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 Purpose: The present research was conducted to provide a 

model of constructive interaction between knowledge-creating 

centers of university and industry. 

Materials and Methods: This research was conducted using 

a qualitative approach (foundation data). By using the data 

foundation technique, the components of the pattern were 

determined and finalized by interviewing the informants who 

were selected as a purposeful sampling in the form of 883 open 

codes, 37 core codes and 12 optional codes or categories. The 

software used for data analysis was MAXQDA software. 

Finally, a qualitative model is presented based on the research 

findings. 

Findings: The research findings showed that the most 

important components of contextual factors include: 

communication factors, growth factors, types of interaction, 

goals of constructive interaction, basic goals of knowledge 

centers and strategic factors including: creation of market 

environments based on innovation, strategies Policy, 

organizational strategies, knowledge-based strategies. Causal 

conditions include: environmental factors, collective factors, 

industry-related factors. Consequence factors include: 

ensuring sustainable development, business growth, 

innovative and entrepreneurial growth. 

Conclusion: Finally, the most important intervening factors 
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 مقدمه
امروزه ضرورت کانون های دانش آفرین به مثابه بستر خلق دانش و 
نوآوری و ارائه نظریاتی منطبق با شرایط پویای محیطی احساس می 
شود. این مراکز نقش عمده ای در رشد جنبه های نظری و عملی 
سازمان ها و مراکز صنعتی داشته و سازمان ها به جهت پویایی و 

(. 1ته به این کانون های دانش آفرین هستند)تداوم حیات خود وابس
عتقد است پاسخ گوی م ای دانش آفرین آن گونه که نوناکاکانون ه

و اساس رقابت آن ها  هیو سازمان هایی است که دانش، پا رانیمد
یو ارزشمند م یمنبع راهبرد دیرا شکل داده و به دانش خود به د

 دیاب یرقابت یهاتیو قابل اتیظور حفظ حمنو معتقدند به نگرند
 یخوببه زیخود را ن یمنابع معنو ،یو ماد یکیزیعالوه بر منابع ف

حکایت از آن دارد که توسعه  اتینظر یکنند. بررس تیریمد
 دانشگاه به منزله ی یکی از کانون های دانش آفرین نقش مهمی در

 خلق و ثر آن درداشته و اقدامات مو یبر علم و نوآور یتوسعه مبتن
و به  یو بهبود بهره ور یهمکار شیافزا مدیریت دانش، زمینه ساز

ی در تعامالت آن با محیط نیو کارآفر یرساندن نوآور تیفعل
 (.2پیرامونی خواهد شد)

 ،فرصت ها  ییدانشگاه ها به شناسا استیگذشته ، س یدهه ها یط
است.  معطوف شدهعه با جام دیمشارکت ها و ارتباطات جد جادیا

یه ی اند تا در سا نانهیکارآفر یها تیکشف قابلدانشگاه ها به دنبال 
 فراهم شود.صنعت  میان دانشگاه ومشترک  تعامل دیاشکال جدآن 

 در این زمینه پژوهش های متعددی نیز به دنبال بررسی و چگونگی
تعامالت دانشگاه و صنعت بر اساس استفاده از دانش دانشگاه با 

ها بوده اند که نتایج آن قابل توجه است. محصوالت شرکت  یوآورن
 نتایج پژوهش های نوظهور در این حوزه نشان داده است که مجددا

ن قر نیبا قدمت چند کانونی دانش آفریندانشگاه به عنوان  تیاهم
در واقع است.  در حال تجدید حیات انیبا ظهور اقتصاد دانش بن

از ،الزم  یانسان هیدانش و سرما یدسترستوانند با  یها م دانشگاه
 مختلف یها کانال قیاز طر ی و ضنعت،زندگ طیتعامل با مح قیطر

 (.3)دبگذارن ریها تأث منطقه بر آن یو خصوص یدولت گرانی، به باز
امروزه کاربردی ساختن اطالعات و دانش  در قالب تمرکز از طرفی 

 .(4)است یاقتصاد جهان یها تیاولو از نیدانش آفر یبر کانون ها
 یربر علم و نوآو یتوسعه بر توسعه مبتن اتینظر یکنون یایدر دن

ش دان یکانون ها»گران توسعه از توجه به   لیداشته و تحل دیتاک
در دانشگاه ها شامل سراهای نوآوری، شتاب دهنده ها، مراکز  فرینآ

فناور، پارک های علم و فناوری  ، مراکز رشد، هسته های ینیکارآفر
 نیسخن گفته اند. با ا «یقاتی، کانون ها و انجمن هایی علمی و تحق

متعدد در  نیدانش آفر یکانون ها رغمیرسد عل یوجود به نظر م
 یانون هاک یعلم یها لیپتانس نیب یقابل توجه صلهمتاسفانه فا رانیا

 دیرد که بابخش صنعت وجود دا یازهایدانشگاه و ن نیدانش آفر
مرتفع شود. عمق فاجعه «  تعامل سازنده یالگو» شکاف موجود با 

در کشور  و صنعت دانشگاه دو بخش انیم وندیتا بدان جاست که پ
 میتوانیرا در کشور م یدیتول بوده و کمتر محصول داریو ناپا فیضع

انش د یبرآمده از کانون ها و توسعه قیتحق ندیاز فرا که میکن دایپ
باشد . برای رسیدن به چنـین اهـدافی،  آمده دستدانشگاه به نیآفر
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و صنعت  نیدانش آفر یبرقـراری ارتباط منسجم بین کانون ها
 (.5)تکشـور، مسـئلة طبیعـی و اجتنـاب ناپـذیری اسـ

است. با  یصنعت ینوآور یبرا یروابط دانشگاه و صنعت عامل مهم
 یریاندازه گ یادیشرکت ها تا حد ز یروابط برا نیا جینتاحال ،  نیا

 ی، سهم انواع مختلف تعامالت در نوآور نینشده است. عالوه بر ا
برخی مطالعات است.  ناشناخته کیشرکت عمدتا از نظر تئور

طبقه صورت بندی  5را در  دانشگاه و صنعت میان  تعامل یچگونگ
ر ایران مغفول واقع شده نمودند که به نظر می رسد این طبقات د

 تعاملانتشار گرا ،  تعاملخدمات گرا ،  تعاملآموزش گرا ، است:  
عامل در واقع علیرغم آن که «.گرا  قیتحق تعامل توسعه گرا و

ا ب اند،داشته  یریدو دهه گذشته رشد چشمگ یدانشگاه و صنعت  ط
عنوان همچنان به  یهمکار جادیا یبا دانشگاه ها برا تعاملحال ،  نیا

 .(6)شود یم یصنعت تلق حوزه ترین مسالهزیچالش برانگ
 یعنیحوزه  نیدر ا یپژوهش تمرکز بر شکاف جد نیا یمساله اصل

 دانشگاه و نیدانش آفر یکانون ها انیتعامل سازنده م یفقدان الگو
در این پژوهش نه « تعامل»درواقع تمرکز بر مفهوم  باشد. یصنعت م

 می باشد.« 1برهم کنش»اط، نه همکاری بلکه تاکیذ بر مفهوم ارتب
بر پایه تبادل اطالعات آن  ،دانشگاه و صنعت  «الگوهای ارتباطی»

 شکل گرفته اند و ها و رفتارهاهم بیشتر به قصد تغییر برداشت
امور و شـامل تمـام  ،دانشـگاه بـا صنعـت  «یالگوهای همـکار»

بـا  یو بهبـود فنـاور یعلمـ یهـا نهیمند در زم روشـ فعالیت های
در  یفنـ لیوسـا ن،دانشـمندا ان،یمثـل دانشـجو یامکاناتـ ـبیترک

 طیکسـب و کار، فراهـم آوردن شـرا یحوزه هـا ـدیکنـار تول
. دانشـمندان اسـت یو تجربـه دانـش نظـر انیدانشـجو یکارآمـوز

هاى نظریهنقطه آغازى است براى  «تعامل سازنده»اما الگوی 
اصطالحاً تعاملى که در آنها فرایند مبادله بر حسب الگوى بده ـ 
بستان و در معناى مهارت اجتماعى یا به منزله وساطت تفسیرى و 

یا برهم  تعامل». به عبارتی دیگر مفهومشودفهمیده مى 2مفهومى
 ازیاست که حداقل به دو طرف و به دو عمل ن هیدوسو یامر «کنش
را  رگیکدیبه صورت متقابل  نیکه طرف افتدیاتفاق م یزمان و دارد

قرارگیری این موضوع در نظام  از دیگر سو(.7)قرار دهند ریتحت تأث
مسائل و اولویت های پژوهشی سامانه پایش دانشگاه آزاد اسالمی 

 یشاخص ها و الزامات اساس به نظر می رسدموید این مدعاست. 
دانشگاه و صنعت  نیدانش آفر یکانون ها انیتعامل سازنده م یالگو

 گذاران و برنامه ریزان این سیاست اریبتواند  الگویی مناسب در اخت
 شنیبتا  در پی آن استاین مطالعه،  ف،یتوص نیحوزه قرار دهد. با ا

داده  ی مشخصندیدر فرآ و صنعتدانشگاه تعامل  در باب یدیجد
اه دانشگ نیدانش آفر یاتعامل سازنده کانون ه یالگو هئارا تا ضمن 

 ینیو کارآفر ی، نوآور ی، بهبود بهره ور یهمکار شیافزا، و صنعت 
الگوی تعامل سازنده کانون های دانش  طراحی در. را محقق گرداند

 شود نتدوی دقیق و کامل جامع، الگویی باید آفرین دانشگاه و صنعت،
 سازنده را تعامل زمینه و هموار تعامل سازنده راه طریق، این از تا

اینست که  پرسش اصلی تحقیق )مسأله تحقیق( لذا .سازد فراهم

_________________________________ 
1 - Interaction 

 دامک الگوی تعامل سازنده کانون های دانش آفرین دانشگاه و صنعت
 است؟

در این بخش مروری بر مطالعات و پیشینه موضوع مورد مطالعه در 
 داخل و خارج از کشور به صورت مجزا خواهد شد.

 با صنعت ارتباط مدل ر تحققی به ارائهد(8)لو و همکاران حسین
 مدل از استفاده با حاضر تهران پرداختند. پژوهش شهر در دانشگاه

 های مولفه بررسی جهت کیفی و کمی روش به ساختاری معادالت
 فرمول از استفاده با. است پذیرفته صورت ارتباط این در موثر

 روسای شامل پژوهش جامعه نفر 1486 مجموع از نفر 337 کوکران
 مراکز و تهران در مستقر آزاد دانشگاه های دانشکده و ها دانشگاه
 همصاحب از کمی بررسی جهت. گردیدند انتخاب صنعت با ارتباط

 ادهاستف محقق توسط شده تدوین نامه پرسش و یافته ساختار نیمه
 از تفادهاس با استنباطی و توصیفی روش دو به ها داده تحلیل و گردید

 بعد سه. شد انجام Smart PLS و SPSS 16 یافزارها نرم
 های مولفه) سازمانی(, مهارتی, نگرشی, فکری های مولفه) فردی

 ویژگی های مولفه) محیطی و( مدیریتی, فرهنگی, حقوقی و قانونی
 شاخص 55 و مولفه چهارده همراه به( زیرساختی, صنعت های

 و X2, R بررسی به, مدل برازش بررسی برای. گردید استخراج
RSوجود که شد پرداخته ؛ X2 درجه به دو کای نسبت و پایین 

 میان این در. بود مدل مناسب برازش دهنده نشان, سه از کمتر آزادی
 اختصاص خود به را اولویت بیشترین % 97 عاملی بار با سازمانی بعد
 .داد

 قصد بررسی در تحقیقی به مرادی حصاری،روستا و کریمی
 بر تاکید با گردشگری صنعت در دانشجویان اعیاجتم کارآفرینی

 بررسی, پژوهش این اصلی ها پرداختند. هدف دانشگاه آموزشی نقش
 شدت و نحوه شناخت که است فوق کلیدی متغیرهای میان ارتباط
 در آموزشی راهبردهای توسعه شرایط تواند می, آنها بین ارتباط

. دآور فراهم را اندانشجوی کارآفرینی قصد بهبود برای ها دانشگاه
 ثبتم ارتباط بر مبنی های فرضیه که داد نشان ساختاری مدل نتایج
 ایجنت. نشد تایید نگرش و همدلی, دیگر سوی از و قصد و همدلی بین

 قصد اخذ در اساسی نقشی آموزش که است آن بیانگر همچنین مدل
 اثر بضری که طوری به کند می ایفا دانشجویان اجتماعی کارآفرینی

. است همدلی و نگرش, کارامدی-خود متغیرهای از فراتر آن لیک
 هب اجتماعی کارآفرینی موضوع که شود می پیشنهاد, اساس این بر

 با مرتبط های رشته در درسی سرفصل یا واحد یک عنوان
 .گیرد قرار نظر مد گردشگری

 پرورش الگوی طراحی به تحقیقی در(9) همکاران و طباطبایی
 به هتوج با.پرداختند تهران شهر دولتی های دانشگاه رد کارآفرینان

 الگوی طراحی حاضر تحقیق اصلی هدف, کارآفرینی موضوع اهمیت
 جنتای. است تهران شهر دولتی های دانشگاه در کارآفرینان پرورش
, باز کدگذاری مرحله سه کمک به پژوهش های داده تحلیل

 عنوان به رمایهس و ها زیرساخت که داد نشان انتخابی و محوری
, یا زمینه شرایط عنوان به دانشگاه با صنعت ارتباط, علی شرایط
 به آموزش, گر مداخله شرایط عنوان به ها توانمندی و ها مهارت

2 - interperetative Sinnvermittlung 
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 به کارآفرینانه فرهنگ ترویج و حمایت, محوری مقوله عنوان
 یپیامدها عنوان به نیز رفاه افزایش و اشتغال ایجاد و راهبردها عنوان
. هستند تهران شهر دولتی های دانشگاه در کارآفرینان شپرور

 کارآفرین آموزش اصلی های زیرساخت مؤثر تعامل در باید مدیران
 مرا این. سازند فراهم افراد برای را کاری تجربه و آموزش, صنعت با

 تخالقی از حمایت و کارآفرینانه فرهنگ ترویج طریق از تواند می
 ,اقدامات این اصلی پیامد. گردد میسر مالی پشتیبانی و نوآوری و

 .بود خواهد جامعه در عمومی رفاه افزایش و اشتغال ایجاد
 علل شناسایی در تحقیقی به (10) سراجی و پوربهروزان سیدنقوی،  

آن  بهبود راهکارهای ارائه و صنعت با دانشگاه ضعیف ارتباط
 اهدانشگهدف این پژوهش, شناسایی علل ارتباط ضعیف . پرداختند

بهبود این رابطه است. روش انجام و ارائه راهکاری برای  صنعتبا 
ش, اصلی پژوه کار, بر اساس پارادایم تفسیری و روش کیفی, ابزار

مصاحبه نیمه ساختار یافته است. جامعه آماری اساتید هیئت علمی 
نفر از این بین شامل می شوند. اشباع  18شهر تهران و نمونه آماری 

ا مصاحبه نظری در مصاحبه دهم به دست آمد ولی پژوهشگران ت
هجدهم این فرایند را ادامه دادند. یافته های پژوهش شامل سه علت 
و سه راهکار اصلی می شود. سه علت اصلی این ارتباط ضعیف, 

غافل از  دولتسطحی نگر و  تصنع ,دانشکده های تک بعدی
بسترسازی است. راهکارها به صورت نظیر به نظیر با علت ها مطرح 

و  صنعتمحور کردن دانش, دانش بنیان کردن  صنعتشد که 
 .را شامل می شود دولتقانونی بسترسازی 

 توسعه الگوی طراحی به ارائه (11) حسینی و همکاران محمدی
جامعه  و صنعت با ای حرفه و فنی دانشگاه های همکاری

 فادهستا با که بود کیفی های پژوهش نوع از حاضر پرداختند.مطالعه
 پژوهش آماری جامعه. شد انجام بنیاد داده پردازی نظریه رویکرد از
 «ای حرفه و فنی دانشگاه مدیران و دانشگاه خارج و داخل خبرگان»

 15, مجموع در هدفمند گیری نمونه روش از استفاده با که بودند
 اه داده. شدند انتخاب پژوهش در کنندگان مشارکت عنوان به نفر
 ساختار نیمه صورت به و کلیات هدایت روش با حبهمصا شیوه به

 تحلیل MAXQDA افزار نرم از استفاده با و گردآوری یافته
 روش دو از ها داده روایی و اعتبار آوردن دست به برای. شدند

. شد هاستفاد پژوهش در خبرگان مرور و کنندگان مشارکت بازبینی
 در ناوریف و دانش سازی تجاری حاضر مطالعه محوری مقوله

 نهزمی شرایط, علی شرایط به توجه با که بود محور جامعه دانشگاه
 اساس بر نهایی الگوی و تدوین راهبردهایی گر مداخله شرایط و ای
 .شد ارائه آن

 عوامل بررسی در تحقیقی به(12)خوراکیان مهارتی و صادقی،
 اب هیدانشگا به شدن تبدیل برای ها دانشگاه آمادگی بر تاثیرگذار

 فردوسی دانشگاه: مطالعه مورد) کارآفرینانه های ویژگی
 رب تاثیرگذار عوامل بررسی هدف با حاضر پرداختند. تحقیق(مشهد

 ایه ویژگی با دانشگاهی به شدن تبدیل برای ها دانشگاه آمادگی
 یبررس مورد عوامل تمام داد نشان نتایج.است شده انجام کارآفرینانه

_________________________________ 
1  -Jurowetzki, R., Hain, D., Mateos-Garcia, J., & 
Stathoulopoulos, K 

 ,کارآفرینانه فرهنگ, کارآفرینانه ساختار یعنی تحقیق این در
 اب دانشگاه ارتباط و کارآفرینانه مدیریت, کارآفرینانه راهبرد
 دنش تبدیل برای ها دانشگاه آمادگی بر تاثیرگذار عوامل از, صنعت

 شانن این بر عالوه. هستند کارآفرینانه های ویژگی با دانشگاهی به
 کارآفرینانه ساختار عامل, بررسی مورد عوامل بین از که شد داده

 تبدیل رایب مشهد فردوسی دانشگاه آمادگی بر را تاثیر میزان باالترین
 .دارد کارآفرینانه های ویژگی با دانشگاهی به شدن
 منظور به مدلی طراحی در تحقیقی به(13) بیدختی و همکاران امین

 سازی مدل از استفاده با صنعت و دانشگاه همکاری سطح تحلیل
 مدلی طراحی به مطالعه این پرداختند. در (ISM) فسیریت ساختاری

 هب. پردازیم می ایران در صنعت و دانشگاه همکاری سطح تحلیل در
 راشیت مانع صنعت با دانشگاه ارتباط راه سر بر که را شرایطی عالوه

 به مطالعه این در رو این از. ایم داده قرار آزمون مورد را کند می
 این در مدلی طراحی و صنعت و دانشگاه موانع بندی رتبه منظور
 دهش استفاده تفسیری ساختاری سازی مدل و فریدمن آزمون از زمینه
 زا, باشد می خبرگان نظر بر مبتنی ISM روش که جا آن از. است

 .است شده استفاده صنعت و دانشگاه حوزه در متخصص 33 نظرات
 توسعه موانع بندی سطح به منجر, پژوهش این از حاصل نتایج

. شد عوامل این از مدلی طراحی و صنعت و دانشگاه همکاری
 میان طرفه دو اعتماد وجود عدم که داد نشان ها یافته همچنین

 تحقیقاتی های طرح نبودن محور تقضا, گران صنعت و دانشگاهیان
 نتری مهم از ترتیب به انگیزشی مسائل کمبود و ها نامه پایان و

 .هستند صنعت و شگاهدان همکاری توسعه در موانع
( در مقاله ای علمی پژوهشی به این 41)1جرووتسکیو دیگران

در  یساز یخصوصبالقوه  یامدهایعلل و پموضوع پرداختند که 
تعامل دانشگاه و  چه تاثیری بر(: ers-) یهوش مصنوع قاتیتحق

داشته است؟ آن ها در این فرار مغزهاو  یعموم قاتیصنعت تا تحق
ر د یا ندهیبه طور فزا یبخش خصوصمی کنند که  مقاله  استدالل

 نیدارد. ا ی( نقش مهمAI) یهوش مصنوع یو توسعه اساس قیتحق
 یاز دانشگاه به صنعت منعکس م ها ، که در درک فرار مغز دهیپد

هوش  قاتیتحق یساز یدر مورد خصوص ینگران جادیشود ، باعث ا
 آن. ندمحدود ک آن را یتواند منافع اجتماع یشود که م یم یمصنوع

 یصنعت و دانشگاه و بررس نیانتقال ب انیجر تیکم نییبا تع ها
موحود عوامل محرک و عواقب بالقوه آن ، به شواهد و مدارک 

آن ها گروهی از متخصصان تعامل دانشگاه و صنعت را  .پرداختند
و  Google  ،Microsoftاز موسسات ویژه فن آور همچون 

Facebook هیتجز ر پژوهش مشارکت دادند.گردهم آورده و د 
احتمال انتقال و به  داد،این پژوهش نشان  ونیرگرس لیو تحل

کنند و  یکار م قیعم یریادگی نهیکه در زم یمحققانکارگیری 
هستند ، به صنعت  یباالتر گذاریریتأث یکه دارا یافراد نیهمچن

 .  بیشتر بوده است

 شگاهیآزما طیمح »ن در پژوهشی با عنوا (51)2آدگبیل و همکارانش
« قیتحق یامدهایمشترک دانشگاه و صنعت: ابعاد سطح خرد و پ یها

2 -Adegbile, A. S., Sarpong, D., & Kolade, O. 
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تعامل  یاز گزاره ها یارائه مجموعه ابه دنبال آن بودند تا به 
 و عمل یتئور یمطالعه را برا میو مفاه دانشگاه و صنعت پرداخته

 یمناسب برا یها طیتوسعه مح یاه استیس نیو تدو تیریمد
کنند. آن ها استدالل می کنند که  میترسگاه و صنعت تعامل دانش

تقاضای جامعه برای نوآوری های سریع و تاثیرات شگرف آن بر 
 .کرده است متحولرا کامالً  ینوآور یسازماندهتوانایی های انسانی 

 لیگذاران را به کشف پتانس استیس وتوجه محققان  نحول نیا
انتقال دانش و  هدف بامشترک دانشگاه و صنعت  یها شگاهیآزما
 قابل یعلم یاست. اگرچه کارها نمودهبه صنعت متمرکز  یفناور
تعامل دانشگاه از  تیحما یالزم برا یطیمح طیدر مورد شرا یتوجه

 یخاص طیشرادر سطح خرد، ، اما هنوز  به انجام رسیده و صنعت
،  کند تیرا تقو این تعاملدر  ینوآور یفرصت ها ییکه شناسا

 هنیگذرا بودن زم توجه بهبا  پژوهشگران مذکور نامشخص است.
تعامل دانشگاه و  یمتنوع یها انی، جر تعامل دانشگاه و صنعت

 که صنعت را صورت بندی نمودند و پس از آن استدالل کردند
 «تعامل و ساختار  ، ندهایافراد ، فرا »چگونه تمرکز و ترکیب 

 . شود تعامل دانشگاه و صنعت شرفتیممکن است باعث پ
 یدو رو( در مقاله ای علمی پژوهشی به بررسی 61)1سو و هلستروم

دانشگاه  یهمکار یپروژه در پروژه ها یسکه: تعامل مشترک رهبر
مشاهده رهبران  یمقاله بر چگونگ نیاپرداختند.  و صنعت

 قیتحق یدر پروژه هاآن  جیو نتا تعاملاز  روند  یو صنعت یدانشگاه
 یاز کارها یاری. در بسنموده استمرکز و توسعه با بودجه دولت ت

 ایمحققان و   ایدانشگاه و صنعت ، دانشگاه ها  تعاملدر مورد  یقبل
ل به طرف مقاب میگونه مراجعه مستق چیبدون ه یصاداقت یبنگاه ها

در این پژوهش ادعا  سو و هلستروم .مورد مطالعه قرار گرفته اند
،  ها زهیانگتنی بر نمودند که در پژوهش های گذشته واقعیات مب

در یک وجه از دانشگاه و صنعت  تعاملبرداشت ها و اقدامات در 
ا ب برپایه مصاحبهمطالعه  نیا نادیده انگاشته شده است.طرف  دو

درک  یتا چگونگ شکل گرفت یصنعت - یپروژه دانشگاه انرهبر
ان نمایرا  «پروژه مشترک جیو نتا طی، تعامل ، شرا آغاز»از  طرفین

گرچه در درک هر دو طرف از اهداف و  تایج نشان دادند کهن .کند
وجود  یانتظار رقابلیغتفاوت های  تعامل یکاربرد یبرنامه ها

متر عوامل کبیشتر تمایل داشتند تا در باب  انی، اما دانشگاه داشت
که فعاالن صنعت  ی، در حالاز دسترس تمرکز کنند دور ایملموس 

من ض سو و هلسترومداشتند.  دیملموس تر تأک یاتیبر عوامل عمل
آداب  حاکی از ین نتایجا تاکید بر دست یافت پژوهش نشان دادند که

ز ا یتصورات مختلف نیهمچن و یشغل ای یو رسوم مختلف فرهنگ
 .(17) نزد طرفین بوده استها  ییانواع کارا

 
 هاروش و مواد 

 ها، هیآزمون نظر ،ینظر یپژوهش به لحاظ پرداختن به مبان نیا
وزه در ح یمعرفت بشر دامنهافزودن به  ها، دهیپد نیروابط ب نییتب

_________________________________ 
1  -Sjöö, K., & Hellström, T 

 کی ، تعامل سازنده کانون های دانش آفرین  دانشگاه و صنعت
نظران، ابعاد مصاحبه با صاحبپژوهشگر با است.  یادیپژوهش  بن

 را گردآوری تعامل سازنده کانون های دانش آفرین دانشگاه و صنعت
 کیفی های داده از و اکتشافی، حاضر پژوهش ماهیتاز نظر  نمود.

 مدیران، هیکل شامل جامعه پژوهش.است شده استفاده آن در
 یدانشگاه متخصصان وارتباط صنعت و دانشگاه  حوزه کارشناسان

 خبرگان، از تن 16 حاضر، مطالعه مشارکت کنندگان.بوده اند
حوزه تعامل کانون های دانشگاهی  متخصصان و گذاران سیاست

 برای هدفمند بطور که بودند،ین دانشگاه و صنعت دانش آفر
ابزار بکار رفته . شدند همکاری به دعوت پژوهش این در مشارکت

در بخش مصاحبه با خبرگان شامل پرسشنامه نیمه ساختار یافته بوده 
 که روایی آن بصورت صوری به تایید اساتید رسیده است.

 
 یافته ها

ی مربوط به هر مصاحبه نیمه در بخش کیفی ابتدا نکات کلید
ساختار یافته و تحلیل مقاالت و اسناد مرتبط ، از طریق گوش دادن 

صورت ها بههای ضبط شده و مطالعه یاداشت برداریبه مصاحبه
های کلیدی و اساسی از داخل گذاری شد، سپس نکتهمکتوب عالمت

بندی هر مصاحبه و سند استخراج شد. در ادامه با استفاده از دسته
الزم  گذاریای، برچسبنکات کلیدی در قالب اصطالحات حرفه

ی هر مصاحبه گذاری شدهانجام شد. سپس اصطالحات برچسب
شونده در قالب جدول سازماندهی و براساس ارتباط و تناسبی که با 

بندی شدند.در این تحلیل در مجموع هم داشتند، در قالب ابعاد دسته
 .کد استخراج شد 883تعداد 

 ابعاد و مولفه های مستخرج از مصاحبه ها 
ها از اهمیت زیادی برخوردار پردازی بنیادی، تلفیق دادهدر نظریه

ها، تجزیه و تحلیل و است. در فرایند تحقیق پس ازگردآوری داده
گیری و جمع بندی تحقیق ها نوبت به ارائه مدل، نتیجهتفسیر آن

بررسی وضعیت موجود، رسد. دراین پژوهش در گام اول  با می
بندی شدند در گام طبقه اصلی طبقه 37های به دست آمده در داده

این بوده ایم که برای طراحی الگوی نظری، کدگذاری دوم به دنبال 
محوری را انجام دهیم و در نهایت در گام سوم به ارائه مدل بپردازیم 

ت که یاف ها با طبقه محوری در پنج عنوان تحققو ارتباط سایر طبقه
ای، عبارتند از شرایط علی، راهبردها و اقدامات، شرایط زمینه

ها، در مرحله بعد گر و پیامدها. بعد از تعیین مقولهشرایط مداخله
نظر اساتید و کارشناسان امر، از  طبقات اصلی نظریه تعیین شدند و

ها، های به دست آمده از تحلیل کیفی محتوای مصاحبهکلیه شاخص
ی کدگذاری به همراه مدل پارادایمی پژوهش به شرح ذیل جدول کل

 به دست آمد.
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 کدهای باز مفاهیم تم اصلی ابعاد

مقوله 
 محوری

حفظ عاملیت کانون های دانش 
 آفرین و صنعت

  

 عوامل علی

 -ضرورت های ساختاری 
 سیاستی

 عوامل سیاستی

 تاکید بر تعامل در اسناد باالدستی

 ی با دانشگاه و صنعتضعف پیوند علم و فناور

فقدان برنامه اساسی تعامل دانشگاه و کانون های 
 دانش آفرین

 عوامل مرتبط با صنعت

 سهم کم تولید درآمد ناخالص ملی

 پایین بودن صادرات غیر نفتی

 نیاز به رشد اقتصادی

 بی اعتمادی صنعت به دانشگاه

 عوامل مرتبط با مراکز دانش آفرین

 ام ناصحیح آموزشینظ

 فقدان دانش فنی مناسب

 قابلیت سازگاری با محیط تجاری

 عوامل ضرورت بخش

 عوامل ضرورت بخش اشتراکی

فاصله صنعت و دانشگاه بعلت ماهیت و فرهنگ 
 متفاوت آن ها

 فراهم نبودن زیرساخت های تعاملی

 کمرنگ شدن مرز صنعت و دانشگاه

 ل صنعت و دانشگاهناکارآمدی تعام

 مواجهه با چالش های نوپدید و نوآورانه

 فقدان ارتباط میان توسعه علمی و توسعه صنعتی

 عوامل ضرورت بخش محیطی

 تبدیل دانش به سرمایه

 ظهور فناوری ها و صنایع جدید

 انتظارات و فشارهای بیرونی

عوامل 
 مداخله گر

 گرهای اشتراکی مداخله مداخله گرهای ترکیبی

 فقدان نظام منسجم پژوهشی

 فقدان اعتماد متقابل

 عدم آشنایی با مراکز دانش آفرین

 انعطاف ناپذیری ساختارها و فرایندها

عدم تقاضای متقابل صنعت و کانون های دانش 
 آفرین

 مداخله گرهای سیستمی

مداخله گرهای درون سیستمی مراکز 
 دانش آفرین

 کابردی  و تقاضا محورنبودن  پژوهش ها

 فاصله مراکز دانش آفرین از نیازهای واقعی

 آموزش محوری افراطی

 ضوابط و مقررات دست و پاگیر

 فرهنگ سازمانی

 مداخله گرهای درون سیستمی صنعت

 عدم همکاری دولت

 کمبود فضای آموزشی و تحقیقاتی

 ودجهکمبود اعتبارات و ب

 ابزارهای سیاستی سازمان های دولتی

 کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی

 عدم حمایت از نخبگان

 چالش های حاصل از تحریم

عوامل زمینه 
 ای

 عوامل ارتباطی تعامالت ارتباطی
 ارتباط سازنده دو طرفه

 ارتباط پویا، دانشی و فناورانه مبتنی بر همکاری
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 انداختن دانش و فناوری به جریان

 امکان استفاده از تجهیزات اداری و آزمایشگاهی

 بازاریابی و صادرات محصول دانش بنیان

 نظام عناصر تعاملی

 نتایج غیرمستقیم تعامالت)تاثیرات(

 مزایا یا مضرات مستقیم تعامالت)نتایج(

 محصوالت و خدمات )خروجی(

 ی)فعالیت(تبادل دانش و فناور

 منابع انسانی ، مالی و فیزیکی)ورودی(

 پیشران ها

 اهداف بنیادی کانون های دانش آفرین

 ارائه خدمات حقوقی

 تجاری  و کاربردی سازی نتایج تحقیقات

 اهداف صنعتی

 توسعه محلی منطقه ای

 عوامل رشدآفرین

 تعهد متقابل

 ارتقاء فرهنگ نوآوری

 گیری از مهارت های متقابل مکمل بهره

 حل مسائل حوزه صنعت

 توصیف گرها

 انواع کانون های تعاملی

 مراکز رشد

 اسپین آف

 انکوباتورها

 انتشارات

 مراکز آموزشی

 تبادل هیات علمی و مشاوره

 پارک علمی

 مراکز تحقیقاتی

 سمینارها

 یانواع حمایت های مال

 معرفی سرمایه گذاران ریسک پذیر

 ارائه تسهیالت با بهره پایین

 خرید تضمینی محصوالت

 وام بال عوض

 اهداف تعامل سازنده

 اهداف سیاسی

 اهداف استراتژیک

 اهداف آموزشی

 اهداف مالی

 اهداف معرفت شناختی

 اهداف فناورانه

 انواع تعامل

 نی بر آموزشتعامل مبت

 انتقال فناوری

 انتقال دانش

 تعاملی -تحقیقات مشارکتی 

عوامل 
 پیامدی

 رشد نوآورانه و کارآفرینانه ارتقای نظام کارآفرینی

 تقویت نظام ملی نوآوری، علم و فناوری

 توسعه فناوری و کارآفرینی

 افزایش قدرت رقابت

 اثربخشی آموزش عالی

 به جذب دانش فنیکمک 
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 رشد و توسعه نوآوری

 رشد کسب و کار

 رشد بنگاه های کوچک

 ایجاد فضای کاری با کیفیت

 رونق اقتصادی

 ایجاد فرصت های شغلی و رفاه

 تجاری سازی  دانش

 تبدیل ایده به کسب و کار

 تضمین توسعه پایدار توسعه پایدار

 سعه ای دولتاثربخشی برنامه های تو

 توسعه پایدار

 توانمندی دولت ها

 دستیابی به مزیت رقابتی

عوامل 
 راهبردی

 راهبردهای ناظر به حکمرانی

 راهبری انکوباتورها

 انکوباتورهای تجاری

 انکوباتورهای مجازی

 انکوباتور دانشگاهی

 انکوباتورهای صنعتی

 شگاهاصالح برنامه های آموزرشی دان

 اتخاذ رویکرد فرارشته ای در دانشگاه

 آموزش دانشجویان برای حضور در بازار کار

 بازنگری برنامه درسی  مبتنی بر کارآفرینی

 بازنگری محتوا و رشته های دانشگاهی

 تمرکز بر یادگیری حین عمل

فرصت های مطالعاتی و پژوهشی متقابل برای 
 متخصصان

 کارآموزی در بخش صنعتارتقای 

 اقدامات دولتی

 ایجاد شرکت های دانش بنیان

 تحرک و جابجایی اندیشمندان کانون ها و صنعت

 تقویت همکاری کانون های دانش آفرین و صنعت

 توجه به دانش های میان رشته ای

 شبکه سازی میان کانون های دانش آفرین و صنعت

 لم و فناوریحمایت از توسعه ع

 تدوین سیاست های منسجم و هدفمند

ایجاد محیط های بازار مبتنی بر 
 نوآوری

 شناخت و رفع نیازهای بخش صنعت و دانشگاه

 ایجاد بازارکار برای دانشجویان توسط صنعت

 ایجاد محیط های نوآورانه بدون کنترل دولتی

 راهبردهای تعاملی

 مشترکایجاد نهاد واسط و فصل 

 واحدهای فصل مشترک تجاری سازی

 ایجاد بنگاه های زایشی یا انشعابی

 برگزاری سمینار و آموزش های منظم

 معماری تعامل سازنده

ایجاد شبکه هوشمند بازیگران با هدف تعامل 
 سازنده کانون ها و صنعت

 شبکه سازی و ارتباطات

 رجوع به تجارب گذشته

 ب و یادگیریمدیریت جذ

 مدیریت هماهنگی

 فراهم نمودن امکانات و تسهیالت

 قوانین و سیاست ها
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 رویه ها و الگوهای شفاف

 رویکردهای تعامل

 رویکرد یکپارچه

 رویکرد استقالل محور

 دولت گرا

 تعریف پروژه های مشترک با صنعت

 کارآموزی و بازآموزی دانشجویان در صنعت

 کاربردی سازی پایان نامه های دانشگاهی

 ارائه تسهیالت مالی و اعتباری

آموزش کارکنان صنعت در کانون های دانش 
 آفرین

 ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات مشترک

 قراردادهای مشترک پژوهشی

 تبادل کارشناس و محقق

آمایش  مراکز دانش آفرین در نسبت 
 یرامونیبا صنایع پ

 تخصصی و قطب شدن کانون های دانش آفرین

 ارتباط پویا و مستمر با دست اندرکاران محیطی

 ایجاد کانون ها در مجاورت صنایع

 راهبردهای گفتمانی

 اطالع رسانی و بازاریابی

تقویت شبکه های اجتماعی محققان صنعت و 
 کانون های دانش آفرین

 قطب تعاملایجاد بانک اطالعاتی دو 

 فرهنگ سازی

 گفتمان سازی توسط رسانه های عمومی

 اعتمادسازی تعاملی

 مشوق های تعاملی

 برقراری سیستم های حمایت و انگیزشی

 راهبردهای توسعه آفرین

 راهبردهای سازمانی

 بازبودن سیستم دانشگاه

 ارتقای اعضای هیات علمی

بران دانشگاه از حمایت سیاست گذاران و راه
 تعامل با صنعت

تغییر در ساختار و فرایند دانشگاه در راستای 
 تعامل با صنعت

 ثبات مدیریتی

 توسعه ای -راهبردهای تحولی 
 توسعه و تحول مراکز رشد

 ایجاد شرکتهای واسط

 راهبردهای دانش بنیان

 تبدیل ایده فناورانه به کسب و کار دانش بنیان

 تعدیل ریسک شرکت های دانش بنیان

 ثبت مالکیت فکری و معنوی

 مراکز دانش آفرین بازارساز

 راهبردهای سیاستی

تغییر دیدگاه محصول مداری به کسب و کار 
 مداری

 اعمال سیاست های تشویقی

 دولت به مثابه تسهیل گر

 اصالح نظام ارزیابی مراکز دانش آفرین و صنعت

 تدوین  قوانین و مقررات تسهیلگر
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 نظریه داده بنیادصنعت بر اساس  و دانشگاه آفرین دانش های کانون سازنده تعامل الگوی : مدل پارادایمی کدگذاری محوری ارایه1شکل 

 

 نتيجه گيري
نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که الگوی نظری تعامل سازنده 

بعد پیش رو  5درایران از  صنعت و دانشگاه آفرین دانش های کانون
مشارکت  برخوردار است. در این الگو مقوله محوری که تاکید

 کانون عاملیت حفظ»کنندگان را به خود اختصاص می داد مقوله 
بود. مطالعات نشان دادند که « صنعت و دانشگاه آفرین دانش های

در این مقوله باید اصالت را به هر دو قطب تعامل داد و اصیل بودن 
یک مقوله ما را از سازندگی تعامل بازخواهد داشت. مصاحبه 

 فقط که گوید می ما به سازنده تعامل»وید می گ 2شونده شماره 
 عاملیت حفظ با قطب دو هر باید بلکه نیست ما منظور ارتباط
 در قطب دو از یک هیچ. بزنند سازنده ارتباط و اقدام به دست

در بخش شرایط علی الگو ما با دو «..اند باهم. نیستند اصیل ارتباط

 ضرورت سیاستی و عوامل – ساختاری های ضرورت»مقوله ی 
 بخش ضرورت شاخص شامل عوامل 5و ذیل آن با  « بخش

جدید و  صنایع و ها فناوری سرمایه، ظهور به دانش محیطی)تبدیل
 در تعامل بر سیاستی)تاکید بیرونی(، عوامل فشارهای و انتظارات

و  صنعت و دانشگاه با فناوری و علم پیوند باالدستی، ضعف اسناد
آفرین(،  دانش های کانون و شگاهدان تعامل اساسی برنامه فقدان
 بعلت دانشگاه و صنعت اشتراکی)فاصله بخش ضرورت عوامل

 های زیرساخت نبودن ها، فراهم آن متفاوت فرهنگ و ماهیت
 تعامل دانشگاه، ناکارآمدی و صنعت مرز شدن تعاملی، کمرنگ

 نوآورانه، و فقدان و نوپدید های چالش با دانشگاه، مواجهه و صنعت
 با مرتبط صنعتی(، عوامل توسعه و علمی توسعه یانم ارتباط

 یرغ صادرات بودن ملی، پایین ناخالص درآمد تولید کم صنعت)سهم

 عوامل زمينه اي:

  ارتباطی عوامل*

  رشدآفرین عوامل*

  تعامل انواع*

  سازنده تعامل اهداف*

 آفرین دانش هاي کانون بنيادي اهداف*

  حقوقی خدمات ارائه*

  مالی هاي حمایت انواع*

  تعاملی عناصر نظام*

  تعاملی هاي کانون انواع*

 

 عوامل پيامدي:

  پایدار توسعه *تضمين

  کار و کسب *رشد

  کارآفرینانه و نوآورانه *رشد

 عوامل راهبردي:

 نوآوري بر مبتنی بازار هاي محيط ایجاد*

 سياستی راهبردهاي*

 سازمانی راهبردهاي*

 بنيان دانش راهبردهاي*

 اي توسعه - تحولی راهبردهاي*

 سازنده تعامل معماري*

 سازي فرهنگ*

 انکوباتورها راهبري*

 دولتی اقدامات*

 بازاریابی و رسانی اطالع*

 پيرامونی صنایع با سبتن در آفرین دانش مراکز  آمایش*

 مشترك فصل و واسط نهاد ایجهاد*

 صنعت با مشترك هاي پروژه تعریف*

 دانشگاه آموزرشی هاي برنامه اصالح*

 تعامل رویکردهاي*

 مقوله محوري:

 های کانون عاملیت حفظ

 ودانشگاه  آفرین دانش

 صنعت

 شرایط عِلّی:

 بخش ضرورت عوامل*

 محیطی

 سیاستی عوامل*

 بخش ضرورت لعوام*

 اشتراکی

 صنعت با مرتبط عوامل*

 دانش مراکز با مرتبط عوامل*

 آفرین

 

 عوامل مداخله گر:

  اشتراکی گرهای مداخله*

 صنعت سیستمی درون گرهای مداخله*

آفرین دانش مراکز سیستمی درون گرهای مداخله*
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 دانشگاه( و به صنعت اعتمادی اقتصادی، و بی رشد به نفتی، نیاز
 آموزشی، فقدان ناصحیح آفرین)نظام دانش مراکز با مرتبط عوامل
 تجاری( مواجه ایم.  محیط با سازگاری مناسب، و قابلیت فنی دانش

، ارتباطی تعامالت»در بعد زمینه ای و متن این تعامل با سه مقوله  
ارتباطی،  عوامل»و ذیل آن عواملی چون « گرها ها و توصیف پیشران
 سازنده، اهداف تعامل تعامل، اهداف رشدآفرین، انواع عوامل

 عناصر ممالی، نظا های حمایت آفرین، انواع دانش کانونی بنیادهای
خود نمایی می کند. مراد از کد « تعاملی های کانون تعاملی، و انواع

طرفه،  دو سازنده سازمانی، ارتباط محوری عوامل ارتباطی فرهنگ
 داختنان جریان همکاری، به بر مبتنی فناورانه و دانشی پویا، ارتباط
آزمایشگاهی،  و اداری تجهیزات از استفاده فناوری، امکان و دانش

بنیان بوده و مفاهیم ذیل عوامل  دانش محصول صادرات و ازاریابیو ب
 زا گیری نوآوری، بهره فرهنگ متقابل، ارتقاء رشد آفرین، تعهد

صنعت می باشند. این  حوزه مسائل مکمل، و حل متقابل های مهارت
 بر مبتنی الگوی نظری در متن خود انواع تعامل را شامل تعامل

عاملی ت – مشارکتی دانش، و تحقیقات تقالفناوری، ان آموزش، انتقال
به مخاطب معرفی می نماید. در این الگو اهداف تعامل سازنده ی 

 سیاسی، اهداف مستخرجه از اطالع رسان های پژوهش شامل اهداف
شناختی،  معرفت مالی، اهداف آموزشی، اهداف استراتژیک، اهداف

 ندگان اهدافیفناورانه می باشند. از دیگر سو مشارکت کن و اهداف
 ایجنت سازی کاربردی و  بنیادین این تعامل سازنده را هم شامل تجاری

 خدمات ای، و ارائه منطقه محلی صنعتی، توسعه تحقیقات، اهداف
حقوقی به پژوهشگر معرفی کرده اند. در متن این تعامل سازنده انواع 

 پذیر، ارائه ریسک گذاران سرمایه حمایت های مالی شامل معرفی
ض عو بال محصوالت، و وام تضمینی پایین، خرید بهره با هیالتتس

موضوعیت خواهند داشت. بر پایه نگرش سیستمی، این تعامل در متن 
خود از عناصری در نظام تعاملی خود بهره می برد که در این مطالعه 

 یا ایا، مز(تاثیرات)تعامالت غیرمستقیم در قالب مفاهیمی چون نتایج
، (خروجی) خدمات و ، محصوالت(نتایج)مالتتعا مستقیم مضرات

 و مالی ، انسانی ، و منابع(فعالیت)فناوری و دانش تبادل
قابل طبقه بندی هستند. در نهایت این الگو شناختی  (ورودی)فیزیکی

کلی از انواع کانون های تعاملی به ما می دهد که این کانون ها شامل 
آموزشی،  ات، مراکزآف، انکوباتورها، انتشار رشد، اسپین مراکز
تحقیقاتی و  علمی، مراکز مشاوره، پارک و علمی هیات تبادل

ه مداخل»سمینارها می باشند.در بعد مداخله گر این الگو با دو مقوله 
 مداخله»و ذیل آن با  « گرهای ترکیبی و مداخله گرهای سیستمی

 صنعت، مداخله سیستمی درون گرهای اشتراکی، مداخله گرهای
آفرین صورت بندی شده است.  دانش مراکز سیستمی درون گرهای

 منسجم نظام مراد از مداخله گرهای اشتراکی مفاهیمی چون فقدان
ن، آفری دانش مراکز با آشنایی متقابل، عدم اعتماد پژوهشی، فقدان

 عتصن متقابل تقاضای فرایندها، و عدم و ساختارها ناپذیری انعطاف
تیم. در بخش مداخله گرهای مواجه هس« آفرین دانش های کانون و

 درون سیستمی صنعت می توان به مفاهیمی و رویدادهایی چون عدم
 اراتاعتب تحقیقاتی، کمبود و آموزشی فضای دولت، کمبود همکاری

 مراکز دولتی، کمبود های سازمان سیاستی بودجه، ابزارهای و
 حاصل های نخبگان، و چالش از حمایت کاربردی، عدم تحقیقاتی

یم و ذیل مداخالت درون سیستمی کانون های دانش آفرین به تحر از
 ها، فاصله پژوهش  محورنبودن تقاضا و  مفاهیمی چون  کابردی

افراطی،  محوری واقعی، آموزش نیازهای از آفرین دانش مراکز
 سازمانی تمرکز نمود.  پاگیر، و فرهنگ و دست مقررات و ضوابط

 ناظر راهبردهای»التی چون این الگو در بعد راهبردی در قالب مقو
 گفتمانی و راهبردهای تعاملی، راهبردهای حکمرانی، راهبردهای به

 بازار های محیط ایجاد»و ذیل آن با مفاهیمی چون « آفرین توسعه
سازمانی،  سیاستی، راهبردهای نوآوری، راهبردهای بر مبتنی

 ملتعا ای، معماری توسعه تحولی بنیان، راهبردهای دانش راهبردهای
 دولتی، اطالع انکوباتورها، اقدامات سازی، راهبری سازنده، فرهنگ

 ایعصن با نسبت در آفرین دانش مراکز  بازاریابی، آمایش و رسانی
 های پروژه مشترک، تعریف فصل و واسط نهاد پیرامونی، ایجاد

دانشگاه، و  آموزرشی های برنامه صنعت، اصالح با مشترک
 بازار های محیط بندی است. ایجاد قابل صورت« تعامل رویکردهای

نوآوری از جمله راهبردهای کالنی است که خرده  بر مبتنی
دانشگاه،  و صنعت بخش نیازهای رفع و راهبردهایی چونشناخت

 های محیط صنعت، و ایجاد توسط دانشجویان برای بازارکار ایجاد
دولتی در خود دارد. این تعامل نیازمند  کنترل بدون نوآورانه

 و کسب به مداری محصول دیدگاه بردهای سیاستی شامل تغییرراه
ر، گ تسهیل مثابه به تشویقی، دولت های سیاست مداری، اعمال کار

 و قوانین  صنعت، تدوین و آفرین دانش مراکز ارزیابی نظام اصالح
تسهیلگر می باشد. راهبردهای سازمانی این تعامل سازنده  مقررات

 هیات اعضای دانشگاه، ارتقای یستمس نیز مفاهیمی چون بازبودن
 با تعامل از دانشگاه راهبران و گذاران سیاست علمی، حمایت
 اب تعامل راستای در دانشگاه فرایند و ساختار در صنعت، تغییر

مدیریتی شامل می شود. از دیگر سو این الگو  صنعت، و ثبات
 راک و کسب به فناورانه ایده راهبردهای دانش بنیان شامل تبدیل

 یتمالک بنیان، ثبت دانش های شرکت ریسک بنیان، تعدیل دانش
بازارساز را جزو راهبردهای  آفرین دانش معنوی، و مراکز و فکری

کالن خود معرفی کرده است. بر اساس این الگو هرگونه تعامل 
سازنده کانون های دانش آفرین دانشگاه و صنعت نیازمند 

بارتی در این بخش این تعامل راهبردهای تحولی توسعه ای است. به ع
 رشد، و ایجاد مراکز تحول و نیازمند خرده راهبردهایی چون توسعه

واسط می باشد.یکی از راهبردهای محوری در این الگو  شرکت های
 شبکه معماری تعامل سازنده است. مراد از معماری در این الگو ایجاد

 عت، شبکهصن و ها کانون سازنده تعامل هدف با بازیگران هوشمند
 و جذب گذشته، مدیریت تجارب به ارتباطات، رجوع و سازی

تسهیالت،  و امکانات نمودن هماهنگی، رفراهم یادگیری، مدیریت
شفاف می باشد. از جمله  الگوهای و ها ها، و رویه سیاست و قوانین

راهبردهای کلیدی در این الگو راهبرد فرهنگ سازی است. فرهنگ 
 های رسانه توسط سازی طریق  گفتمانسازی در این تعامل از 

 سیستم تعاملی، و برقراری های تعاملی، مشوق عمومی، اعتمادسازی
انگیزشی موضوعیت خواهد یافت. انکوباتورها  و حمایت های

کانون های مهمی در این تعامل هستند که راهبری آن ها نقش 
دی راهبردی دارد. برای راهبری انواع  انکوباتورها این الگو موار

 مجازی انکوباتور تجاری انکوباتورهای چون را انکوباتورهای
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صنعتی معرفی می کند. الگوی تعامل  دانشگاهی انکوباتورهای
سازنده پیش رو نگاهی نیز به اقدامات دولتی به منزله راهبرد کالن 

بنیان،  دانش های شرکت دارد. از جمله این اقدامات می توان به ایجاد
 همکاری صنعت، تقویت و ها کانون یشمنداناند جابجایی و تحرک
 رشته میان های دانش به صنعت، توجه و آفرین دانش های کانون

 از صنعت، حمایت و آفرین دانش های کانون میان سازی ای، شبکه
هدفمند اشاره  و منسجم های سیاست فناوری، و تدوین و علم توسعه

 و شامل تقویتکرد. راهبردهای اطالع رسانی و بازاریابی این الگ
 آفرین؛ ایجاد دانش های کانون و صنعت محققان اجتماعی های شبکه
تعامل می باشند. از دیگر راهبردهای این  قطب دو اطالعاتی بانک

باشد  پیرامونی می صنایع با نسبت در آفرین دانش مراکز  الگو آمایش
 های کانون شدن قطب و که مراد از آن راهبردهایی چون تخصصی

محیطی، و  اندرکاران دست با مستمر و پویا رین، ارتباطآف دانش
صنایع می باشد. راهبرد کلیدی در این  مجاورت در ها کانون ایجاد

مشترک است. این نهاد  فصل و واسط نهاد تعامل سازنده ایجاد
 تجاری مشترک فصل مشترک ذیل راهبردهایی چون واحدهای

 و سمینار برگزاری انشعابی، و یا زایشی های بنگاه سازی، ایجاد
منظم معنادار خواهد شد. از جمله راهبردهای این  های آموزش

صنعت است  با مشترک دانشگاه های پروژه تعامل سازنده تعریف
 که به نظر می رسد این پروژه ها ذیل راهبردهایی چون کارآموزی

 های نامه پایان سازی صنعت، کاربردی در دانشجویان بازآموزی و
 عتصن کارکنان اعتباری،  آموزش و مالی تسهیالت ائهدانشگاهی، ار

 تجهیزات و ها زیرساخت آفرین، ایجاد دانش های کانون در
 محقق و کارشناس پژوهشی، و تبادل مشترک مشترک، قراردادهای

قابل انجام خواهد شد. این الگو اصالحاتی راهبردی را در دانشگاه 
ه مدنظر خواهد شد. هم به ما معرفی می کند که سبب تعامل سازند

 دانشگاه، آموزش در ای فرارشته رویکرد این راهبردها شامل اتخاذ
 تنیمب  درسی برنامه کار، بازنگری بازار در حضور برای دانشجویان

 رب دانشگاهی، تمرکز های رشته و محتوا کارآفرینی، بازنگری بر
 یبرا متقابل پژوهشی و مطالعاتی های عمل، فرصت حین یادگیری

صنعت می باشند. در نهایت  بخش در کارآموزی صصان، و ارتقایمتخ
این الگو سه رویکرد راهبردی تعامل را به ما معرفی می کند که 

گرا می  محور، و دولت استقالل یکپارچه، رویکرد شامل رویکرد
 باشند.

پایدار،  توسعه تضمین»در بعد پیامدی این مدل از مقوله هایی چون 
بهره می برد. در « کارآفرینانه و نوآورانه دکار، و رش و کسب رشد

 رنامهب بخش تضمین توسعه پایدار این الگو پیامدهایی چون اثربخشی
 ها، و دستیابی دولت پایدار، توانمندی دولت، توسعه ای توسعه های

رقابتی را مدنظر دارد. پیامد دیگر این الگو رشد کسب و  مزیت به
 کوچک، ایجاد های بنگاه کار شامل خرده پیامدهایی چون رشد

 و شغلی های فرصت اقتصادی، ایجاد کیفیت، رونق با کاری فضای
 کار می باشد. و کسب به ایده دانش، و تبدیل  سازی رفاه، تجاری

با توجه به یافته های حاصل از اجرای تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه 
 می گردد:

 انشد تقالان فناوری، برنامه ریزی و توسعه برنامه های انتقال 
  دانشگاه و صنعت تعاملی – مشارکتی تحقیقات اجرای و

 عرف و شناخت و تحقیقات نتایج سازی کاربردی و  تجاری 
 دانشگاه و صنعت بخش نیازهای
 و ریفک مالکیت ثبت تسهیلگر، مقررات و قوانین  تدوین 

 معنوی
 محتوا یبازنگر کارآفرینی، بر مبتنی  درسی برنامه بازنگری 

 چالش با مواجهه جهت در ریزی برنامه و دانشگاهی یها رشته و
 نوآورانه و نوپدید های
 فاصله کاهش فناوری، و علم نوآوری، ملی نظام تقویت 

 نطقهم محلی توسعه بر تاکید با واقعی نیازهای از آفرین دانش مراکز
 ای
 زیرساخت ایجاد انگیزشی، و حمایت های سیستم برقراری 
 و اداری تجهیزات از استفاده انامک و مشترک تجهیزات و ها

 آزمایشگاهی
 اثربخشی به توجه و رشد مراکز کیفی بهبود و توسعه 

 شبکه و فنی دانش جذب به کمک راستای در کشور عالی آموزش
 صنعت و آفرین دانش های کانون میان سازی
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