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چکیده 
هدف از مقاله حاضر این است که مهمترین شکافهای نظری در مااحره تجاریسازی تحقیقار علمی در داخل و خارج کشور
نشان داده شود .همچنین برخی از مهمترین ایدههای تحقیقاتی برای ترسیم مسیر آینده این موضکوع طکرح شکود .روش بکه ککار
گرفته شده در تحقیق کتابخانهای و تحلیل مفهومی است .در ادبیار جهانی مشاهده میشود برخی آثار بکه طکور عمکده بکر پایکه
نظریههای جامعهشناسی علم علیه تجاریسازی تحقیقار علمی استدالل کردهاند و برخی آثار با استفاده از نتایج عینکی و تجربکی
دفاعیه خود را از تجاریسازی به مرابه واقعیتی موجود ارائه دادهاند .در ادبیار داخلی ،پنج موضوع اصلی مکورد توجکه نویسکندگان
چنین است :تعریف مفاهیم مربوط به تجکاریسکازی تحقیقکار علمکی؛ مکدلهکای اجرایکی مناسکب در ایکران؛ عوامکل موفقیکت
تجاریسازی علم در دانشگاههای جهان و ایران؛ موانع موجود در ایران؛ پیامدهای مراکت و منفکی آن .دو موضکوع اخیکر اهمیکت
بیشتری در ادبیار داخلی داشته است .اکرراً جامعه علمی مدیریت و تا حدی کمتر ،جامعهشناسان به این مااحره وارد شدهاند .سایر
اندیشمندان در حوزههای سیاست علم ،اقتصاد علم و فلسفه علم نسات به این موضوع بیتوجه بکودهانکد .مااحرکه تجکاریسکازی
تحقیقار علمی در داخل کشور فاقد چهارچوبهای نظری مناسب جهت تحلیل ،ارزیابی و پرداختن به ضرورر موضوع است.
کلیدواژهها:تجاریسازی تحقیقار علمی ،اقتصاد علم ،دانشگاه و صنعت ،ماانی نظکری تجکاریسکازی ،سیاسکتگکذاری علکم و

فناوری .
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در راستای یکافتن موانکع تجکاری سکازی در شکرای بکومی
مقالههایی نوشته اند .ایشان نیز بیشکتر بکه مطالعکه مکوردی
پرداخته و با نشاندادن موانع تالش میکنند مکدل مناسکای
برای ایران ارائه دهند .عالوه بر متخصصان مکدیریت ،عکده
کمی از جامعهشناسان نیز به این مااحره ورود کردهاند .آنهکا
بککا ارائککه سککخنرانیهککایی مخالفککت خککود را بککا واگککذاری
پژوهش های علمی به بخکش خصوصکی اعکالم ککردهانکد.
جامعهشناسان ،تجاریسازی را با اثرار منفکی بکرای علکوم
انسانی و دانشگاه در نظر مکیگیرنکد .تجکاریسکازی سکاب
می شود منطق مهندسی بکه همکه علکوم تحمیکل شکود .در
نتیجه علوم انسانی ،به عنوان مرال جامعهشناسی ،بکیارزش
میشوند و از رسالت اصلی خود ککه هکدایت جامعکه اسکت
بککازمیماننککد .همچنککین تجککاریسککازی هویککت فرهنگککی-
اجتماعی دانشگاه را ضکعیف مکیکنکد .دانشکگاه بیشکتر بکر
درآمدزایی و تأمین هزینهها متمرکز میشود و از تأثیرگذاری
فرهنگی و سیاسی غافل میماند.
مقایسککه ادبیککار داخلککی و خککارجی نشککان مککیدهککد
پژوهشگران داخلی به دناال ارائه چهارچوب نظری مناسکای
برای نظاممندکردن موضکوع تجکاریسکازی ،روشکنککردن
مفاهیم آن و داوری دربکاره آن ناکودهانکد .در حکالی ککه در
ادبیککار خککارجی دالیککل علیککه تجککاریسککازی ماتنککی بککر
نظریه های مانایی مانند اقتصاد علم و جامعکهشناسکی علکم
است.
در مقاله ادبیار داخلی و خارجی ،بکه همکراه ایکدههکای
اصلی آنها معرفی میشود .هر چند بکه تمکام ادبیکار اشکاره
نمی شود ولکی تکالش بکر ایکن اسکت تکا اکرکر منکاطق در
جغرافیای بحث ترسیم شود .مرور ادبیار به نحو تحلیلکی و
انتقادی است .با آشکارشدن موضوعهای اصکلی در ادبیکار
خارجی و داخلی و مقایسه آنها ،کماودهای نظری موجود در
ادبیار داخلی روشن می شود .در پایان ،با ذکر چنکد مسکئله
مسککیر پککژوهشهککای بعککدی پیشککنهاد مککیشککود .چنککین
پژوهشهایی میتوانند تجکاریسکازی تحقیقکار علمکی در
ایران را تقویت کنند.

مقدمه
مااحره تجاری سازی تحقیقار علمی در سالهای اخیکر
به شکل روزافزونی محافل علمی ،سیاسی و اقتصادی کشور
را متوجه خود کرده است .این مااحره و مفاهیم وابسکته بکه
آن در برنامه های متأخر توسعه و اسناد باالدستی دیگر نظیر
نقشه جامع علمی کشور به طور جدی مطکرح شکده اسکت.
تحقق عینی این گفتمان را هم مکیتکوان در شککلگیکری
نهادهککایی همچککون معاونککت علمککی و فنککاوری ریاسککت
جمهوری ،دفاتر ارتااط با صنعت دانشکگاههکا ،شکرکتهکای
دانشبنیان ،پارکهای علکم و فنکاوری و نهادهکای مشکابه
مشاهده کرد .با وجود این ،گفتمان تجاریسکازی تحقیقکار
علمی همچون بسیاری دیگر از گفتمانهای سیاستی شکایع
در ایران در گذشته و امروز بدون توجه کافی به ریشههکای
تککاریخی شکککلگیککری آن در کشککورهای توسککعهیافتککه و
همینطور بدون بررسی کافی ماانی نظری مکرتا بکا آن در
محافل علمی و سیاستگذاری ما رواج یافته است.
مرور ادبیار جهانی نشان میدهد واگذاری کامکل علکم
به بخش خصوصی مورد قاول همه نویسندگان ایکن حکوزه
نیست .عدهای در دفاع از خصوصیسازی تحقیقکار علمکی
نشان میدهنکد ککه ایکن امکر منکافع اجتمکاعی را افکزایش
میدهد و مسائل مربوط به تخصیص بودجه علم و فنکاوری
را بهتر حل میکند؛ اما برخی از نویسندگان چنین رویکردی
در مدیریت علم را مانع پیشرفت میدانند .مخالفان نگران از
بین رفتن ماهیت علم و ارزشهکای میکان دانشکمندانانکد.
ویژگی بارز ادبیار جهانی استفاده از چهارچوب های نظکری
جامعهشناسی علم و اقتصاد علم است.
در ادبیار داخلی نیز موافقکان و مخالفکان در رابطکه بکا
تجاری سازی تحقیقار علمی مقاالتی نوشته اند .بیشتر ایکن
نویسندگان متخصصان در زمینه مدیریتاند .عدهای از آنهکا
اهمیککت و ضککرورر خصوصککیسککازی علککم را بککهعنککوان
پیشفرض گرفتهاند و در نوشتهها و پژوهشهکای خکود بکه
دناال یافتن مدلهای مناسب اجرایی آناند .عدهای دیگر از
متخصصان مدیریت با ایکن رویککرد مخالفکت ککرده انکد و
تککأثیرار منفککی تجککاریسککازی را در چنککد نمونککه مراکککز
دانشگاهی و پژوهشی نشان داده اند .عده ای از موافقان نیکز
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دوم عالقه زیادی به جمع آوری شکواهد تجربکی دارنکد .بکه
عنوان مرال از نظر نلسون هیچگونه شکواهدی وجکود نکدارد
دال بر اینکه تجاریسازی اعتاار پژوهشی دانشگاه را تغییکر
داده است .از نظر طرفداران تجاریسازی ،علم باید از سطح
عمومی ،به مرابه کنجکاوی صرف ،بیرون آیکد و بکه سکمت
پژوهش های هدفمند و سودمند حرکت کند .در ایکن راسکتا،
اقتصاد عامل اصلی داوری درباره موفقیت علمی است [.]1
سندرا شیلو [ ،]2یکی از موافقان تجاریسازی ،استدالل
میکند تولید علم به مرابه کاالی عمومی به شکلی ضروری
«خیر جامعه» 7را افرایش نمیدهد .نتکایج پکژوهش بکر اثکر

مباحثه جهانی

دو رویکرد غالکب در ادبیکار جهکانی مکرتا بکا بحکث
تجاریسازی تحقیقکار علمکی پدیکد آمکده اسکت .رویککرد
نخست ،بیشتر نگران این است که در جریان تجاریسکازی
علم ویژگیهای ذاتی آن از بین بکرود .نویسکندههکای ایکن
رویکرد ،با توجه بکه دیکدگاه کارکردگرایانکه مرتکون ،چهکار
ویژگی برای ماهیت علم قائلاند:
 .1جهان گرایی1؛ که تضمین میکنکد معرفکت علمکی
تنها با معیارهای عینی ،غیرشخصکی و غیکرمحلکی
ارزیابی میشود؛
 .2اشیراکگرایی2؛ به این معنا که محصول علم ثرور

عمومیشدن بیفایده و بکیاثکر خواهنکد شکد .دو تعریکف از
کاالی عمومی وجود دارد .کاالی عمومی ،به معنای عرفکی
آن ،کاالیی است که برای عموم مردم خکوب باشکد؛ ماننکد
خدمار و فعالیتهایی همچون نظافکت شکهری ککه بکرای
جامعه و شهروندان مفید است .کاالی عمکومی ،بکه معنکای
اقتصادی آن ،ککاالیی اسکترناناپکذیر و رقابکتناپکذیر اسکت.
کاالی استرناناپذیر ککاالیی اسکت ککه نتکوان دیگکران را از
مصرف آن منع کرد؛ مانند رودخانه که هر فردی اجکازه دارد
در آن ماهیگیری کند .کاالی رقابتناپذیر کاالیی است ککه
بر اثر استفاده از بین نرود و تمام نشود .شکیلو معتقکد اسکت
دوگانه کاالهای عمومی و خصوصی دقیق نیست .بر اساس
دو ویژگی استرناپذیری و رقابتپذیری چهار نکوع ککاال بکه
لحا اقتصادی به وجود مکی آیکد :خصوصکی8؛ باشکگاهی9؛
مناع دارایی مشترک10؛ عمومی( 11جدول .)1

عمومی جامعه است؛
 .3بیغرضی3؛ ککه نشکانگر بکیطرفکی دانشکمندان و
عالقه آنها به خود طایعت است؛
 .4ش سازمانیافیه4؛ هیچ جناهای از جهان را ناایکد
مقدس و نقد ناپذیر دانست.
نویسککندههککای رویکککرد نخسککت ،در مخالفککت بککا
تجاریسازی تحقیقار علمی ،تأثیر آن بر نرمهکای مرتکونی
نهاد علم را نشان می دهند .مخالفان تجاریسکازی معمکوالً
روایتهای طوالنی ارائه مکیدهنکد و در نوشکتههکای خکود
ماهیککت 5و گسککتره 6تجککاریسککازی را بککه لحککا تجربککی
اندازه گیری میکنند .ایشان در اکرر مقالههای خود ،با ارائکه
تحلیل های نظری ،به جناههای آسیب پذیر علم می پردازنکد
[.]1
رویکرد دوم نگاه خکوشبینانکهای نسکات بکه پیشکرفت
تجاریسازی تحقیقار علمکی دارد .از نظکر ایشکان ،مسکئله
اصلی این است که چگونه فناوری از پژوهشهکای پایکه در
نظام دانشگاهی به تولید و عرضه کاالهای جدیکد در حکوزه
تجککاری تاککدیل شککود .بککرای حککل ایککن مسککئله بایککد بککه
تخصیص های متفاور بودجه توجه کرد .طرفداران رویککرد
1. universalism
2. communism
3. disinterestedness
4. organized skepticism
5. nature
6. extent

7. The good of society
8. Private Good
9. Club Good
10. Common Property Resource
11. Public Good
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جدول  .1چهار نوع کاال از دیدگاه شیلو
نوع کاال

رقابتپذیر

رقابتناپذیر

استثناپذیر

کاالا خصوصی
(کامپیوترها ،ماشینها ،داروها)

کاالا باشتاهی
(تسهیالتی که توسط کنسرسیو به وجود میآید)

استثناناپذیر

کاالا منبع مشترک
(رودخانه که هرکس براا ماهیتیرا میتواند از آن استفاده کند)

کاالا عمومی
(پژوهش چاپشده ،اطالعات)

تحلیل دقیق مفهکوم ککاالی عمکومی نشکان مکیدهکد
کاالی عمومی به معنای اقتصادی ،لزوماً کاالی عمومی بکه
معنای عرفکی نیسکت .بکه عاکارر دیگکر ککاالی عمکومیِ
اقتصادی از روی ضرورر منافع جامعه را افزایش نمیدهکد.
پس معنای دقیقتر این پرسش که «آیا علم کاالی عمومی
است؟» چنین خواهد بود :آیا تجاری سازی تحقیقار علمکی
منافع جامعه را افزایش میدهد؟ به عاارر دیگر اگر علم به
یک کاالی خصوصی ،به معنای اقتصادی ،تادیل شود آنگاه
میتواند کاالی عمومی ،به معنای عرفی ،نیز باشد؟
از نظر شیلو سه دیدگاه درباره رابطه میان تجاریسکازی
و منافع اجتماعی وجکود دارد :ناسکازگاری ،مکمکل و عامکل
حیاتی .1عدهای معتقدند تجکاریسکازی در تضکاد بکا منکافع
اجتماعی است .برخی تجاریسازی را مکملِ منافع اجتماعی
میدانند و استدالل میکنند تجاریسازی منافع اجتماعی را
افزایش میدهد .زیرا دانشمندانی که پتنکت بیشکتری دارنکد
انتشارار بیشتری نیز دارند .شکیلو تجکاریسکازی را عامکل
افزایش منافع اجتماعی

حیاتی برای افکزایش منکافع اجتمکاعی مکی دانکد .او نشکان
مککیدهککد در مکانیسککمهککای افککزایش منککافع اجتمککاعی،
تجاریسازی مرحله حیاتی است [.]2
3
در مکانیساام اول منککافع اجتمککاعی از ب که کککار بککردن
محصوالر ،رویهها یا خدمار بکه دسکت آمکده از پکژوهش
حاصل میشود .به عنوان مرال منفعت اجتمکاعی بکا انتشکار
یک مقاله پژوهشیِ داروسازی افزایش نمی یابد .زمکانی ککه
نتیجه علمی مقاله به نوعی داروی خاص تادیل میشود ،آن
دارو به منفعت اجتماعی 4می افزاید .بکا توجکه بکه مکانیسکم
اول 5منافع اجتماعی زمانی بیشینه میشود ککه محصکوالر
پژوهش در مقیاس بزرگ به ککار رونکد .ایکن امکر تنهکا در
جریان تجکاریسکازی موفکق امککانپکذیر اسکت؛ بنکابراین
تجاری سازی بکرای افکزایش منکافع اجتمکاعی یکک عامکل
اساسی است .مکانیسم اول را با نمودار زیر نشان میدهیم:

به کار بردن محصو ت

محصو ت

و خدمات

و خدمات

نتایر

پژوهش

نمودار  .1مکانیسم اول افزایش منافع اجتماعی

در مکانیسم دوم 2منافع اجتماعی ،به طور غیرمسکتقیم،
از طریق افزایش نتایج پکژوهش هکای حاصکل از مشکارکت
بخش خصوصی افزایش می یابد .به عنوان مرال ،مشکارکت
بخش خصوصی در زیست -فناوری سکاب شکده اسکت تکا
نتایج پژوهشی افزایش یابد .افزایش نتایج پژوهشها منجکر

به تولیکد داروهکای جدیکد مکیشکود و در نتیجکه ،سکالمت
عمومی جامعه افزایش مکی یابکد .مطکابق  ،M2هکر انکدازه
مشارکت بخش خصوصی بیشتر شود نتکایج پژوهشکی نیکز
افزایش مییابد و به طور غیرمستقیم منافع اجتماعی نیز باال
میرود [ .]2مکانیسم دوم را در نمودار زیر نشان مکیدهکیم:

1. Conflict, Complement, or CriticalComponent
2. M2

3. Societal Benefits
4. S. B.
5. M1

1

2
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افزایش منافع اجتماعی

افزایش نتایر پژوهش

مشارکت بخش
خصوصی

پژوهش

نمودار  .2مکانیسم دوم افزایش منافع اجتماعی

باید استفاده ککرد؟ در ایکن راسکتا ،الزم اسکت دو مسکئله از
یکدیگر متمایز شود .مسئله الف :تخصیص کلکی منکابع بکه
علم و فناوری است .مسائله ب :تخصکیص منکابع الزم بکه
بخش نظامی به خصوص فناوری نظامی است .مسئله الکف
با فرضیههای اقتصاد حل میشود .بازار آزاد راهحل مناسکای
برای تخصیص منابع در حوزه علم و فنکاوری ،ماننکد سکایر
حوزهها ،است .نظامهای آزاد قیمت ساب میشود منکابع بکه
سمت موضوعهای ضروری و مورد تقاضکا تخصکیص یابکد.
همچنین آزادی افراد برای انتخکاب شکغل کمکک مکیکنکد
کماودهای شغلی برطرف شود و ارزش کار دانشمندان حفظ
شود .به عنوان مرال اگر در بخشی نیاز به منابع انسانی دیده
شود ،حقوق افراد در آن بخش افزایش خواهکد یافکت و بکه
طاع افراد بیشتری به آن بخش سوق مکییابنکد .در مقابکل،
برنامه ریزی متمرکز دولتی ،به دلیل دخالت در تعیین قیمکت
و شغل افراد ،محاساار اقتصادی را دچار مشککل مکیکنکد.
برای پاسخ به مسئله ب ،تخصیص منابع به فناوری نظامی،
میتوان گفت :وظیفه دولت حفظ امنیکت و دفکاع از جکان و
مال مردم اسکت پکس تخصکیص منکابع در زمینکه فنکاوری
نظامی به عهده دولت است .ولی باید به دو نکته توجه کرد.
اول اینکه ،از آنجا که منابع محدودند ،تخصکیص منکابع بکه
بخش نظامی از منابع بخش غیرنظامی میکاهکد .در حکالی
که بخش نظامی متکی بر کاالها و خدمار حاصل از بخش
غیرنظامی است .به عنوان مرال ،تانکهای نظامی نیکاز بکه
تولید پربازده کارخانههای آهن و فکوالد دارنکد .دوم اینککه،
آزادی اقتصادی کارایی اقتصادی را افزایش می دهد .از آنجا
که دولت مسئول است کارایی اقتصکادی را افکزایش دهکد،
باید مسائل نظامی را تا حکد امککان بکه بخکش خصوصکی
واگذار کند؛ بنابراین ،الزم است در بخش نظامی نیکز دولکت
بککه عنککوان مصککرفکننککده عمککل و تجهیککزار و تحقیقککار
تولیدشده شرکتهای خصوصی را خریداری کند [.]3

نمودارهای فوق نشان میدهنکد چگونکه پکژوهشهکای
علمی در جریان مکانیسمهای  M2و  M1منافع اجتمکاعی
را افککزایش مککیدهنککد .مرحلککه سککتارهدار در هککر مکانیسککم
مرحلهای را نشان میدهد که تجاریسازی نقش حیکاتی در
آن دارد؛ بنابراین از نظر شیلو تجاریسازی با تاکدیل نتکایج
پژوهشی به محصوالر ککاربردی و بکا افکزایش تحقیقکار
علمی ،به طور مستقیم یا غیرمسکتقیم ،بکرای افکزایش خیکر
جامعه ضروری است .نکته قابل توجه در دیدگاه شکیلو ایکن
است که در مکانیسم اول حمایت تجاری سازی در مراحلکی
صورر می گیرد که نتایج تحقیقکاتی بکه محصکول خاصکی
تادیل شده باشند .در حالی که پژوهشهای علوم پایکه ،بکه
ضککرورر و بککه سککرعت بککه محصککوالر خاصککی تاککدیل
نمیشوند .شیلو به این دسته از پژوهشهای بنیادین ،ماننکد
فیزیک پایه یا ریاضیار ،در مکانیسم خود تکوجهی نداشکته
است .همچنین ،مشارکت بخش خصوصی در مکانیسم دوم
ممکن است تهدیدهایی بکرای ارزشهکای اصکلی علکم بکه
وجود آورد .به عنوان مرال ،با مشارکت بخش خصوصی علم
از حالت اشتراکی خارج می شود .چون بخش خصوصکی بکه
سرمایهگذاری عالقهمند است نتایج تحقیقار علمی خکود را
محرمانه نگه میدارد .عالوه بر این ،به دلیکل اینککه هکدف
بخش خصوصی رسیدن به نتایج اقتصادی مرات با کمترین
هزینه است ،به سمت علکوم ککاربردیتکر گکرایش خواهنکد
داشککت و از ایککن جهککت علککوم پایککه نیککز در مکانیسککم دوم
بالتکلیف خواهد بود.
راتاارد ،یکی دیگر از مدافعان تجاری سازی ،معتقد است
مکانیسم بازار آزاد بهترین راه حل برای مسکائل مربکوط بکه
تولید و نشر علم و فناوری است .از نظر راتاکارد ،تخصکیص
منابع یکی از مهمترین مسائل اقتصکاد اسکت .چگونکه بایکد
عوامل گوناگون مولد اقتصاد نظیکر زمکین ،نیکروی ککار یکا
سرمایه را تخصیص داد و چقدر از هر کدام را با چه هکدفی
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[« ]4اشتراکگرایی» را ،به عنوان یکی از نرمهای مرتکونی،
در مورد دانشمندان مرکز ارابیدوپسیز 1بررسی میکند .او بکه
کمک اطالعار بایگانیشده و مدلهای پنل ،نشان میدهد
جامعه دانشگاهیان عالقکه جکدی بکه اشکتراک اطالعکار و
ایدهها دارند .در مقابل ،شرکتها معموالً ایدهها و منابعشکان
را در طوالنیمدر کنترل میکنند .زمکانی ککه دانشکگاه در
تعامل بیشتری با صنعت قرار میگیکرد ،دانشکگاهیان کمتکر
میتوانند اطالعار و ایدهها را آزادانه بکه اشکتراک بگذارنکد.
یافتههای آماری نشان میدهد دانشگاهیانی که با شرکتها
همکاری میکنند ،اغلب در منابع و ایدههای پکژوهشهکای
تحت حمایت ،قابل اعتمکاد شکرکت نیسکتند .مشکارکت بکا
صنعت دانشگاهیان را مجاور می کند منابع تحقیقکاتی را بکا
احتیاط بیشتری مدیریت کنند .به ایکن ترتیکب دانشکگاهیان
باید از اشتراک علم فاصله بگیرنکد و هنگکامیککه در یکک
پروژه مشارکتی با صنعت وارد میشوند ،نمکیتواننکد دیگکر
دانشگاهیان را در یافتههای پژوهشی خود سهیم کنند .ایکن
اتفاق برای دانشگاهیان خوشایند نیست و انتشار ایدههای نو
و ورود نویسندگان جدید را میکاهد.
برخی از مقالهها به اثر تجکاریسکازی در حکوزه علمکی
خاصی میپردازند .به عنوان مرال ،راندالز ابعاد تجاری دانش
هواشناسککی در کشککورهای انگلسککتان و آمریکککا را مطالعککه
می کند .سکازمان هواشناسکی در هکر دو کشکور ماتنکی بکر
رویکرد نئولیارالیسم عمل میکند .در کنار تجاریسازی علم
هواشناسی مشتقار آبوهوایی 2شکل گرفته است .مشتقار
آبوهککوایی ،قراردادهککای تجککاریانککد کککه بککر مانککای آن
شرکتهایی ککه شکاخصهکای هکوا (ماننکد دمکا ،رطوبکت،
بارندگی برف ،سرعت باد) را ماادله میکنند بتوانند هزینهها
و سود و زیانشان را مدیریت کنند .رویککرد نئولیارالیسکم در
هواشناسی بازارهایی را به وجود آورده است که محصکوالر
تجاری آن شاخص هکای هواشناسکی اسکت .رانکدالز نشکان
می دهد هواشناسکان تجکاری پکژوهش هکای مانکایی ارائکه
نکردهاند و سوداگران مشتقار آبوهوایی ،3ناکام مانکدهانکد.
سککوداگران بککا رژیککمهککای تخصککیص بودجککه در بریتانیککا و

راتاارد معتقد است بازار آزاد مسائل دیگر را نیکز ،عکالوه
بر مسئله تخصیص منابع ،بهتر حل میکند .به عنوان مرال،
مسئله کماکود دانشکمندان بکا مکانیسکم بکازار آزاد بهتکر از
مداخله دولت حل میشود .در بکازار آزاد بکه محکض اینککه
حرفه خاصی کاهش یابد حقوق آن افزایش پیدا مکیکنکد و
افراد فوری به آن حرفه جذب می شوند .همچنین بکازار آزاد
مسئله کماود تحقیقار علمی را نیز به خوبی حل مکیکنکد.
تاریخ نوآوری در قرن بیستم نشان میدهد بیش از نیمکی از
 61اختراع ثات شده توس مخترعکان شخصکی یکا افکرادی
انجام شده است که با منابع بسیار محدود ککار مکیکردنکد.
موفقیت مخترعان مستقل به دلیل ماهیکت نکوآوری اسکت:
«ویژگی بنیادی نوآوری این است که مسیر رسیدن به آن از
قال معلوم نیست؛ بنابراین هر چه یک مخترع کمتکر اسکیر
پیش داوریهای ماتنی بر آموزش یکا سکنت باشکد ،شکانس
بیشتری را در فرار از چالههای باورهکای مکورد قاکول عکام
دارد» [.]3
راتاارد در تحلیل های خود چندان به تأثیرار بلندمکدر،
باواسطه و غیرقابل پیشبینی تحقیقار بنیادی نمکیپکردازد.
نمونههایی که بکرای موفقیکت تحقیقکار علمکی در بخکش
خصوصی طرح می کند بیشتر محصول پایانی پژوهشهکای
ککاربردیانککد .بایککد توجککه داشکت ایککن پککژوهشهککا بککدون
پیشزمینهای میسر نخواهد شکد ککه علکوم بنیکادی ایجکاد
میکنند .او همچنین به نقش سنتها و نرمهای درونی نهاد
علم بیتوجه است .اگر علم ماهیت اشتراکی خود را به دلیل
خصوصیشدن از دست دهد آنگاه آیا انااشت علم بهگونهای
خواهد شد که مخترعکان مسکتقل بکه نتکایج موفقیکتآمیکز
برسند؟ عالوه بر این ،آیا قراردادهای هنگفت دانشمندان بکا
بخککش خصوصککی «ویژگککی بنیککادی نککوآوری» را از بککین
نمی برد؟ آیا این قراردادها دانشمند را اسیر پیشداوریهکا و
جهتهای از پیشساخته نمیکند؟
در قطککب دیگککر گفتمککان تجککاریسککازی ،در اردوگککاه
مخالفان ،برخی مقالکههکا ضکمن پکژوهش هکای تجربکی و
مطالعه موردی ،تأثیر تجاریسازی و خصوصیسازی علم را
بر نرم های مرتونی ارزیابی میکنند .به عنوان نمونکه ،اوانکز

1. Arabidopsis
2. Weather derivatives
3. weather derivatives traders
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ایککاالرمتحککده ،در رابطککه بککا درخواسککت اطالعککار الزم،
پیش بینی و سایر خدمار ،به مشکل مکی خورنکد .او نتیجکه
می گیرد زمینه ملی در برخی پروژهها بسکیار اهمیکت دارد و
خصوصیسازی برای تمام کاربران مفید نیست [.]5
لیو و دیگران ،با اسکتفاده از نمونکه بازسکازی رودخانکه،
نشان مکیدهنکد منطکق هکای نئکولیارال بکازار سکنتهکای
دانشمندان و رواب میان بخش خصوصی و عمومی علکم را
تغییر میدهند .تکیه بر مدیریت نئولیارال ساب میشکود تکا
دانشمندان محیطی علمی و کاربردی تولیکد کننکد ککه سکه
ویژگی دارد:
 .1این دانش به صکورر بسکته آموزشکی اسکتانداردی
آموخته شود؛
 .2برای آژانس ها قابکل اسکتفاده باشکد تکا توسک آن
تصمیمهای خود را توجیه کنند؛
 .3مانایی برای بازارهای جدید در خدمار اکوسیسکتم
فراهم آورند.
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مهمترین نهاد در زمینه خصوصیسازی پکژوهش اسکت .در
حالی که خصوصی سازی پژوهش های علمکی زیرمجموعکه
جریانهای بزرگ تر اقتصادی و سیاسی اسکت ککه از سکال
 1980در بخش های متفاور جلوه کرده است .سکاختارهای
نوین پژوهش ،از سال  ،1980ساب شده است تا شکلهای
جدیدی از مالکیت فکری و نظام کنترل بر نتایج پژوهش به
وجود آید .فناوریهای ارتااطی نو و مسیرهای شغلی جدیکد
نیز در این مسیر شکل گرفت .همه این موارد ساب شکد تکا
تحقیقار علمی به سکمت خصوصکیشکدن گکرایش یابنکد؛
بنککابراین ،دانشککگاههککا لزومکاً بهتککرین نهککاد بککرای ارزیککابی
پیامدهای تجاریسازی علم نیستند [.]1
از نظر میروسکی ،علکم ماهیکت فرازمکانی نکدارد .علکم
مستقل از نهادهای مربوط به آن نیست .رشد علکم وابسکته
به مسیری است که ساختارهای اجتماعی انتخاب میکننکد.
علم در بخش هایی غیر از دانشگاه سازماندهکی مکیشکود.
دانشگاه فق بکه ایکن تغییکرار پاسکخ مکیدهکد .دانشکگاه
تصمیم گیرنده نهایی در رابطه با مسیر توسعه علکم نیسکت.
پککس دانشککگاه نم کیتوانککد معیککار مناسککای بککرای محاسککاه
پیامدهای تجاریسازی تحقیقار علمی باشکد .محکی هکای
شرکتی 1و محصکوالر نوآورانکه آنهکا معیکار بهتکری بکرای
محاساه پیامدهای تجاریسازی علمانکد .بکه عنکوان مرکال،
«سازمان پژوهش قراردادی» 2در صنعت دارو نهکاد مهمکی
است که بر خصوصیشدن تحقیقار علمی تکأثیر عمکدهای
گذاشته است .با وجود این ،نقش و تأثیر این نهاد در ادبیار
حاضر دیده نمیشود .میروسکی با تکیه بر یافتههای آماری،
نککاظر بککر سککی آر اوهککای صککنعت دارو ،نشککان مککیدهککد
نادیدهگرفتن سی آر اوها چه اشکالی در محاساار دو جریان
افراطی حاضر ،موافقان و مخالفان تجاریسازی علم ،ایجکاد
کرده است [.]1
نگاه انتقادی میروسکی نسات به گفتمان تجاریسکازی
علم همچنان در مقاله دیگر او با همکاری لیو و رانکدال []7
دیده می شود .از نظر ایشکان ،تجکاریسکازی علکم از تکأثیر
نئولیارالیسم بر نهاد علم شکل گرفته است و «پژوهشکگران

در این راستا ،علم خصوصکی تأثیرگکذارترین مکدعاهای
معرفتی ،کاربردهای بسیار وسیع و نظامهای آموزشی بکرای
احیای رودخانهها در آمریکا را فراهم میکند .لیکو اسکتدالل
میکند که نیازهای بازارها و آژانسها بهسختی در این رویه
خصوصی سازی دخالکت داده مکی شکوند .همچنکین ،اثکرار
حاصل بر علم بازسازی رودخانه در آمریکا نمیتوانکد بکدون
توجه به رواب اقتصادی -سیاسی توصیف شود [.]6
مرور مقالههای انگلیسی نشکان مکیدهکد دو مجموعکه
ادبیار اصلی در حوزه تجاریسازی تحقیقار علمکی وجکود
دارد .از یک سو ،مقالههایی در دفاع از تجاریسازی دالیکل
نظری طرح ککردهانکد و در سکمت دیگکر ،بیشکتر بکا طکرح
نمونههای نقض و تأکید بر نرمهای مرتونی به مخالفکت بکا
جریان تجاریسازی پرداختهانکد .در میانکه ایکن دو جریکان،
رویکرد نوظهوری هم ایجاد شده است ککه بیشکتر بکا نگکاه
تحلیلی و نقادانه به ادبیار پیشین ،سکعی مکیکنکد تصکویر
متعادلتری از بحث تجاریسازی علکم رسکم کنکد .فیلیک
میروسکی ،به عنکوان یککی از چهکرههکای اصکلی گفتمکان
تجاریسازی ،متولی رویکرد اخیر است.
میروسکی معتقد است موافقان و مخالفان تجاریسکازی
تحقیقار علمی به اشتااه فرض کردهانکد دانشکگاه اولکین و

1. Corporate Sphere
)2. Contract Research Organization (CRO
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برای حق ثات اختراع 3در آمریکا وضع شد .عالوه بکر حکق
ثات اختراع ،قراردادهای انتقال داده هکا بکه عنکوان ابکزاری
برای کنترل مالی پژوهشها در نظر گرفته شد .از نظر لیو و
همکاران ،سیاستگذاری نئولیارال علم به ورای نظام پتنکت
ادامه می یابد و بر روش ها ،سازمان و محتوای علم نیز تأثیر
میگذارد .به عنوان نمونکه ،بخکش صکنعت بکه نویسکندگی
شاحگون 4مقاله ها و مدیریت شکاحگکون 5فراینکد پکژوهش
مشغول مکیشکود .شکرکتهکا افکراد متخصصکی اسکتخدام
میکنند تا روی دادهها کنتکرل داشکته باشکند و بکا نوشکتن
مقالههایی آن دادهها را تفسیر کنند .پس از این شرکتها از
دانشگاهیان مشهور میخواهند نام آنها به محصکول پایکانی
افزوده شود .به این ترتیکب ،مکدیریت نئکولیارال علکم خکود
«فرد» را مانند پژوهش او میخرد [.]7
عالوه بر اینها ،میروسککی [ ]8پرسکش هکای بنیکادینی
درباره اقتصکاد سیاسکی علکم طکرح مکیکنکد .او بکا کشکف
ریشههای تاریخی و ایدئولوژیک گفتمان تجاریسازی علکم
دانشگاهی ،تالش میکند تا بکه پکرورش نگکاهی انتقکادی،
تحلیلی و عمیق به این موضوع بپردازد .میروسکی در کتاب
 Science-Martدو موضککوع اصککلی را دناککال مککیکنککد:
نخست ،تجاری سازی علم بر اثر تالشهایی حاصکل شکده
اسککت کککه بککا دسککتور کککار نئککولیارالهککا مککرتا انککد .دوم،
تجاری سازی برتری علمی آمریکا را ککاهش داده اسکت .او
تالش های دولت آمریکا برای مدیریت پژوهشهای علمکی
را بررسی میکند و نشان مکیدهکد مالکیکت فککری بکرای
زندگی دانشگاهی ضروری اسکت .میروسککی بکه مکدیریت
جهانی نوین نیز توجه داشته است و در نهایت به آسیبهای
وارد بر علم دانشگاهی میپردازد که از بحث تجکاریسکازی
ناشی شدهاند.
بنابراین موضوع تجاریسازی تحقیقار علمی در خکارج
از کشور همچنان قابکل بحکث اسکت .عکدهای از آن دفکاع
میکنند و تجاری سازی را برای رشد و توسکعه اقتصکادی و
علمککی الزم مککیداننککد .عککدهای ،در مخالفککت بککا آن،
تجاریسازی را عامل از بین رفتن ماهیت علکم و نهادهکای

علککم ،فنککاوری و جامعککه توجککه هماهنککگ و منسککجمی بککه
نئولیارالیسککم نداشککتهانککد» .نئولیارالیسککم ،از نظککر لیککو و
همکاران ،فار از خوانشهای گوناگون در ملل مختلکف8 ،
موضوع اصلی را دناال میکند:
 .1بککازار پردازشککگر ایککدهآل اطالعککار اسککت .بککازار
اطالعار بسیاری مانند تعیین قیمت کاال و خدمار
را در خود دارد؛
 .2نئولیارالیسم منطق دولکت را نقکد مکیکنکد .دانکش
دولت محدود است به همین دلیل نمکیتوانکد نکاظر
موفقی باشد؛ در حالی که بازار مکیتوانکد بکه انکدازه
کافی اطالعار را به دست آورد و پردازش کند؛
 .3سیاست مرل یک بازار عمل و نظریکه اقتصکادی از
«دموکراسی» را تحمیل میکند؛
 .4نهادهای دولتی باید مستقل و خودمختار باشند؛
 .5بنگاههکا اشکتااه نمکیکننکد و رقابکت حکرف اول را
میزند؛
 .6دولت -ملت بایکد از طریکق نهادهکای بکین المللکی
محدود شود؛
 .7بازار می تواند برای مسائل برخاسته از بازار راهحلکی
فراهم کند؛
 .8بککازتعریف حقککوق مالکیککت روش مککؤثری بککرای
حاکمیت نئولیارالیسم است [.]7
جریان نئولیارالیسم ،با موضوعهای فوق ،مدیریت نوینی
در علم ایجاد ککرده اسکت .در مکدیریت نکوین علکم سکطح
بودجککههککای عمککومی بککرای دانشککگاه پککایین مککیآیککد و
دانشگاه های دولتی کمرنگ می شوند .بنابراین ،دانشگاه بکه
مرکزی برای تولید سرمایه انسانی و تولید اطالعار تاکدیل
و دانشگاه وارد عرصه رقابت در بازار میشود .ورود دانشکگاه
به عرصه رقابت نخست ،مأموریکت تکدریس و پکژوهش را
جابهجا می کند؛ تدریس به ککارکرد ثانویکه دانشکگاه تاکدیل
میشود .دوم ،موضوع مالکیت فکری به شدر مورد حمایت
قرار می گیرد .به عنوان نمونه ،پیمکان بکای -دُل 1در سکال
 1980و ائتالف بینالمللی مالکیت فککری 2در سکال 1984

3. Patent
4. Ghost-writing
5. Ghost-management

1. Bayh-Dole Act
2. International Intellectual Property Alliance
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علمی به حساب می آورنکد .در ایکن میکان ،افکرادی تکالش
میکنند رویکردهای میانه را در نظر بگیرند .ویژگی مشترک
میان نویسندگان در خارج از کشور تکیه بکه ماکانی نظکری
مناسککب برگرفتککه از نظریککههککای اقتصککاد ،اقتصککاد علککم و
جامعهشناسی علم است.

رهیافت

مدل رایکج در انتقکال فنکاوری مکدلهکای «خطکی ،خطکی
معکوس و کنش متقابل»اند [ .]9کیفیت انتقال فنکاوری بکه
تعامل میان بازیگران مرتا بستگی دارد« :موفقیت انتقکال
فناوری بستگی به تعامل بین بازیگران و توانکاییشکان و از
عهده برآمدن چالشهای ایکن مسکیر دارد» [ .]10او معتقکد
است در سطح سیاستگکذاری الزم اسکت چهکارچوبهکای
قانونی مورد نیاز برای سهولت انتقال فنکاوری تعیکین شکود؛
منابع مالی تأمین شود و نهادهکای اجرایکی مناسکب شککل
بگیرد [ .]9فکور با بررسی تجربیار کشورهای توسعه یافتکه
(کانادا ،استرالیا ،امریککا و کشکورهای اروپکایی) چهکارچوب
اجرایی مناسای برای پیشارد تجاری سازی تحقیقار علمکی
در شککرای بککومی ارائککه مککیدهککد [ .]11ازنظککر او یکککی از
بارزترین مصکادیق تجکاریسکازی علکم در ایکران پیکدایش
دانشککگاههککای کککارآفرین اسککت .رویکککرد کککارآفرینی در
دانشگاه های ایران با تغییکرار سکاختاری و تکدوین قکوانین
جدید به وجود آمده است .با وجکود ایکن  ،بررسکی عملککرد
دانشگاهها نشان میدهد فعالیتهای مهم ککارآفرینی ماننکد
لیسککانسدهککی ،انتقککال دارایککیهککای فکککری و تشکککیل
شرکتهای انشعابی هنوز رایج نیستند [.]12
او بککه موضککوعهککایی ماننککد روشککنسککازی مفککاهیم
تجاری سازی علکم ،عوامکل موفقیکت آن ،مشککالر آن در
شرای بومی میپردازد .او تالش میکند مدلهای سیاسکتی
مناسای برای تجاریسازی تحقیقار علمی در دانشگاههکا و
مؤسسههای آموزش عالی ارائه دهد .بکا وجکود ایکن ،فککور
همچنان به یک پرسش اصلی پاسخ نداده است .بکر اسکاس
کدام چهارچوب نظری تجاریسازی نتایج تحقیقکار علمکی
برای وضعیت دانشگاه های کشور ضروری اسکت؟ بکه نظکر
می رسد قال از هرگونه سیاست گکذاری و ارائکه مکدلهکای
سیاستی درباره تجاری سازی الزم است تا بررسی شکود آیکا
شرای حاضر ایران بکا پکیشفکرضهکای مانکایی گفتمکان
تجاریسازی مطابقت دارد که برخاسته از اقتصاد آزاد است؟
آیا علم مانند سایر کاالها قابلماادله و قابکلفکروش اسکت؟
چنانکه خواهیم دید کماود چنکین پرسکشهکای مانکایی در
سایر مقالههای فارسیزبان نیز دیده میشود.
رضا مهدی نیز از پژوهشگرانی اسکت ککه بکه موضکوع
«توسعه تجاریسازی دستاوردهای علمی» پرداخته است .از

مباحثه داتلی

در سالهای اخیر ،اندیشمندان ایرانی نیز با عنوانهکایی
مانند «تجاریسازی علم»« ،تجاریسازی نتایج تحقیقار»،
«کاربردیسازی علوم انسانی» و «کارآفرینی دانشکگاه هکا»
در مااحره تجاری سازی تحقیقار علمی شرکت داشتهاند .از
آنجا که چنین موضوعهایی به تکازگی در ادبیکار مکدیریت
علم ایران پدیدار شده است به نظر میرسد بیشتر نوشتههکا
و پژوهشها فاقد چهارچوب نظری مناسباند .اغلب مقالهها
نظریه بدیعی در حمایت از تجاریسازی علم یا مخالفکت بکا
آن طرح و حتی دیدگاه خاصی را نیز نقد و تحلیل نکردهاند.
در جامعه علمی ایکران ،اندیشکمندان حکوزه مکدیریت و
جامعهشناسان توجکه بیشکتری بکه موضکوع تجکاری سکازی
تحقیقار علمی داشتهاند .جامعهشناسان بیشتر بکا برگکزاری
سخنرانیها و مصاحاهها مخالفت خود را بکا تجکاریسکازی
علم ،به خصوص در حوزه علوم انسانی ،اعالم کردهاند .آنان
بر آثار منفکی تجکاری سکازی بکر ارزش هکای دانشکگاهی و
ماهیت علم تأکید مکی کننکد .از سکوی دیگکر ،اندیشکمندان
ایرانککی در حککوزه مککدیریت بیشککتر دربککاره تعریککف مفککاهیم
تجاری سازی ،الگوهای اجرایی و مراحل کلیکدی در فراینکد
تجاری سازی علم پژوهش کردهاند .بیشتر اندیشمندان حوزه
مدیریت نگاه خوشبینانهای به تجاریسازی علم و فنکاوری
دارند ،عده اندکی از آنان نگران آثار منفی این پدیدهانکد .در
پژوهش های حوزه مکدیریت ،بیشکتر بکا مطالعکار مکوردی،
عوامل مؤثر بر تجاریسازی موفکق و موانکع آن در شکرای
حاضر ایران بررسی میشود.
در اردوگاه موافقان ،بهمن فکور از جمله افکرادی اسکت
که مقالههای متعکددی در زمینکه تجکاریسکازی تحقیقکار
علمی نوشکته اسکت .او مفکاهیم مکرتا بکا تجکاریسکازی
تحقیقار علمی را روشن میکند .از نظر او انتقکال فنکاوری
یکی از مراحل مهم در تجاریسکازی دانشکگاه اسکت .سکه
41

رهیافت

شماره  | 71پاییز 1397

همکاران نیز به بررسی عوامل برون سکازمانی پرداختکهانکد؛
ایشان بر عوامل تأثیرگذار بر تجکاریسکازی پکژوهشهکای
علوم انسانی ،بهطور خاص ،توجه کردهانکد .از نظکر ایشکان،
سه دسته عوامل برون سکازمانی مکؤثر وجکود دارد :نهکادی،
دولتی و غیردولتی .برخی از عوامکل نهکادی عاکاررانکد از:
فرهنگ فعاالن صنعت ،دانشکگاهیان و خکانواده ،بسکترهای
آموزشککی ،عوامککل و ویژگککیهککای صککنعتی ،پیچیککدگی و
مشکالر پژوهش در علوم انسانی ،وظیفه علوم انسکانی در
راستای رفاه جامعه .عوامکل دولتکی شکامل آیکیننامکههکا و
مقررار ،سیاستهای دولکت در رابطکه بکا پکژوهش ،نقشکه
علمی کشور ،اسناد باالدستی و ساختار دولتکی مکیشکود .در
نهایت عوامل غیردولتی شامل این مواردند :فقدان آگاهی و
اعتمککاد صککنعت در رابطککه بککا پککژوهشهککای دانشککگاهی،
فرایندهای برونسازمانی ،سازمانهای حمایتی غیردولتکی و
حمایت مکالی صکنعت از پژوهشکگران [ .]15پکژوهشهکای
ایشان نیکز از ارائکه چهکارچوب نظکری مناسکب در دفکاع از
تجاری سازی تحقیقار علمی خالی است .بکه عنکوان مرکال
مککیتککوان بککه اسککتدالل واعظککی در دفککاع از ضککرورر
تجاری سازی در حوزه علوم انسانی اشاره کرد« :چون در هر
علمی ،چه حوزه علوم انسانی و چه حوزه علوم تجربی ،اگکر
مفهومی به نام نوآوری معنادار باشد ،مکی توانکد در پکیِ آن،
مفهومی به نام تجاریسکازی نیکز معنکادار باشکد؛ بنکابراین،
ضککرورر ایجککاب مککیکنککد تککا پژوهشککگران در حککوزه
تجاری سازی علوم انسانی و شناخت شکاخصهکا و شکرای
این حکوزه فعالیکت کننکد ».اسکتدالل کوتکاه واعظکی از دو
پیشفرض اصلی تشکیل شده است .اول؛ نوآوری در علکوم
انسانی ممکن است ،دوم؛ مفهوم تجاریسازی الزمه مفهوم
نوآوری است .هر دو پیشفرض در حوزههای «علم ،فناوری
و نوآوری»« ،سیاست گکذاری علکم و فنکاوری» و «اقتصکاد
علم» قابل بحثاند .ولی واعظی بدون اشاره به نظریههکای
مربوط این دو را از پیشفرض گرفته و از تجکاریسکازی در
حوزه علوم انسانی دفاع کرده است.
سلطانی دالیلی برای دفکاع از ضکرورر تجکاریسکازی
تحقیقار علمی ارائه مکیدهکد .در ایکن راسکتا ،او فقک بکه
فهرستی از دستاوردهای مهم آن ،ماننکد توسکعه اقتصکادی،
ارتقای سطح فناورانه و اشتغالزایی ،اشاره مکیکنکد .ایشکان

نظر او مانع اصلی در رشد و پیشکرفت تجکاریسکازی ناکود
روش تجربی مناسب و معتار است .از نظر او ،مرحله میکانی
«تحقیقار تولید نیمکه صکنعتی» مرحلکه مهمکی اسکت ککه
می تواند روش مناسای بکرای تجکاری سکازی دسکتاوردهای
علمی مهیا سازد« :در تحقیقار تولید نیمهصنعتی ،با هزینکه
و تمرین اندک میتوان ناآگاهیها و ابهامهکای پکیش روی
پروژههای پژوهشمحور را مرتفع و قال از مواجهه با مسئله
اصلی در دنیای واقعی راهکارهای الزم برای کسب موفقیت
را پیشبینی کرد»؛ بنکابراین تحقیقکار تولیکد نیمکهصکنعتی
ریسک کارآفرینی در فعالیکتهکای دانکشبنیکان را ککاهش
میدهد .مهکدی پیشکنهاد مکیکنکد ککه سیاسکتگکذاران و
برنامهریزان نظام پژوهش و فناوری بودجههای بیشکتری را
به تحقیقار نیمهصنعتی اختصاص دهند و حمایتهای الزم
مالی و آییننامهای از اینگونه طرحها صورر گیرد [.]13
مهدی فق در ابتدای مقاله استدالل کوتاهی در دفاع از
تجاری سازی ارائه مکی دهکد« :اتصکال دسکتاوردهای نظکام
پژوهشی به نظام بازار از مصادیق و الزام های نوآوری است.
مردم جامعه  ...هنگامی از ثمرههکای ایکن نظکام برخکوردار
میشوند که نتایج این پژوهشها تجاری و وارد نظام عرضه
و تقاضا شکود؛ بنکابراین تجکاری سکازی  ...دارای جایگکاه و
اهمیت ویژه ای است» .چنانکه در ادبیار خکارجی مشکاهده
شککد ،اهمیککت و ضککرورر تجککاریسککازی از نظریککههککای
ماناییتری مانند اقتصاد علکم و جامعکهشناسکی علکم قابکل
بررسی است؛ ولی مهدی با استداللی کوتکاه ضکرورر آن را
از پیشفرض گرفته است.
برخکککی از پژوهشکککگران حکککوزه مکککدیریت عوامکککل
برونسازمانی مکؤثر بکر تجکاریسکازی تحقیقکار علمکی را
شناسایی مکیکننکد .بکه عنکوان نمونکه جاهکد و آراسکته در
پژوهشی نشان مکی دهنکد عوامکل زیکر بکر تجکاری سکازی
تأثیرگذارند :سیاست های دولت ،قکوانین و مقکررار ارتقکای
اعضای هیئت علمی ،آییننامههکا و قکوانین ککالن کشکور،
برنامه های توسعه ،بهینه سازی قوانین به منظکور تشکویق و
ترغیککب فعالیککتهککای پژوهشککی و تجککاری ،صککندوقهککای
سرمایهگذاری ریسکپذیر ،روابک قکوی و مسکتمر اعضکای
هیئت علمکی و مکدیران بکا سکازمانهکا ،آمکوزش پکرورش
پکژوهشمحککور و ماتنککی بکر حککل مسککئله [ .]14واعظککی و
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نشان میدهد کشورهای توسعهیافته بیش از  2درصد تولیکد
ناخالصی خود را به هزینکه فعالیکتهکای تحقیکق و توسکعه
اختصاص داده اند .بنابراین نتیجه مکی گیکرد تجکاری سکازی
فعالیتهای تحقیقاتی در توسکعه اقتصکادی کشکورها نقکش
مهمی دارد [ .]16سلطانی بدون اینکه نظریکه خاصکی را در
این زمینه طرح و از آن دفاع کند ،بکه صکورر خالصکه بکه
عوامل مؤثر در رشد تجکاریسکازی و مشککالر آن اشکاره
میکند [.]16
سایر مقاله هکا در حکوزه مکدیریت بکه مطالعکه مکوردی
گرایش یافتهاند و آثار مرات و منفی تجاریسازی را در چند
نمونه نشان داده انکد؛ بنکابراین بحکثهکای نظکری در ایکن
مقالهها کمرنگتر و ضعیفتر میشود.
از میککان نویسککندگان ایککن دسککته از مقالکههککا ،عااسککی
تأثیرار منفی تجاری سکازی بکر برخکی ارزش هکای سکنتی
دانشگاه را نشان میدهد .سه ویژگی اصلی در نظام ارزشکی
جامعککه علمککی ایککران در حککال حاضککر عاککاررانککد از:
«مصرفگرایی»« ،عالقه نداشی به تولید دانش علمای»
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 .4ارائه برنامههای آموزشی بکه زبکان سکاده در زمینکه
تجاریسازی فناوری در صداوسیما [.]19
مشکل دیگر در مؤسسکههکای تحقیقکاتی کشکور ناکود
الگوی مناسب برای تجاریسازی است .گودرزی با مطالعکه
موردی  6فناوری در حوزههای کاتالیست ،روغن ،شکیمیایی،
نرم افزار و علکوم زیسکتی در دو پژوهشکگاه صکنعت نفکت و
رویان الگوهای فراینکدی آنهکا را پیکدا مکیکنکد .الگوهکای
موجود ،به دلیل سنتیبودن رویهکاری ،پیچیده و ناکارآمدنکد
و در الگوهای کشورهای توسعهیافته دیده نمیشکوند [.]20
او با بررسی  6پژوهشگاه کشور نتیجه میگیرد اولین مرحله
تجاریسازی ،ایدهپردازی ،در پژوهشگاههای دولتی ایران به
خوبی انجام نمیشود .سرمایهگذار اصلی در اکرر پروژههکای
تجککاریشککده بخککش دولتککی اسککت؛ بنککابراین موفقیککت
تجککاریسککازی فنککاوری مشککروط بککر بازارسککازی از سککوی
بخش های دولتی نیازمند فناوری است [ .]21استداللهکای
گودرزی ،در دفاع از تجاریسازی ،ماتنی بر نظریکه خاصکی
نیست و تنها با ذکر چنکد مزیکت آن را ضکروری مکیدانکد.
مقالههای او ،به عنوان پژوهشگری در زمینکه مکدیریت ،بکه
موضوعهای اجرایکی ،ماننکد موانکع تجکاری سکازی و ارائکه
راهحلها ،پرداختهاند.
حسنقلیپور به ضروررها ،الزامها و موانع تجاریسکازی
دانش در دانشکدههای مدیریت را مورد پکژوهش قکرار داده
است .او تالش میکند مدل مناسای برای تجاریسکازی در
دانشکدههای مدیریت ارائه دهد .مطابق این مدل الزم است
پژوهش های کاربردی دانشکده ناظر بر نیاز جامعکه باشکد و
مدیران تجاری نیز از طرحهکای علمکی پژوهشکی اسکتادان
حمایت کنند [ .]22از نظر او مهمترین موانع تجکاریسکازی
دانش در دانشگاههای ایران عاارراند از:
 .1رقابتی ناودن محی دانشگاه ،نگرش منفی به تفکر
بنگاهی در دانشگاه؛
 .2ناکارآمدی قوانین و مقررار ،ضعف نظکام آموزشکی
دانشگاه؛
 .3بیاعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت؛
 .4مشکالر مالی؛
 .5ناودن نیروی انسانی ماهر و خاره؛
 .6آشنا ناودن با محی واقعکی و ناکودن سکند راهاکرد

و «منش پولگرایی» .رویکرد تجاریسازی در دانشگاهها و
مراکز علمی کشور ،در چنین شرایطی ،مسیر علم را به کلی
منحرف میکند و اهداف عکالیتکر جامعکه علمکی در سکایه
اهداف مالی و اقتصادی ناپدید میشود [ 17و .]18
مهدی گکودرزی از دیگکر پژوهشکگرانی اسکت ککه بکا
مطالعار موردی در زمینه تجاری سازی فنکاوری بکه آثکار و
مشکالر آن پرداخته است .گودرزی مهمترین مانع موفقیت
تجککاریسککازی فنککاوری در ایککران را «ناآشککنایی مککدیران و
نداشککتن درک درسککت از مفهککوم تجککاریسککازی فنککاوری»
میداند .از نظر او ،تجاریسکازی فنکاوری ناایکد بکه عرضکه
فناوری به بازار منحصر شود .پروژههایی موفقتر بودهاند که
کشش بازار و یا فشکار فنکاوری و کشکش بکازار را در نظکر
گرفتککهانککد .همچنککین ،او عوامککل تأثیرگککذار بککر موفقیککت
تجاریسازی فناوری در ایران را چنین نام میبرد:
 .1فرهنگسازی و برگزاری کارگاههای آموزشی؛
 .2در نظر گرفتن شکاخصهکایی ویکژه بکرای ارزیکابی
واحدهای پژوهشی؛
 .3آگکککاهیبخشکککی بکککه اسکککتادان ،دانشکککجویان و
پژوهشگران؛
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درآمدزایی نداشته باشند .در این صورر ،جایگاه علکم نکزول
میکند« :موج تجاریسازی به نوعی سکنت علکم را تحقیکر
میکند .ما نااید اجازه دهیم که این تجاریسازی به تحقیکر
آن سککاک اندیشککهورزی بپککردازد کککه انگککار ایککن آدمهککا
عقب مانده بودند و این مسائل مربوط به سال  1994بکوده و
االن تغییر کرده است» [.]26
ذاکر صالحی ،جامعهشناس ایرانکی ،بکا ککاربردیککردن
علوم انسانی با ایده تجاریسازی مخالف است« :اگر کارکرد
علوم انسانی گسکترش فهکم در راسکتای پکرورش شکهروند
خوب باشد ایده تجاریسازی با آن سکازوکار نیسکت .علکوم
انسانی به جای آنکه کاال تولید کنکد بایکد نقکش رهاکری و
تطایقکنندگی کل جریان دانش را بر عهکده بگیکرد» [.]27
ذاکر صالحی تأکید می کند اگر انتظارِ کاربردیشکدن علکوم
انسانی را داریم ،ابتدا باید آنها را تقویت کنکیم .زیسکت بکوم
علم در ایران ضعیف اسکت و بکرای تقویکت آن الزم اسکت
روی علوم انسانی سرمایه گکذاری مناسکای صکورر بگیکرد:
«زیرساختها و زیرسیستمهای یک علم بکا زیسکتبکوم آن
مرتا است ما نمیتوانیم کشکوری را تصکور کنکیم ککه در
نانوفناوری و زیسکتفنکاوری قکوی ولکی در علکوم انسکانی
ضعیف باشد .به همین دلیل هم من معتقدم زیستبوم علکم
در ایران آنطور که باید تقویت نشده است» .علکوم انسکانی
باید در تعامل با صنعت باشد؛ نه اینکه در صنعت حل شکود:
«علوم انسانی مصرف روزمکره نیسکت ککه بکرایش نسکخه
بپیچیم .ما نااید بگکذاریم جناکههکای رهکاییبخکش علکوم
انسانی جای خود را به علوم کنترلی بدهد»؛ بنکابراین ذاککر
صالحی با تأکید بر رسالت اصلی علوم انسانی در رابطکه بکا
پرورش روح انسان و فرهنگ جامعه ،همچنین ضعیفبکودن
علککوم انسککانی در شککرای کنککونی ایککران ،از بحککث دربککاره
تجاریسازی یا کاربردیسازی این علوم انتقاد میکند [.]28
مقصود فراستخواه ،از جامعهشناسان ایرانی است ککه بکا
موضوع تجاریشدن صرف دانشگاه ها مخالفت مکیکنکد .از
نظر او ،فلسفه وجودی دانشگاه خیر عمومی و رفاه اجتماعی
است .ورود منطق اقتصاد به دانشگاه هویکت او را خدشکهدار
م کیکنککد« :اگککر دانشککگاه در منطککق دولککت یککا در منطککق
اقتصادی ،در منطق ثرور و منفعکت ادغکام بشکود ،هویکت
ذاتی که فرهنگی -اجتماعی است از او سلب میشود؛ یعنی

پژوهشی [.]23
ندیرخانلو [ ]24موانع تجکاریسکازی در مکورد دانشکگاه
تهران را بررسی کرده است .بوروکراسکی و فقکدان انعطکاف
سیستم مدیریت دانشکگاه و ناکود ارتااطکار و شکاکههکای
ارتااطی میان سرمایه گذاران ،فعاالن صنعت و دانشکگاهیان
مهمترین موانعاند .پس از آنها عکواملی چکون تفکاورهکای
فرهنگککی فعککاالن صککنعت و دانشککگاهیان ،قککوانین ضککعیف
حفاظت از دارایی های فکری در سطح ملکی ،وابسکتهبکودن
دانشگاه به بودجههای دولتکی ،فقکدان شکناخت دانشکگاه از
نیازها و اولویتهای بخش کسبوکار و ناود احسکاس نیکاز
دانشگاه به تجاری سازی دانش با فاصله کمی از یکدیگر در
شمار موانع بعدی قرار میگیرند.
چنانکه مشاهده می شود ،پژوهشکگران حکوزه مکدیریت
بیشتر به موانع تجاریسازی پرداختهاند و خود را متعهکد بکه
بحثهای نظری در رابطه با تجاریسازی تحقیقکار علمکی
ندانسته انکد .ایشکان ،در مقایسکه بکا ادبیکار خکارجی ککه از
چهارچوب های نظری جامعه شناسی علم و اقتصاد علم بهره
بردهاند ،به این مهم نپرداختهاند.
در ادبیار فارسیِ مرتا با موضوع تجاریسازی ،عالوه
بر پژوهشهای مذکور که بیشتر توس پژوهشکگران رشکته
مدیریت نگاشته شدهاند و فاقد چهارچوب نظری منسجماند،
گروهی از جامعه شناسان نیز به مسئله کاربردیسازی علوم،
به خصوص علوم انسکانی پرداختکهانکد .بکه نظکر مکیرسکد
جامعهشناسان ایرانی نگاه خوشبینانکهای بکه ایکن رویککرد
ندارند .در این میان محمدامین قانعیراد در سکخنرانیهکای
مختلف دیدگاههای خود را ارائه کرده است .قانعی راد ضمن
تأکید بر اینکه دعور علوم انسانی بکه تجکاریسکازی بایکد
بسیار محتاطانه انجام شود ،معتقد است کارکردهکای متعکدد
نظام ملی نوآوری هر یک توس یکنهاد یا مجموعکهای از
نهادها انجام میشکود و ککارکرد تجکاریسکازی بکر عهکده
دانشگاه نیست [ .]25او معتقکد اسکت  4نیکرو بکرای رونکق
بخشیدن به دانشگاه وجود دارد :جامعه علمی ،دولت ،بکازار،
جامعه مدنی .تجاریشدن دانشگاه زمانی اتفاق می افتد ککه
اجازه دهیم بازار تنها نیروی شکلدهی بکه دانشکگاه باشکد.
علوم انسانی میتوانند در کنار سایر علوم به اقتصکاد کمکک
کنند؛ اما نمی توان انتظار داشت که علوم انسانی هدفی جکز
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سرشککتسککاختی -کککارکردی خککود را از دسککت مکیدهککد».
دانشگاه باید در تحول اجتماعی ،پایداری زیست بکوم و نقکد
روشنگری سهم داشته باشکد؛ نکه در تولیکد ثکرور و پکول:
«رسککالت مرکککزی دانشککگاه ،اجتمککاعیسککازی علککم و نککه
تجاریسازی آن است .بازار و تجارر آزاد و رقابت و تولید و
سککود و منفعککت همککه بککرای جامعککه الزم اسککت امککا کککار
دانشگاهی نااید تا این حد به تجارر دوخته بشود .ما بکیش
از اندازه درگیر فکر تجاریسازی علم شدهایم در حکالی ککه
وظیفه دانشکگاه نقکد و روشکنگری اسکت نکه سکرمایهداری
دانشککگاهی ،کککارآفرینی اجتمککاعی اسککت تککا کککارآفرینی
اقتصادی» .از نظر فراسکتخواه تجکاریشکدن دانشکگاه تلکه
اقتصاد نئولیارالیسم است و تادیل دانشکگاه بکه «فروشکگاه
مکدونالد» مضحکهای بیش نیست [.]29
همانطور که از جامعکهشناسکان انتظکار مکیرود ،ایشکان
بیشتر با توجه به بعکد اجتمکاعی علکم و اهمیکت اجتمکاعی
دانشگاه به مخالفت با مااحره تجاری سکازی پرداختکه و بکه
طاع ،به دناال اسکتداللهکای نظکری -اقتصکادی در رد یکا
قاول این گفتمان ناودهاند.
برخی از سیاست گذاران علم و فناوری داخل کشور نیکز
به مااحره تجاریسازی تحقیقار علمی ورود کردهانکد .آرای
ایشان را میتوان در مصاحاهها ،نشستهکا و مااحرکههکای
پیدا ککرد .بکه عنکوان نمونکه وحیکد احمکدی بکر ضکرورر
تجاریسازی دانش در دنیای امروز تأکید مکیکنکد و ایجکاد
شرکتهای دانشبنیان را در رسیدن بکه ایکن هکدف مهکم
میداند« :شرکتهای دانشبنیان مظهر کار جمعی در مسیر
تجاری سازی علم و دانشاند» [ .]30سیاست پیشکنهادی او
برای وزارر علوم ،تحقیقار و فناوری رویکردی اسکت ککه
چرخه علم -نوآوری -تجاریسازی را ارتقای بخشد .الاته او
متذکر می شود که تأثیر همکه اجکزای علکم در ایکن چرخکه
یکسان نیست .علوم بنیادی ممکن است در ابتدا به نوآوری
و تجاری سازی کمک نکننکد ولکی در ادامکه چرخکه علکم-
نوآوری -ثرور را ارتقا خواهند داد« :حتی اگر همه حوزههکا
اینطور نااشند ولی درصدی از آنها باید باشکند ،سکایر علکوم
مانند علوم انسانی ،علوم پایه و تحقیقار بنیادی هم باید به
تدریج در این پازل قرار بگیرد و کمک به ارتقکا و پیشکرفت
چرخه علم  -فناوری – ثرور کننکد» [ .]31سکپهر قاضکی
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نوری نیز از جمله صاحانظران در حوزه سیاستگذاری علکم
و فناوری است که در مصاحاهها و نشستهایی به موضکوع
تجاری سازی دانکش پرداختکه اسکت .از نظکر او در شکرای
کنونی نمیتکوان از دانشکگاههکا انتظکار داشکت در راسکتای
تجاری سازی مؤثر باشند« :نزدیک ترین و به صرفهترین راه
تجاری سکازی دانکش در مملککت دانشکگاه نیسکت»؛ زیکرا
دانشگاهیان ،اعضای هیئت علمی و دانشجویان ،بکر مانکای
کارکرد اقتصادی و تجاری جذب نشده اند .نهادهای واسطی
که رابطه میان دانشگاه و صنعت را برقرار میکننکد بهتکر از
دانشگاهها میتوانند به امکر تجکاریسکازی علکم و فنکاوری
کمککک کننککد [ .]32همچنککین قاضککی نککوری بککر بحککث
تجاریسازی علوم انسانی به طور گسکترده نقکد جکدی وارد
مکی کنکد و نیکاز کشکور در حکوزه علکوم انسکانی را ،تربیکت
نیروهای برجسته و محدود میداند .از نظر او ماهیکت علکوم
انسانی متفاور از علوم مهندسی و پزشکی است .به همکین
دلیل نمیتوان به راحتی از تجاریسازی علوم انسانی دفکاع
کرد [.]33
به طور خالصه ،مرور بر ادبیار داخلی دربکاره موضکوع
تجاری سازی دانش نشان می دهد در داخکل کشکور نیکز دو
دسته موافقان و مخالفان به ارائه استداللهایی پرداختهانکد.
اغلب موافقان متخصصان حوزه مدیریتانکد ککه بکه دناکال
مدلها و موانع اجراییاند .اکرر مخالفان جامعهشناسکانیانکد
که ورود تجاریسازی به حوزه علم را تضکعیف زیسکتبکوم
علمی کشور مکی داننکد .ادبیکار داخلکی فاقکد رویکردهکای
انتقادی و میانهرو است .همچنین تحلیکلهکای اقتصکادی و
جامعهشناسانه علم در ادبیار داخلی دیده نمیشود.
نتیجهگیري
هرگاه گفتمانی که در جامعه قدرر مییابد ،جهتهکای
اصلی آن جامعه را در اکرر سطوح تعیین میکنکد .در سکطح
سیاست گذاری نیز ،بر اساس آن گفتمان ،دستورهایی ابکال
میشود و قانونهایی وضع میشود .از ایکن جهکت ،تحلیکل
انتقادی گفتمان کمک میکند تکا نقکاط قکور و ضکعف آن
آشکار شود و تصمیمهای سیاستی دقیقتکری اتخکاذ شکود.
گفتمان تجاریسازی تحقیقکار علمکی نیکز از نمونکههکایی
است که در سطوح سیاستی و اجرایی ،بکه شککل قکانونی و
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زمینه خاص ،در مکانیسم بازار آزاد خودبهخود حل میشکود.
از نظککر موافقککان ،تجککاریسککازی تحقیقککار علمککی منککافع
اجتماعی را افزایش میدهد.
ادبیار خارجی درباره تجاری سازی تحقیقکار علمکی را
میتوان در  3گروه اصلی تقسیم کرد:
 .1گروه اول؛ نشان میدهند تجاریسازی برای توسعه
رفاه عمومی الزم است و حتی در پیشکرفت علکم و
نوآوری نیز تجاریسازی گام مؤثری است.
 .2گروه دوم؛ نگران از بین رفتن نرمهای مرتکونی در
میان دانشمندانانکد .ایشکان نمونکه هکایی را مرکال
میزنند ککه تجکاریسکازی در آنهکا دچکار مشککل
میشود.
 .3گروه سوم؛ به ماانی نظری تجاری سازی تحقیقار
علمی توجه میکنند و بیشتر به دناال تحلیکلهکای
انتقادی و اتخاذ رویکردهای میانهاند.

ساختاری ،نمایان شده اسکت؛ بنکابراین تحلیکل انتقکادی آن
میتواند تصمیمهای سیاستی آتی را راهاری کند.
تحلیل مباحثه تارجی

در مقاله حاضر ،مرور بکر ادبیکار خکارجی نشکان داد از
سوی موافقان و مخالفان تجاریسکازی علکم دالیلکی ارائکه
شده است .مخالفان به از بین رفتن ماهیت اشکتراکی علکم،
بیغرضی و جهانروایی آن اعتراض میکنند .از نظر ایشان،
دانشگاه بر اثر تجاریشکدن بکه بنگکاهی تاکدیل مکیشکود.
مسئولیت آموزش وظیفه اول دانشگاه نخواهکد بکود .هکدف
اصلی در دانشگاه پژوهشهکای ککاربردی خواهکد شکد ککه
محصوالر الزم برای صنعت را تولید کنند .از نظر موافقکان
اقتصاد معیار نهایی برای موفقیت علکم اسکت .از آنجکا ککه
مکانیسم بازار آزاد مسائل اقتصادی را بهتکر حکل مکیکنکد،
مدیریت علم نیز باید از همین مکانیسم بهره بارد .به کمک
مکانیسککم بککازار آزاد مسککائل اقتصککادی مربککوط بککه علککم و
فناوری ،ماننکد میکزان تخصکیص بودجکه بکه بخکش هکای
مختلف ،به راحتی قابل حل است .همچنین مسکائل مربکوط
به رشد علم و فناوری ،مانند کماود پکژوهش و دانشکمند در

جدول  2نشان می دهد هر کدام از پژوهشگران مکذکور
در خککارج از کشککور بککه کککدام موضککوع از تجککاریسککازی
پرداختهاند و چه تخصص علمی دارند:

جدول  .2تخصص مؤلفان خارج از کشور و موضوعهایی که به آن پرداختهاند
مؤلف

تخصص مؤلف

موضوعها

فیلیپ میروسکی

تاریخ و فلسفه اقتصاد،
سیاست علم

ریشههاا اقتصادا و سیاسی مباحثه تیاراسازا ،رشد و توس ه علم ،تأثیرات محیطهاا
غ یردانشتاهی بر رشد علم ،تأثیر نظا نئولیبرالیسم بر نهاد علم ،اقتصاد سیاسی علم

ریچارد نلسون

اقتصاد

تأثیرات قوانین پتنت بر دانشتاههاا آمریکایی (دفاع از رویکرد تیاراسازا)

سندرا شیلو

سیاست نوآورا و
کارآفرینی

رابطه میان تیارا سازا و منافع اجتماعی ،تحلیل دقیق مفاهیم (دفاع از رویکرد تیاراسازا)

اقتصاد

تخصیص منابع به علم و فناورا ،مزایاا مکانیسم بازار آزاد ،مسئله کمبود دانشمندان و تحقیقات
علمی (دفاع از رویکرد تیاراسازا)

جیمز اوانز

جام هشناسی

تأثیر تیاراسازا بر نر هاا مرتونی نهاد علم (مخالفت با رویکرد تیاراسازا)

ساموئل راندالرز

جغرافیا و علو محیطی

تأثیرات منفی تیاراسازا بر علم هواشناسی (مخالفت با رویکرد تیاراسازا)

ربکا لیو

جغرافیا ،زیستبو شناسی
سیاسی

تأثیرات منفی تیارا سازا بر علم بازسازا رودخانه ،تأثیر نظا نئولیبرالیسم بر نهاد علم

ماري نیوتن
راتبارد
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انداخته است .دو جدول برای تحلیل دقیقتر مااحره داخلکی
رسم می شود .جدول  3مؤلف ،تخصص او و موضکوعهکایی
که او درباره تجاریسازی طرح کرده است را نشان میدهد.

1

تحلیل مباحثه داتلی

مااحره تجاریسازی تحقیقار علمی ،در ادبیار داخلکی،
برخی نککار را برجسکته ککرده و برخکی مسکائل را از قلکم

جدول  .3تخصص مؤلف و موضوعهایی که به آن پرداخته است
مؤلف

تخصص مؤلف

موضوعها

فکور

مهندسی صنایع

عوامل و بازیتران تأثیرگذار ،عوامل موفقیت ،ت ریف مفاهیم ،مدلهاا رایج
انتقال فناورا و تیاراسازا ،شرایط الز براا تحقق تیاراسازا موفق و
ارائه چهارچوب مناسم ،عوامل مؤثر بر کارآفرینی و عملکرد دانشتاهها در
کارآفرینی :نقاط قوت و ض ف (موانع)

مهدا

برنامهریزا آموزش عالی

م رفی مفاهیم ،التوهاا تیاراسازا ،بررسی موانع ،ارائه مدل مناسم

جاهد

مدیریت آموزش عالی

موانع برونسازمانی تیاراسازا

واعظی

مدیریت

موانع برونسازمانی تیاراسازا ،ت ریف تیاراسازا

سلطانی گرد فرامرزا

مدیریت

دستاوردهاا تیاراسازا ،عوامل مؤثر بر رشد تیاراسازا ،مشکالت و موانع
بر سر راه تیاراسازا

عباسی

مدیریت

تأثیرات منفی تیاراسازا بر ارزشهاا سنتی ،سناریو الز براا تیاراسازا
در آموزش عالی

گودرزا

مدیریت

دستاوردهاا تیاراسازا ،موانع در ایران ،عوامل تأثیرگذار بر موفقیت در
ایران ،ارائه التوهاا تیاراسازا فناورا

حسنقلی پور

مدیریت

ضرورت تیاراسازا (دستاوردها) ،الزامات (عوامل تأثیرگذار) ،موانع

ندیرخانلو

مدیریت

موانع تیاراسازا

قان یراد

جام هشناسی

تأثیرات منفی تیاراسازا بر علو اجتماعی و دانشتاه

ذاکر صالحی

جام هشناسی

تأثیرات منفی تیاراسازا بر علو انسانی

فراستخواه

جام هشناسی

تأثیرات منفی تیاراسازا بر هویت فرهنتی -اجتماعی دانشتاه

احمدا

سیاستگذار علم و فناورا

سیاستها و التوهاا رشد تیاراسازا

قاضینورا

سیاستگذار علم و فناورا

التوهاا تیاراسازا و نقش دانشتاه

جهان و ایران؛
 .4موانع تجاریسازی علم در ایران؛
 .5اهمیت تجاریسازی علم و پیامدهای مرات و منفی
آن.

پنج موضوع اصلی در مااحره تجکاری سکازی تحقیقکار
علمی ،با توجه به ستون سوم جدول  ،3عاارراند از:
 .1تعریف و ایضاح مفاهیم مربوط به تجاریسازی؛
 .2مدل های مناسب مدیریتی برای تجاری سازی علکم
در ایران؛
 .3عوامل موفقیت تجاریسازی علم در دانشکگاههکای
1

در جدول  ،4بکا توجکه بکه موضکوعهکای فکوق ،نشکان
میدهیم هر مؤلف به چه موضوعهایی پرداخته است (سکال
مقاله یا سخنرانی فرد در زیر ستون موضوعها و مقابکل نکام
مؤلف آمده است) .چنانکه دیده میشود موضوعی که توجکه
چندانی بکه آن نشکده ،بحکث از تعریکف و ایضکاح مفکاهیم

 .1از آنیا که هدف این مقاله روشنکردن شکافهاا نظارا در
مباحثه داخلی است ،تحلیل آن مفصلتر خواهد بود.
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علم ،پرداختهاند .بکیتکوجهی ایشکان بکه موضکوع نخسکت،
روشنسازی مفاهیم تجاریسازی علم ،این گمکان را ایجکاد
میکند که اخکتالف نظکر ایشکان ممککن اسکت برگرفتکه از
اختالف در تعریف مفاهیم تجاریسازی باشد.

تجاریسازی است که فق فکور ( )1385و مهکدی ()1389
اشاره های کوتاهی کرده اند .دو موضوع موانع تجاری سکازی
و پیامدهای مرات و منفی آن موضوعهاییاند که بکه ظکاهر
اندیشمندان عالقه بیشتری به آن داشتهاند .جامعکهشناسکان
نیز فق به موضوع پنجم ،دستاوردهای منفی تجاریسکازی

جدول  .4رابطه میان موضوعها ،تعداد و سال انتشار مقالههاي مؤلف
چهارچوب نظري
ارائه مدلهاي
مؤلف/
موضوع

تعریف مفاهیم

مناسب ،بیان

مربوط به

مراحل کلیدي،

تجاريسازي

بازیگران
تأثیرگذار

عوامل موفقیت
تجاريسازي در
دانشگاههاي
جهان و ایران

اهمیت

اقتصادي،

موانع

تجاريسازي،

معرفتشناسی،

تجاريسازي

ضرورت آن،

جامعهشناسی

موفق در ایران

دستاوردهاي

موافقان و

مثبت و منفی

مخالفان
تجاريسازي

فکور

1385

1385 ،1384

مهدا

1389

1389

،1386 ،1384
1387

1387
1389

جاهد

1391

واعظی

396

سلطانی گرد
فرامرزا

1393

1393

عباسی
گودرزا

1393
1388 ،1386

1392 ،1390

1391

1392 ،1391

حسنقلی پور

1390 ،1389

ندیرخانلو

1389

1389

قان یراد

1395 ،1394

ذاکر صالحی

 1395الف ،ب

فراستخواه

1395

دالیل ب  ،1ب  2و ب  3را در دفاع از الف ارائه مکیدهکد.
رویکرد ج دالیل ج  ،1ج  2و ج  3را علیه موضوع الف طرح
میکند .زمانی میان دو رویکرد ب و ج بر سر موضکوع الکف
گفتوگویی شکل میگیرد که به عنوان مرکال مکدافعان ب
دالیل ج را ابطال کنند یا دالیل ب بهگونهای بکا دالیکل ج
در تضاد باشد .ولی اگر دالیل ب و ج از یک جنس نااشکند
بکه طککور کلککی مااحرککهای صکورر نخواهککد گرفککت .چککون
هیچکدام از دو دسته دالیل همکدیگر را ابطکال نمکیکننکد.

عالوه بر  5موضوع فوق ستون ششمی به جدول اضافه
شده است و بیانگر موضوعهایی است که در ادبیار خارجی
کموبیش دیده میشود ولی در ادبیار داخلی نادیکده گرفتکه
شده است .ستون ششم مهمتکرین شککاف نظکری مااحرکه
تجاری سکازی تحقیقکار علمکی در داخکل کشکور را نشکان
می دهد .ارائه چهارچوب نظری شرط ضروری برای مااحرکه
مناسب درباره یک موضوع است .به عنوان مرال قرار اسکت
گفتوگویی درباره موضوع الکف شککل بگیکرد .رویککرد ب
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چهارچوب نظریِ (د) درباره الف این امکان را میدهد تا هر
دو طرف دالیلی از جکنس د طکرح کننکد؛ بنکابراین فقکدان
چهارچوب نظری مناسب برای مااحره تجاری سازی علم در
داخل کشور در عمل این مااحرکه را عقکیم گذاشکته اسکت.
نظریههای معرفتشناسی علم ،اقتصاد علم و مطالعار علکم
و فناوری میتواننکد ایکن معضکل را حکل کننکد و گفتمکان
تجاریسازی علم در داخل کشور را تقویت کنند.

رهیافت

تکیه بر چهارچوب نظری مناسای تحلیل کنکیم .بکه عنکوان
نمونه ،اینکه علم کاالیی عمومی است یا کاالی خصوصی؟
پرسش مهمی است که در تخصیص بودجه از طرف دولکت
و یا خصوصی شکدن بیشکتر علکم تکأثیر مکیگکذارد .اینککه
مالکیت علم بکا چکه سکازوکاری قابکلاجراسکت ،بکه مرابکه
پرسشی در اقتصاد علم ،کمک می کند ککه دربکاره تجکاری
شدن آن استدالل مناسبتری ارائه شود .پس اقتصکاد علکم
با روشن کردن سرشت اقتصادی علم مسئله تجکاریسکازی
را بهتر صورربندی میکند و به آن پاسخ میدهد.
آموزه فلسفه علم نیز مکیتوانکد بکه لحکا نظکری داور
مناسای برای تحلیل مسئله تجکاریسکازی علکم باشکد .بکه
عنککوان مرککال ،پرسککش مهککم ایککن اسککت کککه گفتمککان
تجاریسازی علم به طور دقیق دربکاره تجکاریسکازی چکه
چیزی صحات میکند؟ به عاارر دیگر چکه مکاهیتی بکرای
علم در نظر گرفته است؟ آیا علم آن دستگاه معرفتی اسکت
که نتیجه آن به ضرورر یک محصول فناورانکه اسکت؟ یکا
نتیجه علم به طور کلی فرهنگ جامعه را تعیین میکند؟ آیا
علم محصکول پکژوهش هکای تجربکی در آزمایشکگاه هکای
پیشرفته است یا محصول تأمالر فردی یکک دانشکمند در
خلور خویش؟ فلسفه علم چهارچوب های نظکری مناسکای
برای پاسخ به چنین پرسشهایی را ارائه میدهد .عالوه بکر
آن حتی پس از آنکه ماهیت علم روشن شد ،پرسش اساسی
دیگر مسئله پیشکرفت علکم اسکت .علکم چگونکه پیشکرفت
میکند؟ و چه معیارهایی برای پیشرفت علم میتکوان قائکل
شد؟ .آنچه به مرابه علم به بخش خصوصی واگذار میشکود
پککروژههککایی اسککت بککرای ابطککال نظریککههککای غالککب؟ یککا
پروژههایی است برای تأییکد برخکی نظریکههکای رایکج؟ در
مسئله تخصیص بودجه کدام یک از این دو مسکیر اولویکت
خواهند داشت؟ حتی ممکن است عدهای ،مطابق با دیکدگاه
کوهن ،موافق این قضیه باشند که سرمایهگذاریها بایکد در
پروژههایی صورر گیرد که قصکد خکارج شکدن از پکارادایم
علمی موجود دارند و انقکالب علمکی را بکه همکراه خواهنکد
داشککت .همچنککین قککوانین مالکیککت فکککری کککدام الگککوی
پیشرفت علم را در نظر گرفتهاند؟ اگر بکه ماهیکت انااشکتی
علم قائل باشیم حق مالکیت یک نتیجه پژوهشی بکه ککدام
بخش از مسیر پیشرفت علم تعلق مکیگیکرد؟ طکرح چنکین

ایدههای تحقیقاتی

با توجه به اینکه مااحره تجاریسازی تحقیقکار علمکی
موضوع نوپایی در کشور است ،در این بخش پرسکشهکایی
طرح می شود که هر کدام میتواند سمتوسکوی تحقیقکار
آینده را روشن کند .مهم ترین پرسش ،ناظر بر تحلیلکی ککه
انجام شد ،درباره ناود چهارچوب نظری مناسب در گفتمکان
داخل کشور است .نویسندگان موضوع را بیشتر توضیح داده
و به باقی پرسشها اشارهای کوتاه خواهد شد.
 .1نیاز به چهارچوبهای نظری مناسب در گفتمان داخلی
چنانکه نشان داده شکد ،پژوهشکگران داخلکی بکه لکزوم
توسکککعه چهک کارچوب نظکککری مناسکککب بکککرای داوری در
تجاریسازی تحقیقار علمی توجه نککردهانکد .رشکتههکایی
مانند اقتصاد علم و فلسفه علم میتوانند نامزدهای مناسکای
برای تشکیل چهارچوب نظریِ داور باشند.
اقتصاد علم یککی از رشکتههکایی اسکت ککه مکیتوانکد
چهارچوب نظری مناسای ارائه دهد .اقتصاد علم آن بخکش
از علمپژوهی است که به وجوه اقتصادی علکم مکیپکردازد.
اقتصاد علم همچنین زاییده علم اقتصاد است و ماانی کلکی
آن ،مکانیسککم بککازار را م کیپککذیرد .اقتصککاد علککم بککا طککرح
پرسشهایی ماهیت اقتصادی علم را تحلیل میکند :آیا علم
را میتوان به مرابه ککاالی قابکل ماادلکه در نظکر گرفکت؟
حمایت مالی حکومت از علم با چه نوع اسکتدالل اقتصکادی
توجیه میشود؟ تخصیص بودجه به علم با چکه مکانیسکمی
فرمولبندی می شود؟ بازار کار دانشمندان چه نساتی با بازار
کار معمکولی دارد؟ علکم چگونکه بکر رشکد اقتصکادی تکأثیر
میگذارد؟ اقتصاد و نهادهای مربوط چه تأثیری بر رشد علم
میگذارند؟ پاسخ به این پرسش هکا در حکوزه اقتصکاد علکم
کمک میکند تا مسئله تجاریسازی تحقیقار علمکی را بکا
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عناصر در نظام نوآوری و مااحث نظری اقتصاد علم ،فلسفه
علم و اخالق علم بیتوجه بوده است؟ یک پاسخ کوتکاه ،بکا
توجه به جدول  ،1ممکن است تخصص افرادی باشد که به
این گفتمان وارد شده اند .چنانکه جدول  1نشکان مکی دهکد
متخصصان از حوزه سیاسکت گکذاری علکم ،اقتصکاد علکم و
فلسکفه علکم بکه ایکن موضکوع توجکه نککردهانکد .آن عکده
جامعهشناسان نیز که به آن نگاهی داشتهاند به ظاهر مسئله
را جدی نگرفتهاند و درباره آن به طور عمیق نظریهپکردازی
نکردهاند .الاته در این بخش قصد نکداریم بکه ایکن پرسکش
پاسخ دهیم و پاسخ ما فق برای نمونکه طکرح شکده اسکت.
ولی پژوهش درباره تایین نقاط قور و ضعف گفتمان داخلی
میتواند برای تقویت آن در آینده میسر واقع شود.

پرسشهکایی در گفتمکان تجکاریسکازی تحقیقکار علمکی
ضروری است و نظریکههکای فیلسکوفان در پاسکخ بکه آنهکا
میتواند راهگشا باشد.
اخالق علم نیز ،به عنوان شکاخهای از فلسکفه علکم یکا
رشتهای مستقل ،در این ماجرا دخیل است .مااحث اخالقکی
علم میتوانند در سیاستگذاریهای مانی بر تجاری سکازی
یا عمومیسازی علم دخیل باشند .به عنکوان مرکال ،اینککه
بخش خصوصی تا چه اندازهای اجازه دارد به پیشرفت علکم
و فناوری نائل آید؟ اخکالق علکم ،ضکمن پاسکخ بکه چنکین
پرسشهایی ،علم و فناوری را راهاری میکند .آیا علم مانند
هر کاالیی آزادانه میتواند به هکر میکزان تولیکد شکود؟ آیکا
رقابت آزاد میتواند محکرک تولیکد علکم باشکد؟ چنانککه در
اقتصاد آزاد رقابت عامل محرکه تولیکد ککاال اسکت .اخکالق
رشککد و پیشککرفت علککم و فنککاوری را محککدود بککه برخککی
ارزشهای انسانی میکند و مرزهایی برای آن قائکل اسکت.
همچنین در حوزه فعالیت دانشمندان ،رابطه آنها با یککدیگر
و رابطه آنهکا بکا عمکوم مکردم نیکز پرسکشهکای اخالقکی
برمیخیزد .اینکه دانشمندان باید چگونکه رفتکار کننکد و آیکا
ایشان باید به لحا اخالقی متعهکد بکه هنجارهکایی باشکند
پرسشهایی است که حوزه اخالق علم قابلیت پاسخ به آنها
را دارد .پاسخ به چنین پرسشهایی به کمک آمکوزه اخکالق
علم میتواند در ارزیابی گفتمان تجاری سازی علم روشکنگر
باشد .به عنوان مرال مکیتکوان پرسکید قکوانین مربکوط بکه
مالکیت فکری تا چکه انکدازه بکا معیارهکای اخالقکی بکرای
فعالیت دانشمند مطابقت دارد؟ آیا قکوانین مالکیکت فککری
دانشمند را به سمت پنهانکاری و رقابت با دیگر همککاران
تشویق نمی کند؟ چنین رفتارهایی چکه تکوجیهی بکه لحکا
اخالقی دارند؟

 .3اهمیت تمایز میان علوم پایه و کاربردی
در بحث از تجاری سازی تحقیقار علمکی تمکایز میکان
علوم پایه و علوم کاربردی بسیار اهمیکت دارد .علکوم پایکه،
مانند ریاضیار محض ،فیزیک نظری و فلسکفه معکارفیانکد
که به طور مستقیم کاربردی ندارنکد؛ ولکی در شککلگیکری
علوم کاربردی اهمیت بسیاری دارند .علوم پایکه فکوری بکه
یک محصول فناورانه و قابلسکوددهی تاکدیل نمکیشکوند؛
بنابراین سکرمایه گکذاری در چنکین بخشکی پرخطکر اسکت.
بسیاری از پروژههای علوم پایه ممککن اسکت بکه شکسکت
منتهی شود و یا سال ها به طول انجامد .ولی در مواردی که
موفقیت حاصل میشود دستاورد بزرگی برای علوم کاربردی
خواهد داشت؛ بنابراین در گفتمان تجکاریسکازی تحقیقکار
علمی باید توجه کرد که در ظاهر این گفتمان مختص علوم
کاربردی است؛ علومی که به محصوالر فناورانه نزدیکاند.
تحقیقار در علوم کاربردی پس از گذراندن چند مرحلکه بکه
یک محصول ،به عنوان مرال به یکک نکوع داروی خکاص،
یک قطعه الکترونیکی یکا موتکور تولیدکننکده انکرژی پایکان
مییابد .واگذاری این نوع تحقیقار بکه بخکش خصوصکی و
استفاده از منطق اقتصاد در رشد و پیشرفت آنهکا موجکه بکه
نظر میرسد .ولی طایعی است بخش خصوصی تمکایلی بکه
سرمایهگذاری در علوم پایه ،با ریسک بکاال ،نداشکته باشکد؛
بنابراین رویکرد رادیکال از تجاری سازی تحقیقکار علمکی،
علوم پایه را به حاشیه میراند .در این حالت میتوان رویکرد

 .2تایین نقاط قور و ضعف گفتمان داخلی
عالوه بر این ،میتوان پرسید چرا گفتمان داخلی شکامل
برخی موضوعها و فاقد برخی عناصکر نظکری اسکت؟ چکرا
گفتمان تجاریسازی تحقیقار علمکی در داخکل کشکور بکه
«پیامدهای مرات تجاریسازی»« ،مدل های مناسب آن» و
«پیامککدهای منفککی آن» پرداختککه اسککت ولککی نسککات بککه
روشنکردن مفاهیم تجاری سازی ،مفهوم دانشکگاه و سکایر
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میانهای را بازسازی کرد که دولت در رشد و پیشرفت علکوم
پایه سرمایه گذاری کند .تحقیق درباره اینکه چگونکه تمکایز
میان علوم پایه و کاربردی روشن شکود و چگونکه موضکوع
تجاریسازی ناظر بر هر کدام از آنها جداگانه بررسکی شکود
میتواند موضوعهای تحقیقار آتی باشد.

رهیافت

وضعیت خصوصیشدن بخش آمکوزش در چنکد دهکه اخیکر
میتواند سازگاری میکان شکرای بکومی و خصوصکیسکازی
دانشگاه ها را تایین کند .پژوهش در ایکن زمینکه مکیتوانکد
نقشه راهی برای تجاری سازی تحقیقکار علمکی در کشکور
فراهم کند.
مقایسه ادبیار خارجی و داخلکی نشکان داد مهکمتکرین
کماود نظکری در ادبیکار داخلکی ناکود چهکارچوب نظکری
مناسب برای ضرورر یکا امککان تجکاری سکازی تحقیقکار
علمی در داخل کشور است .در حالی که در ادبیار خکارجی
مقالههایی ماتنی بر نظریههای اقتصاد علم و جامعهشناسکی
علککم ،حتککی اخککالق و معرف کتشناس کی ،دیککده مککیشککود.
نویسندگان مقاله های فارسی ،از آنجا که بیشتر مدیریتی اند،
بیشتر دغدغههای اجرایی داشتهاند و به موانع تجاریسکازی
و مکدلهکای مناسکب آن پرداختکهانکد .امیکد اسکت حضکور
پررنگ تر متخصصان در سایر حوزه ها ،ماننکد فلسکفه علکم،
اخالق علم و اقتصاد علکم کمکک کنکد شککاف نظکری در
گفتمان تجاریسازی تحقیقار علمی برطرف شود.

 .4تمایز میان آموزش و تحقیق در گفتمان تجاریسازی
گفتمان تجاریسازی تحقیقار علمی در حالی در خکارج
از کشکککور ادامکککه دارد ککککه تجربکککه موفقیک کتآمیک کزی از
خصوصیسازی بخش آموزش را سپری کردهاند .در ادبیکار
داخلککی الزم اسککت بککه تجربککه دانشککگاههککا در بحککث
خصوصیسازی و تجاریشدن آموزش توجه کرد .شناسکایی
عوامل موفقیت و شکست دانشکگاههکای آزاد ،غیرانتفکاعی،
پیککام نککور ،شککاانه و پککردیس مککیتوانککد بککرای گفتمککان
خصوصی سازی تحقیقار علمی مفیکد واقکع شکود .در نظکر
گرفتن شکرای بکومی ،ماننکد وضکعیت اقتصکادی کشکور و
سیاستگذاریهای کالن دولتی ،برای نگاه واقکعبینانکه بکه
تجاری سازی تحقیقار علمی ضکروری اسکت .از ایکن نظکر
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عالی ،46 ،1389 ،صص.182-155 :
[ ]18عااسی ،ب .و دیگران« .تحقیق کیفی پیرامون تأثیر رویکرد تجاریسازی بر ارزشهای سنتی دانشگاه» ،سیاست علم و فنکاوری،
 ،)2( 2 ،1388صص.76-63 :
[ ]19گودرزی ،م« .درک نادرست از مفاهیم تجاریسازی فناوری و رسالت نهادهای سیاستگذار فنکاوری در عرصکه فرهنکگسکازی
تجاریسازی فناوری» ،رهیافت ،1391 ،شماره  ،52صص.28-17 :
[ ]20گودرزی ،م .و دیگران« .الگوی فرایند تجاریسازی فناوری در مؤسسکار تحقیقکاتی دولتکی ایکران» ،سیاسکت علکم و فنکاوری،
 ،1390شماره  ،14صص.56-41 :
[ ]21گودرزی ،م .و دیگران« .الگوی جامع تجاریسازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی ایکران» ،مکدیریت توسکعه فنکاوری،1392 ،
شماره  ،1صص.66-37 :
[ ]22حسنقلیپور ،ح .و دیگران« .الزامار ،ضروررها و مکانیزمهای تجاریسازی دانش در دانشکدههای مدیریت» ،مدیریت بازرگانی،
 ،)6( 2 ،1389صص.60-41 :
[ ]23حسنقلیپور ،ح.؛ قلیپور ،آ .و روشندل اربطانی ،ط« .موانع تجاریسازی دانکش در ککارآفرینی دانشکگاهی» ،توسکعه ککارآفرینی،
 ،)4( 4 ،1390صص.183-165 :
[ ]24ندیرخانلو ،س.؛ قلیپور ،آ .و پورعزر ،ع .ا« .تایین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاریسازی دانش در دانشگاه تهکران»،1389 ،
سیاست علم و فناوری ،سال دوم ،صص.76-65 :
[ ]25قانعیراد ،م .ا،1394 .

http://www.ana.ir/news/100194
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.http://www.isa.org.ir ،1395 . ا. م،] قانعیراد26[
http://www.isna.ir/news/95022616222

،1395 . ،] ذاکر صالحی27[

http://www.mehrnews.com/news/3614742

،1395 . ،] ذاکر صالحی28[

http://farasatkhah.blogsky.com/1395/02/27/post-319 ،1395 .م

،] فراستخواه29[

https://techno.msrt.ir/fa/news/33638 ،1396 . و،احمدی

]30[

http://www.irna.ir/fa/News/82764724 ،1396 . و،احمدی

]31[

https://www.mehrnews.com/news/3007129 ،1394 . س،قاضینوری

]32[

http://bordar-ensani.ir در
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Abstract
The aim of the present work is to illustrate the most important theoretical gaps of commercialization of
scientific research, in inside and outside of the country. In addition, some of the most significant
research ideas are proposed to depict the future path of this topic. The utilized method in the
investigation, which was led to this paper, was the library research and conceptual analysis. In World
Literature, it is observed that some of the literatures have been mainly reasoned on the basis of
sociological theories of science against the commercialization of scientific research, and some others,
used the objective and empirical results, to provide their defense for commercialization as an existing
reality. In domestic literature, five main topics, which attract the attention of authors, are as follow:
definition the concepts of commercialization of scientific research, appropriate executive models in
Iran, the success factors of commercialization of science in universities of the world and Iran, present
obstacles in Iran, its positive and negative consequences. The two recent issues have more importance
in domestic literature, mostly the scientific community of management, and to a lesser extent, the
sociologists have been entered to this debate. Other scholars in the fields of science policy, economics
of science, and philosophy of science have been disregarded to this issue. The debate on
commercialization of scientific research within the country lacks the theoretical frameworks for
analyzing, evaluating and proceeding to the necessity of the subject.
Keywords: Commercialization of Scientific Research, Economics of Science, University and
Industry, Theoretical Basis of Commercialization, Policy Making of Science and Technology.
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