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Abstract
Introduction: There are significant historical similarities between Iran
and Russia, so it is very useful to study Russia's experiences, especially
to use it in policy-making process in Iran. Therefore, this article as a
case study, focuses on the study of Russia's science and technology
policy and the position of entrepreneurial universities in this country.
Research Question: The main question of this research focuses on the
Russia’s science and technology policies and its achievements, which
are expressed in the following sub-questions: What are the
developments of Russia’s science and technology policy in different
periods of its history? How is the quality of science, technology and
entrepreneurship in Russian companies and universities? What are the
initiatives taken to build the institutional infrastructure for the
development of cooperation between the main actors of science and
technology in Russia? And finally, what lessons Russia’s experience
have for formulating the science, technology, and entrepreneurship
policies?
Research Hypothesis: It seems that despite some efforts to establish
an innovation system and design a systematic relationship between the
triple institutions of science and technology in Russia, these
institutions are divergent and therefore the system of innovation and
entrepreneurship in this country does not work properly.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): In order to
promote research methodologically, the Triple Helix model was
selected as the theoretical framework of the research. In the structure
of this model, accordingly, the mutual and simultaneous relations of
the triple variables (e g the Russian government, universities and
companies) have been analyzed in the research process. From this
point of view, the research considered as a “Structural Equation
Modeling” which is an appropriate method to explaining the structural
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relationships between multiple variables in policy making and
interdisciplinary studies. In terms of research method, this research
follows the qualitative research method and the type of case study has
been selected from different types of research studies.
Results and Discussion: the article consists of two main sections: in
the first section, the history of science and technology is studied in
three periods of Russian history: The Tsarist Russia, the Soviet Union
and the Modern Russia. The second section is focused on the study of
the interactions between the three institutions of science and
technology in Russia, i.e. the government, companies and universities.
In this context, the following topics have been studied: Government
policy-making initiatives to strengthen the triple helix mechanisms;
the attitude of Russian companies towards Research & Development
and cooperation with universities and other outside scientific research
centers; and Finally, the process of transition to entrepreneurial
university in Russia has been studied in framework of the triple helix
model. Research Findings show that in a historical perspective from
the time of Tsarist Russia up to the present, the government as the
main driver of innovation in this country, has failed to establish
systematic cooperation between companies and Universities.
Therefore, companies and scientific centers continue to operate under
the government control. Historically, the evolution of science and
technology policy in Russia has been influenced by the military
requirements. Until the end of the nineteenth century, Russia’s main
scientific institutes focused on basic research. During this period,
there were no links between industry and scientific centers and
universities. From the nineteenth century onwards, the government
took some initiatives to solve the problem. However, these initiatives
failed to establish a systematic interaction between the triple actors.
Thus, a production system and a relatively strong research system
continued to develop separately. During the past decade, the
government has implemented new initiatives to develop systematic
cooperation between the triple actors. So, Russia has taken some steps
to create entrepreneurial universities which are the driving force of the
triple helix system. Tomsk State University, which is the core of the
electronic and informational technology innovation cluster in the
region, is an example to the successful entrepreneurial universities in
Russia.
Conclusion: However, the generation of entrepreneurial universities in
Russia is still in its infancy and therefore has not yet entered the
advanced stage of systematic cooperation between the three actors of
innovation and entrepreneurship system. In the process of this
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transition, the triple helix system can be upgraded to a higher level of
multiple helix system. Generally, in order to bridge Science and
Technology, there are two major strategies to follow: first, changing
basic institutions, stimulating market competition, and creating
conditions for entrepreneurship and innovation; second, gradual
improvement of current legislation, policies and practices. Regardless
of which strategy to choose, it is important for the government to be
consequential. This refers to the development, implementation and
evaluation of science and technology policies and evidence-based
decision-making. For example, during the last decade, some strategic
policy documents to innovation has been approved in Russia, while
the consistency among them are very low. The government’s
announced support for innovative businesses faces common
administrative barriers. These problems are also being targeted by the
government through the ongoing administrative reform, but the
improvements are still very modest. The results of Russia's initiatives
to bridge science and technology have some policy-making lessons
especially for Iran. Among them, the most important lesson is that
supporting the entrepreneurial universities through creating regional
entrepreneurship clusters with the centrality of selected universities
can greatly contribute to transition of science.
Keywords: Triple Helix Model; Research & Development; Innovation;
Government Initiatives; Innovator Companies; Entrepreneurial
Universities; Russia.
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چکيده
با وجود شباهتهای تاریخی چشمگیر بین ایران و روسیه ،مطالعۀ تجربههای روسیه برای ماا ایرانیاان،
بهویژه در حوزة سیاستگذاری بسیار مفید است .در این نوشتار بهعنوان مطالعۀ موردی سیاست علم و
فناوری روسیه و جایگاه کارآفرینی در دانشگاههای این کشور را مطالعه میکنیم .این پرسا ها مطارح
است که سیاستهای روسیه در حوزة علم و فناوری چه تحوالتی را گذرانده و دولت برای ناوآوری و
ایجاد دانشگاههای کارآفرین چه اقدامهایی انجام داده است و این اقدامها تا چه میااان موفا بودهاناد
برای پاسخ به این پرس ها ،در این نوشاتار تالشهاای دولتهاای مختلار روسایه در جهات ایجااد
زیرساختهای نهادی برای همگرایی و همافاایی بازیگران سهگانۀ عرصۀ نوآوری برای تبدیل علام باه
فناوری و تولید دان بنیان را تحلیل میکنیم .یافتههای پژوه

نشان میدهد در یک چشمانداز تاریخی

از زمان روسیۀ تااری تا به امروز ،دولت محرک اصلی توسعۀ علم و فناوری در این کشور بوده اسات،
اما در پیشبرد هدف تبدیل علم به فناوری و تشوی شرکتها و دانشگاهها به همکااری بارای ناوآوری
موف نبوده است .علت آن ،ضعر زیرساختهای نهادی و نبود همکاری نظاممند باین ارکاان ساهگانۀ
حکومت ،صنعت و دانشگاه است .بنابراین کامیابی روسیه در نوآوری و تولیاد دان بنیاان باه تقویات
همگرایی نهادی بین این بخ ها و ایجاد خوشههای کارآفرینی باه مرکایات دانشاگاهها بساتگی دارد.
چارچوب نظری که برای تبیین این موضوع برگایدیم مدل مارپیچ ساهجانبه اسات .بار هماین اساا
میتوان نوشتار حاضر را نوعی مدلیابی معادالت ساختاری دانست کاه در فرایناد آن از روش تحقیا
کیفی با تمرکا بر موردپژوهی روسیه پیروی شده است.
واژگان اصلی :ابتکارهای دولتی ،پژوه

و توسعه ،دانشگاههای کارآفرین ،روسیه ،شرکتهای نوآور،

مدل مارپیچ سهجانبه ،نوآوری.
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مقدمه
مطالعه و بررسی تجربههای کشورهای مختلر ضرورتی بنیادین برای شناسایی اف های پی رو
و سیاستگذاری کارآمد برای رسیدن به هدفهای ملی است .در این میان ،مطالعۀ سیاستهای
علم و فناوری بهعنوان بنیاد هرگونه تغییر و توسعۀ پایدار از جایگاه ویژهای برخوردار است .از
زمان ظهور مفهوم دولتهای ملی ،بسیاری از کشورها بر نوآوری تمرکا کرده و بارای تقویات
سهم علم و فناوری در عملکرد اقتصادی ،بهطور مستمر طراحی و اجرای سیاستهای معطاوف
به سرمایهگذاری و تخصیص منابع برای این حوزه را دنبال کردهاند .با وجود این ،تعاداد قابال
توجهی از آنها در ایجاد سیستم نوآوری ،بهویژه در مرحلۀ تجاریسازی دان  ،باا چال هاای
جدی روبهرو هستند ( .)World Bank, 2021: 6-29مطالعات بهنسبت زیادی در ماورد تکامال
سیستمهای نوآوری و لوازم قانونی آن در سراسر جهان انجام شده اسات .در ایان چاارچوب،
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیا از سال  2006سیاست ناوآوری کشاورها را بررسای و
میاان دستیابی به نتایج را تجایه و تحلیل کارده اسات .در اینگوناه مطالعاات ،مراحال اصالی
سیاستگذاری علم و فنااوری و ایجااد ناوآوری را تشاری و حوزههاای تمرکاا دولتهاا در
دورههای مختلر و چال های مربوطه را مشخص کردهاند .منط حاکم بر اینگونه مطالعاات،
عالوه بر پرهیا از اشتباههای گذشته ،الگوگرفتن از عملکرد موف کشورها و ارایاۀ توصایههایی
ارزشمند به سیاستگذاران است .در زمینۀ پیگیری این هدف ،بهنظر میرساد سیاسات علام و
فناوری روسیه که در مراحل مختلر توساعۀ خاود باا تحاوالت سیاسای و اقتصاادی درخاور
توجهی همراه بوده است ،نمونۀ مناسبی برای مطالعۀ ماوردی اسات .انتخااب روسایه باهعنوان
مورد مطالعاتی دستکم از دو زاویه برای ما اهمیت دارد :نخست اینکاه روسایه از کشاورهای
تأثیرگذار در پیشرفت علم ،بهویژه در سط علوم پایه و دان نظامی است؛ دوم اینکاه روسایه
از نظر تاریخی ویژگیهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و جغرافیایی بهنسبت مشاابهی باا ایاران
دارد ( .)Rashidi, 2011: 115-134بنابراین نتایج این مطالعه میتواند برای سیاستگذاری علام
و فناوری در ایران مفید باشد.
مسئلۀ محوری که در کانون توجه ایان نوشاتار قارار دارد ،چیساتی سیاساتهای علمای و
فناوری روسیه و دستاوردهای آنهاست که در قالب این پرس ها بیان شاده اسات :تحاوالت
سیاست علم و فناوری روسیه در دورههای مختلر تاریخ این کشور کدام است وضعیت علم،
فناوری و کارآفرینی در شرکتها و دانشگاههای روسیه چگونه است تالشهای سیاستی برای
فراهمکردن زیرساختهای نهادی و گسترش همکاری و همافاایی باین ارکاان ساهگانۀ علام و
فناوری برای کارآفرینی ،تولید دان بنیان و تجاریسازی دان کدامند و تاا چاه میااان موفا
بودهاند سرانجام ،نتایج سیاستها و تجربههای روسیه در حوزة علم و فناوری چه در هاایی
بارای سیاساتگذاری علام و فنااوری و کاارآفرینی دارد بارای پیشابرد روشمناد نوشاتار و
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پاسخگویی به پرس های مطرحشده بر مبنای معیارهاای علمای ،الگاوی ماارپیچ چندجانباه و
نظریۀ اتاکوویتا و لیدسدورف ،یعنی مارپیچ سهجانبه را بهعنوان چارچوب نظری برگایدیم .بر
این اسا در فرایند نوشتار کوشایدیم روابام متقابال و همزماان متغیرهاای ساهگانۀ دولات،
دانشگاهها و شرکتهای روسی در ساختار این نظریه را بررسی و تحلیل کنیم .از این دید بایاد
نوشتار حاضر را نوعی «مدلیابی معادالت ساختاری» دانست کاه در مطالعاات میانرشاتهای و
خممشیگذاری ،روشی مناسب برای تبیین روابم ساختاری بین متغیرهاای چندگاناه اسات .از
نظر روش ،نوشتار حاضر ماهیت کیفی دارد و در این چارچوب کیفیت فعالیتها ،موقعیتها و
روابم متغیرها تحلیل و تفسیر شده است .پژوه

کیفی انواع مختلفی دارد که نوشتار حاضر از

نوع مورد پژوهی است.
از نظر سازماندهی مطالب ،این نوشتار دو بخ

دارد :در بخ

نخست ،تاریخ توسعۀ علام

و فناوری در روسیه ،جداجدا در سه دورة روسیۀ تااری ،اتحاد شاوروی و روسایۀ جدیاد ،باا
تمرکا بر سازوکارهای ارتباطی بین علم و صنعت بررسی شده اسات؛ بخا دوم ،باه مطالعاۀ
وضعیت تعامالت سهجانبه باین نهادهاای تولیاد علام و فنااوری ،یعنای دولات ،شارکتها و
دانشگاهها در روسیه تمرکا دارد .در این چارچوب به ترتیب ،ابتکارهای سیاستگذارانۀ دولات
برای تقویت سازوکارهای مارپیچ سهجانبه ،عملکرد و نگارش شارکتهای روسای نسابت باه
پژوه و توسعه و همکاری با دانشگاهها و دیگر مراکا علمای -پژوهشای و روناد گاذار باه
دانشگاه کارآفرین در روسیه و نق های مورد انتظار از یک دانشگاه کارآفرین در قالب الگاوی
مارپیچ سهجانبه با مطالعۀ تجربۀ دانشگاه صنعتی تومسک را بررسی میکنیم.
پيشينۀ پژوهش
براسا جستوجوهای انجامشاده در بانکهاای اطالعااتی چنادین مقالاۀ علمای و گااارش
پژوهشی یافتیم که سیاست علم و فناوری روسیه و وضاعیت کاارآفرینی در دانشاگاههای ایان
کشور را بررسی کردهاند .در اینجا ابتادا ایان مقالاهها را مایآوریم .ساس

باه خاژ پژوهشای

میپردازیم که نوشتار حاضر برای پرکردن آن میکوشد .پولبیتسین و همکاران ( )2021در مقالۀ
«آموزش کارآفرینی در دانشگاههای روسیه» ظهور آموزش کارآفرینی در دانشگاههای روسایه را
با بررسی اسناد مهم و برنامههای درسی مرتبم مورد بحث قرار دادهاناد .یافتاههای ایان مقالاه
نشان میدهد تنها تعداد کمی از دانشگاههای روسیه برنامههای کارآفرینی را گساترش دادهاناد.
در این مطالعه عوامل مؤثر بر گرای

کارآفرینی دانشجویان بر پایۀ نظریۀ رفتار برنامهریایشده

را تحلیل کردهاند .آنها به این نتیجه رسیدهاند که نگرشها ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتااری و
محیم کارآفرینی و آموزش باهطور قابال تاوجهی بار گارای کاارآفرینی تاأثیر میگذارناد و
کارآفرینان تحصیلکرده در روسیه ،انگیاة فراوانی برای مشارکت در جامعه دارند .همچنین این
مطالعه به این موضوع میپردازد کاه چگوناه دانشاگاههای روسایه باا آماوزش کاارآفرینی باه
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گسترش اکوسیستم کارآفرینی منطقهای کمک میکنند .گیریشمن و همکااران ( )2018در مقالاۀ
«ارتباط علم و فناوری و نوآوری در روسیه» بر ضرورت ارتباط بین علم و فنااوری و ناوآوری
تأکید کردهاند .آنها بر اسا یافتههای پژوه نشان دادهاند که این ارتباط از نظر تااریخی در
روسیه ضعیر بوده است .به نظار آنهاا ،علام دولتای ،نگارش ایادیولو یک و سیاسای ،لباۀ
مالحظات نظامی بر منط بازار در سیاساتگذاری علام و فنااوری ماانع از شاکلگیری نظاام
نوآوری در این کشور شده است .به استدالل آنها ،بدون اساتفاده از تجرباۀ جهاانی نمیتاوان
سیاستگذاری موفقی در حوزة علم و فناوری داشت .پوگودایر و همکاران ( )2015در مقالاۀ
«تحول در نق

دانشگاه در توسعۀ کارآفرینی :چال هایی برای منااط روسایه» باه ضارورت

تحول در آموزش عالی و شکلگیری دانشگاههای کاارآفرین در روسایه پرداختهاناد .آنهاا بار
تولید و رشد اقتصادی دان

پایه تأکیاد کردهاناد .باه بااور آنهاا دانشاگاههای روسایه زماانی

میتوانند در جایگاه دانشگاههای قوی پژوه های کاربردی انجام دهند که در ارتباط نادیک با
صنعت ،به بازتعریر نق خود روی آورند .به نظر آنها باا توجاه باه گساتردگی جغرافیاایی
روسیه ،ایجاد خوشههای کارآفرینی منطقهای با مرکایت دانشگاههای این کشور ضروری است.
هولتنا و تومنبایاروا ( )2020در مقالۀ «ایجااد ذهنیات کاارآفرینی در دانشاجوها :نتاایجی از
مطالعه در دانشگاه روسی» ضمن تأکید بر ضارورت تحاول در روشهاای آموزشای باا انجاام
مطالعۀ تجربی در یکی از دانشگاههای روسایه نشاان دادهاناد کاه کااربرد روش مداخلاهای در
آموزش کارآفرینی میتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشاد و دانشاجویانی باا توانمنادیها و
ظرفیتهای کارآفرینی باال تربیت کند .یافتههای گاارششده در این مطالعاه باه اهمیات ایجااد
فضای یادگیری اشاره میکند که در آن دانشجویان باه یادگیرنادگان آینادهنگر و فعاال تبادیل
میشوند .عالوه بار ایان یافتاهها ایان مطالعاه نشاان میدهاد کاه درگیرشادن دانشاجویان در
فرایندهای شناختی خالق و شناسایی فرصت ،جهتگیری کاارآفرینی فاردی آنهاا را افااای
میدهد .کرمی و هوشیار ( )1397در گاارش پژوهشی با عناوان «هاوش مصانوعی در جهاان:
فدراسیون روسیه» در مطالعۀ سیاست علم و فناوری در روسیه به مطالعۀ ماوردی روی آورده و
ابعاد مختلر سیاستهای روسیه برای توساعۀ فنااوری هاوش مصانوعی را خاارن از نگارش
ساختاری مارپیچ سهجانبه کاوش کردهاند .این گاارش پژوهشی تنها اثر در دستر باهویژه در
ارتباط با سیاست علم و فناوری روسیه به زبان فارسای اسات کاه نشااندهندة گساترشنیافتن
ادبیات موضوع در ایران است .این مقالهها بیتردید ،منابع ارزشمندی برای انجام نوشتار حاضر
است و از دادهها و اطالعات موجود در آنها در تدوین این پژوه

استفاده کاردهایم .سااختار

و نتایج این مقالهها بهطور کلی متفاوت از نوشتار حاضر اسات .باهویژه ،کااربرد مادل ماارپیچ
سهجانبه بهعنوان چارچوب نظری و ساخت و آزمون مدل تحلیلی پژوه بر اسا آن ،سبب
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تفاوت روشن میان نوشتار حاضر و این مقالهها میشود .همچنین نتایج نوآوراناهای باه هماراه
دارد که برای سیاستگذاری علم و فناوری و کارآفرینی در دانشگاههای ایران مفید است.
مبانی نظري :الگوهاي مارپيچ چندجانبه
اتاکویتر و لیدسدورف برای تبیین فرایناد تولیاد ،انتقاال و باهکارگیری دانا  ،نظریاۀ ماارپیچ
سهجانبه را ارایه دادهاند .آنها در این الگو ،هم جهت با رویکرد سیستمی نوآوری سازوکارهای
تعاملی نهادهای اصلی تولید علام و ناوآوری (شاامل دانشاگاه ،صانعت و دولات) را بررسای
کردهاند .فرض اصلی الگوی ماارپیچ ساهجانبه ایان اسات کاه ناوآوری و باهدنبال آن توساعۀ
اقتصادی زمانی در جامعه تحق مییابد که این ارکان سهگانه در پیوند و همکااری هامافااا باا
یکدیگر ساختارهای اجتماعی و نهادی جدید برای تولیاد ،انتقاال و باهکارگیری دانا

ایجااد

کنند .در چارچوب الگوی مارپیچ سهجانبه ،گونههای متنوعی از ماهیت روابم باین ایان ارکاان
سهگانۀ طرح شده است که در ادامه از میان آنها سه گونۀ اصلی را معرفی میکنیم.
در گونۀ اول الگوی مارپیچ سهجانبه ،دولت نق تعیینکننادهای در برقاراری ارتبااط باین
دانشگاه و صنعت بر عهده دارد؛ بهگونهای که بر ارکان دیگار مسالم اسات و روابام آنهاا را
کنترل میکند .در شکل  ،1تصویر سمت چپ ،نمای کلی اینگونه را به روشانی بیاان میکناد.
نمونۀ مشخص ایان حالات در کشاورهای کمونیساتی اروپاای ربای و نموناۀ ضاعیرتر در
کشورهای آمریکای التین و برخی کشورهای اروپاایی مانناد نارو دیاده میشاود .گوناۀ دوم
الگوی مارپیچ سهجانبه در برگیرندة نهادهایی مستقل با مرزهایی روشن است که ارکان ساهگانه
را از یکدیگر جدا میکند .این گونه ،راهکاری برای کاه

نقا

دولات در سیساتم ناوآوری

است .کشورهای سوید و آمریکا نمونههای رایج این سبک هستند .در شاکل  ،1تصاویر میاانی
نمای کلی این گونه را به خوبی بیان میکند .گونۀ سوم الگوی مارپیچ ساهجانبه بار همپوشاانی
نق ارکان سهگانه در فرایند تولید علم و نوآوری تأکید میکند .در این همپوشانی ،هر یاک از
ارکان با دو رکن دیگر و همچنین با سازمانهای ترکیبی که در نواحی مشترک ایجااد میشاود،
همکاری میکنند .در شکل  ،1تصویر سمت راست ،نمای کلی این گونه را به روشانی توضای
میدهد .در این گونه ،فعالیتهای نوآورانه از راه شارکتهای دانشاگاهی و ایاتالف راهباردی
بنگاههای کوچک و باار ،،پژوهشاگاههای دولتای و گروههاای پژوهشای دانشاگاهی محقا
میشود .هریک از نهادهای سهگانه ،فراتر از نق های سنتی ویژة خود ،در دیگار بخ هاا نیاا
نق آفرینی میکنند .دانشگاهها با خوشاههای ناوآوری منطقاهای باه ارتقاای ظرفیات توساعۀ
اقتصادی و بهدنبال آن تحکیم سیستم ملی نوآوری کمک شایانی میکنناد .گروههاای پژوهشای
دانشگاهی ،ضمن توسعه با عنوان «شبکۀ شرکتها» ،زمینۀ توسعه و شکلگیری گونهای جدیاد
از دانشگاه ،موسوم به دانشگاه کارآفرین را فاراهم میکنناد ( .)Zarghami, 2018: 107بناابراین
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دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که در همکاری با شرکتهای صنعتی یا با ایجاد شابکهای از
شرکتهای نوآور ،همانند یک بنگاه اقتصادی به تولید محصوالت دان بنیان روی میآورد.
شکل  :1گونههاي سهگانۀ الگوي مارپيچ سهجانبه به ترتيب از سمت چپ به راست
.

Source: Etzkowitz and Leydesdorff, 2000: 111

پ

از طرح الگوی مارپیچ سهجانبه ،برای گسترش ابعااد جدیادتر و انطبااق بیشاتر آن باا

نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و محیطی ،کارشناسان حوزههای مختلر تالشهایی را آ از کردناد
و بهدنبال آن الگوهای مارپیچ چهارجانبه و پنججانباه شاد .در الگاوی ماارپیچ چهارجانباه ،بار
نوآوری جامعهمحور تأکید میشود و سرانجام در الگوی ماارپیچ پنججانباه ،طبیعات و محایم
زیست باهعنوان رکان پانجم نظاام ناوآوری باه ارکاان پیشاین افااوده میشاود (

Zarghami,

 .)2018:109با این حال ،بهنظر میرساد مرجاع اصالی و ماورد اجمااع صااحبنظران حاوزة
نوآوری و تولید دان  ،همان الگوی مارپیچ سهجانبه اسات کاه اتاکاویتر و لیدسادورف ارایاه
کرده و پژوهشگران بعدی از آن با عنوان «هستۀ نوآوری» یاد کردهاند.
در این نوشتار میکوشیم توسعۀ علم و فناوری در روسیه را در چارچوب این الگو تجایاه
و تحلیل کنیم و با نگاهی تاریخی سهم هر یک از ارکان سهگانۀ علام و فنااوری را توصایر و
میاان همگرایی یا واگرایی این ارکان در روسیۀ معاصر را ارزیابی کنیم .یافتههای پژوه نشان
میدهد تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی ،سیاست علم و فناوری روسایه بیشاتر در قالاب گوناۀ
اول الگوی مارپیچ سهجانبه قرار میگیرد ،یعنی تا این زمان دولت نق

تعیینکنندهای در کنترل

و هدایت جریان تولید علم و فناوری در روسیه داشته است .اما در روسیۀ جدید تالش میشود
از این قالب خارن شده و گونۀ سوم این الگو ،یعنی تخصیص نق های متداخل و متاوازن باه
هرکدام از نهادهای سهگانه ،بهکار گرفته شود .اما روسیه هنوز در آ از این راه قرار دارد .شاایان
توجه اینکه در سامانۀ سیاست علم و فناوری روسیۀ جدید ،هنوز نق
حتی در سط ادبیات موضوع بسیار کمرنگ است.

جامعه و محیم زیست،
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نگاهی تاریخی به تحوالت سياست علم و فناوري در روسيه
الف) دورة روسيۀ تزاري
ظهور و توسعۀ علم در روسیه با تأسی

آکادمی علوم سانپترزبور ،در ساال  1724همزماان

است .در سالهای  1682تا  1725پیترکبیر ،امسراتور روسیه که بیشتر در تأثیر فرهنگ رب بود
بار ایان مهام نقا

اساسای دارد ( .)Koolaee and Rasidi, 2009او سااختار علام روسایه را

بهصورت «علم دولتی» بنا نهاد و از آن زمان دولت با تعیین اولویتهاا و تعریار سیاساتهای
پژوهشی و آموزشی کشور همچنان توسعۀ علمی را در کنترل خود داشته اسات .او اکتشاافها
در علوم پایه را بیشتر در خدمت توسعۀ نظامی و تا حدود کمی در خادمت توساعۀ اقتصاادی
قرار داد .تأسی

دانشگاه مسکو در سال ( 1755در حال حاضر ،دانشاگاه دولتای لومونوساوف

مسکو) چرخشگاه دیگری در تاریخ آموزش و علم روسیه است .بارخالف آکاادمی کاه هرگاا
نق آموزشی برای خود تعریر نکرده بود ،این دانشگاه بیشتر به آموزش و نه پژوه تمرکاا
داشت .اقدام مهم دیگر ،تأسی مؤسسۀ معدن سنپترزبور ،در سال  1773اسات کاه در ناوع
خود یکی از بهترین دانشکدههای مهندسی جهان بود .پایۀ اولیۀ این مؤسسه را با ایجاد مدرساۀ
ریاضیات و علوم ناوبری در سال  1701پترکبیر فراهم کرده بود .در سال  1809الکسااندر اول،
امسراتور وقت روسیه ،مرامنامۀ تأسی

مؤسسۀ مهندسای راهآهان را امضاا کارد کاه بهصاورت

مستقیم با انجام وظیفۀ دولت برای توسعۀ زیرساختهای گساتردة حملونقال ارتبااط داشات.
مهندسان روسی که دان آموختۀ این مؤسسهها بودند نقا بارگای در ایجااد زیرسااختهای
راهآهن ،آبراه و بار،راه در روسیه داشتند؛ زیرساختهایی کاه از نظار مقیاا

و پیچیادگی

منحصربهفرد بودند و بهطور قابل تاوجهی باه رشاد و توساعۀ اقتصاادی روسایه در قرنهاای
نوزدهم و بیستم کمک کردند .در نتیجۀ اقدامهای دولت برای گساترش نهادهاای آموزشای در
قرنهای نوزدهم و بیستم ،روسیه بار،ترین سیستم آموزش مهندسی اروپا را در آستانۀ انقالب
اکتبر  1917داشت ) .(Saprykin, 2012: 70با این حال ،در این دوره روسیه بیشتر ماشاینآالت
و تجهیاات جدید را از خارن وارد میکرد و در نبود سیستم تولید محصوالت نوآورانه بسیاری
از اختراعها از جمله المپ رشتهای و هواپیمای مسافربری چندموتوره هرگا به فناوری و تولید
در روسیه منتهی نشدند ( .)Graham, 2013در جریان جنگ جهانی اول ،بهدلیل نیاز شادید باه
کارشناسان فنی ،تعداد شا الن آنهاا در کارخاناهها و شارکتهای صانعتی بای از یکساوم
افاای

یافت .در این دوره ،تمرکا پژوه ها از حوزة علوم پایه به پژوه

و توسعۀ کااربردی

در حوزة نظامی تغییر یافت .در همین چارچوب تعدادی آزمایشگاه و دفترهای مهندسی جدید
در شرکتهای بار ،صنعتی تأسی

شدند (.)Gershman, 2018: 2
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ب) دورة اتحاد شوروي
علم و فناوری در دورة اتحاد شوروی بار پایاۀ زیرسااختهای ایجادشاده در دوران تااار کاه
ماهیت دولتی داشت گسترش یافت .این زیرساختها در ناوع خاود قاوی بودناد ،اماا از نظار
حجم بسیار کوچکتر از آن بودند که بتوانند همۀ نیازهای اقتصادی آن زمان را بارآورده کنناد.
اقتصاد شوروی پ

از جنگ جهانی اول و جنگ داخلی ویران شده بود .بنابراین ایجاد ثبات و
داشات (Koolaee, 2018: 28-

بازسازی صنایع بر اسا آخرین دستاوردهای علمی ضارورت
 .)39مقامهای شوروی ،همانند پترکبیر از ابتدا معتقد بودناد علام میتواناد یکای از اباارهاای
اصلی حل مشکالت اقتصادی کشور باشاد .در ایان دوره نیاا همانناد گذشاته ،بیشاتر اصاول
مدیریت متمرکا علم و فناوری بهکار بسته شد .در شرایم نبود فضای رقاابتی در باازار ،دولات
تنها نیروی پیشران بود که میتوانست به پیشرفت علمی کمک کند .بنابراین دولات کوشاید باا
تمرکا بر مدیریت علم و فناوری و الاام همکاریها از باال به پایین ،سازوکارهای ارتبااطی باین
علم و صنعت برقرار کند .بر اسا این رویکارد ،در ساال  1918دانشاکده علاوم کمیسااریای
خل برای آموزش برای نظارت بر بی
مختلر تأسی

از  300مؤسسۀ پژوهشی ،آزمایشگاه و باشاگاه علمای

شد .همچنین شورای عالی اقتصاد ملی و دیگر بخ های شاوروی شاروع باه

ایجاد مؤسسههای پژوهشی مختص به خود کردند؛ بهطوری که تا ساال  1920باهتقریب هماۀ
بخ های سط باالی شوروی سازمانهای پژوهشی تخصصی داشتند.
اگرچه سیاست دولت جوان شوروی بر توسعۀ علوم کاربردی تمرکا داشت ،در عمال ایان
دان

نظری بود که بیشتر در حوزة علوم پایه رشد کرد .با تمرکا دانشگاهها بار آماوزش عاالی

تودهها و تربیت کارشناسان «پرولتری» ،فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها باهطور چشامگیری
کاااه یافاات .در دهااۀ  ،1930همگااام بااا رشااد فراینااد صنعتیشاادن ،ساارمایهگذاری در
زیرساختهای پژوه و توسعه نیا رشد کرد .بهدنبال آن پژوه های مهمای ،باهویژه درباارة
هدفهای نظامی انجام شد .در جنگ جهانی دوم ،بخ

پژوه

و توسعۀ شوروی با مادیریت

متمرکااا دولاات توانااایی خااود را در بساایج ظرفیتهااا باارای تولیااد سااالح در مجتمعهااای
نظامیصنعتی بار ،و مؤسسههای پژوهشی وابسته نشان داد ( .)Gokhberg, 1997: 10در آ از
دهه با انتقال مدیریت حدود  30درصد از تشکیالت آکادمیها به وزارتخانههای بخشی تاالش
شد حلقههای ارتباطی بین دانشگاه و صنعت تقویت شود که به نتیجۀ ماورد نظار منجار

نشاد.

یکی دیگر از نوآوریهای سیاستگذارانه در آن زمان ،تنظیم برنامۀ عملیاتی باا هادف افااای
سرمایهگذاری شرکتها در زمینۀ پژوه

و توسعه بود .این برناماه کاه مبتنای بار پشاتیبانی و

تأمین مالی پژوه و توسعۀ شرکتها بهجای تأمین مالی مؤسسههای پژوهشای باود ،باهدلیل
رویههای اداری پیچیده و همکارینکردن بین شرکتها آثار مثبت چندانی بهدنبال نداشت.
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اتحاد شوروی به داشتن دو مجتمع پژوه

و توساعۀ موفا  ،یعنای طارح اتمای و طارح

فضایی مشهور است .موفقیت این دو طرح به عوامل متعددی مربوط است از جملاه شخصایت
بار ،رهبران طرحها ،ایگور کورچاتوف و سرگئی کورولر1،تمرکا منابع عظیم ماالی ،انساانی
و سازمانی ،برنامهریای هوشمند با کاربرد عوامل انگیاشی درونی و بیرونی .تالش برای تکارار
آن تجربه در دیگر زمینهها بهتقریب ناموف باود .در دهاۀ  ،1950اولاین رایاناهها در شاوروی
ساخته شدند و برخی از آنها وارد خم تولید شدند ،اما توسعۀ بیشتر و همچنین کااربرد آنهاا
در فرایندهای تولیدی شرکتها بسیار کند بود .در ساالهای 1965تاا 1970از هماۀ نموناههای
اولیۀ ساختهشده از سوی سازمانهای پژوهشای و تولیادی شاوروی باهتقریب یکساوم آنهاا
هرگا وارد خم تولید نشدند؛ از دوسوم باقیمانده ،فقم یک نمونه از هر ش

نموناۀ اولیاه در

سال اول ساخت ،وارد مرحلۀ تولید شد .همچنین در این میان باهجای تأکیاد بار شااخصهای
کیفی ،بیشتر بر شاخصهای کمی تأکید میشد .در دهۀ  ،1970هرچند بخ پژوه و توسعه
به گسترش خود ادامه داد ،این گسترش بیشتر معطوف به میاان اشتغال بود تا میااان تجهیااات
و امکانات پژوهشی ( .)Bodrova and Others., 2014: 261-268در دوران «پرساترویکا» ماون
دیگری از اصالحات در حوزة علم و فناوری آ از شد .در این دوره ،با هدف خودگردانی مالی
مؤسسههای پژوهشی ،سازوکار جدیدی موسوم به «خوزراشت»2اجرا شد که بار اساا آن باه
این مؤسسهها اجازه داده میشد بهطور مستقل دربارة پژوه و توسعه با شرکتها ماذاکره و
قرارداد امضا کنند .در ابتدا ،این موضوع پیوندهای جدیدی را بین دانشگاه و صنعت ایجاد کرد،
اما بعدها مؤسسههای پژوهشی شاروع باه افااای

قیمات قراردادهاا و تمرکاا بار طرحهاای

کوتاهمدت و تکراری کردند .بنابراین ترتیبات جدید کمک چندانی به توسعۀ نوآوری شرکتها
نکرد .همزمان برای انجام پژوه های میانرشتهای ،مجتمعهای بینبخشای پاژوه و توساعه
متشکل از مؤسسههای پژوهشی ،دفترهای طراحی و شرکتهای صنعتی تأسی شادند کاه در
سط جهانی چندان کارآمد نبودند ()Gokhberg, 1997:17
بهطور کلای ،رشاد پاژوه

و توساعه در دورة اتحااد شاوروی تاا حاد زیاادی در تاأثیر

مالحظههای سیاسی و نظامی بود .در نتیجاه ،یاک بخا پاژوه و توساعۀ بسایار باار ،و
دستوپاگیر دولتی در اتحاد شوروی ایجاد شد که از نظر حجام بار،تار از هماۀ کشاورهای
توسعهیافته به یر از ایاالت متحد بود .در میانۀ دهاۀ  ،1980بخا
شوروی دربرگیرندة بی

پاژوه

و توساعۀ اتحااد

از  4600سازمان ،شاامل مؤسساههای پژوهشای ،دفترهاای طراحای،

مؤسسههای آموزش عالی و شرکتها بود که حادود  3.300.000نفار ،در حادود  4درصاد از
نیروی کار این کشور را در استخدام داشت و دولت حدود  4درصد از بودجۀ کشور را صارف
1. Igor Kurchatov and Sergei Korolev
2. khozraschet
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و توسعه میکرد ( .)Gershman, 2018: 3همچنین دولت سیاسات منطقاهای علمای و

فناوری فعالی داشت ( )Koolaee and Rava, 2018: 113و در این زمیناه هماۀ جمهوریهاای
بار ،،آکادمیهای علوم ،دانشگاهها ،مراکاا پژوهشای باار ،و شارکتهای صانعتی فنااوری
پیشرفته داشتند .باا وجاود رشاد ماداوم بودجاۀ پاژوه

و توساعه ،توزیاع مناابع بهصاورت

یرمنطقی صورت میگرفت .سط بازدهی و کارآمدی اقتصادی بهتقریب پایین بود .بسیاری از
ساختارها و سازوکارهایی که برای پیوند علم و صنعت ایجاد شده بودند ،از عمل به وظاایر و
مأموریتهای خود بازماندند و در نبود نیروهای محرک بازار بهسوی تقلید و کسیبارداری علام
و فناوری کشیده شدند .مدیریت متمرکا و تأمین بودجۀ بخ
موانع جدی برای پویاایی ایان بخا

علم و فناوری از سوی دولات،

ایجااد کارد .بادین ترتیاب ،ایان کشاور در بسایاری از

حوزههای نوظهور علم و فناوری از کشورهای دیگر عقب ماند .در ایان دوره ،توساعۀ علام و
فناوری ،بهویژه انجام پژوه های کاربردی ،وظیفۀ دولت براورد میشاد و در روابام پیچیادة
بین دولت ،جامعه و صنعت دولت نق اصلی را ایفا میکرد .بنابراین همانند دورة تااار ،گوناۀ
اول الگوی مارپیچ سهجانبه در تولید علم و فناوری حاکم بود.
پ) دورة روسيه جدید
پ از فروپاشی اتحاد شوروی در سال  ،1991زیرساختهای پژوه و توسعه در روسایه باا
بحرانی نظاممند روبهرو شد .هاینۀ ناخالص داخلی برای پژوه و توسعه در ساالهای 1990
تا  1995بهطور چشمگیری کاه

یافت و به  8تا  7دهم درصد هاینۀ ناخالص داخلی رسید و

برای چندین سال همانند کشورهای توسعهنیافته زیر  1درصد باقی ماند .یکی از نتاایج آشاکار
این وضعیت انتقال پژوهشگران به دیگر بخ های اقتصااد و همچناین مهااجرت گساترده باه
خارن از کشور بود .کاه چشمگیر بودجۀ پژوه و توسعۀ دولت ،مؤسسههای پژوهشای را
واداشت بهدنبال منابع مالی جایگاین از راه پرداختن به امور مهندسی و خدمات مرتبم و حتای
معامالت امالک و تجهیاات باشند ( .)Gokhberg, 1997: 29در فرایند خصوصیسازی در دهۀ
 ،1990خصوصیسااازی در بخ ا

پااژوه

و توسااعه ،باارخالف خصوصیسااازی در بخ ا

صنعت ،زیانآور براورد شد .بنابراین مالکیت بی از  70درصد سازمانهای پژوه و توساعه
همچنان در دست دولت باقی ماند .همچنین بنیادهای علمی بار ،دولتی تأسی شادند مانناد
بنیاد پژوه های پایۀ روسیه ،بنیاد علوم انسانی روسیه و بنیاد توسعۀ فناوری روسیه و در حال
حاضر ،صندوق توسعۀ صنعت.
برای تقویت پیوندهای بازیگران عرصۀ نوآوری در سال  1996مراکا ناوآوری و فنااوری و
در سال  2003مراکا انتقال فنااوری تأسای شاد .هادف از راهانادازی ایان مراکاا ،ارایاۀ راه
حلهای انعطافپذیر برای همکاری دانشگاه و صنعت بود ،اما نتایج آن در جهات رسایدن باه
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این هدف محدود بود .همچنین اجرای طرحهای علمی بار ،در ساال  2002منجار باه ایجااد
زیرساختهای پژوه و توسعه در تراز جهانی نشد .حتی در دهۀ  2000ایجاد چندین شرکت
دولتی مانند رو اتم و رو تک و نهادهای توسعهای مانند رو نانو ،شارکت سارمایهگذاری
روسیه ،بنیاد اسکولکوو و باناک توساعه نیاا نتوانسات فعالیتهاای نوآوراناه و تجاریساازی
گستردة نتایج پژوه ها را به همراه داشته باشد ).(Dezhina and Ponomarev, 2014: 24-25
روابط اركان سهگانۀ علم و فناوري در روسيه
سازوکارهای الگوی مارپیچ سهجانبه یا همگرایی بین دانشگاه ،صانعت و دولات در روسایه از
وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد .شکاف نهادی بین بازیگران سهگانۀ حاوزة علام و فنااوری
در ویژگیهای تاریخی این کشور ریشه دارد که بخشی از آنها را پی تر بیان کردیم .چنانکاه
دیدیم ،دانشگاهها بیشتر به کاار آموزشای متمرکاا بودناد و کمتار باه پژوه هاای کااربردی
میپرداختند .اولین دانشگاههای پژوهشی ،همان آکادمیهای علوم بودند کاه ظرفیات پژوهشای
بسیار محدودی داشتند .شرکتهای اتحاد شوروی که بیشتر ماهیت دولتای داشاتند ،مساتقل از
دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشی گسترش یافتند .دولت سرمایههای عظیمی بارای پاژوه
توسعه در بخ

و

نظامی میداد ،اما سهم دانشگاهها ،مؤسسههای پژوهشی و صنایع مستقل از آن

بودجه ناچیا بود .در نتیجه ،زیرساختهای نوآوری شاکل نگرفات و انگیااة اشاخا بارای
نوآوری پایین بود .به بیان دیگر ،با اینکه بازیگران مارپیچ سهجانبه حضور داشاتند ،باا یکادیگر
روابم نظاممند نداشتند.
ابتکارهاي جدید دولت براي تقویت روابط سهجانبه
برای ترمیم سیستم نوآوری و بازتعریر هدفها و اولویتهای ویژة حوزة علام و فنااوری ،از
میانۀ دهۀ  2010دولت نق فعالی بر عهده گرفت و تعدادی اسناد راهبردی تصویب کرد که از
مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
 تصویب قانون شمارة  217دولت فدرال در سال  2009که بر مبنای آن ،با هادف کااربردعملی نتایج فعالیتهای فکری ،تشکیل مجتمعهای اقتصادی با مشارکت مؤسساههای علمای و
آموزشی تجویا شد .این قانون شبیه قانون بای  -دال1ایاالت متحد آمریکا اسات کاه هادف آن
تشوی نوآوری و پژوه مشترک توسم شرکتها و دانشگاهها است.
 صدور فرمانهای سهگانۀ دولت فدرال (فرمانهای  218تا  )220در سال  2010باهمنظورایجاد فرصتهایی برای همکاری مؤثر میان بازیگران سهگانۀ عرصۀ نوآوری ،تحریک پاژوه
و توسعه در آموزش عالی و حمایت از پژوهشگران برجسته (.)Rostov on Don, 2021

 :Bayh-Dole .1قانون آیین ثبت اختراع دانشگاهها و شرکتهای کوچک.
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فرمان فدرال  ،218با عنوان «حمایت فدرال از گسترش همکاری باین آماوزش

عالی و صنعت فناوری پیشرفته» ،برای اجرای طرحهای مشترک صانعت و دانشاگاه در حاوزة
پژوه و توسعه و تولید محصوالت فناورانه کمک مالی تخصیص مییابد .در این چاارچوب،
تأمین مالی طرحها بر اسا

این سه معیار رقابتی صورت میگیرد :نخست ،طرحی که مؤسساۀ

پژوهشی و شرکت پیشنهاد میکند باید متضمن پژوه

و توسعۀ مشترک در مؤسسۀ پژوهشای

باشد؛ دوم ،شرکت باید کمک مالی دولت را باا بودجاۀ خاود ترکیاب و مصارف کناد؛ ساوم،
دستکم  20درصد کمک مالی فدرال باید صرف پژوه و توسعه شود .بر اسا ایان فرماان
برای هر طرح تا سقر  10میلیون دالر در  3سال کمک مالی اختصا

داده میشود.

 فرمان فدرال  ،219با عنوان «حمایت فدرال از توسعۀ زیرساختهای ناوآوری در بخاآموزش عالی» ،هدف

حمایت از توسعۀ زیرساختهای نوآوری مانند مراکا رشد کسابوکار،

مراکا مهندسی ،مراکا صدور گواهینامه ،مراکا انتقال فناوری ،مراکا اطالعاتی و مراکاا مشااورة
نوآوری است .همچنین بر اسا این فرمان از گسترش آموزش کارآفرینی و خادمات مشااوره
انتقال فناوری حمایت مالی میشود .همۀ مؤسسههای پژوهشی آموزش عالی روسایه مجااز باه
شرکت در این رقابت برای دریافت کمک مالی هستند و به هر برنده در  3ساال تاا ساقر 7،1
میلیون دالر پرداخت میشود.
 در چارچوب فرمان فدرال  ،220باا عناوان «حمایات از دانشامندان برجساته در بخاآموزش عالی» ،به پژوهشگران برجسته بر پایۀ رقابت کمک ماالی میشاود .پژوهشاگران بارای
برخورداری از این کمکها باید با یک مؤسسۀ پژوهشی قرارداد پژوه
و با تشکیل گروه پژوهشی و تأسی

کاربردی داشته باشاند

آزمایشگاه پژوهشای باه ساهم خاود باه توساعۀ علام و

فناوری در آن حاوزة مطالعااتی کماک کنناد .مجماوع کماک هایناههای پژوهشاگر برجساته
نمیتواند از  60درصد مجموع کمک هایناههای یاک طارح بیشاتر باشاد ( Alexandera and
.)Eugeniy, 2012: 47

برای تقویت و تسهیل همکاری ارکان ساهگانۀ تولیاد علام و فنااوری ،باهعنوان بخشای از
راهبرد توسعۀ اقتصادی روسیه ،در سال  2012وزارت توسعۀ اقتصادی روسیه مأموریت یافات
خوشههای نوآوری منطقهای را در سرتاسر روسیه ایجاد و تسهیالت الزم را برای توسعۀ آنهاا
فراهم کند .هرکدام از این خوشهها میتوانند بر پایۀ رقابت در  5سال تا سقر  80میلیاون دالر
کمک مالی دریافت کنند .همچنین نقشۀ راه فناوری مصوب  2013برای حمایات از بخ هاای
جدید اقتصادی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات ،زیستفناوری ،مواد کامسوزیت ،فوتونیاک،
مهندسی و طراحی صنعتی تنظیم و اجرا شد .ابتکارهای دیگر شامل ایجاد  35پلتفرم فنااوری و
 25خوشۀ منطقهای برای نوآوری و همچنین برنامههای نوآوری  60شرکت بار ،دولتی مانناد
گازپروم ،رو اتم ،رو نفت ،رو تک و راهآهن است که دولت بارای ناوآوری و گساترش
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همکاری با دانشگاهها ،مؤسسههای پژوهشی و شرکتهای نوآور کوچک و متوسم اجرا کارده
است ( .)Gershman and Thurner, 2016به عالوه در پیاروی از ابتکارهاای کمیسایون اروپاا،
ریی جمهور روسیه در فرمانی در سال  2018به همۀ نهادهای تشکیلدهندة فدراسیون روسایه
دستور داد بهعنوان یک طرح ملی گسترش مشا ل کوچک و متوسام و حمایات از طرحهاای
کارآفرینی را در دستورکار خود قرار دهند ( .)Hulténa and Tumunbayarova, 2020: 4همچنین
بهدنبال فرمان ریی جمهور حمایت از پژوه و توسعۀ فناوری هوش مصنوعی در دساتورکار
سیاستهای دولت قرار گرفت .پوتین در سال  2017اعالم کرد هر کشوری که در زمینۀ هاوش
مصنوعی پیشتاز شود «حاکم جهان خواهد شد» (.)Petrella, and Others, 2021: 75
راهبرد توسعۀ علم و فناوری روسیه در سند چشمانداز علم و فناوری در افا ساال ،2030
راهبرد توسعۀ نوآوری ملی در اف  2020مصاوب  2011و همچناین فرماان ریی جمهاور در
دسامبر  2016همچنان بر ترویج فناوری و توسعۀ همکاری میانبخشی در نظاام ملای ناوآوری
روسیه و برقراری ارتباط با نهادهای مربوط در سط بینالمللی تأکید دارند ( Rostov on Don,
 .)2021با این حال ،بازهم در ایان راهبارد همانناد ساالهای دهاۀ  ،1980اجارای برناماهها و
طرحهای بار ،علمی و فناوری در کانون توجه قرار دارد .خالصه اینکه ،ایجاد همکااری باین
بخ های دولتی و خصوصی و تحریک تقاضا برای پژوه و توسعه و نوآوری از نشاانههای
اصلی جدیدترین سیاستهای روسیه در حوزة علم و فناوری است .در اداماه بررسای مایکنیم
که این سیاستها چه تأثیری در جهتگیری و عملکرد شرکتها و دانشگاهها در زمینۀ ارتقاای
روابم مارپیچ سهجانبه در روسیه داشتهاند.
گذار به شركتهاي نوآور
در این بخ میخواهیم بدانیم آیا در محایم اقتصاادی و سیاسای تغییریافتاه و باا ابتکارهاای
جدید دولت ،تمایل شرکتها به نوآوری و همکاری با نهادهای بیرونی تولیدکنندة دان بهبود
یافته است یا خیر شرکتها چگونه با نوآوری برخورد میکنند و تا چاه حاد از سیاساتهای
کنونی دولت در زمینۀ علم و فناوری سود میبرند برای پاساخ باه ایان پرسا ها و شاناخت
رویکرد شرکتها نسبت به پاژوه و توساعه و کاارآفرینی در روسایه ،از یافتاههای مطالعاۀ
پیمایشی دانشکدة عالی اقتصاد دانشگاه پژوه های ملی روسایه اساتفاده مایکنیم .نتاایج ایان
پیمای

مبتنی بر مصاحبههای ساختاریافته با بی

از  1200نفر از مادیران شارکتهای روسایه

است .در این مطالعه تعدادی از شاخصهای سیاست علم و فناوری بهویژه شاخصهای مرتبم
با جایگاه پژوه

و توسعه در راهبرد شرکتها و تاأثیر حمایات دولات از فعالیتهاای آنهاا

بررسی شده است .یافتههای این پیمای نشان میدهد ،بارخالف وضاعیت حااکم در سیساتم
برنامهریای متمرکا اتحاد شوروی که در آن شرکتها بدون توجه به کیفیت فقم بهدنبال تولیاد
انبوه و فروش بودند ،امروزه تا حدود زیادی رفتار آنها تغییر کرده و رویکرد مثبتی نسابت باه
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نوآوری پیدا کردهاند و تولید محصوالت نوآورانه روند افاایشی دارد .در حالی که هنوز اهمیت
پژوه و توسعه برای شرکتها روشن نیسات و بیشاتر آن را باهعنوان منباع اصالی ناوآوری
نمیشناسند .همچنین برای آنها مهم نیست که منباع ناوآوری ساازمانهای پاژوه و توساعۀ
روسی و دانشگاههای داخلی باشد یا دانشگاههای خارجی .با این حال ،تفاوتی معنادار در میاان
استقبال شرکتها از پژوه

و توسعۀ درونی و بیرونی وجود دارد؛ به این معنا که شارکتهای

روسی بیشتر تمایل دارند طرحهای پژوهشی و توسعه را در واحدهای وابستۀ خود انجام دهند،
زیرا تنها  3،7درصد اعالم کردند که از پژوه و توسعۀ بیرونی و ارتباط با مراکاا تولیدکننادة
دان

استقبال میکنند .تجایه و تحلیلهای انجامشده در این پیمای  ،همچنین نشاان میدهاد

شرکتهایی که از پژوه
تولید دان

و توسعۀ پایدار استقبال میکنند برقراری پیوندهای قاوی باا مراکاا

را مهم میدانند (.)Gershman and Others, 2018: 5

نتایج این پیمای همچنین ماهیت درک شارکتهای تولیادی روسای نسابت باه حمایات
دولت از پژوه و توسعۀ و نوآوری را توضی داده و نشان میدهد شرکتهایی که بر ناوآری
در تولید تأکید دارند بیشتر کمکهای دولات را بای اهمیات میدانناد .در مقابال ،آن دساته از
شرکتهایی که کمکهای دولتی را مهم ارزیابی میکنند و از سیاستهای دولت ساود میبرناد
دارند ( Gershman and Others 2018:

با مراکا بیرونی تولیدکنندة دان مانند دانشگاهها ارتباط
 .)5-7این بدان معناست که اقدامهای دولت برای ایجاد ارتباط باین صانعت و دانشاگاه در آن
بخ

که از کمکهای دولت بهره گرفتهاند در تغییر رویکرد آنها مؤثر بوده است .در مجموع،

تحلیل سیاستهای علم و فناوری روسیه در مراحل مختلر تاریخ ایان کشاور نشاان میدهاد
انگیاة شرکتها برای نوآوری بسیار پایین اسات .باا وجاود رشاد میااان هایناههای ناخاالص
پژوه و توسعه تا مقام هشتم جهانی ،منبع اصلی این هاینهها همچنان تاا مارز  70درصاد از
سوی دولت تأمین میشود ،میااان سارمایهگذاری شارکتهای صانعتی روسایه در پاژوه و
توسعه ،تنها  23درصد از هاینههای نوآوری آنها را تشکیل میدهد؛ در حالی که این هاینهها،
در اتری

 69درصد و در دانمارک  62درصد است .همچنین روسیه در بازار جهاانی فنااوری

پیشرفته1با سهم  42صدم درصد ( ،)World Bank, 2016بهتقریب در حاشیه قرار دارد و ساهم
محصوالت نوآورانه در گردش مالی داخلی آن فقم حدود  8درصد است و در سالهای 2005
تا  2015کمتر از  10درصد از شرکتهای تولیادی روسایه باه نوآوریهاای فناوراناه اهمیات
دادهاند ( .)HSE, 2017در چند سال گذشته روسیه پیوسته تالش کرده است موقعیات خاود را
در شاخص جهانی نوآوری2بهبود بخشد .با این حال ،در یک دهۀ اخیار در بهتارین حالات بار
اسا

این شاخص رتبۀ ( 39در سال  )2012را بهدست آورده است .بنابر آخرین ارزیابی ،یعنی
1. Hi-Tech.
2. Global Innovation Index
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ارزیابی سال  ،2021جایگاه روسیه در میان  132کشور در این شاخص رتبۀ  45اسات (

HSE,

 .)2021این بدان معناست که جایگاه جهانی روسیه در نوآوری در سالهای گذشاته باا انادکی
نوسان کموبی ثابات ماناده اسات1.بناابراین از هماۀ کشاورهای توساعهیافته و حتای برخای
کشورهای درحالتوسعه عقب است.
گذار به دانشگاه كارآفرین
دانشگاه کارآفرین نق مهمی در کاربست موفقیتآمیا سازوکارهای مدل مارپیچ سهجانبه دارد.
دانشگاه در جایگاه نیروی محرک سیستم ماارپیچ ساهجانبه ،یاک مرکاا رشاد طبیعای ،موتاور
تجاریسازی پژوه ها و منبعی برای علم و فناوری جدید است .برای حرکت در این مسیر و
ایجاد دانشگاه کارآفرین ،البته حمایت دولت هم ضروری است .برای نمونه ،در ایااالت متحاد
دولت فعاالنه آموزش کارآفرینی را ترویج کارد و ظهاور دانشاگاههای کاارآفرین اساتنفورد و
امآیتی نمونههای موفقی هستند که نتیجۀ اینگونه حمایتها است .اما در روسیه ،سیاستها و
اقدامهای دولت در حوزة علم و فناوری از نظر تاریخی نتایج بسیار پیچیده و تناقضآمیای بار
جای گذشته است .با این حال ،در سالهای اخیر دولات تاالش کارده اسات محایم بهنسابت
مناسبی برای فعالکردن ظرفیتهای نوآوری فراهم کند مانند افاای

سرمایهگذاری در پژوه

و توسعه ،توسعۀ آماوزش کاارآفرینی در دانشاگاهها ،ایجااد خوشاههای ناوآوری منطقاهای و
تأسی مراکا پژوهشای و آموزشای در تاراز جهاانی (.)Volkodavova and Others, 2019: 7
نتااایج ایاان اقاادامها تااا حاادی امیاادبخ

بااوده و در آن روساایه توانسااته اساات تااا حاادودی

زیرساختهای نوآوری را تقویت کند و گامهایی بهسوی ایجاد دانشگاههای کاارآفرین باردارد.
دانشگاه دولتی ایالت تومسک2نمونۀ موفقی از نسل دانشگاههای کارآفرین در روسیه اسات .در
اینجا برای تبیین روند گذار بهسوی دانشگاه کارآفرین در روسیه و بیان نق های ماورد انتظاار
از این دانشگاه در قالب الگوی مارپیچ سهگانۀ تجربۀ دانشگاه تومسک را بررسی میکنیم.
تومسک ،دانشگاهی از نسل دانشگاههاي كارآفرین
برای کاربست الگوی مارپیچ سهجانبه ،هرگونه ابتکار عمل باید به مرکایت دانشاگاه باشاد .بار
همین پایه ،در دهۀ اخیر دولت روسیه اقدام به اجرای برنامههای حمایتی بارگای بارای تبادیل

 .1جایگاه جهانی روسیه در شاخص جهانی نوآوری در سالهای  2010تا  2021بدین صاورت نوساان پیادا کارده
است :در سال  ،2010رتبۀ  47؛ در سال  ،2011رتبۀ 52؛ در سال  ،2012رتبه 39؛ در سال  ،2013رتبۀ 39؛ در
سال  ،2014رتبۀ 43؛ در سال  ،2015رتبۀ 43؛ در ساال  ،2016رتباۀ 47؛ در ساال  ،2017رتباۀ 45؛ در ساال
 ،2018رتبااۀ 46؛ در سااال  ،2019رتبااۀ 46؛ در سااال  ،2020رتبااۀ و در سااال  ،2021رتبااۀ Global ( 45
.)Innovation Index, 2021
2. Tomsk
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تعدادی از دانشگاههای شناخته شده روسیه به دانشگاههای کارآفرین کرده و در پی آن چنادین
دانشگاه مهم روسیه گامهای مؤثری در راستای ترویج کارآفرینی و ایجااد خوشاههای ناوآوری
منطقهای برداشتند .اولاین مرکاا رشاد فنااوری در روسایه در ساال  2005در دانشاگاه ایاالتی
تومسک با هدف تبدیل این دانشگاه به اولین دانشگاه کارآفرین در این کشاور راهانادازی شاد.
این دانشگاه که یک دانشگاه تخصصی در حوزة رادیوالکتریک و کنترل سیستمها است ،یکی از
اولین دانشگاههایی است که میکوشد به کانون خوشۀ نوآوری در سط منطقهای تبادیل شاود.
در این زمینه از رویکرد سانتی مبنای بار انجاام وظاایر آموزشای فاصاله گرفتاه و بار انجاام
پژوه های کاربردی و تجاریسازی دان

تمرکا کرده است .این دانشگاه بر منابع دانشاگاهی

و تولیدات فکری نتیجۀ اجرای برنامههای پژوهشای خاود کنتارل قاانونی دارد و هماۀ حقاوق
معنوی مخترع را تضمین میکند .همچنین  41درصد از بودجۀ خود را باه پاژوه

اختصاا

میدهد و میتواند با مراکا رشد ،ثبت اختراع و اجارای برناماۀ در لیساان  ،فنااوری خاود را
تبدیل به محصول کند .انجام طرحهای تیمی ،کاربست روشهای نوین آموزشای «یاادگیری در
عمل» و دسترسی به زیرساختهای نوآوری از برنامههای عبور از شیوة سنتی آماوزش در ایان
دانشگاه است .در ایان چاارچوب دانشاجویان تشاوی میشاوند باا تمرکاا بار پژوه هاای
میانرشتهای در زمینههای پیشرفتۀ علم و فنااوری کاارآفرینی کنناد و بارای توساعۀ طرحهاای
فناورانۀ خود تساهیالت دریافات کنناد ( .)Alexandera and Eugeniy, 2012: 48-49اماروزه،
تومسک بهعنوان یک دانشگاه صنعتی برتر در پژوه های کاربردی با زیرساختهای ناوآوری
توسعهیافته در روسیه شاناخته میشاود کاه برناماههای پیشارفته در فنااوری ناانو ،مخاابرات،
الکترونیک و آموزش کارآفرینی اجرا میکند .این دانشگاه یکی از اعضای انجمان دانشاگاههای
کارآفرین روسیه است که از نظر نوآوری و شاخصهای کاارآفرینی در باین ده دانشاگاه برتار
روسیه قرار دارد و زیرساختهای گستردهای برای تبادیل ایاده باه محصاول و فاروش اولاین
محصول دارد .این زیرساختها شامل مرکا رشد کسب کار دانشاجویی ،مرکاا رشاد فنااوری،
پارک علم و فناوری ،دفتر تجاریسازی دان  ،دفتر ثبات اختاراع ،بخا

بازاریاابی ،خادمات

است.

مشاورة استارتآپ و انجمن شرکتهای فرعی یا اسسینآف
انجمن شرکتهای اسسینآف ،موسوم به یونیک1یک خوشاۀ فنااوری و ناوآوری باا دانا
پیشرفته است که در چارچوب آن دانشگاه بهعنوان هستۀ مرکای شرکتهای مرتبم با فنااوری
پیشرفته در آن منطقه نق

دارند .این خوشه شامل  5دانشگاه محلی ،بای

از  100شارکت3 ،

مؤسسۀ پژوهشی و آکادمی علوم و ادارههای دولتی مرباوط در آن ایالات اسات (

Etzkowitz,

 .)2014: 2عضویت در این خوشه برای همۀ شرکتها و مؤسسههای پژوهشی فعال در حاوزة
1. UNIC
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فناااوری اطالعااات و الکترونیااک در منطقاۀ آزاد اساات .دادن کمکهااای مااالی باارای توسااعۀ
زیرساختهای نوآوری ،زیرساختهای مخاابراتی ،مراکاا نمونهساازی و صادور گواهیناماه و
مراکا بازاریابی بینالمللی در دستورکار برنامۀ این خوشه قرار دارد .گفتنای اسات ایان خوشاه
صندوق سارمایهگذاری ویاژهای بارای خاود برقارار کارده اسات .شارکتهای عضاو یونیاک
قابلیتهای پژوه

و توسعه ،تولید محصوالت نوآورانه و چرخههای کامل تجاریساازی ایان

محصوالت را دارناد .در آ ااز راه در ساال  ،2011یونیاک  80درصاد از درآمادهای فنااوری
پیشرفته در منطقه را به خود اختصا داد 14 ،میلیون دالر در دانشگاه تومسک سارمایهگذاری
کرد و در مجموع  506میلیون دالر درآمد بهدست آورد (

Alexandera and Evgeniyb, 2012:

.)49
از آنجا که اقدامهای دانشگاه در راستای توسعۀ زیرساختهای نوآوری و گذار به دانشاگاه
کارآفرین منطب با اولویتها و سیاستهای دولت در حوزة علم و فناوری بود ،کمکهای قابل
مالحظهای را از دولت دریافت کارد .قاانون فادرال  217شاکلگیری شارکتهای اساسین آف
توسم دانشگاه را تسهیل کرد و احکام  218و  219دولت فدرال به توساعۀ همکااری دوجانباه
بین دانشگاه و صنعت کمک و زیرساختهای نوآوری آن را تقویت کرد .سه شارکت فعاال در
تومسک ،بر اسا فرمان شمارة  218دولت فدرال کمکهاای مالی(گرنات) قابال مالحظاهای
دریافت میکنند تا در زمینۀ پژوه و توسعه با دانشاگاه همکااری کنناد و فراینادهای تولیاد
نوآورانه با فناوری پیشرفته را باهطور مشاترک گساترش دهناد .در ده ساال گذشاته ،دانشاگاه
تومسک مبالغ قابل مالحظهای کمک هاینه (گرنت) از دولت مرکای دریافات کارده اسات تاا
برای گذار به دانشگاه کارآفرین در فرایند گسترش همکااری باا فضاای پیراماونی کسابوکار،
توسعۀ خوشههای نوآوری منطقهای و تبدیل یونیک به خوشۀ کارآفرینی پیشارو در تومساک و
روسیه هاینه کند.
نتيجه
دستاورد این نوشتار ،تبیین تحول علم و فناوری در روسیه از جنباههای مختلار اسات کاه در
فرایند آن رویدادهای مهم تاریخ علم و فناوری این کشور و سیاستهای دولت با هدف تبدیل
نظام دانایی به نظام توانایی را با ارایۀ شواهد بررسی کردیم .یافتههای نوشاتار از ایان اساتدالل
پشتیبانی میکند که با وجود تفاوت در سیستمهای حکمرانی در دوران تاار ،اتحااد شاوروی و
روسیۀ جدید ،عملکرد بازیگران حوزة علم و فناوری تغییر چندانی نکرده و همچنان شارکتها
و مراکا علمی زیر نظارت دولت فعالیت میکنند و میخواهند این روند را همچنان ادامه دهند.
از نظر تاریخی تحول علم و فناوری در روسیه ،با الاامهای نظامی در این کشور همپیوند باوده
است .در قرن هیجدهم انگیاههای توسعۀ نظامی سبب پیدای علم در روسیه شد .تا پایان قرن
نوزدهم ،مؤسسههای علمی این کشور بر پژوه هاای نظاری متمرکاا بودناد و پژوه هاای
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کاربردی کمیاب را نیا بیشتر ،مؤسسههای شعبهای دولتی انجام میداند .در این دوره حلقاههای
ارتباطی بین بخ صنعت و پژوه های آکادمیهای علوم و دانشاگاهها وجاود نداشات و در
نبود چنین زیرساختهایی ،مهمتارین اختراعهاای دانشامندان و مهندساان روسای بیشاتر ،در
اقتصاد کشورهای دیگر باه مرحلاۀ تولیاد و بهرهبارداری میرساید .در دورة اتحااد شاوروی،
حوزههای حمایتشدة علم و فناوری را دولت بهطور چشمگیری گسترش داد و موجب بسایج
ظرفیتهای علمی کشور در جنگ جهانی دوم برای انجام بار،ترین طرحهای علمای باهویژه
در حوزة اتمی و فضایی شد .با این حال ،مقامهای شوروی نتوانستند این موفقیت را باه دیگار
حوزههای علمی تسری بدهند .در این دوره ،بخ

پژوه

و توسعه از نظار حجام گساترش

یافت ،اما از نظر کارآمدی توسعه نیافت .ضعر اصالی ایان باود کاه ساازمانهای پاژوه

و

توسعۀ شوروی بهجای نوآوری فقم بر تحقیا تمرکاا داشاتند .آگااهی از ایان مسائله بعادها
رهبران روسیه جدید را واداشات در راهبارد علام و فنااوری کشاور باازنگری کنناد .پا از
فروپاشی اتحاد شوروی ،دورة کوتاهی از آزادسازی اقتصادی در دهۀ  1990به جریاان درآماد.
اما بیثباتی اقتصادی و سیاسی موانع بسیار جدی در مسیر پیگیری فرایندهای پیچیادة ناوآوری
ایجاد کرد .در پایان دهۀ  ،2000دولت با منابع بهدستآمده از افاای

قیمت نفت سیاساتهای

توسعۀ نوآوری متعددی را آ از کرد که بیشتر آنها بر هدف ایجاد ساازوکارهای ارتبااطی باین
علم و فناوری ،تحریک تقاضا برای پژوه و توسعه و همچنین حمایت از تولیاد دان بنیاان
متمرکا بودند .با این حال ،نه توسعۀ ساریع اقتصااد روسایه در دهاۀ  2000و ناه سیاساتهای
عمومی اجراشده ،نتوانست تمایال شارکتها باه ناوآوری را افااای
شرکتهای تولیدی روسیه نشان میدهد که به اجرای برنامههای پژوه

دهاد .بررسای رویکارد
و توسعه و همکااری

با نهادهای بیرونی تولیدکنندة دان  ،یعنی مراکا پژوهشی و دانشگاهی تمایال ندارناد و بیشاتر
در مسیر تثبیتشدة زنجیرة تولید ارزش حرکت میکنند.
بهطور کلی ،سیستم تولید و سیستم پژوهشی روسیه از نظر تاریخی جدا از یکدیگر توساعه
مییابد و روابم میان آنها برای ایجاد نوآوری بسیار ناچیا بوده است .با آگاهی از ایان مسائله،
در طول دهۀ گذشته دولت ابتکارهایی برای توسعۀ زیرساختهای نوآوری و ایجااد بساترهای
قانونی الزم برای توسعۀ همکاری بین بازیگران سهگانه اجرا کرد .نتایج این اقدامها تا حادودی
الهامبخ

است .در دهۀ گذشته ،روسیه توانسته است تا حادودی زیرسااختهای ناوآوری را

تقویت کند .همچنین گامهایی بهسوی ایجاد دانشگاههای کارآفرین باردارد کاه موتاور محارک
الگوی مارپیچ سهجانبه محسوب میشود .دانشگاه دولتی ایالت تومسک نمونۀ ماوفقی از نسال
دانشگاههای کارآفرین در روسیه است که هستۀ مرکای نوآوری الکترونیک و فناوری اطالعات
در سط آن منطقه به شمار میرود .با این حال ،نسل دانشگاههای کارآفرین در روسیه هنوز در
مراحل ابتدایی شاکلگیری خاود هساتند و روسایه هناوز وارد مرحلاۀ پیشارفتۀ ایجااد ر یام
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همکاری نهادی بین بازیگران عرصۀ نوآوری و کاارآفرینی نشاده و ممکان اسات ایان فرایناد
 تداوم حمایت از ظرفیتهای کاارآفرینی بسایار تعیاین، در فرایند این گذار.سالها طول بکشد
 کمکهای پژوهشی دولت فدرال باید زمینههایی را برای همکاریهاای دوجانباه و.کننده است
 در ایان. دانشگاهها و دولت را گسترش دهاد،سهجانبه ایجاد کند و میاان روابم بین شرکتها
 عناصر اصلی مدل مارپیچ سهجانبه بایاد بهوسایلۀ حمایات از تشاکیل شارکتهای،چارچوب
 گذار موفقیتآمیا بهساوی ایجااد، بیتردید.نوآور و خوشههای نوآوری منطقهای تقویت شوند
 در حاالی کاه باین.دانشگاه کارآفرین به تقاضای داخلی برای پژوه و توساعه بساتگی دارد
 بنابراین ابتکارهای دولتی باید.دانشگاه و صنعت در روسیه شکاف ذهنی و فرهنگی وجود دارد
 بارای موفقیات.حذف محدودیتهای فرهنگی توسعۀ مدل مارپیچ سهجانبه را هدف قرار دهد
در کاربست الگوی مارپیچ سهجانبه باید آن را به سط الگوی مارپیچ چهارجانبه و حتی بیشاتر
ارتقا داد که تولید دان بنیان جامعۀ پایه و توجه به متغییرهای محیطی را هدف قارار میدهناد؛
چیای که در سیاستگذاری علم و فناوری و ایجاد دانشگاههای کارآفرین در روسایه در عمال
.از آن فلت شده است
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