Higher Education Letter
Vol. 13, No. 50, Summer 2020

نامه آموزش عالي
175-211 صص،1399  تابستان،50  شماره،سال سیزدهم

 مبانی نظری و دادههای ایران:اکوسیستم و بازار دانش

The Knowledge Ecosystem and Market: Theoretical Foundations and
Data of Iran
99/02/27 :تاریخ پذیرش مقاله
Yaghoub Entezari
Abstract: The purpose of this article is
to explain how the knowledge demand
and supply is motivated and
coordinated by the knowledge market
in the framework of the “Knowledge
Ecosystem”. For this purpose,
documentary research method has been
used in both theoretical and empirical
fields. Theoretical research findings
show that the knowledge market is a
dynamic and intelligent interactive
mechanism that occurs naturally within
the framework of the knowledge
ecosystem and optimizes the allocation
of scarce resources to production,
commercialization
and
use
of
knowledge in the economy. It is
therefore a key entity to help
knowledge-based
economic
development. In the empirical field, the
findings of the study indicate that the
knowledge ecosystem (in general) and
the knowledge market (in particular)
have not formed in the Iranian
economy. Because the Iranian
economy is not a viable ecology for the
formation and development of
knowledge ecosystems and market.
Therefore, the government's efforts to
address this issue have not been
effective. Therefore, the development
of knowledge ecosystems and the
knowledge market in Iran requires the
improvement of their ecology.
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دانش توسط بازار دانش در چارچوب «اکوسیستم
 برای این منظور از روش پژوهش اسنادی.دانش» بود
.در دو حوزه نظری و تجربي استفاده شده است
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 چون اقتصاد ایران.اقتصاد ایران شکل نگرفتهاند
زیستبوم مناسب برای شکلگیری و توسعه
 از.اکوسیستمهای دانش و درنتیجه بازار دانش نیست
 تالشهای دولت که بدون توجه به این مسئله،اینرو
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مقدمه
طبق تعریف ،بازار به فضا یا موقعیتي گفته ميشود که در آن نیروهای عرضهوتقاضا
عمل ميکنند و خریداران و فروشندگان بهطور مستقیم یا به واسطه میانجیاني برای
مبادله کاالها ،خدمات ،قراردادها و غیره در ازای وجهي یا به صورت پایاپای تعامل
ميکنند .1بازارها شامل مکانیسمها و ابزارهایي برای تعیین قیمت اقالم مورد مبادله،
ارتباط با اطالعات قیمت ،تسهیل معامالت و مبادالت و توزیع کارا هستند .دانش ،بهمثابه
یک کاال و دارایي اقتصادی (آنتونلي1999 ،2؛ استیگلیتز1999 ،3؛ رومر ،)1990 ،4مانند
دیگر کاالها ،دارای عرضهوتقاضا است .اما بر خالف کاالها و خدمات خصوصي که
عرضهوتقاضای آنها بهطور خودکار توسط بازار برانگیخته و هماهنگ مي شوند ،انگیزش
و هماهنگي عرضهوتقاضای دانش (بهعنوان یک کاالی خاص) سازوکار پیچیدهای است.
در عین حال ،اثربخشي این سازکار اهمیت و حساسیت خاصي دارد .چون ،تحقق توسعه
اقتصادی دانشبنیان در گرو مطلوبیت این سازکار است .طراحي مطلوب این سازکار
ميتواند کشورهای در حال توسعه را برای دستیابي به اقتصاد دانشبنیان کمک کند .این
در حالي است که ماهیت این سازکارها برای بیشتر پژوهشگران و سیاستگذاران ایران
چندان روشن نیست .از این رو ،خالء دانایي بهشدت احساس ميشود .بنابراین ،هدف
از نگارش این مقاله ،پرکردن بخشي از این خالء دانایي با تبیین سازکار انگیزش و
هماهنگي عرضهوتقاضای دانش است .براساس این تبیین ،بعضي سیاستها و
راهکارهای اجرایي به سیاستگذاران پیشنهاد خواهد شد .از این رو ،تبیین دو بعد نظری
و تجربي دارد و برای این منظور از مطالعه اسنادی استفاده شده است .اسناد مورد استفاده
در بعد نظری ،تمام کتابها و مقالههایي است که تاکنون در رابطه با موضوع منتشر شده
است .در مقابل ،اسناد مورد استفاده در بعد تجربي ،تمام دادهها و اطالعاتي است که در
 15سال گذشته در گزارشهای سیاستي ،گزارشهای آماری ،بانکهای اطالعاتي و
وبسایتهای ایراني در حوزه عرضهوتقاضای دانش در ایران منتشر شده است.
بر این اساس ،ادامه مقاله در چهار بخش سازمان یافته است :در بخش اول ،مفهوم
و انواع دانش تحلیل شده و امکان هماهنگي عرضهوتقاضای دانش از طریق بازار مورد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بررسي قرار گرفته است؛ در بخش دوم ،اکوسیستم دانش 1بهعنوان یک مکانیسم جامع
انگیزش عرضهوتقاضای دانش ،تعامل و هماهنگي آنها معرفي شده است و بازار دانش،
بهعنوان یک سازکار تعاملي خودجوش درون اکوسیستم ،مورد تأکید قرار گرفته است.
در بخش سوم ،اکوسیستم دانش ،بهعنوان یک سازکار انگیزشي ،تعاملي و هماهنگي در
ایران مطالعه شده است .در این بخش نیز بر بازار دانش در ایران تأکید ویژه شده است.
در نهایت ،نتیجهگیری و پیشنهاد های الزم ارائه شده است.
مبانی نظری پژوهش
تبیین سازکار انگیزش ،تعامل و هماهنگي عرضهوتقاضای دانش نیازمند شناخت مفهوم
دانش است .دانش ،بهمثابه یک پدیده شناختي و عیني ،از چشماندازهای مختلف فلسفي،
معرفتشناسي ،جامعهشناسي ،تاریخي ،علوم تربیتي ،روانشناسي ،مدیریت ،علوم
اقتصادی و علوم شناختي تعریف و تحلیل شدهاست .از اینرو ،تعبیرهای مختلفي از آن
3
شدهاست .بهعنوان مثال ،مازوتي )2008( 2دانش را بهمثابه نظم اجتماعي ،مکاردی
( )1996آن را بهمثابه فرهنگ ،چاندرا )2010( 4آن را بهمثابه دارایي ،استیو )2019( 5آن
را بهعنوان بازی قدرت ،و آنتونلي ( )2018آن را بهعنوان کاالی اقتصادی مورد توجه
قرار دادهاند .بنابراین دانش ،مفهومي بسیار پیچیده و چندرشتهای است که ارائه تعریف
دقیق و جامع از آن بسیار مشکل است .اما وقتي که موضوع بحث اکوسیستم و بازار
دانش است ،جنبههای اقتصادی و مدیریتي دانش برجستهتر ميشود و اهمیت خاص
پیدا ميکند .از اینرو ،در اینجا ،با توجه به بررسيهایي که از ادبیات موضوع بهعمل
ميآید ،مفهوم دانش از یک چشمانداز میان رشتهای «اقتصاد و مدیریت دانش» بهطور
عیني و عملیاتي تعریف مي شود.
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در رشتههای اقتصاد و مدیریت دانش ،دانش بر اساس «اطالعات »1و اطالعات بر
اساس«داده »2تعریف ميشوند .دادهها ،بیانگر مشاهدات یا واقعیتهای خارج از متن
هستند که بهطور مستقل و مستقیم معنيدار نیستند .اطالعات با دادهکاوی 3و از
جایگذاری دادهها در بعضي از متنها به دست ميآید که دارای معني است و اغلب
بهصورت یک پیام ظاهر ميشود« .دانش» نهتنها از راه یادگیری بلکه از راه «متنکاوی،»4
«وبکاوی» و با سازماندهي اطالعات بر اساس قواعد و معیارهای معین حاصل ميشود
و به صورت الگوی تحلیلي ،نقشه راه ،طرح اولیه و دستورالعمل ساخت و تولید کاال و
خدمات ،سازماندهي فرایندها ،طراحي ساختار سازماني و غیره تجلي پیدا مي کند
(بلکلي و همکاران .)2005 ،5در مجموع ،دانش پدیده شناختي است که به صورتهای
مختلف بیان ميشود ،نمود پیدا ميکند و تأثیرگذار ميشود :دانش نهادینه شده در وجود
انسان (سرمایه انساني) ،دانش نهادینه شده در روابط و شبکههای اجتماعي (سرمایه
اجتماعي) ،دانش نهادینه شده در مصنوعات ،محصوالت و فرایندها (مانند طرح اولیه،
چیپ طراحي شده برای انجام عملیات معین) ،دارایي فکری (مانند اختراع ،نرمافزارها،
نقشه ،طرح ،فرمول و فلوچارت) و خدمات فني.
در علم اقتصاد ،هر چیزی که خواستههای انسان را تأمین و برای وی مطلوبیت ایجاد
کند ،کاال نامیده ميشود (میلگیت .)1987 ،6کاالها و خدمات با دو ویژگي «رقابت در
استفاده» و «محدودیتپذیری استفاده» دسته بندی ميشوند (بریدون و وینگ.)2006 ،7
منظور از «رقابت در استفاده» این است که اگر کاال یا خدمتي را یک نفر استفاده کند،
دیگری نميتواند استفاده کند یا موجودی آن برای استفاده (استفادهکننده) دیگری کاهش
ميیابد؛ منظور از «محدودیتپذیری استفاده» این است که ميتوان بهطریقي مانع استفاده
افراد از کاال یا خدمات شد .براساس این دو معیار ،کاالها و خدمات را به چهار نوع
ميتوان تقسیم کرد :کاالها یا خدمات خصوصي ،کاالها یا خدمات عمومي ،کاالها یا
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خدمات مشترک (شبه عمومي) و کاال یا خدمات باشگاهي (شبه خصوصي) .کاالها یا
خدمات خصوصي هم رقابتي (تقلیلپذیر) و هم قابل محدودیت (محرومیت) با مالکیت
خوب تعریف شده هستند؛ مانند غذا ،لباس ،اتومبیل ،صندلي و غیره؛ اگر فردی روی
یک صندلي نشست ،فرد دیگری نميتواند روی آن بنشیند و خریدار صندلي مالک آن
است؛ بنابراین دیگری حق ندارد از آن استفاده کند .برای یک کاالی خصوصي همگن،
بازار کامالً کارایي وجود دارد که خریداران تمایل دارند قیمتي معادل هزینه تولید کاال
به عرضهکنندگان پرداخت کنند.
در مقابل ،کاال یا خدمات عمومي غیر رقابتي و محدودیتناپذیر است .امنیت ملي،
دانش پایه ،هوای پاک مثال هایي از کاالی عمومي هستند .وقتي که امنیت ملي فراهم
شد ،همه ميتوانند بهطور یکسان از آن بهرهمند شوند؛ نميتوان مانع بهرهمندی
شهروندان دیگر از امنیت ملي شد .کاالی مشترک (شبه عمومي) ،رقابتپذیر و
محدودیتناپذیر است؛ مانند ماهيهای رودخانه .وقتيکه فردی از رودخانه ماهي
ميگیرد ،تعداد ماهي در رودخانه کاهش ميیابد ،اما نميتوان کسي را از گرفتن ماهي
از رودخانه مستثني کرد .کاالی باشگاهي (شبه خصوصي) غیررقابتي و محدودیتپذیر
است؛ مانند ،سینما ،تلویزیون کابلي ،پارک خصوصي ،نرمافزار و غیره .بهعنوان مثال،
استفاده فردی از نرمافزار معین مانع استفاده دیگری از آن نميشود .اما ،با تعریف مالکیت
فکری ميتوان از استفاده دیگران جلوگیری کرد.
دانش بهمثابه کاال و دارایی
دانش برای انسان رضایت خاطر یا مطلوبیت بهوجود ميآورد و ميتوان آن را با صرف
زمان کسب ،تولید ،توزیع ،ترویج و تبدیل کرد .بنابراین ،از نقطهنظر علم اقتصاد ،دانش
یک نوع کاال و دارایي فکری است (کاپینن .)2014 ،1کسب دانش ،مطلوبیت آني به
وجود ميآورد؛ از این نظر یک کاالی مصرفي است .افزون بر آن ،انسان از کسب دانش
در میانمدت و بلندمدت نیز مطلوبیت کسب ميکند (مطلوبیت برای آینده) و ميتوان
آن را برای تولید دانش جدید (دانش موجب زایش دانش جدید ميشود) و دیگر کاال
و خدمات به کارگرفت (آنتونلي .)2018 ،از این نظر ،دانش یک کاال و دارایي سرمایهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محسوب ميشود که «سرمایه دانش» 1نامیده ميشود (او.ای.سي.دی2013 ،2؛ بالندین،3
.) 2017
توجه به دانش بهعنوان کاال (چه مصرفي و چه سرمایهای) و دارایي ،سابقهای به
طول عمر علم اقتصاد دارد .آدام اسمیت بهطور ضمني افزایش بهرهوری را ناشي از
دانش نهادینه شده در نیروی انساني و ماشینآالت دانسته بود .آلفرد مارشال نیز دانش
را موتور قدرتمند تولید نامیده بود .مارکس ،دانش علمي را ضرورتي برای کار با
ماشینهای جدید ،روشهای تولید جدید ميپنداشت (فرانسمن .)1994 ،4با وجود این،
بهدلیل قابل لمس نبودن اثرات اقتصادی دانش ،تا اواخر دهه  1950تحلیل نظاممند و
دقیقي از این دارایي ارائه نشده بود .در سال  ،1959نلسون )1959( 5در مقالهای با عنوان
«اقتصاد ساده پژوهش علمي پایه» به تحلیل این دارایي اقدام کرد .در چارچوب نظریه
استاندارد اقتصاد خرد ،آرو ،)1994( 6جروسکي )1995( 7و استگلیتز ( )1999نشان
دادهاند که دانش ،کاالیي عمومي است؛ چون ميتوان آن را بهراحتي و با هزینه اندک
آموخت و انتقال داد؛ تولیدکنندگان دانش توانایي تصرف پیوسته دانش خود را ندارند،
با یک بار استفاده توسط دیگری از تصرف آنها خارج ميشود و استفادههای گوناگون
پیدا ميکند .همچنین ،نميتوان آن را بدون افشا مبادله کرد.
در مقابل ،اقتصاددانان نئو -شومپیترین 8بر این عقیدهاند که دانش نه اکیداً عمومي و
نه اکیداً خصوصي است ،بلکه ميتوان آن را کاالیي شبه عمومي یا شبه خصوصي نامید.
چون استفاده ازآن را مي توان با ابزارهای خاصي محدود کرد (آنتونلي .)2018 ،پشتوانه
بحث نئوشومپیترینها نظریه «دانش تکنولوژیک محصور شده» است ..9طبق این نظریه،
بین دانش تکنولوژیک و اطالعات تکنولوژیک تفاوت وجود دارد و اطالعات نهاده
تولید دانش است .بنابراین ،بین دانش عمومي و «دانش فني محصور شده» تمایز وجود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Knowledge Capital

2

. OECD
. Blandine
4
. Fransman
5
. Nelson
6
. Arrow
7
. Geroski
8
. Neo-Schumpeterian
9
. Notion of Location Technological Knowledge
3

اکوسیستم و بازار دانش :مبانی نظری و دادههای ایران

181

دارد« .دانش محصور شده» در فرایند یادگیری ضمني نوآور ،در متنها و تجربیات نوآور
نهادینه مي شود که قویاً محدودیتپذیر و استفادهاش بهطور جزئي رقابتي است؛ بهویژه،
دانش فني تمایل دارد در اختراع ثبت شده ،1وضعیتهای فني خوب تعریف شده نهادی،
فرایندی ،منطقهای و صنعتي محصور شود .این دانش در هر صنعت ،در هر ناحیه و در
هر بنگاه ،خاص است ،در نتیجه استفادهاش محدودیت دارد .این ویژگي محصورشدگي
دانش فناورانه ،قدرت تصاحبي آن را افزایش داده و برای آن ارزش مبادالتي بوجود
ميآورد (آنتونلي.)1999 ،
برای شناخت بهتر مشخصههای کاالی دانش ،نخست باید ویژگيهای کاالی عادی
(کاالی قابل لمس) و کاالی اطالعات را بشناسیم .کاالی قابل لمس کاالیي است که
کیفیت آن را پیش از خرید ميتوان ارزیابي کرد .مبادله آن در بازار براساس تغییر مالکیت
و انتقال وجه طبق اصول و قواعد معامله صورت ميگیرد .در مقابل ،کاالی اطالعات
کاالیي است که کیفیت آن را پیش از خرید نميتوان ارزیابي کرد .برای ارزشیابي کیفیت
این کاال داشتن تجربه استفاده از آن ضروری است .کاالهای دانش گونهایي از کاالهای
اطالعات هستند .برای مثال ،روش حل مسئله و دانش چگونگي خاص ،نمودی از کاالی
دانش هستند .این کاالها عالوه بر ویژگيهای کاالهای اطالعات ،دارای ویژگيهای
خاص هستند (وینستون ،)1997 ،2کاالهای دانش وابسته به زمان است .اوالً ،دانش در
واحد زمان ميتواند در بیش از یک مکان وجود داشته باشد (استوارت)1996 ،3؛ ثانیاً،
ارزش دانش به شکاف زماني بین تولید و بهرهبرداری از آن؛ همچنین ،به اینکه چه میزان
زمان در نظر گرفته شده برای حل مسئله را کوتاهتر ميکند ،وابسته است .همچنین،
ارزش کاالهای دانش به مصرفکننده وابسته است .مصرفکنندگان بهطور قابل توجهي
در ارزشگذاری کاالی دانش متفاوت هستند .این ویژگيهای کاالی دانش ،سازکار بازار
را بهشدت تحت تأثیر قرار ميدهد .بهعنوان مثال ،بر خالف بازار کاالهای خصوصي که
بر اساس اصول مبادله شکل ميگیرد و جریان ميیابد؛ بازار دانش براساس اصول اشاعه
شکل ميگیرد و جریان پیدا ميکند .برخالف بازار کاالهای خصوصي ،وجود «مجاني
استفادهکنندگان» در بازار دانش اجتنابناپذیر است .رویه مبادله برای کاالی خصوصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Patent
. Whinston
3
. Stewart
2

182

نامۀ آموزش عالی

بر تزریق محصول از طرف عرضه (فروشنده) مبتني است .در حالي که رویه مبادله برای
کاالی دانش بر تزریق تقاضا از طرف تقاضا (خریدار) مبتني است.
از مشخصههای کاالی دانش ميتوان فهمید که عدم اطمینان در مورد کیفیت ،از
ویژگيهای ذاتي این کاال است .وینستون ( )1997سه امکان برای کاهش عدم اطمینان
برشمرده است :ایجاد استاندارد توسط عرضهکنندگان؛ مداخله واسطهها؛ و ارائه اطالعات
شفاف و مستدل توسط عرضهکننده .یاماموتو )2001( 1نشان داده است که وجود دالل
در بازار دانش برای رفع عدم اطمینان کامالً مؤثر است.
بر اساس بحث باال ،دانش یک کاالی باشگاهي یا شبه خصوصي است .چون داشتن
و استفاده از دانش توسط فردی مانع داشتن و استفاده دانش توسط فرد دیگری در همان
زمان نمي شود .اما با مخفي نگه داشتن و تصویب قانون ميتوان مانع استفاده از همان
دانش توسط دیگران شد .بنابراین ،محدودیتپذیر و غیر رقابتي است .با توجه به اینکه
دانش یک کاالی شبه خصوصي است ،قابل مبادله است و افراد تمایل دارند در آن
سرمایهگذاری کنند (رومر.)1990 ،
اکوسیستم دانش
همچنانکه در قسمتهای قبل بحث شد ،دانش یک کاالی اقتصادی چندوجهي و پیچیده
است .بنابراین ،هماهنگي عرضهوتقاضای دانش صرفاً از راه بازار یا دولت امکانپذیر
نیست .این مهم ،تنها در چارچوب یک «اکوسیستم دانش» که ذینفعان ،بازیگران و
نقشآفرینان متنوعي را دخالت ميدهد ،امکانپذیر است .اکوسیستم دانش واژه جدیدی
است که نخست توسط جورج پور )1997( 2در کنفرانس «پیشرفت توانایي سازماني به
کمک مدیریت دانش» در مقالهای به نام «طراحي اکوسیستمهای دانش برای جوامع
فعال» در سال  1997مطرح شد .اما گسترش و توسعه این مفهوم مدیون همگرایي و
ترکیب پنج جریان مطالعات در رابطه با تعامل علم ،فناوری و صنعت در دو دهه گذشته
بودهاست.
جریان اول مطالعات مربوط به مدیریت دانش است که در دهه 1990ظاهر شده و
3
بهسرعت گسترش یافت .بهطوری که ،بعضي از پژوهشگران ازجمله شریواستاوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )1998اکوسیستم دانش را بهعنوان یک رویکرد مدیریت دانش مورد توجه و تأکید
قرار دادند؛ جریان دوم مربوط به تببین ماهیت مکاني و منطقهای تولید و انتقال دانش
است که از مطالعه آلمیدا و کوگیت )1999( 1سر چشمه گرفته است؛ جریان سوم مربوط
به تحلیل اثربحشي و ثمربخشي تعامالت دانشگاه وصنعت است که ریشه در مطالعات
بارنز و همکاران )2002( 2دارد؛ جریان چهارم مطالعات به تحلیل تعامالت چندنهادی
نوآوری مربوط ميشود که نخست از سوی اتزکوویتز و لیدسدورف )2000( 3در
خصوص روابط سه نهاد دانشگاه ،بنگاه و دولت مطرح شد .در نهایت ،جریان پنجم
4
مطالعات مربوط به شکلگیری و گسترش شبکههای دانش است که توسط اون و پاول
( )2004برجسته شده است.
در یک چشمانداز عمومي ،اکوسیستم دانش به مجموعهای از مردم ،گروهها و
سازمانهایي ذینفع و ذیصالح اتالق ميشود که برای تولید ،توزیع ،اشاعه و به
5
کارگیری دانش در حوزه معین ،همزیستي ،همکاری و رقابت ميکنند .از نظر ساکسنین
( )1996دانشگاهها ،سازمانهای تحقیقات عمومي ،بنگاههای دانش ،شرکتهای
کارآفریني و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر از بازیگران اصلي اکوسیستم دانش
هستند .از نظر جاروی و همکاران )2018( 6اکوسیستم دانش به مجموعهای از عامالن
اقتصادی (مانند دانشگاهها ،مؤسسات تحقیقات عمومي و بنگاههای تجاری) اتالق
ميشود که در یک فضای رقابتي برای ایجاد دانش جدید همکاری ميکنند .بر اساس
این تعریف ،اکوسیستمهای دانش شامل هر دوی ایجاد کنندگان و استفادهکنندگان دانش
است که بر محور جستجوی مشترک برای دانش (جستجو برای دامنه دانش یا جستجو
در یک دامنه دانش) سازماندهي ميشوند.
پاول و همکاران )2010( 7به سه ویژگي برای توسعه مفهوم اکوسیستم دانش اشاره
کردهاند که عبارتاند از:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -1تنوع اشکال سازماني؛ تنوع اشکال سازماني استانداردهای ناهمگن و انواع
مختلفي از قوانین را ایجاد مي کند که به معیارهای رقابتي برای سنجش موفقیت منجر
ميشود .اگر اکوسیستمها فقط در منطقهای خاص متمرکز شوند ،سازمانهای حاضر در
بخشهای مختلف زنجیره ارزش ،ظرفیت سازگاری اکوسیستمها را بیش از پیش افزایش
ميدهد.
 -2حضور بازیگران کلیدی؛ بازیگران کلیدی نقش مهمي در فراهم آوردن دسترسي
به پیوندهای متنوع و پیوسته و تشکیل زنجیرههای یکپارچه ایفا ميکنند .دانشگاهها یا
سازمانهای تحقیقات دولتي محلي ميتوانند نقش بازیگران کلیدی را در فرایند تولید و
اشاعه دانش بازی کنند.
 -3سازکار جابهجایي قلمرو؛ تنوع بازیگر کلیدی معموالً بهتنهایي برای تشدید ظهور
یک اکوسیستم دانش کافي نیست .شکلگیری یک اکوسیستم دانش در منطقهای خاص
نیازمند همگرایي سازمانها به سوی هم از نظر عقالنیت و معیارهای تصمیمگیری و
دیگر الگوهای رفتاری است .برای مثال ،پیروی از منطق سرمایه خطرپذیر توسط جامعه
دانشگاهي در زمینه بنگاههای زایشي و پیروی از روش علمي توسط بنگاههای صنعتي
حکایت از نوعي همگرایي سازماني دارد (رایت و همکاران.)2006 ،1
یکي از عناصر مهم اکوسیستم دانش ،قانون مالکیت فکری است .با توجه به اینکه
دانش تکنولوژیک با تصویب قانون به کاالی شبه خصوصي و قابل مبادله تبدیل ميشود،
شرط الزم برای شکلگیری اکوسیستم دانش و درنتیجه بازار دانش ،توسعه قانون مالکیت
فکری است .قانون مالکیت فکری ،حق مالکیت ،بهرهبرداری یا فروش دانش و دیگر
دارایيهای فکری را به تولیدکنندگان آنها ارائه ميدهد .حقوق مالکیت فکری به دو
شکل حقوق معنوی و حقوق مادی تصویب ميشود .حقوق معنوی صرفاً جنبه اعتباری
و معنوی دارد و به مالک آن امکانات الزم برای حفاظت از مالکیت خود را ميدهد.
مثالً نویسنده یک کتاب ،به جز این که نامش بهعنوان پدیدآورنده اثر برده ميشود،
ميتواند اجازه انتشار آن را بدهد (یا مانع از نشر آن شود) و همچنین جلوی تحریف
آن را بگیرد .اما ،حقوق مادی شامل اعطای امتیاز بهرهبرداری مالي و کسب منافع تجاری
از مالکیت فکری و درنتیجه ،اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی (شخص حقیقي
یا حقوقي) ميشود .مالکیت معنوی بههیچعنوان قابل واگذاری نیست ،اما مالکیت مادی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قابل خرید و فروش است (گانگولي .)2000 ،1بهعنوان مثال ،پژوهشگر بخش تحقیق و
توسعه در یک شرکت تجاری که در حین انجام وظیفه خود به اختراعي دست پیدا
ميکند ،مالک معنوی آن اختراع است .اگرچه مالک مادی آن اختراع شرکت تجاری
محل دستیابي به اختراع خواهد بود .2کانون نظام مالکیت فکری ثبت دارایيهای فکری
(به ویژه انواع خاصي از دانش) توسط تولیدکنندگان آنها در یک اداره رسمي در سطح
ملي یا بینالمللي است .با ثبت دارایي فکری ،تولیدکنندگان دانش بدون ترس از تقلید
توسط دیگران ميتوانند اطالعات مربوط به ایده یا اختراع خود را افشا کنند .دانش با
ثبت و کسب مالکیت فکری توسط تولیدکننده آن به یک کاالی شبه خصوصي تبدیل
ميشود که قابل مبادله است .اما با انقضای دوره مالکیت فکری ،دانش مربوط به یک
کاالی شبه عمومي و در نهایت با انتشار وسیع به یک کاالی عمومي تبدیل ميشود.
زیستبوم دانش
هر اکوسیستم دانش در چارچوب یک زیستبوم دانش شکل ميگیرد ،رشد ميیابد و
توسعه پیدا ميکند .درواقع ،اکوسیستم دانش به مجموعهای از ذی نفعان ،بازیگران و
نقشآفرینان دانش اتالق مي شود که در چارچوب یک زیستبوم در تعامل و هماهنگي
پویا با یکدیگر داده ،اطالعات و دانش را تولید و تجاریسازی ميکنند (طرف عرضه
دانش) و برای مصارف منقضي ،مانند تصمیمگیری ،سیاستگذاری ،حل مسئله ،نوآوری
و کارآفریني (تقاضای دانش) هدایت ميکنند .هر زیستبوم دانش دارای پنج بعد
اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و جغرافیایي است (انتظاری .)2019 ،3بر اساس
این ابعاد ،مطلوبیت زیستبوم دانش را با پنج مؤلفه ،یعني رژیم اقتصادی ،رژیم نهادی،
سبک حکومتداری ،جامعه یادگیری و فناوری اطالعات ميتوان تعریف و تبیین کرد.
طبق این مؤلفهها ،زیستبومي برای شکلگیری و توسعه اکوسیستمهای دانش مناسب
است که از رژیم اقتصادی آزاد و رقابتي؛ فرهنگ مبتني بر عقالنیت ،رژیم نهادی منعطف
و توسعهمحور؛ اصول حکومتداری خوب؛ جامعه یادگیری و فناوری اطالعات پیشرفته
برخوردار باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طي سه دهه گذشته ،زیستبوم دانش در جهت پرورش اکوسیستمهای بیشتر و بهتر
برای دانش متحول شده است .نظریههای رشد درونزا (آقیون و هوویت1998 ،1؛ ژانگ،2
1994؛ رومر )1990 ،این تحول را از منظر افزایش نقش و اهمیت دانش علمي و فناورانه
در رشد و توسعه اقتصادی نشان دادهاند .طبق مطالعات بسیاری از اقتصاددانان (ازجمله
دراکر1993 ،3؛ بل1973 ،4؛ او.ای.سي.دی ،)2000 ،5مهمترین وجه تمایز اقتصادهای
پیشرفته امروزی از اقتصادهای صنعتي یک قرن قبل ،کاربرد نظاممند دانش علمي در
فعالیتهای اقتصادی و تولید ستاندههای جدیدتر و بهتر از گذشته است .مطابق با تحلیل
بعضي دیگر از اقتصاددانان (دراکر1993 ،؛ بل1973 ،؛ او.ای.دی.سي2000 ،؛ استیگلیتز
و گرینوالد ،)2014 ،6مهمترین عامل متمایزکننده اقتصادهای جدید از اقتصادهای
صنعتي ،تبدیل فعالیتهای علمي و فناورانه(تحقیقاتي و آموزشي) به فعالیتهای
اقتصادی و به یک صنعت جدید است.
بازار دانش
بازار دانش ،مهمترین سازکار تعاملي و هماهنگي در اکوسیستم دانش است .شکل ()1
رابطه سلسلهمراتبي بین بازار دانش ،اکوسیستم دانش و زیستبوم دانش را نشان ميدهد.
همچنان که روشن است ،بازار دانش کانون اکوسیستم دانش است .طبق تعریف ،به
موقعیت و فضای مبادله دارایيها و نمادهای ناملموس علمي و تکنولویک ،بازار دانش
گفته ميشود (گیلون ،2001 ،7ص .)11این تعریف بیشتر به تعریف بازار دارایي فکری
(مونک )2009 ،8نزدیک است .استوارت ( )1996و سیمارد )2000( 9بازار دانش را
بهعنوان سازکاری برای توانمندسازی ،حمایت و تسهیل تحرک ،اشتراکگذاری یا مبادله
10
اطالعات و دانش میان فراهمکنندگان و استفادهکنندگان دانش دانستهاند .اما ،بنبیا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )2015بازار دانش را در مقابل روشهای سنتي اشتراکگذاری و انتقال دانش ،مطرح
و آن را بهعنوان سکوی فناوری اطالعات برای تطبیق جستجوگران اطالعات و دانش با
استفادهکنندگان اطالعات و دانش تعریف کرده است که با انگیزههای مادی و اجتماعي
به دنبال مبادله مؤثر هستند .از نظر وی مزیت بازار دانش بر دیگر روشهای انتقال دانش
این است که دانشکاران زیادی (با تنوعي از مهارت ،دانش و شایستگي) ميتوانند شانس
یافتن راه حل برای مسائل غیر مرسوم و کامالً جدید را بهبود بخشند .بنابراین ،سازمانها
برای افزایش ظرفیتهای نوآوری و حل مسائل خود در چارچوب بازار دانش ،دائماً به
دانشکاران ذیصالح مراجعه ميکنند .دانشکاران نیز در این چارچوب با بیان خاصي
توان خود را برای حل مسائل سازمانها اعالم ميکنند.
اکوسیستم دانش
انتقال وجه
عرضه دانش

تولید دانش

تقاضای دانش

تجاریسازی دانش

بازار دانش

نیازسنجي برای

بهرهبرداری از

دانش

دانش

انتقال مالکیت فکری
سرریزهای دانش

زیست بوم دانش

شکل ( )1رابطه زیست بوم ،اکوسیستم و بازار دانش
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محدوده اکوسیستم دانش ،با دامنه بازار دانش تعریف ميشود .بازارهای دانش را با
رویکردهای مختلف ميتوان دستهبندی کرد .رویکرد اول ،دستهبندی بر پایه سطح
آشکاری و نمادسازی دانش است؛ از این منظر ،ميتوان بازارهای دانش را به بازار
فناوری (آرورا و همکاران2001 ،1؛ آرورا و فسفری2003 ،2؛ آرورا و گامباردال،)2010 ،
بازار ایده (گانز و استرن ،)2010 ،3بازار حل مسئله عملي ،بازار مشاوره فني و بازار
مشاوره علمي تقسیم کرد .در این میان ،بازار فناوری نقش برجستهای دارد .منظور از
بازار فناوری ،بازار برای دانش کامالً آشکار و نمادسازی شده (مانند دارایيهای فکری
لیسانسشده و جایگزینهای نزدیکاش) است .ملموسترین نوع بازار فناوری ،بازار
پتنت (اختراع ثبت شده) است که پژوهشگران زیادی (مرجس2019 ،4؛ پرروت و
بیللون2013 ،5؛ گویلیک و منیر2013 ،6؛ گامباردال و همکاران )2007 ،7به آن توجه
کردهاند.
رویکرد دوم ،دستهبندی بازارهای دانش از منظر زمان تولید و استفاده از دانش است.
در این رویکرد ،بازار دانش به دو نوع بازار حل مسائل و چالشهای جاری و بازار حل
مسائل و چالشهای آینده تقسیم ميشود .بازار نوع دوم در این رویکرد ،بازار برای
دانش در حال توسعه (بازار آینده دانش) یا «بازار نوآوری» نیز نامیده ميشود (گیلبرت
و سانشاین1995 ،8؛ کوکارتز2006 ،9؛ گالدر .)2006 ،10منظور از بازار برای نوآوری،
مناسباتي است که طرفین مبادله برای هدایت (مستقل یا مشترک) فعالیتهای منجر به
محصوالت و فرایندهای جدید (تحت مالکیت یک طرف یا مشترک) موافقت ميکنند.
این بازار نوعاً بازاری برای هدایت تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری مشترک فناورانه و
همکاری فناورانه است (آرورا و همکاران.)2001 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رویکرد سوم ،دستهبندی بر اساس فضای شکلگیری است .در این رویکرد ،بازار
دانش به پنج سطح؛ یعني ،بازار دانش داخل سازمان ،بازار دانش محلي ،بازار دانش
منطقهای ،بازار دانش ملي و بازار دانش جهاني تقسیم ميشود .رویکرد دیگر دستهبندی،
دسته بندی بر اساس موضوع دانش است .از این منظر برای هررشته تخصصي(مانند
مهندسي برق قدرت) یک بازار قابل تصور است.
هریک از بازارهای دانش ،خود فرایندهای یادگیری هستند .وجود آنها باعث ميشود
سیاستگذاران ،سازمانها و افراد ارزش دانش را بیشتر و بهتر درک کنند .در سایه
بازارهای دانش ،تولیدکنندگان دانش انگیزه بیشتری برای کدگذاری دانش ،ترکیب
تکههای مجزای دانش و تجاریسازی دانش خود پیدا ميکنند .انگیزش تولیدکنندگان
دانش برای این کار ،قسمتي از بیالن عملکرد دانشکاران ،سازمانها و سیاستگذاران
است.
در هر صورت بازار دانش در رشته و سطح معین (سازمان ،بخش ،کشور یا جهان)
زماني شکل ميگیرد که او ًال عرضهوتقاضایي برای دانش وجود داشته باشد؛ ثانیاً،
عرضهوتقاضا بهطور خودکار هماهنگ شوند .با توجه به ماهیت دانش که در قسمت
قبل بحث شد ،شکل گیری بازار برای دانش فرایند بسیار پیچیده و دشواری است .این
دشواری عمدتاً از دشواری شکلگیری عرضه ،دشواری شکلگیری تقاضا و دشواری
هماهنگي عرضهوتقاضا ناشي ميشود .در ادامه هریک از فرایندهای یاد شده به اختصار
بررسي ميشوند.
شکلگیری عرضه دانش
عرضه دانش دارای دو مرحله تولید و تجاریسازی است .در مرحله اول ،دانش به یکي
از دو شیوه «یادگیری به وسیله انجام» و «تحقیق و توسعه» یا ترکیبي از آنها تولید و
انباشت ميشود .یادگیری ممکن است ضمني یا آشکار باشد .محصول یادگیری ضمني
دانش ضمني و محصول یادگیری آشکار دانش ضمني و آشکار است .تحقیق و توسعه
نیز روشي است که دانش بهطور نظاممند خارج از خط تولید محصوالت عادی (حتي
خارج از بنگاه تجاری) تولید ميشود .در این شیوه ،تولید دانش از روش علمي یا
فناورانه پیروی ميکند و اساس تولید دانش جدید نیز اندیشه نظاممند انساني است که
درچارچوب یک پروژه تحقیقاتي صورت ميگیرد .هر پروژه تحقیقاتي ،یک فعالیت
سازمان یافته تولید دانش است و مانند هر فعالیت اقتصادی دارای نهاده ،فرایند ،محصول
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و ستاده است .نهادههای آن ،دادهها ،اطالعات ،دانش موجود و وقت انسان است .بسته
به نوع پروژه تحقیقاتي ،ستانده آن متفاوت است .معموالً ستانده پروژه تحقیقات بنیادی،
دانش نظری است ،ستانده پروژه کاربردی ،دانش کابردی و ستانده پروژه توسعهای،
اختراع یا ابتکار است .دانش نظری کاالی عمومي است و بازاری برای آن قابل تصور
نیست؛ اما ،پیامد دانش کاربردی حل مسائل ،ابتکار و نوآوری است .الزم به ذکر است
که در فرایند تحقیق و توسعه نیز یادگیری اتفاق ميافتد و این یادگیری نیز ممکن است
ضمني و آشکار باشد .درواقع ،یادگیری شیوهای از تولید دانش است که در هر موقعیت
و مکاني ميتواند رخ دهد و وجود داشته باشد.
مرحله دوم عرضه دانش ،تجاریسازی آن است .شرط الزم برای تجاریسازی
دانش ،انتقالپذیری آن است .دانش آشکار بهطور طبیعي قابل انتقال از فرد و سازماني
به فرد و سازمان دیگر است .اما برای انتقال دانش ضمني موجود باید آن را آشکارکرد.
دانش ضمني از طریق کدگذاری به دانش آشکار تبدیل ميشود .طبق تعریف (کوهنت
و کرمر2001 ،1؛ موینا وهمکاران )2008 ،2کدگذاری دانش فرایندی است که طي آن
دانش ضمني به پیام و اطالعات قابل انتقال و قابل درک در زمانها ،مکانها و گروههای
مختلف تبدیل ميشود .کدگذاری دانش با کاهش ابهام و عدم تقارن اطالعات بین
سازمانها به ارزیابي ،ارزشیابي ،جذب ،نگهداری ،بهرهبرداری ،انتقال و مبادله دانش
کمک ميکند (موینا و همکاران .)2008 ،در اینجا ،منظور از کدگذاری دانش گنجاندن
دانش ضمني فردی و سازماني در قالبها و نمادهایي است که به واسطه آنها مبادله
دانش بین افراد و سازمانهای معین (نیازمند به دانش) تسهیل ميشود .این رویکرد از
کدگذاری دانش را «کاالیيسازی دانش »3نیز ميتوان نامید که طي آن دانش به
دارایيهای فکری مانند اختراع ،نرم افزار ،دستورالعمل ساخت ،دستورالعمل اجرا ،نقشه
راه ،الگو ،طرح ،سیستم طالعاتي و غیره تبدیل ميشود.
پیش از جنگ جهاني اول ،بنگاهها تمایل کمي برای تولید ،استفاده یا عرضه دانش
علمي و فناورانه داشتند .درحاليکه در آن دوره ،دانشگاهها دانش علمي و فناورانه قابل
توجهي تولید ميکردند اما تمایلي برای تجاریسازی و عرضه آنها به بنگاههای صنعتي
نداشتند؛ اصوالً آنها مأموریت ،اجازه و حتي انگیزهای برای تجاریسازی و عرضه دانش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تولیدی خود نداشتند .دانشکاران منفرد نیز تالش ميکردند خود دانششان را تجاری و
عرضه کنند .با افزایش نرخ رشد علم و فناوری در سالهای پس از جنگ جهاني دوم
و شدت گرفتن رقابت فناورانه در سطوح ملي ،منطقهای و جهاني ،عرضه دانش فناوران
توسط دانشگاهها و بعضي از بنگاهها و دانشکاران منفرد فزوني گرفت و در دهههای
بعد بر شدت آن افزوده شد.
شرط الزم برای شکلگیری فرایند عرضه دانش در اقتصاد دانش ،تمایل
تولیدکنندگان دانش به تجاریسازی و عرضه آن است .تولیدکنندگان دانش زماني به
تولید دانش و تجاریسازی آن اقدام ميکنند که بازدهي اقتصادی کافي از آن به دست
آورند .از اینرو ،پیش از تصمیم به عرضه دانش خود ،به ارزیابي اقتصادی آن اقدام
ميکنند (ناهاپیت و گوشال )1998 ،1اما آنها دوست ندارند پیش از عرضه دانش ،محتوای
آن را افشا کنند .چون با افشا شدن محتوای دانش ،خریداران بالقوه تمایلي به خرید آن
پیدا نميکنند.
تولید و عرضهکنندگان دانش که در حوزه خاصي از دانش ،تخصص ویژه ،شهرت
و توانایي کدگذاری دانش ضمني خود را دارند؛ ممکن است دانش خود را در قالب
«دارایي فکری» یا «سؤال و جواب» به ازای مبلغي با عنوان حق یا پاداش ،به صورت
جزئي یا کلي بفروشند .برخي افراد و بنگاهها تخصص و مهارت دارند ،ولي نميتوانند
دانش نهفته خود را در چارچوب مشخص سازماندهي و تجاری کنند ،از اینرو از
عرضه دانش منصرف ميشوند .دانش عدهای نیز آنقدر تخصصي ،شخصي یا از نظر
ارزشي محدود است که نميتوان آن را به بازار عرضه کرد .گروه سومي نیز وجود دارند
که خود را خارج از بازار دانش نگه ميدارند؛ چراکه احتکار دانش منافع بیشتری برایشان
به ارمغان ميآورد .این سه گروه افراد و بنگاهها عرضهکننده (بالفعل) دانش به حساب
نميآیند .مطالعات نشان ميدهد که شرکتهای بزرگ در آمریکا ،اروپای غربي و ژاپن
از واگذاری (فروش یا لیسانس) سهم قابل توجهي از فناوریهای ثبت شده خود (با
پتانسیل سودآوری) چشمپوشي کردهاند (آرورا و همکاران .)2001 ،همچنین ،مطالعات
نشان ميدهد که علت شکست شرکتها در واگذاری لیسانس نه عدم جذابیت واگذاری
لیسانس ،بلکه به دلیل آن بوده که فکر ميکردند واگذاری آنها امکان پذیر نیست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شکلگیری تقاضای دانش
تقاضای دانش نیز در دو مرحله «نیازسنجي برای دانش» و «بهرهبرداری از دانش در
تولید کاال و خدمات» شکل ميگیرد .درواقع ،در طرف تقاضای بازار دانش سازمانهایي
قرار دارند که نیازمند حل مسئله ،چالش و نوآوری هستند .این سازمانها به منظور حل
مسائل و چالش خاص خود ،نوآوری ،کسب مزیت رقابتي و جذب قابلیتهای ذخیره
شده در سازمانهای دیگر (بهخصوص بنگاههای دانش) و دانشکاران ،به تقاضای دانش
اقدام ميکنند .البته ،بنگاههای دانش نیز ممکن است متقاضي دانش باشند .در این
صورت ،آنها دانش را برای حل مسائل مربوط به تولید ،توزیع ،تبدیل دانش جدید و
نوآوری در آنها تقاضا ميکنند .در حالي که بنگاههای دانشبنیان ،دانش را برای نوآوری
در تولید و توزیع کاال و خدمات جدید تقاضا ميکنند.
با تغییر سطح نیاز بنگاهها به حل مسائل جاری و نوآوری ،تقاضای آنها برای دانش
تغییر ميکند .پیش از جنگ جهاني اول ،تقاضای بنگاهها برای دانش علمي و فناورانه
بسیار پایین بود .با رشد اقتصادی جهان و افزایش رقابت اقتصادی در سطوح ملي و
بینالمللي در دوره پس از جنگ جهاني دوم ،نیاز برای حل مسائل و نوآوری و درنتیجه
تقاضای دانش افزایش یافت .در ابتدا ،بنگاههای اقتصادی (بهخصوص بنگاههای بزرگ)
در کشورهای پیشرفته تالش ميکردند نیاز خود به دانش (برای حل مسائل و نوآوری)
را با ایجاد آزمایشگاههای تحقیق و توسعه درون خود تأمین کنند ،از اینرو ،تقاضایي
برای دانش از بیرون نداشتند .نلسون ( ،)1959عقالنیت بنگاهها برای ایجاد آزمایشگاه
تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در تولید دانش را تحلیل کرده است .ارو،)1962( 1
تحلیلهای وی را تکمیل کرد و گسترش داد .چاندلر )1990( 2نیز رابطه بین تولید دانش
علمي (با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه) و کاربرد نظاممند آن در تولید کاال و خدمت
(در داخل بنگاه) را تحلیل کرده است.
تقاضا برای دانش از منابع بیرون بنگاه (دیگر بنگاه ها ،دانشگاهها و دانشکاران منفرد)،
زماني به وجود آمد که اوالً ثبت اختراعات و ابداعات در اقتصاد (ملي و جهاني) فزوني
گرفت؛ ثانیاً ،بازدهي مورد انتظار از کاربرد دانش بیروني بیشتر از بازدهي مورد انتظار از
تولید و کاربرد دانش دروني شد .تقاضا برای دانش (چه دانش دروني و چه دانش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بیروني) افزون بر بازدهي مورد انتظار دانش ،تابعي از فشارهای رقابتي از جانب بازار
کاال و خدمات است .هر چقدر اقتصاد بازتر و فشار رقابتي بیشتر باشد ،نیاز بنگاهها و
کشورها برای نوآوری و کسب مزیت رقابتي بیشترخواهد شد (انتظاری.)1397 ،
درنتیجه ،آنها تقاضای بیشتری برای دانش خواهند داشت.
هماهنگنی عرضهوتقاضای دانش
بازار دانش بهطور عام و بازارهای فناوری و نوآوری بهطور خاص ،تنها زماني بهطور
طبیعي شکل ميگیرند که عرضهوتقاضای آنها بهطور خودکار هماهنگ شوند .هماهنگي
خود کار عرضهوتقاضای دانش موجب کاهش تکرار فعالیتهای تحقیق و توسعه،
کاهش هزینه تولید دانش و افزایش کارایي در تولید و مبادله دانش ميشود .میانجیان
دانش با ایجاد تعامل بین خریداران دانش (آنها که دانش را نیاز دارند) و فروشندگان
دانش (آنها که دانش دارند) به هماهنگي خودکار عرضهوتقاضای دانش کمک ميکنند.
از این چشمانداز ،بازار دانش به موقعیت و فضای منطقي اتالق ميشود که خریدار،
فروشنده و میانجي دانش ،مشغول مبادله نمادههای (محصوالت و خدمات) دانش
هستند.
با توسعه فناوریهای تعاملي (به خصوص فناوری اطالعات) طي پنجاه سال گذشته،
هماهنگي خودکار عرضهوتقاضای دانش بهمرور بهبود یافته است .توسعه فناوری
اطالعات با کمک به کدگذاری دانش ،ذخیرهسازی دانش ،شناسایي عرضهکنندگان و
تقاضاکنندگان بالقوه دانش ،کمک به ثبت و مدیریت دارایيهای فکری 1و ایجاد
زیرساختهای فني تعامل بر خط عرضهوتقاضای دانش ،موجب توسعه هماهنگي
عرضهوتقاضای دانش شده است .ادبیات علمي و عمومي اخیر ،حکایت از پتانسیل مهم
بازارهای دانش مبتني بر اینترنت 2در حل مسائل و چالشهای سازماني دارند (بنبیا،
 .)2015گرچه معیار تجربي جامعي برای نشان دادن بهبود چنین مناسباتي وجود ندارد؛
اما تمام اسناد و مدارک علمي حکایت از آن دارند که امروزه تجاریسازی دانش و
مبادله فناوری بیشتر از گذشته رایج شده است (آرورا و همکاران2001 ،؛ گریندلي
وتیس .)1997 ،3بنگاههایي که در ایجاد فناوری جدید تخصص پیدا کردهاند ،حاال بخش
مهمي از چشمانداز صنعتي در بسیاری از صنایع مبتني دانش هستند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به هرحال ،با توجه به ماهیتي که دانش دارد ،هماهنگي خودکار عرضهوتقاضای
دانش اگرچه غیر ممکن نیست ،اما مشکل است .علت اصلي آن نیز سطح باالی
بياطمیناني در تولید و استفاده از دانش ،از یک سو و بيانگیزگي بنگاهها ،دانشگاهها و
دانشکاران منفرد در تولید و استفاده از دانش ،از سوی دیگر است (نوناکا و تاکشي،1
 .)2000بهطوری که در عمل بازار کاملي برای دانش شکل نميگیرد .درواقع ،بازار دانش
یک بازار خالص نیست؛ بلکه بازاری سازمان یافته است .ما تنها با یک شبه بازار روبرو
هستیم که صرفاً برای قطعههای منفرد و آشکار دانش شکل ميگیرند .از اینرو ،بازارهای
دانش سازندگاني دارند .ایجاد زیرساخت های الزم ،جلب خریداران و فروشندگان و
تعیین قاعده بازار ازجمله وظایف سازندگان بازارهای دانش هستند .از اینرو ،توسعه
هماهنگي عرضهوتقاضای دانش نیازمند دخالت دولت در چارچوب اکوسیستمهای
دانش در راستای کاهش بياطمیناني تولید و استفاده از دانش و انگیزش افراد و سازمانها
برای تولید و استفاده دانش جدید است.
با توجه به نامشخص بودن ماهیت دانش در زمان مبادله ،دراکوسیستم دانش شهرت
عرضهکننده دانش نقش بسیار اساسي بازی ميکند .در اکوسیستمي که اطالعات ناقص
وجود دارد ،شهرت نهتنها نقش تضمین کیفیت را بازی ميکند؛ بلکه نیروی رانش کارا
در سازکار قیمت گذاری بازار دانش است .درواقع ،در بازار دانش قیمت دانش عمدت ًا
تابع شهرت عرضهکننده دانش است و شهرت عرضهکننده دانش نیز تابع ارزش دانش
عرضه شده در گذشته است.
بر خالف بازار کاال و خدمات ،بازار دانش موجود نميتواند ساختارهای متنوعي
داشته باشد .چون هر کاالی دانش منحصر به فرد است و بیش از یک تولید و عرضهکننده
اصلي ندارد .البته ،ممکن است متقاضیان زیادی داشته باشد .از اینرو ،بازار دانش موجود
یک بازار انحصاری است .اما بازار نوآوری (بازار دانش آینده) ميتواند ساختارهای
متنوعي داشته باشد .معموالً بنگاههای زیادی برای تولید و عرضه دانش در آینده (اجرای
پروژههای تحقیقاتي) تمایل نشان ميدهند .از اینرو ،بازار نوآوری یک بازار رقابتي
است .اگر عرضهکننده دانش بخواهد در بازار رقابتي قلمرو نفوذ خود را گسترش دهد،
باید دانش جدید را با هزینه و زمان اندک ارائه دهد .برای این منظور ،باید در روش
تولید دانش ،نوآوری داشته باشند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اکوسیستم و بازار دانش در ایران
همچنانکه در قسمت قبل اشاره شد ،شرط الزم برای شکلگیری اکوسیستم دانش در
یک زیستبوم دانش ،وجود نظام حقوقي عادالنه و انسانمحور است .نظام مالکیت
فکری ،جزئي کوچک از این نظام حقوقي است .قانون مالکیت فکری ،اساس نظام
مالکیت فکری و پایه شکلگیری بازار دانش است .ریشه قانون مالکیت فکری در ایران
به قانون حمایت از عالئم تجارتي برميگردد که در سال  1304هجری شمسي تصویب
و اجرایي شد .در سال  ،1310قانوني به نام «قانون ثبت عالئم و اختراعات» تصویب
شد و با تدوین آئیننامه اجرائي نسبتاً جامع عملیاتي شد .در سال  ،1337آئیننامه قانون
یاد شده ،اصالح و دوباره به تصویب رسید .به دنبال آن ،در سال  ،1338قانون اجازه
الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومي بینالمللي برای حمایت از مالکیت صنعتي و
تجارتي و کشاورزی ،معروف به اتحادیه پاریس ،تصویب شد .در همان سال ،ایران به
کنوانسیون مذکور با آخرین اصالحات پیوست .تا سال  ،1377قانون مالکیت فکری
ایران تقریباً بدون تغییر ماند .اما گامهای بعدی توسعه مالکیت فکری در ایران با اقدمات
زیر برداشته شد:
1
-1الحاق به کنوانسیون مؤسس سازمان جهاني مالکیت معنوی در سال 1377؛
-2الحاق به موافقتنامه پروتکل مادرید در رابطه با ثبت بینالمللي عالئم تجاری در
سال 1380؛
-3الحاق به موافقتنامه مادرید ،راجع به مشخصات غیر واقع مبدأ و منبع کاال
(کشورهای عضو از همه کاالهایي که منبع و نشانه غیرواقعي و گمراهکننده کاالیي را
داشته باشد ،جلوگیری به عمل خواهند آورد) ،در سال 1382؛
-4الحاق به موافقتنامه لیسبون در مورد حمایت از اسامي مبدأ و ثبت بینالمللي
آنها در سال .1383
در سال  ،1387قانون جدیدی به نام «قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتي و
عالئم تجارتي» ،تصویب و پس از تدوین و تصویب آئیننامه اجرایي مربوط ،عملیاتي
شد .با این قانون ،نظام مالکیت فکری ایران تا حدودی سر و سامان گرفت و زیرساخت
الزم برای شکلگیری بازار دانش در ایران فراهم شد .البته در مقایسه با قوانین بینالمللي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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این قانون دارای نقاط ضعف قابل توجهي است که در مقاله حاضر فرصتي برای بحث
در مورد آنها نیست.
عرضه بالقوه دانش در ایران
در ایران ،ساالنه ،دانش قابل توجهي توسط دانشگاهها ،شرکتها و دانشکاران منفرد
تولید و انباشت ميشود اما ،تنها بخش کمي از آنها کدگذاری و به جامعه معرفي
ميشوند .از دانش معرفي شده نیز تنها بخش بسیار کمي امکان عرضه در بازار را پیدا
ميکند .از دانش عرضه شده نیز بخش کوچکي امکان مبادله در بازار را پیدا ميکند .به
هر حال ،آمار دقیقي از عرضهوتقاضای دانش در چارچوب بازار وجود ندارد .بودجه
اختصاصي تحقیقات ،دریافتي از فروش نتایج تحقیقات ،دریافتي از قراردادهای پروژهای
و دریافتي بابت اجرای تحقیقات برای دیگران و پرداختي برای تحقیقات اجرا شده
توسط دیگران به ترتیب ،شاخصهای مهم برای تبیین مبادله دانش و نوآوری در اقتصاد
دانش هستند .این شاخصها برای بعضي از سالها توسط مرکز آمار ایران تهیه شده
است که در ادامه بررسي ميشوند .متأسفانه این آمارها برای سالهای اخیر ارائه نشده
است.
جدول ( )1مبلغ بودجه احتصاصي کل تحقیقات ،مبلغ بودحه اختصاصي تحقیقات
دانشگاهي و سهم بودجه تحقیقات دانشگاهي از کل بودجه تحقیقات را نشان ميدهند.
در سال  1398نزدیک به  48درصد از کل بودجه اختصاصي متعلق به تحقیقات
دانشگاهي بود؛ درحدود 23درصد از کل بودجه تحقیقاتي کشور و 18درصد از بودجه
تحقیقات دانشگاهي از منابع اختصاصي تأمین شده بود .این نوع تأمین مالي تحقیقات
را ميتوان ارزش مبادالتي تحقیقاتي در چارچوب بازار دانست .این اطالعات نشان
ميدهد که بازار نقش خیلي کمي در تأمین مالي تحقیقات در ایران دارد .نقش بازار
درتأمین مالي تحقیقاتي دانشگاهي ،از آن هم کمتر است.
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جدول ( )1سهم بودجه تحقیقات دانشگاهی از کل بودجه تحقیقات ( 1398مبالغ به میلیون ریال)
سهم بودجه تحقیقات
دانشگاهی از کل بودجه

عنوان

کل بودجه تحقیقات

بودجه تحقیقات دانشگاهی

جمع

75889056

44823463

59/064

اختصاصي

17603393

8500019

48/286

متفرقه

963115

541647

56/239

هزینه عمومي

57322548

35781797

62/422

تحقیقات

منبع :قانون بودجه سال 1398

فعالیت تحقیق و توسعه بهعنوان فعالیت اصلي تولید دانش ،قدمت طوالني در اقتصاد
دانش ایران دارد ،در حالي که دادههای آماری مربوط به آنها تنها از سال 1375در حال
گردآوری و انتشار است .طبق آمارهای مراکز آمار ایران از فعالیتهای تحقیق و توسعه
(جدول  ،)2مراکز تحقیق و توسعه در ایران در سال  1375بابت فروش نتایج تحقیقات
 22966میلیون ریال ،بابت قراردادهای تحقیقاتي  62198میلیون ریال و بابت اجرای
پژوهش برای دیگران 179357میلیون ریال دریافت کرده بودند .این دریافتيها در سال
 1381به ترتیب به  1254464میلیون ریال 205485 ،میلیون ریال و  204591میلیون
ریال افزایش یافت .1بهطوریکه ارزش دریافتي از نتایج تحقیقات در فاصله
زماني« »1375-1381بیش از  53برابر (با تورم) شده است .پرداختي بابت تحقیق توسط
دیگران نیز در فاصله شش ساله « »1375-1381حدود  6.8برابر شده است .در سال
 1389بالغ بر  1240583میلیون ریال برای قرار دادهای تحقیقاتي پول پرداخت شده بود
که حکایت از تقاضا برای تولید دانش در آن سال دارد .البته بخش عمدهای از افزایش
ارزش دریافتي تحقیقات و ارزش پرداختي به تحقیقات مربوط به تورم در دوره یادشده
بود .متأسفانه مرکز آمار ایران در سالهای بعد این شاخصها را منتشر نکرده است .نوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الزم به ذکر است که برای سال های پس از  1381اقالم آماری یاد شده وجود ندارد.
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دادهها در سالهای بعد تغییر ماهیت دادهاند بهطوریکه نميتوان آنها را با دادههای
سالهای قبل مقایسه کرد.
طبق دادههای مرکز آمار ایران ،درسال  1391تعداد  3294طرح پژوهشي به ارزش
 840،650،3میلیون ریال در قالب قراردادهای پژوهشي به اجرا درآمده بود که بالغ بر
 860،716میلیون ریال ( 21.5درصد) آن از محل اعتبارات بند  89قانون بودجه
سال 1391پرداخت شد؛ میانگین اعتبار هر طرح  109،1میلیون ریال بود و از 3294
طرح مصوب ،تعداد  2629طرح کاربردی 552 ،طرح بنیادی و  113طرح توسعهای
بودند.
طبق گزارش شورای عالي عتف در سال  ،1392دولت (بهمثابه متقاضي پژوهش)
بالغ بر 14256599میلیون ریال در قالب قرارداد پروژههای تحقیقاتي داخلي دستگاه،
2129504میلیون ریال در قالب قرارداد پروژههای تحقیقاتي با دانشگاهها و مراکز
پژوهشي و 1338422میلیون ریال در قالب قرارداد پروژههای تحقیقاتي با سایر مجریان
به تحقیقات پرداخت کرده بود (دبیرخانه شورای عالي عتف .)1393 ،همچنین ،طبق
گزارش دبیر شورای عالي عتف ،در سال  1392بالغ بر  13982277میلیون ریال درآمد
از قراردادهای پژوهشي حاصل شده بود و بالغ بر  314065میلیون ریال اعتبار از طریق
فروش رویالتي کسب شده بود .همچنین1498 ،میلیون ریال اعتبارات بینالمللي و
 5587735میلیون ریال اعتبار از فروش محصوالت دانشبنیان حاصل شده بود (دبیرخانه
شورای عالي عتف.)1393 ،
شاخص ثانویه برای تبیین مبادله دانش و نوآوری در اقتصاد دانش ،تعداد پروژههای
تحقیقات کاربردی و توسعهای است .این شاخص حکایت از عرضهوتقاضای نوآوری
(بازار دانش آینده) نیز دارد .در آمارهای ایران ،میزان عرضه تحقیقات کابردی و
توسعهای روشن است اما میزان تقاضا برای آنها مشخص نیست .چون معلوم نیست یک
مرکز تحقیق و توسعه ،یک پروژه تحقیقاتي را برای خود تعریف کرده است یا برای
دیگری (متقاضي).
طبق دادههای مرکز آمار ایران (جدول  ،)2در سال  1375در صنعت دانش ایران
21886پروژه تحقیق و توسعه به اتمام رسیده بود .از این پروژهها حدود 13/1درصد
توسعهای 71/3 ،درصد کاربردی و15/6درصد بنیادی بودند .از کل پروژههای تکمیل
شده  77درصد توسط بخش آکادمیک و23درصد توسط بخش تولیدی اجرا شده بودند.
در طول 20سال گذشته ،تعداد پروژهها بهطور قابل توجهي تغییر کرده است و ساختار
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فعالیتهای تحقیقاتي نیز متحول شده است .بهطوری که در سال  1394تعداد پروژههای
تحقیقاتي در مقایسه با سال 1375حدود چهار برابر شده است .ساختار فعالیتهای
تحقیقاتي نیز در راستای بازاری شدن متحول شده است :سهم پروژههای کاربردی از
کل پروژههای خاتمه یافته به 54درصد کاهش یافته است .در حالي که ،سهم پروژههای
توسعهای به  25درصد افزایش یافته است.
جدول ( )2تعداد و سهم پروژههای پژوهش و توسعه خاتمه در دوره ()1375 -1394
سال

بنیادی

جمع

توسعهای

کاربردی

تعداد

تعداد

سهم

تعداد

سهم

تعداد

سهم

1375

21886

3420

15/6

15605

71/3

2861

13/1

1377

29743

4926

16/6

19482

65/5

5335

17/9

1379

34177

5960

17/4

24176

70/7

4041

11/8

1381

30935

7651

24/7

18478

59/7

4806

15/5

1383

49337

10645

21/6

30813

62/5

7879

16/0

1385

57371

15303

26/7

31422

54/8

10646

18/6

1387

60778

16060

26/4

33695

55/4

11023

18/1

1388

36019

18167

28/8

34360

54/5

10492

16/6

1389

64642

16216

25/1

37456

57/9

10970

17/0

*1391

78655

18468

23/5

46358

58/9

13829

17/6

*1392

79018

17019

21/5

47235

59/8

14764

18/7

*1394

83637

17641

21/1

45152

54/0

20844

24/9

منبع :محاسبه شده بر اساس دادههای آمارگیری از فعالیتهای پژوهش و توسعه-وبسایت پایگاه اطالعاتي مرکز
آمار ایران

جدول ( )3نرخ رشد ساالنه و متوسط رشد ساالنه تعداد کل پروژههای تحقیقاتي،
تعداد پروژههای بنیادی ،کابردی و توسعهای را نشان ميدهد .همچنانکه از این جدول
روشن است ،تعداد پروژههای توسعهای بیشتراز انواع پروژه های دیگر رشد یافته است.
این امر از بازاری شدن تحقیقات در دو دهه گذشته حکایت دارد.
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جدول ( )3تعداد و رشد پروژههای پژوهش و توسعه خاتمه در دوره ()1375 -1394
سال

کل
تعداد

1375

21886

بنیادی
رشد

تعداد

کاربردی
رشد

3420

تعداد

توسعهای

رشد

15605

تعداد

رشد

2861

1377

29743

35/9

4926

44

19482

24/8

5335

86/5

1379

34177

14/9

5960

21

24176

24/1

4041

24/3

1381

30935

9/5

7651

28/4

18478

23/6

4806

18/9

1383

49337

59/5

10645

39/1

30813

66/8

7879

63/9

1385

57371

16/3

15303

43/8

31422

2

10646

35/1

1387

60778

5/9

16060

4/9

33695

7/2

11023

3/5

1388

63019

3/7

18167

13/1

34360

2

10492

4/8

1389

64642

2/6

16216

10/7

37456

9

10970

4/6

*1391

78655

21/7

18468

13/9

46358

23/8

13829

26/1

*1392

79018

0/5

17019

7/8

47235

1/9

14764

6/8

*1394

83637

5/8

17641

3/7

45152

4/4

20844

41/2

متوسط رشد ساالنه

14/3

17/6

12/1

23/4

منبع :محاسبه شده بر اساس دادههای آمارگیری از فعالیتهای پژوهش و توسعه-وبسایت پایگاه اطالعاتي مرکز
آمار ایران

تعداد اختراعات ثبت شده در ادارات ثبت اختراع ،ميتواند شاخص مهمي برای
تبیین عرضهوتقاضای دانش و نوآوری در اقتصاد دانش باشد .اما در ایران در رابطه
تقاضای اختراع آمار الزم وجود ندارد .آمارهای موجود در ایران فقط عرضه اختراع را
منعکس ميکنند .طبق آمارهای ارائه شده توسط اداره ثبت اختراعات ایران ،تعداد
اختراعات ثبت شده ایرانیان در ادارات داخلي و خارجي ثبت اختراع در سال  1357بالغ
بر  2191فقره بود که در طول زمان ،کاهش و به حداقل خود در (1372یعني  126واحد)
رسید .اما از سال  1383روند افزایشي شروع شد و به حداکثر خود در سال ( 1387یعني
 )10346رسید .از آن پس ،دوباره رو به کاهش نهاد و در  1394به  2851واحد رسیده
است (نمودار.)1
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تعداد کل اختراعات ثبتی
2000

1000
500

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

تعداد اختراع

1500

0

 180871390269237253256310230211147172322243215126299172194تعداد کل احتراعات ثبتی

نمودار ( )1تعداد اختراعات ثبت شده در ادارات داخلی و خارجی ثبت اختراعات از 1357تا
13751
تعداد کل اختراعات ثبتی

تعداد اختراع

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

 262251299490680573813187302505745103609528508466343285250تعداد کل احتراعات ثبتي

نمودار ( )2تعداد اختراعات ثبت شده در ادارات داخلی و خارجی ثبت اختراعات از 1376تا
1394

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 1استخراج از گزارش ها و آمارهای مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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بحث باال نشان ميدهد که اطالعات الزم و کافي برای اندازهگیری و تحلیل دقیق
عملکرد بازار دانش در ایران (بهخصوص طرف تقاضا) وجود ندارد .اما اطالعات موجود
نشان ميدهند که بازار دانش ،جایگاه قابل توجهي در جریانات دانش از تولیدکنندگان
به مصرفکنندگان ایراني بازی نميکند.
برخي تحقیقات میداني (انتظاری )1380 ،نشان ميدهند که بنگاههای صنعتي مدرن
مانند صنعت الکترونیک تمایل بسیار اندکي به کسب دانش از منابع بیروني دارند و
دانش مورد نیاز خود را عمدت ًا از طریق مهندسي معکوس ،یادگیری به وسیله انجام،
واردات تکنولوژی از خارج و غیره کسب ميکنند و تمایل بسیار اندک به کسب دانش
از دانشگاه نشان ميدهند .علت اصلي تمایل نداشتن بنگاههای صنعتي به کسب دانش
از دانشگاه ،نهادینه نبودن و وارداتي بودن صنایع مدرن در ایران است .بررسي تاریخ
تکامل این صنایع در ایران نشان مي دهد که به دلیل درآمدهای نفتي سرشار ،آنها عمدتاً
از طریق پروژههای کلیدگردان 1و موافقتهای لیسانس 2ایجاد شده و رشد کردهاند.
براساس بند (ط) تبصره ( )9قانون بودجه سال  1397کل کشور« ،شرکتهای سودده،
بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ،مکلف شدند حداقل چهلدرصد ()%40
از هزینه امور پژوهشي خود را به حساب خاصي نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند
تا برای حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی ،عناوین
پایاننامههای تحصیالت تکمیلي ،طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های
تحقیقاتي دانشآموختگان تحصیالت تکمیلي غیرشاغل به مصرف برسانند .در راستای
اجرای این بند از قانون بودجه  97شورای عالي علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)،
سامانهای به نام «ساتع» بهمثابه بازار برخط برای هماهنگي عرضهوتقاضای پژوهش
راهاندازی شده است (سایت شورای عالي عتف .)1398 ،هدف سامانه «ساتع» عمدت ًا
هدفمندکردن فعالیتهای پژوهشي دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشي و فناوری و هدایت
دانشگاهیان در جهت حل مشکالت و چالشهای کشور ذکر شده است .از زمان
راهاندازی تا آبان  1397نزدیک به  150عنوان اولویت پژوهشي در سامانه یاد شده ،ثبت
شده بود (سایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .)1398 ،اما گزارش کاملي از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Turnkey Projects
. licensing
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پروژههای مورد تقاضا و پروپوزالهای تدوین شده ،پروپوزالهای تصویب شده،
پروپوزالهای تأمین مالي شده ،پروپوزالهای در حال اجرا ،پروپوزالهای پایان یافته در
هر سال ،متوسط اعتبارات هر پروژه ،گردش مالي پروژه ها و غیره ارائه نشده است.
همچنین ،شورای عالي عتف ،سامانه دیگری با عنوان «تقاضای ساخت و تولید
ایراني» (تستا) راهاندازی کرده است که نوعي نمایشگاه معکوس و مبتني بر تقاضای
فناوری است .هدف نمایشگاه استفاده از الگوی نوآوری باز در پاسخگویي به چالشها
و نیازهای فناورانه بخش صنعت ذکر شده است .در چارچوب آن ،شرکتهای متقاضي
ظرفیتهای توسعهای و نیازمندیهای فناورانه خود را مستند ميکنند و از این طریق
برای ارائه نیازمندیهای فناورانه خود به صاحبان فناوری اعالم آمادگي ميکنند .طي
نمایشگاه ،مخاطبان (شرکتهای صنعتي ،نهادهای علمي) با متقاضیان ارتباط برقرار
ميکنند و پرسشها و ابهامات خویش را برطرف ميکنند .در حین برگزاری نمایشگاه،
درصورتيکه مخاطبان توسط متقاضیان فناوری واجد صالحیت دانسته شوند ،توافقنامه
همکاری میان آنها توسط بروکرهای فناوری منعقد ميشود؛ در ادامه نیز با برگزاری
جلسات مشترک بین طرفین ،مقدمات انعقاد قرارداد تجاری فراهم ميشود (سایت
شورای عالي عتف.)1398 ،
اولین دوره نمایشگاه تستا در سال حمایت از کاالی ایراني ( )1397و به منظور
شناخت و استفاده از قابلیتها و پتاسیلهای فني و تخصصي صنعتگران داخل کشور
در زمینه تولید و ساخت مواد ،قطعات ،تجهیزات و سیستمهای مورد نیاز داخلي کشور،
توسط دبیرخانه شورای عالي علوم ،تحقیقات و فناوری و با همکاری مرکز همکاریهای
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در محل نمایشگاه بینالمللي تهران برگزار شد .در
این نمایشگاه  900تقاضای فناورانه از سوی  70سازمان/شرکت در سامانه مربوط به
نمایشگاه تستا ثبت شد (سایت شورای عالي عتف.)1398،
اقداماتی برای ساخت اکوسیستم دانش در ایران
با توجه به ماهیت کاالی دانش و با توجه به اینکه بازار دانش ،نهادی نوپا در
اکوسیستم و زیستبوم دانش ایران است ،طرفین عرضهوتقاضای دانش بهخوبي شکل
نميگیرند و هماهنگ نميشوند .از اینرو ،دخالت دولت در این بازار برای تحریک
عرضهوتقاضا و هماهنگي آنها اجتنابناپذیر است .البته دولت ،بهعنوان بازیگر کلیدی
دیگر در اکوسیستم ملي دانش (انتظاری .)2019 ،نیز تالشهای درخور توجهي برای

204

نامۀ آموزش عالی

تحریک طرفین عرضهوتقاضای دانش و هماهنگي آنها کرده است .اقدامات دولت در
این رابطه را به شرح زیر ميتوان خالصه کرد:
نخستین گام در این رابطه با تدوین نقشه جامع علمي کشور برداشته شد .در سال
 1385دولت به منظور حمایت بهتر از توسعه عرضهوتقاضای دانش و ایجاد بازار دانش
(بهطور عام) و بازارهای فناوری و نوآوری (بهطور خاص) به تأسیس معاونت علم و
فناوری اقدام کرد .در وبسایت این معاونت  12وظیفه اساسي برای آن ذکر شده که
در بیشتر آنها برحمایت از عرضهوتقاضای دانش ،فناوری و نوآوری و هماهنگي بین
آنها تأکید شده است .یکي از اقدامات مهم این معاونت ،ایجاد بازار فناوری بوده است.
پیرو تأسیس معاونت یاد شده ،قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در سال 1389
به تصویب مجلس شورای اسالمي رسید .در ماده  1این قانون ،بر نقش دولت برای
تحریک عرضهوتقاضای دانش (همافزایي علم و ثروت ،گسترش و کاربرد اختراع و
نوآوری ،تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه ) از طریق تشکیل شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان خصوصي یا تعاوني تأکید شده است .در ماده  2این قانون ،شورای عالي
علوم ،تحقیقات و فناوری بهعنوان مسئول سیاستگذاری ،برنامهریزی و پیگیری اجرای
این قانون معرفي شده است .در ماده  3قانون یاد شده ،حمایتها و تسهیالت قابل اعطا
به شرکتها و مؤسسات دانشبنیان به پنج گروه تقسیم شده است که عبارتاند از.1 :
معافیت از پرداخت مالیات ،عوارض ،حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض صادراتي
به مدت پانزده سال؛  .2تأمین تمام یا بخشي از هزینه تولید ،عرضه یا به کارگیری
نوآوری و فناوری با اعطای تسهیالت کمبهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاهمدت بر
طبق عقود شرع؛  .3اولویت دادن به استقرار واحدهای پژوهشي ،فناوری و مهندسي و
تولیدی شرکتها و مؤسسات دانشبنیان در محل پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد،
مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری؛  .4ایجاد پوشش بیمهای مناسب
برای کاهش خطرپذیری محصوالت دستاوردهای دانش ،نوآوری و فناوری در تمام
مراحل تولید ،عرضه و به کارگیری؛  .5تسهیل شرایط مناقصه در شرکتهای دانشبنیان.
در ماده  9این قانون ،برای تشویق ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
تقویت همکاریهای بین المللي آنها ،به واحدهای پژوهشي و فناوری و مهندسي مستقر
در پارکهای علم و فناوری اجازه داده است در جهت انجام مأموریتهای محوله در
خصوص روابط کار ،معافیتهای مالیاتي و عوارض سرمایهگذاری خارجي و مبادالت
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مالي بینالمللي از مزایای قانوني مناطق آزاد برخوردار شوند .الزم به ذکر است که هیئت
وزیران ،آییننامه اجرایي این قانون را در اواسط سال  1391تصویب کرد.
در راستای اجرای ماده  5قانون حمایت از مؤسسات دانشبنیان و تحقق اقتصاد
دانشبنیان و تکمیل زنجیره ایده تا بازار ،دولت در سال  1391به تأسیس نهاد مالي
«صندوق نوآوری و شکوفایي» اقدام کرد .این صندوق به منظور تجاریسازی نوآوریها
و اختراعات ،کاربردی کردن دانش و دستاوردهای پژوهشي و تکمیل زنجیره ایده/
محصول/بازار از شرکتهای دانشبنیان پشتیباني و حمایت کرده و خدمات مالي و
اعتباری ازجمله کمک ،تسهیالت و مشارکت برای آنها تأمین ميکند.
این صندوق ،هدفهای زیر را دنبال ميکند:1
 ایجاد زیر ساختها و سیاست گذاری و هدایت مناسب برای کاربردی کردن
دانش و تجاریسازی نوآوریها؛
 ایجاد ،تقویت ،گسترش و حمایت از شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصي
و تعاوني با ارائه پشتیباني و حمایت مالي؛
 ایجاد و توسعه شبکه صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر؛
 مشارکت مستقیم خطرپذیر در طرحها و پروژههای نوآورانه و فناورانه
شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصي و تعاوني؛
 هدایت سرمایههای مردمي بانکي و دولتي به سمت فناوری و صنایع پیشرفته؛
 مشارکت با سرمایههای خطرپذیر خارجي.
افزون بر این اقدامات ،دولت سیاست هایي را در قالب برنامههای پنج ساله توسعه
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي به اجرا گذاشته است .اما به دلیل نامطلوب بودن
زیستبوم دانش در ایران و بيتوجهي دولت به آن ،هیچ یک از آنها اثربخشي الزم را
نداشتند و کمک قابل توجهي به توسعه اکوسیستم ملي دانش و گسترش بازار دانش و
توسعه اقتصاد دانش در ایران نکردهاند.
نتیجه گیری
بحثهای نظری نشان ميدهد که اکوسیستم دانش (بهطور عام) و بازار دانش (بهطور
خاص) بهمثابه موقعیت ،سازکار و فضای انگیزش ،رشد و هماهنگي عرضهوتقاضای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. www.inif.ir/web/ guest
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دانش و مبادله دارایي و سرمایه دانش ،نزدیک به یک قرن است که در اقتصادهای
پیشرفته شکل گرفته و در حال توسعه هستند .علت اصلي آن هم وجود زیستبوم
مطلوب برای شکلگیری و رشد اکوسیستمهای دانش بوده است .در مقابل ،بحثهای
تجربي از وضعیت انگیزش ،رشد و هماهنگي عرضهوتقاضای دانش در ایران نشان
ميدهد که با وجود زیر ساختهای قانوني برای مالکیت فکری ،زیر ساختهای فناوری
اطالعات و تالشهای دولت ،اکوسیستم و بازار دانش آنچنانکه شایسته است در اقتصاد
ایران شکل نگرفته است .البته ساالنه ،دانش قابل توجهي توسط دانشگاهها ،مؤسسات
تحقیقاتي عمومي و خصوصي و بنگاههای اقتصادی تولید ميشود و در اقتصاد کشور
جریان مي یابد اما بخش خیلي کمي از آن بهمثابه کاال در مقابل دریافت وجه عرضه
ميشود .احتماالً تقاضا نیز برای بخش قابل توجهي از دانش تولیدی وجود دارد اما
عرضهوتقاضای دانش یکدیگر را پیدا نميکنند و برخوردی بین آنها صورت نميگیرد
و هماهنگي الزم به عمل نميآید .علت این مسئله را ميتوان به نامطلوب بودن
زیستبوم ،اکوسیستم و بازار دانش نسبت داد .به عبارت دقیقتر ،اقتصاد و جامعه ایران
زیستبوم مناسب برای انگیزش ،رشد و هماهنگي عرضهوتقاضای دانش نیست .چون
این زیست بوم به اندازه کافي آزاد و رقابتي نیست؛ انسانها بر اساس عقالنیت و دانش
رفتار و تصمیم گیری نميکنند؛ در آن ،نظام انگیزشي و رژیم نهادی مناسب وجود ندارد؛
محیط کسب و کارهای دانشبنیان ساده و سالم نیست؛ اصول حکمراني خوب در آن
رعایت نميشود.
با توجه به اینکه علت اصلي ضعف اکوسیستم و بازار دانش در ایران مطلوب نبودن
زیستبوم است و دولت بازیگر کلیدی این زیستبوم است؛ دولت باید اصالحات را
از خود شروع کند و سعي کند به یک حکمران خوب تبدیل شود .گام اول در این راستا
تمرکززادیي و آزادیسازی اقتصاد از قید و بندهای بيمورد و رهاسازی آن از رانتهای
نفتي است .تنها در این شرایط است که سیاستهای دولت برای انگیزش عرضهوتقاضای
دانش و هماهنگي آنها اثربخش حواهد بود.
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