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 چکیده

گذاران گسترش یافته است. در میان سیاست علم و فناوری در محافل علمی وسازی تجاری و بررسیامروزه بحث 

توسعه )فصل چهارم قانون برنامه چهارم های اخیر موجب گردیده که در برنامههای در سالاقتصادی جهانی نیز  شرایط

طور مداوم از گذاران، بهسیاستدر میان  .توجه شود این امر، به [2 ،1قانون برنامه پنجم( ] 18و  17، 16توسعه؛ مواد 

گردد. از دیدگاه های کارآفرینانه میآید؛ دانشگاهی که درگیر فعالیتوان دانشگاه نسل سوم سخن به میان میعن

 هایسیستم بسیاری از های فكری به اهداف نهادیسازی داراییدر عصر حاضر شناسایی، ایجاد و تجاریپژوهشگران، 

 دانشگاهی تبدیل شده است. 

بیرون مرزهای مفاهیم دیگر، از از ال آن کارآفرینی دانشگاهی، مانند بسیاری دنبسازی علم و بهمفهوم تجاری

ر برای استفاده از تجربیات سایهایی را تواند فرصتو این وارداتی بودن از یک طرف می است وارد کشور شده جغرافیایی

تاری و فرهنگی فراهم سازد. ای و ساخزمینههای در تطابق با ویژگیهایی جوامع فراهم سازد و از سوی دیگر چالش

ساخته شود نه اینكه الگوهای  ای و محلی آنزمینههای در ایران باید متناسب با ویژگیسازی بنابراین موضوع تجاری

لم در عسازی دنبال شناسایی و توصیف مالحظات عمده تجاریگردد. این مقاله بهسازی کشورهای پیشرو، عینًا پیاده

 است.سازی ها و جوامع علمی به سمت تجاریترغیب دانشگاه ان در جهت تشویق وایر

 .علم، مالكیت فكری، مالحظات ساختاری، مالحظات فرهنگیسازی تجاری :واژگان کلیدی
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 مقدمه  -1

اخیر گرایش به سمت پژوهش در زمینه های در دهه

روبه گسترش بوده است. در میان سازی تجاری

از عنوان دانشگاه نسل طور مداوم گذاران، بهسیاست

آید؛ دانشگاهی که درگیر میان میبهسوم سخن 

گردد. از دیدگاه پژوهشگران، های کارآفرینانه میفعالیت

سازی و تجاری در عصر حاضر شناسایی، ایجاد

 بسیاری از فكری به اهداف نهادیهای دارایی

 ،دانشگاهی تبدیل شده است. در واقعهای سیستم

 فرینانهآشكل کار نوعی ل رسیدن بهدر حاها دانشگاه

عالوه بر پژوهش و آموزش،  . دانشگاه کارآفرینهستند

 توسعه اقتصادیمشارکت در  «مأموریت سوم»دارای 

طراحی سناریوهای متفاوتی  رو باید بهاست و از این

 .[3ایفای نقش دانشگاه در توسعه، اهتمام ورزید ] برای

 در ن حوزهانجام شده در ایهای پژوهش بیشترین

 انجام گرفته است. از آنجاآمریكا و کشورهای اروپایی 

در آمریكا شكوفا  طور عمدهسازی بهکه مفهوم تجاری

 یداراه پ ی دیگرشده، توسعه یافته و سپس به کشورها

های شود که تفاوتمی ، این موضوع مطرحاست کرده

ای در میان کشورها، چه تأثیری بر اجرای زمینه

ها دارد. برخی در آنسازی شكست تجاری اثربخش و یا

منظور بررسی این موضوع انجام شده است. ها بهپژوهش

دانش، به سازی تجاری درباره های انجام شدهپژوهش

عوامل مختلفی در خصوص چرایی اتخاذ رویكردهای 

سازی حمایت کننده و موفقیت یا شكست فرایند تجاری

های اشی از ویژگیتواند نمی اند. عواملی کهپرداخته

 خاص جامعه مورد بررسی باشد. 

اینكه  دلیلآمریكا بههای دانشگاه ،1970در دهه 

پرداختند تا اینكه می جدیدهای فناوریبه توسعه  تنها

های بخش را به سمت استفاده در هافناوریاین 

خصوصی سوق دهند، مورد انتقاد قرار گرفتند. 

 فاصله زیاد بین کشفکه  کردندمی گذاران ادعاسیاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bayh- Dole 

ها توسط و استفاده از آن هادانش جدید در دانشگاه

پذیری جهانی ای جدی به رقابت، صدمههاشرکت

فوالد،  همچونآمریكایی در صنایعی های شرکت

کند. در می وارد هادیهاسازی، نمایشگرها و نیمهخودرو

کنگره آمریكا تالش کرد تا موانع بالقوه  ،1980سال

ی از گذارقانون بااز دانشگاه به صنعت را  فناوریانتقال 

شناخته شد  1دال-بین ببرد که تحت عنوان قانون بای

ر ای د، تحوالت گسترده[. پس از تصویب این قانون4]

صورت گرفت که دانش در آمریكا سازی زمینه تجاری

ویژه کشورهای هب ی دیگر،کشورها این تحوالت به

ه اما نتایج در هم رایت کرد،یافته اروپایی نیز ستوسعه

این کشورها یكسان نبود. عدم موفقیت در برخی 

پارادکس  نامبهای پدیدهباعث شد کشورهای اروپایی 

ن این این پدیده مبی. مورد توجه قرار گیرد، اروپایی

ترین از طرفی، اروپا یكی از بزرگحقیقت است که 

ب ان در زمینه تولید دانش جدید در قالگذارسرمایه

پژوهشی و سرمایه های و توسعه، دانشگاه پژوهش

سازی، نوآوری و در از طرف دیگر، تجاری و انسانی است

ی بر دانش، گذارنهایت رشد اقتصادی ناشی از سرمایه

 .[5] کننده استپایین و در بسیاری موارد ناامید نسبتاً 

 سازی بنا بر دالیلاز دیدگاه سیسموندو، تجاری

دالیل مبادالتی خاص و های نامهعمومی همچون توافق

دهی به تحقیقات، محلی همچون ساختارهای بوجه

 ایو این پدیده در عین حال که پدیده توسعه یافته

[. 6شود ]می صورت محلی ساختهجهانی است، به

در ایران نیز باید متناسب با سازی تجاری بنابراین،

ه نكای و محلی آن، ساخته شود نه ایهای زمینهویژگی

سازی گردد. از الگوهای کشورهای پیشرو، عیناً پیاده

بسیاری از مفاهیم و موضوعاِت سازی که پیاده آنجا

ارزشمندِ شكل گرفته و پرورانده شده در جوامع دیگر، 

دلیل عدم توجه به رد شدن در درون کشور، بهپس از وا

موجود در بسترهای اجتماعی، فرهنگی، های تفاوت
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شده و تجربه رو با شكست روبه قانونی و غیره،

 ناخوشایندی از آن مفاهیم برجای مانده است، بیم آن

علم نیز رخ سازی رود که این تجربه در مورد تجاریمی

رو در این مقاله قصد بر آن است که دهد. از این

مالحظات خاص نهادهای تولید علم در ایران در جهت 

 .شودشناسایی و توصیف ، علمسازی تجاری

 علمسازی روی تجاریهای پیشچالش -2

 فرهنگیهای تفاوت -2-1

به شرایط خاص فرهنگی برای  هاپژوهش برخی

کنند و بر این باورند که می اشارهسازی توسعه تجاری

، ماهیتًا در جوامع سازبیشتر موضوعات مشكل

یک مانع  ،مثالعنوان به ؛موضوعات فرهنگی هستند

های تفاوت، گانهسه رپیچمدل ماعمده برای تعامل در 

نهادهای تولید علم و صنعت شناسایی فرهنگی بین 

فرهنگ  نسبت به متقابلدرك  نبود. [7شده است ]

تواند مانع از می هایكدیگر و اهداف متعارض بین آن

ویژه اینكه بین عالقه به ه، بشود روابط مناسبایجاد 

ش دانجدید علمی و استفاده تجاری از های انتشار یافته

برخی از دانشمندان و  .[8] جدید، تعارض وجود دارد

 یتهدید عنوانبهنظران به پارادایم کارآفرینانه صاحب

 نگردند و معتقدندها میبرای تمامیت سنتی دانشگاه

 ،ردمقابله کها باید با گرایش به کارآفرینی در دانشگاه

تواند به از بین رفتن نقش دانشگاه می زیرا منافع مالی

اغلب  .[3] شودمنتقد مستقل جامعه منجر  عنوانبه

است  «1انتشار یا نابودی»فرهنگ دانشگاه تحت تسلط 

ی تمایل شود که دانشگاهمی و این فرهنگ ماهیتاً باعث

باشد. اگرچه گرایش به سمت  نداشته سازیتجاری به

های دانشگاهی کارآفرین با و حوزهها توسعه دانشگاه

ه اقتصادی وجود دارد، اما توسع «مأموریت سوم»

 [.9] استدر اجرایی شدن آن نیز مشكالتی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. publish or perish 

حاصل از بررسی موارد مختلف، تأکید های یافته

ناپذیر های اجتنابزیادی بر نیاز به مدیریت تفاوت

فرهنگی بین دانشگاهیان و صنعت دارند، با این حال 

. ت استبرجستگی این موضوع در موارد مختلف، متفاو

، هاپژوهشدر برخی  یافتهرهنگی اصلی بروزموضوعات ف

 .[10] هستند و مقیاس زمانی مشتركها نیاز به اولویت

این است ها روی دانشگاهیكی از موضوعات مهم پیش

 اختراعات اعالمکه آیا پژوهشگران انگیزه کافی برای 

خود و مشارکت در توسعه بیشتر آن از طریق 

. بیشتر [8] دارند را ازتیواگذاری امهای نامهتوافق

ابزاری برای  عنوانبهپژوهشگران دانشگاهی به پول 

کار ونگرند، برعكس صاحبان کسبمی پیشرفت علمی

هدف نگریسته و علم را تنها ابزاری  عنوانبهکه به پول 

 نمایانگر. این روابط [11] دانندمیبرای رسیدن به آن 

ر د هاپژوهشفرهنگی در این دو دنیاست. های تفاوت

در دانشگاه، بر سازی تجاریهای زمینه فعالیت

نهادی تمرکز دارند های اصالحات زیرساختی و نوآوری

ینانه را در نهاد دانشگاه، ارتقا که فرهنگ کارآفر

تغییرات تقد است [ مع13[. اتزکویتز ]12] بخشدمی

 سازیتوسعه تجایحیاتی برای  شرطشناختی پیش

تی بین تئوری و گسستگی سن زمانی که تا بوده و

پذیرفته شده است، ظهور علم کارآفرینانه، حتی  اختراع

انحراف از الگوی هنجاری مشترك رفتار علمی، 

 .نامتعارف است

 موانع ساختاری -2-2

برخی دیگر از پژوهشگران به مالحضات ساختاری در 

با ایجاد پیوندهای اند. سازی علم پرداختهاجرای تجاری

ژوهش، هم از نظر سازمانی و هم نزدیک بین نوآوری و پ

شدند، شناختی، مرزهایی که زمانی مقدس شمرده می

افزایش توجه و تأکید بر انتقال  شوند.نادیده گرفته می

دانش و فناوری از میان مرزهای نهادی دانشگاه و صنعت، 

محور های گوناگون انتقالکارگیری مكانیزمهبه ایجاد و ب
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ها شامل دفاتر ارتباط با است. این مكانیزم شدهمنجر 

های انشعابی صنعت یا دفاتر انتقال فناوری، شرکت

های علم و فناوری دانشگاهی و مخاطرات مشترك، پارك

وکار یا مخاطرات مشترکی که در و مراکز رشد کسب

 ،کننددار ایفای نقش میعنوان سهامها بهها دانشگاهآن

نی، مدل از نظر ساختار سازما[. 15و 14]گردند می

غیرمتمرکز انتقال فناوری، از طریق یک دفتر تخصصی 

و اختصاصی انتقال فناوری، موجب افزایش در آمار روابط 

ترکیبات  .[8شود ]ها میدانشگاه در علم -صنعت 

تواند به گرایشات ها میگوناگون سازمانی در دانشگاه

برداری تجاری از گوناگونی نسبت به درگیری در بهره

ها منجر شود. اگر های )بنیادی( دانشگاهژوهشنتایج پ

ای را که متشكل از ساختارها دانشگاه بوروکراسی حرفه

ای است، در و مرزهای سنتی سازمانی بخشی و دانشكده

 توان گرایشات تجاریترکیب سازمانی خود برگزیند، می

 هاییدانشگاه طور حتم،بهدانشگاه را محدود فرض کرد. 

خطوط انظباطی  تنها برمبنایود را های خکه فعالیت

کمی برای درگیر  راهبردیکنند، مقاصد سازماندهی می

 .[8] های خود دارندسازی نتایج پژوهششدن در تجاری

، دهد که چگونه جهانی شدنمی نشان[ 16] 1مک

بازاری »ی مجدد آموزش عالی را در راستای ساختارده

، «4سازیخصوصی»و  «3شرکتی کردن»، «2کردن

ه که به سمت کارآفرینانهایی بخشد، دانشگاهمی تسریع

حال اتخاذ  ای در، به طور فزایندهروندمی شدن پیش

عمومی تجدید ساختار هستند تا کارایی،  راهكار

 قابت را در بخش آموزش عالی ارتقااثربخشی، اقتصاد و ر

 هاایجاد واحدهای جدید در ساختار دانشگاه .دهند

 ،فناوری, مراکز رشد دانشگاهی تقالهمچون دفاتر ان

، از الزامات غیرهو  هاعلم و فناوری دانشگاههای پارك

 ساختاری در جهت انتقال تجاری دانش هستند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mok 

2. marketization 

3. corporatization 

ها در قبال واگذاری حق نتیجه مستقیم سیاست

به اختراعات و الزامات  5های پژوهشی عمومیسازمان

ا دفاتر ی6برداری، ایجاد دفاتر انتقال فناوریافشا و بهره

 ها و وارد کردن مشابه امتیازدهی برای ثبت پتنت

 های سوم بوده ها در توافقات واگذاری امتیاز با طرفآن

 . [17] است

کنندگان، انتقال دانش و فناوری، عرضهفراگرد در 

 ها/دانشمندان دانشگاهی و مشتریان آن، شرکت

ها را توانند این فناوریهستند که می کارآفرینانی

اری سازند و رابط و واسطه بین این دو، دفاتر انتقال تج

که سعی در پوشش دادن  هستندها فناوری دانشگاه

مراکز رشد  .[18] دارند را شكاف و فاصله بین این دو

و  هامؤسساتی هستند که حمایت نیز دانشگاهی

خدماتی برای مخاطرات جدید مبتنی بر دانش ارائه 

می نتقال دانش فنی و علکنند و تأکید بیشتری بر امی

گریمالدی و  .[19] ها دارنداز دانشگاه به شرکت

کنند که دو مدل اصلی رشد را معرفی می ،گراندی

 ،انتهای طیفرت یک طیف نشان داده شده است. صوبه

کار عمومی و مراکز رشد عمومی ومراکز رشد کسب

ها بیشتر شامل ای قرار دارند که خدمات آنمنطقه

محسوس و کاالهای بازاری های دارایی سازیفراهم

ف، مراکز رشد خصوصی قرار در انتهای دیگر طی و است

 یهاارائه منابع مالی و دارایی ردارند که بیشتر ب

 مدتو گرایش زمانی کوتاه نامحسوس و با ارزش باال

مراکز های ها هر یک از گونهدارند. از دیدگاه آن تمرکز

 ه مبتنی بر تواناییرشد، متكی به منطقی هستند ک

های ها برای هدف قرار دادن انواع گوناگونی از شرکتآن

 یمشتری است که دارای اهداف و الزامات گوناگون

 ییكسانهای پتانسیل ازوکار های کسبهستند. ایده

های به ویژگی هانیستند. این پتانسیلبرخوردار 

وآورانه ساختاری، اندازه بازار هدف، بخش صنعتی، ن

4. privatization 

5. public researchorganizations (PROs) 

6. Technology Transfer Offices (TTOs) 
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و نیز  هافناوریدرجه ازکارافتادگی ، کارودن کسببو

وکار سرعت بازار و مرحله خاص چرخه توسعه کسب

 .[19] هستندوابسته 

از اشكال تغییرات در ساختارهای  یگونه دیگر

سپاری سازی دانش، برونمنظور تجاریدانشگاه به

 های متخصصهای دفاتر انتقال فناوری به شرکتنقش

عقاد ها با اناست که دانشگاه خصوصی –ترکیبی عمومی 

ها دسترسی انحصاری این قراردادهای بلندمدتی با آن

های فكری دانشگاه، برای ها را به داراییشرکت

گونه سازند. اینپذیر میها، امكانسازی آنتجاری

معمول خدماتی از قبیل شناسایی طور بهها شرکت

برای  ین مالیدارایی فكری جدید با پتانسیل تجاری، تأم

های جدید و شرکت گیریاز شكل پیشمراحل 

 سازیمنظور حداکثربه راهبردیهای مداوم مالی و حمایت

 .[20] دهندارائه می را هاشانس موفقیت آن

در سال  اقتصادیهای سازمان توسعه و همكاری

گزارش داد که بسیاری از کشورها درحال انجام  2000

رشی به سمت استقالل ا نگ، بهااصالحاتی در دانشگاه

 و کارکردتر و مبتنی بر دهی رقابتیبیشتر، بودجه

 هستند عمومی،های نتایج پژوهشسازی افزایش تجاری

و سازی دانشگاه از تجاری . همچنین حمایت[21]

ته داش ، افزایش چشمگیریطور کلی انتقال فناوریبه

در ساختار را ی اتتغییر هادانشگاه ،در مجموع ست.ا

حتی کنند و می دهی و انتظارات جدید تجربهودجهب

 هایاندازی شرکتممكن است در افزایش تمرکز بر راه

دانش، منافع شخصی سازی جدید و سایر انواع تجاری

 تجاریهای خود را دنبال کنند. با این حال، فعالیت

را در میان دانشگاهیان  هاییو انتقاد هانگرانیهمچنان 

 .[21] برانگیخته است

 نظام مالکیت فکری -2-3

سازی، های انجام شده در حیطه تجاریدر پژوهش

ه ین حوزای به مالحظات سیاستی و قانونی اتوجه ویژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. O’Shea et al. 

 ترین الزاماتیكی از مهم شده است. شاید بتوان گفت

سازی، ایجاد سازوکارهای قانونی و تجاری

 های مناسب در این زمینه است؛گذاریسیاست

سازی، تصویب قانون تاریخچه تجاریگونه که همان

دهد. فرایند می دال را سرآغاز این تحول نشان-بای

، انتقال دارایی فكری است انتقال فناوری، در واقع فرایند

[ معتقدند 22] 1رو اوشیا و همكاراناز این

منظور تشویق کارآفرینی دانشگاهی، ان بهگذارسیاست

 در قبال نیازمند پذیرش یک رویكرد سیستمی جامع

فكری های داراییسازی شناسایی، حفظ و تجاری

سازی تمرکز فزاینده بر تجاری دانشگاه هستند.

در جهت های دانشگاهی به اعمال سیاستهای پژوهش

منجر گشته است. برخی ها گونه فعالیتتوسعه این

از سوی  «باال به پایین»های اقدامات شامل سیاست

پایین به »صورت گر بهن آن و برخی دیدولت و عامال

داخل دانشگاه، های از سوی افراد و موجودیت «باال

 .[23] شوندمی ظاهر

عدم اطمینان و ماهیت غیرقابل تدوین )کدگذاری( 

 مندنظامدانش فنی به هزینه باالی عملیاتی و شكست 

مایانگر شود که ندر بازار برای این دانش منجر می

 از یكی. است علم –دشواری سازماندهی روابط صنعت 

 رابطه یک ایجاد برای الزم شرط عنوانبه که عواملی

 وجود قرار گرفته، توجه مورد علم – صنعت مناسب

خوب تعریف شده برای  و شفاف قوانین مجموعه

 قانون  مبنایهای فكری است. در آمریكا بردارایی

هایی که با بودجه عمومی دال، مالكیت پژوهش-بای

ر و این ام یافتهبخش پژوهش انتقال شوند به انجام می

گیری هایی برای بهرهجوی راهوها برای جستدر دانشگاه

های خود، انگیزه بسیار قوی ایجاد تجاری از پژوهش

بر ایجاد انگیزه همچنین در این کشور  .[8ه است ]کرد

سازی نتایج ها برای تجاری)اقتصادی( در دانشگاه

این امكان وجود دارد شود و خود تمرکز می هایپژوهش

بهترین راه تجربه  یافتنرا برای  یهای مختلفکه راه
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در سوئد و بیشتر کشورهای عضو  مقابل،کنند. در 

قا و ارتبرای هایی مستقیم سیاستطور بهاتحادیه اروپا، 

 .[23]رود کار میهای فكری بهتسهیل انتقال دارایی

یكا در آمر فكریهای ییاین واقعیت که حقوق دارا

شود تا مخترعین، به می واگذار هابیشتر به دانشگاه

 دفاتر انتقال فناوری تا ه استانگیزه قوی دادها دانشگاه

ات مربوط به اندازی کنند. این دفاتر در مذاکرخود را راه

. این هستندمند سازی، سودمكانیزم مناسب تجاری

 سیاستی عنوانبهتواند می آمریكا در کشور سیاست

را تشویق به واکنش به ها یی شود که دانشگاهشناسا

اما هیچ اجبار و حتی  ،کندمی تجاریهای فرصت

پیشنهادی در مورد چگونگی واکنش مناسب به این 

آزمایش  ،دال-دهد. قانون باینمی ارائهها فرصت

ر قبال چگونگی دانشگاهی مختلف دهای سیاست

موجود در زمینه های گیری مناسب از فرصتبهره

 .ندکمی فكری را تشویقهای دارایی

ی ر کشورهای اروپایسیستم انتقال فناوری در بیشت

کند. می صورت مستقیم عملهمچون سوئد به

بوروکراتیک برای تدوین مستقیم های تالش

این های دانشگاهی نقطه اتكای تالشهای سیاست

های فكری است که کشورها برای تسهیل انتقال دارایی

عمومًا ها . این سیاستباشدمیای بالقوهدارای ارزش 

و دانشگاهیان را برای ها اهمیت ایجاد انگیزه در دانشگاه

ایجاد شده در های ایدهسازی دنبال کردن تجاری

 [.23]گیرندمی دانشگاه، نادیده

حق در ها سهم دانشگاه بارهکه در پژوهشیدر 

رشته  117در میان  1996تا  1969از سال  اختراعات

[، مشاهده شده 24انجام شده ] آمریكا در ب و کارکس

یک رشته  که اثربخشی واگذاری امتیاز دراست 

در  هاداری با سهم دانشگاهوکار همبستگی معنیکسب

دال -از تصویب قانون بای پسدر دوره حق اختراعات 

دهد که می از آن. این نتایج نشان پیشدارد نه دوره 

در جهت  هابرای دانشگاههایی را دال مشوق-قانون بای

که واگذاری امتیاز، هایی اختراع در حوزه یافزایش افشا

مكانیزم اثربخشی برای کسب دانش فنی جدید است، 

فراهم کرد تا هایی را مشوق این قانون است. کردهایجاد 

برداری تجاری از همنابع خود را در بهرها دانشگاه

  خود متمرکز کنند.تولید شده های فناوری

 هادال با سوق دادن دانشگاه-قانون بای ،در مجموع

ن ایبه سمت اتخاذ رویكردی تجاری در انتقال فناوری، 

گیری در ها داد که در هنگام تصمیمبه آن را انگیزه

زمینه ثبت اختراع، کسب بازده شخصی را نیز مورد 

 توجه قرار دهند. با توجه به اینكه این قانون موجب

ها به انتقال فناوری رایی دانشگاهشود مدیران اجمی

انتظار  توانمی مثابه یک فعالیت کسب و کار بنگرند،به

در دوران پس از ها داشت که فعالیت پتنت دانشگاه

ز کارهایی تمرکودال بیشتر بر رشته کسب-نون بایقا

توانستند می ها امتیاز اختراعاتکه در آن کنندپیدا 

 .طور اثربخشی واگذار شوندهب

 در ایرانسازی مالحظات انتقادی تجاری -3

د دهمی مدیریت نشان حوزه تاریخی در بررسی روند

های که هرگاه مدیریت نهادی بدون بررسی

شناختی و آگاهی از ابعاد بعضًا مخرب به تدوین جامعه

مرتبط به موضوعی پرداخته است، به دنبال  راهكارهای

د در تداوم و ردیهایی در آن، دچار ابهام و تبروز بحران

رو هر استمرار موضوع موردنظر شده است. از این

چون رویكرد همدلیل وجود تفاوت در عواملی کشوری به

مدیریت آموزش عالی به تمرکزگرایی یا تمرکززدایی در 

ی، نظام توزیع اعتبارات تحقیقاتی، میزان گذارسیاست

یافتگی، وضعیت نظام مالكیت فكری، نحوه تعامل سعهتو

ا صنایع و تجارب قبلی در زمینه انتقال فناوری، ب

و سایر عوامل، از یک  های پژوهشیوضعیت گروه

طور هکند؛ بمی استفادهسازی رویكرد خاص تجاری

اگرچه در برخی از کشورهای اروپای مرکزی  ،مثال

های دانشگاهی با ساختار توجه به تشكیل شرکت

اما  ،سرمایه کوچک و خدمات مشاوره در صدر است

 کید بیشتر بر ثبت اختراعاتکشورهای اسكاندیناوی تأ
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در ژاپن بیشترین  .برداری دارندهای بهرهو صدور پروانه

برداری و تا حدودی های بهرهکید بر صدور پروانهتأ

 [. 25های دانشگاهی است ]تشكیل شرکت

بسیاری از مفاهیم و سازی از آنجایی که پیاده

فته و پرورانده شده در موضوعاِت ارزشمنِد شكل گر

جوامع دیگر، پس از وارد شدن در درون کشور، به دلیل 

ای اجتماعی، موجود در بسترههای عدم توجه به تفاوت

ربه شده و تج روروبه، با شكست فرهنگی، قانونی و غیره

 ناخوشایندی از آن مفاهیم برجای مانده است، بیم آن

علم نیز رخ  سازیرود که این تجربه در مورد تجاریمی

ای هدهد. در ایران مباحث انتقادی در مقایسه با فعالیت

سازی، کمتر مطرح راستا با توسعه تجاریپژوهشی هم

 حوزه از پژوهشگراندر حالی که بسیاری . شده است

ه دنبال تبیین و توسعمدیریت و مهندسی در آثار خود به

شناسان رخی پژوهشگران و جامعهاین مفهوم هستند، ب

 1راددهند. قانعیمی مورد پیامدهای آن هشدار در

فه نهاد بازار است و نباید وظیسازی تجاری معتقد است

ویژه در حوزه علوم انسانی هب ،محول شودها ه دانشگاهب

که آن را دارای فرهنگی متفاوت از فرهنگ علوم فنی و 

 یانسان علوم دعوت ،دیدگاه وی بنابر داند.می مهندسی

 هب و شود انجام محتاطانه بسیار باید زیساتجاری به

  .نشود توجه نزدیک مالی یهاشاخص

تواند به ترویج نوعی سازی مینتایج ضمنی تجاری

که  ودشفرهنگ مبتنی بر اصول نئولیبرالیستی منجر 

تعریف نوینی از روابط جاری در دانشگاه )مانند روابط 

ائه دهد ستادان با مدیران اجرایی( را اردانشجو، ا-استاد

[ این روند را حاصل تقلید 27] [. عباسی و همكاران26]

دانند. باقری می جهانیهای سویه از سازمانیک

دانش در سازی [ نیز روند تجاری28پرست ]نوع

را به چالش کشیده و معتقد است در این ها دانشگاه

جویی خود که حقیقتفرایند دانش از رسالت اصلی 

یی تبدیل شده که تنها کارایی است دور شده و به کاال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سددازی علوم انسددانی؛ تجاری». برگرفته از: مباحث مطرح شددده در نشددسددت 1

 در دانشگاه یزد.  1394 اسفند 10در تاریخ برگزار شده « فرصت یا تهدید

یف تضعگیرد و در نهایت با می اقتصادی آن مد نظر قرار

باعث صدمات گرایی اخالق پژوهشی و ترویج مدرك

 ناپذیری به اخالق مدنی و تولید واقعی علمجبران

خاذ یک [ بر ات29راد و موسوی ]رو قانعیشود. از اینمی

 جوانبمامی جانبه به ترویكرد سیستمی و نگاه همه

فرایند خلق دانش، البته نه برای تبیین وضع موجود 

مت منظور حرکت به سهایی بهبلكه برای تجویز سیاست

 ،در ایران فناوریگذاری علم و وضع مطلوب در سیاست

 تأکید دارند. 

توان مباحث و مالحظات مطرح شده می در مجموع

سازی در ایران را در موضوع زیر مورد تجاری در

 بندی کرد:تهدس

 سازیهای قابل تجاریحوزه -3-1

در ابتدا از اختراعات خود از ها که دانشگاه از آنجا

کردند و می برداریریق واگذاری امتیاز فناوری، بهرهط

اثربخشی یكسانی ها واگذاری امتیاز برای همه فناوری

 تأکیدسازی که بیشتر بر تجاریهایی ندارد، مشوق

های را به سمتی سوق دادند که فعالیت ها، دانشگاهرنددا

متمرکز کنند که هایی ثبت اختراع خود را در حوزه

 انتقال دانش از طریق واگذاری امتیاز، اثربخش باشد

های دانشگاه های انجام شده در خصوصبررسی[. 24]

 ، براغلبها دانشگاهاین که دهد می معتبر جهان نشان

ر علوم مهندسی و نظای زیستی،علوم کاربردی مانند علوم

 برداری تجاریهباالتری در بهر بالقوه که ظرفیتها این

 و درآمد ناشی از سایر علوم،تری دارند دارند، تمرکز بیش

در حالی  ،[30]از جمله علوم انسانی بسیار اندك است 

علوم انسانی سازی ایران، بر تجاری درونکه برخی در 

[. 31کنند ]می فرضتأکید داشته و آن را الزم و مسلم 

با توجه به ماهیت علوم انسانی و تأکیدهای موجود در 

 حله مطرسازی علوم انسانی، این مسئمورد لزوم اسالمی

حوزه در ایران امری  در اینسازی شود که آیا تجاریمی
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البته پاسخ به این  است؟پذیر و مطلوب الزم، امكان

 شیتخصصی و کار پژوههای مسئله نیازمند بررسی

 مفصلی است.

 ساختار تقاضای علم -3-2

گونه که ذکر شد، اصالح قوانین در آمریكا، همان

سازی، در پی وجود عنوان کشور پیشرو در امر تجاریبه

شده در های جدید تولیدفناوریتقاضا در بازار برای 

ها، صورت نهادهای تولید علم و مشخصاً دانشگاه

م برای عل ای قویعبارت دیگر، وجود تقاضپذیرفت. به

به تحوالت بعدی در زمینه انتقال تجاری  فناوریو 

فناوری از دانشگاه به بازار منجر شد. در کشورهای 

اروپایی نیز بازارها پذیرای علم و فناوری تولید شده در 

طرف ها بودند. با در نظر گرفتن اینكه دانشگاهها دانشگاه

بلیت و عرضه علم و فناوری هستند، با فرض وجود قا

آمیز تولید فناوری، برای تحقق موفقیت توان کافی برای

، وجود تقاضای کافی و مناسب نیز کامالً سازیتجاری

د که ندهمی ضروری است. مطالعات انجام شده نشان

خلق دانش در اقتصاد ایران تقاضا برای نوآوری و 

طور طبیعی در خاطر حضور پایدار ذهنیت رانتیه بهبه

ت اس عیفی بوده و این امر سبب شدهسطح بسیار ض

تأکید نظری و دانشگاهی بر نقش کشش بازار در عمل 

رو شود و بحث پیرامون نقش سویه تقاضا با چالش روبه

وگو در باب اهمیت گفت»طور عملی به در خلق دانش به

تبدیل گردد. نتیجه « موجودی که وجود خارجی ندارد

زار از کشش با« ادایج»بالفصل رویارویی با این تناقض، 

طریق دخالت دستوری دولت بدون در نظر گرفتن 

اجتماعی و شرایط مورد نیاز برای رشد -محیط اقتصادی

 [. 29طبیعی این کشش بوده است ]

 فرهنگ -3-3

به اهداف در حوزه سیاست علم و فناوری  رسیدن

ست قرار ا ایبدون توجه به نقاط قوت بستری که پدیده

رایند در ف یست، بنابراینپذیر نكانام ،در آن نضج یابد

وجود برخی بسترهای فرهنگی و تقویت  ،سازیتجاری

های تواند بسیاری از کاستیمیها و استفاده بهینه از آن

 کند؛سازی را خنثی و رفع سد راه اهداف تجاری

 در جامعه ایرانی به برخی از ابعاد به قرار نمونه،عنوان به

های دینی بر تأکید آموزهد: کرتوان اشاره زیر می

وجود سیر در آفاق و انفس،  ، تفحص وپژوهش

های ملی، علمی و پژوهشی اعم از و چهره هاشخصیت

متقدم و متأخر و معاصر برای الگوپردازی در فرهنگ 

های علمی تحقیقاتی و اشاعه آن، وجود قابلیت

های پژوهشی و انتشارات ، یافتهپژوهشگران، موضوعی

گران و شی، وجود پژوهشگران، اندیشهعلمی و پژوه

صاحبان فكر، تجربه و تخصص ایرانی مقیم در خارج از 

ها در بهبود و ساماندهی وضع کشور که مشورت با آن

موجود علم، فناوری و تحقیقات در کشور بسیار سودمند 

[ از طرفی، برخی مسائل را نیز باید در 27است؛]

ه اینكه بنابر ها در نظر گرفت؛ از جملگذاریسیاست

ترین [ یكی از اصلی32های انجام شده ]پژوهش

فرهنگ متفاوت »سازی در ایران، مشكالت تجاری

است. زبان، نگرش و « فعاالن صنعت و دانشگاهیان

های دو طرف عرضه و تقاضای علم و فناوری، اولویت

متفاوت از یكدیگر بوده و این امر مانع از ایجاد ارتباط 

ت خلق جریان کارامد انتقال فناوری اثربخش و درنهای

 شود.می

 ساختار نهادهای تولید علم -3-4

د جدی نظام آموزش عالی ایران از پذیرش رویكرد اگر

و به حكم این تلقی که  کردهاجتناب  به نقش خود

جامعه و نیز فضای سیاسی  سیستم آموزشی کالن

م علهای مؤلفه حاکم بر آن آمادگی پذیرش تعامل میان

 طور حتم، بهاز آن دوری جوید ،را ندارد اوری و بازارو فن

تداوم وضع موجود، عدم بازنگری در  بهاین امر 

چرخه » سنگین سنتی و تحمل بارهای برنامه

و حتی تشدید « تكرارشونده سیستم آموزشی بیمار

  [.27خواهد شد ] منجر وضعیت فعلی
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[ در پژوهش خود، 32پورعزت و همكاران ]

دم انعطاف سیستم مدیریت دانشگاه، بروکراسی و ع

 ضعفهای دولتی، وابسته بودن دانشگاه به بودجه

 انیم یهای ارتباطشبكه نبودارتباطات و 

، ضعف انیگذاران، فعاالن صنعت و دانشگاههیسرما

بخش های اطالعات دانشگاه درباره نیازها و اولویت

کار و عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه در وکسب

سازی دانش را از جمله مشكالت ه برای تجاریدانشگا

دانند. مشكالتی که سازی میاصلی در مسیر تجاری

ساختاری بوده و مستلزم این است که یا  طور عمدهبه

های های علم و فناوری سیاستگذاریدر سیاست

ح و اصال برایهایی مهیا برنا کرداتخاذ  را متناسب با آن

رد مهم مرتبط داد. یكی از موابازنگری در ساختارها ارائه 

ازی سکار و ساختار مرتبط با تجاریبا این موضوع، سازو

است که در ادبیات جهانی با عنوان دفاتر انتقال فناوری 

 یاز نظر چگونگ یدفاتر انتقال فناورشود. یاد می

 یرهمكا یو چگونگ یانسان یروین تیوضع ،یسازمانده

تواند دانشگاه میربط در مجموعه یذ یواحدها دیگربا 

 اتقیسازی تحقیتجار تیظرف شیدر افزا ینقش مؤثر

 تأیه یهای انتخاب شده داشته باشد. اعضازمیو مكان

از  و قاتیقتح جیکنندگان نتاسو عرضه کیاز  یعلم

حاصل از  یدرآمدها ینفعان اصلیجزو ذ گرید یسو

ال کنشگران انتق ریتوانند همراه با ساآن هستند که می

 هر رشیحوزه( در پذ نیو کارشناسان ا رانی)مد یفناور

باشند.  رگذاریسازی تأثیرتجا یكردهایاز رو کی

 نیتدو در دیبا یدانشگاه گذاراناستیس ن،یابنابر

و سازی به تجارب یتجار بارهدر نشگاههای دایمشخط

 .[33] دهند ایهژیو تیهای آنان اهمدگاهید

 هاارزش -3-5

ری گیبه سمت بازار، شكلا هحاصل گرایش دانشگاه

ای از بازار و بازرگانی است خرد به عاریت گرفته شده

های توان در شكل فعالیتکه نمود عینی آن را می

نظام تجاری دانشگاه مالحظه کرد. در صورتی که 

پذیرش کامل و تقلیدی این  آموزش عالی ایران به

الح و بدون سعی در تغییر یا اصروی آورده  رویكرد

ازتابی و در حضور بستر بزش منفعالنه، ایستا، غیرآمو

ضعیف اخالقیات حاکم بر اجتماع علمی و با هدف 

را به پذیرش  هاثروت، دانشگاه درآمدزایی و تولید

ابعاد پیچیده این رویكرد  ابزاریِو چرا و چون بی

با ی که هایضدارزشای جز بروز ، نتیجهرهنمون سازد

ه در مغایرت و تضاد ماهیت و هویت نهادی دانشگا

آسیب دیدن کار  به و در نهایت هستند، نخواهد داشت

ویژه تولید علم و تربیت متخصصان و شهروندان متعهد 

 .[27منجر خواهد شد ]

در واقع، از دید کارکردگرایانه، نهاد دانشگاه به حكم 

ضرورت و اقتضا در تالش است در محیط دیگری غیر 

و دوام داشته باشد،  از محیط فرهنگی خود پا بگیرد

ارد برانگیز سعی دبنابراین، در جریان یک فرایند چالش

کارکردهای جدیدی را در این نظام )نظام بازار( بیابد یا 

کارکردهای اجزای دیگر نظام را به تناسب تغییر دهد. 

 هایتعامل دانشگاه و بازار موجد تهدیدهایی برای ارزش

-یاددهی دانشگاهی همچون آزادی علمی، جریان

یادگیری، پرستیژ )وجهه( اجتماعی اعضای هیأت 

علمی، برنامه درسی، تحقیقات بنیادین، راه و رسم 

 [.34علمی و سبک مدیریت دانشگاهی است ]

ها برخالف بازار و تجارت که از اصوالً دانشگاه

خصلتی اقتداری برخوردارند، واجد ماهیتی هنجاری 

کارگر -کارفرماها پذیرای رفتار هستند و طبیعت آن

های علمی و نیست، بنابراین محدود شدن موقعیت

ای غیر از نبودن صالحیت، ای دانشگاهی به بهانهحرفه

های شود و پاسختجاوز به اقتدار دانش محسوب می

ی است. بینعاطفی به چنین تهدیدهایی کامالً قابل پیش

تز [ معتقدند حل این تز و آنتی34عباسی و همكاران ]

اند موجد نوعی ارتباط سالم در تداخل فزاینده تومی

های بعضاً مغایر دو فرهنگ دانشگاه و بازار، آن هویت

 ای باشد که علم در آن کالم نهایی باشد.گونههم به
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 گیرینتیجه بندی وجمع -4

توان گفت برای موفقیت فرایند در مجموع می

سازی علم و فناوری برخی شرایط و الزامات تجاری

ای در های زمینهدارد و با توجه به تفاوت وجود

کشورهای مختلف از نظر فرهنگی، ساختاری و قانونی، 

کند. بنابراین برای ها بروز مینتایج متفاوتی در آن

در ایران سازی آمیز مفهوم تجاریموفقیتسازی پیاده

ها و شرایط خاص آن شناسایی و متناسب باید ویژگی

های مقتضی، اتخاذ گردد. ها و تصمیمبا آن سیاست

ای هها و تصمیمگونه که نیاز است برخی سیاستهمان

ای اتخاذ شوند، برخی متناسب با شرایط زمینه

ای نیز به اصالح و تغییر نیاز دارند. از های زمینهویژگی

های علمی قابل تجاری باید توجه داشت که نظر حوزه

رار هایی قگذاری و توان سیاسی باید بر چه حوزهسرمایه

گیرد، همچنین در خصوص علوم انسانی که تأکید بر 

شده است، باید بسیار محتاط  سازی آن مطرحاسالمی

و با مطالعه و بررسی بیشتر رفتار کرد. توجه به طرف 

فناوری یكی دیگر از نكات مورد توجه  تقاضای علم و

ای در این دهد ضعف عمدهمی است که تحقیقات نشان

ان وجود دارد. با فرض تولید علوم و زمینه در ایر

پیشرفته در نهادهای تولید علم، تقاضای های فناوری

ها گاهًا کافی و نهادهای توانمند برای استفاده از آن

 وجود ندارد. 

فرهنگی حاکم بر طرف عرضه و تقاضا، های ویژگی

ها و عدم عمده بین آنهای و صنایع، تفاوتها دانشگاه

ابل بین این دو مجموعه در کشور از فهم و ارتباط متق

ها گذاریموضوعات دیگری است که باید در سیاست

بر اتخاذ و ها مورد توجه قرار گیرد. برخی از این ویژگی

تأثیرگذار بوده و برخی نیز باید با ها انتخاب سیاست

اصالح شوند. همچنین هایی و برنامهها رویكرد

و ها بر دانشگاه حاکمهای ساختاری و ارزشهای ویژگی

فضای علمی و فناوری از این امر مستثنی نیستند. 

ساختاری و ارزشی موجود باید شناسایی های ویژگی

، در برخی هاشده و ضمن دخالت در اتخاذ سیاست

دینه شود تا بتوان ها نهاموارد اصالحات مورد نیاز در آن

در حوزه علم و سازی آل برای تجاریبه شرایط ایده
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م، ، سال دویفصلنامه سیاست علم و فناور .دانشگاه

 . 63-76 ، صص4شماره 

تأملی بر روابط (. 1391رست، خسرو. )پنوعباقری [ 28]

مجله علوم تربیتی دانشگاه فرهنگ بازار و دانشگاه. 
، 2، شماره 19، دوره ششم، سال شهید چمران اهواز

 .7-22صص 

 (.1388آرش. ) ،امین؛ موسویراد، محمد[ قانعی29]

ساختاری اقتصاد  هایدانش و ویژگیهای نظریه

، سال اول، فصلنامه سیاست علم و فناوری ایران.

 .4شماره 

 ،و ندیرخانلون آری ،پورقلی اصغر؛[ پورعزت، علی30]

بندی عوامل شناسایی و اولویت(. 1389) .سمیرا

 .هادانش در دانشگاه سازیاثرگذار در تجاری

 .7، سال دوم، شماره فصلنامه توسعه کارآفرینی

 پور،عباس د؛یحم ان،یمیرح ار؛یبخت دپور،محمو[ 31]

های چالش یواکاو(. 1391) .یعل دالور، و عباس

 هئو ارا یعلوم انسان قاتیتحقسازی یتجار یفرارو

در علوم  تیابتكار و خالق ی.انهیزم هینظر کی
 .2شماره  ،دوره دوم ،یانسان

 ،و ندیرخانلوآرین  ،پوراصغر، قلی[ پورعزت، علی32]

تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی (. 1389. )سمیرا

فصلنامه  سازی دانش در دانشگاه تهران.و تجاری
 .4، سال دوم، شماره سیاست علم و فناوری

 ،صمدی مصطفی؛ ،عمادزاده نیا، شهرام؛هاشم[ 33]

های روش(. 1388پرویز. ) ،ساکتیو  سعید

 .آنهای در آموزش عالی و چالشسازی تجاری

 .(6)پیاپی  2سال دوم، شماره ، یمجله آموزش عال

. علی ،نژادو پیرانآرین  ،پورقلی [ عباسی، بدری؛34]

در سازی پیامدهای ناخواسته تجاری(. 1386)

ریزیی در فصلنامه پژوهش و برنامه. آموزش عالی
 .46شماره آموزش عالی، 
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Abstract 

Recently, the issue of knowledge and technology commercialization has expanded among policymakers 

and scientific circles. Global economic condition in recent years has led the development plans (Chapter 

IV of the Fourth Development Plan, Articles 16, 17 and 18 of the Fifth Plan) [1,2], to consider it. 

Policymakers constantly discuss the third generation of universities; the ones involved in entrepreneurial 

activities. From the researchers’ viewpoint, identification, creation and commercialization of intellectual 

property has become an institutional goal of the academic system in this era. 

The concept of academic entrepreneurship as well as commercialization of science, like many other 

concepts, have been imported from the outside geographic boundaries into the country. It can provide 

opportunity of using other communities’ experiences and at the same time, creating challenges in 

accordance with the contextual, structural and cultural characteristics. Therefore commercialization 

subject in Iran should be constructed in respect to its local and contextual characteristics rather than 

mere implementation of leading countries’ patterns. This paper aimed to identify and describe the major 

considerations of science commercialization in Iran, in order to encourage commercial activities in 

scientific societies and universities. 

Keywords: Commercialization of science, intellectual property, structural considerations, cultural 

considerations 
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