فصلنامه علمي  -پژوهشي

سال اول ،شماره  ،4زمستان 7831

سياست علم و فنّاوري

هايدانشوويژگيهايساختارياقتصادايران


نظريه
محمد امين قانعی راد * ،1آرش موسوي

2

 - 1دانشيار گروه علم و جامعه ،مرکز تحقيقات سياست علمی کشور
 - 2دانشجوي دکتري سياستگذاري علم و فنّاوري ،دانشگاه صنعتی شريف

چکيده
مقاله حاضر کنکاشي در نسبت ميان نظريههای توضيح دهنده فرايند خلق دانش و شرايط خاص اقتصاد ايران است .قسمتهای آغااز مقالاه اهشاک تفصايلي اه توفاي
ويژگي های فرايندی تاريخي مي پردازند که نظريههای تبيينکننده دانش از خالل آن فرايند در دنيای توسعه يافتاه نجاگ گرفتاه و مساير تکااملي خاويش را هاي کاردهاناد.
اين توفي

تاريخي از هريق ررسي نقادانه نقاط ضع

و قوت رويکردهای گوناگون ه فرايند خلاق ،توزيا و اهکاارگيری داناش اهوياژه رويکردهاای راياگ کناوني،

يعني آن دسته از نظريات متأخر که ر نقش کشش ازار تأکيد ويژه دارند  -تکمي ميشود.
مقاله سپس از هريق تحلي ويژگيهای ساختاری اقتصاد ايران " تناسب تبييني " رويکردهای تقاضامحور و سيستمي در متن شارايط کشاور را ماورد تردياد قارار داده
است و در نهايت ه اتخاذ نوعي رويکرد سيستمي ،نه رای تبيين وض موجود لکه هعنوان چارچو ي رای حرکت هسمت وض مطلوب فراميخواند.
کليد واژهها :نظريه تبيينکننده؛ عرضه محور؛ تقاضا محور؛ فرايند خلق دانش؛ سيستمي؛ اقتصاد رانتيه؛ کشش ازار.
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اهميت سويه تقاضا در فرايند خلق دانش در سالها ی اخير ه هاور
جدی در محاف سياست گذاری کشور مورد توجه قارار گرفتاه و
ه رسميت شناخته شده است .نظريهها ،مدل هاا و رويکردهاايي کاه
ا داعات و نوآوریهای معطوف ه نتايگ روشن اقتصادی و تجاری را
در نقطه ث ق چارچوب مفهومي خويش قرار ميدهند ،اينک هشک
وساايعي در ت حقيقااات دانشاا اهي و نياار در رنامااه ريااریهااا و
تصاامي سااازیهااا ی کااالن ملااي اسااتقبال شااده و سياسااتهااا و
خط مشي های عرضه محور هتدريگ جای خود را ه سياستهاا و
خط مشيهای تقاضا محور مي خشند .ن ريستن ه اين تحوالت پار
شتاب ،تالش رای پاسخگويي ه پرسشهايي از قبي پرساشهاای
ذي را ه عنوان متممي معرفت شناختي و در عين حال ضروری در
* نويسنده عهدهدار مکاتباتghaneirad@yahoo.com :

کنار اين تغييرات سري از اهميت ويژهای رخوردار ميسازد:
 موج جهاني انتقادات ر نظريهها ی مبتناي ار فشاار علا وسياست های عرضه محور در دههها ی اخير در متن چه ويژگيهای
خاص زماني و مکاني نجگ گرفته ،اليده و فرايند لوغ تاريخي خود
را از سر گذرانده است؟
 نظريه ها ی رآمده از پسِ اين موج نقادانه ،يعني نظرياههاایتقاضامحور و سيستمي خود از چه نقاط ضعفي رنگ مي رند؟
 اين نظريهها ی اخير تا چه اندازه رای تبيين فرايند خلق دانشدر ايران امروز مناسب هستند؟ و چه کمکي رای رسيدن ه وضعيت
مطلوب توليد و توزي دانش در شرايط ويژه اقتصاادی  -اجتمااعي
کشور خواهند کرد؟
مقاله حاضر رای يافتن پاسخي ه اين مسائ اساساي ن اارش
شده است .در قسمت های آغازين مقاله تجر ه تاريخي کشاورهای
فنعتي لوک غرب ررسي و سپس مشاهده خواهد شد که چ وناه
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رويکرد غالب ه فرايند خلق دانش در اين جوام  ،در خاالل ياک

مسا قات تسليحاتي و فجايي ميان دو لوک شرق و غرب نير مريد

حرکت تکاملي تاريخي از يک ن اه ساده خطي و عل محور هسمت

ر علت شد و حمايت از توليد علا از هرياق سياساتگاذاری را

ن اه ها ی تقاضا محور (که نقش ازار را در ک و کي

خلق دانش

مورد تأکيد قرار ميدهند ) تحول پيدا ميکند و در نهايت در انتهاای
قرن يست تبدي

ه نوعي رويکرد سيستمي ميشود که تمام عواما

مؤثر ر فرايند خلق دانش ،از جمله عرضه و تقاضا را در يک تصوير

ه عنوان يکي از اولويتهای راهبردی دول غر ي تثبيت کرد.
فجای عد از جنگ جهاني دوم فجايي ود کاه در آن اهميات
عل رای امنيت ملي ،سالمت و رفاه ملي و رشد اقتصادی ايش از
هر زمان دي ری مورد تأکيد قرار گرفت.

واحد و منسج ه نمايش مي گذارد .روايت تاريخي از تکام نظريات

نظريه ها ی اقتصادی توضيح دهنده فرايند خلق دانش در چناين

ه اين منظور رگريده شده است تا ر زمانمند ودن و مکانمند ودن

فجايي و در ارتباط تن اتنگ ا نياز حکوماتهاا ارای شاناخت و

نظريهها و تأثير خصوفيات ستر ر نحوه شک گيری و ساختار آنها

کنترل عوام مؤثر ر فرايناد تولياد داناش نجاگ گرفتناد[ .]2ايان

ان شت تأکيد گذاشته شود.

نظريه ها در هول يک فرايند توسعه تاريخي ه تدريگ از يک ن ااه

در ادامه مقاله ا اتکا ر چارچوب های مفهومي فاراه آماده از

ساده خطي و عرضه محور ه توليد دانش ه سمت نظريهها ی تقاضا

مرور تجر ه جهاني ،توجه متمرکر ر شرايط ويژه ايران شده و ه هور

محور که ر نقش مکانيرمهای ازار در تعيين سمت و سوی داناش

خاص در اره نقش کشش ازار در فرايند تولياد داناش در کشاور

تأکيد ميکردند ،تحول پيدا کردند و در نهايت در دههها ی پاياني قرن

سؤاالتي مطر خواهد شد  .ارائه تحليلي از خصوفيات سااختاری

يست جای خود را ه نظريهها ی سيستمي که ه هور همرمان اهميت

اقتصاد ايران ه ما نشان خواهد داد که تقاضا ارای داناش ملاي در

عرضه و تقاضا و نير مجموعه پيچيدهای از عواما مها دي ار در

خش ها ی فنعتي و ساير خشها ی اقتصادی کشور تقاضای قا ا

شک دهي ه فرايند خلاق داناش را ماورد تأکياد قارار مايدهناد،

توجهي نيست .در ادامه نير تأثير نبود تقاضای داخلي ر ساختارها و

خشيدند .سير تحول تاريخيِ نظريهها ی توضيح دهنده فرايند توليد

روندهای دروني نهاد عل و هويژه چرخش هبيعي اين نهاد ارای

دانش در خشها ی زيرين هشک تفصيلي ررسي خواهد شد.

ازاريا يِ توليدات خود در خارج از مرزهای ملي تحلي خواهد شد.
در انتهای مقاله ه ضمن تأکيد ر مناسبت يک رويکرد سيستمي ،نه
رای تبيين وض موجود ،لکه رای سياست گذاری عل و تکنولوژی
در کشور ،پارهای از توفيههای سياستگذارانه ارائه ميشود.
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پيشقراول نظريه های اقتصادی تبيينکنناده فرايناد خلاق داناش در
سال ها ی الفافله پس از خاتمه جنگ ،نوعي ن اه ساده خطاي اه
فرايند توليد دانش ود که رشد اقتصادی ،امنيت و رفاه اجتمااعي را
نتيجه هبيعي هوجود آمدن فرفت های جديد از هريق تحقيقات در

جنگ جهاني دوم ه لحاظ تاريخي نقطه عطفي است در نوع تلقي

علوم پايه و عد هکارگيری آن فرفتها رای تولياد محصاوالت،

حکومتها ی لوک غرب در اب اهميت عل و نقش آن در جوام

خدمات اقتصادی و اجتماعي ميدانست .مطا ق ا اين ن ااه خطاي،

مدرن .پيش از جنگ ،حکومتها ی غر اي پاژوهشهاای علماي و

نقطه شروع و اهرم تعيينکننده در فرايند خلق دانش پاژوهشهاايي

پرورش دانشمندان جديد را مورد حمايت قرار مايدادناد ،اماا ايان

است که ه وسيله متخصصان در شاخهها ی مختل

علوم پايه انجام

حمايت در آن دوران ه هور عمده ه دالي سنتي و فرهن ي فورت

ميشود .نا راين تنها وظيفه دولتها ،ت قويت اين نقطه شروع و اهرم

ميگرفت[ .]7شک خاص خاتمه يافتن جنگ و نقش تعياينکنناده

تعيينکننده از هريق حمايت مالي هرچه يشتر از تحقيقات در علوم

فيريک هستهای در اين ماجرا هشکلي ناگهاني توجه سياستمداران

پايه است .در نتيجه رويکرد خطي ه شک گيری نوعي سياست عل ِ

را ه پتانسي عظي نه فته در عل و اهميت آن رای امنيت ملي جلب

عرضه محور منتهي ميشود.

کرد .آغاز دوران جناگ سارد و شاک گياری دوراناي هاوالني از
 .1واژه "نظريه " در اينجا ا اندکي تسامح ه کار رده شده است .روشن است که نظريههاای
حث شده در اين قسمت و ههور کلي نظريههای موجود در حوزه مطالعات عل و تکنولوژی
ه هور عمده ا آنچه که از واژه "نظريه " در علوم هبيعي منظور است ،فافله دارند و هتر است
که آن ها را چارچوبهای مفهومي نظری در نظر گرفت .در اين متن هرجاا از واژه نظرياه
استفاده ميشود ،منظور همان چارچوبهای مفهومي مي اشد.

ن اه خطي ه توليد دانش مدلي ه غايات سااده و در دساتر
است و خشي از موفقيت عظي خود را در تأثيرگذاری ر سياستها
و پايداری تاريخي در هول يشتر از دو دهه پس از جنگ جهاني
دوم مديون همين سادگي مي اشد .ر هباق نظرياه خطاي تغييارات
اجتماعي و اقتصادی و تحوالت در امنيات ،ساالمت و رفااه ملاي
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هم ي تا عي يکسويه از يک متغير هستند :پژوهش در علوم پايه[.]8

ه نو ه خود منشأ تحوالت عظي و مطلاوب اقتصاادی و اجتمااعي

مطا ق ا اين رهيافت ،پژوهش در علوم پايه هشکلي خطي ه نتايجي

خواهند ود ( نمودار .) 7

منتهي مي شود که اين نتايگ توسعه تکنولوژيکي را ميسر ميسازند و

پژوهش در علوم پايه

توسعه اقتصادی و اجتماعی

توسعه تکنولوژی

نمودار  )1مدل خطی توليد دانش

يک هرفه ودن تأثيرات در مادل خطاي تولياد داناش يکاي از

.7

ن اه خطي ه توليد دانش عوام اقتصادی و اجتماعي و ه هور

خصوفيات افلي و ذاتي اين مدل است .هر مرحله از ايان فرايناد

کلاي عواما محيطااي تأثيرگاذار را در ايان فراينااد نادياده مايگياارد .

خطي و يک سويه خروجي ويژهای را توليد ميکند که رای مرحلاه

مراحا گوناااگون فراينااد خلاق دانااش در خاات فاورت نمااي ندنااد.

عدی در حک ورودی خواهد ود؛ ه هور مثال نظريهها و يافتههای

هريک از اين مراح گونااگون در ياک محايط اقتصاادی  -اجتمااعي

ه دست آمده در نتيجه تحقيقات در علوم پايه نقش ورودی را رای

خاص فورت مي گيرند که اين محايط نقاش تعياينکنناده ای در کا

علوم کار ردی و فرايند توسعه تکنولوژيکي ايفا خواهند کرد .چينش
مراح و توفي

ورودیها و خروجيها ا اين شک

و کي

ه هور ضمني

معنای آن دارد که تأثيرات در مسير رعکس فورت نميگيرند و يک

و مسير فرايند خواهد داشت .ن ااه خطاي تقريبااي هايچ فکاری

رای منظور کردن اين تأثيرات نکرده است؛
.2

مرحله متأخر هيچ گاه مرحله متقدم را متاثر نمي سازد[.]4

نظريه خطي عالوه ر اين تأثيرات در مساير ارعکس را روی
خط توليد دانش در نظر نميگيرد؛ اه هاور مثاال نقاش تکنولاوژی در

نظريه خطي توليد دانش ،يکي از مه ترين و مؤثرترين تجليات

شک دهي ه اهداف ،روشها و اازدهي تولياد علماي در ن ااه خطاي

خود را در گرارشي تاريخي ه نام "عل  :سرحد ي انتها" يافت که

کامالي غايب است .تاأثيرات تقاضاا و ناوع نيااز اازار ار فرايناد تولياد

ونوار وش مشاور علمي رئايس جمهاور وقات امريکاا فارانکلين

دانش نير در ن اه خطي در نظر گرفته نمي شود؛

روزولت در سال  7441رای او نوشت .وش گرارش خود را هاين

.8

فورت خالفه ميکند:

رويکرد خطي ه توليد دانش همچنين سرچشمهها ی غيرعلمي
سياری از فرايندهای توسعه تکنولوژيک ( ه هور مثال آزمون و

"روحيه پيش گامي هنوز در ايان مملکات قاوی و نيرومناد اسات .علا

خطا) را که در عم اهميت سيار زيادی دارناد ،نادياده گرفتاه اسات؛

مناهق دست نخورده ای را در اختيار ملتهای پيشرو ميگاذارد ،ملتاي

ه هور مثاال تکنولاوژی پارواز پايش از علا آئرودينامياک و موتاور

خاود را در اختياار دارد.

خااار قب ا از ترموديناميااک ااهوجااود آمااده اساات و نظريااه خطااي

که ا رارهاای ماورد نيااز ارای انجاام وظااي

ثمرات جستجو در اين مناهق دست نخورده رای فرد و ارای مملکات،
ثمرات فوق العاده عظيمي هستند .پيشرفت علمي ،کليادی اساساي ارای
امنيت ما اه عناوان ياک ملات اسات؛ کليادی اساساي ارای ساالمت و
هداشت هتر ما ،رای فرفتهای شاغلي ايشتار ،اساتانداردهای ااالتر
زندگي و کليدی اساسي رای پيشرفت فرهن ي ماست " [.]1

مدل خطي توليد دانش همچنين در يانيه شورای سياست عل ريتانيا
در سال  7491هاين شک فورت ندی شده است:
" علوم پايه منب اکتشافات افيلي هستند که تمام پيشارفتهاای دي ار از
آنها ناشي ميشوند "[]9

رويکرد خطي ه تولياد داناش اه اشاکال مختلا

توضيحي رای اين موارد ه دست نميدهد؛
.4

تجر ه کنوني کشور ريتانيا نشان ميدهد که در پارهای از موارد
علي رغ حجور و فعاليت پرقدرت علوم پايه (مرحلاه اولياه
فرايند) ،حلقه ها ی عدی فرايند ،يعني کار رد علاوم و توساعه
تکنولوژيک ه راحتي شک نميگيرند .نا راين عل پايه شرط
کافي رای توسعه تکنولوژيک و رشد اقتصادی نيست .عالوه ر
اين تجر ه کشورهايي همچون ژاپان و کاره تاا حادی ثا ات
ميکنند که حجور فعاليتها ی تحقيقاتي علوم پايه ،حتي شرط
الزم رای توسعه فنّاوری ه نيست.

از جاناب

مجموعه اين انتقادات ه تدريگ در اواسط دهه شصت مايالدی

نظريهپردازان گوناگون انتقاد شده است .موارد زير مها تارين ايان

موقعيت مدل خطي را تجعي

و فجا را رای ظهور نس جديدی از

انتقادات را خالفه ميکنند[:]1

مدلها آماده کردند.
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پذيرفت ،در نهايت هاين نتيجه خت مي شود:
" در فرايند نوآوری اهالع پيدا کردن نسبت اه وجاود تقاضاايي در

 2- 2نسل دوم نظريهها (سالهاي )1491- 1491
دههها ی متعاقب جنگ جهاني دوم در متون اقتصادی معموالي ا رشد
فراينده تقاضا چه ه شک کمي و چه از نظار تناوع محصاوالت و
خدمات مورد نياز شناخته ميشود .اين دوران تاريخي دوراني است
که ن ااه هاا ی اقتصاادی را از نقطاه نظار "وجاود تقاضاا" ارای
محصوالت جديد کمتر ا ن راني مواجاه مايسااخت .ن ااههاای
اقتصادی در اين دوران چندان توجهي ه مسئله " ازاريا ي" نداشتند
و نتيجه الفص اين وضعيت نوعي رضايت هم اني از نظريه خطي
و کفايت توجه ه فشار عل رای خلق دانش ود.
تسلط نظريه خطي و ن اه عرضه محور ه توليد دانش ر اذهان
محققان و سياستمداران تا اواسط دهه شصت قرن يست ادامه پيادا
کرد .در اين اوان هتدريگ نشانهها ی کاهش در نرخ رشد اقتصادی،
سطو پايين اشتغال و در نهايت يک رکود هماه جانباه اقتصاادی
آشکار شد .تکثير فراينده ن اه ها ی اقتصادی و رقا ت آنان رای در
اختيار گرفتن ازارها در اين دوران ه حدی رسيد که اشباع تقريبي
ازارها را در پي داشت و اين موضوع مسئله تقاضا و ازاريا ي را در
فدر مسائلي قرار داد که نظر مديران اقتصادی و سياسي را هخاود
جلب ميکرد.
تحت تأثير اين تحوالت ،در اين رهه تاريخي هتدريگ تحقيقات
تجر ي متعددی شک گرفت که هريک هگونهای اهميات و نقاش
کشش ازار را در ک و کي

توليد دانش مورد تأکياد قارار داده و

ازار ،عام مه تری اسات از توجاه ياافتن نسابت اه ظهاور ياک
فرفت جديد تکنولوژيکي ".

مطالعه دي ری که در اد يات مرتبط ا خلق دانش و نوآوری ه
کرات ه آن استناد شده ،مطالعهای است ا عنوان "ثاروت ناشاي از
دانش" که نتايگ آن در اواي دهه هفتاد منتشر شد [ .]4الن اريش و
همکاران او در اين پروژه تحقيقاتي از هريق موردکااوی 34 ،فقاره
نوآوری را در فناي توليدکننده کاالهای مصرفي تحلي کردند .در
ررسي هريک از موارد ن وآوری ،محققان پس از دريافات پاارهای
اهالعات اوليه از ن اهي که نوآوری در آن اتفاق افتاده ود ،ه مرور
جام و وسي اد يات علمي ،تکنولوژيکي و تجاری مرتبط ا نوآوری
مورد نظر ميپرداختند .هدف افلي از اين ررسي گسترده آن ود که
درک عميقي از محيط تکنولوژيک ،تجاری و رقا تي احاهه کننده آن
نوآوری خاص هدست آورند .اين محققان در ادامه ه ن اه متاولي
نوآوری مورد نظر مراجعه ميکردند و در اره منشأ آن نوآوری خاص
ا پرسن فني و ماديريتي ن ااه مصااحبه مايکردناد .الن اريش و
همکارانش در نتيجه اين مطالعات مادل خطاي ناوآوری را مادلي
غيرواق ينانه يافتند و يافتهها ی خود را اينگونه خالفه کردند:
"شايد االترين سطح تعمي ممکن در ماورد ناوآوری فنّااوری ايان
اشد که اين فرايند ايد اا ترکيباي ا ز ناوعي نيااز و ناوعي فرفات
فنّاوری همرمان اشد ".

رجسته مي کردند .اين مجموعه از تحقيقات مدت حدود يک دهه

پروژه مطالعاتي هيندسايت که هوسيله وزارت دفاع آمريکا انجام

ادامه پيدا کرد و در مجموع ر اين نکته فاحه گذاشات کاه اازار

شد نير معموالي هعنوان يکي از مطالعات تأييدکننده نقش کشش ازار

موجودی نيست که يحرکت و منفع تنها منتظر پيامادها و نتاايگ
تحقيقات اشد و تحت تأثير آنها شک گيرد .رعکس،کشش تقاضا
و نوع نيازهای آحاد اقتصادی نقشي تعيينکننده در کا و کيا

و

مسير توليد دانش ايفا ميکند و نوع دانش آينده را تحت تأثير قارار
ميدهد .تعدادی از مه ترين تحقيقات حمايتکننده از ن ااه تقاضاا
محور ه توليد دانش در اينجا ررسي ميشود.
يکاي از مه ا تاارين و تأثير گااذارترين مطالعااتي کااه ااه تااأثير
مکانيرمهای ازار ر فرايند توليد دانش تأکيد ميکند ،مطالعهای است
که ه وسيله مايرز و مارکوير در دهه شصت قرن گذشته انجام شاد
[ .]3اين مطالعه که رمبنای ررسي  191مورد نوآوری تکنولوژيکي
در پنگ فنعت مختل

ا درجات متفاوت پيچيادگي تکنولاوژيکي (فاناي

راه آهن ،فناي تأمينکنناده قطعاات راه آهان ،فاناي تاأمينکنناده قطعاات
خانه سازی ،سازندگان رايانه و تاأمينکننادگان قطعاات جنباي راياناه) انجاام

در نظر گرفته ميشود .در دوره زماني پاس از جناگ جهااني دوم،
وزارت دفاع امريکا ه هور وسي تحقيقاتي را در دانشا اههاا و در
خش خصوفي مورد حمايت مالي قرار داد .در سال  7491حادود
 444ميليون دالر در وزارت دفاع خرج تحقيقات شد که از اين ميان
 744ميليون دالر رای علوم پاياه و  844ميلياون دالر ارای علاوم
کار ردی در نظر گرفته شده ود .پروژه هيندسايت رای اندازهگيری
نتايگ اين سرمايه گذاریها رای وزارت دفاع تعري

شد .اين پروژه

ررگ همچنين شناخت آن دسته از ال وهای ودجه ريری که نتاايگ
سودمندتری ه ار ميآوردند ،در هدف داشت.
رای رسيدن ه اين هدف اخير محققان پروژه هيندسايت تالش
کردند تا اکتشافات و نوآوریهايي را که ه توسعه موفق سيست های
تسليحاتي کمک کرده ودند ،شناسايي کنناد .نتاايگ ايان خاش از
تحقيقات خيره کننده ود و حثهای فراواني را ران يخت .تنهاا 4
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درفد ا داعات و ايده هايي که رای توسعه تسليحات اساسي ودند

نوآوری فنآور ی ،علوم پايه و علوم کار ردی[ ، ]77تحقيق کارتر و

از عل ناشي ميشدند و  47درفد دي ار ايادههاا ی تکنولاو ژيکي

ويليامر ر عوام تسهي کننده و ازدارنده کار رد تحقيقات علمي در

ودند .از آن مه تر اين ود که در ميان آن  4درفد ايدههايي کاه از

محصوالت و فرايندهای فنعتي[ ،]72پروژه تحقيقاتي انجاام شاده

عل ناشي شده ودند 41 ،درفد ايادههاا از هرياق ناوعي " نيااز"

هوسيله يکر و همکاران او در زمينه شرايط شک گيری ايدههای فني

ران يخته شده و تنها  8درفد ناشي از تحقيقات علمي دون جهت

در ن اه ها ی توليدی[ ،]78و سرانجام پروژه ررگ ساپهو در مرکار

و آزاد ودند.

اسپرو در دانش اه ساسکس که عوام موفقيت و شکست نوآوریها

مديران پروژه هيندسايت در اظهار نظری کاه عادها اهعناوان

در فناي شيميايي و فناي ا رارآالت علمي را مورد مطالعاه قارار

تأييد ی ر اهميت نقش ازار در فرايند خلق دانش ارها مورد استناد

داد[ ،]74در مجموع نقش مکانيرمهای ازار را در فرايند خلق دانش

قرار گرفت ،اظهار داشتند:

رجسته کردند و در مقاهعي از دههها ی شصت و هفتاد قرن يست

"نرديک ه نود و پنگ درفاد ا اداعات و ايادههاای جدياد معطاوف اه

توجه هم اني را از سويه عرضه ه سويه تقاضاا در فرايناد تولياد

نيازی مشخص در وزارت دفاع ودهاند " [.]74

دانش متوجه کردند و در مقا مدل خطي عل محور ر مدل خطي

تحقيقات مذکور و مطالعات رجسته دي ری همچاون مطالعاه

متکي ر کشش ازار تأکيد نمودند ( نمودار .) 2

انجام شده ه وسيله گيب ونر و جانساتون در زميناه ارتباهاات مياان
توليد دانش مرتبط

ظهور تقاضا در بازار

نمودار  )2مدل مبتنی بر کشش تقاضا

مدل خطي مبتني ر کشش تقاضا علي رغ اينکه يکي از نواقص

رای ه تصوير کشيدن پيچيادگيهاای فرايناد تولياد داناش فاقاد

افلي مدل خطي عل محور ،يعني ناديده گرفتن تأثير ازار را رمال

ا رارهای الزم ود و اين موضوع در دو دهه پاياني قرن يست موجب

ميسازد ،ا وجود اين هنوز سياری از معجالت ذاتاي آن مادل را

شد تا نوعي ن اه سيستمي ه ناوآوری و خلاق داناش در محافا

خود نير ه همراه دارد .اين نظريه هنوز ن اهي خطي ه فرايند توليد

دانش اهي و مجام سياستگذاری علا و فانآور ی سار رآورد و

دانش دارد و محيط اقتصادی ،اجتماعي و نهادی اهاراف فرايناد را

جاي رين مدلهای پيشين شود.

نمي يند .مدل تقاضا محور عالوه ر اين در تأکيد يک سويه و افراهاي

از ميان مدل هايي که راه را رای ظهور نظريه سيستمي از کرد و

ر يکي از دو هارف زنجياره تولياد داناش (هارف تقاضاا) و ناديادهگارفتن

تا حدی در نقش واسطهها ی تاريخي ظاهر شدند ايد ه مدل زنجيره
7

تأثيرات دوجانباه و ازخوردهاای روی مساير فرايناد ،شاباهت چشا گياری

پيوندی اشاره کرد که در دهه هشتاد قرن گذشته هوسيله کالين و

ا همتای عرضه محور خود دارد .در اداماه ايان حاث ن ااههاا ی سيساتمي

روزنبرگ ارائه شد .آنها در اين مدل تالش کردند تا تمام تجر يات

ااه فراينااد توليااد دانااش ررسااي خواهااد شااد کااه تااا حاادی در نتيجااه

تاريخي انباشت شده در مطالعات پس از جنگ را در ياک تصاوير

در گرفتن از افاراط و تفاريطهاای تااريخي و اا هار ن ااهي جاام اه

شماتيک خالفه کنند ( نمودار .) 8



تمام اهراف فرايند توليد دانش ه ميدان آمدهاند.

 3- 2نظريههاي سيستمی ( 1491به بعد)
در دو خش پيشين مالحظه شد که تحول تدريجي ن اه محققان و
سياستمداران نسبت ه فرايند خلق دانش در يک حرکات تکاامليِ
تاريخي و تحت تأثير شرايط زماني از يک رويکرد ساده خطيِ متکي
ر محور ودن علوم پايه ه سمت درک اهميت تقاضا و مکانيرمهای
ا زار در تعيين سمت و سوی دانش چرخيد .رويکرد تقاضا محور نير

7

. Chain-linked Model

نظريه هاي دانش و ويژگی هاي ساختاري اقتصاد ايران

تحقيقات

ذخيره دانش موجود

توزيع و
بازاريابی

طراحی مجدد

طراحی تفصيلی

و توليد

و آزمون

ابداع ايده

بازار بالقوه

اوليه

نمودار  )3مدل زنجيره پيوندي کالين و روزنبرگ []11

مدل زنجيره پيوندی خلق دانش را همچون فرايند ی از تطبياق

اقتصادی ،دانش اهها ،پژوهش اهها ،م ؤسسات ارائه دهنده سرمايههای

يافتن نياز ازار ا فرفت های تکنولوژيکِ ناشاي از تحقيقاات اه

خطرپذير ،مراکر سياستگذار در زميناه علا و تکن ولاوژی ،مراکار

تصوير ميکشد .عالوه ر اين ميان هريک از قسمتهای اين زنجيره

تصمي گيرنده در زمينه سياستها ی رقا ت اقتصادی کشور در عرفه

ا خش های دي ر آن حلقهها ی ازخوردی وجود دارد کاه تعاما

جهاني و مراکر قانون گذار در حوزه عل و تکنولوژی.

دوسويه مراح مختل

دومين دسته از عنافر سازنده يک سيست نوآوری نهادها هستند.

فرايند را ازنمايي ميکنند[.]71

تمرکر ر اهميت تعامالت دو سويه و حرکاتهاای غيرخطاي،

نهادها مجموعه هايي از عادتهای مشترک ،سنتهاا و ارزشهاای

رويکرد سيستمي ه فرايند خلق دانش را تشکي ميدهد[.]79

فرهن ي ،رويههای پايدا ر اجتماعي (عرف) ،قواعد رفتاری و قوانين

يک سيست خلق دانش يا آن هور که در ميان متخصصان مصاطلح

هستند که روا ط ميان افراد ،گروهها و سازمانها را تنظي مايکنناد.

ار مجموعاهای از عنافار

نهادها قواعد ازی ه شمار مي روند[ .]73ه هور مثال قاوانين ثبات

( لوک هاای ساازنده سيسات ) و روا اط مياان ايان عنافار اسات؛

اختراع و نير قوانين و قواعد عرفي که روا اط مياان دانشا اههاا و

ه هوریکه هدف نهايي ک اين مجموعه توليد ،توزي و هکارگيری

ن اه ها ی اقتصادی را تعيين و تنظاي مايکنناد در زماره نهادهاای

دانش جديد و سودمند مي اشد[ .]71مرز سيست  ،يعني آنچه سيست

تأثير گذار در يک سيست نوآوری مي اشند.

اسا

مي اشد ،يک "سيست نوآوری"  7مشتم

را از محيط خود متماير ميسازد؛ ميتواند نا ر مالحظات پژوهشي

سيست های نوآوری از جنبهها ی گوناگون ميتوانند ا يکادي ر

انتخاب شود و نا ر اهداف هر تحقيق خاص معين شاود .يکاي از

متفاوت اشند؛ ه هور مثال پيکر ندی و چينش سازمانها و نهادهايي

رايگ ترين مرزهای در نظر گرفته شده رای سيست ناوآوری ،مارز

که سيست های ملي نوآوری موجود در جهان را تشاکي مايدهاد،

ملي يک کشور است .در اين حالت سيست مر ور را معماوالي نظاام

تفاوتهايي ا يکدي ر دارند .در سيستمي مث سيست نوآوری ژاپن

(سيست ) ملي نوآوری  2مي نامند.

دپارتمان ها ی تحقيق و توسعه موجود در ن اهها خش عمدهای از

عنافر افلي سازنده يک سيست نوآوری سازمانهاا و نهادهاا

تحقيقات را انجام ميدهند .اين در حالي است که در سيسات ملاي

هستند .سازمانها آندسته از ساختارهای رسمي در جامعه هستند که

نوآوری آمريکا نقش مذکور يش تر ر عهده دانش اههاست .نهادها

ه هور آگاهانه رای منظور مشخصي ناا شادهاناد .ساازمانهاا در

نير ميتوانند در سيست های گوناگون متفاوت اشند؛ ه هور مثال در

حقيقت ازي ران فحنه نوآوری هساتند[ .]73رخاي از مها تارين

اياالت متحده يک محقق مطا ق قانون ميتواند قب از ثبت اختاراع

سازمانها ی تشکي دهنده يک سيست نوآوری عبارتند از ن اههای

کردنِ اختراع خود ،آن را چاپ و منتشر کند ،اما اين موضوع ارای
محققان اروپايي ممکن نيست.

7

. Innovation System

2

. National Innovation System

کارکرد و وظيفه افلي يک سيست نوآوری ه جريان اناداختن
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فرايند خلق دانش ،توزي دانش و استفاده از داناش اسات .عنافار

شناخت نحوه رفتاار و تعاما جمعاي دانشامندان در ياک واحاد

تشکي دهنده يک سيست نوآوری (سازمانها و نهادها) هم ي رای

دانش اهي ه روانشناسي اجتماعي و جامعه شناسي عل محتاج است

دست پيدا کردن ه اين مقصود نهايي ا يکدي ر در تعام هساتند و

و رای مطالعه قوانين مالکيت معنوی قلمروهايي همچون حقوق و

مجموعهای از فعاليتها را انجام ميدهند .رخي از مها تارين ايان

اقتصاد عل را ه کمک مي هلبد.

فعاليت ها آن هور که چاارلر ادکوئيسات آن را مشاخص مايکناد،
عبارتند از[:]73

سياست گذاری مبتني ر رويکرد سيستمي نير ه تبا خاودِ ايان
رويکرد از نوعي جامعيت رخوردار خواهد ود .اين سياستگذاری

 - 7فعاليتها ی تحقيق و توسعه؛

ه هور يک جانبه عرضه محور يا تقاضا محور نخواهد ود لکه همه

 - 2ظرفيتسازی ،آموزش و ازتوليد مهارتها؛

اهراف فرايند نوآوری را ه هور متناسب مورد مالحظه قرار خواهد

 - 8ايجاد ازارهای جديد رای محصوالت جديد؛

داد .سياستگذاری مبتني ر ن ااه سيساتمي هماان هاور کاه مالر اا

 - 4تشخيص و شفافسازی سطح کيفي مورد انتظار در ازار؛

خاهرنشان ميکند ا جستجو رای تشخيص معايب کارکردی سيست

 - 1تأسيس سازمان ها ی مورد نياز رای توسعه حاوزه هاای

آغاز ميگردد [ . ]74اين جستجو معادل ا پرسيدن اين سؤال است که
کدام خش يا عنصر سيست ه درستي کار نميکند يا ه هور اساسي

جديد نوآوری؛
 - 9شبکهسازی و يادگيریها ی متعامالنه؛

در سيست وجود ندارد .هن اميکه مشکلي در سيست ( ه هور مثاال

 - 1نهادسازی و تغيير نهادها ،قانون گذاری در حوزه علا و

نبود حرکت روان دانش ميان دانش اه و فنعت) شناساايي و علات
روز مشک نير شناخته شد ،راه رای رنامه ريری و سياستگاذاری

فنّاوری؛
 - 3فعاليت ها ی تمهيدی مث حمايت از فعاليتها ی نوآورانه
جديد؛

در راستای ح مشک

از خواهد ود.

رويکرد سيستمي ه نوآوری و خلق دانش ا وجود رتریهای

 - 4حمايت مالي از فرايندهای خلق دانش؛

محسوسي که ر رويکردها و نظريهها ی پيش از خود دارد ،نواقصي

 - 74ارائه مشاوره در زمينه فعاليتها ی نوآورانه.

را ه هدوش ميکشد و از جنبهها ی گوناگون انتقاد شده است .اين

همانطور که مشاهده ميشود ،رويکرد سيستمي ه فرايند خلاق

رويکرد ه هور مثال هنوز از دقت نظری الزم رخاوردار نيسات و

دانش نسبت ه رويکردهای خطي عرضه محور و تقاضا محور که در

سياری از مفاهي رايگ در اد يا ت مرتبط ا رويکرد سيستمي معموالي

خش ها ی پيشين ررسي شد ،ن اه جام تری دارد .در اين رويکارد

مفاهيمي تدقيق شده نيستند .ه هور مثال مفهوم نهاد در نوشتارهای

ضمن تأکيد ر فعاليتهای مهمي مانند فعالياتهاا ی تحقيقااتي در

گوناگون مرتبط ا اين رويکرد رای اشاره ه مقوالت مختلفي استفاده

علوم از يکسو و فعاليتها ی ازاريا ي و تشخيص نياز ازار از سوی

شده و گاه هجای مفهوم سازمان هکار رفته اسات .ايان اغتشااش

دي ر ،ه مجموعه متنوعي از فعاليتها و ازي ران دي ری که آنهاا

مفهومي در مورد تعري

دقيق خود سيست نوآوری نير وجود دارد.

نير فرايند نوآوری را متاثر ميسازند ،توجاه شاده اسات .رويکارد

هنوز توافق فراگيری ر سر اينکه چه عنافری ايد هعنوان عنافار

سيستمي عالوه ر اين ه هور ويژه ه اين موضاوع توجاه دارد کاه

تشکي دهنده سيست منظور شوند ،هوجود نيامده است و همان هور

فرايند خلق دانش ،فرايند ی است که در يک محيط نهادی ه وقاوع

که ويوتي نشان ميدهد ،نويسندگان مختل

رويکردهای متعاددی،

ميپيوندد و سياری از خصوفيات اين فرايند نتيجه آغشته ودن آن

گاه سخت گيرانه و گاه روادارانه در اين زمينه دارند [.]24
انتق اد دي ری که ه رويکرد سيستمي ميتوان کرد ،اين است که اين

در يک متن نهادی است.
رويکرد سيستمي ه خلق دانش نا راين يک رويکرد جام ن ر

رويکرد ،يک نظريه ( ه معنای دقيق) در مورد نوآوری و خلق دانش

و ميان رشتهای  7است .اين رويکرد جام ن ر است ،زيرا تالش دارد

نيست .روا ط علي ميان عنافر سيست ا يکدي ر و ا فرايند خلق و

تا تمام عوام تأثيرگذار ر فرايند نوآوری را در يک چارچوب واحد

توزي دانش ههور دقيق مشخص نشده است و ههمين خاهر رخي از

و منسج مطالعه کند .رويکرد سيساتمي همچناين رويکاردی مياان

محققان اين رويکرد را تنها نوعي چتر مفهاومي مفياد ارای تولياد

سيست ه حوزههای

حد های تجر ي و آزمون آن حد ها در فرايند تحقيق ميدانند[.]73

متفاوت علوم اجتماعي نيازمند است .اين رويکرد ه هور مثال رای

اين انتقادات البته از جاناب رخاي از نظرياهپاردا زان رويکارد

رشتهای است ،زيرا رای مطالعه اجرای مختل

سيستمي پاسخ داده شدهاند .دانشمنداني همچون نتاک الندوال دقيق
7

. Holistic and Interdisciplinary
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نبودن رويکرد سيستمي را نه يک نقيصه لکه امتيازی ارای آن اه

ايراني حسين مهدوی وارد اد يات علا اقتصااد شاد .مهادوی ايان

شمار مي آورند .اين محققان رآنند که رويکرد سيستمي نبايد يش از

چارچوب مفهومي را رای تبيين مشکالت مبتال ه اقتصاد نفتي ايران

اندازه از هريق نظريهپردازی سن ين شود[ .]27ايناان کلاي اودن و

در سال ها ی پيش از انقالب مورد استفاده قرار داد .ناا ار تعريا

انعطاف پذير ودن اين چارچوب مفهومي را نقطه قوتي ميدانند که

مهدوی ،يک کشور رانتيه کشوری است که هشک پايادار قسامت

ه کارگيری آن را رای تحقيقاات تجر اي در ماتنهاای اجتمااعي

اعظ درامد های خود را از ارز خارجي هدست آمده از فروش منا

مختل

زيرزميني خود هدست ميآورد[ .]22نظريه اقتصاد رانتيه در دهه 34

(جوام گوناگون) ميسر ميسازد.

ميالدی ه وسيله اقتصاادداناني همچاون ابالوی و لوچيااني ساط
يش تری پيدا کرد و ه مجموعه ررگي از کشاورها مخصوفااي در

 - 3نگاه به ايران
ورود شاخههای مختل

عل پژوهي و فنّاوری پژوهي اه اياران و

مطر شدن مسائ مرتبط اا سياساتگاذاری علا و فنّااوری در
کشور پديدارهای نسبتاي جديدی هستند .مطالعاات سيساتماتيک اا
نتايگ قا اهمينان در زمينه و ضعيت عل و فنّاوری در ايران سايار
اندک است .ا اين وجود تحوالت هوجود آمده در سالهای اخيار،
چااه در زمينااه تحقيقااات دانشاا اهي و چااه در حااوزه هااای
سياست گذاری چش انداز نسبتاي اميد خشي را در زمينه افال ايان
وضعيت هوجود آوردهاند.
در اين ميان مسئله نقش مکانيرمها ای اازار در توساعه علماي
کشااور و را طااه پااژوهش هااای دانش ا اهي ااا نيازهااای فاانعت
موضوعي اساسي و تعيين کننده است و اتخاذ رويکاردی درسات و
متعادل نسابت اه ايان مسائله يکاي از پايش فار

هاای افالي

سياست گذاری در زمينه توسعه علمي و فنّاوری کشاور اه شامار
ماي رود .در آنچاه اه دنباال خواهاد آماد ،ا تادا تاالش شاود تااا
تصويری واق گرايانه از وضعيت موجاودِ را طاه علا و نيازهاای
ازار در کشور و عل موجد اين وضعيت هدست آيد .در اداماه اا
تکيه ر يک رويکرد سيستمي ،ن اهي ه وضعيت مطلاوب خواهاد
شد و ه ارائه پارهای از توفيههای سياست گذاراناه ارای حرکات
ه آن سمت خواهي پرداخت.

خاورميانه و آ فريقا تعمي داده شد .بالوی ه هور مثال چهار ويژگي
اساسي را رای مشخص کردن يک ساختار اقتصادی ا عنوان رانتياه
پيشنهاد ميکند:
 - 7رانت (منا مالي هدست آمده از فروش مناا خاام) در
اين اقتصاد ،منب درامد افلي است؛
 - 2منشأ اين رانت ارز خارجي است؛
 - 8تنها خش کوچکي از جمعيت کشور در استحصاال ايان
رانت دخي هستند؛
 - 4دريافت کننده اوليه و افلي اين رانت حکومت است[]28
.
نظريهپردازان اقتصاد رانتيه رآنناد کاه ايان ويژگايهاا در هار
کشوری وجود داشته اشد ،اعث ميشود که کارکرد افلي حکومت
در آن کشور توزي منا

2

اشد .همان هور که داگال

ييتر خااهر

نشان مي کند ،رخالف يک کشور مبتني ر توليد که در آن حکومت
رای ان جام وظاي

خويش وا سته ه مالياتگيری از درامدهای ملي

است ،در يک اقتصاد مبتني ر توزي  ،حکومات خاود منشاأ افالي
درامد ملي است[ .]24نتايگ تفصيلي اين وضعيت چارچوب نظاری
رانتيه را ه وجود مي آورد .اين چارچوب نظری ه اکنون هعناوان
يکي از چارچوب های تبييني جاافتاده ماورد اساتفاده اقتصاادداناني
است که ر اقتصادهای رانتيه مطالعه ميکنند و در داخ کشور نيار
ه هور وسي در اد يات اقتصادی هکار مي رود [.]29 ،21

 1- 3ضعف ساختاري سويه تقاضا در اقتصاد ايران

يکي از مه ترين ويژگيها ی رآمده از يک ساختار رانتيه ،رواج

اقتصاد ايران يک اقتصاد مبتني ر منا زيرزميني هويژه نفات خاام

و تثبيتِ نوعي "ذهنيت رانتيه"  8در ميان آحاد اقتصادی است .فعاالن

است .اتکای شديد ر فروش منا نفتي هعنوان يکي از منا افلي

اقتصادیِ دارای ذهنيت رانتيه ه هاور معما ول ناوعي ايان يرگاي،

درامد ی کشور خصوفيات و ويژگيهاايي را اه هاور هبيعاي ار

سن يني و اينرسي پايدار را از خود ه نمايش ميگذارند که درسات

ساختارهای فنعتي موجود درکشور تحمي ميکند کاه در اد ياات

در نقطه مقا احسا

پايداری است که در اغلب

عل اقتصاد از آنها هعنوان ويژگيهای " رانتيه"  7ياد شده است.

کشورهای ک تر توسعه يافته در را ر حجور فقر و عقب مانادگي

فوريت و استر

مفهوم ساختار رانتيه رای اولين ار هوسيله اقتصاددان رجساته
2

. Resource Allocation
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مصرفکنندگاني ميکند که ادامه حيات آنها ه هور جدی وا سته ه

اقتصادی و تکنولوژيکي قا مشاهده است[.]24
علت افلي ه وجودآور نده اين اينرسي پايادار ناوعي اهميناان

تداوم يارانهها ی وسي دولتي است[.]24

خاهر کاذب از جريان روان و هميش ي درآمدهای حاف از فروش

يکي از خصلت های مه اقتصادهای وا سته ه درامدهای ناشي

زيرزميني در آينده است .انتظاار دائماي ارای تاداوم و حتاي

از فروش منا زيرزميني ک ه رای مقاله حاضار از اهميات وياژهای

افرايش درامد های خارجي ،هرينه کردن و مصرف را هعناوان ياک

خاش فانعت

منا
اف

رخوردار مي اشد ،عبارت است از تقاضای ضعي

ديهي تثبيت ميکند و رفاه نسبي فاراه آماده از ايان هريناه

رای توليدات علمي دانش اههاا و مراکار پژوهشاي .آنچاه کاه در

کردن پيوسته حس نياز و ضرورت را کاه ماادر هرگوناه ا اداع و

قسمت های اوليه اين مقاله از آن هعنوان کشش ازار ياد شاد و در

نوآوری است از آحاد اقتصادی سلب ميکند .همانطور که ِابالوی

واق ميتوان آن را هعنوان مجموعه مساائلي در نظار گرفات کاه

خاهر نشان ميکند ،تغيير معادله عِلي کار  -پاداش در ذهنيت رانتياه

اقتصادی متقاضي ح آنها هوسيله نظام علمي

ه اين شک رخ ميدهد که پاداش تبدي

ه امری حاضار ،از پايش

موجود و مستق از انجام کار و يا درگير شدن در يک فرايند سازمان
يافته توليد ميشود [.]28

خش ها ی مختل

کشور هستند ،در يک ساختار رانتيه سيار ضعي

و تقريباي غيرقا ا

مشاهده است.
نبود ياا کمرناگ اودن تقاضاا ارای توليادات دانشا اههاا و

ذهنيت رانتيه نوعي وضعيت روانشاناختي اسات کاه تاأثيرات

پژوهش اه ها ناشي از عادتکردن ذهنيت رانتيه ه چيری اسات کاه

عميقي ر نرخ توليد و هره وری هجای مي گذارد .در اين وضعيت

آنتوني زَهالن آن را شيوه "کليد در دست" مي نامد .زهالن در ايان

قراردادهای توليد نه از هريق محاسبات دقيق اقتصاادی و ررساي

مورد مي نويسد:

7

توجيهپذيری آن ها لکه ه منظور ا راز قدرداني واگذار مايگردناد.

"هن امي که دولت يا يک سرمايهگذار در خاش خصوفاي مايخواهاد

کارمندان خش عمومي تنها وظيفه خود را حجور در ساعتهاای

سدی سازد ،لن رگاهي را نا کناد ياا ياک کارخاناه شاکر تأسايس کناد،

تعيين شده در دفاتر خود ميدانند .کارآفرينان اه تادريگ از تولياد

روش انجام کار روشي روشن و ديهي است .سرمايهگاذار ايان موضاوع

شده و وارد معامالت زماين و مساکن مايشاوند .هتارين

را همچون پيش فرضي در ذهان خاود دارد کاه هتارين انتخااب ارای

ذهن های اقتصادی استخدام شدن در دولت را ه فعاليتها ی دي ار

قرارداد کسي است که متخصص ايان امار اسات و کاار را از هماه هتار

مأيو

ترجيح ميدهند .کار دني در ذهنيت رانتيه نوعي فعاليت حقير تلقي
شده و ه کارگران مهاجر و خارجي سپرده ميشودِ .بالوی ذهنيات
رانتيه را ه هور اساسي در تقا

آشکار ا اخالق کار مي يند[.]28

در ا تدای امر ه نظر مي رسد کاه درآمادهای سرشاار ناشاي ا ز
فروش منا خدادادی در چنين اقتصادی ميتواند مناا و ارز الزم

مي شناسد .از اين منظر خش علمي کشور و فرايندهايي کاه اا ياادگيری
توأم هستند ،فرايندهايي هشدت کُند و غريبه ا پاروژههاای مارتبط نظار
مي رسند .در رخي از وروکراسيهای عرب اين عبارات اهکارات شانيده
مي شوند که از مطالعات و ررسيها خساته شادهايا  ،پاروژههاای آمااده
مي خواهي  ،ما خواهاان نتيجاه هساتي  . ...نهادهاای فناي اومي در ايان
شرايط تنها در زمينه سوار کردن ايدههايي که اهوسايله مشااور خاارجي

رای هراحي رنامهها ی لندپروازانه توسعه اقتصادی را فراه آورد.

توليد شده تخصص مي يا ند  ...ميان اين حرکتهای توساعهای و جامعاه

حقيقت اين است که سياری از دولتهای فاحب اين درآمدها نير

علمي ه هور عملي هيچگونه تعام و گفت ويي وجود نادارد .اه اسااتيد

ه اين امر مبادرت ميورزند و خش عظيمي از درآمدهای خود را

دانش اه ها و دانشمندان شيمي و زيستشناسي اه هاور اساساي اهالعاي

رای پروژه های ررگ توسعه فناي اختصااص مايدهناد .چناين

داده نميشود و ا آنها هيچگونه مشورتي فورت نميگيرد "[.]21

رنامه هايي در کوتاه مدت نتايگ مثبتي رای اقتصاد ه ار ميآورند،

مطالعات موردی گوناگوني اين اظهارات را تأييد ميکنند .رای

وسي ايجاد شغ ميکنند و رونق و شکوفايي اقتصادی ه

مثال مطالعهای که اخيراي در دانش اه ويرجينيا هشک م وردکاوی ار

ه وجود آمده ا اين وجود ه داليا متعادد از

چند دپارتمان مهندسي نفات در دانشا اههاا ی عر ساتان ساعودی

جمله نبود ظرفيتهای تکنولوژيک قادر اه رقا ات لندمادت اا

(کشوری که ساختار رانتيه دارد ) انجام شده است ،نشان ميدهد که

همتايان ينالمللي خود حتي در ا زارهاای داخلاي نخواهناد اود.

ذهنيت رانتيه يکي از مه ترين عوام نبود پيوند ميان اين دپارتمانها

حمايت های دولتي از اين فناي نير که از از مح درآمدهای ناشي

و فناي نفتي کشور عر ستان را تشکي ميدهد[.]23

در مقيا

ار ميآورند .فناي

از فروش منا

زيرزميني تأمين ميشود ،در نهايات تاأثير معکاو

اهجااای گذاشااته و اه تاادريگ اي ان توليدکننادگان را تباادي

نبود يا ضع

تقاضا رای عل در ازار ايران خصوفيتي اسات

اه
7

. T urn-Key Mode
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که تأثيرات پردامنه و عميقاي را ار سااختار و رونادهای دروناي

قب ا و تقريب ااي همرمااان ااا پايااان گاارفتن جنااگ ،دانش ا اههااا و

دانش اه ها و پژوهش اه ها ی کشور گذاشته است .در خش عد ،اين

پژوهش اه های کشور وارد دوران جديدی از حيات خاود شادند و

تأثيرات مطالعه خواهد شد.

"توليد عل " ه شکلي اميدوارکننده همراه ا رشدی نمايي در کشاور
نجگ گرفت و اين رشد ساري در انادک زمااني جاي ااه اياران را
ه عنوان دومين کشاور توليدکنناده علا در سرتاسار جهاان اساالم

 2- 3آثار نبود تقاضا بر نهاد علم
از حدود  714سال پيش که عل جديد ا تأسيس دارالفناون (اولاين
دانش اه مدرن در ايران) ه خاک کشور قدم نهاد تاا قرياب يسات
سال پيش کارکرد نهاد عل در ايران اه هاور عماده اه ترجماه و

تثبيت کرد [ .]24نمودار زير روند کلي رشد مقالههای تولياد شاده
ه وسيله دانشمندان ايراني و نمايه شاده در نشاريههاای  ISIرا در
ازه زماني  7411تا  2444نشان ميدهد [.]84

"توزي " عل منحصر مي شده است .ا وجود اين از حدود دو دهاه

نمودار  )9روند کلی توليد مقالههاي علمی در ايران []33

ررسي رشد کمي توليدات علمي کشاور البتاه اياد از هرياق

توليد عل ا اين وجود هتنهايي رای اندازهگيری سالمت ياک

ن اهي ه کيفيت آثار منتشرشده نير مالحظه و تکمي شود .شاناخته

نظام علمي کفايت نميکند .همان هور که در خشها ی پيشين ايان

شده ترين روش رای اندازه گيری کيفيات توليادات علماي ررساي

مقاله مالحظه شد ،ن اه غالب در دنيای امروز در زمينه اندازه گيری

اندازه تأثيرگذاری آنهاست .اين ررسي ه هور مثال رای سال 2444

سالمت نهاد عل  ،يک ن اه کارکردی و سيستمي است .از منظر يک

ميالدی نشان ميدهد که در اکثر رشته های علمي ،اندازه تأثيرگذاری

رويکرد سيستمي تعدي شاده ،ساالمت نهااد علا در گارو انجاام

مقالههای دانشمندان ايراني پايينتر از مت وسط جهاني وده است[.]84

کارکردهای اقتصاد ی اين نهاد در کنار ايفای نقشهای اجتمااعي و

يکي از دالي اين موضوع همانطور که مهارداد و همکااران نشاان

فرهن ي آن در يک سيست ملي مي اشد .نا راين ارزيا ي جام نهاد

مي دهند ،پايين ودن ميران همکااری دانشامندان ايراناي اا همتاياان

عل در ايران امروز عالوه ر اندازه گيری نارخ تولياد علا و سااير

خارجي خود مي اشد .مطالعه سيستماتيک اين امار البتاه موضاوعي

شاخص های عملکرد دروني ايد مشتم ر پاسخگويي مفص

ه اين

خارج از چارچوب اين مقاله است.

پرسش اشد که :نهاد عل در کشور ت ا چه حد کارکردها و وظاي

رشد عرضه عل در کش ور در دو دهه اخير (دست ک ه لحاظ
کمي) نشان از پتانسي های نسبتاي االی خش پژوهش در کشور دارد
و اين اميد را ايجاد مي کند که در آينده نه چنادان دور تولياد علا
کشور ه سطحي قا مقايسه در عرفهها ی جهاني رسد.

خود را در قبال خشها ی مختل

اقتصادی ،اجتمااعي و فرهن اي

ايفا کرده است؟
پرداختن ه تأثير نهاد عل ر وجوه فرهن ي و اجتمااعي ايارانِ
معافر نياز ه مجموعهای از تحقيقات جداگانه و مفص دارد و در
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اينجا مجالي رای پرداختن ه آنها نيست .آنچه در اين مقاله مورد

درفد تحقيقات انجام شده رای ت ولياد هايچ محصاول

نظر است ،پرسش از کارکردهای اقتصادی عل است و اينکه نهااد

فنعتي مورد استفاده قرار ن رفته است[.]87

عل در ايران تا چه حد وظاي

خود را در قبال خشها ی فانعتي

کشور ايفا کرده است.

را طه ضعي

تحقيقات دانش اهي ا فنعت را ميتوان ا ن اهي

ه گرارش ساليانه عملکارد پاژوهش و فنّااوری در دانشا اههاا و

مطالعاتي که از هريق نوعي ن اه تجر ي و کار ميداني ه را طه

مؤسسات پژوهشي کشور نير هخو ي مشاهده کرد؛ ه هور مثال در

اين

سال  7834ا اينکه حداق  41دانش اه کشور يشتار از  74مقالاه

دو نهاد را تأييد ميکند .ه هور مثال مطالعه مفصلي که هوسيله جعفر

 ISIمنتشر کردهاند ،اما تعداد دانش اههايي که يشتار از  74اختاراع

اقری نژاد ر مجموعهای از ن اههای معتبار و فعاال ايراناي و نيار

ثبت شده داشتهاند محدود ه  1دانش اه وده است[ .]82ايان فافاله

مجموعهای از دانش اه ها ی کشور انجام شده است ،وضاعيت کلاي

ه وضاو نشاان مايدهاد کاه جهات گياری کلاي تحقيقاات در

شاخصهای ارتباط را ه اين شک خالفه ميکند [:]87

دانش اهها ی کشور حساسيت زيادی ه تجاری شدن نتايگ پژوهشها

عل و فنعت در ايران امروز پرداخته است ،ارتباط سيار ضعي

حدود  14درفد ن اهها ی فانعتي فاقاد مرکاری ارای
ارتباط ا دانش اه ودهاند؛

نداشته است.
در مجموع آنچه در اين زمينه ميتوان گفت اين است که نهااد

ميان ين حج ارتباط ميان ن ااههاا ی فانعتي اا سااير

عل حداق در محيط اقتصادی کشور نهادی ايروله است و پيوندهای

ازي ران فعال در زمينه خلق و انتشار دانش سيار ضعي

عل و فنعت پيوندهای چندان استواری نيستند .امروزه زنادگي در

وده است؛

محيط های پژوهشي و دانش اهي کشور محققان را در اندک زماني

حدود  94درفد از شرکت ها در ظرف يکسال ،کمتار از

ه اين نتيجه مي رساند که مسير الفع خلق دانش در ايران امروز تاا

 74قرارداد تحقيقاتي ا دانش اهها منعقد کردهاند؛

حد زيادی از يک مدل خطي تبعيت مايکناد کاه اا ودجاههاای

يش تر از  34درفد از ن اههاا فاقاد قارارداد همکااری

پژوهشي اختصاص يافته هوسيله دولت آغاز ميشود ،ا توليد علا

لندمدت ا دانش اهها ودهاند؛

در دانش اهها و پژوهش اهها اداماه پيادا مايکناد و در نهايات (در

حدود  94درفد موارد هيچ گاه تحقيق مشترکي را ا يک

هترين وضعيت) ا انتشار نتايگ تحقيقات در مجالت معتبر ينالمللي

دانش اه انجام نداده ودند؛

خاتمه مييا د ( نمودار .) 1

در ميان دانش اهها ی مورد مطالعاه شاده ،ايشتار از 94
بودجه پژوهشی

توليد علم
نمودار  )1مسير توليد علم در کشور

فرار نتايج به خارج از کشور
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اگر خواسته شود تا اين موضوع ا استفاده از اد يات رويکرد

ايجاد زمينه های مشاارکت و سارمايهگاذاری خاش

سيستمي يان شود ،ايد گفت که تحقيقات علمي در ايران ه هور

غيردولتي در فعاليتها ی پژوهشي و فنّاوری؛

عملي جرئ ي از يک سيست ررگترِ خلاق داناش و ناوآوری در

گسااترش رويکاارد تقاضاااگرا در خااش پااژوهش و

مقيا

ملي نيست و تقريباي فاقد پيوندهای سيستمي ا خشهای

فنّاوری؛

مختل

فنعتي است.

ايجاد ان يره در خش ها ی فنعتي و اقتصاادی ارای

تحقيقات علمي البته در هيچ کشوری هشک تمام و کمال در

سرمايه گذاری در تحقيقات از هريق رقا تيکردن توليد

خدمت خش ها ی اقتصادی نيستند .خشي از تحقيقات جهااني

در اقتصاد کشور و تقويت واحدهای تحقيق و توسعه

ه هور اساسي ارتباط مستقيمي ا ني ازهاای فانعتي و اقتصاادی

در خشها ی مذکور؛

اسرار هبيعت ه انجام مي رساند.

رقا تي کردن دست اهها ی پژوهشي کشاور اه منظاور

ندارند و فرفاي ه منظور کش

ا وجود اين  ،آن خش از تحقيقات کاه اا ن ااه اه نيازهاای

دستيافتن ه مريتها در فحنههای ملي ،ينالمللي و

اقتصادی سر و شک مي گيرند همواره جاي اه ويژه خود را دارند

تجاری کردن يافتهها ی تحقيقاتي؛

و همان هور که ررسيهای اين مقاله در خشهاا ی ا تادايي آن

ايجاد شرکت های مشترک تحقيقاتي ين دانش اههاا و

نشان ميدهد ( خش  ) 2- 2اين خش از تحقيقات از وزن قا ا

دست اههای اجرايي؛

توجهي در اقتصادهای توسعه يافته رخوردارند.

توازن آموزش و پاژوهش در دانشا اههاا و توساعه

عل افلي وضعيت خطي فوق در تولياد علماي کشاور را
همان هور که در خش پيشين مشاهده شد ،ايد در خصوفايات

تحقيقات مرتبط ا نياز خشهای فنعت ،کشاورزی و
خدمات[.]88

ساختاری اقتصاد ايران جستجو کرد که در آن ه هور هبيعي تقاضا

تحوالتي از اين دست تا زمان حاضر نير ادامه پيدا کرده است

و کشش سيار ضعيفي رای خدمات نهاد عل هوجود مايآياد.

و اکنون ه نظر مي رسد که درک نسابتاي خاو ي از اهميات ساويه

اين موضوع از جمله اعث شده است تا ن اه عرضاه محاور و

تقاضا و کشش ازار در محاف سياستگذاری علمي کشاور در

خطااي نساابت ااه توليااد دانااش د ر رنامااه ريااریهااا و

حال شک گيری است .يکي از عوام افلي شک گيری اين درک

سياستگذاری ها ی مرتبط ا توسعه علمي کشور حجاور نسابتاي

و توجااه جديااد ،شااناخت روزافاارون محافاا دانشاا اهي و

ديرپ ايي داشته اشد .ن اهي ه رنامهها ی اول و دوم توسعه نشان

سياست گذاری ما نسبت ه مدلها و نظريههايي وده است که ه

ميدهد که رو اين رنامهها در خش توسعه علمي ه هور کام

تقاضا رای دانش هعنوان عاملي مه در فرايند تولياد و توزيا

متوجه توانمندسازی نهاد عل رای توليد هرچه يشتار اوده و

دانش توجه قرار ميکند.

توجه چنداني ه "اثر خشي" اين توليدات در اقتصاد کشور نشده
است[.]88

نکتهای که در کنار اين شناخت جديد ايد هآن توجه داشت،
اين است که مدلها و نظريههای اخير (همان هور که در سرتاسر

ا وجود اين که ن اه عرضه محور در زمان حاضر نيار آثاار

اين خش از مقاله استدالل شده است) شرايط "موجود" در را طه

خود را تا حدودی در سياستگذاری علمي کشور حفا کارده

ميان نهادهای علماي و نهادهاای اقتصاادی در اياران اماروز را

است ،اما ه نظر مي رسد که دهه اخير را ايد دهه آغاز تحوالت

"تبيين" نميکنند .همان هور که ه تفصي در اين خش مالحظاه

در نظام سياست عل در ايران معرفي کرد ،ه هور مثال توجه اه

شد ،تقاضا رای دانش ه هور عملي نقش پررن ي در خلق دانش

وظاي  ،کارکردهای اقتصادی و اجتماعي عل در تدوين رناماه

در کشور ما ازی نميکند .نا راين مادل هاای تقاضاامحور ياا

سوم توسعه هشکلي جد ی در دستور کار قرار گرفت .توفيههای

مدلهايي که تقاضا را هعنوان يک عام افلي در نظر ميگيرند

زير ا ز مستندات رنامه سوم ه وضو ظهور نوعي ن اه جدياد

(از جمله رويکرد سيستمي) ا شرايط امروز کشاور ماا تناساب

همراه ا ت وجه جدی ه سويه تقاضا در رنامه ريری کالن علمي
کشور را ه نمايش ميگذارند:
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تبييني  74ندارند .اين مدلها ا ايان وجاود مايتوانناد اهعناوان
ال وهای مفيد ارای "تجاوير" سياساتهاا ی مناساب علماي و
فنّاورانه استفاده شوند.

اين کشش وده است.
تأم دقيق ر اين تحاوالت ماا را اه اتخااذ ياک رويکارد
سيستمي و ن اه همه جانبه ه تمامي اهراف فرايند خلق داناش،
البته نه رای تبيين وض موجود لکه رای تجوير سياستهاايي
همنظور حرکت هسمت وض مطلوب ،راهنمايي ميکند .اتخااذ

 - 9نتيجهگيري
تجر ه يادگيری تاريخي کشور های فنعتي لوک غرب در حوزه
سياست عل و فنّاوری ،همان هور که در مقاله حاضر ه تفصي
مالحظه شد ،نشان حرکت تدريجي از سادگي ه پيچيدگي است.
خوش يني رآمده از شرايط پس از جنگ جهاني دوم اين کشورها
را ه سمت واگذاری تمام نقش ها ه عل و تحقيقات دانش اهي
سوق داد .رکود اقتصادی دههها ی شصت و هفتاد سياستگذاران
و محاف تحقيقاتي را متوجه اين نکته ساخت که ازار موجوديتي
منفع و پذيرای ي چون و چرای تحوالت علمي نيست و خود
نقش تعيين کنندهای در سمت و سوی فرايندهای خلق دانش ايفا
ميکند .تأکيد ر نقش کشش ازار سپس در انتها ی قرن جای خود
را ه يک رويکرد چند عدی و سيستمي داد که ا عااد گونااگون
نوآوری و توليد دانش (مشتم ر ا عاد عرضه و تقاضا) را در يک
تصوير منسج و البته تکام يا نده گرده آورد.
در دو دهه اخير رخي از وجوه مه اين تجر ه تااريخي در
فجای سياستگذاری علمي ايران در حال ازتوليد خود وده و از
جمله امواج جهاني انتقاد از مدل خطي و عرضه محور و لاروم
توجه ه نقش کشش ازار در محاف سياستگذاری داخ کشور
ازتاب قا

توجهي پيدا کرده است .در اين مياان خصوفايات

ساختاری اقتصاد ايران که ه خاهر حجور پايدار ذهنيت رانتياه
ه هور هبيعي تقاضا رای نوآوری و خلق دانش را درسطح سيار
ضعيفي توليد مايکناد ،اعاث شاده اسات تاا تأکياد نظاری و
دانش اهي ر نقش کشش ازار در عم

ا چالش مواجه شاده و

مباحثه پيرامون نقش سويه تقاضا در خلق دانش ه هاور عملاي
تبدي

ه "گفت و در اب اهميت موجودی که وجاود خاارجي

ندارد" شود  .نتيجه الفص مواجهه ا اين پارادوکس هاقت فرسا
دعوت ه "ايجاد" کشش ازار از هريق دخالت دستوری دولات
( ه هور مثال ن اه شود ه رنامه سوم توسعه) دون در نظر گرفتن
محيط اقتصادی  -اجتماعي و شرايط مورد نياز رای رشد هبيعي
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يک رويکرد سيستمي در سياستگاذاری علا و تکنولاوژی در
ايران ه هور ضمني هاين معنا است که سياستهای توسعه دانش
در کشور ستهای مشتم ر سياستها ی منسج توسعه اقتصادی،
سياسي ،فرهن ي و آموزشي خواهد ود .سياست عل نير در يک
ارتباط ارگانيک ا مجموعه اين سياستها ضمن ماديريت نهااد
عل رای ايفای نقشهای اقتصادی و اجتماعي خود ه ظرافتها
و نيازهای دروني زيست ومِ عل توجه ويژه خواهد داشت.
پيشنهادهای منتگ از تحلي های ارائه شده در اين مقالاه کاه
ممکن است رای فرايندهای آتي سياستگذاری عل و تکنولوژی
در کشور مفيد اشند ،ه شر زير است:
 - 7کارکردهای عل منحصر ه کارکردهاای اقتصاادی ايان
نهاد نيست .معيارهای اندازه گيری سالمت کلي نهاد علا شاام
دو دسااته از معيارهااای درونااي و معيارهااای يرونااي اساات.
معيارهای دروني ناظر ر کيفيت فعاليتهای علمي و پژوهشاي
ه شک ذاتي هستند و از درون نهاد عل ر آن اعمال مايشاوند،
اما معيارهای يروني شايسات ي اجتمااعي و تاأثيرات اقتصاادی
عل را اندازه ميگيرند .سياست گذاری رای توسعه علماي اياد
هر دو دسته ايان معيارهاا را ارای اه تصاوير کشايدن وضا
مطلوب عل در نظر يرد و نوعي مديريتِ چند عدی ار علا
که تمام جوانب و ظرافت های ايان نهااد را در نظار مايگيارد،
اعمال کند.
 - 2توجه ه تفاوت معرفت شناختي ميان "تبيين" و "تجوير"
در اسااتفاده از رويکردهااا و نظريااههااا ی جديااد در فراينااد
سياست گذاری ضروری است .هر فرايند سياستگذاری معقولي
مسبوق ه دو مرحلاه مقادماتي اسات کاه عبارتناد از شاناخت
ريشه ها ی وض موجود و اتخاذ تصويری ايدهآل هعنوان وضا
مطلوب .مدلهای متأخر دانش که ايناک اهشاک روزافروناي
محاف سياست گذاری ما را تحت تاأثير قارار مايدهناد ،ارای
شناخت وض مطلوب توليد و توزي دانش در کشور ما مناسبند،
اما کمک زيادی ه شناخت وض موجود نميکنند؛
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