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 چکيده
که به  هدف از پژوهش حاضر بررسی نفش آموزش عالی و تاثیر آن بر فضای کسب و کار می باشد؛

مدارک، منابع و  جامعه پژوهش شامل اسناد،. شیوه توصیفی واز نوع تحلیل اسنادی انجام شده است

فیش برداری استفاده شده مقاالت مرتبط با موضوع مورد بررسی بوده که در این ارتباط از فرم های 

نتایج نشان داد هرگونه تعامل بین دانشگاه و صنعت به منزله تعمیق نقش آموزش عالی در . است

 .اقتصاد و از طریق آن کمک به بهبود فضای کسب و کار است

 کارآفرینی فضای کسب و کار، صنعت، دانشگاه، :يديکل واژگان
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               مقدمه

او بیان می کند سرمایه انسانی منجر به بهره  .آموزش را عامل رشد دانش بشری و تشکیل سرمایه انسانی می داند( 1891) 1اسمیت       

اوایل نیمه دوم قرن بیستم به تدریج با ورود مفهوم از  .وری نیروی کار و در نتیجه رشد تولید و شاخص های توسعه اقتصادی خواهد شد

حیدری و ) اقتصاد آموزش به یک مفهوم مستقل در علم اقتصاد تبدیل شده است سرمایه انسانی و آموزش به تحلیل های اقتصادی،

 (.1381همکاران،

اما آنچه مهم است نقش  ه فعالیت تولیدی است؛جمعیت هر کشور عامل اصلی برای عرضه نیروی کار یا نیروی انسانی به منظور هر گون      

تجربه نشان می دهد که  .که مورد تایید تمام کشور های در حال توسعه می باشد حیاتی منابع انسانی آموزش دیده در توسعه فناوری است؛

که قادر به توسعه مهارت ها و دانش بدیهی است که کشوری  .درآمد یا منابع مادی نه سرمایه، ثروت ملل را منابع انسانی تشکیل می دهند،

از این رو انسان به عنوان  .توانایی توسعه فناوری را نخواد داشت مردم خود نباشد و نتواند از ان به نحو موثری در اقتصاد ملی بهره گیرد،

ی بشریت و رشد و کمال انسان حیاتی ترین منبع برا نقش محوری و تعیین کننده ای بر عهده دارد و آموزش و تربیت، عامل و هدف توسعه،

 (.1391فیوضات و تهرانی،) محسوب می شود

بررسی عوامل موثر در توسعه ی  با توجه به اهمیت ایجاد کسب و کار های دانش بنیان به عنوان مولد کارآفرینی و توسعه ی اقتصادی،     

 .حیط شکل گیری این کسب و کار ها اهمیت بسزایی داردحمایت از تجاری سازی محصوالت کسب و کار های دانش بنیان و م کار آفرینی،

مد صنایع دانش بنیان به دلیل برخورداری از فناوری های پیشرفته از ارزش افزوده باالیی برخوردارند و می توانند جایگزین مناسبی برای درآ

ومتی بوده و مستلزم ارتباط سازنده ی صنعت و بنابراین حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از ارکان اصلی اقتصاد مقا های نفتی باشند؛

 .بر این اساس شناسایی شاخص های موثر بر ارتباط این دو نهاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است .دانشگاه می باشد

 

 

 اهميت وضرورت مسئله.  

نگی و پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیکی دانشگاه و صنعت از مهم ترین و اثر گذار ترین نهاد ها در توسعه اجتماعی و سیاسی و فره     

دانشگاه با تربیت نیروی  بنابراین دستیابی به توسعه بدون برقراری ارتباط موثر بین این دو نهاد امکان پذیر نخواهد بود، جامعه می باشند؛

رقابت در  .ند در تعامل با هم باشندو صنعت نیز با بدست آوردن دانش و اطالعات علمی نوین از دانشگاه می توان متخصص مورد نیاز صنعت

چناچه آموزش در دانشگاه متناسب با نیاز روز صنایع باشد و  .بازار های نوین امروز جهان مستلزم ادغام دانش های نوین با صنعت است

ش میزان بیکاری به عنوان ایجاد اشتغال و کاه افزایش قابلیت های کارآفرینانه در دانشجویان یکی از اهداف عمده دانشگاه ها تعریف شود؛

ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران برخالف کشور های  .موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی در فرایند توسعه کشور فراهم خواهد شد

 (.1391سید نورانی و دیگران،)موفق در شاخص های کسب و کار به درستی پایه ریزی نشده و از ثبات الزم برخوردار نمی باشد

چالش های ایران  .انتقال و کاربرد آن چهار فرآیند اساسی در اقتصادهای مبتنی بر دانش هستند توزیع دانش، فرایند های تولید دانش،    

در زمینه اقتصاد دانش محور دو نوع است؛ نوع اول مربوط به پایین بودن اندازه مطلق شاخص های اقتصاد دانش محور در ایران و نوع دوم؛ 

نقش اساسی و پایه  باتوجه به شاخص های اقتصاد دانش محور دانش و اطالعات، .ناهماهنگی و عدم توازن این شاخص ها مربوط می شود به

باتوجه به  .توجه به ارتقای سطح دانش داخلی در جهت توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش الزامی است ای در رشد و ایجاد ارزش افزوده دارند،

برنامه توسعه مبتنی بر دانش دولت و ایجاد توازن در متغیر های اقتصاد دانش  ر بخش های اقتصاد دانش محور در ایران،عدم توازن در زی

افزایش کیفیت نظم و  کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، توجه به ارتقای سطح و کیفیت قوانین و مقررات،. محور باید در اولویت باشد

                                                           
1.Smith 
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رداخت و دریافت حق امتیاز و حق اختراع جهت افزایش انگیزه اختراعات در کشور از جمله اولویت های دیگر ترتیب و توجه به سرانه پ

 (.1391عماد زاده و شهنازی،)ارتقای شاخص های اقتصاد دانش محور در کشور است

و نیز تولیدات پژوهشی دانشگاه ها به نیاز پاسخگویی محصوالت انسانی  امروزه از جمله مهم ترین ماموریت های استراتژیکی دانشگاه ها،      

های بازار کار یا صنعت است که این مهم خود لزوم توجه بیشتر به ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت را در راستای دستیابی به هدف 

دانشگاه ها از فعالیت صرفا  در این راستا ایده دانشگاه کارآفرین مقوله جدیدی است که با تغییر استراتژی .مورد نظر ضروری کرده است

کاربردی کردن تحقیقات علمی و استفاده از  .علمی به سمت کاربردی کردن علم و فناوری با تاکید بر تجاری سازی دانش شکل گرفته است

 ین هدف،بهترین روش های دستیابی به ا .فناوری های نوین مهم ترین وظیفه ای است که بر عهده دانشگاه عصر حاضر قرار گرفته است

تشویق تشکیل  های کارآفرین و پارک های فناوری با هدف تجاری سازی ایده ها ونتایج تحقیقات علمی، SME و R&D ایجاد واحد های

صنعت و  اشتغال پایدار و همچنین فعال به عنوان حلقه واسط بین دانشگاه ها و نهاد های آموزش عالی، و حمایت از شرکت های نوپا و فناور،

هر چند موفقیت دانشگاه کارآفرین در کارآفرینی صرفا مستلزم ارائه آموزش های کارآفرینی در زمینه ایجاد کسب و  .ت بازار می باشددر نهای

بلکه دانشگاه باید هنگام طراحی دوره های آموزشی به مقوله تحکیم شرکت های ایجاد شده نیز بپردازد و کمک هایی برای  کار جدید نیست،

با توجه به مطالعات انجام شده در کشور ما به دلیل نبود یک نظام . حکیم وضعیت مالی این شرکت ها در نظر داشته باشدتضمین رشد و ت

برنامه ریزی از ابتدا و  جامع در دستگاه های دولتی و ضعف های زیادی که در برقراری رابطه بین دانشگاه و صنعت وجود داشته است،

 .تجدید ساختار ضروری می باشد

 

 مروري برمبانی نظري تحقيق. 2

 نقش و اهميت آموزش عالی در اقتصاد. 2- 

تردیدی نیست عامل انسانی به ویژه  .مستلزم توجه بیش از پیش به سرمایه انسانی است استمرار رشد اقتصادی و تعامل با اقتصاد جهان،     

توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ایفا می کند و از آنجا که انسان  نقش محوری و بنیانی در رشد و کارآفرین و خالق، نیروی انسانی متخصص،

 .ناگزیر نظام آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در این راستا داشته باشد در پرتو کسب دانش قادر به دستیابی به تخصص و مهارت است،

جامعه را به سمت رشد و توسعه  طریق تحولی که ایجاد می کند، عامل و هدف توسعه باید یادگیرنده باشد تا بتواند از انسان به عنوان زیربنا،

همه جانبه سوق دهد و این بدون وجود برنامه ریزی آموزشی مناسب و در اختیار گرفتن مهارت ها و تخصص های کسب شده در بخش 

 کشور های توسعه یافته و صنعتی،تجربه کشور های مختف جهان به ویژه . امکان پذیر نیست( به مفهوم عام آن) صنعت و خدمات جامعه

فعالیت های پژوهشی و دریافت کمک های مالی و  حاکی از اهمیت وافر رابطه دانشگاه و صنعت هم در توسعه علم و دانش در دانشگاه ها،

 .در پیشبرد و توسعه روز افزون صنعت و خدمات است هم

مشخصا به  این مطالعه، .آوری منطقه ای در کشور چین پرداخته استبه مطالعه نقش دانشگاه ها در سیستم های نو ،(2113) 2کای    

بررسی چگونگی تفاوت اقدامات کشور چین در رابطه با تعامل دانشگاه ها با جامعه برای ترویج سیستم های نوآوری منطقه ای با تجارت 

در چین به عنوان یک ( صنعت و دانشگاه دولت،) در این مطالعه بیان شده است که اگر چه مدل سه جانبه .پرداخته است کشور های غرب،

تعریف و تعبیر شده است که تعامل بین  به گونه ای دیگر است و دولت به عنوان یک رهبر، اما در عمل، اصل راهنما معرفی شده است،

تجارب شانگهای را به دیگر این مقاله  همچنین، .دانشگاه و صنعت را کنترل می کند و روابط داخلی و خارجی آنها را هماهنگ می کند

 .مناطق چین تایید می کند

توزیع دانش از طریق شبکه های رسمی و غیر رسمی برای کارایی  مطرح کرده که عالوه بر سرمایه گذاری های دانش، ،(2111) 3کفال   

 .های اصلی برای اقتصاد دانش استمقیاس  به خصوص در رابطه با آموزش و اشتغال، شاخص سرمایه انسانی، .الزم و ضروری است اقتصادی،

                                                           
2.Cai 
3.T.Kefela 
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اندازه گیری نرخ های خصوصی و اجتماعی از بازگشت سرمایه گذاری و آموزش و پرورش می تواند در افزایش ظرفیت یادگیری افراد و بنگاه 

 .ها کمک کند

صاد به بخش های مختلف باعث می شود مخربین خالق در اقت نشان داد بهبود فضای کسب و کار، 2118در سال   سیمون پارکر     

ریسک پذیری و خوداشتغالی به ارتقای رشد اقتصادی  اقتصادی سوق پیدا کنند و این مخربین خالق به موجب برخورداری از قدرت نوآوری،

 .کمک فراوانی می کنند

ضور گسترده دولت در عرصه علت این موضوع را دخالت و ح با بررسی رشد اقتصادی پایین کشور های در حال توسعه،( 1881)  استرک    

 .فعالیت های اقتصادی دانست

به بررسی اثر رقابت پذیری صنایع دانش بنیان ایران در تجارت با منطقه آسیای جنوب غربی طی سال های  ،(1381) کریمی و حسن پور    

سهم و جایگاه  ش بنیان به بازار منطقه،نتایج گویای این واقعیت است که علیرغم افزایش صادرات کاالهای دان .پرداخته اند 2119-2112

ضعف رقابت پذیری صادرات کاالهای دانش بنیان کشور در تجارت با  تنوع پایین تر، .ایران در بازار مذکور مطلوب و امیدوارکننده نیست

مل پویا و سازنده با دنیای تعا .کشور های منطقه در صورت استمرار وضعیت مذکور دستیابی به اهداف سند چشم انداز را دشوار خواهد کرد

فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و اعمال سیاست های تجاری برون گرا می توان شاهد تنوع رقابت پذیری  صنعتی،

 .کاالهای صادراتی صنایع دانش بنیان در بازار های منطقه بود

نتایج  .پرداخته است   محیطی بر ایجاد و توسعه مراکز رشد دانشگاه هادر مطالعه ای به بررسی تاثیر عوامل  ،(1398) شاهوردیانی     

مهم ترین تاثیرات  عالوه بر آن، .فرصت ها و تهدید ها را تایید کرده است شواهد الزم جهت معرفی مجموعه نقاط قوت و ضعف، مطالعه،

تجاری سازی  رقابتی کردن دانشگاه ها، رتقای کیفیت آموزشی،ا کارآفرینی، اشتغال زایی، :ایجاد مراکز رشد مبتنی بر مطالعه عبارت اند از

 .توسعه نوآوری و خالقیت دانشجویان و ارتباط موثر دانشگاه و صنعت فعالیت های پژوهشی،

ه در فرایند دستیابی توده ای ب .برای آموزش عالی می طلبد رویکرد عملی تر، بسیاری از مسائل جاری، در کشور های در حال توسعه،    

مورد نیاز « دانش کاربردی»تعداد فزاینده ای از فارغ التحصیالن در مشاغلی وارد می شوند که  آموزش عالی در بسیاری از کشور ها،

 (.1319تیچلر،)است

به بررسی با استفاده از روش داده های تابلویی برای دو گروه از کشور های در حال توسعه و توسعه یافته ( 1391) مراد حاصل و همکاران    

نتایج مقاله حاکی از تاثیر معنادار فناوری اطالعات و  .تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر فضای کسب و کار و تسهیل تجاری پرداختند

 .ارتباطات بر فضای کسب و کار و تسهیل تجاری در کشور های توسعه یافته و نامشخص بودن این اثر در کشور های در حال توسعه است

مولفه های رقابت پذیری بنگاه ها را در دو دسته راهبردی و عملیاتی با استفاده از داده های حاصل از ( 1391) قازاده و همکارانآ    

پرسشنامه و نظر خبرگان بررسی کردند نتایج بنیانگر این واقعیت بود که کلیه مولفه های رقابت پذیری بنگاه در فضای کسب و کار ایران 

 .و اکثر این مولفه ها از اهمیت زیاد و وضعیت نامساعدی برخوردارند مورد تایید بوده

این در . از آموزش عالی انتظار می رود در اقتصاد و جامعه نقش موثرتری ایفا کند نیروی مولد تر و کارآمد تری داشته باشد، هر قدر دانش،   

از فضای کار فاصله بسیار گرفته اند، حال آنکه این  آموزش عالی،موسسات  حالی است که امروزه در بسیاری از جوامع از جمله کشور ما،

 .فاصله مانعی عمده در راه رشد و توسعه اقتصادی این گونه جوامع به حساب می آید

 

 

                                                           
4. Parker C.Simon 
5. Strack 
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 محيط کسب و کار وآموزش عالی. 2-2

پرداخته و به این نتیجه رسیدند که  به ارزیابی برنامه های اصالحی فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه( 1381) تاری و علوی منش

باتوجه به نامناسب بودن فضای کسب و کار بر اساس شاخص های داخلی و خارجی باید بر اساس چالش های شناسایی شده به طراحی 

 .سیاست های اصالحی پرداخت

ر پرداختند و نشان دادند که به بررسی نقش تشکل های بخش خصوصی در بهبود محیط کسب و کا( 1381) نصیری اقدام و مرتضوی فر

بخش خصوصی در کنار دولت و بازار از ارکان اصلی توسعه به حساب می آید و این بخش بازیگران اصلی فرآیند تصمیم گیری در اقتصاد 

 .است

 .یه پرداختندبه بررسی شاخص های بهبود فضای کسب و کار در ایران و مقایسه آن با کشور های همسا 1381 اشرفی و فهیمی نیز در سال

 .آنها بهبود این شاخص را الزامات ایجاد فضای رقابتی دانستند

با بررسی شاخص های کسب و کار در ایران نشان دادند که وضعیت ایران چه در شاخص کلی کسب و کار و چه ( 1398) ولی بیگی و پناهی

منسجم و سازگاری طراحی شود تا در ایجاد فضای کسب و در شاخص توسعه انسانی و آزادی اقتصادی مناسب نمی باشد و بایستی برنامه 

 .کار مناسب موثر باشد

با تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی وزن  پس از بررسی وضعیت موجود و مطلوب فضای کسب و کار در ایران،( 1398) جعفری و همکاران

ظر خواهی از خبرگان طراحی و سپس با استفاده از روش راهبرد برای توانمند سازی بخش خصوصی با ن 12دار شده و متناسب با آن ها 

 .راهبرد کالن انتخاب شده است تاپسیس،

تاثیر بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی را در میان کشور های منتخب منطقه خاورمیانه با روش داده ( 1398) باطری وشاه حسینی

                               .                 های تابلوئی مورد بررسی قرار دادند

به بررسی آثار بازار سرمایه بر فضای کسب و کار و شاخص های آن و نیاز های کسب وکار در بازار سرمایه پرداخته و ( 1399) صالح آبادی

 .یکی از پشتیبان های قوی برای اشتغال است نشان داد که بازار سرمایه،

عاملی موثر بر کاهش اقتصاد پنهان و گسترش بخش  اصالح شاخص فضای کسب و کار،" واندر مقاله ای با عن( 1399) تاری و باغی

به بررسی رابطه ی اصالح هر کدام از ده شاخص فضای کسب و کار با اقتصاد پنهان پرداخته و نشان دادند که اصالح تمامی  ،"رسمی

اشتغال نیروی  شاخص پرداخت مالیات، باشد و از میان ده شاخص،شاخص ها به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کاهش اقتصاد پنهان موثری 

 .کار و تجارت خارجی دارای تاثیر گذاری باالتری است

هر چند که این وضعیت  نتایج نشان می دهد که بهبود محیط کسب و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی شده است؛

در عین حال حذف فضای دیوانساالرانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت  .ی برخوردار می باشددر بین کشور ها از شدت و ضعف های

 .بخشیدن در شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در ایجاد محیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد

 

 توسعه کارآفرینی ومحيط کسب و کار. 3-2

احتمال وقوع رفتار کارآفرینانه را  بدین معنا که محیط مناسب،. کار و توسعه کارآفرینی اثر متقابل بریکدیگر دارند محیط کسب و       

از جمله عوامل موثر بر توسعه  .خود منجر به بهبود فضای کسب و کار می شود افزایش داده و ایجاد و توسعه فعالیت های کارآفرینی،

برای مثال دولت چین در سال های اخیر با استفاده از . های دولتی و سیاست گذاری اقتصادی دولت استتاثیر گذاری حمایت  کارآفرینی،

 .سیاست های حمایتی زیادی را در راستای راه اندازی کسب و کار های جدید و توسعه اقتصادی در پیش گرفته است ابزار های مالیاتی،
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با ارائه برنامه های درسی مطابق با نیازهای صنعت و بازار به آموزش دانشجویان در رشته دانشگاه ها نیز به عنوان متولیانی که می توانند 

آشنایی دانشجویان با مقررات تجارت  به عنوان مثال، .از نقش قابل توجه و مهمی برخوردار هستند های مرتبط با کسب و کارها بپردازند،

 سیاست های پولی و مالی، قوانین کار، سیاست های مالیاتی، قوانین حقوقی، ،(ارز نرخ نرخ بهره، نرخ تورم،) ساختار اقتصادی کشور خارجی،

 وضعیت صادرات و واردات و شناخت صحیح نهادهایی نظیر؛ نوع روابط خارجی با دیگر کشور ها، الگوی مصرف و ترجیحات مصرف کننده،

در این راستا بازنگری طرح برنامه های  .عالی ضروری استفنی و مالی در سطح آموزش  موسسات مشاوره حقوقی، بیمه، بانک، گمرک،

همچنین دانشگاه ها با ایجاد نهاد  .آموزشی و لحاظ آموزش کارآفرینی در تحصیالت عالی از جمله اساسی ترین راه کارها برشمرده می شود

ش بسزایی در تسهیل انتقال تکنولوژی به صنعت پارک های علم و فناوری و انکوباتورهای تکنولوژیکی نق مراکز رشد، های حمایتی از قبیل؛

                                                                                               (.8:1381 1طالبی و همکاران،) و بازار و تجاری سازی ایده ها و خالقیت ها دارند

لی، ظرفیت های اقتصادی موجود برای راه اندازی و توسعه کسب و کار، پاسخ گوی نیاز هرچند با توجه به تعداد محصلین ومراکز آموزش عا

 .جامعه در حال رشد نیستند

 

 

 عوامل موثر بر فضاي کسب و کار. 4-2

 .هستند کسب و کار مجموعه عواملی هستند که بر اداره بنگاه ها در یک منطقه یایک حوزه اثرگذارند و خارج از کنترل مدیران این بنگاه ها

 منظور از فضای کسب و کار، شاخص فضای کسب و کار در واقع به نوعی برآیندی از وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی یک کشور است،

است که ...کیفیت زیر ساخت ها و ثبات قوانین و مقررات، عوامل موثر بر عملکرد واحد های اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت،

 (.1391میدری و قودجانی،)نها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی استتغییر دادن آ

نقش دولت در ایجاد فضای مناسب بر کسب  .از عوامل موثر بر فضای کسب و کار می توان به سیاست ها و برنامه ریزی های دولت اشاره کرد

شفاف و  شکوفا، نامه ریزی های کالن دولت می تواند به ایجاد یک فضای سالم،و کار از این منظر قابل بررسی می باشد که سیاست ها و بر

توانمند منجر شود و یا برعکس به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد می انجامد به عالوه اینکه 

ایجاد فضای آزاد رقابتی و کنترل اجرای قوانین و  نترل فساد،ک فراهم کردن زیر ساخت ها، دولت نقش مهمی در حمایت از حقوق مالکیت،

از جمله عوامل موثر دیگر می توان به نقش نهادهای  .در نتیجه جلوگیری از فعالیت عاملین اقتصادی در بخش غیررسمی اقتصاد دارد

به عنوان پشتیبان بر فعالیت های اقتصادی نهاد های اقتصادی  .اقتصادی و ساز و کارهای رسمی و غیر رسمی حاکم بر آن ها اشاره کرد

نظام حقوقی و قضایی نیز نقش  .عمل کرده و می توانند به عنوان حامی کسب و کارهای کوچک در مقابل کسب و کارهای قدرتمند باشند

 .بسزایی را در تامین امنیت سرمایه گذاری و در نتیجه بهبود و گسترش کسب وکار بر عهده دارد

 نع بهبود فضاي کسب و کاربرخی از موا. 3

 توزیع ناعادالنه منابع و اطالعات وعدم رقابت پذیری اقتصادی آنها 

 عدم اجرای دقیق قوانین و نبودن ضمانت اجرایی برای رعایت عادالنه ضوابط و مقررات 

 تغییرات مکرر پیش بینی نشده مقررات و نبود امنیت اقتصادی 

 فساد و گستردگی اقتصاد زیر زمینی 

  نبودن فعالیت های اقتصادی ریسک و نااطمینانیشفاف 

 وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادی 
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 الگوي پيچش سه جانبه. 4

الگوی خطی معکوس یا  الگوی خطی فشار علم، :پنج الگوی اصلی مطرح است که عبارت اند از در ارتباط با نحوه تعامل صنعت و دانشگاه،

 .صنعت و دولت الگوی نظام ملی نوآوری و الگوی پیچش سه جانبه دانشگاه، کشش بازار،الگوی تعاملی فشار علم  کشش بازار،

هم صنعت و هم رابطه بین  هم دانشگاه، دولت، TH1 در رویکرد .است TH3 و TH2 و TH1 صنعت و دولت دارای سه رویکرد دانشگاه،

 .کشور های کمونیستی سابق مانند اتحاد جماهیر شوروی است مصداق بارز به کارگیری این رویکرد، .آن ها را تحت پوشش قرار می دهد

دانشگاه و صنعت  قلمروهای نهادی دولت، TH2 بر طبق رویکرد .امروزه این رویکرد به عنوان یک مدل توسعه شکست خورده تلقی می شود

یکی از مشخصه  .ابل با یک دیگر هستنداما دارای کنش متق فرهنگی و فنی از یک دیگر جدا می شوند؛ با مرزهای قوی عقالنیت اجتماعی،

صنعت نیز نتایج  دانشگاه به آموزش و تحقیق می پردازد، در این مدل، .صنعت و دولت است تقسیم کار بین دانشگاه، های اصلی این رویکرد،

در  .الزم را فراهم می سازدزیر ساخت های  تحقیقات را به کاال و خدمات جدید تبدیل می کند و دولت نیز با حمایت از دانشگاه و صنعت،

 .صنعت و دولت در فرایند نوآوری همپوشانی دارند و وظایف آن ها با یک دیگر تداخل پیدا می کند سه قلمرو نهادی دانشگاه، TH3رویکرد 

در مقابل  .می آورد کارآفرینی نیز می کند و به فعالیت های اقتصادی نوآورانه روی در این مدل دانشگاه عالوه بر فعالیت آموزش و تحقیق،

 صنعت به فعالیت های تولید و توزیع دانش مشغول می شود و دولت نیز به سرمایه گذاری های مخاطره آمیز در زمینه های تولید دانش،

ای  نظام ملی نوآوری پویاتر و دارای ابعاد منطقه در این رویکرد از پیچش سه جانبه،. نوآوری و تولید کاال و خدمات مبادرت می ورزد

(.                                                                                       139اژدری،) به همین دلیل این رویکرد به عنوان مدل نظام پویای نوآوری نامگذاری می شود وجهانی خواهد شد،

 . صنعت موجبات رونق بهتر فضای کسب و کار را فراهم می سازدبه نظر می رسد الگوی اخیر موثرتر بوده وضمن ارتقاء روابط دانشگاه و 

 برخی از عوامل حمایت کننده توسعه کسب وکار. 5 

 تعدیل سیاست های مالیاتی و اجرای آن ها به نحوی که مشوق شرکت های جدید یا در حال رشد باشند. 

  کسب وکاری تازه را دارندتسهیالت مالی و خدماتی برای کسانی که قصد ورود به بازار ها و شروع. 

  اصالح ساختار کانال های صادراتی و سیستم حقوقی و قانونی که می تواند مشوق و یا بازدارنده شروع کسب و کار ها

 .باشد

 حمل  تجهیزات، دسترسی به ارتباطات، بیمه و موسسات مالی، بانک ها، دسترسی به زیر ساخت های فیزیکی نظیر؛

 .کوچک و در حال رشد یمت هایی مناسب برای شرکت های جدید،انرژی و زمین با ق ونقل،

 ،جدید یا در حال رشد  اهمیت روز افزون آموزش و کارآموزی در زمینه راه اندازی یا مدیریت کسب و کار های کوچک

 .در سیستم دانشگاهی کشور

 دسترسی به فناوری اطالعات و زیر ساخت های آن. 
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 نتيجه گيري. 6

در کشور های پیشرفته جایگاه  که پیوند مستحکمی بین میزان آموزش نیروی کار و بهره وری آنها در فرآیند تولید وجود دارد،از آنجا      

از طرفی افزایش تولیدات بخش صنعت باید در پی ارتقای سرمایه  .ویژه ای داشته و در جهت بهبود کیفیت نیروی کار تالش می نماید

آنچه مسلم است اصالح فضای . رمایه انسانی توجه به نظام آموزشی هر کشور از اهمیت باالیی برخوردار استانسانی باشد، وبرای بهبود س

کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در 

شود، بلکه بطور قطع سیگنالی مهم به سرمایه گذاران خارجی برای ورود سرمایه و عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید محسوب می 

احتمال  از این رو هر چه محیط کسب و کار در یک کشور مساعدتر باشد، .ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می رود

در نتیجه میزان توسعه یافتگی و رفاه در یک کشور به میزان  .دایجاد کسب و کار های جدید و رشد کسب و کار های موجود باالتر می رو

 .توسعه و مساعد بودن محیط کسب و کار در آن کشور بستگی دارد

 

 

 

 راهکارهاي پيشنهادي.  7

توان به شرح با توجه به منابع و چالش های مذکور در مسیر ارتقای تعامل صنعت و دانشگاه برخی از راهکار های تقویت تعامل آنان را می 

 :زیر برشمرد

 ،هویت و اعتماد ملی در میان صاحبان صنایع و دانشگاهیان ایجاد حس خودباوری 

 کاهش مقررات و منطقی کردن مجوز های سرمایه گذاری و پژوهشی 

 آموزش و توسعه مهارت های نیروی انسانی 

 ستفاده از دستاورد های پژوهشی داخلیارتقای فرهنگ عمومی برای تکریم سرمایه دار و کارآفرین و نیز تشویق به ا 

 بهره مندی از تجارب موفق اجتماعی دیگر کشور ها در زمینه تعامل صنعت و دانشگاه 

 وجود ارتباط میان نیاز صنایع و عالقه و توانمندی دانشگاه ها 

 هماهنگ کردن انتظارات واقعی صنعت با توان دانشگاه 

 

 

 

 

. 



 95-93، ص 5931 زمستان،  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 و مراجع منابع

 

پژوهش های  بررسی مولفه های موثر بر رقابت پذیری بنگاه ها در ایران، .1391 .استیری، مهرداد و اصانلو، بهاره  آقا زاده، هاشم، [1]
 .9 -1،31 شماره ،اقتصادی

 .1-11 صص ،1121 شماره ،مطالعات زیر بنایی صنعت و دانشگاه در ایران ، بررسی تعامل بین دولت،.  139.علی اصغر اژدری، [2]

-مجله اقتصادی بررسی شاخص های بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر جایگاه ایران ، .1381.ی فر، فاطمه اشرفی، یکتا و فهیم [3]
 .2 -1381،1 بهمن 11 شماره ،ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی

موردی کشور های بررسی تاثیر بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی مطالعه . 1398.  باصری، بیژن و شاه حسینی، میثم [ ]

 . 8-1398،11 بهار ،علوم اقتصادی منتخب منطقه خاورمیانه ،

 19 سال پژوهش مجلس بهبود فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه،  .1381.تاری، فتح اله و علوی منش، سید محسن  [ ]

 .11 شماره

اصالح شاخص فضای کسب و کار عاملی موثر بر کاهش اقتصا پنهان و گسترش   .1399 .تاری، فتح اله و غالمی باغی، سعید [1]

 .99 دی  11 شماره ،اقتصادی فرهنگی، علمی، اقتصادی، ماهنامه اجتماعی،کار و جامعه  بخش رسمی ،

کار ارزیابی فضای کسب و  . 1398  .خالقی، غالم حسین، و حیدری، مهدی علی احمدی ،علیرضا ، جعفری اسکندری ،میثم، [1]

 ،نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن ،

 .2 -21،31 شماره

 ص ،8  شماره ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی . 1381. رحیم و سنگین آبادی، بهرام حسن، دباغ، حیدری، [9]

131-11 . 

بررسی راهکارهای تقویت و تحکیم ارتباط صنعت   . 1391.  غالم رضا محمد رضا و درگی، سید محمد رضا، امیری، نورانی،سید  [8]

 1  صفحه دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، مجموعه مقاالت ششمین کنگره سراسری سه جانبه دولت، و دانشگاه ،

رهیافتی نو بر دانشگاه  :ر ایجاد و توسعه مراکز رشد دانشگاه هابررسی تاثیر عوامل محیطی ب .1398. شادی  شاهرودیانی، [11]

 .  -1  ص ،9 و 1 شماره سال سوم، ،نشریه صنعت و دانشگاه کارآفرین و ارتباط بین صنعت و دانشگاه،

 .123-111،و اقتصاد پول نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار ایران ،  .1399. علی صالح آبادی، [11]

تبیین نقش پارک های علم و فناوری در رشد شرکت های فناورانه محور .  1381. ناصر حیدری، هادی، ثنائی پور، کامبیز، طالبی، [12]

 .1 1-111 صص شماره یازدهم، ،توسعه کارآفرینی ،

ر های بررسی مبانی و شاخص های اقتصاد دانایی محور و جایگاه آن در کشو . 1381. عمادزاده، مصطفی و شهنازی، روح اهلل  [13]

 .111-3،21 1شماره -1391 زمستان پژوهشنامه اقتصادی منتخب در مقایسه با ایران ،

پژوهشنامه علوم  بررسی جامعه شناختی رابطه دانشگاه و صنعت در ایران، .1391. رضا ابراهیم و تسلیمی تهرانی، فیوضات، [ 1]
 .211-299 ص ،3  شماره ،انسانی

بررسی اثر رقابت پذیری صنایع دانش بنیان ایران در تجارب با منطقه آسیای جنوب  .1381. یوسف فرزاد و حسن پور، کریمی، [ 1]

 .88-112 ص ،11 شماره سال نوزدهم، ،فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی غربی،

کار و  اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر فضای کسب و  .1391.امیر حسین و پاریاب ، سید حسین مراد حاصل، نیلوفر، مزینی، [11]

 .13- 38،1 شماره ،اقتصاد و تجارت نوین تسهیل تجاری،

 انتشارات جهاد تهران، ، سنجش و بهبود محیط کسب و کار. 1391.احمد و قودجانی، اصالن  میدری، [11]


