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چکیده

سازی تحقیقار علمی در داخل و خارج کشور  یتجاری نظری در مااحره ها شکافین تر مهمهدف از مقاله حاضر این است که 
ککار   بکه   روش های تحقیقاتی برای ترسیم مسیر آینده این موضکوع طکرح شکود.    یدهاین تر مهمنشان داده شود. همچنین برخی از 

بکر پایکه    بکه طکور عمکده   شود برخی آثار  در ادبیار جهانی مشاهده میمفهومی است. ی و تحلیل ا کتابخانهدر تحقیق  شده  گرفته
اند و برخی آثار با استفاده از نتایج عینکی و تجربکی    سازی تحقیقار علمی استدالل کرده علیه تجاری علم شناسی های جامعه نظریه
 توجکه نویسکندگان   در ادبیار داخلی، پنج موضوع اصلی مکورد  اند. مرابه واقعیتی موجود ارائه داده  سازی به خود را از تجاریه دفاعی

عوامکل موفقیکت    ؛هکای اجرایکی مناسکب در ایکران     مکدل  ی تحقیقکار علمکی؛  سکاز  یتجکار به  تعریف مفاهیم مربوطچنین است: 
یکر اهمیکت   مراکت و منفکی آن. دو موضکوع اخ    یامدهایپ ؛موانع موجود در ایران ؛های جهان و ایران سازی علم در دانشگاه تجاری

اند. سایر  شده شناسان به این مااحره وارد و تا حدی کمتر، جامعه تاکرراً جامعه علمی مدیریاست. بیشتری در ادبیار داخلی داشته 
سکازی   تجکاری  هانکد. مااحرک   بکوده  توجه یسیاست علم، اقتصاد علم و فلسفه علم نسات به این موضوع ب یها حوزه دراندیشمندان 

 .موضوع است و پرداختن به ضرورر ارزیابی ،های نظری مناسب جهت تحلیل ارچوبهتحقیقار علمی در داخل کشور فاقد چ

گکذاری علکم و    سکازی، سیاسکت   سازی تحقیقار علمی، اقتصاد علم، دانشگاه و صنعت، ماانی نظکری تجکاری   تجاریها:کلیدواژه

.فناوری
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 مقدمه

های اخیکر   سازی تحقیقار علمی در سال مااحره تجاری
به شکل روزافزونی محافل علمی، سیاسی و اقتصادی کشور 

است. این مااحره و مفاهیم وابسکته بکه    کرده را متوجه خود 
های متأخر توسعه و اسناد باالدستی دیگر نظیر  آن در برنامه

جدی مطکرح شکده اسکت.     طور  نقشه جامع علمی کشور به
 یکری گ در شککل  تکوان  یتحقق عینی این گفتمان را هم مک 

نهادهککایی همچککون معاونککت علمککی و فنککاوری ریاسککت   
 یهکا  هکا، شکرکت   جمهوری، دفاتر ارتااط با صنعت دانشکگاه  

علکم و فنکاوری و نهادهکای مشکابه      یها ، پارکیانبن دانش
سکازی تحقیقکار    ، گفتمان تجاریاین. با وجود کردمشاهده 

سیاستی شکایع   یها علمی همچون بسیاری دیگر از گفتمان
 هکای  یشهگذشته و امروز بدون توجه کافی به ر در ایران در 

و  یافتککه آن در کشککورهای توسککعه یککریگ تککاریخی شکککل
نظری مکرتا  بکا آن در    بدون بررسی کافی ماانی  ینطورهم

 گذاری ما رواج یافته است. محافل علمی و سیاست
واگذاری کامکل علکم    دهد یمرور ادبیار جهانی نشان م

ویسندگان ایکن حکوزه   قاول همه ن به بخش خصوصی مورد
تحقیقکار علمکی    سازی یدر دفاع از خصوص یا نیست. عده

ایکن امکر منکافع اجتمکاعی را افکزایش       دهنکد ککه   ینشان م
و مسائل مربوط به تخصیص بودجه علم و فنکاوری   دهد یم

برخی از نویسندگان چنین رویکردی  اما؛ کند یرا بهتر حل م
مخالفان نگران از . دانند یدر مدیریت علم را مانع پیشرفت م

نکد.  ا میکان دانشکمندان   یهکا  بین رفتن ماهیت علم و ارزش
های نظکری   ارچوبهویژگی بارز ادبیار جهانی استفاده از چ

 شناسی علم و اقتصاد علم است. جامعه
در ادبیار داخلی نیز موافقکان و مخالفکان در رابطکه بکا      

 اند. بیشتر ایکن  سازی تحقیقار علمی مقاالتی نوشته تجاری
ای از آنهکا   ند. عدها دگان متخصصان در زمینه مدیریتنویسن

 عنککوان بککهسککازی علککم را  اهمیککت و ضککرورر خصوصککی 
خکود بکه    یهکا  ها و پژوهش اند و در نوشته گرفته فرض یشپ

ای دیگر از  ند. عدها های مناسب اجرایی آن دناال یافتن مدل
انکد و   متخصصان مدیریت با ایکن رویککرد مخالفکت ککرده    

ر چنککد نمونککه مراکککز  دسککازی را  تجککاریر منفککی تککأثیرا
ای از موافقان نیکز   اند. عده دانشگاهی و پژوهشی نشان داده

سکازی در شکرای  بکومی     تجکاری در راستای یکافتن موانکع   
اند. ایشان نیز بیشکتر بکه مطالعکه مکوردی      نوشته هایی همقال

مکدل مناسکای    کنند یدادن موانع تالش م پرداخته و با نشان
برای ایران ارائه دهند. عالوه بر متخصصان مکدیریت، عکده   

 آنهکا اند.  شناسان نیز به این مااحره ورود کرده کمی از جامعه
هککایی مخالفککت خککود را بککا واگککذاری   بککا ارائککه سککخنرانی

انکد.   های علمی به بخکش خصوصکی اعکالم ککرده     پژوهش
رای علکوم  اثرار منفکی بک   را با سازی تجاری ،شناسان جامعه

سکازی سکاب    . تجکاری گیرنکد  در نظر مکی انسانی و دانشگاه 
شود منطق مهندسی بکه همکه علکوم تحمیکل شکود. در       می

 ارزش یشناسی، بک  جامعهبه عنوان مرال نتیجه علوم انسانی، 
و از رسالت اصلی خود ککه هکدایت جامعکه اسکت      شوند یم

 -سککازی هویککت فرهنگککی . همچنککین تجککاریماننککد یبککازم
. دانشکگاه بیشکتر بکر    کنکد  یدانشگاه را ضکعیف مک  اجتماعی 

 یرگذاریشود و از تأث متمرکز می ها ینههز تأمیندرآمدزایی و 
 .ماند یفرهنگی و سیاسی غافل م

 دهککد یمقایسککه ادبیککار داخلککی و خککارجی نشککان مکک   
ارچوب نظری مناسکای  هپژوهشگران داخلی به دناال ارائه چ

ککردن   روشکن سکازی،   کردن موضکوع تجکاری   مند برای نظام
در  ککه   یحکال  انکد. در  مفاهیم آن و داوری دربکاره آن ناکوده  

سککازی ماتنککی بککر  ادبیککار خککارجی دالیککل علیککه تجککاری 
شناسکی علکم    های مانایی مانند اقتصاد علم و جامعکه  نظریه
 است.
 هکای  یکده در مقاله ادبیار داخلی و خارجی، بکه همکراه ا   

بیکار اشکاره   بکه تمکام اد   هر چندشود.  ا معرفی میهاصلی آن
در  اطقشود ولکی تکالش بکر ایکن اسکت تکا اکرکر منک         نمی

د. مرور ادبیار به نحو تحلیلکی و  شوجغرافیای بحث ترسیم 
اصکلی در ادبیکار    های موضوع شدن با آشکارانتقادی است. 

مقایسه آنها، کماودهای نظری موجود در  وخارجی و داخلی 
د مسکئله  شود. در پایان، با ذکر چنک  ادبیار داخلی روشن می

شککود. چنککین  هککای بعککدی پیشککنهاد مککی  مسککیر پککژوهش
سکازی تحقیقکار علمکی در     تجکاری  توانند یهایی م پژوهش

 ایران را تقویت کنند.
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 مباحثه جهانی

دو رویکرد غالکب در ادبیکار جهکانی مکرتا  بکا بحکث       
سازی تحقیقکار علمکی پدیکد آمکده اسکت. رویککرد        تجاری

سکازی   ان تجارینخست، بیشتر نگران این است که در جری
ایکن   هکای  یسکنده ذاتی آن از بین بکرود. نو  های یژگیعلم و

رویکرد، با توجه بکه دیکدگاه کارکردگرایانکه مرتکون، چهکار      
 ند: ا ویژگی برای ماهیت علم قائل

معرفکت علمکی    کنکد  یکه تضمین م ؛1گرایی جهان .1

محلکی   و غیکر  یرشخصکی تنها با معیارهای عینی، غ
 شود؛ ارزیابی می

که محصول علم ثرور  این معنه اب ؛2گرایی اشیراک .2

 عمومی جامعه است؛  

دانشکمندان و   طرفکی  یککه نشکانگر بک    ؛3غرضی یب .3

 عالقه آنها به خود طایعت است؛

از جهان را ناایکد   یا هیچ جناه ؛4یافیه ش  سازمان .4

 مقدس و نقد ناپذیر دانست. 

رویکککرد نخسککت، در مخالفککت بککا     هککای یسککندهنو 
مرتکونی   یهکا  سازی تحقیقار علمی، تأثیر آن بر نرم تجاری

سکازی معمکوالً    دهند. مخالفان تجاری نهاد علم را نشان می
هکای خکود    دهنکد و در نوشکته   های طوالنی ارائه مکی  روایت

را بککه لحککا  تجربککی  سککازی تجککاری  6و گسککتره 5ماهیککت
خود، با ارائکه   های هاکرر مقال کنند. ایشان در ری میگی اندازه
پردازنکد   پذیر علم می های آسیب های نظری، به جناه تحلیل

[1]. 
نسکات بکه پیشکرفت     ای ینانکه ب رویکرد دوم نگاه خکوش  

سازی تحقیقار علمکی دارد. از نظکر ایشکان، مسکئله      تجاری
هکای پایکه در    اصلی این است که چگونه فناوری از پژوهش

و عرضه کاالهای جدیکد در حکوزه    نظام دانشگاهی به تولید
تجککاری تاککدیل شککود. بککرای حککل ایککن مسککئله بایککد بککه   

متفاور بودجه توجه کرد. طرفداران رویککرد   های یصتخص

                                                                                    
1. universalism 

2. communism 

3. disinterestedness 

4. organized skepticism 

5. nature 

6. extent 

بکه  شکواهد تجربکی دارنکد.     یآور دوم عالقه زیادی به جمع
شکواهدی وجکود نکدارد     گونه یچنظر نلسون ه ازعنوان مرال 

هشی دانشگاه را تغییکر  سازی اعتاار پژو دال بر اینکه تجاری
سازی، علم باید از سطح  نظر طرفداران تجاری داده است. از
کنجکاوی صرف، بیرون آیکد و بکه سکمت     همراب  عمومی، به
های هدفمند و سودمند حرکت کند. در ایکن راسکتا،    پژوهش

 [.1اقتصاد عامل اصلی داوری درباره موفقیت علمی است ]
سازی، استدالل  موافقان تجارییکی از  [، 2سندرا شیلو ] 
به شکلی ضروری مرابه کاالی عمومی   کند تولید علم به می
دهد. نتکایج پکژوهش بکر اثکر      را افرایش نمی 7«خیر جامعه»

خواهنکد شکد. دو تعریکف از     اثکر  یو بک  فایده یشدن ب عمومی
کاالی عمومی وجود دارد. کاالی عمومی، به معنای عرفکی  
آن، کاالیی است که برای عموم مردم خکوب باشکد؛ ماننکد    

نظافکت شکهری ککه بکرای      همچون هایی یتخدمار و فعال
جامعه و شهروندان مفید است. کاالی عمکومی، بکه معنکای    

ناپکذیر اسکت.    تو رقابک  یرناپکذ  اقتصادی آن، ککاالیی اسکترنا  
ککاالیی اسکت ککه نتکوان دیگکران را از       یرناپذ کاالی استرنا

مصرف آن منع کرد؛ مانند رودخانه که هر فردی اجکازه دارد  
ناپذیر کاالیی است ککه   در آن ماهیگیری کند. کاالی رقابت

بر اثر استفاده از بین نرود و تمام نشود. شکیلو معتقکد اسکت    
دقیق نیست. بر اساس  کاالهای عمومی و خصوصیه دوگان

چهار نکوع ککاال بکه     یریپذ دو ویژگی استرناپذیری و رقابت
 ؛9باشکگاهی  ؛8: خصوصکی آیکد  یلحا  اقتصادی به وجود مک 

 (.1 جدول) 11عمومی ؛10مناع دارایی مشترک
 

                                                                                    
7. The good of society 

8. Private Good 

9. Club Good 

10. Common Property Resource 

11. Public Good 
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 شیلو چهار نوع کاال از دیدگاه. 1 جدول

 ناپذیر رقابت پذیر رقابت نوع کاال

 ریاستثناپذ
 کاالا خصوصی

 ها، داروها( )کامپیوترها، ماشین

 کاالا باشتاهی

 (دیآ ی)تسهیالتی که توسط کنسرسیو  به وجود م

 ریاستثناناپذ
 کاالا منبع مشترک

 تواند از آن استفاده کند( )رودخانه که هرکس براا ماهیتیرا می

 کاالا عمومی

 شده، اطالعات( )پژوهش چاپ
 

 

دهکد   مکی  نشکان تحلیل دقیق مفهکوم ککاالی عمکومی    
کاالی عمومی به معنای اقتصادی، لزوماً کاالی عمومی بکه  

ککاالی عمکومیِ    یگکر د  عاکارر    معنای عرفکی نیسکت. بکه   
دهکد.   منافع جامعه را افزایش نمیاز روی ضرورر اقتصادی 

آیا علم کاالی عمومی »این پرسش که  تر یقدق یامعنپس 
مکی  سازی تحقیقار عل چنین خواهد بود: آیا تجاری« است؟

اگر علم به  یگرد  عاارر دهد؟ به منافع جامعه را افزایش می
یک کاالی خصوصی، به معنای اقتصادی، تادیل شود آنگاه 

 کاالی عمومی، به معنای عرفی، نیز باشد؟ تواند یم
سکازی   از نظر شیلو سه دیدگاه درباره رابطه میان تجاری 

ل و عامک  مکمکل و منافع اجتماعی وجکود دارد: ناسکازگاری،   
سکازی در تضکاد بکا منکافع      ای معتقدند تجکاری  . عده1حیاتی

 یرا مکملِ منافع اجتماع یساز یتجار یاجتماعی است. برخ
را  یمنافع اجتماع یساز یکنند تجار یدانند و استدالل م یم

پتنکت بیشکتری دارنکد     دانشمندانی کهزیرا  دهد. یم شیافزا
ا عامکل  سکازی ر  یتجکار . شکیلو  انتشارار بیشتری نیز دارند

دانکد. او نشکان    یمک حیاتی برای افکزایش منکافع اجتمکاعی    
هککای افککزایش منککافع اجتمککاعی،   دهککد در مکانیسککم یمکک

 [.2سازی مرحله حیاتی است ] یتجار
کککار بککردن ه از بکک 3مککاعیمنککافع اجت مکانیساام اولدر  

آمکده از پکژوهش     دسکت   ها یا خدمار بکه  محصوالر، رویه
انتشکار   بکا منفعت اجتمکاعی  به عنوان مرال شود.  حاصل می

. زمکانی ککه   یابد یافزایش نم یداروساز یک مقاله پژوهشیِ
شود، آن  داروی خاص تادیل می ینوع  نتیجه علمی مقاله به
 افزاید. بکا توجکه بکه مکانیسکم     می 4یدارو به منفعت اجتماع

شود ککه محصکوالر    زمانی بیشینه میمنافع اجتماعی  5اول
ار رونکد. ایکن امکر تنهکا در     کک ه پژوهش در مقیاس بزرگ ب

اسکت؛ بنکابراین    یرپکذ  سکازی موفکق امککان    جریان تجکاری 
سازی بکرای افکزایش منکافع اجتمکاعی یکک عامکل        تجاری

 دهیم: یممکانیسم اول را با نمودار زیر نشان  اساسی است.
 

 
 یمنافع اجتماع شیاول افزا سمی. مکان1 نمودار

 

2مکانیسم دومدر 
طور غیرمسکتقیم،    منافع اجتماعی، به 1

هکای حاصکل از مشکارکت     از طریق افزایش نتایج پکژوهش 
، مشکارکت  به عنوان مرالیابد.  بخش خصوصی افزایش می
فناوری سکاب شکده اسکت تکا      -بخش خصوصی در زیست

ا منجکر  ه نتایج پژوهشی افزایش یابد. افزایش نتایج پژوهش2

                                                                                    
1. Conflict, Complement, or CriticalComponent 

2. M2 
 

 

، سکالمت  یجکه نت و در دوشک  مکی به تولیکد داروهکای جدیکد    
انکدازه   ، هکر M2. مطکابق  یابکد  یمک افزایش جامعه  عمومی

مشارکت بخش خصوصی بیشتر شود نتکایج پژوهشکی نیکز    
منافع اجتماعی نیز باال  یرمستقیمطور غ  و به یابد یافزایش م

 دهکیم:  یمک مکانیسم دوم را در نمودار زیر نشان  .[2]رود  یم

                                                                                    
3. Societal Benefits 

4. S. B. 

5. M1 

 نتایر پژوهش
محصو ت 

 خدمات و

بردن محصو ت  به کار

 و خدمات
 یاجتماعافزایش منافع 
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  یمنافع اجتماع شیدوم افزا سمی. مکان2 نمودار

 

هکای   دهنکد چگونکه پکژوهش    نمودارهای فوق نشان می
منافع اجتمکاعی   M1و  M2 های یسممکانعلمی در جریان 
دار در هککر مکانیسککم  دهنککد. مرحلککه سککتاره را افککزایش مککی

سازی نقش حیکاتی در   دهد که تجاری را نشان می یا مرحله
سازی با تاکدیل نتکایج    آن دارد؛ بنابراین از نظر شیلو تجاری

پژوهشی به محصوالر ککاربردی و بکا افکزایش تحقیقکار     
، بکرای افکزایش خیکر    یرمسکتقیم یا غطور مستقیم  علمی، به

توجه در دیدگاه شکیلو ایکن     جامعه ضروری است. نکته قابل
سازی در مراحلکی   است که در مکانیسم اول حمایت تجاری

که نتایج تحقیقکاتی بکه محصکول خاصکی      گیرد یصورر م
بکه  م پایکه،  وهای عل پژوهش که  یحال تادیل شده باشند. در

خاصککی تاککدیل  سککرعت بککه محصککوالر   و بککهضککرورر 
های بنیادین، ماننکد   . شیلو به این دسته از پژوهششوند ینم

فیزیک پایه یا ریاضیار، در مکانیسم خود تکوجهی نداشکته   
است. همچنین، مشارکت بخش خصوصی در مکانیسم دوم 

اصکلی علکم بکه     یهکا  ممکن است تهدیدهایی بکرای ارزش 
لم عنوان مرال، با مشارکت بخش خصوصی ع  وجود آورد. به

شود. چون بخش خصوصکی بکه    از حالت اشتراکی خارج می
مند است نتایج تحقیقار علمی خکود را   عالقه گذاری یهسرما

دارد. عالوه بر این، به دلیکل اینککه هکدف     میمحرمانه نگه 
بخش خصوصی رسیدن به نتایج اقتصادی مرات با کمترین 

گکرایش خواهنکد    تکر  یهزینه است، به سمت علکوم ککاربرد  
علککوم پایککه نیککز در مکانیسککم دوم  جهککت یککن ا از داشککت و

 بالتکلیف خواهد بود.
سازی، معتقد است  ن تجاریاراتاارد، یکی دیگر از مدافع
حل برای مسکائل مربکوط بکه     مکانیسم بازار آزاد بهترین راه

تولید و نشر علم و فناوری است. از نظر راتاکارد، تخصکیص   
. چگونکه بایکد   ترین مسائل اقتصکاد اسکت   منابع یکی از مهم

عوامل گوناگون مولد اقتصاد نظیکر زمکین، نیکروی ککار یکا      
کدام را با چه هکدفی   سرمایه را تخصیص داد و چقدر از هر

د؟ در ایکن راسکتا، الزم اسکت دو مسکئله از     ککر باید استفاده 
تخصیص کلکی منکابع بکه     :مسئله الفیکدیگر متمایز شود. 
الزم بکه  تخصکیص منکابع    :مسائله ب علم و فناوری است. 

خصوص فناوری نظامی است. مسئله الکف    بخش نظامی به
حل مناسکای   . بازار آزاد راهشود یمحل های اقتصاد  با فرضیه

برای تخصیص منابع در حوزه علم و فنکاوری، ماننکد سکایر    
شود منکابع بکه    آزاد قیمت ساب می یها . نظاماستها،  حوزه

د. تخصکیص یابک  تقاضکا   موردضروری و  های سمت موضوع
کنکد   همچنین آزادی افراد برای انتخکاب شکغل کمکک مکی    

کماودهای شغلی برطرف شود و ارزش کار دانشمندان حفظ 
ع انسانی دیده اگر در بخشی نیاز به مناب به عنوان مرالشود. 
بکه  حقوق افراد در آن بخش افزایش خواهکد یافکت و   ، شود
. در مقابکل،  یابنکد  یافراد بیشتری به آن بخش سوق مک طاع 
ریزی متمرکز دولتی، به دلیل دخالت در تعیین قیمکت   برنامه

 کنکد.  و شغل افراد، محاساار اقتصادی را دچار مشککل مکی  
، تخصیص منابع به فناوری نظامیه ب، به مسئلپاسخ  برای

: وظیفه دولت حفظ امنیکت و دفکاع از جکان و    توان گفت یم
مال مردم اسکت پکس تخصکیص منکابع در زمینکه فنکاوری       

ه عهده دولت است. ولی باید به دو نکته توجه کرد. نظامی ب
ند، تخصکیص منکابع بکه    ینکه، از آنجا که منابع محدوداول ا

  یحکال  . درکاهکد  یم یرنظامیبخش نظامی از منابع بخش غ
بخش نظامی متکی بر کاالها و خدمار حاصل از بخش  که
نظامی نیکاز بکه    یها مرال، تانک  عنوان  است. به یرنظامیغ

آهن و فکوالد دارنکد. دوم اینککه،     یها پربازده کارخانه تولید
 آنجا دهد. از آزادی اقتصادی کارایی اقتصادی را افزایش می
، افکزایش دهکد  که دولت مسئول است کارایی اقتصکادی را  

باید مسائل نظامی را تا حکد امککان بکه بخکش خصوصکی      
واگذار کند؛ بنابراین، الزم است در بخش نظامی نیکز دولکت   

کننککده عمککل و تجهیککزار و تحقیقککار  عنککوان مصککرف  بککه
 [.3] کندخصوصی را خریداری  یها شرکت یدشدهتول

پژوهش
مشارکت بخش 

 خصوصی
 افزایش منافع اجتماعی افزایش نتایر پژوهش
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عکالوه  مسائل دیگر را نیکز،  بازار آزاد راتاارد معتقد است  
، مرال  عنوان  به کند. می حلبر مسئله تخصیص منابع، بهتر 

مسئله کماکود دانشکمندان بکا مکانیسکم بکازار آزاد بهتکر از       
محکض اینککه     در بکازار آزاد بکه  شود.  یملت حل مداخله دو

کنکد و   حرفه خاصی کاهش یابد حقوق آن افزایش پیدا مکی 
بکازار آزاد  شوند. همچنین  یبه آن حرفه جذب م فوریافراد 

 کنکد.  مسئله کماود تحقیقار علمی را نیز به خوبی حل مکی 
دهد بیش از نیمکی از   تاریخ نوآوری در قرن بیستم نشان می

شده توس  مخترعکان شخصکی یکا افکرادی      ع ثاتاخترا 61
 کردنکد.  شده است که با منابع بسیار محدود ککار مکی    انجام

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   
ماتنی بر آموزش یکا سکنت باشکد، شکانس      های داوری یشپ

قاکول عکام    باورهکای مکورد   یها بیشتری را در فرار از چاله
 .[3« ]دارد
بلندمکدر،   یرارهای خود چندان به تأث در تحلیلراتاارد  

. پکردازد  یتحقیقار بنیادی نمک  بینی پیش  یرقابلباواسطه و غ
که بکرای موفقیکت تحقیقکار علمکی در بخکش       ییها نمونه

هکای   صول پایانی پژوهشکند بیشتر مح طرح میخصوصی 
هککا بککدون  نککد. بایککد توجککه داشکت ایککن پککژوهش ا ککاربردی 

ککه علکوم بنیکادی ایجکاد     میسر نخواهد شکد   ای زمینه یشپ
درونی نهاد  یها ها و نرم . او همچنین به نقش سنتکنند می

است. اگر علم ماهیت اشتراکی خود را به دلیل  توجه یعلم ب
 یا گونه دست دهد آنگاه آیا انااشت علم بهشدن از  خصوصی

 آمیکز  یکت خواهد شد که مخترعکان مسکتقل بکه نتکایج موفق    
های هنگفت دانشمندان بکا  اد، آیا قراردینبرسند؟ عالوه بر ا

را از بککین « ویژگککی بنیککادی نککوآوری»بخککش خصوصککی 
و  هکا  داوری یش؟ آیا این قراردادها دانشمند را اسیر پبرد ینم

 کند؟ نمی ساخته یشاز پ یها جهت
سککازی، در اردوگککاه  در قطککب دیگککر گفتمککان تجککاری  
هکای تجربکی و    ضکمن پکژوهش   هکا  هن، برخی مقالک امخالف

سازی علم را  سازی و خصوصی مطالعه موردی، تأثیر تجاری
عنوان نمونکه، اوانکز     کنند. به های مرتونی ارزیابی می بر نرم

های مرتکونی،   عنوان یکی از نرم  را، به« گرایی اشتراک[ »4]
کند. او بکه   بررسی می 1ارابیدوپسیز در مورد دانشمندان مرکز
دهد  های پنل، نشان می شده و مدل کمک اطالعار بایگانی

جامعه دانشگاهیان عالقکه جکدی بکه اشکتراک اطالعکار و      
ها و منابعشکان   ها معموالً ایده دارند. در مقابل، شرکت ها یدها

ککه دانشکگاه در    ید. زمکان کنن کنترل می مدر یرا در طوالن
، دانشکگاهیان کمتکر   گیکرد  یتعامل بیشتری با صنعت قرار م

را آزادانه بکه اشکتراک بگذارنکد.     ها یدهاطالعار و ا توانند یم
ها  دهد دانشگاهیانی که با شرکت های آماری نشان می یافته

هکای   های پکژوهش  کنند، اغلب در منابع و ایده همکاری می
تمکاد  شکرکت نیسکتند. مشکارکت بکا      اع  تحت حمایت، قابل

کند منابع تحقیقکاتی را بکا    صنعت دانشگاهیان را مجاور می
دانشکگاهیان   ترتیکب   یکن ا  احتیاط بیشتری مدیریت کنند. به

در یکک   ککه  یباید از اشتراک علم فاصله بگیرنکد و هنگکام  
دیگکر   تواننکد  ی، نمک شوند یپروژه مشارکتی با صنعت وارد م

ایکن    پژوهشی خود سهیم کنند. های یافتهدانشگاهیان را در 
نو  های یدهاتفاق برای دانشگاهیان خوشایند نیست و انتشار ا

 .کاهد یو ورود نویسندگان جدید را م
سکازی در حکوزه علمکی     به اثر تجکاری  ها هبرخی از مقال 
، راندالز ابعاد تجاری دانش به عنوان مرالپردازند.  می یخاص

لسککتان و آمریکککا را مطالعککه هواشناسککی در کشککورهای انگ
کند. سکازمان هواشناسکی در هکر دو کشکور ماتنکی بکر        می

سازی علم  کند. در کنار تجاری رویکرد نئولیارالیسم عمل می
گرفته است. مشتقار   شکل 2هوایی و هواشناسی مشتقار آب

نککد کککه بککر مانککای آن  ا هککوایی، قراردادهککای تجککاری و آب
نکد دمکا، رطوبکت،    هکای هکوا )مان   هایی ککه شکاخص   شرکت

ها  کنند بتوانند هزینه بارندگی برف، سرعت باد( را ماادله می
و سود و زیانشان را مدیریت کنند. رویککرد نئولیارالیسکم در   
هواشناسی بازارهایی را به وجود آورده است که محصکوالر  

نشکان  هکای هواشناسکی اسکت. رانکدالز      تجاری آن شاخص
مانکایی ارائکه    هکای  هواشناسکان تجکاری پکژوهش    دهد یم

 .انکد  ناکام مانکده ، 3هوایی و سوداگران مشتقار آبو  اند نکرده
هککای تخصککیص بودجککه در بریتانیککا و  سککوداگران بککا رژیککم

                                                                                    
1. Arabidopsis 

2. Weather derivatives 

3. weather derivatives traders 
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متحککده، در رابطککه بککا درخواسککت اطالعککار الزم،   یککاالرا
خورنکد. او نتیجکه    یمک بینی و سایر خدمار، به مشکل  پیش

ر اهمیکت دارد و  بسکیا  ها پروژهگیرد زمینه ملی در برخی  یم
 .[5] یستنسازی برای تمام کاربران مفید  یخصوص
، از نمونکه بازسکازی رودخانکه    ، با اسکتفاده لیو و دیگران 
 یهکا  هکای نئکولیارال بکازار سکنت     دهنکد منطکق   مکی  نشان

دانشمندان و رواب  میان بخش خصوصی و عمومی علکم را  
تکا  شکود   دهند. تکیه بر مدیریت نئولیارال ساب می تغییر می

کاربردی تولیکد کننکد ککه سکه      ی ودانشمندان محیطی علم
 ویژگی دارد:

 یاسکتاندارد  بسکته آموزشکی  صکورر    این دانش به .1
  ؛آموخته شود

ها قابکل اسکتفاده باشکد تکا توسک  آن       برای آژانس .2
 ؛ خود را توجیه کنند های تصمیم

مانایی برای بازارهای جدید در خدمار اکوسیسکتم   .3
 فراهم آورند.  

راستا، علم خصوصکی تأثیرگکذارترین مکدعاهای    در این  
های آموزشی بکرای   معرفتی، کاربردهای بسیار وسیع و نظام

کند. لیکو اسکتدالل    ها در آمریکا را فراهم می احیای رودخانه
در این رویه  یسخت ها به کند که نیازهای بازارها و آژانس می

شکوند. همچنکین، اثکرار     سازی دخالکت داده مکی   خصوصی
توانکد بکدون    علم بازسازی رودخانه در آمریکا نمی حاصل بر

 .[6سیاسی توصیف شود ] -توجه به رواب  اقتصادی
دهکد دو مجموعکه    انگلیسی نشکان مکی   های همرور مقال 

لمکی وجکود   سازی تحقیقار ع ادبیار اصلی در حوزه تجاری
سازی دالیکل   در دفاع از تجاری هایی هدارد. از یک سو، مقال
د و در سکمت دیگکر، بیشکتر بکا طکرح      انک  نظری طرح ککرده 

های مرتونی به مخالفکت بکا    های نقض و تأکید بر نرم نمونه
انکد. در میانکه ایکن دو جریکان،      سازی پرداخته جریان تجاری

رویکرد نوظهوری هم ایجاد شده است ککه بیشکتر بکا نگکاه     
کنکد تصکویر    تحلیلی و نقادانه به ادبیار پیشین، سکعی مکی  

د. فیلیک   کنک سازی علکم رسکم    اریاز بحث تج یتر متعادل
هکای اصکلی گفتمکان     عنکوان یککی از چهکره     میروسکی، به

 سازی، متولی رویکرد اخیر است. تجاری
سکازی   ن تجاریان و مخالفامعتقد است موافق میروسکی 

انکد دانشکگاه اولکین و     اشتااه فرض کرده  تحقیقار علمی به

 درسازی پکژوهش اسکت.    ترین نهاد در زمینه خصوصی مهم
های علمکی زیرمجموعکه    سازی پژوهش خصوصی که  یحال

تر اقتصادی و سیاسی اسکت ککه از سکال     های بزرگ جریان
های متفاور جلوه کرده است. سکاختارهای   در بخش 1980

های  ، ساب شده است تا شکل1980نوین پژوهش، از سال 
جدیدی از مالکیت فکری و نظام کنترل بر نتایج پژوهش به 

های ارتااطی نو و مسیرهای شغلی جدیکد   اوریوجود آید. فن
نیز در این مسیر شکل گرفت. همه این موارد ساب شکد تکا   

شکدن گکرایش یابنکد؛     تحقیقار علمی به سکمت خصوصکی  
هککا لزومککاً بهتککرین نهککاد بککرای ارزیککابی  بنککابراین، دانشککگاه
 .[1سازی علم نیستند ] پیامدهای تجاری

نکدارد. علکم    یاز نظر میروسکی، علکم ماهیکت فرازمکان    
مستقل از نهادهای مربوط به آن نیست. رشد علکم وابسکته   

کننکد.   به مسیری است که ساختارهای اجتماعی انتخاب می
شکود.   دهکی مکی   هایی غیر از دانشگاه سازمان علم در بخش

دهکد. دانشکگاه    بکه ایکن تغییکرار پاسکخ مکی      فق دانشگاه 
نیسکت.   نهایی در رابطه با مسیر توسعه علکم  گیرنده یمتصم

معیککار مناسککای بککرای محاسککاه  توانککد یپککس دانشککگاه نمکک
هکای   سازی تحقیقار علمی باشکد. محکی    پیامدهای تجاری

ا معیکار بهتکری بکرای    نهک و محصکوالر نوآورانکه آ   1شرکتی
، بکه عنکوان مرکال   نکد.  ا سازی علم یمحاساه پیامدهای تجار

در صنعت دارو نهکاد مهمکی    2«سازمان پژوهش قراردادی»
 یا شدن تحقیقار علمی تکأثیر عمکده   ر خصوصیاست که ب

، نقش و تأثیر این نهاد در ادبیار  ینا وجود گذاشته است. با
های آماری،  شود. میروسکی با تکیه بر یافته حاضر دیده نمی

دهککد  صککنعت دارو، نشککان مککی یهککااو آر  سککینککاظر بککر 
چه اشکالی در محاساار دو جریان  اوها آر  سیگرفتن  نادیده
سازی علم، ایجکاد   حاضر، موافقان و مخالفان تجاری افراطی

 [.1کرده است ]
سکازی   نگاه انتقادی میروسکی نسات به گفتمان تجاری 

[ 7علم همچنان در مقاله دیگر او با همکاری لیو و رانکدال ] 
سکازی علکم از تکأثیر     شود. از نظر ایشکان، تجکاری   دیده می

 پژوهشکگران »گرفته است و  نئولیارالیسم بر نهاد علم شکل

                                                                                    
1. Corporate Sphere 

2. Contract Research Organization (CRO) 
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توجککه هماهنککگ و منسککجمی بککه  علککم، فنککاوری و جامعککه
نئولیارالیسککم، از نظککر لیککو و  «. انککد نئولیارالیسککم نداشککته 

 8های گوناگون در ملل مختلکف،   همکاران، فار  از خوانش
 کند: اصلی را دناال می موضوع
آل اطالعککار اسککت. بککازار   ایککده پردازشککگربککازار  .1

قیمت کاال و خدمار اطالعار بسیاری مانند تعیین 
 ؛را در خود دارد

کنکد. دانکش    نئولیارالیسم منطق دولکت را نقکد مکی    .2
نکاظر   توانکد  یدولت محدود است به همین دلیل نمک 

بکه انکدازه    توانکد  یبازار مک  که  یحال در ؛موفقی باشد
 ؛کافی اطالعار را به دست آورد و پردازش کند

سیاست مرل یک بازار عمل و نظریکه اقتصکادی از    .3
 ؛کند را تحمیل می« وکراسیدم»

 ؛نهادهای دولتی باید مستقل و خودمختار باشند .4

کننکد و رقابکت حکرف اول را     هکا اشکتااه نمکی    بنگاه .5
 زند؛ یم

المللکی   ملت بایکد از طریکق نهادهکای بکین     -دولت .6
 ؛محدود شود

حلکی   تواند برای مسائل برخاسته از بازار راه بازار می .7
 ؛فراهم کند

روش مککؤثری بککرای  حقککوق مالکیککت   یفبککازتعر .8
 [.7حاکمیت نئولیارالیسم است ]

فوق، مدیریت نوینی  های موضوعجریان نئولیارالیسم، با  
در علم ایجاد ککرده اسکت. در مکدیریت نکوین علکم سکطح       

و  آیککد یهککای عمککومی بککرای دانشککگاه پککایین مکک   بودجککه
، دانشگاه بکه  بنابراین. شوند یرنگ م های دولتی کم دانشگاه

مرکزی برای تولید سرمایه انسانی و تولید اطالعار تاکدیل  
شود. ورود دانشکگاه   دانشگاه وارد عرصه رقابت در بازار می و

، مأموریکت تکدریس و پکژوهش را    نخستبه عرصه رقابت 
کند؛ تدریس به ککارکرد ثانویکه دانشکگاه تاکدیل      جا می هجاب
شدر مورد حمایت   ، موضوع مالکیت فکری بهدومشود.  می

در سکال   1دُل -عنوان نمونه، پیمکان بکای    . بهگیرد یقرار م
 1984در سکال   2المللی مالکیت فککری  بینو ائتالف  1980

                                                                                    
1. Bayh-Dole Act 

2. International Intellectual Property Alliance 

. عالوه بکر حکق   شددر آمریکا وضع  3حق ثات اختراع برای
عنکوان ابکزاری     هکا بکه   ثات اختراع، قراردادهای انتقال داده

گرفته شد. از نظر لیو و  ها در نظر برای کنترل مالی پژوهش
گذاری نئولیارال علم به ورای نظام پتنکت   همکاران، سیاست

ها، سازمان و محتوای علم نیز تأثیر  یابد و بر روش ادامه می
. به عنوان نمونکه، بخکش صکنعت بکه نویسکندگی      گذارد یم

فراینکد پکژوهش    5گکون  و مدیریت شکاح  ها همقال 4گون شاح
د متخصصکی اسکتخدام   هکا افکرا   شکود. شکرکت   مشغول مکی 

ل داشکته باشکند و بکا نوشکتن     ها کنتکر  کنند تا روی داده می
ها از  شرکت ینا از  ها را تفسیر کنند. پس آن داده هایی همقال

نام آنها به محصکول پایکانی    خواهند یدانشگاهیان مشهور م
ین ترتیکب، مکدیریت نئکولیارال علکم خکود      ه اب افزوده شود.

 [.7خرد ] یرا مانند پژوهش او م« فرد»
هکای بنیکادینی    [ پرسکش 8ا، میروسککی ] هعالوه بر این 

د. او بکا کشکف   کنک  درباره اقتصکاد سیاسکی علکم طکرح مکی     
سازی علکم   های تاریخی و ایدئولوژیک گفتمان تجاری ریشه

کند تا بکه پکرورش نگکاهی انتقکادی،      دانشگاهی، تالش می
تحلیلی و عمیق به این موضوع بپردازد. میروسکی در کتاب 

Science-Mart  کنککد: اصککلی را دناککال مککی  موضککوعدو 
شکده    هایی حاصکل  سازی علم بر اثر تالش ، تجارینخست

، دومانککد.  هککا مککرتا  ئککولیارالاسککت کککه بککا دسککتور کککار ن
 اوسازی برتری علمی آمریکا را ککاهش داده اسکت.    تجاری
های علمکی   مدیریت پژوهش برایهای دولت آمریکا  تالش

دهکد مالکیکت فککری بکرای      نشان مکی  کند و را بررسی می
زندگی دانشگاهی ضروری اسکت. میروسککی بکه مکدیریت     

های  به آسیب یتنها جهانی نوین نیز توجه داشته است و در
سکازی   از بحث تجکاری  که پردازد یوارد بر علم دانشگاهی م

 اند. ناشی شده

سازی تحقیقار علمی در خکارج   یتجاربنابراین موضوع  
ی از آن دفکاع  ا عکده اسکت.   بحکث   قابکل از کشور همچنان 

سازی را برای رشد و توسکعه اقتصکادی و    یتجارکنند و  یم
ی، در مخالفککت بککا آن،   ا عککده داننککد.   یمکک علمککی الزم  

سازی را عامل از بین رفتن ماهیت علکم و نهادهکای    یتجار

                                                                                    
3. Patent 

4. Ghost-writing 

5. Ghost-management 



 هیافتر بازخوانی انتقادي و ترسیم مسیري براي تحقیقات آینده سازي تحقیقات علمی: تجاري ثهمباح
 

41 

آورنکد. در ایکن میکان، افکرادی تکالش       یم حساب  بهعلمی 
گیرند. ویژگی مشترک بدر نظر کنند رویکردهای میانه را  یم

میان نویسندگان در خارج از کشور تکیه بکه ماکانی نظکری    
هککای اقتصککاد، اقتصککاد علککم و  مناسککب برگرفتککه از نظریککه

 ی علم است.شناس جامعه

 داتلی مباحثه

هکایی   های اخیر، اندیشمندان ایرانی نیز با عنوان در سال
، «تحقیقارسازی نتایج  یتجار»، «سازی علم تجاری»مانند 

« هکا  کارآفرینی دانشکگاه »و « سازی علوم انسانی کاربردی»
 اند. از سازی تحقیقار علمی شرکت داشته در مااحره تجاری

در ادبیکار مکدیریت    یتکازگ   به هایی که چنین موضوع آنجا
هکا   نوشته بیشتر رسد یاست به نظر م شدهعلم ایران پدیدار 

 ها همقال اغلبند. ا نظری مناسب ارچوبهها فاقد چ و پژوهش
سازی علم یا مخالفکت بکا    رینظریه بدیعی در حمایت از تجا

 اند. را نیز نقد و تحلیل نکرده یو حتی دیدگاه خاص آن طرح
در جامعه علمی ایکران، اندیشکمندان حکوزه مکدیریت و      

سکازی   شناسان توجکه بیشکتری بکه موضکوع تجکاری      جامعه
بکا برگکزاری    شتربیشناسان  اند. جامعه تحقیقار علمی داشته

سکازی   ها مخالفت خود را بکا تجکاری   ها و مصاحاه سخنرانی
 اننآ اند. خصوص در حوزه علوم انسانی، اعالم کرده  علم، به

هکای دانشکگاهی و    سکازی بکر ارزش   بر آثار منفکی تجکاری  
کننکد. از سکوی دیگکر، اندیشکمندان      ماهیت علم تأکید مکی 

یککف مفککاهیم ایرانککی در حککوزه مککدیریت بیشککتر دربککاره تعر
سازی، الگوهای اجرایی و مراحل کلیکدی در فراینکد    تجاری
اندیشمندان حوزه  بیشتر اند. سازی علم پژوهش کرده تجاری

سازی علم و فنکاوری   به تجاری ای ینانهب مدیریت نگاه خوش
نکد. در  ا نگران آثار منفی این پدیدهان از آن عده اندکیدارند، 
ا مطالعکار مکوردی،   های حوزه مکدیریت، بیشکتر بک    پژوهش

سازی موفکق و موانکع آن در شکرای      عوامل مؤثر بر تجاری
 شود. حاضر ایران بررسی می

جمله افکرادی اسکت    ن، بهمن فکور ازادر اردوگاه موافق 
سکازی تحقیقکار    متعکددی در زمینکه تجکاری    های هکه مقال

سکازی   مفکاهیم مکرتا  بکا تجکاری     اوعلمی نوشکته اسکت.   
او انتقکال فنکاوری    نظر از .کند یم تحقیقار علمی را روشن
سکه  سکازی دانشکگاه اسکت.     یتجاریکی از مراحل مهم در 

خطکی، خطکی   »هکای   مکدل  یمدل رایکج در انتقکال فنکاور   
کیفیت انتقال فنکاوری بکه    .[9] ندا «معکوس و کنش متقابل

موفقیت انتقکال  »تعامل میان بازیگران مرتا  بستگی دارد: 
شکان و از   ییتوانکا فناوری بستگی به تعامل بین بازیگران و 

او معتقکد   .[10] «ی ایکن مسکیر دارد  ها چالش برآمدنعهده 
ی هکا  ارچوبهک چگکذاری الزم اسکت    یاستساست در سطح 

 تقال فنکاوری تعیکین شکود؛   یاز برای سهولت انن موردقانونی 
منابع مالی تأمین شود و نهادهکای اجرایکی مناسکب شککل     

یافتکه   فکور با بررسی تجربیار کشورهای توسعه .[9] بگیرد
ارچوب هک )کانادا، استرالیا، امریککا و کشکورهای اروپکایی( چ   

سازی تحقیقار علمکی   پیشارد تجاری برایاجرایی مناسای 
یکککی از او  ازنظککر .[11] دهککد در شککرای  بککومی ارائککه مککی
سکازی علکم در ایکران پیکدایش      بارزترین مصکادیق تجکاری  

هککای کککارآفرین اسککت. رویکککرد کککارآفرینی در    دانشککگاه
های ایران با تغییکرار سکاختاری و تکدوین قکوانین      دانشگاه
، بررسکی عملککرد    یکن ا وجکود  بابه وجود آمده است. جدید 

آفرینی ماننکد  ککار های مهم  فعالیتدهد  یمنشان  ها دانشگاه
فکککری و تشکککیل  هککای یککیدهککی، انتقککال دارا لیسککانس
 .[12] یستندانشعابی هنوز رایج ن یها شرکت
ی مفککاهیم سککاز روشککنماننککد  هککایی او بککه موضککوع  
سازی علکم، عوامکل موفقیکت آن، مشککالر آن در      یتجار

ی سیاسکتی  ها مدلکند  یمپردازد. او تالش  یمشرای  بومی 
و  هکا  دانشگاهسازی تحقیقار علمی در  یتجارمناسای برای 

فککور  ،  یکن ا وجکود  بکا آموزش عالی ارائه دهد.  های مؤسسه
همچنان به یک پرسش اصلی پاسخ نداده است. بکر اسکاس   

سازی نتایج تحقیقکار علمکی    ارچوب نظری تجاریهکدام چ
های کشور ضروری اسکت؟ بکه نظکر     برای وضعیت دانشگاه

هکای   ذاری و ارائکه مکدل  گک  قال از هرگونه سیاست رسد یم
سازی الزم است تا بررسی شکود آیکا    سیاستی درباره تجاری

مانکایی گفتمکان    هکای  فکرض  یششرای  حاضر ایران بکا پک  
؟ که برخاسته از اقتصاد آزاد استسازی مطابقت دارد  تجاری

فکروش اسکت؟    ماادله و قابکل  آیا علم مانند سایر کاالها قابل
مانکایی در   یهکا  پرسکش  چنکین  چنانکه خواهیم دید کماود 

 شود. نیز دیده می زبان یفارس های هسایر مقال
رضا مهدی نیز از پژوهشگرانی اسکت ککه بکه موضکوع      
 پرداخته است. از« سازی دستاوردهای علمی توسعه تجاری»



 1397پاییز   |  71شماره   هیافتر
 

 

 

42 

سکازی ناکود    نظر او مانع اصلی در رشد و پیشکرفت تجکاری  
نی مرحله میکا او،  نظر روش تجربی مناسب و معتار است. از

مرحلکه مهمکی اسکت ککه     « صکنعتی  یمکه تحقیقار تولید ن»
سکازی دسکتاوردهای    روش مناسای بکرای تجکاری   تواند یم

صنعتی، با هزینکه   یمهندر تحقیقار تولید : »علمی مهیا سازد
ی پکیش روی  هکا  ابهامها و  یناآگاهتوان  یمو تمرین اندک 

 محور را مرتفع و قال از مواجهه با مسئله ی پژوهشها پروژه
اصلی در دنیای واقعی راهکارهای الزم برای کسب موفقیت 

 صکنعتی  یمکه تحقیقکار تولیکد ن   بنکابراین ؛ «دبینی کر یشپرا 
بنیکان را ککاهش    هکای دانکش   ریسک کارآفرینی در فعالیکت 

و  گکذاران  یاسکت کنکد ککه س   دهد. مهکدی پیشکنهاد مکی    می
بیشکتری را   یها ریزان نظام پژوهش و فناوری بودجه برنامه
الزم  های یتاختصاص دهند و حما صنعتی یمهقیقار نبه تح

 [.13ها صورر گیرد ] طرح ونهینگا از ای نامه یینمالی و آ
در ابتدای مقاله استدالل کوتاهی در دفاع از  فق مهدی  
اتصکال دسکتاوردهای نظکام    »دهکد:   یمک سازی ارائه  یتجار

های نوآوری است.  بازار از مصادیق و الزام نظام  بهپژوهشی 
ایکن نظکام برخکوردار     هکای  مردم جامعه ... هنگامی از ثمره

تجاری و وارد نظام عرضه  ها پژوهششوند که نتایج این  یم
سکازی ... دارای جایگکاه و    یتجکار بنکابراین  ؛ و تقاضا شکود 

چنانکه در ادبیار خکارجی مشکاهده    «.ای است یژهواهمیت 
هککای  نظریککهسککازی از  یتجککارت و ضککرورر شککد، اهمیکک

 شناسکی علکم قابکل    مانند اقتصاد علکم و جامعکه   تری ییمانا
؛ ولی مهدی با استداللی کوتکاه ضکرورر آن را   است یبررس 

 فرض گرفته است. یشپاز 
برخکککی از پژوهشکککگران حکککوزه مکککدیریت عوامکککل    
سکازی تحقیقکار علمکی را     یتجکار ی مکؤثر بکر   سازمان برون

نمونکه جاهکد و آراسکته در     عنکوان   بکه نکد.  کن یمک شناسایی 
سکازی   یتجکار دهنکد عوامکل زیکر بکر      یمک پژوهشی نشان 

های دولت، قکوانین و مقکررار ارتقکای     یاستسند: یرگذارتأث
هکا و قکوانین ککالن کشکور،      نامه یینآعلمی،   یئتهاعضای 
تشکویق و   منظکور   بهسازی قوانین  ینهبهی توسعه، ها برنامه

ی هککا صککندوقژوهشککی و تجککاری، هککای پ یککتفعالترغیککب 
پذیر، روابک  قکوی و مسکتمر اعضکای      یسکرگذاری  یهسرما

 پکرورش   آمکوزش ، هکا  سکازمان علمکی و مکدیران بکا      یئته
واعظککی و  .[14محککور و ماتنککی بکر حککل مسککئله ]  پکژوهش 

؛ انکد  پرداختکه ی سکازمان  برونهمکاران نیز به بررسی عوامل 
ی هکا  پکژوهش سکازی   یتجکار یرگذار بر تأثایشان بر عوامل 

ایشکان،   نظکر  از. انکد  کردهخاص، توجه  طور بهعلوم انسانی، 
ی مکؤثر وجکود دارد: نهکادی،    سکازمان  برونسه دسته عوامل 

از:  انکد  عاکارر یردولتی. برخی از عوامکل نهکادی   غدولتی و 
فرهنگ فعاالن صنعت، دانشکگاهیان و خکانواده، بسکترهای    

یچیککدگی و هککای صککنعتی، پ یژگککیوآموزشککی، عوامککل و 
مشکالر پژوهش در علوم انسانی، وظیفه علوم انسکانی در  

هکا و   نامکه  یکین آراستای رفاه جامعه. عوامکل دولتکی شکامل    
، نقشکه  پکژوهش های دولکت در رابطکه بکا     یاستسمقررار، 

شکود. در   یمک ی و ساختار دولتکی  باالدستعلمی کشور، اسناد 
اهی و آگ فقدانند: یردولتی شامل این مواردغنهایت عوامل 

ی دانشککگاهی، هککا پککژوهشاعتمککاد صککنعت در رابطککه بککا  
و یردولتکی  غی حمایتی ها سازمانی، سازمان برونفرایندهای 

ی هکا  پکژوهش  .[15]حمایت مکالی صکنعت از پژوهشکگران    
ارچوب نظکری مناسکب در دفکاع از    هک از ارائکه چ  ایشان نیکز 

 مرکال   عنکوان   بکه سازی تحقیقار علمی خالی است.  یتجار
ه اسککتدالل واعظککی در دفککاع از ضککرورر   تککوان بکک  یمکک
چون در هر »سازی در حوزه علوم انسانی اشاره کرد:  یتجار

علمی، چه حوزه علوم انسانی و چه حوزه علوم تجربی، اگکر  
توانکد در پکیِ آن،    یمک مفهومی به نام نوآوری معنادار باشد، 

سکازی نیکز معنکادار باشکد؛ بنکابراین،       یتجارمفهومی به نام 
کنککد تککا پژوهشککگران در حککوزه    یمککب ضککرورر ایجککا 

و شکرای    هکا  شکاخص سازی علوم انسانی و شناخت  یتجار
اسکتدالل کوتکاه واعظکی از دو    « این حکوزه فعالیکت کننکد.   

نوآوری در علکوم   اول؛شده است.   یلتشکفرض اصلی  یشپ
سازی الزمه مفهوم  یتجارمفهوم  دوم؛ انسانی ممکن است،
علم، فناوری »ی ها حوزهفرض در  یشپنوآوری است. هر دو 

اقتصکاد  »و « گکذاری علکم و فنکاوری    یاستس»، «و نوآوری
هکای   یهنظرند. ولی واعظی بدون اشاره به ا بحث  قابل« علم

سکازی در   یتجکار فرض گرفته و از  یشپمربوط این دو را از 
 حوزه علوم انسانی دفاع کرده است.

سکازی   یتجکار دفکاع از ضکرورر    برایسلطانی دالیلی  
بکه   فقک  دهکد. در ایکن راسکتا، او     یمک یقار علمی ارائه تحق

از دستاوردهای مهم آن، ماننکد توسکعه اقتصکادی،     فهرستی
 ایشکان کنکد.   یمک یی، اشاره زا اشتغالسطح فناورانه و  یارتقا
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درصد تولیکد   2یافته بیش از  دهد کشورهای توسعه نشان می
ی تحقیکق و توسکعه   هکا  خالصی خود را به هزینکه فعالیکت  نا
سکازی   گیکرد تجکاری   نتیجه مکی  بنابرایناند.  تصاص دادهاخ

های تحقیقاتی در توسکعه اقتصکادی کشکورها نقکش      فعالیت
[. سلطانی بدون اینکه نظریکه خاصکی را در   16مهمی دارد ]

صکورر خالصکه بکه      این زمینه طرح و از آن دفاع کند، بکه 
اشکاره   و مشککالر آن  سکازی  عوامل مؤثر در رشد تجکاری 

 .[16]  کند می
در حکوزه مکدیریت بکه مطالعکه مکوردی       هکا  هسایر مقال 

سازی را در چند  اند و آثار مرات و منفی تجاری گرایش یافته
هکای نظکری در ایکن     انکد؛ بنکابراین بحکث    نمونه نشان داده

 شود. می تر یفتر و ضع رنگ کم ها همقال
، عااسککی هککا هاز میککان نویسککندگان ایککن دسککته از مقالکک 

هکای سکنتی    سکازی بکر برخکی ارزش    تجاریتأثیرار منفی 
دهد. سه ویژگی اصلی در نظام ارزشکی   دانشگاه را نشان می

 انککد از: جامعککه علمککی ایککران در حککال حاضککر عاککارر     

 «عالقه نداشی  به تولید دانش علمای »، «ییگرا مصرف»

ها و  سازی در دانشگاه رویکرد تجاری. «ییگرا پولمنش »و 

ایطی، مسیر علم را به کلی در چنین شر، مراکز علمی کشور
جامعکه علمکی در سکایه     تکر  یکند و اهداف عکال  منحرف می

 .[18و  17شود ] اهداف مالی و اقتصادی ناپدید می
مهدی گکودرزی از دیگکر پژوهشکگرانی اسکت ککه بکا        

سازی فنکاوری بکه آثکار و     تجاری ینهزم مطالعار موردی در
موفقیت ترین مانع  مشکالر آن پرداخته است. گودرزی مهم

آشککنایی مککدیران و نا»سککازی فنککاوری در ایککران را  تجککاری
« سککازی فنککاوری نداشککتن درک درسککت از مفهککوم تجککاری

سکازی فنکاوری ناایکد بکه عرضکه       تجاری او، نظر از .داند یم
اند که  تر بوده موفق ییها . پروژهشودفناوری به بازار منحصر 

ظکر  کشش بازار و یا فشکار فنکاوری و کشکش بکازار را در ن    
یرگککذار بککر موفقیککت تأثهمچنککین، او عوامککل  انککد. گرفتککه
 برد:  یمسازی فناوری در ایران را چنین نام  یتجار
   ؛آموزشی های کارگاه برگزاری و سازی فرهنگ .1

 ارزیکابی  بکرای  ویکژه  هکایی  شکاخص  گرفتن نظر در .2
   پژوهشی؛ واحدهای

 و دانشکککجویان اسکککتادان، بکککه بخشکککی آگکککاهی .3
 پژوهشگران؛ 

 زمینکه  در سکاده  زبکان  بکه  آموزشی های برنامه ارائه .4
 [.19] یماصداوس در فناوری سازی تجاری

هکای تحقیقکاتی کشکور ناکود       مشکل دیگر در مؤسسکه 
مطالعکه   باسازی است. گودرزی  یتجارالگوی مناسب برای 

کاتالیست، روغن، شکیمیایی،   یها فناوری در حوزه 6موردی 
افزار و علکوم زیسکتی در دو پژوهشکگاه صکنعت نفکت و       نرم

الگوهکای   .کنکد  یرا پیکدا مک   نهکا رویان الگوهای فراینکدی آ 
نکد  مدآناکارکاری، پیچیده و  بودن رویه موجود، به دلیل سنتی

[. 20شکوند ]  ینمیافته دیده  توسعهی کشورهای الگوهاو در 
اولین مرحله گیرد  یمه کشور نتیجه پژوهشگا 6او با بررسی 

 دولتی ایران به یها پردازی، در پژوهشگاه سازی، ایده تجاری
 یهکا  اکرر پروژهدر  اصلی گذار یهسرما شود. انجام نمی یخوب 

بنککابراین موفقیککت  شککده بخککش دولتککی اسککت؛    تجککاری
مشککروط بککر بازارسککازی از سککوی سککازی فنککاوری  یتجککار
ی هکا  استدالل. [21است ] یردولتی نیازمند فناو یها بخش

خاصکی   هنظریک ماتنی بر  ،سازی دفاع از تجاری در ،گودرزی
 دانکد.  یمک آن را ضکروری  با ذکر چنکد مزیکت   تنها و  نیست
بکه   ینکه مکدیریت،  زم درپژوهشگری  عنوان  به، او های همقال

سکازی و ارائکه    موانکع تجکاری   های اجرایکی، ماننکد   موضوع
 اند. پرداخته ،ها حل راه
سکازی   و موانع تجاری ها ، الزامها پور به ضرورر حسنقلی 

قکرار داده   پکژوهش  موردرا های مدیریت  دانش در دانشکده
سکازی در   یتجارکند مدل مناسای برای  یماو تالش . است

مطابق این مدل الزم است ی مدیریت ارائه دهد. ها دانشکده
و های کاربردی دانشکده ناظر بر نیاز جامعکه باشکد    پژوهش

علمکی پژوهشکی اسکتادان     یهکا  مدیران تجاری نیز از طرح
سکازی   ترین موانع تجکاری  مهماو  نظر از. [22حمایت کنند ]

 : از اند های ایران عاارر دانش در دانشگاه
رقابتی ناودن محی  دانشگاه، نگرش منفی به تفکر  .1

  ؛بنگاهی در دانشگاه
مدی قوانین و مقررار، ضعف نظکام آموزشکی   آناکار .2

  ؛گاهدانش
  ؛اعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت بی .3
 ؛مشکالر مالی .4
  ؛ناودن نیروی انسانی ماهر و خاره .5
آشنا ناودن با محی  واقعکی و ناکودن سکند راهاکرد      .6
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 .[23پژوهشی ]

سکازی در مکورد دانشکگاه     [ موانع تجکاری 24ندیرخانلو ] 
انعطکاف  فقکدان  . بوروکراسکی و  کرده استتهران را بررسی 

 یهکا  ارتااطکار و شکاکه   ناکود سیستم مدیریت دانشکگاه و  
و دانشکگاهیان   فعاالن صنعت  گذاران، ارتااطی میان سرمایه

 یهکا  ند. پس از آنها عکواملی چکون تفکاور   ا ترین موانع مهم
فرهنگککی فعککاالن صککنعت و دانشککگاهیان، قککوانین ضککعیف 

بکودن   های فکری در سطح ملکی، وابسکته   حفاظت از دارایی
شکناخت دانشکگاه از    فقکدان دولتکی،   یها انشگاه به بودجهد

احسکاس نیکاز    ناودوکار و  بخش کسب های یتنیازها و اولو
سازی دانش با فاصله کمی از یکدیگر در  دانشگاه به تجاری

 .گیرند شمار موانع بعدی قرار می
حکوزه مکدیریت    پژوهشکگران شود،  چنانکه مشاهده می 

اند و خود را متعهکد بکه    پرداختهسازی  بیشتر به موانع تجاری
سازی تحقیقکار علمکی    نظری در رابطه با تجاری یها بحث

انکد. ایشکان، در مقایسکه بکا ادبیکار خکارجی ککه از         ندانسته
شناسی علم و اقتصاد علم بهره  های نظری جامعه ارچوبهچ

 اند. اند، به این مهم نپرداخته برده
سازی، عالوه  در ادبیار فارسیِ مرتا  با موضوع تجاری 

رشکته   پژوهشکگران های مذکور که بیشتر توس   بر پژوهش
ند، ا ارچوب نظری منسجمهچاند و فاقد  مدیریت نگاشته شده

سازی علوم،  شناسان نیز به مسئله کاربردی گروهی از جامعه
رسکد   انکد. بکه نظکر مکی     پرداختکه  خصوص علوم انسکانی   به

ایکن رویککرد    ای بکه  بینانکه  شناسان ایرانی نگاه خوش جامعه
هکای   راد در سکخنرانی  امین قانعی ندارند. در این میان محمد

های خود را ارائه کرده است. قانعی راد ضمن  مختلف دیدگاه
سکازی بایکد    بر اینکه دعور علوم انسانی بکه تجکاری   یدتأک

بسیار محتاطانه انجام شود، معتقد است کارکردهکای متعکدد   
ای از  یا مجموعکه  ادنه یکنظام ملی نوآوری هر یک توس  

سکازی بکر عهکده     شکود و ککارکرد تجکاری    نهادها انجام می
نیکرو بکرای رونکق     4. او معتقکد اسکت   [25دانشگاه نیست ]

بخشیدن به دانشگاه وجود دارد: جامعه علمی، دولت، بکازار،  
افتد ککه   شدن دانشگاه زمانی اتفاق می جامعه مدنی. تجاری

هی بکه دانشکگاه باشکد.    د اجازه دهیم بازار تنها نیروی شکل
توانند در کنار سایر علوم به اقتصکاد کمکک    علوم انسانی می
توان انتظار داشت که علوم انسانی هدفی جکز   کنند؛ اما نمی

در این صورر، جایگاه علکم نکزول    درآمدزایی نداشته باشند.
سکنت علکم را تحقیکر     ینوع  سازی به موج تجاری»کند:  یم

 ریک تحق  سازی به کند. ما نااید اجازه دهیم که این تجاری می
هککا  ورزی بپککردازد کککه انگککار ایککن آدم  آن سککاک اندیشککه

 بکوده و  1994مانده بودند و این مسائل مربوط به سال  عقب
 [.26] «االن تغییر کرده است

ککردن   ککاربردی ایرانکی، بکا    شناس جامعه، ذاکر صالحی 
اگر کارکرد »مخالف است:  سازی سانی با ایده تجاریعلوم ان

پکرورش شکهروند    راسکتای در  فهکم علوم انسانی گسکترش  
سازی با آن سکازوکار نیسکت. علکوم     خوب باشد ایده تجاری

آنکه کاال تولید کنکد بایکد نقکش رهاکری و      یجا  انسانی به
. [27] «دکنندگی کل جریان دانش را بر عهکده بگیکر   تطایق

شکدن علکوم    کند اگر انتظارِ کاربردی یمتأکید ذاکر صالحی 
بکوم   یسکت زرا تقویت کنکیم.   آنهاانسانی را داریم، ابتدا باید 

تقویکت آن الزم اسکت    بکرای علم در ایران ضعیف اسکت و  
گکذاری مناسکای صکورر بگیکرد:      یهسرماروی علوم انسانی 

آن  بکوم  یسکت یک علم بکا ز  های یرسیستمو ز ها یرساختز»
کشکوری را تصکور کنکیم ککه در      توانیم یمرتا  است ما نم

قکوی ولکی در علکوم انسکانی      فنکاوری  زیسکت و  فناورینانو
علکم   بوم یستبه همین دلیل هم من معتقدم ز. ضعیف باشد
علکوم انسکانی   «. طور که باید تقویت نشده است در ایران آن

 باید در تعامل با صنعت باشد؛ نه اینکه در صنعت حل شکود: 
علوم انسانی مصرف روزمکره نیسکت ککه بکرایش نسکخه      »

علکوم   بخکش  ییرهکا  یهکا  بپیچیم. ما نااید بگکذاریم جناکه  
بنکابراین ذاککر   ؛ «انسانی جای خود را به علوم کنترلی بدهد

صالحی با تأکید بر رسالت اصلی علوم انسانی در رابطکه بکا   
بکودن   پرورش روح انسان و فرهنگ جامعه، همچنین ضعیف

سککانی در شککرای  کنککونی ایککران، از بحککث دربککاره علککوم ان
 [.28کند ] یمسازی این علوم انتقاد  سازی یا کاربردی یتجار
شناسان ایرانی است ککه بکا    مقصود فراستخواه، از جامعه 

 از کنکد.  ها مخالفت مکی  دانشگاه صرف  شدن تجاریموضوع 
، فلسفه وجودی دانشگاه خیر عمومی و رفاه اجتماعی اونظر 
 دار خدشکه ورود  منطق اقتصاد به دانشگاه هویکت او را  . است
اگککر دانشککگاه در منطککق دولککت یککا در منطککق »کنککد:  یمکک

اقتصادی، در منطق ثرور و منفعکت ادغکام بشکود، هویکت     
یعنی ؛ شود یماجتماعی است از او سلب  -ذاتی که فرهنگی
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«. دهککد یمکککککارکردی خککود را از دسککت  -سککاختی سرشککت
بکوم و نقکد    یستزاجتماعی، پایداری دانشگاه باید در تحول 

روشنگری سهم داشته باشکد؛ نکه در تولیکد ثکرور و پکول:      
سککازی علککم و نککه  رسککالت مرکککزی دانشککگاه، اجتمککاعی »

سازی آن است. بازار و تجارر آزاد و رقابت و تولید و  یتجار
همککه بککرای جامعککه الزم اسککت امککا کککار   و منفعککتسککود 

 یشبک ر دوخته بشود. ما دانشگاهی نااید تا این حد به تجار
ککه    یحکال  دریم ا شدهسازی علم  یتجاراندازه درگیر فکر  از 

داری  یهسکرما وظیفه دانشکگاه نقکد و روشکنگری اسکت نکه      
دانشککگاهی، کککارآفرینی اجتمککاعی اسککت تککا کککارآفرینی    

شکدن دانشکگاه تلکه     تجکاری  فراسکتخواه  نظر از«. اقتصادی
فروشکگاه  »اقتصاد نئولیارالیسم است و تادیل دانشکگاه بکه   

 .[29] یستنی بیش ا مضحکه« دونالد مک
، ایشکان  رود یشناسکان انتظکار مک    ور که از جامعکه طهمان 

بیشتر با توجه به بعکد اجتمکاعی علکم و اهمیکت اجتمکاعی      
بکه  سکازی پرداختکه و    دانشگاه به مخالفت با مااحره تجاری

اقتصکادی در رد یکا    -نظکری  یهکا  ، به دناال اسکتدالل طاع
 اند. قاول این گفتمان ناوده

گذاران علم و فناوری داخل کشور نیکز   یاستسبرخی از  
 ی. آراانکد  کردهسازی تحقیقار علمی ورود  یتجاربه مااحره 
 هکای  هو مااحرک  هکا  نشست، ها مصاحاهتوان در  یمایشان را 
یکد احمکدی بکر ضکرورر     نمونکه وح  عنکوان   بکه پیدا ککرد.  

کنکد و ایجکاد    یمک سازی دانش در دنیای امروز تأکید  یتجار
یان را در رسیدن بکه ایکن هکدف مهکم     بن دانشی ها شرکت

مظهر کار جمعی در مسیر  یانبن دانش یها شرکت»داند:  یم
 او[. سیاست پیشکنهادی  30] «ندا علم و دانش سازی یتجار

یکردی اسکت ککه   برای وزارر علوم، تحقیقار و فناوری رو
بخشد. الاته او  یسازی را ارتقا یتجار -نوآوری -چرخه علم

شود که تأثیر همکه اجکزای علکم در ایکن چرخکه       یممتذکر 
یکسان نیست. علوم بنیادی ممکن است در ابتدا به نوآوری 

 -سازی کمک نکننکد ولکی در ادامکه چرخکه علکم      یتجارو 
هکا   همه حوزهحتی اگر »ثرور را ارتقا خواهند داد:  -نوآوری

نااشند ولی درصدی از آنها باید باشکند، سکایر علکوم     ینطورا
 مانند علوم انسانی، علوم پایه و تحقیقار بنیادی هم باید به

در این پازل قرار بگیرد و کمک به ارتقکا و پیشکرفت    یجتدر 
[. سکپهر قاضکی   31« ]کننکد  ثرور –فناوری  -چرخه علم 

گذاری علکم   یاستسزه در حو صاحانظران جمله ازنوری نیز 
یی به موضکوع  ها نشستو  ها مصاحاهو فناوری است که در 

او در شکرای    نظکر  ازسازی دانکش پرداختکه اسکت.     یتجار
انتظکار داشکت در راسکتای     هکا  دانشکگاه تکوان از   ینمکنونی 
راه  ینتر صرفه  ترین و به نزدیک»سازی مؤثر باشند:  یتجار

زیکرا  ؛ «نیسکت سکازی دانکش در مملککت دانشکگاه      تجاری
علمی و دانشجویان، بکر مانکای     یئته یدانشگاهیان، اعضا

. نهادهای واسطی اند نشدهکارکرد اقتصادی و تجاری جذب 
کننکد بهتکر از    یمکه رابطه میان دانشگاه و صنعت را برقرار 

سکازی علکم و فنکاوری     یتجکار توانند به امکر   یم ها دانشگاه
بحککث قاضککی نککوری بککر  [. همچنککین 32کننککد ]کمککک 

طور گسکترده نقکد جکدی وارد     علوم انسانی به سازی یتجار
کنکد و نیکاز کشکور در حکوزه علکوم انسکانی را، تربیکت         مکی 

او ماهیکت علکوم    نظر ازد. دان محدود میو  نیروهای برجسته
انسانی متفاور از علوم مهندسی و پزشکی است. به همکین  

سازی علوم انسانی دفکاع   یتجاری از راحت  بهتوان  ینمدلیل 
 [.33کرد ]
خالصه، مرور بر ادبیار داخلی دربکاره موضکوع    طور  به
دهد در داخکل کشکور نیکز دو     یمسازی دانش نشان  یتجار

انکد.   یی پرداختهها استداللدسته موافقان و مخالفان به ارائه 
نکد ککه بکه دناکال     ا موافقان متخصصان حوزه مدیریت اغلب
نکد  ا یشناسکان  جامعهند. اکرر مخالفان ا اییو موانع اجر ها مدل

بکوم   یسکت زسازی به حوزه علم را تضکعیف   یتجارکه ورود 
داننکد. ادبیکار داخلکی فاقکد رویکردهکای       یمک علمی کشور 
هکای اقتصکادی و    یکل تحلرو است. همچنین  یانهمانتقادی و 

 شود. ینمعلم در ادبیار داخلی دیده  شناسانه جامعه

 گیري یجهنت

 یهکا  ، جهتابدی یدر جامعه قدرر مکه  یمانگفت هرگاه
کنکد. در سکطح    سطوح تعیین می اکرراصلی آن جامعه را در 

گذاری نیز، بر اساس آن گفتمان، دستورهایی ابکال    سیاست
، تحلیکل  جهکت   نیک ا . ازدشو یوضع م ییها شود و قانون می

کند تکا نقکاط قکور و ضکعف آن      انتقادی گفتمان کمک می
د. شکو اتخکاذ   یتکر  قیسیاستی دق های مآشکار شود و تصمی

 ییهکا  سازی تحقیقکار علمکی نیکز از نمونکه     گفتمان تجاری
است که در سطوح سیاستی و اجرایی، بکه شککل قکانونی و    
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ساختاری، نمایان شده اسکت؛ بنکابراین تحلیکل انتقکادی آن     
 سیاستی آتی را راهاری کند. یها میتصم تواند یم

 تحلیل مباحثه تارجی

از در مقاله حاضر، مرور بکر ادبیکار خکارجی نشکان داد     
 سکازی علکم دالیلکی ارائکه     تجاری سوی موافقان و مخالفان

شده است. مخالفان به از بین رفتن ماهیت اشکتراکی علکم،    
کنند. از نظر ایشان،  آن اعتراض می ییروا و جهان یغرض یب

شکود.   تاکدیل مکی   یشکدن بکه بنگکاه    دانشگاه بر اثر تجاری
ولیت آموزش وظیفه اول دانشگاه نخواهکد بکود. هکدف    مسئ

هکای ککاربردی خواهکد شکد ککه       اصلی در دانشگاه پژوهش
نظر موافقکان   محصوالر الزم برای صنعت را تولید کنند. از

ککه   آنجکا  اقتصاد معیار نهایی برای موفقیت علکم اسکت. از  
کنکد،   بازار آزاد مسائل اقتصادی را بهتکر حکل مکی    سمیمکان

بهره بارد. به کمک  سمیم نیز باید از همین مکانمدیریت عل
بککازار آزاد مسککائل اقتصککادی مربککوط بککه علککم و  سککمیمکان

 یهکا  فناوری، ماننکد میکزان تخصکیص بودجکه بکه بخکش      
حل است. همچنین مسکائل مربکوط    قابل یراحت  مختلف، به

به رشد علم و فناوری، مانند کماود پکژوهش و دانشکمند در   

شکود.   خود حل می بازار آزاد خودبه سمیزمینه خاص، در مکان
سککازی تحقیقککار علمککی منککافع  نظککر موافقککان، تجککاری از

 دهد. اجتماعی را افزایش می
را  سازی تحقیقکار علمکی   ادبیار خارجی درباره تجاری 
  :کردگروه اصلی تقسیم  3در  توان یم

سازی برای توسعه  دهند تجاری نشان می ؛گروه اول .1
رفاه عمومی الزم است و حتی در پیشکرفت علکم و   

 سازی گام مؤثری است.  نوآوری نیز تجاری
مرتکونی در   یها نگران از بین رفتن نرم ؛گروه دوم .2

را مرکال   ییهکا  نمونکه  شکان ینکد. ا ا میان دانشمندان
ا دچکار مشککل   نهک در آ یسکاز  یککه تجکار   زنند یم
   .شود یم

سازی تحقیقار  به ماانی نظری تجاری ؛گروه سوم .3
هکای   کنند و بیشتر به دناال تحلیکل  علمی توجه می

  ند.ا انتقادی و اتخاذ رویکردهای میانه

دهد هر کدام از پژوهشگران مکذکور   یمنشان  2جدول 
سککازی  یتجککاردر خککارج از کشککور بککه کککدام موضککوع از  

 :دارندو چه تخصص علمی  اند پرداخته
 

 اند پرداختهکه به آن  هایی ص مؤلفان خارج از کشور و موضوع. تخص2جدول 

 ها موضوع تخصص مؤلف مؤلف

 فیلیپ میروسکی
تاریخ و فلسفه اقتصاد، 

 سیاست علم

هاا  یطمحسازا، رشد و توس ه علم، تأثیرات  اتیارهاا اقتصادا و سیاسی مباحثه  یشهر

 یردانشتاهی بر رشد علم، تأثیر نظا  نئولیبرالیسم بر نهاد علم، اقتصاد سیاسی علمغ

 سازا( اتیارا آمریکایی )دفاع از رویکرد اه دانشتاهتأثیرات قوانین پتنت بر  اقتصاد ریچارد نلسون

 سندرا شیلو
سیاست نوآورا و 

 کارآفرینی
 سازا( اتیارسازا و منافع اجتماعی، تحلیل دقیق مفاهیم )دفاع از رویکرد  اتیاررابطه میان 

ماري نیوتن 

 راتبارد
 اقتصاد

تخصیص منابع به علم و فناورا، مزایاا مکانیسم بازار آزاد، مسئله کمبود دانشمندان و تحقیقات 

 سازا( اتیارعلمی )دفاع از رویکرد 

 سازا( اتیارا مرتونی نهاد علم )مخالفت با رویکرد ها نر سازا بر  اتیارتأثیر  یشناس جام ه جیمز اوانز

 سازا( اتیارسازا بر علم هواشناسی )مخالفت با رویکرد  اتیارتأثیرات منفی  جغرافیا و علو  محیطی ساموئل راندالرز

 ربکا لیو
شناسی  بو  یستزجغرافیا، 

 سیاسی
 سازا بر علم بازسازا رودخانه، تأثیر نظا  نئولیبرالیسم بر نهاد علم اتیارتأثیرات منفی 
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 1تحلیل مباحثه داتلی

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

 تر مااحره داخلکی  یق. دو جدول برای تحلیل دقاست انداخته
 هکایی  و و موضکوع مؤلف، تخصص ا 3شود. جدول  رسم می

 .دهد سازی طرح کرده است را نشان می که او درباره تجاری
 

 که به آن پرداخته است هایی . تخصص مؤلف و موضوع3جدول 

 ها موضوع تخصص مؤلف مؤلف

 مهندسی صنایع فکور

هاا رایج  ، عوامل موفقیت، ت ریف مفاهیم، مدلیرگذارعوامل و بازیتران تأث

سازا موفق و  تیاراسازا، شرایط الز  براا تحقق  انتقال فناورا و تیارا

ها در  ارچوب مناسم، عوامل مؤثر بر کارآفرینی و عملکرد دانشتاههارائه چ

 کارآفرینی: نقاط قوت و ض ف )موانع(

 سازا، بررسی موانع، ارائه مدل مناسم م رفی مفاهیم، التوهاا تیارا آموزش عالی یزار برنامه مهدا

 سازا ایارتی سازمان برونموانع  مدیریت آموزش عالی جاهد

 سازا اتیارسازا، ت ریف  اتیاری سازمان برونموانع  مدیریت واعظی

 مدیریت سلطانی گرد فرامرزا
سازا، مشکالت و موانع  سازا، عوامل مؤثر بر رشد تیارا دستاوردهاا تیارا

 سازا بر سر راه تیارا

 مدیریت عباسی
سازا  براا تیاراهاا سنتی، سناریو الز   سازا بر ارزش تأثیرات منفی تیارا

 در آموزش عالی

 مدیریت گودرزا
سازا، موانع در ایران، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت در  دستاوردهاا تیارا

 سازا فناورا ایران، ارائه التوهاا تیارا

 (، موانعیرگذارسازا )دستاوردها(، الزامات )عوامل تأث ضرورت تیارا مدیریت حسنقلی پور

 سازا موانع تیارا مدیریت ندیرخانلو

 سازا بر علو  اجتماعی و دانشتاه تأثیرات منفی تیارا شناسی جام ه راد قان ی

 سازا بر علو  انسانی تأثیرات منفی تیارا شناسی جام ه ذاکر صالحی

 اجتماعی دانشتاه -سازا بر هویت فرهنتی تأثیرات منفی تیارا شناسی جام ه فراستخواه

 سازا ها و التوهاا رشد تیارا سیاست فناوراگذار علم و  سیاست احمدا

 سازا و نقش دانشتاه التوهاا تیارا گذار علم و فناورا سیاست نورا قاضی

سکازی تحقیقکار    پنج موضوع اصلی در مااحره تجکاری 1
 اند از: ، عاارر3 ، با توجه به ستون سوم جدول علمی
 ؛سازی مفاهیم مربوط به تجاریتعریف و ایضاح  .1
سازی علکم   های مناسب مدیریتی برای تجاری مدل .2

 ؛در ایران
هکای   سازی علم در دانشکگاه  عوامل موفقیت تجاری .3

                                                                                    
ا نظارا در  ها شکافکردن  هدف این مقاله روشن که آنیا از .1

 خواهد بود. تر مفصلمباحثه داخلی است، تحلیل آن 

 ؛جهان و ایران
 ؛سازی علم در ایران موانع تجاری .4
سازی علم و پیامدهای مرات و منفی  اهمیت تجاری .5

 آن.

فکوق، نشکان    هکای  ، بکا توجکه بکه موضکوع    4 در جدول
پرداخته است )سکال   هایی هر مؤلف به چه موضوع میده یم

و مقابکل نکام    ها سخنرانی فرد در زیر ستون موضوع مقاله یا
شود موضوعی که توجکه   مؤلف آمده است(. چنانکه دیده می

چندانی بکه آن نشکده، بحکث از تعریکف و ایضکاح مفکاهیم       
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( 1389( و مهکدی ) 1385فکور ) فق سازی است که  تجاری
سکازی   اند. دو موضوع موانع تجاری کرده یکوتاه های هاشار

 ظکاهر بکه  ند که ا ییها و پیامدهای مرات و منفی آن موضوع
شناسکان   اند. جامعکه  اندیشمندان عالقه بیشتری به آن داشته

سکازی   دستاوردهای منفی تجاری ،به موضوع پنجمفق  نیز 

خسکت،  ایشکان بکه موضکوع ن    یتکوجه  بکی اند.  علم، پرداخته
سازی علم، این گمکان را ایجکاد    مفاهیم تجاری یساز روشن
نظکر ایشکان ممککن اسکت برگرفتکه از       کند که اخکتالف  می

 سازی باشد. اختالف در تعریف مفاهیم تجاری
 

 مؤلف هاي ها، تعداد و سال انتشار مقاله . رابطه میان موضوع4جدول 

مؤلف/ 

 موضوع

تعریف مفاهیم 

مربوط به 

 سازي تجاري

هاي  ارائه مدل

مناسب، بیان 

مراحل کلیدي، 

بازیگران 

 یرگذارتأث

عوامل موفقیت 

سازي در  تجاري

هاي  دانشگاه

 جهان و ایران

موانع 

سازي  تجاري

 موفق در ایران

 یتاهم

سازي،  تجاري

ضرورت آن، 

دستاوردهاي 

 مثبت و منفی

ارچوب نظري هچ

اقتصادي، 

، یشناس فتمعر

شناسی  جامعه

موافقان و 

مخالفان 

 سازي تجاري

 1385، 1384 1385 فکور
1384 ،1386 ،

1387 
1387   

   1389  1389 1389 مهدا

   1391    جاهد

   396    واعظی

سلطانی گرد 

 افرامرز
  1393 1393 1393  

  1388، 1386     عباسی

   1392، 1391 1391 1392، 1390  گودرزا

  1389 1390، 1389    حسنقلی پور

   1389    ندیرخانلو

  1395، 1394     راد قان ی

  الف، ب 1395     ذاکر صالحی

  1395     خواهفراست

 
 

موضوع فوق ستون ششمی به جدول اضافه  5عالوه بر  
است که در ادبیار خارجی  هایی بیانگر موضوع شده است و

 شود ولی در ادبیار داخلی نادیکده گرفتکه   دیده می شیوب کم
تکرین شککاف نظکری مااحرکه      شده است. ستون ششم مهم 

سکازی تحقیقکار علمکی در داخکل کشکور را نشکان        تجاری
ارچوب نظری شرط ضروری برای مااحرکه  هدهد. ارائه چ می

ال قرار اسکت  مر  عنوان  مناسب درباره یک موضوع است. به
موضوع الکف شککل بگیکرد. رویککرد ب      دربارهگویی و گفت

دهکد.   را در دفاع از الف ارائه مکی  3و ب  2 ، ب1 دالیل ب
را علیه موضوع الف طرح  3و ج  2، ج 1رویکرد ج دالیل ج 

کند. زمانی میان دو رویکرد ب و ج بر سر موضکوع الکف    می
ن ب اافعمکد  به عنوان مرکال که  ردیگ یگویی شکل مو گفت

بکا دالیکل ج    یا گونه دالیل ج را ابطال کنند یا دالیل ب به
در تضاد باشد. ولی اگر دالیل ب و ج از یک جنس نااشکند  

صکورر نخواهککد گرفککت. چککون   یا مااحرککه بکه طککور کلککی 
کننکد.   از دو دسته دالیل همکدیگر را ابطکال نمکی    کدام چیه
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د تا هر ده ارچوب نظریِ )د( درباره الف این امکان را میهچ
دو طرف دالیلی از جکنس د طکرح کننکد؛ بنکابراین فقکدان      

سازی علم در  ارچوب نظری مناسب برای مااحره تجاریهچ
این مااحرکه را عقکیم گذاشکته اسکت.      در عملداخل کشور 

مطالعار علکم  علم، اقتصاد علم و  یشناس های معرفت نظریه
ایکن معضکل را حکل کننکد و گفتمکان       تواننکد  یم و فناوری
 .کنندسازی علم در داخل کشور را تقویت  تجاری

 تحقیقاتی یها دهیا

سازی تحقیقکار علمکی    با توجه به اینکه مااحره تجاری
 ییهکا  موضوع نوپایی در کشور است، در این بخش پرسکش 

تحقیقکار   یوسکو  سمت تواند یکدام م شود که هر طرح می
ترین پرسش، ناظر بر تحلیلکی ککه    . مهمکند آینده را روشن

ارچوب نظری مناسب در گفتمکان  هانجام شد، درباره ناود چ
بیشتر توضیح داده  نویسندگان موضوع راداخل کشور است. 

 .شد دکوتاه خواه یا ها اشاره باقی پرسش به و

 های نظری مناسب در گفتمان داخلی ارچوبهنیاز به چ .1
داخلکی بکه لکزوم    چنانکه نشان داده شکد، پژوهشکگران   

داوری در  بکککرایارچوب نظکککری مناسکککب هکککتوسکککعه چ
 ییهکا  انکد. رشکته   سازی تحقیقار علمی توجه نککرده  تجاری

نامزدهای مناسکای   توانند یمانند اقتصاد علم و فلسفه علم م
 ارچوب نظریِ داور باشند.هبرای تشکیل چ

 توانکد  یاسکت ککه مک    ییهکا  اقتصاد علم یککی از رشکته   
سای ارائه دهد. اقتصاد علم آن بخکش  ارچوب نظری مناهچ

. پکردازد  یپژوهی است که به وجوه اقتصادی علکم مک   از علم
اقتصاد علم همچنین زاییده علم اقتصاد است و ماانی کلکی  

. اقتصککاد علککم بککا طککرح ردیپککذ یبککازار را مکک سککمیآن، مکان
کند: آیا علم  ماهیت اقتصادی علم را تحلیل می ییها پرسش

ماادلکه در نظکر گرفکت؟       ککاالی قابکل   همراب  به توان یرا م
حمایت مالی حکومت از علم با چه نوع اسکتدالل اقتصکادی   

 یسکم یچکه مکان  با؟ تخصیص بودجه به علم دشو یتوجیه م
شود؟ بازار کار دانشمندان چه نساتی با بازار  می یبند فرمول

کار معمکولی دارد؟ علکم چگونکه بکر رشکد اقتصکادی تکأثیر        
صاد و نهادهای مربوط چه تأثیری بر رشد علم ؟ اقتگذارد یم
هکا در حکوزه اقتصکاد علکم      ؟ پاسخ به این پرسشگذارند یم

سازی تحقیقار علمکی را بکا    کند تا مسئله تجاری کمک می

عنکوان    تحلیل کنکیم. بکه   یارچوب نظری مناساهتکیه بر چ
 ؟عمومی است یا کاالی خصوصی ینمونه، اینکه علم کاالی
ه در تخصیص بودجه از طرف دولکت  پرسش مهمی است ک

. اینککه  گکذارد  یو یا خصوصی شکدن بیشکتر علکم تکأثیر مک     
 همرابک   سکت، بکه  اجرا قابکل  یمالکیت علم بکا چکه سکازوکار   

کند ککه دربکاره تجکاری     پرسشی در اقتصاد علم، کمک می
ارائه شود. پس اقتصکاد علکم    یتر شدن آن استدالل مناسب

سکازی   له تجکاری با روشن کردن سرشت اقتصادی علم مسئ
 دهد. کند و به آن پاسخ می می یبند را بهتر صورر

بکه لحکا  نظکری داور     توانکد  یآموزه فلسفه علم نیز مک  
 سکازی علکم باشکد. بکه     مناسای برای تحلیل مسئله تجکاری 

مرککال، پرسککش مهککم ایککن اسککت کککه گفتمککان      عنککوان 
سکازی چکه    دربکاره تجکاری   به طور دقیق سازی علم تجاری

چکه مکاهیتی بکرای     گرید  عاارر  کند؟ به یچیزی صحات م
علم در نظر گرفته است؟ آیا علم آن دستگاه معرفتی اسکت  

یک محصول فناورانکه اسکت؟ یکا    به ضرورر که نتیجه آن 
کند؟ آیا  کلی فرهنگ جامعه را تعیین می به طورنتیجه علم 

 یهکا  شکگاه یهکای تجربکی در آزما   علم محصکول پکژوهش  
پیشرفته است یا محصول تأمالر فردی یکک دانشکمند در   

های نظکری مناسکای    ارچوبهخلور خویش؟ فلسفه علم چ
دهد. عالوه بکر   را ارائه می هایی پرسشپاسخ به چنین  برای

آنکه ماهیت علم روشن شد، پرسش اساسی  از  آن حتی پس
دیگر مسئله پیشکرفت علکم اسکت. علکم چگونکه پیشکرفت       

قائکل   تکوان  یارهایی برای پیشرفت علم مو چه معی ؟کند می
شکود   علم به بخش خصوصی واگذار می همراب  . آنچه به؟شد

هککای غالککب؟ یککا  ابطککال نظریککه بککرایاسککت  ییهککا پککروژه
هکای رایکج؟ در    تأییکد برخکی نظریکه    برایاست  ییها پروژه

از این دو مسکیر اولویکت    کی  مسئله تخصیص بودجه کدام
ای، مطابق با دیکدگاه   عده خواهند داشت؟ حتی ممکن است

بایکد در   ها یگذار هیکوهن، موافق این قضیه باشند که سرما
صورر گیرد که قصکد خکارج شکدن از پکارادایم      ییها پروژه

علمی موجود دارند و انقکالب علمکی را بکه همکراه خواهنکد      
داشککت. همچنککین قککوانین مالکیککت فکککری کککدام الگککوی  

بکه ماهیکت انااشکتی     اند؟ اگر پیشرفت علم را در نظر گرفته
علم قائل باشیم حق مالکیت یک نتیجه پژوهشی بکه ککدام   

؟ طکرح چنکین   ردیک گ یبخش از مسیر پیشرفت علم تعلق مک 
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سکازی تحقیقکار علمکی     در گفتمکان تجکاری   ییهکا  پرسش
ا هک هکای فیلسکوفان در پاسکخ بکه آن     ظریکه ضروری است و ن

 راهگشا باشد. تواند یم
از فلسکفه علکم یکا     یا عنوان شکاخه   اخالق علم نیز، به 
مستقل، در این ماجرا دخیل است. مااحث اخالقکی   یا رشته
سکازی   مانی بر تجاری یها یگذار استیدر س توانند یعلم م

مرکال، اینککه     عنکوان   علم دخیل باشند. به یساز ییا عموم
اجازه دارد به پیشرفت علکم   یا بخش خصوصی تا چه اندازه

اخکالق علکم، ضکمن پاسکخ بکه چنکین        ؟نائل آید یو فناور
آیا علم مانند  کند.  ، علم و فناوری را راهاری میییها پرسش

به هکر میکزان تولیکد شکود؟ آیکا       تواند یهر کاالیی آزادانه م
محکرک تولیکد علکم باشکد؟ چنانککه در       تواند یرقابت آزاد م

اقتصاد آزاد رقابت عامل محرکه تولیکد ککاال اسکت. اخکالق     
لککم و فنککاوری را محککدود بککه برخککی   رشککد و پیشککرفت ع

کند و مرزهایی برای آن قائکل اسکت.    های انسانی می ارزش
ا با یککدیگر  نههمچنین در حوزه فعالیت دانشمندان، رابطه آ

اخالقکی   یهکا  بکا عمکوم مکردم نیکز پرسکش      نهکا و رابطه آ
. اینکه دانشمندان باید چگونکه رفتکار کننکد و آیکا     زدیخ یبرم

القی متعهکد بکه هنجارهکایی باشکند     ایشان باید به لحا  اخ
است که حوزه اخالق علم قابلیت پاسخ به آنها  ییها پرسش

به کمک آمکوزه اخکالق    ییها را دارد. پاسخ به چنین پرسش
سازی علم روشکنگر   در ارزیابی گفتمان تجاری تواند یعلم م

پرسکید قکوانین مربکوط بکه      تکوان  یمرال مک  عنوان  باشد. به
نکدازه بکا معیارهکای اخالقکی بکرای      مالکیت فکری تا چکه ا 

فعالیت دانشمند مطابقت دارد؟ آیا قکوانین مالکیکت فککری    
و رقابت با دیگر همککاران   یکار دانشمند را به سمت پنهان

کند؟ چنین رفتارهایی چکه تکوجیهی بکه لحکا       تشویق نمی
 اخالقی دارند؟

 نقاط قور و ضعف گفتمان داخلی نییتا. 2
رسید چرا گفتمان داخلی شکامل  پ توان یعالوه بر این، م

اسکت؟ چکرا     و فاقد برخی عناصکر نظکری    ها رخی موضوعب
سازی تحقیقار علمکی در داخکل کشکور بکه      گفتمان تجاری

و « های مناسب آن مدل»، «سازی پیامدهای مرات تجاری»
پرداختککه اسککت ولککی نسککات بککه  « پیامککدهای منفککی آن»

سازی، مفهوم دانشکگاه و سکایر    کردن مفاهیم تجاری روشن

عناصر در نظام نوآوری و مااحث نظری اقتصاد علم، فلسفه 
بوده است؟ یک پاسخ کوتکاه، بکا    توجه یعلم و اخالق علم ب

، ممکن است تخصص افرادی باشد که به 1توجه به جدول 
دهکد   نشکان مکی   1چنانکه جدول اند.  شده این گفتمان وارد

گکذاری علکم، اقتصکاد علکم و      از حوزه سیاسکت ن امتخصص
انکد. آن عکده    ککرده فلسکفه علکم بکه ایکن موضکوع توجکه ن      

مسئله به ظاهر اند  شناسان نیز که به آن نگاهی داشته جامعه
 یپکرداز  هینظربه طور عمیق اند و درباره آن  را جدی نگرفته

اند. الاته در این بخش قصد نکداریم بکه ایکن پرسکش      نکرده
اسکت.   شکده   طکرح نمونکه   برای فق و پاسخ ما پاسخ دهیم 

ولی پژوهش درباره تایین نقاط قور و ضعف گفتمان داخلی 
 برای تقویت آن در آینده میسر واقع شود. تواند یم

 اهمیت تمایز میان علوم پایه و کاربردی. 3
سازی تحقیقار علمکی تمکایز میکان     در بحث از تجاری 

میکت دارد. علکوم پایکه،    اه بسیار علوم پایه و علوم کاربردی
نکد  ا ض، فیزیک نظری و فلسکفه معکارفی  مانند ریاضیار مح

 یریک گ ولکی در شککل   ؛کاربردی ندارنکد  به طور مستقیمکه 
بکه  فکوری  علوم کاربردی اهمیت بسیاری دارند. علوم پایکه  

؛ شکوند  یتاکدیل نمک   یسکودده  یک محصول فناورانه و قابل
طکر اسکت.   در چنکین بخشکی پرخ   یگکذار  هیبنابراین سکرما 

علوم پایه ممککن اسکت بکه شکسکت      یها بسیاری از پروژه
ها به طول انجامد. ولی در مواردی که  منتهی شود و یا سال
شود دستاورد بزرگی برای علوم کاربردی  موفقیت حاصل می

سکازی تحقیقکار    خواهد داشت؛ بنابراین در گفتمان تجکاری 
علوم این گفتمان مختص  در ظاهرعلمی باید توجه کرد که 
ند. ا که به محصوالر فناورانه نزدیککاربردی است؛ علومی 

تحقیقار در علوم کاربردی پس از گذراندن چند مرحلکه بکه   
به یکک نکوع داروی خکاص،    به عنوان مرال یک محصول، 

انکرژی پایکان    دکننکده ییک قطعه الکترونیکی یکا موتکور تول  
. واگذاری این نوع تحقیقار بکه بخکش خصوصکی و    ابدی یم

ا موجکه بکه   نهک استفاده از منطق اقتصاد در رشد و پیشرفت آ
. ولی طایعی است بخش خصوصی تمکایلی بکه   رسد ینظر م
در علوم پایه، با ریسک بکاال، نداشکته باشکد؛     یگذار هیسرما

سازی تحقیقکار علمکی،    بنابراین رویکرد رادیکال از تجاری
ویکرد ر توان ی. در این حالت مراند یعلوم پایه را به حاشیه م
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را بازسازی کرد که دولت در رشد و پیشرفت علکوم   یا انهیم
کند. تحقیق درباره اینکه چگونکه تمکایز    یگذار هیپایه سرما

میان علوم پایه و کاربردی روشن شکود و چگونکه موضکوع    
ا جداگانه بررسکی شکود   نهکدام از آ سازی ناظر بر هر تجاری

 تحقیقار آتی باشد. های موضوع تواند یم

 سازی ایز میان آموزش و تحقیق در گفتمان تجاریتم. 4
سازی تحقیقار علمی در حالی در خکارج   گفتمان تجاری

از  یزیکککآم تیکککاز کشکککور ادامکککه دارد ککککه تجربکککه موفق
اند. در ادبیکار   سازی بخش آموزش را سپری کرده خصوصی

هککا در بحککث   داخلککی الزم اسککت بککه تجربککه دانشککگاه   
وجه کرد. شناسکایی  شدن آموزش ت سازی و تجاری خصوصی

، یرانتفکاع یهکای آزاد، غ  عوامل موفقیت و شکست دانشکگاه 
بککرای گفتمککان  توانککد یپیککام نککور، شککاانه و پککردیس مکک  

سازی تحقیقار علمی مفیکد واقکع شکود. در نظکر      خصوصی
گرفتن شکرای  بکومی، ماننکد وضکعیت اقتصکادی کشکور و       

بکه   نانکه یب نگاه واقکع  برایکالن دولتی،  یها یگذار استیس
سازی تحقیقار علمی ضکروری اسکت. از ایکن نظکر      تجاری

شدن بخش آمکوزش در چنکد دهکه اخیکر      وضعیت خصوصی
سکازی   سازگاری میکان شکرای  بکومی و خصوصکی     تواند یم

 توانکد  یها را تایین کند. پژوهش در ایکن زمینکه مک    دانشگاه
سازی تحقیقکار علمکی در کشکور     نقشه راهی برای تجاری

 فراهم کند.
تکرین   ادبیار خارجی و داخلکی نشکان داد مهکم   مقایسه  

ارچوب نظکری  هک کماود نظکری در ادبیکار داخلکی ناکود چ    
سکازی تحقیقکار    یکا امککان تجکاری    ضرورر برایمناسب 

در ادبیار خکارجی   که  یحال علمی در داخل کشور است. در
شناسکی   های اقتصاد علم و جامعه ماتنی بر نظریه هایی همقال

شککود.  ، دیککده مککییشناسکک تعلککم، حتککی اخککالق و معرفکک 
ند، ا مدیریتی بیشترکه  آنجا فارسی، از های هنویسندگان مقال
سکازی   اند و به موانع تجاری اجرایی داشته یها بیشتر دغدغه

انکد. امیکد اسکت حضکور      هکای مناسکب آن پرداختکه    و مکدل 
ها، ماننکد فلسکفه علکم،     تر متخصصان در سایر حوزه پررنگ

ک کنکد شککاف نظکری در    اخالق علم و اقتصاد علکم کمک  
 سازی تحقیقار علمی برطرف شود. گفتمان تجاری
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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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