علم و فناوری

ضرورت تبديل دانش به فنآوري و ثروت ملي
محمدرضا عارف*  ،1،2ابوالفضل كياني بختياري

2

چکیده

در دوران كنوني توليد علم و جنبش علمي با رونق و پيش��رفت فنآوري به طوركامل آميخته اس��ت و ميتوان گفت كه توليد  ،گس��ترش و
ترويج علم تاثير چشم گيري در همه زمینههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور دارد .خوشبختانه با گزینش سياست هايي مانند راهاندازي
دورههاي تحصيالت تكميلي و پرورش نيروي انس��اني پیش��رفته ،افزايش اعتبارات پژوهشي و راهاندازي کانون های پژوهشي و پشتیبانی از
تکاپوهای پژوهشي كاربردي ،توليد علم كشور در دو دهه گذشته روندي فزاينده و خرسند كننده داشته است .چنين رويكردي دست یافتن
به جايگاه نخست علمي در منطقه را به هدف دست يافتني تبديل كرده است .رويكردي كه درسند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.
اكنون كه چرخ توليد علم در كشور با آهنگي پيش رونده در حركت است ،اين پرسش پدید آمده است كه اگر بنا باشد که توليد علم در كشور
از دیدگاه فنآوري مفيد نباشد ،فايده دست یافتن به جايگاه نخست علمي در منطقه براي كشور چيست؟ پژوهش های بنيادي در يك جا ميبايد
كاربردي شود و نيازهاي جامعه را برطرف سازد و اين هدف به بستر و سازوكار مناسب نياز دارد .سياستگذاران علمي كشور بايد با برنامه ریزی
سامانه همه جانبه فنآوري و نوآوري ،سیاست هائی را بينديشند تا توليد علم كشور به توليد فنآوري بیانجامد و كشور در اين راه بتواند به دانش
فني ،داد و ستد ،کار و کارگماری  ،ارزش افزوده ،صنعت برتر و در يك كالم به ثروت ملي دست يابد .در اين نوشتار تالش شده است تا ضمن
تاكيد بر اهميت پیوستگی در روند فزاينده توليد علم ،رتبه فنآوري كشور بر پایه شاخص ها و استانداردهاي جهاني ارزيابي شود و ضمن تاكيد
بر تبديل علم به فنآوري و ثروت ملي ،زيرساخت هاي مهم و آسان گرا در اين فرآيند آماده شوند و بایستگی ها نیز به آگاهی رسانده شوند.

واژگان كليدي:توليد علم،تبديل علم به فنآوري ،تجاري سازي پژوهش ها ،مدل تبديل علم به فنآوري.

*استاد ،تلفن ،)+9821( 66165935 :نشانی الكترونيكيAref@sharif.ir :
 .1دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف .
 .2بنياد پيشبرد علم و فنآوري در ايران.
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اهميت پیوستگی روند توليد علم

شكوفايي علمي كشور را فراهم نموده اند[.]3
برنامه چهارم توسعه كه با محوريت اقتصاد دانايي محور تصويب شد،
بایستگی ها و شاخص هاي كمي و كيفي مهمي را براي باال بردن و
گس��ترش علمي و فنآوري را فراهم کرده اس��ت .راه اندازی صندوق
حماي��ت از پژوهش��گران و فنآوران كش��ور ،گ��ردآوری و تصويب
اساس��نامه بنياد ملي نخبگان ،راه اندازی پايگاه اس��تنادی علوم جهان
اس�لام ( )ISCو نمايه سازی مجله ها در پايگاه های گوناگون مانند
پايگاه منطق ه اي اطالع رس��انی علوم و فنآوری و پايگاه نمايه جهاد
دانشگاهي( )SIDگام هاي مهمي در راستاي نهادينه ساختن فنآوری
علم به شمار مي رود.
اختص��اص  %3ازتوليد ناخالص داخلي براي گس��ترش و پیش��رفت
پژوهش ها در برنامه چهارم توسعه هدفگذاري شد كه گرچه برآورده
نشده است ،ولي جهش پذیرفتنی را در بخش هاي علمي ،پژوهشي و
فنآوري كشور فراهم نمود[.]4
در سال هاي گذشته ،راه اندازی بنياد ملي نخبگان  ،گسترش شركت هاي
دانش بنيان ،گردآوری نقش��ه جامع علمي كشور و  ...روند باال بردن

تا پیش از پيروزي انقالب اس�لامي ش��مار مستندها و مدارك علمي
جهانی پژوهشگران ايران از شماری چند بیشتر نمی شد.
اين در حالي اس��ت كه تا پایان سپتامبر س��ال  2012شمار مستندات
نمایه ش��ده ایران در پایگاه اسکوپوس 25820 ،عنوان رسيده است و
ايران در اين پايگاه جايگاه نخست را در منطقه از آن خود نموده است.
ترکی��ه در آمار ای��ن پایگاه با  22552عن��وان در رتبه دوم منطقه قرار
دارد[.]1
همچنين ،برپایه جديد ترين آمار تا پايان ژانويه س��ال  ،2012ش��مار
مس��تندات علمی نمایه شده جمهوري اس�لامي ايران در پایگاه ISI
نزدیک به  24745نوشتار بوده است که پس از ترکیه با  27612مستند
علمي در رتبه دوم منطقه قرار گرفته ايم.]2[ .
روند رشد توليدات علمي ،ايران تا سال  2011در نمودار(  )1نمایش
داده شده است.
همانگونه كه دیده مي شود ،سهم مشاركت جمهوري اسالمي ايران در
توليد علم جهاني1/2 ،درصد باشد.

نمودار  -1روند افزایش تولیدات علمی کشور
منبع :مستخرج از پایگاه اطالعات علمی ISI
دستيابي به چنين جايگاهي ،آني و آسان بدست نیامده است بلكه اين
برتري دس��تآورد راه اندازی زيرس��اخت هاي هدفمند در دهه هاي
گذش��ته است .زير ساخت هايي همچون :گردآوری و تصويب اسناد
باال دستي و ترسيم اهداف آرماني ،برنامه ريزي هاي درست و ايجاد
زيرساخت هاي علمي و پژوهشي الزم می باشد .
براي نمونه ،راه اندازی دوره های تحصيالت تکميلی ،ايجاد انجمنهای
علمی در زمینههای تخصصی ،راه اندازی کانون های رشد و قطب هاي
علمي ،گس��ترش و پیش��رفت فنآوري هاي نو ،انتشار نشريات علمی
با کمک مالی دانش��گاهها و سازمان های پژوهشی و آغاز ارائه مجوز
و اعتبارده��ی به نش��ريات علمی تخصصی از س��وی وزارت علوم،
تحقيقات و فنآوری و وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی و
دانش��گاه آزاد تالش های مهمي بودند كه زير ساخت هاي الزم براي

علمي ايران را آسان تر و با شتاب نمود.
در دهه كنوني كه دهه عدالت و پيشرفت نامگذاري شده است ،مي بايد
نتیجه پژوهش ها بسوی ايجاد فنآوري و توليد ثروت ملي ،پیشرفت و
رفاه جامعه باشد كه اين رويكرد نيز افزون بر سياستگذاري ،تصميم سازي
و تصميم گيري درست مستلزم گس��ترش و پیشرفت زيرساخت هاي
تبديل دانش به فنآوري است.

اهميت تبديل دانش به فنآوري

اکن��ون ،تبديل علم به ث��روت مهم ترین وظیفه دس��ت اندرکاران و
فرآورندگان علم و فنآوري كش��ور اس��ت .دانشگاه به تنهایی توان به
پایان رس��اندن رس��الت علمی و آرمان پایانی تبديل علم به ثروت را
ن��دارد ،براي ايج��اد اقتصاد دانش بنيان مي بايد اف��زون بر پویا کردن
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دانش��گاه ها ،س��اختارهاي دانش بنيان و فنآوري مح��ور را ايجاد و
پش��تیبانی نمود.بيگمان توليد علم منجر به تولي��د فنآوري و ثروت
مي ش��ود؛ ولي بدون برنامه ريزي و سياس��تگذاري درس��ت و ايجاد
زيرساخت هاي مناسب رسيدن به فنآوري و صنعت برخاسته از علم
درون كشور برآورده نخواهد شد.

 -3نوآوري و اقتباس فناوري
-4زيرساختهاي فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ()ICT
در س��ال  ،2012برپایه رتبهبندي بانك جهاني از  ،KEIسوئد با رتبه
نخس��ت در بين  146كش��ور باالترين و هايتي ب��ا رتبه  130كمترين
ش��اخص اقتصاد دانش را به خود اختص��اص دادند .ايران با رتبه 94
نس��بت به رتبه س��ال 2000خود كه  95بود ،يك رتبه پیشرفت نموده
است[.]5
وضعيت جمهوري اس�لامي ايران در اين شاخص نسبت به برخی از
كشورهاي گزینش شده برپایه دسته بندي سند چشم انداز ايران 1404
در جدول( )1نمایش داده شده است.

ش�اخص هاي جهاني س�نجش فن�آوري و جايگاه
كشور

رتبه فنآوري كشورها ،برپایه مجموعه اي از شاخص هاي استاندارد جهاني
توسط مراجع معتبر بين المللي ارزيابي و همه ساله گزارش مي شود .در
اين نوش��تار ضمن معرفي ش��اخص هاي مهم سنجش فنآوري ،رتبه
جمهوري اس�لامي ايران و كش��ورهاي منطقه( مورد تاكيد درس��ند
چشم انداز ايران  )1404در هر شاخص ،سنجش مي شود.

ب -شاخص دستيابي فنآوري)TAI( 4
ش��اخص دستيابي فنآوري دربرگیرنده :عوامل توليد فنآوري ،گسترش
نوآوري هاي تازه ،گسترش نوآوري هاي گذشته و مهارت هاي انساني
مي شود كه در جدول ( )2نمایش داده شده است.
اين شاخص توس��ط UNDP5گزارش مي شود .جمهوري اسالمي

الف -شاخص اقتصاد دانايي :)KEI( 1
روش شناس��ي ارزيابي اقتصاد دانايي توس��ط بانك جهاني ()WB

19

برپایه شاخص تجمعي 2بنا شده كه بيانگر آمادگي يك كشور يا منطقه
به سوي اقتصاد دانايي محور است .اين شاخص بر پايه ميانگين ساده
چهار «زير شاخص» 3كه بيانگر چهار محور اقتصاد دانايي ميباشند،
بنا شده است:
 -1مشوقهاي اقتصادي
 -2تعليم وتربيت

ايران از دیدگاه ش��اخص دس��تيابي فنآوري میان  72كشور از رتبه 45
برخوردار است جدول(.]6[ )3
ج -شاخص گنجایش نوآوري )ICI(6
اين شاخص كه توسط  UNCTAD7گزارش مي شود دربرگیرنده
زير شاخص هاي :س��رمايه انساني ،پویائی فنآوري ،شمار كاركنان
1.Knowledge Economy Index.
2. Aggregate Index
3. Sub-Index
4. Technology Achievement Index

5 .United Nations Development Program.
6. Innovation Capacity Index.
7. The United Nations Conference on Trade and Development
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در واحد هاي پژوهش و پیشرفت( ،)R&Dشمار نوآوری ها و شمار
انتش��ارات علمي در هر يك ميليون نفر است[ .]7جمهوري اسالمي
ايران از دیدگاه شاخص گنجایش نوآوري از رتبه جهاني  85برخوردار
است که در جدول( )4آورده شده است [. ]8

د -شاخص عملكرد رقابتي صنعتي )CIPI(2
اين ش��اخص توسط  UNIDOگزارش مي شود و دربرگیرنده چهار
زيرشاخص مي باشد .دو زيرشاخص گسترش صنعت را اندازه گيري
مي كند كه دربرگیرنده سرانه ارزش افزوده صنعتي و صادرات صنعتي
است و دو زيرش��اخص نيز سطح نوآوري يك كشور و عمق صنعتي
شده آن را ارزيابي مي كندجدول( .) 6افزون بر آن ،اين شاخص ارزيابي
مي كند كه يك كشور تا چه اندازه وارد شاهراه فنآوري و گذر از صنايع
با فنآوري پايين به سوي فنآوري پيشرفته شده است. ]11[ .

مس��تمر فنآوري هاي نوین در بلند مدت است كه بستگي تام به زير
س��اخت ها عمومي نوآوري ،وجود محيطي براي نوآوري در خوشه
هاي صنعتي و استحكام پيوند هاي بين اين دو عامل دارد[ . ]9جدول
( ) 5چگونگی برخي از كش��ورهاي گزینش شده در اين شاخص را
نمایش مي دهد[. ]10

ه -شاخص گنجایش علوم و فنآوريSTCI3
اين شاخص ،دو زير شاخص مهم زير را اندازه گيري مي كنند:
الف -گنجایش داخلي كشورها دربرگیرنده :سهم هزینه های  R&Dاز
توليد ناخالص داخلي ،شمار دانشمندان و مهندسان در ميليون نفر ،سهم
صادرات با فنآوري باال از همه صادرات.

د -شاخص گنجایش نوآورانه ملي()NICI
اين شاخص توسط مجمع جهاني اقتصاد() WEF 1گزارش مي شود
و نمایش توانايي يك كشور براي فرآوری و تجاري سازي يك جريان

1.World Economic Forum.
2. Competitive Industrial Performance Index.
3 . Science& Technology Capacity Index.
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ب -همکاری های علمي جهانی دربرگیرنده :شمار مجله های جهانی،
چگونگی زيرساخت ها ،پیوندها و فنآوري.
بر پایه اين شاخص ها ،كشورها در گروه كشورهاي پيشرفته ،حرفه اي،
رو به پیشرفت و عقب مانده دسته بندي مي شوند .جدول (. ]12[ .)7
جمهوري اس�لامي ايران بر پایه اين شاخص در دسته كشورهاي رو
به پیشرفت می باشد.

ش��اخصها چون ضری��ب نفوذ تلفن همراه ،ضری��ب نفوذ اینترنت و
اینترنت پرسرعت فاصله بسیاری با جایگاه نخست در منطقه دارد.
دس��تاوردهای بدس��ت آمده حکایت از آن دارند که در مواردی چون
گسترش دولت الکترونیک و سرانه پهنای باند اینترنت نسبت به آنچه
در س��ند چش��م انداز هدف گذاري شده است؛ فاصله زیادی داریم .بر
این پایه در زمینه شاخص گسترش دولت الکترونیک ،با اینکه باال رفتن
 8پلهای ایران در مقیاس جهانی ،باال آمدن با شتاب تر کشورهای منطقه
باعث ش��ده که جایگاه ایران در فاصله سالهای  2009تا  2012بدون
تغییر باقی بماند.جدول(. ]13[ )8
دول��ت الکترونیک��ی از  3زی��ر ش��اخص "زیر س��اختهای فنآوری
اطالعات"" ،خدمات بر خط" و "س��رمایه انسانی" تشکیل میشود که
جایگاه ایران در زمینه زیر ش��اخص "سرمایه انسانی" بدون تغییر مانده

ز -وضعيت جمهوري اسالمي ايران از دیدگاه شاخص ICT
در برنامه پنجم توس��عه کشور در زمینه ارتباطات و فنآوری اطالعات،
هدف رسیدن به جایگاه دوم در برخی از شاخصهای فنآوری اطالعات
و ارتباطات بوده اس��ت ،در حالی که كش��ور در زمینه توسعه فنآوری
اطالع��ات و ارتباطات به غی��ر از ضریب نفوذ تلفن ثاب��ت ،در دیگر
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و همچنان در ردههای پایانی فهرست کشورهای منطقه قرار دارد .برای
نمونه در سنجش با کشور عربستان ،ایران به غیر از ضریب نفوذ تلفن
ثابت ،در بقیه زیرش��اخصهای گسترش ارتباطات مانند ضریب نفوذ
تلفن همراه ،ضریب نفوذ اینترنت ،اینترنت پرشتاب و سرانه پهنای باند
گسترده اینترنت فاصله بسیاری وجود دارد.

اين راه بتواند به دانش فني ،کارگماری ،ارزش افزوده ،صنعت و در پایان
به ثروت برس��د و اينكار از راه گذر اندیش��ه به محصول و پشتیبانی از
تجاري سازي يافته هاي علمي فراهم مي شود .مهمترين رهنمودهايي
كه در اين زمينه مي توان ارائه داد عبارتند از:
 -1پدید آوردن پیوند تنگاتنگ میان دانشگاه ها و کانون های صنعتي
كشور برای آگاهي از نيازهاي پژوهشي آنان.
 -2برآوردن بخش��ي از هزينه هاي پژوهش و توسعه گسترش توليد
توس��ط دولت به شرطي كه دستاوردهاي پژوهشي آنان برای برطرف
کردن نيازهاي جامعه ،كاهش دشواری ها ،افزايش بهره وري ،كاهش
هزينه هاي توليد  ،افزايش ارزش افزوده كاالها ،صرفه جويي ارزي و
افزايش صادرات غيرنفتي كشور باشد.
 -3سهيم كردن پژوهش��گران در دستاوردهاي ناشي از تجاري شدن
پژوه��ش های خ��ود و نبايد تنها با پرداخت اضاف��ه كار يا دادن لوح
سپاس��گزاری از تالش های پژوهشگران سپاس��گزاری شود .آسوده
خاطر كردن پژوهش��گران از دغدغه معيشت مي تواند بهترين مشوق
آن��ان به روي آوري به پژوهش های كاربردي باش��د كه س��ود آن به
بشريت و افتخار آن برای كشور مي شود.
-4دادن بخش��ودگی ه��اي مالياتي به واحده��اي توليدي  ،صنعتي يا
تجاري كه به پدید آوردن بخش پژوهش و گسترش دست زده اند.
• برپائی همه جانبه س�امانه فراگیر حقوق مالكيت معنوي ،ملي
و جهانی
نوآوری های ثبت شده يكي از شاخص هاي فنآوری است كه در نقشه
فراگیر علمي كشور نيز به آن توجه ويژه اي شده است .سال هاست شمار
نوشتارهای علمي و شمار ثبت نوآوری ها با هدف دو شاخص مهم
در اندازه گيري توليد علم و فنآوری كش��ورها بکار گرفته می ش��وند.
درباره اهميت پیوند دو شاخص شمار نوشتارها و ثبت نوآوری ها همين
بس كه همبستگي میان شمار نوشتارهای علمي و ثبت نوآوری ها مي تواند
به طور نس��بي نمایش��ی از پیوند و اثر گذاری و برهمکنش دو طرفه

زير ساخت هاي تبديل دانش به فنآوري

بسیاری از مردم به تفاوت دانش و فنآوری آشنايي دارند؛ ولی چگونگی
دگردیسی دانش به فنآوری برای بیشتر مردم ،حتی بسیاری از کارشناسان،
ش��فاف نیست .مهمترین مؤلفه در دگردیس��ی دانش به فنآوری ،آماده
بودن زیرساخت های الزم در جامعه می باشد [. ]14
• فراهم آوردن نظام ملي نوآوري
نظام ملي نوآوري در کشورهاي رو به پیشرفت موضوع تازه ای است که
به آن کمتر توجه شده است و کشورهاي رو به پیشرفت برای دستيابي
به پیشرفت و گسترش همه جانبه نياز به برنامه ریزی درست اين سامانه
دارن��د .نقش دولت ها برنامه ریزی  ،راه اندازی س��امانه و مديريت اين
سامانه مي باشد .دولت ها با سياست گذاري هاي خود بر عملکردهاي
بنگاه هاي اقتصادي به ويژه بنگاه هاي اقتصادي خصوصي تاثير می گذارند
و پیوند های میان نهادهاي نظام ملي نوآوري را آسان مي كنند .در برنامه
چهارم اين نياز بخوبي دیده شده است و در ماده  45دولت موظف شد
تا نسبت به برنامه ریزی و پیاده سازي سامانه ملي نوآوري تالش نمايد
كه البته تاكنون اين هدف برآورد نشده است.
• تجاري سازي دستاوردهای پژوهشی
امروزه ،آش��کار شده اس��ت که تبديل علم به ثروت از راه شکل گيري
فرآيند نو آوري و فرآوری و فروش فرآورده های نوین دس��ت یافتنی
است .به اين ترتيب است که علم به ثروت و سرانجام رفاه جامعه منجر
مي ش��ود .بنابراين ،سياستگذاران علمي و فنآوري كشور بايد چاره اي
بينديشند تا تبديل علمي كشور منجر به تبديل فنآوري شود و كشور از
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• راه اندازی و گسترش کانون های پژوهش و پیشرفت ()R&D
اکنون ،نوآوري ها از بزرگ ترين دارايي هاي ش��ركت ها و کانون های
صنعتي روز دنيا به شمار مي رود .بنابراين ،در بيشتر كارخانه ها و روی
هم رفته شركت هاي اروپايي و آمريكايي ،بخش ويژه ای به نام «»R&D
يا پژوهش و پیشرفت وجود دارد كه مسئول بررسي نمونه ها و اندیشه
های پیش��ین و كار روي نوآوري ها نوین گرئی های بروز است .وجود
بخش پژوهش و پیشرفت افزون بر درآمدزايي كالن ،باعث دگرگونی های
بزرگی در رفاه و روش های زندگي مردم مي شود .آزمودن های چند دهه
گذش��ته گویای آن است که آن دسته از شركت هايي که پیوند میان علم
و فنآوري را کاربردی نموده اند ،از پیشرفت با شتاب تری در سنجش با
سايرين برخوردار بوده اند .البته در گذشته ،فاصله زمانی میان بکارگيری
نتيجه پژوهش ها در توليد فنآوري در آغاز این فرآیند بسيار زياد است
که گاهی به يک قرن می رسيد ،ولی اکنون اين زمان به چند سال رسيده
اس��ت .کشورهاي پيشرو در علم و فنآوري درصد بيشتري از  GDPرا

علم و فنآوری باش��د.براي برآورده ش��دن هدف دس��تیابی به جايگاه
نخست فنآوري در منطقه بر پایه برنامه چشم انداز ايران  ،1404چاره
اي جز همکاری و همیاری در س��طوح فرامنطقه اي و جهانی نداريم.
يكي از بایستگی هاي مهم در روند پیشرفت فنآوري ،گسترش شمار
ن��وآوری های جهانی اس��ت و اين نكته برآورده نمي ش��ود مگر در
پيوستن به پیمان نامه هاي مهم جهانی ثبت شود و پشتیبانی از نوآوری
ه��ا رواج یابد .از مهمترين س��ازمان هاي پش��تیبانی از ثبت نوآوری،
س��ازمان جهاني مالكيت فكري )WIPO( 1اس��ت ،پس از س��ال ها
تالش جمهوري اس�لامي ايران به WIPOپیوسته شد ،ولي تاكنون
ش��رايط براي پيوستن به مهمترين پیمان نامه  WIPOكه پیمان نامه
مهم جهانی ثبت نوآوری ها  )PCT( 2است فراهم نشده است.
پیمان نامه WIPOدربرگیرنده ٢٢پیمان نامه جهانی اس��ت كه يكي
از مهم ترين آنها ،پیمان نامه جهانی ثبت نوآوری ها ( )PCTاست كه
ايران هنوز به آن نپيوسته است.

1.World Intellectual Property Organization
2. Patent Corporation Treaty
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وضعيت بخش هاي تحقيق و توسعه در كشورها
بر بیش��ترین بهره وري از توان داخلي ،با هزينه نمودن زياد به جذب
کارشناسان نخبه از كشورهاي ديگر مي پردازند.
• راه اندازی و پشتیبانی دانشگاه كارآفرين
دانشگاه كار آفرين زمینه ای است كه كار آفرينی نوین در آن فراهم مي شوند.
اين کانون ها از افراد كارآفرين پشتیبانی مي كنند  .اين پشتیبانی دربرگیرنده
پشتیبانی هاي آموزشي ،مالي و بازار يابي است  .در نتيجه کارآفرينان امكان
دسترسي به كتاب خانه ها ،آزمايشگاه ها و  ...را پيدا مي كنند .
در چنين دانشگاه هايي براي سرمايه گذاران زمینه هائی فراهم مي شود تا
کانون های نوین كسب و كار را فراهم آورند و با آنها همكاري مي شود تا
دشواری های آنها پيش بيني شوند و فرصت هاي بدست آمده را بکارگیرند
كه خود آزمودنی ارزشمند در میدان های مالي و بازار يابي است .
دانشگاه كار آفرين می بايد به بازار دسترسي داشته باشد و از آزموده افراد
کاردان و کارشناس در بازار بهره ببرد .همچنين ،وجود افراد توانا و شايسته ،
عالقه مند و کارآفرین در چنين سازمان هائی ضروري است[.]15
در اين کانون ها پیوند های میان افراد و گروهها به صورت باز و افقي است
كه بیش��تر غير رسمي نيز مي باشد .بودن نشست ها براي تبادل داده ها و
فعاليت ها ضروري است و از اندیشه های تازه و نوآورانه پیشباز مي شود.
هر چند كه بايد مكانيزم هايي براي پیوند میان اندیشه های نوین وجود داشته
باش��د تا كار گروهي با ارزش و س��ودمند شود  .در اين دانشگاه ها نيروي
انساني و به ویژه دانشجويان با ارزش ترين زمینه کار می باشند و از خطر
پذيري و نوآوري آنها نيز پشتیبانی خواهد شد .مي توان شعار اين دانشگاه ها
را آرمان مدون  ،آينده نگر  ،مشتري گرا و نو آور نوشت.
برخي از ويژگي هاي دانشگاه كارآفرين به شرح زير است[:]16
• ساختار غير متمركز بودن

به ( )R&Dتخصيص مي دهند .جدول( .)9البته ،ناگفته نماند که درآمد
کشورها با هم يکسان نمی باشند و برای نمونه :درآمد چين سنجش پذیر
با ديگر کشورها نيست و درصد کمي از آن نيز مبلغ زيادي مي شود ،ولي
آنچه روشن است آنها براي جذب و بکارگیری بهينه اين بودجه ،برنامه و
راهكار هاي مناسب دارند و مي توان گفت كه بیشتر آن را جذب مي كنند.
روي هم رفته کشورهاي رو به پیشرفت به اهميت پژوهش ،گسترش
و پیشرفت پي برده اند و براي آن هزينه مي کنند( جدول .)10باید این
مهم یادآوری ش��ود كه بخش زيادي از اين هزينه  R&Dرا بخش
خصوصي پرداخت مي نمايد .نتيجه اين پژوهش ها افزون بر بهبود روند
هاي موجود ،گذر از جهانی ،پویا و پیوس��ته بودن در بازار هاي جهاني
است .نگاهي گذرا به كشورهاي صنعتي و داراي رتبه مناسب جهانی در
زمينه فنآوري ،پیوند شفاف سهم باالي بودجه هاي پژوهش ،گسترش و
پیشرفت با اندازه پيشرفت هاي صنعتي آن كشورها را روشن مي نمايد.
بخش های تحقيق و توسعه مانند بخش هاي مهم در صنعت است ،در
ايران از  15000بخش صنعتي در كشور كه پروانه وزارت صنايع را دارند،
تنها ١٥٠٠مركز ،بخش تحقيق و توسعه دارند و به عبارت ديگر از هر 10
کانون صنعتي ،تنها يك کانون داراي بخش تحقيق و توسعه است.
همچنين ،يكي از دش��واری ها بر سر راه گسترش دانايي محور كشور،
بودجه كم پژوهش و دشواری بزرگ تر اين است كه از اين اندازه كم،
تنها ١٠درصد به طور هدفمند و سياست گذاري شده ،هزينه مي شود.
در نتيجه ،ارزش افزوده پژوهش ها در كشور پائین می باشد .از سوي
ديگ��ر ،تنها از  ٢٥درصد ی��ا نزدیک به يك چهارم توان پژوهش��ی
كش��ور بکارگرفته مي ش��ود و س��ه چهارم توانائی هاي پژوهشگران
ايراني بکارگرفته نمی شود .در حالي كه در كشورهاي پيشرفته افزون
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• عمودي و افقي بودن پیوند ها
• در انحصار نبودن داده ها
• گروهي بودن كارها
• برخورداربودن از ساختار سازماني كه از اندیشه های تازه جلوگیری ننماید.
• مهار کردن آسان گیر و غير رسمي
• داشتنكاركنانتوانمند
• پشتیبانیمديريت
• سپاسگزاری مديريت از افراد ريسك پذير
• سپاسگزاری مديريت از افراد صاحب ايده
• بردباری كردن انحراف از آئین نامه های كار كنان
• سرپرس��ت شدن برنامه های كار آفرينانه  ،داشتن تنوع در پشتیبانی هاي
ماليمديريت
• پشتیبانی مديريت از برنامه های كوچك آزمايشي
• به كار گيري اندیشه های نوین كار كنان
• فراهم آوردن زمینه های مالي براي آغاز طرح هاي نو
• قدرت تصميم گيري مديريت

جنبه علمي و پژوهش��ي اين پژوهش ها رن��گ فنآورانه دارد و كمتر به
بررس��ی های دانش��گاهي و غيركاربردي پرداخته مي شود .پشتیبانی از
پارك هاي فنآوري مي تواند در گسترش و رشد اقتصاد نقش مهمي را
بازی نمايد.

دستاوردها

تکمیل چرخه" اندیشه" تا "بازار" و تبديل علم به ثروت ،پیوند دانشگاه به
صنعت و مردم ،مرجعیت علمی و بدست آوردن مقام اول علم و فنآوري
منطقه ،مرز شکنی علمی و کش��ف راه های مناسب ،گسترش و کسب
کار دانش بنیان ،اصالح مدیریت همزمان با افزایش اعتبارات پژوهشی و
پش��تیبانی پژوهش بخش غیر دولتی از تالش هائی است كه مي بايد در
فرآيند تبديل علم به فنآوري بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
گسترش و بهبود شاخص هاي فنآوري و نوآوري كشور مستلزم برآورده
شدن گسترش بر پایه دانايي و نيازمند فراهم آمدن و گسترش سازمان
ملي نوآوري برای راهنمائی و آسان کردن هدفمند برآورده شدن نوآوري
در س��طوح كالن ،ميانه و خرد در جامعه اس��ت .اين س��ازمان ،بر پايه
دانشگاه كارآفرين برای نسل سوم دانشگاه پدید می آید .بدين ترتيب،
با پدید آمدن دگرگونی در دانشگاه هاي سنتي و پذيرش نقش گسترش
اقتصادي ،دانشگاه کارآفرين افزون بر آموزش و پژوهش ،عامل برآورده
شدن نوآوري فنآورانه به ويژه در فضاي فنآوري هاي پيشرفته مي شود
و از اين راه پايه هاي نظام ملي نوآوري ايجاد و زمينه براي برآورده شدن
توسعه بر پايه دانايي فراهم مي شود .اين روند در کشورهاي گوناگون
دنيا و مستقل از فرهنگ و بوم داراي نمونه هاي موفق فراواني است که
مي بايد مورد توجه قرار گرفته و بومي سازي شوند.
با اين رويكرد زيرس��اخت هايي همچون :گسترش بازار دستاورده های
دانايي محور ،تجار ي سازي دس��تاوردهاي پژوهشي و نوآوري ،برنامه
ریزی و برقراري كامل س��ازمان همه جانبه حقوق مالكيت اندیشه های
معنوي ،ملي و بين المللي ،راه اندازی و گسترش پاركها و کانون های رشد
علم و فنآوري و گسترش شركت هاي دانش بنيان در برنامه هاي پیشرفت
كشور ضرورتي اجتناب ناپذير است .افزون بر آن ،ضرورت دارد دولت و
مجلس شوراي اسالمي و ديگر سياستگذاران علم و فنآوري در تخصيص
سهم مناسب از توليد ناخالص داخلي و تامين به موقع اعتبارات علمي و
فنآوري به طور جدي همت نمايند .پشتیبانی از انجمن هاي علمي ،انجمن
ها و تشكالت صنفي ،توجه بيشتر به تامين منابع مالي برنامههاي صنعتي
از سوي نظام بانكي ،توجه جدي به اجرايي شدن سند چشم انداز ،نقشه
جامع علمي كشور و احكام برنامه پنجم توسعه برپایه پژوهش ،فنآوري،
نوآوري و تبديل علم به فنآوري وثروت ملي از نكات مهمي می باشند
كه مي بايد بيش از پيش مورد توجه و تاكيد قرار گيرد.آنچه روشن است؛
گسترش شاخص هاي فنآوري با راه اندازی و گسترش زيرساخت هاي
فنآوري فراهم مي شود و براي گسترش همه جانبه كشور ،چاره اي جز
نگاه جدي به سياست هاي استاندارد علم ،فنآوري و نوآوري نداريم.

فنآوري ،جزئي از كار آفريني است و پيشرفت و گسترش آن در خدمت
توليد كا الها و خدمت كار آفريني است  .دانشگاه مي تواند از راه شناسايي
و بكار گيري عوامل محيطي  ،اقتصادي و فرهنگي پدیدار شدن كار آفريني
را آسان سازد ،چرا كه كشوري كه داراي شمار زيادي كار آفرين باشد از
زمینه های اقتصادي و فنآورانه قويتري برخوردار خواهد شد.
• گس�ترش پاركها و کانون های رش�د علم و فنآوري و گسترش
شركت هاي دانش بنيان
پارك هاي علمي و پژوهشی و شركت هاي دانش بنيان نقش و جايگاه
مهم��ي در عرصه اقتصادي به ویژه اقتصاد مولد دارند .با فني و کاردانی
شدن میدان اقتصادي و افزايش جايگاه علم و دانش در رشد و گسترش
اقتصادي ،پارك هاي فنآوري موجب رشد اقتصاد مولد مي شود .اقتصاد
مولد مي تواند نيازهای علمي خود را از راه بررسی ها و پژوهش هايي
كه به وس��یله پارك هاي علمي و پژوهش��ی صورت مي گيرد ،بدست
آورد .اقتصاد مولد مي تواند پیوند نزديكي با پارك هاي علمي ،فنآوري و
پژوهشی داشته باشد .رشد توليدات و گسترش توليد كاال و خدمات به
فنآوري و دانش وابستگي زيادي دارد و اقتصاد مولد مي تواند با كمك
علم و فنآوري بر گسترش و كارايي خود بيفزايد ،حلقه پیوند اقتصاد مولد
و پاركهاي علمي و پژوهشی علم و دانش مي باشد .اقتصاد مولد با بهره
برداري از دس��تاوردهای بررسی ها و پژوهش هاي اين پارك ها ،رشد
و گسترش علمي يابد .بسياري از پژوهش هاي كه در فضای پارك ها
صورت مي گيرد ،براي برطرف نيازهاي صنايع و رش��د فنآوري است،
پارك هاي علمي و پژوهش��ی در جهت نیازهای صنايع كشور ،بررسي
ه��اي خود را انجام مي دهند .از ديگر ويژگي هاي مجتمع هاي علمي،
تالش مي شود كه دشواری و تنگناهاي علمي يك صنعت را حل نمايند،
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ضرورت تبديل دانش به فنآوري و ثروت ملي
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