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چكيده

ارتباط مستقيم بين دانشگاه و صنعت در ايران در راستاي كاربردي كردن پژوهش ها 
از اهميت فراواني برخوردار است. يكي از راهكارها جهت رسيدن به اين هدف، ايجاد 
و تقويت مراكز پژوهشي خصوصي است؛ به طوري كه از نيروي پژوهشگر دانشگاه 
ها و ديگر مراكز آموزشي استفاده نموده و به صنايع خدمات رساني كنند. اين مراكز 
اگر هم راستا با نياز جامعه باشند در دراز مدت عالوه بر اينكه كشور را به سمت بومي 
كردن علوم صنعتي پيش مي برند در عين حال مشاغلي در خور شأن دانش آموخته 
هاي رده هاي باالي علمي ايجاد كرده و از مهاجرت آنها جلوگيري مي كند. در اين 

نوشته تعدادي از مراكز تحقيق و توسعه علمي موفق جهان نيز معرفي مى شوند. 

واژگان كليدي: ارتباط صنعت و دانشگاه، بنگاه هاي تخصصي، توليد و 
فروش فناوري. 
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مقدمه
عنوان  تحت  ارزشي  با  و  فراوان  نوشتارهاي  حال  به  تا  چند  هر 
ارتباط صنعت و دانشگاه به چاپ رسيده است [2-1] اما دانستن 

حقائقي در اين مورد مي تواند مفيد باشد.
پژوهش هاي كاربردي و محض دو روي سكه پيشرفت مي باشند 
كه جهت هويت دادن به آن الزم و ملزوم همديگرند. اگر پژوهش 
هاي كاربردي در كشور ما صورت نمي گيرد مشكل از محققين 
براي  است.  الزم  بستري  حركتي  هر  جهت  بلكه  نيست  كشور 
روشن شدن مطلب اجازه بدهيد تا عميق تر قضيه را دنبال كنيم. 

در كشورهاي پيشرفته رابطه صنعت و دانشگاه آنقدر عميق شده 
كه با هم عجين شده اند. مي بايد به صراحت گفت كه يك چنين 
يافته  توسعه  كشورهاي  در  كه  دارد  اصل  اين  در  ريشه  تعاملي 
صنعت پا به پاي دانشگاه در حال حركت است و در واقع هر دوي 
اينها به روز هستند. اين رابطه براي طرفين سودآور است و در كل 
جهت حصول يك چنين شرايطي ساليان متمادي است كه بستر 

سازي شده و مي شود. 
در بسياري از موارد در ايران، صنعت يا به دليل كمبود سرمايه و 
يا بسندگي صرف به بازار داخلي بدون توجه به بازارهاي خارجي، 
كمي قديمي شده و به اصطالح از قافله جهاني عقب مانده است. 
از طرف ديگر دانشگاه ها به تدريج خود را به روز مي كنند كه چاپ 
مقاالت در مجالت معتبر بين المللي گواه اين مطلب است [4,3]. 
در اين شرايط انتظار كار كاربردي از دانشگاه در ايران مستلزم دو 
ساله  چندين  گردي  عقب  دانشگاه  اينكه  يا  است؛  دشوار  حركت 
داشته باشد و يا صنعت ايران خود را نو كند! كه اين در توان صنعت 

نيست و آن انتظار از دانشگاه نامعقول است. 
دانشگاه به عنوان يكي از متوليان مرزگشائي علمي مطرح است و 
در عين حال پرورش نيروهاي توانمند علمي را در دستور كار خود 
دارد و در مقابل صنعت از اين دو پرورده دانشگاه در جهت ارتقاي 
خود بهره مي برد. نيروي انساني تحقيق را در دانشگاه آموخته و 
و  داده  تشخيص  را  صنعت  اهداف  و  برنامه ها  زمان  كمترين  در 
شركتي،  هر  اينكه  به  مشروط  مي آيد  بر  آن  چاره جوئي  صدد  در 
به  وابسته  تحقيقاتي  برنامه هاي  و  كرده  داير  تحقيقاتي  مركزي 
خود را در آن دنبال كند. البته با ايمان به اين حقيقت كه پژوهش 
ضامن بقاي هر صنعت بوده و هر گونه هزينه كردن در خصوص 
آن، سرمايه گذاري براي آينده است. شركتي كه به آينده مي نگرد 

و خواهان بقاي خود است روز به روز محصولي جديدتر ايجاد مي 
كند كه با كيفيت تر و ارزان تر از گذشته است. بدون شك يك 
چنين حركت پيشتازانه اي بدون توجه به امر پژوهش امكان پذير 
نمي باشد. همچنين تحقيقات نيازمند گروهي متخصص بوده كه با 
برنامه هاي هدف دار و منسجم نياز سنجي و نياز آفريني نموده و 
براي امروز و فرداي خويش كار آفريني مي نمايد. از طرف ديگر به 
دليل پر هزينه بودن اين برنامه در اينجا بايد اعتراف كرد كه اين 
حركت براي صنعت نحيف ايران كاري بس دشوار است كه توانائي 

انجام آن را به حداقل مي رساند.

مراكز تحقيقاتي 
صرفا  آنها  فعاليت  كه  معروف  شركت  چند  به  قسمت  اين  در 
پژوهشي بوده و يا تحقيق و توسعه1 (R&D) بسيار فعال و موفقي 
مي باشد  نيز  فناوري  و  علم  آنها  محصوالت  كه  طوري  به  دارند، 

مختصري اشاره مي گردد:
از شركت هاي بزرگ  بسياري  كه در  پوشيده نيست  كسي  - بر 
توليدي در كشورهاي پيشرفته از توليد خودرو گرفته تا توليد مواد 
آرايشي- بهداشتي يك مركز تحقيقاتي وابسته بخود وجود دارد. 
بسته به اينكه در محصول توليدي چه عامل هايي را مي توان تغيير 
داد تا اينكه محصول بازار بهتري پيدا كند اين مراكز فعاليت مي 
كنند كه در اصل (R&D) در دست آنهاست. از جمله اين شركت 
ها مي توان دايملر- كرايسلر جزء مطرح ترين خودرو سازان جهان 

را نام برد.
- از طرفي بعضي از شركت هاي خصوصي فعاليت دوگانه دارند كه 
عالوه بر توليد و فروش محصول، فروش فناوري را نيز در دستور 
كار خود دارند. BASF2 از اين قبيل شركت هاست. با شروع رشد 
صنعت در آلمان اين شركت در سال 1865 تاسيس شد. در حال 
حاضر تقريبا 100000 نفر در سرتاسر جهان نيرو دارد كه در زمينه 
كار  به  مشغول  تغذيه  و  زيستي  فنآوري  شيمي،  كشاورزي،  هاي 

هستند.
- در راستاي مراكز توليدي، شركت هاي تحقيقاتي وجود دارند كه 
فعاليت آنها صرفا پژوهش بوده و از طريق فروش علم كسب در 
آمد مي كنند. بنياد پژوهشي اسكريپس3 از اين گونه است كه كار 

1 Research and Development
2 Baden Aniline and Soda Factory
3 Scripps Research Institute
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خود را از سال 1924 شروع كرد اكنون بيش از 270 استاد تمام، 
حدود 800 پژوهشگر پسا دكتري و 1500 نفر تكنسين دارد كه در 
زمينه هاي گوناگون علمي مانند زيست شناسي، شيمي، ژنتيك و... 
فعاليت دارند به طوري كه بعضي از اين محققين به دريافت جوايز 
معتبر بين المللي از جمله جايزه نوبل نيز نائل آمده اند. شايان ذكر 

است اين بنگاه خصوصي دوره تحصيلي دكتري نيز دارد.
امري  صنايع  در  توسعه  و  تحقيق  مراكز  وجود  ژاپن  كشور  در   -
در  مدت  كوتاه  برنامه هاي  در  استكه  ذكر  قابل  اما  است  بديهي 
حال واگذاري كارخانه هاي توليدي خود به ديگر كشورها هستند. 
آنها در حال مجزا نمودن و تقويت كردن مراكز تحقيق و توسعه 
فناوري  فروش  و  توليد  پايه  بر  خود  صنعت  نهادن  بنا  هدف  با 
هستند. از جمله اين ها مي توان شركت Sony را نام برد. بدون 
ترديد اهداف زير آنها را به اين سمت و سو كشانيده است؛ 1. پر 
سود بودن فروش علم، 2. معضل آلودگي كارخانه هاي توليدي، 3. 
نگراني مواد اوليه، 4. از همه مهم تر تبديل ژاپني ها به نيروي كار 

كامال علمي و جمع آوري مشاغل خرده پا در آينده.
- از جمله شركت هاي نادر داراي R&D پركار و بابرنامه در ايران 
مي توان شركت توليد مواد اوليه داروپخش (تماد)1 را نام برد كه در 
سال 1980 با هدف تهيه مواد اوليه دارو در ايران بنيانگذاري شد. 
گفتني است تماد محصوالت خود را كه داراي استانداردهاي جهاني 
است به كشورهاي از قبيل كانادا، انگلستان، آلمان، سوئيس، ژاپن، 
كره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ، مالزي، تايلند، سنگاپور، روسيه، 
را  مي كند. تماد پژوهش  صادر  و...  عراق  اردن،  آفريقاي جنوبي، 
و  مي داند؛  جهاني  عرصه  در  شركت  دوام  و  نفوذ  پويايي،  عامل 
ماحصل سرمايه گذاري در اين بخش- بكارگيري فن آوري و فن 
آوري روز، فرآيندهاي انحصاري توليد، تنوع محصوالت، كاهش 
مي  بر  شركت  سود  حاشيه  افزايش  به  منجر  توليد-  هزينه هاي 

شمرد.
- آلماني ها مجموعه موسسه اي ماكس پالنك2 را در سال 1948 
موسسه  اين  كردند.  پايه گذاري  علوم  در  پيشرفت  ايجاد  هدف  با 
 13000 از  بيش  با  فعال  پژوهشي  بنگاه   80 از  بيش  هم اكنون 
متخصص در سرتاسر آلمان دارد كه در زمينه هاي گوناگون علوم 
پايه، علوم انساني، هنر و... فعاليت دارند. گفتني است فعاليت اين 
بنگاه زنجيره اي صرفا پژوهشي است و بودجه آن در سال 2006 
1 http://temad.tapic.co.ir
2 http://en.wikipedia.org/wiki/max_planck_society

تقريبا 1،4 بيليون يورو بوده است. از اين شركت تا به حال 17 نفر 
موفق به اخذ جايزه نوبل شده اند.

 - استرا-زنيكا3 از ادغام دو شركت قديمي استرا (1913 سوئد) 
و زنيكا (1912 انگلستان) در سال 2006 بنا شد. اين شركت در 
تهيه و فروش دارو و همچنين فروش ليسانس تهيه دارو با بيش از 
66000 نيرو در حال فعاليت مي باشد. گفتني است در سال 2008 

سود خالص اين شركت غول پيكر بيش از 6 بيليون دالر بود.
- دو- پونت4 در سال 1802 در فرانسه با هدف تهيه باروت پايه 
گذاري شد. دو سال بعد همزمان با شروع انقالب فرانسه آقاي دو- 
پونت همراه خانواده به آمريكا سفر كرد و فعاليت شركت را در آنجا 
آغاز نمود. در حال حاضر اين شركت 66000 نيرو دارد كه در تهيه 
 BASF مواد شيميايي فعاليت دارد. گفتني است اين شركت بعد از
دومين شركت بزرگ شيميايي در دنيا مي باشد كه پيشرفت هاي 

شگرفي را در تهيه مواد شيميايي با ارزش رغم زده است. 

فروش فناوري 
توليد علم يعني ارائه دانش و يافته هاي جديدي اعم از نظري و 
عملي كه قبال در متون علمي گزارش نشده باشد. فنآوري، هنر 
بكارگيري علم و دانش جهت توليد محصول مي باشد به همين 
نمودن  هزينه  براي  را  زمينه  شود  تبديل  فن  به  كه  دانشي  دليل 
مراكز صنعتي و حتي دولت ها در خصوص توسعه آن فراهم مي 
نمايد [5]. امروز كشوري در زمينه اقتصادي به خودكفائي مي رسد 
كه در زمينه توليد اطالعات خودكفا باشد و قادر به تهيه اطالعات 
الزم و ضروري براي تمامي زير ساخت هاي اقتصادي، اجتماعي، 
دولتي، آموزشي باشد. از طرف ديگر كشوري كه در فرآيند توليدات 
علمي و فنآوري جهان نقشي بر عهده ندارد و اهداف مشخص و 
همراه با برنامه ريزي اجرائي ندارد، حتي قادر به استفاده از يافته 
هاي ديگران نيز نمي باشد و مجالي براي حضور پايدار در صحنه 
هر  ترتيب  اين  به  نمي يابد.  بومي  مدرنيته  و  توسعه  بين الملل، 
كشوري بايد بدنبال ايجاد فرايند بومي كردن توليد علم باشد [6].

با اين وجود در جهت كاربردي كردن پژوهش در ايران، نگارندگان 
تحقيقاتي  مراكز  بروكراسي،  گونه  هر  از  دور  به  مي كند  پيشنهاد 
خصوصي ايجاد شده و با اين هدف كه از نيروي انساني و علم 
دانشگاه ها استفاده كرده و در جهت به روز شدن صنايع و ارتقاي 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/astrazeneca
4 http://en.wikipedia.org/wiki/dupont
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آن تا رقابت در بازارهاي ملي و فراملي تالش كند. در واقع اين 
مراكز تحقيقاتي اساس كار خود را بر پايه تبديل علم به فناوري 
توسط  بايستي  شركت ها  اين  [7].همچنين  بنانهند  آن  فروش  و 
بخش خصوصي و هدف مند داير شوند، و وظيفه آنها صرفا" تبديل 

علم به فنآوري باشد تا موازي كاري رخ ندهد. 
جهت نشان دادن اهميت سرمايه گذاري در توليد علم و فنآوري در 
كشورهاي متفاوت در جدول 1 شواهد ارزنده اي نهفته است. جدول 
(توليد   1GDP از  درصدي  صورت  به  را   (R&D) هزينه هاي   1
ناخالص داخلي (در كشورهاي مختلف در سال 2003 مقايسه مي 
كند. مالحظه مي شود كه كشورهاي پيشرفته تر درصد بيشتري 
از GDP را هزينه (R&D) مي كند. البته ناگفته نماند كه درآمد 
از  درصدي  مقايسه  آن  طبع  به  و  نبوده  يكسان  هم  با  كشورها 
درآمدها آمار دقيقي ارائه نمي دهد و به عنوان نمونه درآمد چين 
قابل مقايسه با ديگر كشورها نيست و درصد كمي از آن نيز مبلغ 

1 Gross Domestic Product

است  برداشت  قابل   1 جدول  از  كه  آنچه  ولي  مي شود،  زيادي 
كشورهاي در حال توسعه به اهميت تحقيق و توسعه پي برده و در 
عين حال براي آن هزينه مي كنند. گفتني است با دقيق تر شدن 
در مبالغ ذكر شده در جدول 1 نهايتا به اين نتيجه مي رسيم كه 
بخش زيادي از اين هزينه را بخش خصوصي پرداخت مي نمايد. 
با اين وجود ما براي رقابت در دنيا با بستر سازي الزم راهي بس 

دشوار ولي ممكن در پيش رو داريم. 
در  آن  نبود  و  بود  كه  است  گزينه هايي  جمله  از  انساني  نيروي 
به  نخبگان  بين  اين  در  اما  دارد  بحث  جاي  گوناگون  كشورهاي 
كه  عواملي  از  يكي  دارند.  خاصي  جايگاه  بيشتر  اثرگذاري  دليل 
در  و  مناسب  حرفه  نبود  مي گردد  آنها  بي رويه  مهاجرت  باعث 
خور شان آنهاست. ايجاد بنگاه هاي علمي مي تواند بستري الزم 
براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان [8] را مهيا سازد. شايان ذكر 
است كه توليد علم و فنآوري در كشورهاي پيشرفته بخش اعظم 

جدول شماره 1- هزينه هاي (R&D) را به صورت درصدي از GDP در كشورهاي مختلف در سال 2003

كشوررديف
 (R&D) هزينه هاي
به صورت درصدي 

% GDP از
كشوررديف

 (R&D) هزينه هاي
به صورت درصدي 

% GDP از
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

سوئد
فنالند
ژاپن
ايسلند
 آمريكا

كره جنوبي
دانمارك 
آلمان 
فرانسه 
اتريش
سنگاپور
كانادا
بلژيك
انگلستان
هلند

3,98
3,49
3,15
2,94
2,67
2,64
2,63
2,56
2,22
2,22
2,15

2
1,9
1,89
1,85

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

لوگزامبورگ
نروژ
اسلوني
چين
روسيه

جمهوري چك
ايرلند
زلند نو
ايتاليا

كرواسي
اسپانيا
برزيل

بلغارستان
استوني
پرتغال

1,81
1,75
1,54
1,31
1,28
1,27
1,18
1,16
1,15
1,14
1,11
0,98
0,95
0,83
0,78
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مشاغل را نيز ايجاد كرده است (جدول شماره 2) [9،10].

نقش دولت
در قرن حاضر تمامي كشورها اعم از كشورهاي صنعتي و در حال 
خود  تحقيقاتي  سرمايه گذاري هاي  حجم  بر  تا  تالشند  در  توسعه 
و  موقعيت  حفظ  براي  صنعتي  كشورهاي  ميان  اين  در  بيافزايند. 
افزايش برتري خويش در صحنه هاي رقابت بين المللي در زمينه 

تحقيقات سرمايه گذاري مي كنند و كشورهاي در حال توسعه نيز 
دريافته اند كه براي رسيدن به رشد و توسعه واقعي و حل و رفع 
جز  راهي  خود  اجتماعي  و  اقتصادي  مشكالت  و  مسائل  اصولي 

سرمايه گذاري در زمينه تحقيقات ندارند [11]. 
كشورها  فناوري  و  علمي  توسعه  دولت  نقش  خصوص  در  اما 
بدون حمايت جدي دولت در راستاي مساعد سازي افكار عمومي 
براي پذيرش و اولويت دادن به مقوله علم در تمام ابعاد زندگي، 
تخصيص منابع مناسب براي بخش تحقيقات و فناوري، تدوين و 
هدايت نظامند علمي و فناوري و توجه به نقش تحقيقات اعم از 

بنيادي و كاربردي ميسر نخواهد شد [12]. 
باره  اين  در  مي توانند  دولت ها  كه  ضروري  اقدامات  از  مورد  دو 
اين  پاگيري  به  كه  است  مالي  حمايت هاي  نخست  دهد  انجام 
مجموعه كمك كند و در گام بعدي، زماني كه اين شركت ها به 
علم محصولي دست پيدا كردند جهت اينكه اين مجموعه بتواند 
يافته هاي خود را به بازار عرضه كند وظيفه دولت ها اين است كه 

ورود اين محصول به داخل كشور را كنترل نمايند. 

جّدي  توجه  موضوع  اين  به  كه  مي رود  انتظار  ها  دولت  از  البته   
مبذول دارند و پشتيباني از توسعه و پيشرفت علم نمايند تا نوآوري 
رنگ  كم  مونتاز  صنعت  مرور  به  و  نمايد  زايش  آن  از  فناوري  و 
شود. در اين راستا كالم بزرگان تماميت مطلب را مي رساند: علم 
كه نباشد هيچ چيز نيست، و اگر فناوري هم باشد، فناوري عاريه و 
وام گرفته اي از ديگران است، مثل همين صنعت هاي مونتاژي كه 

وجود دارد، علم را بايد رويانيد.

نتيجه گيري 
«ايران   1404 افق  در  ساله،  بيست  انداز  چشم  سند  اساس  بر 
كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، و فناوري در 
سطح منطقه با هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان 
اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل» كه دور نمائي 
تكميلي  تحصيالت  اندازي  راه  با  است.  خردمندانه  و  زيبا  بسيار 
ولي  است  شده  برداشته  بزرگي  قدم  باره  اين  در  كشور  داخل  در 
دانش آموخته گان در اين مقاطع در ايران راهي جز جذب شدن در 
دانشگاه ها و مراكز آموزشي ندارند و به دليل محدود بودن ظرفيت 
دانشگاه ها و با توجه به خيل عظيم اين نوع دانش آموخته گان كه 
بالقوه  نيروي  اين  از  تدابيري  با  كه  است  عاقالنه  هستند  راه  در 
استفاده كرد و با برنامه ريزي عملي و پيگيري مدون و با ارزش 
گذاري و احترام و همچنين تشويق نمودن دانش پژوهان سرعت 
را  ساله  بيست  انداز  چشم  سند  در  شده  تعيين  اهداف  به  رسيدن 
بيشتر كرد. در صورتي كه براي توليد ثروت از دانش، برنامه مدوني 
پاي  پابه  مي توانيم  باشيم  داشته  اسالمي  انقالب  چهارم  دهه  در 

جدول شماره 2- ارتباط علم و فنآوري با اشتغال و هزينه هاي تحقيقات در برخي از كشورهاي اروپا

هزينه تحقيق و جمعيت (ميليون نفر)كشوررديف
توسعه (ميليارد دالر)

سرانه هزينه تحقيق 
در صد ايجاد اشتغالو توسعه (دالر)

1
2
3
4
5
6

فنالند
آلمان
هلند
ايتاليا
سوئد
اتريش

5
82

15/5
57/7
8/85

8

43/5
50
7/8
12
8
3

700
610
503
209
904
375

60
60

62/7
60
61

66/1
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توليد علم، توليد فناوري هم در كشور داشته باشيم. 
مور تواند كه سليمان شود همت اگر سلسله جنبان شود 
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