است. بهكه نشان مي

 (2012)استفان،  .دادمنبع از ادبيات علمي ارجاع مي 72/0مقاله و  44/0به  طور متوسط تنهاهر پتنت به

 

 هاي دولتيها با پژوهشهاي نوآورانه شركتارتباط فعاليت .2-2

ط فعاليت روش ديگر براي مطالعه ارتباط بين پژوهش دولتي و فعاليت نوآورانه، بررسي ميزان ارتبا

وهش دانشگاهي ي پژوهش است. اين رويكرد، تأخيرهاي زماني بين پژها براكرد دانشگاهنوآورانه با هزينه

پژوهش  گيرد و در عوض بر ميزان سرريزهاي موجود بينجديد را ناديده ميفرايندهاي  و محصوالت و

حدوديت جغرافيايي متمركز است. منظور از ملحاظ به دولتي و پژوهش خصوصي و ميزان محدوديت آنها

چه ميزان  يك استان تا ي]براي مثال[ تحقيق انجام شده در دانشگاه شهر مركزجغرافيايي اين است كه 

 دهد؟فعاليت نوآورانه در كل آن استان را تحت تأثير قرار مي

هاي رود چنين ارتباطي وجود داشته باشد بر اين منطق استوار است كه شبكهاينكه انتظار مي

هاي ت علمي و دانشجويان دانشگاهئبا اعضاي هي رسمي يا قراردادهاي استخدام غيررسمي يا مشاوره

ها از دانش جديد است. از آنجايي كه بخشي از اين دانش، هاي اطالع يافتن شركتمحلي، يكي از راه

ها نقش بزرگي ايفا جايي كه تكنيك) هايي نظير بيوتكنولوژيخصوص در حوزهماهيتي ضمني دارد، به

ارتباط  1989در سال  1«آدام جاف»كند. نخستين بار اري پيدا ميرو اهميت بسيارتباط رودر( كنندمي

هاي وي نشان داد كه يك كرد. يافتهها براي تحقيقات را بررسي كرد دانشگاهبين تعداد پتنت و هزينه

هاي دارو، فناوري ويژه در حوزهها براي تحقيقات بهكرد دانشگاهارتباط قوي بين تعداد پتنت و هزينه

 (2012)استفان،  .اي وجود داردالكترونيك، اپتيك و فناوري هستهپزشكي، 

سرعت مقاله جاف يك مسير تحقيقاتي جديد در اقتصاد آغاز كرد و به دنبال آن مطالعات زيادي به

يك از اين مطالعات از زاويه نسبتاً متفاوتي به موضوع پرداختند؛ براي مثال معيار متفاوتي  انجام شدند. هر

كار بردند. درحقيقت اين رويكرد ري انتخاب كردند يا تعريف متفاوتي براي نزديكي جغرافيايي بهبراي نوآو

                                                 

1. Adam Jaffe 
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بلكه در اغلب موارد معياري براي  ،شودبه بررسي ارتباط بين نوآوري و تحقيق دانشگاهي محدود نمي

تا ميزان  گيردكرد تحقيق و توسعه در بخش خصوصي در يك محدوده جغرافيايي نيز در نظر ميهزينه

 .كندسرريزها را نيز تعيين 

تي و آينظير ام) هاي خاصدهند دانشگاهمطالعات موردي درباره نزديكي جغرافيايي نشان مي

اند. بخش هتأثير اقتصادي قابل توجهي بر اجتماع ]پيرامون[ خود گذاشت (استنفورد در اياالت متحده

جويان شوند يا توسط دانشاز دانشگاه منشعب ميهاي جديدي است كه شركتاز عمده اين تأثير حاصل 

شود كه طي چند دهه زده مي شوند. در مورد دانشگاه استنفورد تخمينت علمي ايجاد ميئيا اعضاي هي

ند عضو جامعه دانشگاهي استنفورد تأسيس شده است؛ مان 4232شركت توسط  4668گذشته بالغ بر 

تفاق اين هاي پزشكي واريان. اكثر قريب به او و سيستمياهو، گوگل، اچ پي، سان ميكروسيستم، سيسك

دره  هاي استنفورد تأثير بزرگي درطور خاص، شركتها در منطقه استنفورد مستقر هستند. بهشركت

در  شركت بزرگ دره سيليكون 150درصد درآمد ناخالص توليد شده توسط  54اند و سيليكون داشته

 به آنها مربوط است.  2008سال 

حدود تي آيت علمي امئالتحصيالن و اعضاي هيفارغ ،1997مطالعه بانك بوستون در سال  براساس

تخدام ها يك ميليون و صدهزار نفر را در اس، اين شركت1994اند. در سال شركت تأسيس كرده 4000

د، بلكه كاليفرنيا نبوتي آيام زايي توسطمندي از اشتغالاند. ماساچوست برترين ايالت از نظر بهرهداشته

 هاي مرتبط باشغل در شركت 125000باالترين جايگاه را از اين نظر داشت. ماساچوست با نزديك به 

ر تأسيس سال اخي 50ها نسبتاً جوان هستند و ظرف در مكان دوم قرار داشت. اغلب اين شركتتي آيام

 اند. شده

هاي دانشگاهي هاي نوآورانه با پژوهشفعاليت هاي مختلف نيز ارتباطدست آمده از پيمايششواهد به

هاي تحقيق نيز در بين مديران آزمايشگاه 1«دانشگاه كارنگي ملون»پيمايش براي مثال، كند. يد ميأيرا ت

هاي ها از پژوهشبرداري شركتو با هدف تعيين ميزان بهره 1994و توسعه در اياالت متحده در سال 

دست دهندگان خواسته شد اطالعات ]بهشان انجام شد. از پاسخو توسعههاي تحقيق در فعاليت 2دولتي

هاي تحقيق و توسعه جديد پيشنهادي يا اطالعات كمكي براي آمده[ از يك منبع مشخص، شامل پروژه

هاي هاي موجود، در طول سه سال اخير را مشخص كنند. اين پيمايش نشان داد كه پژوهشتكميل پروژه

و توسعه در تعدادي از صنايع، حياتي است. دارو در صدر اين فهرست قرار دارد. در  دولتي براي تحقيق

كند. همچنين اما نقش مهمي ايفا مي ،حياتي نيست چندانهاي دولتي ساير صنايع توليدي، پژوهش

هاي كوچك هاي بزرگ دارند تا شركتهاي دولتي تأثير بيشتري بر شركتنشان داده شد كه پژوهش

                                                 

1. Carnegie Mellon University  

هاي ها و آزمايشگاههایي تعريف شد كه در دانشگاهصورت پژوهشهای دولتي به. با توجه به اهداف اين پيمايش، پژوهش2

 شود.دولتي انجام مي
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هاي دولتي را تأسيس )كه كوچك هستند( و همواره سودمندي پژوهشهاي تازهي شركتاستثنابه

 كنند.گزارش مي

رند. تفاوت دابسيار دهد، هاي دولتي نسبت ميهاي علم از نظر اهميتي كه صنعت به پژوهشحوزه

ند. بيولوژي دارعلم مواد در صدر اين فهرست و پس از آن علوم كامپيوتر، شيمي و مهندسي مكانيك قرار 

 كند. در انتهاي فهرست قرار دارد، اگرچه نقش مهمي در صنعت دارو ايفا مي

تري را هاي هفت صنعت توليدي انجام شده است كه بازه زماني بلندشركت برتري پيمايش كوچك

جديدي را كه در غياب فرايندهاي  ها خواسته شده كه سهم محصوالت وبررسي كرده و در آن از شركت

سال از زمان معرفي يك نوآوري براي اولين  15ظرف  هتوانستهاي دانشگاهي انجام شده و نميپژوهش

درصد  11دهد كه ها نشان مي. يافتهكنندبار توسعه پيدا كند، )بدون يك تأخير قابل توجه( گزارش 

اب در غي هتوانستجديد معرفي شده در اين صنايع نميفرايندهاي  درصد 9محصوالت جديد و 

ها و (. ارتباط بين شركت1992و  1991 1،هاي دانشگاهي اخير توسعه داده شود )منسفيلدپژوهش

ت علمي را ئوري اعضاي هيها، بهرهت علمي، يك ارتباط دوجانبه است. تعامل با شركتئاعضاي هي

كه كار ها خواسته شد پنج محقق دانشگاهي را دهد. در يك مطالعه مرتبط ديگر، از شركتافزايش مي

داشته، شناسايي  1980جديد معرفي شده طي دهه فرايندهاي  آنها بيشترين سهم را در محصوالت و

عنوان ايفاكنندگان نقش كليدي ها آنها را بهت علمي كه شركتئدنبال آن، پيمايش اعضاي هيكنند. به

قان دانشگاهي كه با (. اين مطالعه نشان داد كه محق1995شناسايي كرده بودند، انجام شد )منسفيلد، 

طور مرتب از طريق اند كه مسائل تحقيقات دانشگاهي آنها بهها ارتباط دارند، اذعان كردهشركت

هاي آنها را كه با تأمين مالي ماهيت پژوهش هاپيشرفت داشته و اين مشاوره شانهاي صنعتيمشاوره

گفتگو »تي آيام ت علميئاعضاي هي د. به گفته يكي ازندهشود، تحت تأثير قرار ميدولتي انجام مي

زيرا آنها اغلب سؤاالت پژوهشي  ،كردن با افرادي از صنعت كه با مسائل واقعي درگير هستند، مفيد است

 (2002 2،)آگراوال و هندرسون .«كنندجالبي طرح مي

پژوهشي هايي كه ارتباطاتي با پژوهشگران مؤسسات د شركتندهگروه ديگري از تحقيقات نيز نشان مي

هاي حوزه عنوان مثال، شركتكنند. بهعمل مي ،هايي كه چنين ارتباطاتي ندارنددولتي دارند، بهتر از شركت

باشند، بهتر  3سندهينوهمبيوتكنولوژي كه با يك پژوهشگر ممتاز دانشگاهي در حوزه بيوتكنولوژي در مقاالت 

محصوالت سه شاخص حسب خواه عملكرد شركت بركنند؛ هايي كه چنين ارتباطاتي ندارند، عمل مياز شركت

؛ 1998 4،گيري شود )زوكر، داربي و برورحال توسعه، محصوالت ارائه شده به بازار يا ميزان استخدام اندازهدر

نويسنده شده باشند، هاي دارويي كه با پژوهشگران دانشگاهي هم(. شركت1999زوكر، داربي و آرمسترانگ، 

                                                 

1. Mansfield 

2. Agrawal and Henderson 

3. Co-Authored 

4. Zucker, Darby, and Brewer 
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درحقيقت،  1.شودگيري مياندازه« هاي مهمپتنت»حسب باالتري دارند؛ عملكردي كه برعملكرد پژوهشي 

درصد افزايش  30وري تحقيقاتي يك شركت را تا ت علمي دانشگاه، بهرهئانجام تحقيق مشترك با اعضاي هي

هايي كتمربوط است. ارزش بازاري شر« توانايي آن در برقراري ارتباط»دهد. حتي ارزش شركت نيز به مي

هايي است كه اين كار دهند، بيشتر از شركتهاي پتنت ارجاع ميهاي انتشاريافته در تقاضانامهكه به پژوهش

 ( 1998 2،)دنگ، لو و نارين .دهندرا انجام نمي

 

 ها انتقال دانش از بخش دولتي به شركتهاي مكانيسم .3

 مسيرهاي انتقال .3-1

كند. ترديدي در اين شركتي و متعاقباً به رشد اقتصادي كمك ميپژوهش دولتي به تحقيق و توسعه 

يابند؟ شود، اطالع ميها چگونه از تحقيقاتي كه در بخش دولتي انجام ميدارد. اما شركتن خصوص وجود

يابد، واسطه آن دانش از بخش دولتي به بخش خصوصي انتقال ميي كه بهم ابتدايسرسد مكانينظر ميبه

اعضاي  نوشته شده توسط ياهها با مطالعه مقاالت و گزارشرات مكتوب است. شركتاز طريق انتشا

مهم براي انتقال دانش، تبادل غيررسمي مكانيسم  شوند. دومينت علمي از تحقيقات جديد مطلع ميهيئ

ها اهميت كمي براي شود. شركتها انجام ميها و مشاورهاست كه از طريق جلسات عمومي يا كنفرانس

عنوان راهي براي اطالع از ها بههاي مشترك يا همكارانه و پتنتالتحصيالن جديد، پروژهاستخدام فارغ

 گيرد، قائل هستند. دانش جديدي كه در بخش دولتي شكل مي

ها خواسته شد تر، در پيمايشي كه توسط دانشگاه كارنگي ملون انجام شد، از شركتطور دقيقبه

گانه ]كسب[ اطالعات مربوط به تحقيقات انجام شده در بخش دولتي را ده هاييك از روش اهميت هر

تازگي به پايان رسيده بود، مشخص كنند. انتشارات و در مورد يك پروژه تحقيق و توسعه مهم كه به

را براي « مهم نسبتاً»دهندگان حداقل امتياز درصد از پاسخ 41عنوان روش برتر عنوان شد: ا بههگزارش

ها و مشاوره در مجموع ينه انتخاب كردند. تبادل غيررسمي اطالعات، جلسات عمومي يا كنفرانساين گز

التحصيل تازه استخدام شده، اقدامات مشترك درصد كسب كرد. دانشجويان فارغ 36تا  31امتيازي بين 

و مبادالت فردي ها دست آوردند. پروانهدرصد به 21تا  17ها در مجموع امتيازي بين و همكارانه و پتنت

ها از طريق آنها به دانش بخش كه شركت اندترين ابزارهايياهميتدرصد، كم 10با امتيازي كمتر از 

 (2002)كوهن، نلسون و والش،  .كننددولتي دسترسي پيدا مي

اند، نيز قابل توجه است. براي هاي اخير دريافت كردهها در سالهاي زيادي كه دانشگاهاهميت پتنت

سه  1999و  1989ساله بين هاي اياالت متحده اين تعداد تقريباً در يك بازه دهمثال در مورد دانشگاه

                                                 

شود که حداقل در دو بازار از سه بازار اصلی جهان )یعنی ژاپن، ایاالت متحده و بندی میعنوان پتنت مهم طبقه. پتنتی به1

 اروپا( ثبت شده باشد. 

2. Deng, Lev, and Narin 

www.ipwna.ir



 

 

 

11 

ترين راهي كه از عدد در هر سال رسيده است. اما سرراست 3698عدد به  1245برابر شده است و از 

اعضاي هاي جديد توسط شود، تشكيل شركتطريق آن دانش دانشگاهي به بخش خصوصي منتقل مي

. از آنجايي كه تعداد است دانشگاه در شده انجام قاتيتحق و بر اساس انيدانشجوو ت علمي ئهي

توان انتظار داشت كه حال افزايش است، ميطور كلي درها بهتأسيس منشعب از دانشگاههاي تازهشركت

تعداد متوسط  2004عنوان مثال، در سال هاي اخير افزايش يابد. بهم در سالساهميت اين مكاني

هاي پزشكي ها و دانشكدهت علمي و دانشجويان دانشگاهئهاي جديدي كه توسط اعضاي هيشركت

افزايش يافته  9/2اين مقدار متوسط به  2007ازاي هر مؤسسه بود كه در سال به 2/2اندازي شده بود، راه

 ( 2012)استفان،  .بود

وده هايي كه در محدها دانش خود را از دانشگاهدر مورد فاصله جغرافيايي چطور؟ آيا شركت

دارد؟ اهميتي ن ،كنند؟ يا موقعيت مكاني منبع دانششان قرار دارند، دريافت ميجغرافيايي نزديك

كرد پژوهشي زينههاي نوآورانه را با هها و ديگر معيارهاي فعاليتهايي كه ارتباط مثبت تعداد پتنتيافته

لي نقش كند كه دانش محيد ميأيدهد، تغرافيايي نزديك به شركت نشان ميهايي در محدوده جدانشگاه

شود، يواسطه نزديكي ]جغرافيايي[ تسهيل مكند. تعامل رودررو، كه بهمهمي در اين خصوص ايفا مي

يجاد اطور مشخص براي انتقال دانش ضمني اهميت دارد. همچنين اين امكان وجود دارد كه دانش به

تر طور كه پيشطور غيررسمي انتقال يابد. همانده جغرافيايي نزديك، بالفاصله بهشده در يك محدو

ن از ها براي اطالع يافتهايي است كه شركتمساشاره شد، تبادل غيررسمي اطالعات يكي از مكاني

 برند.كار ميتحقيقات دانشگاهي به

ا حدودي ، اهميت جغرافيا تاما وقتي صحبت از استخدام مشاوران يا جستجوي مستقيم تجربه باشد

دنبال تخصصي در كند. اگر شركت بهدنبال آن است، بستگي پيدا ميبه نوع تخصصي كه يك شركت به

دنبال ها بهزمينه تحقيقات پايه باشد، فاصله جغرافيايي، اهميت كمتري خواهد يافت. در عوض، شركت

كند از تخصصي كه يك شركت دنبال مي نظر از مكان آن هستند. اما اگرصرف ،بهترين پژوهش موجود

 .ستفاده شودله باشد، بيشتر احتمال دارد كه از نيروهاي مستعد محلي ائنوع كاربردي با ماهيت حل مس

 ( 1995)منسفيلد، 

 دهد. هاي خصوصي را نشان ميهاي انتقال دانش از بخش دولتي به شركتمسمكاني 1جدول 

 

 هاي خصوصياز بخش دولتي به شركتهاي انتقال دانش مسمكاني .1جدول 

1 
يان ت علمي و دانشجوئرسمي يا قراردادهاي استخدام با اعضاي هي هاي غيررسمي يا مشاورهشبكه

 هاي محليدانشگاه

  هاانتشارات و گزارش 2

 ها و مشاوره تبادل غيررسمي اطالعات، جلسات عمومي يا كنفرانس 3

 ها و مبادالت فرديپروانه 4
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 هانقش شركت .3-2

خش خصوصي يندي كه از طريق آن دانش همانند يك آبشار از بخش دولتي به باگاهي اوقات الزم است فر

يندهاي اريابد و طي آن دانش عمومي سرريز كرده و بدون هزينه توسط صنعت به محصوالت و فجريان مي

ه انتهاي اين قابل توجهي دربار له اصلي نيست. مطالعاتئمس ،گردد، تصوير شود. اما اينجديد تبديل مي

جديد يندهاي فرا كننده( انجام شده است. قبل از اينكه دانش بتواند به محصوالت ويند )سمت دريافتافر

وش داين امر به پژوهشگران فعالي نياز دارد كه دوش به «. جذب شود»تبديل شود، ابتدا بايد 

لوينتال،  )كوهن و .پژوهشي ديگران را درك كنند هايده و قادر باشند يافتهكرهاي علمي حركت پيشرفت

1989 ) 

ه كاين است  دليلي بر ،اهميت استخدام پژوهشگران فعال كه قادر به جذب دانش جديد باشند

 ،جذب مقاالت خود را در مجالت علمي منتشر سازند. ظرفيت ،دانشمندان و مهندسان شاغل در صنعت

ها منتشر پردازند كه بخشي از آنفعاالنه به تحقيقاتي مي يابد كهتوسط دانشمندان صنعتي پرورش مي

طور كامل ها بهشود. در صنايع مشخصي، مانند دارو، ظرفيت جذب كافي نيست. براي اينكه شركتمي

حققاني كه مطور فعال با به ،كنندمحققاني كه در شركت كار ميبايد هاي دولتي منتفع شوند، از پژوهش

وضوع را هاي موفق نه تنها ادبيات علمي يك مند، همكاري داشته باشند. شركتكندر دانشگاه كار مي

هاي تحقيقاتي كنند، بلكه دانشمندان آنها با همقطاران خود در محيط دانشگاهي و روي پروژهمطالعه مي

اين  هايي كهدهند، شركتكنند و با آنها انتشارات مشترك نيز دارند. شواهد نشان ميطور فعال كار ميبه

رتباط ابهبود ظرفيت جذب و  .خصوص در صنعت داروبه ؛دهند، عملكرد بهتري دارندكار را انجام مي

نند و در كمشاركت  به صورت باز ها در توليد علمواسطه آنها شركتتنها داليلي نيستند كه به ،داشتن

حقيقات[ را كه ]نتايج ت برخي موارد به دانشمندان و مهندسان اجازه دهند و حتي آنها را تشويق كنند

غل در ترين دليل از بين داليل، جذب استعدادهاست. دانشمندان و مهندسان شامنتشر نمايند. مهم

هايي كه به ركتارزش قائل هستند و مايلند براي اين امتياز هزينه كنند. ش ،صنعت براي توانايي انتشار

اجازه  ،ه بودندي در بيولوژي را به پايان رسانديك دوره پسادكتر اي كه اخيراًافراد تازه استخدام شده

ر را به تازه هايي كه اجازه انتشادرصد كمتر از شركت 25طور متوسط ند، بهدهايشان را داانتشار يافته

انتشار به  عالقه به برتر بودن نيست؛ توانايي شدگان خود ندادند، هزينه كردند. اين صرفاًاستخدام

ر و آبروي فرصت كار خارج از بخش انتفاعي را ]براي خود[ حفظ كنند. اعتبادهد دانشمندان اجازه مي

ت براي استخدام طور مستقيم با فعاليت انتشاراتي آن ارتباط دارد، نيز بر توانايي شركآزمايشگاه كه به

ا نيز رگذارد. همچنين ممكن است توانايي جذب قراردادهاي دولتي دانشمندان و مهندسان تأثير مي

 (2012)استفان،  .تأثير قرار دهدتحت 
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 آموزش .3-3

ممكن است سرريزهاي دانشي غيرمستقيم بين تحقيقات دانشگاهي و نوآوري از نظر تأخير زماني طوالني 

كنند مطرح باشد، يك رابطه وجود داشته باشد؛ اما وقتي بحث آموزش افرادي كه در صنعت كار مي

منافع اقتصادي وجود دارد. اين تأثير قابل توجه است. تقريباً مستقيم و تقريباً بدون تأخير از نظر 

هاي تحقيق دانشمند و مهندس با مدرك دكترا در بخش صنعت و بسياري از آنها در آزمايشگاه 225000

 1.كنندو توسعه در اياالت متحده كار مي

تمال چقدر احاالت مختلفي براي سياستگذار وجود داشته باشد. براي مثال اينكه ؤممكن است س

زه دانش دارد كه دارندگان مدرك دكترا در صنعت كار كنند؟ كار در صنعت تا چه اندازه براساس حو

ي كه دهند؟ آيا در مجاورت محلكند؟ دارندگان مدرك دكترا در صنعت چه كاري انجام ميتفاوت مي

 مانند؟ اند، ميآموزش ديده

اند، در متحده كه در علوم و مهندسي آموزش ديده درصد كليه دارندگان دكترا در اياالت 40 حدود

طور قابل توجهي عجيب نيست كه ميزان گسترش استخدام اين افراد در صنعت به 2.كنندصنعت كار مي

عنوان مثال، برحسب حوزه دانش متغير بوده و تا حدي به نحوه كاربرد آن حوزه بستگي داشته باشد. به

كردند در مقايسه هايي با درجه دكتري كه در صنعت كار ميدانيميرود درصد مهندسان و شانتظار مي

ها بيشتر باشد. در عوض، ميزان اشتغال دانشمندان علوم كامپيوتر و اطالعات شاغل در با ساير رشته

هايي مانند فيزيك و نجوم اين ميزان تا مقدار كمتري كاهش صنعت تا حدي كمتر باشد و در مورد رشته

 آيند. دانان با كمترين احتمال به استخدام صنعت در ميدانشمندان علوم زيستي و رياضييابد. 

هاي اخير، سه حوزه رياضيات، علوم دهد كه در سالهاي آماري در اياالت متحده نشان ميبررسي

نعت كامپيوتر و اطالعات و علوم بيولوژيك، شاهد افزايش چشمگير درصد دارندگان مدرك دكتري شاغل در ص

طور عاملي از جنس كشش ]تقاضا[ وجود دارد. فشار اند. احتماالً عاملي از جنس فشار ]عرضه[ و همينبوده

ها با مازاد جمعيت مواجه شده است؛ هاي اخير بازار كار در دانشگاهشود كه در سالعرضه از آنجايي ناشي مي

دهند التحصيالن جديد دكتري ترجيح مياز فارغرغم اينكه بسياري خصوص در علوم بيولوژيك. بنابراين عليبه

دنبال كار بگردند. كشش ]تقاضا[ ناشي از اين شوند جاي ديگري بهدر محيط دانشگاهي كار كنند، مجبور مي

دهند پژوهش كنند نيز است كه بسياري از مشاغلي كه در صنعت وجود دارند، براي افرادي كه ترجيح مي

مالي دارد تا تحقيق كند و اگرچه مشاغلي كه در صنعت هستند در  به تأمين يت دارند. پژوهشگر نيازجذاب

كنند، اما پژوهشگران از ميزان استقالل خود مقايسه با مشاغل دانشگاهي استقالل كمتري براي وي فراهم مي

عالوه در مقايسه با محققان دانشگاهي معموالً دسترسي رضايت دارند. به معقولدر محيط صنعت در حد 

                                                 

است. این تعداد شامل علوم  2003سال توسط بنياد علوم آمريكا در التحصيالن کالج ها برای پيمایش ملی فارغ. داده1

 اند. سال است جزو نيروی کار شمارش شده 70شان حداکثر ایی که سنشود. آنهاجتماعی و رفتاری نمی

 .ها. همان، با همان محدودیت2
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هاي مشاغل صنعتي به ميزان قابل توجهي بيشتر روزتر دارند. مضاف بر اينكه پرداختبهتري به تجهيزات به

رغم اين واقعيت كه دانشمندان دهد علياز مشاغل دانشگاهي است. پيمايش بنياد ملي علوم آمريكا نشان مي

 ابرازگاهي در هنگام كار دارند، صنعتي معموالً از اينكه استقالل كمتري نسبت به آنچه دانشمندان دانش

اند كه از ميزان استقالل درصد دانشمندان در صنايع اياالت متحده بيان كرده 50كنند، بالغ بر نارضايتي مي

درصد بيش از همكاران  30طور متوسط دانشمندان پژوهشگر در صنعت به«. رضايت دارند كامالً»خود 

 (2012)استفان،  .پژوهشگر در محيط دانشگاهي درآمد دارند

اه، ركنند. آشكارترين دارندگان دكتراي شاغل در صنعت به طرق مختلفي به رشد اقتصادي كمك مي

هاي نوآوري و رشد عنوان پيشراناشتغال اين افراد در تحقيق و توسعه است. اما در كاركردهايي كه معموالً به

ف چند سال اخير ارد. بعضي از اين كاركردها تنها ظرهاي نوآورانه زيادي وجود دشوند، نيز فعاليتشناخته نمي

هاي تحقيق و توان به اختصاص پرسنل علمي به ارزيابي و جستجوي فرصتعنوان مثال مياند. بهتوسعه يافته

رو متداول شده هاي اخير در صنعت داويژه در سالها اشاره كرد؛ كاري كه بهها و اكتسابتوسعه از طريق ادغام

ها جوديهاي بازاريابي و توزيع است. كنترل موديده فني در بخشديگر، مشاركت پرسنل آموزش است. مثال

هاي مفصلي براي دانان زيرساختشود؛ متخصصان كامپيوتر و رياضيهاي پيچيده انجام ميوسيله الگوريتمبه

به « م خدماتعل»با عنوان دهند. مثال سوم، تكامل چيزي است كه گاهي اوقات بازاريابي اينترنتي توسعه مي

هايي ثالشود كه براي بهبود عملكرد در بخش خدمات، بر دانشمندان و مهندسان متكي است. مآن اشاره مي

ريزي مسيرهاي شوند و برنامهنوآوري در روشي كه مسافران براي پروازها پذيرش مي :براي اين حوزه عبارتند از

افزارهاي و مصرف بنزين و سنسورهاي شبكه شده به يكديگر و نرم منظور كاهش زمان رانندگانها بهكاميون

 روند.كار ميتحليلي كه براي تشخيص مشكالت موتور به

 

 جايي محققانهجاب .3-4

هاي مختلف علوم و فناوري بين دولت و بخش خصوصي، جايي دانشمندان در حوزههطور كلي، جاببه

مختلف، ابزار بسيار مناسبي براي انتقال فناوري و  هاي كوچك و بزرگ و حتي بين كشورهايشركت

التحصيالن در علم و فناوري هاي گسترش يافته توسط فارغشك مهارتانتشار دانش خواهد بود. بي

آورد، هنگامي كه با دانش ضمني و مدون خود بين توجهي براي اجتماع فراهم ميمزاياي اقتصادي قابل

التحصيالن جديد دكتري كه براي كار وارد واسطه فارغشوند. بها ميجههاي مختلف جابها و بخششركت

شك، فناوري مانند محصوالت بيشود. دانش از محيط دانشگاهي به صنعت منتقل مي ،شوندصنعت مي

بلكه عوامل ضمني  ،شودميفيزيكي نيست كه تنها در قالب يك جسم از كشوري به كشور ديگر منتقل 

اي از آن به كارشناسان و محققان فناوري نسبت ديگري نيز در فناوري نهفته است كه شايد بخش عمده

برخوردهاي رودررو  ،تواند از طريق تعامل چهره به چهرهعبارت ديگر، دانش ضمني تنها ميداده شود. به

ي. در حالي كه دانش غيرضمني، شايد صورت كامالً فيزيكو نزديك شدن افراد به هم منتقل شود؛ به
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 از فواصل بسيار دور از هم نيز انتقال پيدا كند. اين درحالي 1،بتواند به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات

تر از دانش مدون است. نه تكنيك انتقال ژن و نه تكثير ست كه در اغلب موارد، دانش ضمني مهما

شود، بلكه نيازمند تمرين عملي لمي موضوع فرا گرفته نميژنيك با خواندن ادبيات عهاي ترنسموش

متغير علم و فناوري مهم است. چراكه  عتسربههاي نو و ويژه در حوزهاست. در حقيقت چنين دانشي، به

گيرند و ميزان تنوع و پيچيدگي دانش درحال ها در زمينه علوم و فناوري، بسيار سريع صورت ميپيشرفت

ضروري تبديل شده است كه اين امكان را براي دانشمندان و فرايند  جايي به يكهابافزايش است. لذا ج

 هاي كاري خود همگام شوند. از آنجا كه اينهاي مربوط به حوزهآورد تا با پيشرفتمحققان فراهم مي

و تشكيل ظهور دهد، بههاي فناورانه مختلف را در كنار هم قرار ميهاي علمي و حوزهپرسنل رشته ،فرايند

 كند.هاي علمي جديد نيز كمك ميحوزه

لعات آماري صراحت گفت كه عامل اصلي انتقال فناوري، نيروي انساني است. مطاتوان بهبنابراين مي

ق آنها دانش هايي كه از طريمسالتحصيالن جديد استخدام شده، در رتبه دوم مكانيدهد فارغنيز نشان مي

دل هاي مكتوب، تباشود و بعد از دسته مقاالت و گزارشتقل مياز بخش دولتي به بخش خصوصي من

 گيرند. ها و استفاده از مشاوران، قرار ميغيررسمي اطالعات، جلسات عمومي و كنفرانس

كند. يها احتمال سرريز دانش را بيشتر مازسوي ديگر واضح است كه جريان مشاغل در بين شركت

د استفاده يك شركت، در شركت ديگري تجربه و مهارت خود را موركه نيروهاي انساني مجرب و ماهر چرا

هايي ها هزينهاين سرريز ،هاي پيشرفتهذكر است در مورد صنايع در حوزه فناوري شاياندهند. قرار مي

تواند ود، ميشكند. زيرا اگر يكي از كاركنان با دانش باال از شركت خارج را بر كارفرمايان تحميل مي

بيني شود. هاي الزم بايد پيشهاي رقيب بيافريند. در اين موارد مشوقتوجهي براي شركتلمزاياي قاب

لوب خود را نامط آثارهاي ديگري نيز بيش از حد باشد، به شكلجايي جابه بر اين، هنگامي كه اينعالوه

 (1388)قاضي نوري و همكاران،  .برجاي خواهد گذاشت

 دهد. ها را نشان ميدانش از بخش دولتي به شركتهاي ارزيابي انتقال شاخص 2جدول 

 

 هاهاي ارزيابي انتقال دانش از بخش دولتي به شركتشاخص .2جدول 
 ت علميئتعداد ارجاعات پژوهشگران در بخش صنعت به مقاالت نوشته شده توسط اعضاي هي 1

 نويسندگي پژوهشگران در صنعت با پژوهشگران دانشگاهي ميزان هم 2

 التحصيل تازه استخدام شده در صنعت تعداد دانشجويان فارغ 3

4 
بر تحقيقات ت علمي و دانشجويان مبتنيأسيس شده توسط اعضاي هيئهاي جديد تتعداد شركت

 انجام شده در دانشگاه

 كننداند و در صنعت كار ميدرصد دارندگان دكترا كه در علوم و مهندسي آموزش ديده 5

 اي پژوهشي مشترك و همكارانه تعداد قرارداده 6

 هاي مشتركتعداد پتنت 7
 

                                                 

1. Information & Communications Technologies (ICT) 

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

16 

 پيمايش نوآوري  .4

آموزه سياستي مهم  ،هاي خصوصيهاي دولتي بر شركتثير پژوهشأمرور تجربه اياالت متحده از نظر ت

هاي شفاف و سازد و آن اين است كه سياستگذاران با دقت و با تكيه بر شاخصديگري را نيز آشكار مي

مگر از طريق اجراي  ،پذير نيستها امكانپردازند. ارزيابي شاخصروشن به بررسي و تحليل روندها مي

 هاي وسيع و منظم.پيمايش

هاي دانشگاهي اين است گيري صنعت برپايه پژوهشبراي مثال يك روش براي بررسي ميزان شكل

هاي انجام شده در آنها بر پژوهش هاي تحقيق و توسعه درباره ميزان اتكايكه از مديران آزمايشگاه

طور دقيق انجام داده هاي اخير انجام شده كه اين كار را بهها سؤال شود. چندين مطالعه در سالدانشگاه

هاي نوآوري در هاي مرتبط با فعاليتآوري و تحليل دادهكي از رويكردهاي كليدي جهت جمعاست. ي

نمونه  ها، با مطالعهي نوآوري است. در اين نوع پيمايشهاي پيمايش ملن، طرحالها در سطح كبنگاه

هاي ات مربوط به انواع فعاليتالعهاي گوناگون صنعتي و خدماتي كشورها، اطها در بخشاز شركت يبزرگ

از اواسط اما منحصراً بر اياالت متحده متمركز بود،  در ابتدااگرچه اين مطالعات شود. نوآورانه گردآوري مي

جمله ( نيز به جريان افتاد تا موضوعات مختلف ازCIS) 1پيمايش نوآوري اتحاديه اروپا 1990دهه 

پيمايش نوآوري اتحاديه اروپا ها و تحقيقات بخش دانشگاهي را نيز مطالعه كنند. ارتباطات بين شركت

و تفسير  آوري. دستورالعمل اسلو، راهنمايي براي جمعريزي شده استپايه 2«دستورالعمل اسلو»برمبناي 

اي هاي معنادار از نوآوري، مجموعهبا اين هدف كه براي توليد شاخص ،هاي مربوط به نوآوري استداده

 (يا خدمت )كاالي ارائه يك محصول انوآوري به معن . طبق اين راهنما،قوي از راهبردها را ارائه دهد

يا يك روش سازماني جديد در شيوه توجهي بهبوديافته، يك روش بازاريابي جديد و  طور قابلجديد يا به

هاي ت، فرايندها يا روشالوكار، سازمان يا ارتباطات خارجي است. هرگاه يك سازمان در محصوكسب

كند، تغيير يا بهبود مهمي را ايجاد  (هاي سازمانيهاي بازاريابي و يا رويهاعم از فعاليت)كاري خود 

دسته شامل نوآوري  چهاربناي دستورالعمل اسلو، نوآوري به مرت. بوان گفت نوآوري، اتفاق افتاده استمي

هاي با توجه به تمركز اين گزارش بر نوآوريمحصولي، فرآيندي، سازماني و بازاريابي تقسيم شده است. 

 پذيرد: در شيوه اول كليهمي دو طريق صورت ها بهكه نوآوري محصولي در بنگاه گفتتوان ميمحصولي، 

ها گيرد و در شيوه دوم شركتت توسط خود شركت انجام مياله نوآوري در محصويندهاي مربوط بافر

هاي و در اين شيوه نقش پژوهش 3كنندت نوآورانه خود را با مشاركت سايرين توليد و ارائه ميالمحصو

 كند. ها بسيار نمود پيدا ميدولتي در انجام تحقيقات و انتقال نتايج آن به شركت

 

                                                 

1. Community Innovation Survey (CIS)  

2. Oslo Manual 

 .جمهوريرياست . گزارش طرح ملي پيمايش نوآوري در ايران، معاونت علمي و فناوري3
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 پيشنهادهابندي و جمع

اي از تحقيقاتي دهد بخش عمدهها و مطالعات آماري وجود دارد كه نشان ميشواهد محكمي از پيمايش

سسات ؤها و مكنند، در دانشگاهنتيجه به رشد اقتصادي كمك ميها و دركه به عملكرد نوآورانه شركت

بلكه طراحي شده است.  ،بحث شد، اين تصادفي نيست طور كه قبالًشوند. همانپژوهشي دولتي انجام مي

ها يا شركتبين كشف و كاربرد،  ماهيت چندكاربردي اغلب تحقيقات پايه و تأخيرهاي زماني طوالني

كند. در عوض، هاي پيشرفته، دلسرد ميصنايع را نسبت به مشاركت در تحقيقات پايه با هدف نوآوري

ها و مؤسسات پژوهشي انجام ي از تحقيقات كاربردي در دانشگاهتوجهاغلب تحقيقات پايه و حجم قابل

كند و به توسعه محصوالت و شود. دانش حاصل از اين تحقيقات به بخش خصوصي سرريز ميمي

حال توسعه اكنون درهايي را كه همكند تا پروژهطور به صنعت كمك مييندهاي جديد و همينافر

ك مسير يكطرفه نيست و چنانچه در اين گزارش شرح داده شد، آنهاست، تكميل نمايد. هرچند اين ي

يافته در صنعت نيز به تحقيقات انجام شده در بخش دولتي كمك ها و ابزارهاي توسعهدانش، تكنيك

هاي دانشمندان در االت و مسائل مطرح در صنعت مبناي مطالعات و پژوهشؤكند. مضاف بر اينكه سمي

 دانشگاهي است. جمله محققان بخش دولتي از

شوند، نيز به رشد كار ميبا تربيت دانشمندان و مهندساني كه در صنعت مشغول به هادانشگاه

درصد از كل دانشمندان و مهندسان  40كنند. اين كمك ناچيزي نيست. تقريباً اقتصادي كمك مي

ها با دانشگاهي پژوهشكنند. از اين نظر، مدل ديده در اياالت متحده امروز در صنعت كار ميآموزش

زيرا دومي منحصراً بر تحقيقات تمركز دارد در حالي كه اولي هم بر آموزش  ،مدل سازماني اشتراك دارد

دهد مأموريت آموزشي و هم بر تحقيقات. در اين مورد نيز شواهد قابل توجهي وجود دارد كه نشان مي

هاي پژوهشي و اين ارتباط به توسعه ايده كنديك ارتباط قوي بين محيط دانشگاهي و صنعت برقرار مي

 كند. جديد در هر دو بخش كمك مي

كند. عالوه، دانش درون بخش خصوصي ]بين كنشگران مختلف درون همين بخش[ نيز سرريز ميبه

تغيير مشاغل كاركنان طريق هاي غيررسمي، از افتد: از طريق گردآورياين امر از طرق مختلفي اتفاق مي

يندهاي جديدي ايافته در شركت با آنها و از طريق مهندسي معكوس محصوالت و فرنش توسعهو تبادل دا

 شود.ها منتقل مياند. بخشي از اين دانش از طريق پتنتكه در محل ديگري توسعه يافته

بررسي  ييدهند )و بخشي از آن از منظر جغرافيااي وجود دارند كه نشان ميكنندهشواهد بسيار قانع

در فاصله كه ها كرد تحقيق و توسعه توسط ساير شركتها به هزينهفعاليت نوآورانه شركتشد(، 

فناورانه شباهت دارند، بستگي دارد كه اين بدان معناست كه لحاظ بهو  جغرافيايي نزديك قرار دارند

هايي پتنتهاي آماري در كنند. بررسيها استفاده ميها از ]نتايج[ تحقيق و توسعه ساير شركتشركت

دهنده هاي ارجاعدهند، از نظر جغرافيايي به پتنتهاي پتنت به آنها ارجاع ميها در تقاضانامهكه شركت
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اما از  ،با توزيع زماني و فناورانه يكسان قرار دارند« كنترل»هايي كه در يك نمونه تا پتنت ندترنزديك

هاي آن كت در بازار به تعداد دفعاتي كه پتنتدهي با هم ارتباط ندارند. ارزش دفتري يك شرنظر ارجاع

ها چه ارزشي دهد ساير شركتگيرد، بستگي دارد كه نشان ميها مورد ارجاع قرار ميتوسط ساير شركت

 ( 1993 1،)جاف، تراژتنبرگ و هندرسون .يافته در آن شركت قائل هستندبراي دانش توسعه

سرريزهاي دانش تنها منبع رشد نيستند؛ بلكه سرريزها كند كه علم جديد اقتصاد رشد بيان مي

تواند به اين صورت ادامه داستان مي 2.شوندهاي افزايشي نسبت به مقياس منتهي ميو به بازده انددروني

هاي معيني از اين شوند. نسبتها در تالش براي كسب سود، درگير تحقيق و توسعه ميشركت :يابد

هاي افزايشي نسبت به مقياس و رشد موجب آن بازدهكند، بهها سرريز ميكتتحقيق و توسعه به اين شر

هاي دولتي وجود دارد كه سبب شود. درحقيقت، سه جنبه از پژوهشبلندمدت اقتصادي حاصل مي

ها در تالش براي تحقيقات دولتي وجود دارد. نخست اينكه شركت زادعنصر درونشود ادعا كنيم يك مي

كنند. دوم، مسائلي كه دانشمندان هاي دانشگاهي حمايت ميد خود، از پژوهشبيشينه كردن سو

اي با صنعت هايي است كه از ارتباطات مشاورهدانشگاهي با آنها سروكار دارند، اغلب برگرفته از ايده

كند و ميزان حمايت دولت اند. سوم، دولت از بيشتر تحقيقات بخش دولتي حمايت ميدست آوردهبه

 (2012)استفان،  .وضوح به وضعيت كلي اقتصاد بستگي داردبه

ارند رسد محورهاي سياستي مهمي وجود دنظر ميبا توجه به مطالب مطرح شده در اين گزارش به

ستگذاران هاي دولتي در نوآوري بخش خصوصي بايد مورد توجه سياثير و نقش پژوهشأكه براي افزايش ت

 قرار گيرند:

تي به اندازه كافي در تحقيق و توسعه دول بخش دولتينخست، اين سؤال وجود دارد كه آيا ـ 

كار گرفته و به ]با يكديگر تركيب[كارا به طور شوند گذاري ميكند و آيا منابعي كه سرمايهگذاري ميسرمايه

ك حوزه خاص يمرتبط با  شوند. در مورد تركيب منابع، اين دغدغه وجود دارد كه تأكيد زياد بر تحقيقاتمي

كنند، هايي كه به رشد اقتصادي كمك ميگذاري در ساير حوزههاي سرمايهواسطه شكستممكن است به

هاي مهم نيز تأثير بگذارد. ها در حوزهبر خروجي تواندميآينده را با خطر مواجه كند. اين عدم تعادل حتي 

آرآي( و ليزر دو كه تصويربرداري رزونانس مغناطيسي )امعنوان شاهدي براي اين موضوع بايد يادآور شد به

اند، ريشه در فيزيك هاي بهتر در حوزه سالمت منتهي شدهاختراعاتي كه امروزه به خروجيترين مهم مورد از

 ند. اهداشت

كنند كه مانع از انتشار دانش از بخش ت علمي به نحوي عمل ميئها و اعضاي هيدوم، آيا دانشگاهـ 

ها برداري انحصاري در اختيار شركتهاي بهرهها، پروانهعنوان مثال، دانشگاهدولتي به بخش خصوصي شوند. به

                                                 

1. Jaffe, Trajtenberg, and Henderson 

افزایش پيدا کنند، خروجی  xها به اندازه مضربی از . منظور ار بازده افزایشی نسبت به مقياس این است که اگر همه ورودی2

 یابد.افزایش می xتر از به اندازه مضربی بزرگ
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كند. اگر صنعت از تحقيقات دولتي پشتيباني كند، ممكن است دهند كه انتشار دانش را تضعيف ميقرار مي

تعويق بيفتد. دغدغه ديگري كه وجود دارد ها به ريسك افشاي اطالعات محرمانه افزايش يابد يا انتشار يافته

جويانه رفتار كنند و قراردادهايي تنظيم كنند ها با صنعت، سلطهها در كل در تبادل يافتهاين است كه دانشگاه

 ها يا ميزباني تحقيقات دانشگاهي دلسرد نمايد. كه صنعت را نسبت به اخذ پروانه نوآوري

ثير علم أتها به زمانبر بودن سات پژوهشي دولتي و دانشگاهسوم، اين دغدغه وجود دارد كه مؤسـ 

ا ارتقا مؤسسات خود رانه ياز طريق جذب منابع مستمر سالو پژوهش در رشد اقتصادي اتكا كنند، تا 

اي طور فزايندهبه اندازند. دولتدهند. در اين صورت، آنها تأمين مالي و پشتيباني در آينده را به خطر مي

ها وعده نه بيست يا سي سال ديگر. اما رشدي كه شركت ؛خواهدنتايج تحقيقات را ميهمين حاال 

 قات دولتي ضروريبنابراين انتظار معقوالنه درباره زمان به ثمر رسيدن نتايج تحقيبرد. دهند، زمان ميمي

 ست. ا

قات مشترك دهي فعلي به تحقيقات دولتي در اغلب كشورها، مانع از همكاري و تحقينظام پاداشـ 

هاي بالعوض )گرنت اساتيد دانشگاهي(، تا همين اواخر دانشمندان را تشويق شود. فرهنگ كمكمي

طور اعتبار و آبروي آنها به همين كار كنند. تأمين مالي آنها و همين و بيشتر انفرادي كرد تخصصيمي

ها و مراكز تحقيقاتي گاهانفرادي بستگي داشت. ارزيابي عملكرد محققان و اساتيد دانش هايفعاليت

 تفاوتيارزش و امتياز با تحقيقات مشترك لحاظ بهشود. تحقيقات انفرادي صورت انفرادي سنجيده ميبه

 2.«تيآيلملسون ام»يا جايزه  1«كيوتو»طور جوايز شوند و همينها اهدا نميندارند. جوايز نوبل به گروه

با توجه به اين  شوند )يا حداكثر سه نفره در يك زمان(.دست ميبهصورت انفرادي دستاين جوايز به

ها و هاي حمايتي از تحقيقات مشترك حداقل با هدف تقويت پژوهشمسئله، اتخاذ تدابير و سياست

 ها بايد مدنظر سياستگذاران قرار گيرد. ها و شركتهاي ميان دانشگاههمكاري

ند سال اخير به چهاي ايراني كه در پيمايش نوآوري در شركتنكته پاياني اينكه با توجه به تجربه انجام 

رسد ارزيابي نظر مي هاي دولتي در كشور ما، بهاجرا در آمده است و همچنين بودجه قابل توجه پژوهش

شك نتايج اين بيها نيز قابل انجام باشد. ها در عملكرد نوآورانه شركتثير اين پژوهشأهاي سنجش تشاخص

 ند. اي براي اصالح عملكرد پژوهش در بخش دولتي فراهم كتواند بازخوردهاي سازندهميها ارزيابي

  

                                                 

1. Kyoto Prizes 

2. Lemelson- MIT Prize 
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