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اکوسیستم »دانش توسط بازار دانش در چارچوب 
اسنادی  پژوهش. برای این منظور از روش بود« دانش

است.  در دو حوزه نظری و تجربي استفاده شده
دهند که در حوزه نظری نشان مي پژوهشهای یافته

است  یکار تعاملي پویا و هوشمندوساز ،بازار دانش
دانش شکل  طور طبیعي در چارچوب اکوسیستمهکه ب
گیرد و موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب در مي

سازی و استفاده از های تولید، اشاعه، تجاریفعالیت
 یرو، نهاد. از اینشودميدانش در نظام اقتصادی 

بنیان در برای کمک به توسعه اقتصادی دانش کلیدی
. در حوزه تجربي، شودميیک کشور محسوب 

آن است که اکوسیستم  دهندهنشان، های پژوهشیافته
خاص( در  طورهعام( و بازار دانش )ب طورهدانش )ب

اند. چون اقتصاد ایران اقتصاد ایران شکل نگرفته
گیری و توسعه بوم مناسب برای شکلزیست

های دانش و درنتیجه بازار دانش نیست. از اکوسیستم
له ئهای دولت که بدون توجه به این مسرو، تالشاین

اند. اند، اثربخشي الزم را نداشتهصورت گرفته
، بنابراین، توسعه اکوسیستم و بازار دانش در ایران

 است. بوم آنمستلزم اصالح و بهبود زیست نخست

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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 مقدمه
 وتقاضاعرضهکه در آن نیروهای  شودميطبق تعریف، بازار به فضا یا موقعیتي گفته 

رای بمستقیم یا به واسطه میانجیاني طور هو خریداران و فروشندگان ب کنندميعمل 
جهي یا به صورت پایاپای تعامل مبادله کاالها، خدمات، قراردادها و غیره در ازای و

ها و ابزارهایي برای تعیین قیمت اقالم مورد مبادله، مکانیسم. بازارها شامل 1کنندمي
مثابه به ،دانشارتباط با اطالعات قیمت، تسهیل معامالت و مبادالت و توزیع کارا هستند. 

مانند  ،(1990 ،4؛ رومر1999 ،3؛ استیگلیتز1999 ،2يآنتونل) یک کاال و دارایي اقتصادی
اما بر خالف کاالها و خدمات خصوصي که  است. وتقاضاعرضهدارای  ،دیگر کاالها

 زشیگانهماهنگ مي شوند، برانگیخته و خودکار توسط بازار  طوربهی آنها وتقاضاعرضه
است.  ایکار پیچیدهوساز (یک کاالی خاص عنوانبه) ی دانشوتقاضاعرضهو هماهنگي 
تحقق توسعه  ،حساسیت خاصي دارد. چوناثربخشي این سازکار اهمیت و  ،در عین حال

است. طراحي مطلوب این سازکار  در گرو مطلوبیت این سازکاربنیان دانشاقتصادی 
بنیان کمک کند. این را برای دستیابي به اقتصاد دانش د کشورهای در حال توسعهتوانمي

 گذاران ایرانو سیاست پژوهشگران بیشترماهیت این سازکارها برای  که در حالي است
. بنابراین، هدف شودمياحساس  تشدبهرو، خالء دانایي از این . چندان روشن نیست

سازکار انگیزش و  تبیین باي از این خالء دانایي پرکردن بخش ،مقالهاز نگارش این 
ها و ، بعضي سیاستناست. براساس این تبییی دانش وتقاضاعرضههماهنگي 

ن دو بعد نظری ییاین رو، تبد شد. از گذاران پیشنهاد خواهکارهای اجرایي به سیاستراه
اسناد مورد استفاده است.  از مطالعه اسنادی استفاده شده این منظوربرای  دارد وو تجربي 

 نون در رابطه با موضوع منتشر شدهتاک که است هایيها و مقالهکتابتمام  ،در بعد نظری
است که در ها و اطالعاتي تمام داده ،استفاده در بعد تجربي اد مورداست. در مقابل، اسن

های اطالعاتي و های آماری، بانکهای سیاستي، گزارشسال گذشته در گزارش 15
 است. منتشر شدهدر ایران ی دانش وتقاضاعرضه حوزههای ایراني در سایتوب

مفهوم در بخش اول،  :است در چهار بخش سازمان یافتهادامه مقاله ، بر این اساس
مورد ی دانش از طریق بازار وتقاضاعرضههماهنگي  و امکان شدهتحلیل و انواع دانش 
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یک مکانیسم جامع  عنوانبه 1؛ در بخش دوم، اکوسیستم دانشگرفته استبررسي قرار 

 ،، تعامل و هماهنگي آنها معرفي شده است و بازار دانشی دانشوتقاضاعرضهانگیزش 
. تم، مورد تأکید قرار گرفته استاکوسیس درون سازکار تعاملي خودجوشعنوان یک هب

و هماهنگي در  ، تعامليانگیزشي سازکاریک  عنوانبهبخش سوم، اکوسیستم دانش،  در
 تأکید ویژه شده است.در ایران بازار دانش  ایران مطالعه شده است. در این بخش نیز بر

  های الزم ارائه شده است. گیری و پیشنهاددر نهایت، نتیجه
 

 پژوهشمبانی نظری 
نیازمند شناخت مفهوم  ی دانشوتقاضاعرضهو هماهنگي  ، تعاملانگیزش سازکارتبیین 

 اندازهای مختلف فلسفي،چشم از مثابه یک پدیده شناختي و عیني،، بهدانشدانش است. 
شناسي، مدیریت، علوم علوم تربیتي، روانتاریخي، ، سيشناشناسي، جامعهمعرفت

از آن  يرو، تعبیرهای مختلفیناز ا است.تعریف و تحلیل شده و علوم شناختي اقتصادی
 3مکاردی ،نظم اجتماعي مثابهدانش را به( 2008) 2مازوتي ،مثال عنوانبهاست. شده

آن  (2019) 5دارایي، استیو مثابهبهآن را  (2010) 4، چاندرامثابه فرهنگ( آن را به1996)
توجه مورد  کاالی اقتصادی عنوانبهآن را  (2018) يآنتونل، و بازی قدرت عنوانبهرا 

ای است که ارائه تعریف بسیار پیچیده و چندرشته يمفهوم ،بنابراین دانش .اندقرار داده
اما وقتي که موضوع بحث اکوسیستم و بازار دقیق و جامع از آن بسیار مشکل است. 

خاص و اهمیت  شودميتر های اقتصادی و مدیریتي دانش برجستهجنبه ،دانش است
عمل هایي که از ادبیات موضوع به، با توجه به بررسي، در اینجارواز این. کندميپیدا 
 طورهب «مدیریت دانشو اقتصاد »ای رشته انداز میانچشمیک از دانش آید، مفهوم مي

 . مي شود عیني و عملیاتي تعریف
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 و اطالعات بر« 1اطالعات»اساس های اقتصاد و مدیریت دانش، دانش بر در رشته
های خارج از متن ، بیانگر مشاهدات یا واقعیتها. دادهشوندميتعریف  «2داده»اساس
 از و 3کاویبا داده . اطالعاتنددار نیستطور مستقل و مستقیم معنيهکه ب هستند
 است و اغلبآید که دارای معني دست ميه ها بها در بعضي از متنگذاری دادهجای

، «4کاویمتن» راهیادگیری بلکه از  راهتنها از نه «دانش». شودميصورت یک پیام ظاهر به
 شودمياساس قواعد و معیارهای معین حاصل  دهي اطالعات برسازمانو با « کاویوب»

صورت الگوی تحلیلي، نقشه راه، طرح اولیه و دستورالعمل ساخت و تولید کاال و و به
 کند پیدا ميتجلي خدمات، سازماندهي فرایندها، طراحي ساختار سازماني و غیره 

های انش پدیده شناختي است که به صورت، دمجموعدر  .(2005 ،5ي و همکارانبلکل)
وجود نهادینه شده در دانش : شودميار گذأثیرتو  کندمي، نمود پیدا شودميمختلف بیان 

)سرمایه  های اجتماعيبکهروابط و شدر دانش نهادینه شده )سرمایه انساني(،  انسان
)مانند طرح اولیه،  محصوالت و فرایندها مصنوعات،نهادینه شده در دانش  ،اجتماعي(

افزارها، نرم اختراع،)مانند  چیپ طراحي شده برای انجام عملیات معین(، دارایي فکری
 .( و خدمات فنينقشه، طرح، فرمول و فلوچارت

های انسان را تأمین و برای وی مطلوبیت ایجاد ی که خواسته، هر چیزدر علم اقتصاد
رقابت در »کاالها و خدمات با دو ویژگي  .(1987 ،6تیلگیم) شودکاال نامیده مي ،کند

. (2006 ،7و وینگ دونیبر) شوندميدسته بندی « پذیری استفادهمحدودیت»و « استفاده
این است که اگر کاال یا خدمتي را یک نفر استفاده کند، « رقابت در استفاده»منظور از 

کننده( دیگری کاهش )استفاده تواند استفاده کند یا موجودی آن برای استفادهدیگری نمي
طریقي مانع استفاده به توانمياین است که « پذیری استفادهمحدودیت»یابد؛ منظور از مي

االها و خدمات را به چهار نوع افراد از کاال یا خدمات شد. براساس این دو معیار، ک
کرد: کاالها یا خدمات خصوصي، کاالها یا خدمات عمومي، کاالها یا توان تقسیممي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)شبه خصوصي(. کاالها یا  )شبه عمومي( و کاال یا خدمات باشگاهي مات مشترکخد

)محرومیت( با مالکیت  محدودیتقابل پذیر( و هم )تقلیل خدمات خصوصي هم رقابتي
خوب تعریف شده هستند؛ مانند غذا، لباس، اتومبیل، صندلي و غیره؛ اگر فردی روی 

ن بنشیند و خریدار صندلي مالک آن تواند روی آیک صندلي نشست، فرد دیگری نمي
دیگری حق ندارد از آن استفاده کند. برای یک کاالی خصوصي همگن،  بنابرایناست؛ 

بازار کامالً کارایي وجود دارد که خریداران تمایل دارند قیمتي معادل هزینه تولید کاال 
 کنندگان پرداخت کنند.به عرضه

ناپذیر است. امنیت ملي، تي و محدودیتدر مقابل، کاال یا خدمات عمومي غیر رقاب
هایي از کاالی عمومي هستند. وقتي که امنیت ملي فراهم دانش پایه، هوای پاک مثال

مندی توان مانع بهرهنمي مند شوند؛یکسان از آن بهره طورهند بتوانميهمه  ،شد
پذیر و رقابت ،شبه عمومي() شهروندان دیگر از امنیت ملي شد. کاالی مشترک

که فردی از رودخانه ماهي های رودخانه. وقتيناپذیر است؛ مانند ماهيمحدودیت
کسي را از گرفتن ماهي  توانمياما ن ،یابدگیرد، تعداد ماهي در رودخانه کاهش ميمي

پذیر )شبه خصوصي( غیررقابتي و محدودیت از رودخانه مستثني کرد. کاالی باشگاهي
مثال،  عنوانبهافزار و غیره. ا، تلویزیون کابلي، پارک خصوصي، نرماست؛ مانند، سینم

با تعریف مالکیت  ،اما .شودافزار معین مانع استفاده دیگری از آن نمياستفاده فردی از نرم
 از استفاده دیگران جلوگیری کرد.  توانميفکری 

 
 کاال و دارایی  مثابهبهدانش 

با صرف توان آن را آورد و ميوجود ميهطلوبیت بدانش برای انسان رضایت خاطر یا م
دانش  ،نظر علم اقتصادنقطهاز  ،بنابراین .و تبدیل کردتولید، توزیع، ترویج زمان کسب، 

 همطلوبیت آني ب ،کسب دانش(. 2014 ،1)کاپینن استفکری یک نوع کاال و دارایي 
کسب دانش بر آن، انسان از  افزون .یک کاالی مصرفي استنظر  از این ؛آوردوجود مي

 توانميو  )مطلوبیت برای آینده( کندمينیز مطلوبیت کسب مدت و بلندمدت میاندر 
و دیگر کاال  (شودمي)دانش موجب زایش دانش جدید  آن را برای تولید دانش جدید

 اییک کاال و دارایي سرمایهدانش  ،نظر از این (.2018 ي،آنتونل) کارگرفته و خدمات ب
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 ،3نیبالند ؛2013 ،2دی.سي.ای.)او شودمينامیده  1«سرمایه دانش»که  شودميمحسوب 
2017 ) . 

ای به سابقه ،يیداراای( و )چه مصرفي و چه سرمایه کاالعنوان هتوجه به دانش ب
وری را ناشي از طور ضمني افزایش بهرههب آدام اسمیت طول عمر علم اقتصاد دارد.

دانش نیز آلفرد مارشال  بود.دانسته آالت نیروی انساني و ماشیندانش نهادینه شده در 
برای کار با  يدانش علمي را ضرورت ،مارکس بود. نامیدهرا موتور قدرتمند تولید 

. با وجود این، (1994 ،4فرانسمن) پنداشتهای تولید جدید ميروش های جدید،ماشین
مند و متحلیل نظا 1950تا اواخر دهه  ،دلیل قابل لمس نبودن اثرات اقتصادی دانشهب

عنوان  باای در مقاله (1959) 5، نلسون1959سال در  بود. ي ارائه نشدهیدقیقي از این دارا
در چارچوب نظریه  .اقدام کردي یبه تحلیل این دارا« هش علمي پایهاقتصاد ساده پژو»

نشان  (1999) و استگلیتز (1995) 7جروسکي ،(1994) 6آرو ،د خرداستاندارد اقتصا
با هزینه اندک  راحتي وهآن را ب توانمي؛ چون عمومي است يکاالی ،که دانش اندداده

 تولیدکنندگان دانش توانایي تصرف پیوسته دانش خود را ندارند، ؛انتقال داد آموخت و
های گوناگون استفاده و شودميخارج  آنهااز تصرف  یتوسط دیگراستفاده  با یک بار

  مبادله کرد. را بدون افشا توان آننمي ،همچنین .کندميپیدا 
 عمومي و اًاند که دانش نه اکیداین عقیدهبر  8مپیترینشو -نئواقتصاددانان  در مقابل،

 شبه عمومي یا شبه خصوصي نامید. يرا کاالی توان آنبلکه مي ،خصوصي است اًاکیدنه 
پشتوانه  (.2018 ،يآنتونل) با ابزارهای خاصي محدود کرد توان مي را استفاده ازآن چون

 ،طبق این نظریه. .9است «دانش تکنولوژیک محصور شده»ها نظریه نیبحث نئوشومپیتر
اطالعات نهاده  اطالعات تکنولوژیک تفاوت وجود دارد و بین دانش تکنولوژیک و

تمایز وجود  «محصور شدهدانش فني » بین دانش عمومي و ،بنابراین تولید دانش است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knowledge Capital 

2. OECD 
3. Blandine 
4. Fransman 
5. Nelson 
6. Arrow 
7. Geroski 
8. Neo-Schumpeterian 
9. Notion of Location Technological Knowledge 
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ها و تجربیات نوآور در متن ،یند یادگیری ضمني نوآوراردر ف «دانش محصور شده» دارد.

 ،ویژههب ؛جزئي رقابتي است طوربهاش پذیر و استفادهمحدودیت قویاًکه  مي شودنهادینه 
 نهادی، های فني خوب تعریف شدهوضعیت، 1اختراع ثبت شده ردانش فني تمایل دارد د

در  در هر ناحیه و این دانش در هر صنعت، .شودصنعتي محصور  ای ومنطقه ،یندیافر
شدگي این ویژگي محصور اش محدودیت دارد.در نتیجه استفاده ،خاص است هر بنگاه،

برای آن ارزش مبادالتي بوجود  و هقدرت تصاحبي آن را افزایش داد ،فناورانهدانش 
  .(1999 ،يآنتونل) آوردمي

 های کاالی عادیویژگي دبای نخست، کاالی دانشهای مشخصه شناخت بهتربرای 
است که  يکاالی قابل لمس کاالی کاالی اطالعات را بشناسیم. )کاالی قابل لمس( و

مبادله آن در بازار براساس تغییر مالکیت  توان ارزیابي کرد.خرید مي از پیشکیفیت آن را 
کاالی اطالعات  ،در مقابل گیرد.معامله صورت مي قواعد و انتقال وجه طبق اصول و

برای ارزشیابي کیفیت  توان ارزیابي کرد.از خرید نمي پیشاست که کیفیت آن را  يکاالی
از کاالهای  يایگونه کاالهای دانش این کاال داشتن تجربه استفاده از آن ضروری است.

نمودی از کاالی  ،چگونگي خاصدانش  و مسئلهروش حل  ،لااطالعات هستند. برای مث
های های کاالهای اطالعات، دارای ویژگياین کاالها عالوه بر ویژگي دانش هستند.
اوالً، دانش در  کاالهای دانش وابسته به زمان است. ،(1997 ،2نستونیو) خاص هستند
 ؛ ثانیًا،(1996 ،3استوارت) یک مکان وجود داشته باشداز در بیش د توانميواحد زمان 

به اینکه چه میزان  ،همچنین ؛برداری از آنبهره ارزش دانش به شکاف زماني بین تولید و
 ،همچنین ه است.کند، وابستمي تررا کوتاه مسئلهزمان در نظر گرفته شده برای حل 

قابل توجهي  طوربهکنندگان مصرف .وابسته است کنندهبه مصرف ارزش کاالهای دانش
بازار  سازکارهای کاالی دانش، این ویژگي دانش متفاوت هستند.گذاری کاالی در ارزش

مثال، بر خالف بازار کاالهای خصوصي که  عنوانبه دهد.تحت تأثیر قرار ميت شدبهرا 
اصول اشاعه  براساسدانش  بازار یابد؛گیرد و جریان ميشکل ميبر اساس اصول مبادله 

مجاني »وجود  ازار کاالهای خصوصي،کند. برخالف بگیرد و جریان پیدا ميشکل مي
 خصوصيرویه مبادله برای کاالی  ناپذیر است.اجتنابدانش  در بازار «کنندگاناستفاده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Patent 
2. Whinston 
3. Stewart 
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در حالي که رویه مبادله برای  .)فروشنده( مبتني است بر تزریق محصول از طرف عرضه
 )خریدار( مبتني است. بر تزریق تقاضا از طرف تقاضا دانشکاالی 

توان فهمید که عدم اطمینان در مورد کیفیت، از های کاالی دانش مياز مشخصه
عدم اطمینان  کاهشسه امکان برای ( 1997) نستونیو های ذاتي این کاال است.ویژگي
ارائه اطالعات و  ؛هاواسطهمداخله  ؛کنندگانتوسط عرضه دایجاد استاندار :است هبرشمرد

که وجود دالل  نشان داده است( 2001) 1موتویاما کننده.عرضهشفاف و مستدل توسط 
 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 

توان مانع استفاده از همان في نگه داشتن و تصویب قانون ميزمان نمي شود. اما با مخ
پذیر و غیر رقابتي است. با توجه به اینکه یتدانش توسط دیگران شد. بنابراین، محدود

دانش یک کاالی شبه خصوصي است، قابل مبادله است و افراد تمایل دارند در آن 
 . (1990 )رومر، گذاری کنندسرمایه

 
 اکوسیستم دانش 

دانش یک کاالی اقتصادی چندوجهي و پیچیده  ،های قبل بحث شدکه در قسمتچنانمه
پذیر بازار یا دولت امکان راهی دانش صرفاً از وتقاضاعرضه، هماهنگي بنابرایناست. 

 و نفعان، بازیگرانکه ذی «اکوسیستم دانش»تنها در چارچوب یک  ،نیست. این مهم
جدیدی  هدانش واژ اکوسیستمپذیر است. امکان ،هددآفرینان متنوعي را دخالت مينقش

پیشرفت توانایي سازماني به »س کنفراندر  (1997) 2توسط جورج پور نخستاست که 
ع های دانش برای جوامطراحي اکوسیستم» ای به ناممقاله در« دانشکمک مدیریت 

همگرایي و مفهوم مدیون این گسترش و توسعه  مطرح شد. اما 1997در سال « فعال
هه گذشته ترکیب پنج جریان مطالعات در رابطه با تعامل علم، فناوری و صنعت در دو د

 است. بوده
ظاهر شده و  1990جریان اول مطالعات مربوط به مدیریت دانش است که در دهه

 3شریواستاواازجمله پژوهشگران بعضي از که،  یطوربهسرعت گسترش یافت. به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yamamoto 
2. George Pór 
3. Shrivastava 
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نش مورد توجه و تأکید یک رویکرد مدیریت دا عنوانبهاکوسیستم دانش را  (1998)

 ای تولید و انتقال دانشماهیت مکاني و منطقهجریان دوم مربوط به تببین  قرار دادند؛
جریان سوم مربوط  ؛سر چشمه گرفته است (1999) 1است که از مطالعه آلمیدا و کوگیت

ریشه در مطالعات است که  دانشگاه وصنعت مربخشي تعامالتثبه تحلیل اثربحشي و 
به تحلیل تعامالت چندنهادی  مطالعات جریان چهارم ؛دارد( 2002) 2بارنز و همکاران

در  (2000) 3رفویتز و لیدسدواتزکو نخست از سویشود که نوآوری مربوط مي
در نهایت، جریان پنجم  مطرح شد. دولت بنگاه و روابط سه نهاد دانشگاه،خصوص 

 4است که توسط اون و پاول دانش هایشبکه گیری و گسترشمطالعات مربوط به شکل
 .است هشدبرجسته  (2004)

ها و ای از مردم، گروهم دانش به مجموعهت، اکوسیسانداز عموميدر یک چشم
ه که برای تولید، توزیع، اشاعه و ب شودمياتالق  صالحنفع و ذیهایي ذیسازمان

 5نیناز نظر ساکسند. کنمي همزیستي، همکاری و رقابت ،کارگیری دانش در حوزه معین
 یهادانش، شرکت یهابنگاه ،يعموم قاتیتحق یهاها، سازماندانشگاه (1996)

دانش  ستمیاکوس ياصل بازیگراناز  ریخطرپذ یگذارهیسرما یهاتشرک و ينیکارآفر
عامالن  از ایمجموعهاکوسیستم دانش به  (2018) 6جاروی و همکاراناز نظر  هستند.

اتالق  های تجاری(ا، مؤسسات تحقیقات عمومي و بنگاهه)مانند دانشگاه اقتصادی
کنند. بر اساس همکاری ميبرای ایجاد دانش جدید در یک فضای رقابتي شود که مي

کنندگان دانش شامل هر دوی ایجاد کنندگان و استفادههای دانش ، اکوسیستماین تعریف
)جستجو برای دامنه دانش یا جستجو  دانشبرای است که بر محور جستجوی مشترک 

 . شوندميدهي در یک دامنه دانش( سازمان
اشاره وسیستم دانش اک مفهوم برای توسعهویژگي  سهبه  (2010) 7پاول و همکاران

 ند از:ااند که عبارتدهکر
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1. Almeida & Kogut 
2. Barnes et al 
3. Etzkowitz & Leydesdorff 
4. Owen & Powell 
5. Saxenian 
6. Jarvi et al  
7. Powell et al 
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تنوع اشکال سازماني استانداردهای ناهمگن و انواع  ؛تنوع اشکال سازماني -1
منجر برای سنجش موفقیت  يمختلفي از قوانین را ایجاد مي کند که به معیارهای رقابت

های حاضر در ، سازمانمتمرکز شوندخاص  ایها فقط در منطقهاگر اکوسیستم .شودمي
ها را بیش از پیش افزایش اکوسیستم سازگاریهای مختلف زنجیره ارزش، ظرفیت بخش

 دهد.مي

در فراهم آوردن دسترسي نقش مهمي بازیگران کلیدی  حضور بازیگران کلیدی؛ -2
یا  هادانشگاه کنند.ایفا مي های یکپارچهزنجیرهتشکیل  و متنوع و پیوستهبه پیوندهای 

و  را در فرایند تولید یکلیدتوانند نقش بازیگران ميمحلي های تحقیقات دولتي سازمان
 . بازی کنند دانش اشاعه

تنهایي برای تشدید ظهور به تنوع بازیگر کلیدی معموالً ؛جایي قلمروجابه سازکار -3
خاص  ایگیری یک اکوسیستم دانش در منطقهیک اکوسیستم دانش کافي نیست. شکل

گیری و رهای تصمیمسوی هم از نظر عقالنیت و معیاه ها بنیازمند همگرایي سازمان
دیگر الگوهای رفتاری است. برای مثال، پیروی از منطق سرمایه خطرپذیر توسط جامعه 

های صنعتي و پیروی از روش علمي توسط بنگاههای زایشي دانشگاهي در زمینه بنگاه
  .(2006 ،1و همکاران تیرا) همگرایي سازماني دارد يحکایت از نوع

با توجه به اینکه قانون مالکیت فکری است.  ،دانشیکي از عناصر مهم اکوسیستم 
شود، به خصوصي و قابل مبادله تبدیل ميدانش تکنولوژیک با تصویب قانون به کاالی ش

 مالکیت قانون توسعه دانش، اکوسیستم دانش و درنتیجه بازار گیریشکل برای الزم شرط
برداری یا فروش دانش و دیگر حق مالکیت، بهره ،قانون مالکیت فکری .است فکری
دو  بهقوق مالکیت فکری دهد. حهای فکری را به تولیدکنندگان آنها ارائه ميدارایي

جنبه اعتباری  معنوی صرفاًحقوق . شودتصویب ميمادی  حقوقمعنوی و شکل حقوق 
 دهد.را ميحفاظت از مالکیت خود  برای ات الزمامکان به مالک آنو معنوی دارد و 

شود، پدیدآورنده اثر برده مي عنوانبهنویسنده یک کتاب، به جز این که نامش  مثالً
شود( و همچنین جلوی تحریف آن تواند اجازه انتشار آن را بدهد )یا مانع از نشر مي

منافع تجاری کسب برداری مالي و بهره اعطای امتیازمادی شامل اما، حقوق آن را بگیرد. 
شخص حقیقي ) اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی ،فکری و درنتیجه از مالکیت
عنوان قابل واگذاری نیست، اما مالکیت مادی هیچشود. مالکیت معنوی بهمي (یا حقوقي
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تحقیق و  بخش پژوهشگر ،مثال عنوانبه. (2000 ،1يگانگول) قابل خرید و فروش است

ظیفه خود به اختراعي دست پیدا یک شرکت تجاری که در حین انجام و در توسعه
دی آن اختراع شرکت تجاری کند، مالک معنوی آن اختراع است. اگرچه مالک مامي

های فکری . کانون نظام مالکیت فکری ثبت دارایي2دمحل دستیابي به اختراع خواهد بو
ویژه انواع خاصي از دانش( توسط تولیدکنندگان آنها در یک اداره رسمي در سطح ه)ب

دون ترس از تقلید تولیدکنندگان دانش ب ،المللي است. با ثبت دارایي فکریملي یا بین
کنند. دانش با  ط به ایده یا اختراع خود را افشاند اطالعات مربوتوانميتوسط دیگران 

تبدیل  خصوصيشبه  ثبت و کسب مالکیت فکری توسط تولیدکننده آن به یک کاالی
با انقضای دوره مالکیت فکری، دانش مربوط به یک  . اماشود که قابل مبادله استمي

 .شودو در نهایت با انتشار وسیع به یک کاالی عمومي تبدیل مي عموميشبه  کاالی
 

 بوم دانشزیست

و  دیابمي رشد ،ردیگيشکل مدانش  بومستیز کی چارچوب دانش در ستمیاکوس هر
 و گرانیذی نفعان، بازاز  یادانش به مجموعه ستمی، اکوسدرواقع. کنديمپیدا توسعه 

و هماهنگي بوم در تعامل ستیز کیشود که در چارچوب  يدانش اتالق م نانیآفرنقش
)طرف عرضه  کننديمسازی و تجاری دیداده، اطالعات و دانش را تول گریکدیبا  ایپو

 ینوآور، مسئلهگذاری، حل سیاست ،یریگمیمانند تصم ي،قضنمصارف م یو برا دانش(
پنج بعد  یدانش دارا بومستیهر زکنند. يم تیهدا)تقاضای دانش(  ينیو کارآفر

بر اساس . (2019 ،3)انتظاری است یيایو جغراف ياسیس ،يفرهنگ ،ياجتماع ،یاقتصاد
رژیم اقتصادی، رژیم نهادی، پنج مؤلفه، یعني  بوم دانش را بامطلوبیت زیستاین ابعاد، 

 بیین کرد.تتوان تعریف و مي فناوری اطالعات و داری، جامعه یادگیریحکومت سبک
مناسب  های دانشاکوسیستمتوسعه گیری و شکلبرای  يبومها، زیستمؤلفه طبق این
رژیم نهادی منعطف ، عقالنیتفرهنگ مبتني بر ؛ از رژیم اقتصادی آزاد و رقابتياست که 

پیشرفته فناوری اطالعات جامعه یادگیری و ؛ داری خوبمحور؛ اصول حکومتتوسعهو 
 برخوردار باشد.
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1. Ganguli 
2. http://edu.nano.ir/index.php?actn=papers_view&id=204 
3. Entezari 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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و بهتر  شتریب یهاستمیپرورش اکوس جهتبوم دانش در ستیز ،سه دهه گذشته يط
 ،2؛ ژانگ1998 ،1تیو هوو ونیآق) رشد درونزا یهاهیدانش متحول شده است. نظربرای 
و فناورانه  يدانش علم تینقش و اهم شیتحول را از منظر افزا نیا (1990 ؛ رومر،1994

)ازجمله  از اقتصاددانان یاری. طبق مطالعات بسانددهدانشان  یدر رشد و توسعه اقتصاد
 یاقتصادها زیوجه تما نیترمهم (،2000 ،5دی.سي.ای.؛ او1973 ،4؛ بل1993 ،3دراکر

در  يمند دانش علمقرن قبل، کاربرد نظام کی يصنعت یاز اقتصادها یامروز شرفتهیپ
 لیو بهتر از گذشته است. مطابق با تحل تردیجد یهاستانده دیو تول یاقتصاد هایتیفعال
 تزیگلیاست؛ 2000 سي،.دی.ای.؛ او1973 ؛ بل،1993 )دراکر، از اقتصاددانان گرید يبعض

 یاز اقتصادها دیجد یکننده اقتصادهازیعامل متما نیتر، مهم(2014 ،6دالونیو گر
 یهاتی( به فعاليو آموزش يقاتیو فناورانه)تحق يعلم یهاتیفعال لیتبد ،يصنعت

 است. دیصنعت جد کیو به  یاقتصاد
 

 بازار دانش
 (1)شکل  تعاملي و هماهنگي در اکوسیستم دانش است. سازکارترین مهم ،بازار دانش

دهد. بوم دانش را نشان ميمراتبي بین بازار دانش، اکوسیستم دانش و زیسترابطه سلسله
به  طبق تعریف، که روشن است، بازار دانش کانون اکوسیستم دانش است. همچنان
بازار دانش  ،یکعلمي و تکنولوناملموس ها و نمادهای رایيمبادله دا و فضای موقعیت

 این تعریف بیشتر به تعریف بازار دارایي فکری .(11، ص2001 ،7لونیگ) شودميگفته 
بازار دانش را  (2000) 9و سیمارد (1996) استوارت نزدیک است. (2009 ،8)مونک

گذاری یا مبادله برای توانمندسازی، حمایت و تسهیل تحرک، اشتراک سازکاری عنوانبه
 10بنبیااند. اما، کنندگان دانش دانستهو استفاده کنندگاناطالعات و دانش میان فراهم
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1. Aghion & Howitt 
2. Zhang 
3. Druker 
4. Bell 
5. OECD 
6. Stiglitz & Greenwald 
7. Guilhon 
8. Monk 
9. Simard 
10. Benbya 
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مطرح  ،گذاری و انتقال دانشتراکهای سنتي اشرا در مقابل روش بازار دانش (2015)

با  برای تطبیق جستجوگران اطالعات و دانشات سکوی فناوری اطالع عنوانبهو آن را 
های مادی و اجتماعي که با انگیزهاست  تعریف کردهکنندگان اطالعات و دانش استفاده

های انتقال دانش وی مزیت بازار دانش بر دیگر روش از نظر به دنبال مبادله مؤثر هستند.
ند شانس توانمي( شایستگيش و از مهارت، دانبا تنوعي ) زیادیدانشکاران این است که 

ها سازمان ،حل برای مسائل غیر مرسوم و کامالً جدید را بهبود بخشند. بنابراینراه نیافت
به  دائماً ،های نوآوری و حل مسائل خود در چارچوب بازار دانشبرای افزایش ظرفیت

 خاصيبا بیان  چارچوب این نیز در. دانشکاران کنندميصالح مراجعه دانشکاران ذی
 .کنندميها اعالم برای حل مسائل سازمانرا توان خود 

 
 بازار دانشرابطه زیست بوم، اکوسیستم و  (1) شکل

 

نیازسنجي برای 

 دانش

 بازار دانش سازی دانشتجاری

 انتقال وجه 

 

 دانش تولید

 زیست بوم دانش

برداری از بهره

 دانش

 

 انتقال مالکیت فکری

 سرریزهای دانش

 عرضه دانش
 تقاضای دانش

 اکوسیستم دانش
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با شود. بازارهای دانش را تعریف مياکوسیستم دانش، با دامنه بازار دانش  همحدود
سطح  بندی بر پایهدسته ،بندی کرد. رویکرد اولدسته توانميرویکردهای مختلف 

دانش را به بازار توان بازارهای مي ،نظرماز این دانش است؛  و نمادسازی آشکاری
، (2010 ،گامباردال ؛ آرورا و2003 ،2؛ آرورا و فسفری2001 ،1)آرورا و همکاران فناوری

له عملي، بازار مشاوره فني و بازار ئبازار حل مس، (2010 ،3)گانز و استرن بازار ایده
منظور از ای دارد. بازار فناوری نقش برجسته ،در این میانقسیم کرد. مشاوره علمي ت

های فکری )مانند دارایي ار و نمادسازی شدهبازار برای دانش کامالً آشک ،بازار فناوری
ترین نوع بازار فناوری، بازار ملموساش( است. های نزدیکشده و جایگزینانسلیس

؛ پرروت و 2019 ،4)مرجس زیادی پژوهشگرانشده( است که  )اختراع ثبت پتنت
توجه  به آن( 2007 ،7؛ گامباردال و همکاران2013 ،6؛ گویلیک و منیر2013 ،5بیللون
 .اندکرده

است.  نظر زمان تولید و استفاده از دانشماز  بندی بازارهای دانشدسته ،رویکرد دوم
حل بازار و  های جاریمسائل و چالش بازار حل دو نوع بازار دانش به ،در این رویکرد

بازار برای  در این رویکرد، بازار نوع دوم .شودميآینده تقسیم های ل و چالشمسائ
یلبرت گ) شودمينامیده نیز  «بازار نوآوری»)بازار آینده دانش( یا  دانش در حال توسعه

 ،از بازار برای نوآوری . منظور(2006 ،10؛ گالدر2006 ،9کوکارتز ؛1995 ،8و سانشاین
های منجر به یتفعال)مستقل یا مشترک(  هدایت برایکه طرفین مبادله  است مناسباتي

کنند. )تحت مالکیت یک طرف یا مشترک( موافقت مي محصوالت و فرایندهای جدید
و  گذاری مشترک فناورانهیق و توسعه و سرمایهاین بازار نوعاً بازاری برای هدایت تحق

 (.2001 )آرورا و همکاران، استفناورانه همکاری 
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1. Arora et al 
2. Arora & Fosfuri 
3. Gans & Stern 
4. Merges 
5. Perrot & Billon 
6. Guellec & Meniere 
7. Gambardella et al 
8. Gilbert & Sunshine 
9. Kuckartz 
10. Glader 
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بازار  ،در این رویکرد است. گیریفضای شکلبندی بر اساس دسته ،رویکرد سوم 

بازار دانش محلي، بازار دانش داخل سازمان، بازار دانش  یعني، ؛سطح پنجبه  دانش
بندی، رویکرد دیگر دسته شود.تقسیم مي جهانيبازار دانش ملي و بازار دانش ای، منطقه

مانند )تخصصي رشتههربرای نظر ماست. از این  موضوع دانشدسته بندی بر اساس 
 . قابل تصور استیک بازار  برق قدرت(مهندسي 

شود باعث مي وجود آنها. خود فرایندهای یادگیری هستند ،بازارهای دانشهریک از 
ها و افراد ارزش دانش را بیشتر و بهتر درک کنند. در سایه سازمان گذاران،سیاست

ترکیب  کدگذاری دانش،تولیدکنندگان دانش انگیزه بیشتری برای  ،دانش هایبازار
کنند. انگیزش تولیدکنندگان پیدا مي سازی دانش خودو تجاری مجزای دانش هایتکه

گذاران ها و سیاستسازمان دانشکاران، لکردقسمتي از بیالن عم ،دانش برای این کار
 است.

کشور یا جهان(  )سازمان، بخش، در هر صورت بازار دانش در رشته و سطح معین
باشد؛ ثانیاً، یي برای دانش وجود داشته وتقاضاعرضهگیرد که اواًل ميزماني شکل 

خودکار هماهنگ شوند. با توجه به ماهیت دانش که در قسمت  طوربه وتقاضاعرضه
این گیری بازار برای دانش فرایند بسیار پیچیده و دشواری است. قبل بحث شد، شکل

دشواری گیری تقاضا و شکلری دشواگیری عرضه، شکل دشواریاز عمدتاً دشواری 
 به اختصار . در ادامه هریک از فرایندهای یاد شدهشودميناشي  وتقاضاعرضههماهنگي 
  د.نشوبررسي مي

 
 گیری عرضه دانش شکل

یکي  دانش بهدر مرحله اول، سازی است. عرضه دانش دارای دو مرحله تولید و تجاری
 یا ترکیبي از آنها تولید و «تحقیق و توسعه»و  «وسیله انجامه یادگیری ب»دو شیوه ز ا

ني یا آشکار باشد. محصول یادگیری ضمني یادگیری ممکن است ضم .شودمي انباشت
تحقیق و توسعه  دانش ضمني و محصول یادگیری آشکار دانش ضمني و آشکار است.

خارج از خط تولید محصوالت عادی )حتي  ندمنظام طوربهدانش روشي است که نیز 
تولید دانش از روش علمي یا  در این شیوه، شود.تولید مي (تجاری خارج از بنگاه

است که  انسانيند منظاماندیشه  نیز اساس تولید دانش جدید کند وپیروی مي فناورانه
فعالیت یک  ،پروژه تحقیقاتي هر گیرد.مي صورتدرچارچوب یک پروژه تحقیقاتي 

محصول  ، فرایند،هنهاد سازمان یافته تولید دانش است و مانند هر فعالیت اقتصادی دارای
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بسته  وقت انسان است. دانش موجود و ،اطالعات ها،داده های آن،نهاده و ستاده است.
 ،به نوع پروژه تحقیقاتي، ستانده آن متفاوت است. معموالً ستانده پروژه تحقیقات بنیادی

 ،ایدانش کابردی و ستانده پروژه توسعه ،، ستانده پروژه کاربردیاست یدانش نظر
قابل تصور آن کاالی عمومي است و بازاری برای  اختراع یا ابتکار است. دانش نظری

الزم به ذکر است پیامد دانش کاربردی حل مسائل، ابتکار و نوآوری است.  ،؛ امانیست
افتد و این یادگیری نیز ممکن است اتفاق مي که در فرایند تحقیق و توسعه نیز یادگیری

 قعیتموای از تولید دانش است که در هر یادگیری شیوه ،شکار باشد. درواقعضمني و آ
 وجود داشته باشد.و  رخ دهد دتوانمي و مکاني

سازی تجاریشرط الزم برای سازی آن است. تجاری ،مرحله دوم عرضه دانش
طبیعي قابل انتقال از فرد و سازماني  طوربه آشکارپذیری آن است. دانش انتقال ،دانش

کرد. ش ضمني موجود باید آن را آشکاراما برای انتقال دان به فرد و سازمان دیگر است.
کوهنت ) طبق تعریف. شودميتبدیل  مني از طریق کدگذاری به دانش آشکاردانش ض
دانش فرایندی است که طي آن کدگذاری  (2008، 2؛ موینا وهمکاران2001 ،1و کرمر

های وهها و گرها، مکاندر زمانقابل درک  قابل انتقال واطالعات  وپیام  به ضمني دانش
ن اطالعات بین کدگذاری دانش با کاهش ابهام و عدم تقار .شودميمختلف تبدیل 

برداری، انتقال و مبادله دانش ها به ارزیابي، ارزشیابي، جذب، نگهداری، بهرهسازمان
گنجاندن دانش  کدگذاریمنظور از در اینجا،  .(2008موینا و همکاران، ) کندمي کمک
مبادله است که به واسطه آنها  و نمادهایي هاقالب سازماني در فردی و ضمني دانش

از این رویکرد  .شودميتسهیل  (نیازمند به دانش) های معینافراد و سازمان دانش بین
به دانش طي آن  توان نامید کهمينیز  «3سازی دانشیيکاال»کدگذاری دانش را 

افزار، دستورالعمل ساخت، دستورالعمل اجرا، نقشه مانند اختراع، نرم فکری هایدارایي
 .شودميتبدیل  راه، الگو، طرح، سیستم طالعاتي و غیره

ها تمایل کمي برای تولید، استفاده یا عرضه دانش ، بنگاهجنگ جهاني اولاز  پیش
قابل  فناورانهدانش علمي و ها دانشگاه ،در آن دوره کهحاليدر داشتند. فناورانهعلمي و 
های صنعتي آنها به بنگاهو عرضه  سازیتجاریکردند اما تمایلي برای ميتولید  توجهي

عرضه دانش سازی و تجاریای برای نها مأموریت، اجازه و حتي انگیزهداشتند؛ اصوالً آن
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و  شان را تجاریکردند خود دانشدانشکاران منفرد نیز تالش مي .تولیدی خود نداشتند

از جنگ جهاني دوم  پسهای رشد علم و فناوری در سالنرخ با افزایش  .کنند عرضه
فناوران عرضه دانش  ای و جهاني،فناورانه در سطوح ملي، منطقهرقابت  نو شدت گرفت

های کاران منفرد فزوني گرفت و در دههو دانشها بعضي از بنگاه و هاتوسط دانشگاه
 بعد بر شدت آن افزوده شد.

تمایل  در اقتصاد دانش، عرضه دانشیند افرگیری شکلبرای  الزمشرط  
به زماني تولیدکنندگان دانش  عرضه آن است.سازی و تجاریکنندگان دانش به تولید

دست ه کنند که بازدهي اقتصادی کافي از آن بمياقدام آن  سازیتجاریتولید دانش و 
اقدام از تصمیم به عرضه دانش خود، به ارزیابي اقتصادی آن  پیشرو، آورند. از این

محتوای  ،از عرضه دانش پیشدوست ندارند آنها اما  (1998 ،1وشالگو  تیهاپان) کنندمي
به خرید آن تمایلي  ان بالقوهخریدار ،آن را افشا کنند. چون با افشا شدن محتوای دانش

  .کنندميپیدا ن
، شهرت ویژهتخصص  ،از دانش يحوزه خاصدر که  کنندگان دانشتولید و عرضه

 در قالب ممکن است دانش خود راو توانایي کدگذاری دانش ضمني خود را دارند؛ 
به صورت  ،حق یا پاداشعنوان  باي غبه ازای مبل «سؤال و جواب» یا «دارایي فکری»

توانند ولي نمي ند،دار مهارت تخصص وها و بنگاهافراد  برخي جزئي یا کلي بفروشند.
رو از از این ،کنندو تجاری دهي مانزدانش نهفته خود را در چارچوب مشخص سا

ا از نظر شخصي ی آنقدر تخصصي،ای نیز دانش عده .شوندميمنصرف عرضه دانش 
وجود دارند گروه سومي نیز . توان آن را به بازار عرضه کردارزشي محدود است که نمي

چراکه احتکار دانش منافع بیشتری برایشان  ؛دارندکه خود را خارج از بازار دانش نگه مي
دانش به حساب )بالفعل(  نندهکعرضه هاآورد. این سه گروه افراد و بنگاهبه ارمغان مي

در آمریکا، اروپای غربي و ژاپن  های بزرگدهد که شرکتمطالعات نشان مي آیند.نمي
)با  های ثبت شده خودسانس( سهم قابل توجهي از فناوری)فروش یا لی از واگذاری

ات ، مطالعهمچنین. (2001 )آرورا و همکاران، اندپوشي کردهپتانسیل سودآوری( چشم
ها در واگذاری لیسانس نه عدم جذابیت واگذاری علت شکست شرکتدهد که نشان مي
 مکان پذیر نیست. اکردند واگذاری آنها بلکه به دلیل آن بوده که فکر مي ،لیسانس

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گیری تقاضای دانششکل
برداری از دانش در بهره»و « نیازسنجي برای دانش» تقاضای دانش نیز در دو مرحله

هایي سازمان دانش در طرف تقاضای بازاردرواقع، گیرد. شکل مي« تولید کاال و خدمات
به منظور حل ها سازمان و نوآوری هستند. این ، چالشمسئلهقرار دارند که نیازمند حل 

های ذخیره جذب قابلیتو  ، کسب مزیت رقابتينوآوری ،خاص خود و چالشمسائل 
به تقاضای دانش  ،دانشکاران( و های دانشبنگاهخصوص ههای دیگر )بزمانساشده در 

این  در باشند. دانش نیز ممکن است متقاضي های دانشبنگاه ،البته. کنندمياقدام 
و  تبدیل دانش جدید توزیع، تولید، حل مسائل مربوط به را برایصورت، آنها دانش 

نوآوری  دانش را برای ،بنیاندانشهای بنگاه در حالي که کنند.تقاضا مي آنهانوآوری در 
  .کنندخدمات جدید تقاضا مي و تولید و توزیع کاال در

برای دانش  ی آنهاها به حل مسائل جاری و نوآوری، تقاضابا تغییر سطح نیاز بنگاه
 فناورانهها برای دانش علمي و تقاضای بنگاه ،از جنگ جهاني اول پیش. کندميتغییر 

ح ملي و ویش رقابت اقتصادی در سطبسیار پایین بود. با رشد اقتصادی جهان و افزا
المللي در دوره پس از جنگ جهاني دوم، نیاز برای حل مسائل و نوآوری و درنتیجه بین

زرگ( های بخصوص بنگاهه)ب های اقتصادیبنگاهتقاضای دانش افزایش یافت. در ابتدا، 
وری( نوآکردند نیاز خود به دانش )برای حل مسائل و در کشورهای پیشرفته تالش مي

، تقاضایي رواز این ،نندهای تحقیق و توسعه درون خود تأمین کایجاد آزمایشگاه بارا 
مایشگاه برای ایجاد آزها بنگاه عقالنیت ،(1959نلسون )برای دانش از بیرون نداشتند. 

 ،(1962) 1ارو. استکرده تحلیل  را گذاری در تولید دانشتحقیق و توسعه و سرمایه
تولید دانش بین  هرابطنیز  (1990) 2. چاندلرگسترش دادو  کرد تکمیلرا  های ویتحلیل
 و خدمت ند آن در تولید کاالمو کاربرد نظام گذاری در تحقیق و توسعه()با سرمایه علمي

 .است هتحلیل کرد )در داخل بنگاه( را
ها و دانشکاران منفرد(، )دیگر بنگاه ها، دانشگاه بیرون بنگاهمنابع تقاضا برای دانش از 

فزوني  )ملي و جهاني( اوالً ثبت اختراعات و ابداعات در اقتصادکه  آمدوجود به زماني 
بازدهي مورد انتظار از نش بیروني بیشتر از دابرد رکا بازدهي مورد انتظار از گرفت؛ ثانیاً،
دانش )چه دانش دروني و چه  تقاضا برای دانششد. ني برد دانش درورتولید و کا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تابعي از فشارهای رقابتي از جانب بازار  ،بر بازدهي مورد انتظار دانش افزون بیروني(

ها و ر رقابتي بیشتر باشد، نیاز بنگاهکاال و خدمات است. هر چقدر اقتصاد بازتر و فشا
. (1397 )انتظاری، خواهد شدو کسب مزیت رقابتي بیشتر کشورها برای نوآوری

 آنها تقاضای بیشتری برای دانش خواهند داشت. نتیجه، در

 ی دانشوتقاضاعرضههماهنگنی 
 طوربهخاص، تنها زماني  طوربهعام و بازارهای فناوری و نوآوری  طوربهدانش بازار 

هماهنگي کار هماهنگ شوند. خود طوربهی آنها وتقاضاعرضهکه  گیرندشکل ميطبیعي 
و توسعه، های تحقیق کاهش تکرار فعالیتی دانش موجب وتقاضاعرضهخود کار 

 میانجیان. دشودر تولید و مبادله دانش ميکارایي افزایش کاهش هزینه تولید دانش و 
شندگان که دانش را نیاز دارند( و فرو )آنها بین خریداران دانش با ایجاد تعامل دانش
 .کنندميی دانش کمک وتقاضاعرضهدکار گي خونبه هماه (که دانش دارند )آنها دانش

شود که خریدار، انداز، بازار دانش به موقعیت و فضای منطقي اتالق مياین چشماز 
( دانش )محصوالت و خدمات یهامشغول مبادله نماده ،فروشنده و میانجي دانش

 هستند.
طي پنجاه سال گذشته،  خصوص فناوری اطالعات(ه )ب يهای تعاملبا توسعه فناوری
توسعه فناوری است.  بهبود یافتهمرور به ی دانشوتقاضاعرضههماهنگي خودکار 

ن و کنندگاسازی دانش، شناسایي عرضههگذاری دانش، ذخیربه کد اطالعات با کمک
و ایجاد  1های فکریمدیریت دارایيکمک به ثبت و تقاضاکنندگان بالقوه دانش، 

هماهنگي  موجب توسعه، دانشی وتقاضاعرضهتعامل بر خط  های فنيساختزیر
ل مهم یانسپتحکایت از  ،عمومي اخیر و . ادبیات علمياست ی دانش شدهوتقاضاعرضه

 )بنبیا، های سازماني دارندچالش مسائل و در حل 2مبتني بر اینترنتدانش  هایبازار
چنین مناسباتي وجود ندارد؛  بهبود تجربي جامعي برای نشان دادنگرچه معیار  .(2015

سازی دانش و کایت از آن دارند که امروزه تجاریحعلمي تمام اسناد و مدارک اما 
ي ندلیگر؛ 2001 )آرورا و همکاران، است شده فناوری بیشتر از گذشته رایج مبادله

بخش  اند، حاالیجاد فناوری جدید تخصص پیدا کردهکه در ا يهایبنگاه .(1997 ،3تیسو
  دانش هستند.مبتني انداز صنعتي در بسیاری از صنایع مهمي از چشم
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3. Grindley & Teece 
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ی وتقاضاعرضههماهنگي خودکار  ،با توجه به ماهیتي که دانش دارد ،حالبه هر
سطح باالی نیز آن اصلي اما مشکل است. علت  ،ممکن نیست اگرچه غیر دانش

ها و دانشگاه ها،بنگاهانگیزگي و بي سواز یک  ،دانشتولید و استفاده از اطمیناني در بي
 ،1)نوناکا و تاکشي است دیگر سویاز  ،دانشکاران منفرد در تولید و استفاده از دانش

بازار دانش  ،. درواقعگیردشکل نميبازار کاملي برای دانش  که در عمل یطوربه (.2000
 روبروشبه بازار یک است. ما تنها با  هسازمان یافت یبلکه بازار ؛یک بازار خالص نیست

بازارهای  ،رواز این د.نگیری منفرد و آشکار دانش شکل ميهاکه صرفاً برای قطعههستیم 
های الزم، جلب خریداران و فروشندگان و سازندگاني دارند. ایجاد زیرساختدانش 

توسعه ، رواز اینهستند.  های دانشتعیین قاعده بازار ازجمله وظایف سازندگان بازار
های در چارچوب اکوسیستمی دانش نیازمند دخالت دولت وتقاضاعرضههماهنگي 

ها افراد و سازمان انگیزشو  تولید و استفاده از دانش اطمینانيبيراستای کاهش در  دانش
 برای تولید و استفاده دانش جدید است.

شهرت  دانش اکوسیستمنامشخص بودن ماهیت دانش در زمان مبادله، دربا توجه به 
که اطالعات ناقص  اکوسیستمي. در کندميده دانش نقش بسیار اساسي بازی کننعرضه

؛ بلکه نیروی رانش کارا کندنقش تضمین کیفیت را بازی مي تنهانهشهرت  ،وجود دارد
 عمدتاً در بازار دانش قیمت دانش  ،واقعقیمت گذاری بازار دانش است. دردر سازکار 

تابع ارزش دانش  نیز کننده دانشعرضهو شهرت است کننده دانش تابع شهرت عرضه
 است. گذشته عرضه شده در 

متنوعي  ساختارهایتواند نمي موجود بازار دانشبازار کاال و خدمات،  بر خالف
کننده رد است و بیش از یک تولید و عرضهفه چون هر کاالی دانش منحصر ب. داشته باشد

 موجود بازار دانش ،روممکن است متقاضیان زیادی داشته باشد. از این ،اصلي ندارد. البته
تواند ساختارهای )بازار دانش آینده( مي بازار نوآوری یک بازار انحصاری است. اما

)اجرای  برای تولید و عرضه دانش در آیندههای زیادی بنگاه نوعي داشته باشد. معموالًمت
بازار نوآوری یک بازار رقابتي  ،رواز این .دندهميهای تحقیقاتي( تمایل نشان وژهپر

رو نفوذ خود را گسترش دهد، کننده دانش بخواهد در بازار رقابتي قلماگر عرضه است.
در روش  دبای ،دانش جدید را با هزینه و زمان اندک ارائه دهد. برای این منظور باید

 .داشته باشندنوآوری  ،تولید دانش
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 ایران در دانشو بازار اکوسیستم 
در  اکوسیستم دانش گیریشرط الزم برای شکلکه در قسمت قبل اشاره شد، همچنان

مالکیت  نظام محور است.وجود نظام حقوقي عادالنه و انسان ،بوم دانشیک زیست
اساس نظام  ،قانون مالکیت فکریاست. وقي ي کوچک از این نظام حقجزئ ،فکری

در ایران فکری  مالکیت قانوناست. ریشه گیری بازار دانش و پایه شکل مالکیت فکری
 تصویب هجری شمسي 1304در سال گردد که برمي تجارتي عالئمبه قانون حمایت از 

تصویب « اختراعات و عالئم ثبت قانون» نامه ب يقانون ،1310 سال در .شد اجرایي و
نامه قانون آئین ،1337 سال در .شدنسبتاً جامع عملیاتي  اجرائي نامهآئین با تدوین و شد

 اجازه قانون ،1338 سال در ،به دنبال آن .به تصویب رسید دوبارهاصالح و  ،یاد شده
 و صنعتي مالکیت از حمایت برای الملليبین عمومي اتحادیه به ایران دولت الحاق

 بهایران  ،سال همان در. شد تصویب ،پاریساتحادیه  به معروف کشاورزی، و تجارتي
قانون مالکیت فکری  ،1377تا سال  .پیوست اصالحات آخرین با مذکور کنوانسیون

با اقدمات  های بعدی توسعه مالکیت فکری در ایرانگاماما بدون تغییر ماند.  تقریباً ایران
  زیر برداشته شد:

 ؛ 1377در سال  1سس سازمان جهاني مالکیت معنویمؤ الحاق به کنوانسیون-1
در  تجاری عالئم الملليبین ثبت با رابطه در مادرید پروتکل نامهموافقت بهالحاق -2
 ؛ 1380سال 
واقع مبدأ و منبع کاال  راجع به مشخصات غیر، ادریدم نامهموافقت به الحاق-3

کننده کاالیي را منبع و نشانه غیرواقعي و گمراه کاالهایي که از همه)کشورهای عضو 
 ؛ 1382 سال در ،خواهند آورد(عمل ه جلوگیری ب ،داشته باشد

 الملليبین ثبت و مبدأ اسامي از حمایت مورد در لیسبون نامهموافقت به الحاق-4
 . 1383در سال  نهاآ

 و تيعصن هایطرح و اختراعات ثبت قانون»جدیدی به نام  قانون ،1387 سال در
 عملیاتي ،مربوط اجرایي نامهآئین پس از تدوین و تصویب وتصویب  ،«تجارتي عالئم

مالکیت فکری ایران تا حدودی سر و سامان گرفت و زیرساخت نظام  ،این قانونبا  .شد
 ،الملليدر مقایسه با قوانین بین . البتهشدگیری بازار دانش در ایران فراهم الزم برای شکل
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در مقاله حاضر فرصتي برای بحث  که این قانون دارای نقاط ضعف قابل توجهي است
 نیست. هادر مورد آن

 
 عرضه بالقوه دانش در ایران

 دانشکاران منفردها و ها، شرکتي توسط دانشگاهدانش قابل توجه ،ساالنه ،در ایران
گذاری و به جامعه معرفي کمي از آنها کد تنها بخش ،اما شودمي و انباشت تولید

پیدا ضه در بازار را امکان عر کميبسیار بخش تنها دانش معرفي شده نیز از . شوندمي
به . کندميا پیدا از دانش عرضه شده نیز بخش کوچکي امکان مبادله در بازار ر. کندمي

بودجه در چارچوب بازار وجود ندارد.  ی دانشوتقاضاعرضهي از آمار دقیقهر حال، 
ای ات، دریافتي از قراردادهای پروژهنتایج تحقیقدریافتي از فروش اختصاصي تحقیقات، 

شده  اجراتحقیقات برای دیگران و پرداختي برای تحقیقات  اجرایو دریافتي بابت 
مبادله دانش و نوآوری در اقتصاد  تبیینبرای  مهم هایشاخص ،توسط دیگران به ترتیب

 یران تهیه شدهسط مرکز آمار اتو هاها برای بعضي از سالاین شاخصدانش هستند. 
های اخیر ارائه نشده متأسفانه این آمارها برای سال ند.شودر ادامه بررسي مي است که

 است.
بودحه اختصاصي تحقیقات مبلغ  تحقیقات،کل  احتصاصي بودجهمبلغ  (1) جدول
دهند. را نشان مي سهم بودجه تحقیقات دانشگاهي از کل بودجه تحقیقاتو  دانشگاهي
درصد از کل بودجه اختصاصي متعلق به تحقیقات  48نزدیک به  1398در سال 

درصد از بودجه 18ه تحقیقاتي کشور و درصد از کل بودج23 حدوددردانشگاهي بود؛ 
تحقیقات اختصاصي تأمین شده بود. این نوع تأمین مالي  از منابع تحقیقات دانشگاهي

شان ت. این اطالعات ندر چارچوب بازار دانستوان ارزش مبادالتي تحقیقاتي را مي
 در تأمین مالي تحقیقات در ایران دارد. نقش بازار دهد که بازار نقش خیلي کميمي

 کمتر است. ، از آن همدرتأمین مالي تحقیقاتي دانشگاهي
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 )مبالغ به میلیون ریال( 1398 بودجه تحقیقاتسهم بودجه تحقیقات دانشگاهی از کل  (1) جدول

 بودجه تحقیقات دانشگاهی تحقیقاتکل بودجه  عنوان

سهم بودجه تحقیقات 

از کل بودجه دانشگاهی 

 تحقیقات

064/59 44823463 75889056 جمع  

286/48 8500019 17603393 اختصاصي  

239/56 541647 963115 متفرقه  

422/62 35781797 57322548 هزینه عمومي  

 1398 قانون بودجه سالمنبع: 

 
اقتصاد قدمت طوالني در  ،فعالیت اصلي تولید دانش عنوانبهتحقیق و توسعه فعالیت 

در حال 1375های آماری مربوط به آنها تنها از سال ایران دارد، در حالي که دادهدانش 
 های تحقیق و توسعهز آمار ایران از فعالیتمراک طبق آمارهای آوری و انتشار است.گرد

 بابت فروش نتایج تحقیقات 1375در سال  ایراندر  توسعهمراکز تحقیق و ، (2)جدول 
 اجرایو بابت  میلیون ریال 62198 ، بابت قراردادهای تحقیقاتيمیلیون ریال 22966
ها در سال این دریافتي دریافت کرده بودند. میلیون ریال179357برای دیگران  پژوهش

میلیون  204591یال و میلیون ر 205485میلیون ریال،  1254464به ترتیب به  1381
فاصله که ارزش دریافتي از نتایج تحقیقات در یطوربه. 1ریال افزایش یافت

توسط  حقیقشده است. پرداختي بابت ت )با تورم(برابر  53بیش از  «1375-1381»زماني
در سال . است برابر شده 6.8حدود « 1375-1381» شش ساله فاصلهدیگران نیز در 

بود  هپرداخت شدمیلیون ریال برای قرار دادهای تحقیقاتي پول  1240583بالغ بر  1389
ای از افزایش البته بخش عمدهبرای تولید دانش در آن سال دارد.  که حکایت از تقاضا

 شدهمربوط به تورم در دوره یادارزش دریافتي تحقیقات و ارزش پرداختي به تحقیقات 
است. نوع  ها را منتشر نکردههای بعد این شاخصمرکز آمار ایران در سالمتأسفانه  .بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اقالم آماری یاد شده وجود ندارد. 1381از  پسالزم به ذکر است که برای سال های  .1
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های آنها را با داده توانميکه نیطوربهاند های بعد تغییر ماهیت دادهها در سالداده
 های قبل مقایسه کرد.سال

طرح پژوهشي به ارزش  3294تعداد  1391درسال  ،های مرکز آمار ایرانطبق داده
که بالغ بر  آمده بوداجرا درمیلیون ریال در قالب قراردادهای پژوهشي به  840،650،3

قانون بودجه  89درصد( آن از محل اعتبارات بند  21.5میلیون ریال ) 860،716
 3294و از  میلیون ریال بود 109،1ار هر طرح پرداخت شد؛ میانگین اعتب 1391سال

ای طرح توسعه 113طرح بنیادی و  552 طرح کاربردی، 2629صوب، تعداد طرح م
 ند.بود

متقاضي پژوهش(  مثابهبه) ، دولت1392طبق گزارش شورای عالي عتف در سال 
دستگاه،  داخلي تحقیقاتي هایپروژه در قالب قرارداد ریال میلیون14256599بالغ بر 

ها و مراکز های تحقیقاتي با دانشگاهپروژهقرارداد در قالب میلیون ریال 2129504
 های تحقیقاتي با سایر مجریانقرارداد پروژهدر قالب میلیون ریال 1338422و  پژوهشي

طبق (. همچنین، 1393 دبیرخانه شورای عالي عتف،) بودبه تحقیقات پرداخت کرده 
ال درآمد میلیون ری 13982277بالغ بر  1392در سال  ،گزارش دبیر شورای عالي عتف

میلیون ریال اعتبار از طریق  314065از قراردادهای پژوهشي حاصل شده بود و بالغ بر 
المللي و میلیون ریال اعتبارات بین1498همچنین،  .فروش رویالتي کسب شده بود

)دبیرخانه  بود حاصل شده بنیاندانشروش محصوالت میلیون ریال اعتبار از ف 5587735
 .(1393 شورای عالي عتف،

های تعداد پروژه ،آوری در اقتصاد دانششاخص ثانویه برای تبیین مبادله دانش و نو
 ی نوآوریوتقاضاعرضهای است. این شاخص حکایت از تحقیقات کاربردی و توسعه

 و کابردی تحقیقات عرضه میزان ،آمارهای ایران دارد. در)بازار دانش آینده( نیز 
چون معلوم نیست یک . نیست مشخص آنها برای تقاضا میزان اما است روشن ایتوسعه

است یا برای  تحقیقاتي را برای خود تعریف کردهیک پروژه  ،مرکز تحقیق و توسعه
 . )متقاضي( دیگری

 ایران صنعت دانش در 1375در سال (، 2های مرکز آمار ایران )جدول طبق داده
درصد 1/13حدود  هان پروژهاز ای .به اتمام رسیده بودپروژه تحقیق و توسعه 21886
های تکمیل از کل پروژه درصد بنیادی بودند.6/15درصد کاربردی و 3/71 ای،توسعه
 د.دنشده بو اجرادرصد توسط بخش تولیدی 23درصد توسط بخش آکادمیک و 77شده 
و ساختار  است قابل توجهي تغییر کرده طوربهها هتعداد پروژ ،سال گذشته20طول در 
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های تعداد پروژه 1394در سال که  یطوربه. است شده تحقیقاتي نیز متحول هایفعالیت

های . ساختار فعالیتاست حدود چهار برابر شده1375تحقیقاتي در مقایسه با سال 
کاربردی از های سهم پروژهاست:  ول شدهحتم نتحقیقاتي نیز در راستای بازاری شد

های سهم پروژه ،در حالي که یافته است. کاهشدرصد 54های خاتمه یافته به کل پروژه
 است.  افزایش یافته درصد 25ای به توسعه
 

 (1375 -1394) در دورهخاتمه های پژوهش و توسعه پروژهتعداد و سهم  (2) جدول
 ایتوسعه کاربردی بنیادی جمع سال

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد تعداد 

1375 21886 3420 6/15 15605 3/71 2861 1/13 

1377 29743 4926 6/16 19482 5/65 5335 9/17 

1379 34177 5960 4/17 24176 7/70 4041 8/11 

1381 30935 7651 7/24 18478 7/59 4806 5/15 

1383 49337 10645 6/21 30813 5/62 7879 0/16 

1385 57371 15303 7/26 31422 8/54 10646 6/18 

1387 60778 16060 4/26 33695 4/55 11023 1/18 

1388 36019 18167 8/28 34360 5/54 10492 6/16 

1389 64642 16216 1/25 37456 9/57 10970 0/17 

*1391 78655 18468 5/23 46358 9/58 13829 6/17 

*1392 79018 17019 5/21 47235 8/59 14764 7/18 

*1394 83637 17641 1/21 45152 0/54 20844 9/24 

 سایت پایگاه اطالعاتي مرکزوب-های پژوهش و توسعههای آمارگیری از فعالیتمحاسبه شده بر اساس دادهمنبع: 

 آمار ایران

 
های تحقیقاتي، کل پروژه تعداد نرخ رشد ساالنه و متوسط رشد ساالنه (3)جدول 
این جدول که از دهد. همچنانای را نشان ميهای بنیادی، کابردی و توسعهتعداد پروژه

های دیگر رشد یافته است. وژه رای بیشتراز انواع پهای توسعهروشن است، تعداد پروژه
 از بازاری شدن تحقیقات در دو دهه گذشته حکایت دارد.این امر 
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 (1375 -1394) در دورهخاتمه های پژوهش و توسعه پروژهتعداد و رشد  (3) جدول
 ایتوسعه کاربردی بنیادی کل سال

 رشد تعداد رشد تعداد رشد تعداد رشد تعداد 

1375 21886  3420  15605  2861  

1377 29743 9/35 4926 44 19482 8/24 5335 5/86 

1379 34177 9/14 5960 21 24176 1/24 4041 3/24 

1381 30935 5/9 7651 4/28 18478 6/23 4806 9/18 

1383 49337 5/59 10645 1/39 30813 8/66 7879 9/63 

1385 57371 3/16 15303 8/43 31422 2 10646 1/35 

1387 60778 9/5 16060 9/4 33695 2/7 11023 5/3 

1388 63019 7/3 18167 1/13 34360 2 10492 8/4 

1389 64642 6/2 16216 7/10 37456 9 10970 6/4 

*1391 78655 7/21 18468 9/13 46358 8/23 13829 1/26 

*1392 79018 5/0 17019 8/7 47235 9/1 14764 8/6 

*1394 83637 8/5 17641 7/3 45152 4/4 20844 2/41 

 4/23  1/12  6/17  3/14 متوسط رشد ساالنه

 سایت پایگاه اطالعاتي مرکزوب-های پژوهش و توسعههای آمارگیری از فعالیتمحاسبه شده بر اساس دادهمنبع: 

 آمار ایران
 

برای  مهميشاخص تواند مي ،ادارات ثبت اختراعتعداد اختراعات ثبت شده در 
اما در ایران در رابطه ی دانش و نوآوری در اقتصاد دانش باشد. وتقاضاعرضهتبیین 

تقاضای اختراع آمار الزم وجود ندارد. آمارهای موجود در ایران فقط عرضه اختراع را 
تعداد ت ایران، طبق آمارهای ارائه شده توسط اداره ثبت اختراعا کنند.منعکس مي

 بالغ 1357ثبت اختراع در سال  داخلي و خارجي اختراعات ثبت شده ایرانیان در ادارات
واحد(  126)یعني 1372کاهش و به حداقل خود در  ،فقره بود که در طول زمان 2191 بر

)یعني  1387روند افزایشي شروع شد و به حداکثر خود در سال  1383از سال اما رسید. 
ه واحد رسید 2851به  1394رو به کاهش نهاد و در  ، دوبارهپس( رسید. از آن 10346

 .(1)نمودار است
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تا 1357( تعداد اختراعات ثبت شده در ادارات داخلی و خارجی ثبت اختراعات از 1) نمودار
11375 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها و آمارهای مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.استخراج از گزارش 1
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دقیق گیری و تحلیل دهد که اطالعات الزم و کافي برای اندازهبحث باال نشان مي
اما اطالعات موجود خصوص طرف تقاضا( وجود ندارد. ه)ب عملکرد بازار دانش در ایران

از تولیدکنندگان قابل توجهي در جریانات دانش جایگاه  ،بازار دانشدهند که نشان مي
 .کندبازی نميکنندگان ایراني به مصرف
های صنعتي مدرن د که بنگاهنده( نشان مي1380 ظاری،)انت میداني تحقیقات برخي

د و نداراز منابع بیروني مانند صنعت الکترونیک تمایل بسیار اندکي به کسب دانش 
 وسیله انجام،ه از طریق مهندسي معکوس، یادگیری بعمدتًا دانش مورد نیاز خود را 

تمایل بسیار اندک به کسب دانش  کنند وواردات تکنولوژی از خارج و غیره کسب مي
های صنعتي به کسب دانش بنگاه نداشتن علت اصلي تمایل دهند.از دانشگاه نشان مي

بررسي تاریخ  نبودن و وارداتي بودن صنایع مدرن در ایران است. ینهنهاد ،از دانشگاه
عمدتاً آنها  که به دلیل درآمدهای نفتي سرشار، تکامل این صنایع در ایران نشان مي دهد

 اند.رشد کرده ایجاد شده و 2های لیسانسموافقت و 1های کلیدگردانهژاز طریق پرو
های سودده، شرکت»کل کشور،  1397 ن بودجه سال( قانو9براساس بند )ط( تبصره )

( %40درصد )حداقل چهل شدند ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مکلفبانک
داری کل کشور واریز کنند از هزینه امور پژوهشي خود را به حساب خاصي نزد خزانه

ها و مؤسسات آموزش حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاه برایتا 
های کاربردی، عناوین دانشگاهي و در قالب طرح )پروژه( عالي و پژوهشي و جهاد

های های پسادکتری و طرح )پروژه(ح )پروژه(های تحصیالت تکمیلي، طرنامهپایان
در راستای  .آموختگان تحصیالت تکمیلي غیرشاغل به مصرف برسانندتحقیقاتي دانش

 ،)عتف( عالي علوم، تحقیقات و فناوریشورای  97 اجرای این بند از قانون بودجه
ی پژوهش وتقاضاعرضههماهنگي برای بازار برخط  مثابهبه «ساتع»به نام  ایسامانه

 عمدتاً « ساتع»سامانه هدف  (.1398 عتف، يعال یشورا تی)سا است اندازی شدهراه
و هدایت سسات پژوهشي و فناوری ؤها، مهای پژوهشي دانشگاهفعالیتکردن هدفمند
از زمان  .است ذکر شدههای کشور حل مشکالت و چالش جهتهیان در دانشگا

ثبت  ،ي در سامانه یاد شدهپژوهش تیاولوعنوان  150زدیک به ن 1397زی تا آبان انداراه
اما گزارش کاملي از (. 1398 )سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شده بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Turnkey Projects  
2. licensing  
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، شده تصویبهای زالون شده، پروپهای تدویزالوهای مورد تقاضا و پروپپروژه
های پایان یافته در زالوهای در حال اجرا، پروپوزالروپهای تأمین مالي شده، پزالوپروپ

  .وژه ها و غیره ارائه نشده استرهر سال، متوسط اعتبارات هر پروژه، گردش مالي پ
 دیساخت و تول یتقاضا»عنوان  باسامانه دیگری  ،شورای عالي عتف همچنین،

 یبر تقاضا يمعکوس و مبتن شگاهینما ينوع که است کرده اندازیراه )تستا( «يرانیا
ها به چالش یيباز در پاسخگو ینوآور یاستفاده از الگو شگاهیهدف نما. است یفناور

 يمتقاض یهاشرکت ،است. در چارچوب آن ذکر شدهفناورانه بخش صنعت  یهاازیو ن
 از این طریق و ندکنيفناورانه خود را مستند م یهایازمندیو ن یاتوسعه یهاتیظرف

 ي. طکنندمي گيآماداعالم  یفناورانه خود به صاحبان فناور یهایازمندیارائه نبرای 
ارتباط برقرار  انی( با متقاضيعلم ینهادها ،يصنعت یهاخاطبان )شرکتم ،شگاهینما
 ،شگاهینما یبرگزار نیح. در ندکنيرا برطرف م شیو ابهامات خو هاپرسشو  کنندمي

نامه دانسته شوند، توافق تیواجد صالح یفناور انیمخاطبان توسط متقاض کهيرصورتد
 یبا برگزار زیدر ادامه ن ؛دشويمنعقد م یفناور یآنها توسط بروکرها انیم یهمکار

)سایت  دشويفراهم م یمقدمات انعقاد قرارداد تجار ،نیطرف نیجلسات مشترک ب
 .(1398 تف،شورای عالي ع

و به منظور  (1397) يرانیا یاز کاال تیتستا در سال حما شگاهیدوره نما نیاول
صنعتگران داخل کشور  يو تخصص يفن یهالیها و پتاستیشناخت و استفاده از قابل

کشور،  يداخل ازیمورد ن یهاستمیو س زاتیو ساخت مواد، قطعات، تجه دیتول نهیدر زم
 یهایمرکز همکار یو با همکار یفناورو  قاتیعلوم، تحق يعال یشورا رخانهیتوسط دب

در  برگزار شد. تهران يالمللنیب شگاهیدر محل نما یجمهور استیر شرفتیتحول و پ
سازمان/شرکت در سامانه مربوط به  70 یفناورانه از سو یتقاضا 900 شگاهینما نیا

 .(1398)سایت شورای عالي عتف،شد تستا ثبت  شگاهینما
 

 در ایران اقداماتی برای ساخت اکوسیستم دانش
 در نوپا ینهاد ،بازار دانشبا توجه به ماهیت کاالی دانش و با توجه به اینکه 

خوبي شکل هی دانش بوتقاضاعرضه، طرفین است ایران دانش بومزیست اکوسیستم و
رو، دخالت دولت در این بازار برای تحریک شوند. از اینگیرند و هماهنگ نمينمي

کلیدی  بازیگر عنوانبه، دولتالبته ناپذیر است. و هماهنگي آنها اجتناب وتقاضاعرضه
برای های درخور توجهي نیز تالش .(2019 )انتظاری، دانش اکوسیستم ملي دیگر در
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است. اقدامات دولت در  کرده های دانش و هماهنگي آنوتقاضاعرضه تحریک طرفین
 توان خالصه کرد:را به شرح زیر مياین رابطه 
در سال برداشته شد.  در این رابطه با تدوین نقشه جامع علمي کشور گامین نخست

 ی دانش و ایجاد بازار دانشوتقاضاعرضهدولت به منظور حمایت بهتر از توسعه  1385
خاص( به تأسیس معاونت علم و  طوربهعام( و بازارهای فناوری و نوآوری ) طوربه)

که  ي برای آن ذکر شدهوظیفه اساس 12سایت این معاونت کرد. در وباقدام فناوری 
هماهنگي بین  وی دانش، فناوری و نوآوری وتقاضاعرضهآنها برحمایت از  بیشتردر 
 است. ایجاد بازار فناوری بوده ،معاونت یکي از اقدامات مهم ایناست.  تأکید شدهآنها 

بنیان و ها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتپیرو تأسیس معاونت یاد شده، 
 1389در سال  ماده و شش تبصره زدهیمشتمل بر سها و اختراعات، سازی نوآوریتجاری

دولت برای بر نقش این قانون،  1در ماده  .رسید مجلس شورای اسالمي به تصویب
گسترش و کاربرد اختراع و  ،علم و ثروت یيافزاهم) دانش یوتقاضاعرضهتحریک 

ها و مؤسسات شرکتتشکیل از طریق  ( و توسعه قیتحق جینتا یسازیتجار ی،نوآور
 يعال یشورا ،این قانون 2 در ماده ه است.شد تأکید يتعاون ای يخصوص بنیاندانش

 یاجرا یریگیو پ یزیربرنامه ،یگذاراستیول سئمس عنوانبه یو فناور قاتیعلوم، تحق
 قابل اعطا التیو تسه هاتیحما ،قانون یاد شده 3 در ماده معرفي شده است. قانون نیا

 .1ند از: ابه پنج گروه تقسیم شده است که عبارت بنیاندانشها و مؤسسات به شرکت
 يو عوارض صادرات يسود بازرگان ،يحقوق گمرک عوارض، ات،یاز پرداخت مال تیمعاف

 یریبه کارگ ایعرضه  د،یتول نهیاز هز يبخش ایتمام  نیتأم .2 ؛به مدت پانزده سال
مدت بر کوتاه ایبدون بهره بلندمدت  ایبهره کم التیتسه یبا اعطا یو فناور ینوآور

و  يو مهندس یفناور ،يپژوهش یاستقرار واحدها دادن به تیاولو .3 ؛طبق عقود شرع
مراکز رشد،  ،یعلم و فناور یهادر محل پارک بنیاندانشها و مؤسسات شرکت یدیتول

مناسب  یامهیپوشش ب جادیا .4 ی؛علم و فناور ژهیمناطق و ایو  یاقتصاد ژهیمناطق و
در تمام  یو فناور یدانش، نوآور یمحصوالت دستاوردها یریکاهش خطرپذ یبرا

. بنیاندانشهای شرکتمناقصه در  طیشرا لیتسه .5؛ یریعرضه و به کارگ د،یمراحل تول
و  بنیاندانشها و مؤسسات و توسعه شرکت جادیابرای تشویق  این قانون، 9در ماده 

مستقر  يو مهندس یو فناور يپژوهش یواحدهابه  ي آنها،الملل نیب یهایهمکار تیتقو
محوله در  یهاتیدر جهت انجام مأموراست  اجازه داده یعلم و فناور یهادر پارک

و مبادالت  يخارج یگذارهیو عوارض سرما ياتیمال یهاتیخصوص روابط کار، معاف
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هیئت الزم به ذکر است که  .شوندمناطق آزاد برخوردار  يقانون یایاز مزا يالمللنیب يمال

  .کردتصویب  1391نامه اجرایي این قانون را در اواسط سال آیین ،وزیران

تحقق اقتصاد و  بنیاندانشسسات ؤحمایت از مقانون  5ماده در راستای اجرای 
نهاد مالي سیس تأبه  1391سال ، دولت در تا بازارو تکمیل زنجیره ایده بنیان دانش

ها سازی نوآوریاین صندوق به منظور تجاری کرد. اقدام «صندوق نوآوری و شکوفایي»
دانش و دستاوردهای پژوهشي و تکمیل زنجیره ایده/  کردنو اختراعات، کاربردی 
کرده و خدمات مالي و  پشتیباني و حمایت بنیاندانشهای محصول/بازار از شرکت

.دکنمین ميأالت و مشارکت برای آنها تجمله کمک، تسهیاعتباری از
 :1کندميزیر را دنبال  هایهدف ،این صندوق

 گذاری و هدایت مناسب برای کاربردی کردن ها و سیاستایجاد زیر ساخت
 ؛هاسازی نوآوریدانش و تجاری

 بخش خصوصي  بنیاندانشهای ایجاد، تقویت، گسترش و حمایت از شرکت
 ؛و تعاوني با ارائه پشتیباني و حمایت مالي

 یر؛گذاری خطرپذهای سرمایهها و شرکتایجاد و توسعه شبکه صندوق 

 های نوآورانه و فناورانه ها و پروژهمشارکت مستقیم خطرپذیر در طرح
 ؛بخش خصوصي و تعاوني بنیاندانشهای شرکت

 ؛و دولتي به سمت فناوری و صنایع پیشرفتههای مردمي بانکي هدایت سرمایه 

 های خطرپذیر خارجيمشارکت با سرمایه. 
های پنج ساله توسعه لت سیاست هایي را در قالب برنامهدو ،بر این اقدامات افزون

اما به دلیل نامطلوب بودن  اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي به اجرا گذاشته است.
، هیچ یک از آنها اثربخشي الزم را دولت به آن يتوجهبيو  در ایران دانش بومزیست

گسترش بازار دانش و توسعه اکوسیستم ملي دانش و نداشتند و کمک قابل توجهي به 
 اند. وسعه اقتصاد دانش در ایران نکردهت

 
 نتیجه گیری

 طوربهعام( و بازار دانش ) طوربه) اکوسیستم دانشدهد که نشان ميهای نظری بحث
ی وتقاضاعرضهو فضای انگیزش، رشد و هماهنگي  سازکارموقعیت،  مثابهبهخاص( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.inif.ir/web/ guest 

http://www.inif.ir/web/%20guest/آشنایی-
http://www.inif.ir/web/%20guest/آشنایی-
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دانش و مبادله دارایي و سرمایه دانش، نزدیک به یک قرن است که در اقتصادهای 
بوم هم وجود زیستعلت اصلي آن پیشرفته شکل گرفته و در حال توسعه هستند. 

های بحثدر مقابل، است.  بودههای دانش اکوسیستم گیری و رشدمطلوب برای شکل
 ی دانش در ایران نشانوتقاضاعرضهتجربي از وضعیت انگیزش، رشد و هماهنگي 

های فناوری نوني برای مالکیت فکری، زیر ساختهای قاوجود زیر ساخت بادهد که مي
در اقتصاد است  که شایستهدانش آنچنان های دولت، اکوسیستم و بازاراطالعات و تالش

 ها، مؤسساتدانش قابل توجهي توسط دانشگاه ،نگرفته است. البته ساالنه ایران شکل
شود و در اقتصاد کشور های اقتصادی تولید ميتحقیقاتي عمومي و خصوصي و بنگاه

اال در مقابل دریافت وجه عرضه ک مثابهبهیابد اما بخش خیلي کمي از آن جریان مي
نیز برای بخش قابل توجهي از دانش تولیدی وجود دارد اما  . احتماالً تقاضاشودمي

گیرد و برخوردی بین آنها صورت نمي کنندميی دانش یکدیگر را پیدا نوتقاضاعرضه
ن به نامطلوب بود توانميرا  مسئلهعلت این  .آیدو هماهنگي الزم به عمل نمي

ایران  و جامعه اقتصاد ،تراکوسیستم و بازار دانش نسبت داد. به عبارت دقیقبوم، زیست
چون . نیست دانش یوتقاضاعرضهو هماهنگي رشد  ،انگیزشبوم مناسب برای زیست

دانش عقالنیت و ساس اها بر انسان ؛نیست و رقابتي این زیست بوم به اندازه کافي آزاد
؛ مناسب وجود نداردنظام انگیزشي و رژیم نهادی  ،آندر  ؛کنندميو تصمیم گیری ن رفتار

اصول حکمراني خوب در آن  ساده و سالم نیست؛ بنیاندانشهای محیط کسب و کار
  .شودرعایت نمي
بازار دانش در ایران مطلوب نبودن اکوسیستم و به اینکه علت اصلي ضعف  با توجه

دولت باید اصالحات را ؛ استبوم کلیدی این زیست بازیگربوم است و دولت زیست
اول در این راستا  گامبه یک حکمران خوب تبدیل شود.  کنداز خود شروع کند و سعي 

های رانتمورد و رهاسازی آن از اقتصاد از قید و بندهای بيسازی تمرکززادیي و آزادی
ی وتقاضاعرضهانگیزش برای  های دولتاست. تنها در این شرایط است که سیاست ينفت

  هماهنگي آنها اثربخش حواهد بود.دانش و 
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