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چکیده

دانش بدلیل کنجکاوی ذاتی بشر و تمایل فطری او به دانستن و پیش بینی نمودن پدیده های جهان هستی بوجود می آید .دانش الزاما بر مسائل
کاربردی تمرکز نمی نماید و مالکیت ندارد .فنآوری هدفمند است و بر مسائلی که کاربرد تجاری دارند تمرکز می کند و مالکیت ان توسط
قوانین ثبت اختراع محافظت می گردد.
از دیدگاه اجتماعی -اقتصادی ،اگرچه که دانش و فناوری در پایه مشترک می باشند ،ليكن پیشرفت علمی موئلفه الزم ولی نا کافی برای پیشرفت
فناوری کشورها است .اکنون مشخص شده که دگردیسی موفق دانش به فناوری قائم بر توسعه سیاسی جوامع می باشد .دمکراسی پیش نیاز
عدالت اجتماعی و اقتصادی و دولتمداری خوب ،بازار آزاد و جامعه باز می باشد .در مجموع ،این عوامل مهمترین تضمین کننده دگردیسی
جامعه به کشوری پیشرفته می باشند .حتی مرور سطحی تغیيرات سیاسی -اجتماعی دو دهه گذشته کشور های آسیای جنوب شرقی ،اروپای
شرقی و امریکای جنوبی مويد اين موضوع مي باشد.

واژگان كليدي :فنآوري ،دگرديسي دانش ،ثبت اختراع ،زير ساخت فنآوري.

مقدمه

بسیاری از مردم به تفاوت دانش و فناوری آشنايي دارند؛ ولی چگونگی
دگردیسی دانش به فناوری برای اکثر مردم ،حتی بسیاری از متخصصین،
شفاف نیست .مهمترین مؤلفه در دگردیسی دانش به فناوری آماده بودن
زیرساخت های الزم در جامعه می باشد .لذا ،هدف این نوشتار تشریح
مراحل علمی و فنی تبدیل دانش به فناوری نیس��ت ،زیرا این فرایند در
صنایع مختلف تعریف شده و دسترسی به آنها آسان است .برای مثال در
صنعت دارو ،که بیشتر از هر صنعت دیگری تحت کنترل سازمان های
ناظ��ر داخلی و بین المللی می باش��د ،فرایند ابداع یک ملکول جدید

تا رس��یدن آن به پیش��خوان داروخانه بعنوان دارو شامل چندین مرحله
دگردیس��ی دانش به فناوری است که هر مرحله در این فرایند طوالنی
تعریف ش��ده اس��ت .این فرایند با بررسی و شناخت جامع بیماری در
سطح ملکولی آغاز و منجر به طراحی ملکولی با مدل سازی تئوری 2و
متعاقبا منجر به سنتز انبوه ملکول های دارای خواص مورد نظر 3با استفاده
از روش های ش��یمی ترکیبی 4می گردد .س��پس ملکول های برگزیده
شناسایی شده و خواص فارماکو کاینتیکی و فارماکو داینامیکی آنها در
آزمایشگاه شیمی بهینه سازی  5می گردد و باالخره فاز شیمی با انتخاب

 .1مدیر عامل صنایع شیمیایی دارویی ارسطو تلفن)+98-21(88332272 :
دورنگار)+98-21(88630677 :
پست الکترونیکیkkarimian@arasto.com:

2 . In Silico
3. Pharmacophore
4. Combinatorial Chemistry
5. I vitro lead optimization
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بهترین ملکول ها  1و سنتز آنها پایان می پذیرد .فاز پیش کلینیکی 2با
اس��تفاده از  2مدل جانوری (معموال یک جونده و یک پستاندار دیگر)
آغاز می ش��ود وشامل بهینه س��ازی خواص ملکول های انتخاب شده
در مدل های جانوری 3می باش��د .در صورت مثبت بودن نتایج ،هیاتی
متش��کل از دانشمندان شرکت دارو س��ازی ،سازمان ناظر بر تولید دارو
(ب��رای مثال  FDAدر امری��کا ی��ا  EMEAدر اروپا) و متخصصین
دانشگاهی برای تدوین پروتكل مطالعات کلینیکی فاز های ( 1ایمنی)،
( 2اثربخشی) ( 3ایمنی ،عوارض جانبی ،تعیین بهترین دوز) و ( 4جمع
آوری اطالعات پس از ورود به بازار) تشکیل و مطالعات طبق پروتكل
مورد توافق آغاز می گردند[ .]1کلیه این مراحل ش��امل معتبر س��ازی
فرایند ها طبق ضوابط کمیسیون بین المللی یک دست سازی 4می باشد.
مراحل مختلف ابداع داروی آنتی س��ایکوتیک( 5اخیرا از طریق سمینار
در اینترنت ( )Webinarقابل دسترس��ی اس��ت)[ .]2در حال حاضر،
هزینه ورود یک داروی جدید از مرحله شیمی تا رسیدن به دکه داروخانه
نزدیک به یک میلیارد دالر و زمانبری ان  10الی  15سال تخمین زده می
شود[ .]3مراحل علمی و فنی دگردیسی دانش به فناوری در حوزه های
دیگر نیز فرایند های ش��فاف و تعریف شده ای دارند ،که ممکن است
مانند حوزه دارو با هماهنگی تنگاتنگ با سازمان های ناظر بر آن حوزه
ها انجام شوند.
هدف این نوش��تار آش��نایی با مهم ترین مؤلفه موفقیت در دگردیسی
دانش به فناوری  ،یعنی زیرس��اخت های آن می باشد .به این منظور،
الزم اس��ت ابتدا با اختالفات اصلی در تعاریف پذیرفته شده دانش و
فناوری آشنا شویم.
دانش بدلیل کنجکاوی فطری بش��ر برای دانس��تن و کوشش او برای
دس��ت یابی و طبقه بندی دانس��ته ها به منظور توضیح و بیان پدیده
های جهان هستی بوجود می آید[ .]4لغت  Scienceاز ریشه التین
 Scientiaب��ه همان معنا (دانش) می باش��د[.]5-7این دانس��ته ها با
آزمون و پیش بینی حاصل گردیده اند و اگرچه که از دیدگاه فلسفی
حقیقت مطلق نمی باشند ولی راستی دانسته های حاصل از آزمون و
بکار گیری آنها در پیش بینی های علمی بقدری زیاد است که بشر این
دانسته ها را معتبر و گیتی شمول میداند.
ب��رای مثال نتیجه حاصل ضرب اعداد مختلف م��وارد نامحدودی را
بوجود می آورد ،و اگرچه امکان راستی آزمایی یک به یک این موارد
وجود ندارد ،اما به راستی پیش بینی حاصل ضرب اعداد اعتماد کامل
وجود دارد[ .]8سئوال اصلی علم "چگونه"[ ]9است و نه "چرا" ،که
سئوال اصلی فلسفه می باشد[.]10
همچنین ،دانش لزوما هدفمند نیست و معموال بازده ملموس و سریع
الوصول برای اجتماع ندارد .به همین دلیل مالکیت دانش در اکثریت

موارد تعریف ش��ده نیست و متعلق به جامعه بشری است و به همین
لحاظ دس��ت آورد های دانش در مجالت رش��ته های مربوط با ذکر
کامل جزئیات منتش��ر م��ی گردند .لذا ،آن بخ��ش از دانش که دارای
ارزش اقتصادی س��ریع الوصول می باشد از طریق کسب ثبت اختراع
برای  17الی  21سال محافظت می شود.
فن��اوری (تکنولوژی) از ریش��ه یونان��ی ( )Technologíaو از دو
قس��مت ( ) Techneبمعنای هنر" ،اوس��تا کاری" ی��ا ( Craftو
( Logicaبمعنای مطالعه یا بررس��ی) گرفته ش��ده است [ .]7اگرچه
که اساس فناوری همانند دانش دانسته های حاصل از آزمون و پیش
بینی اس��ت ،اما فناوری بدلیل نیاز های مقطعی بشر بوجود می آید.
لذا  ،فناوری هدفمند اس��ت ،بازده ملموس و س��ریع الوصول داشته
و بدلیل ارزش اقتصادی ،مالکیت آن از نیمه قرن ش��انزدهم با قوانین
بین المللی ثبت اختراع محافظت می ش��ود [  .]11-12برای مثال در
مقطع زمانی 1551-1600میالدی تعداد  61اختراع در انگلس��تان به
ثبت رسید [.]13
اگرچه که پایه مش��ترک دانش و فناوری دانسته های حاصل از ازمون
و پیش بینی می باش��ند ،اما رابطه قابل اندازه گیری این دو در جوامع
مختلف متفاوت و قائم بر ساختار فرهنگ اجتماعی ،اقتصادی و توسعه
سیاس��ی هر جامعه بوده و با واقعیت های موجود آن جامعه تعریف
می ش��ود [ .]14بعنوان مثال ،اتحاد جماهیر شوروی از پیشرفت قابل
مالحظه ای در دانش بهره مند بود ولی در زمینه فناوری بس��یار عقب
تر از حریفان غربی خود بود.
این اختالف فاحش حتی  20س��ال پس از فروپاش��ی شوروی کامال
مش��هود اس��ت .فعالیت های دانش محور آن کشور تا حد زیادی در
چارچوب آرمان گرایی و به منظور توجیه ایدئولوژی سیاسی آن کشور
انجام می گردید و ارتباط کمتری با نیاز های جامعه ان روز ش��وروی
یا بازار جهانی داش��ت .به همین لحاظ ،در حالی که بخش عمده ای
از امکانات علمی  ،صنعتی و اقتصادی اتحاد جماهیر ش��وروی برای
مسابقه در فضا با غرب هزینه می گردید ،نیاز های واقعی جامعه آن
کشور افزایش بازده محصوالت کشاورزی و انواع کاال های مصرفی
م��ورد نیاز مردم بود .از طرف دیگر ،فع��ا لیت های دانش محور در
غرب با نگاه مستمر و عمیق به کسب و كارو قائم بر نیاز های جامعه
و بازار سرمایه انجام می گرديد.
نتیجه این که ،با وجود توان علمی باالی آن کشور ،از انقالب اکتبر 1917
تا کنون داروی جدیدی در اتحاد جماهیر شوروی سابق یا روسیه امروز
کشف نگردید[.]15در حالی که تمامی داروهای مورد مصرف جهان در
مراکز پژوهشی صنعتی یا دانشگاهی کشور های غربی کشف و راهی بازار
شده و تریليون ها دالر در آمد برای کشور ها غربی ایجاد نموده است.
1. Potential Drug Candidates
2. Preclinical Studies
3 . In Vivo Lead Optimization
4. ICH = International Commission on Harmonization
5 . Geodone Ziprasidone
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لذا ،پیش��رفت در دان��ش مؤلفه الزم ،ولی نا کافی ،برای پیش��رفت
در فناوری می باش��د و تخصیص منابع انس��انی ،اقتصادی و صنعتی
به پیش��رفت در فناوری های قابل اس��تفاده هر جامعه قائم بر ساختار
فرهنگ اجتماعی ،اقتصادی و توسعه سیاسی آن می باشد.
به همین لحاظ ،برای دریافت چگونگی دگردیسی دانش به فناوری در
هر جامعه الزم اس��ت با ساختار فرهنگ اجتماعی ،اقتصادی و توسعه
سیاس��ی جامعه آشنا باشیم .برای مثال در حوزه نظام سالمت و دارو،
در حالی که یکی نیاز جوامع غربی ابداع و تولید داروهای جلوگیری
کنن��ده از تحلیل رفتن بافت های عصب��ی ، 1مانند بیماری الزایمر یا
پارکینس��ون می باشد[ ]16نیاز اصلی کشور های توسعه نیافته و در
حال توس��عه کماکان تولید داروهای مهار کننده انواع عفونت ها می
باشد .بیماری ماالریا در کشور های پیشرفته و در حال توسعه مطرح
نیست ولی کماکان سالیانه جان  2،7میلیون نفر را در کشورهای غیر
پیشرفته می گیرد [. ]6
شناخت زیر ساخت های فرهنگ اجتماعی ،اقتصادی و توسعه سیاسی
قدم اول در ترسیم نقشه راه منطقی برای آسان سازی دگردیسی دانش به
فناوری كاربردي درجامعه می باشد و با بررسی تاریخ معاصر می توان به
دالیل وضعیت موجود این سه مؤلفه مهم در جامعه پی برد [.]13-17
به همین لحاظ ،شاید مقایسه دو مقطع تاریخی نسبتا اخیر کشورمان
با کشور انگلستان تا حدودی بیانگر اختالف ما با کشور های توسعه
یافته باش��د .در سال  594شمس��ی ( 1215میالدی) موالنا جالالدین
رومی بدلیل پیش��روی مغول در شرق ایران در حال گریختن از ایران
بود.
در همان س��ال ،جان اول پادش��اه انگلستان پس از شکست در جنگ
داخلی انگلیس ،که در آن کش��اورزان ،کس��به و حتی اکثر اش��راف
بدلیل بی عدالتی های دربار بر علیه پادشاه شوریده بودند ،مجبور به
امضای سند  Magna Cartaگردید که امروزه بعنوان پایه و اساس
دمکراسی شناخته می شود[ . ]18در این سند همه ،حتی پادشاه  ،در
برابر قانون یکسان ش��ناخته شده و اصل تاسیس دادگاه های عادل و
توانمند و مستقل از سلطنت پذیرفته گردید.
در سال  1250شمس��ی ( 1871میالدی) قحطی بزرگی سراسر ایران
را فرا گرفت .بر اساس آمار منتشره ،این قحطی یک سوم تا نیمی از
جمعیت ایران را بکام مرگ کشید.
برخی دلیل این قحطی تاریخی را وبای سال قبل می دانند ،که به دلیل
افتتاح کانال س��وئز در سال  1248شمسی و استفاده مسافران هندی
و پاکس��تانی از راه دریایی بندر انزلی به باکو و سپس راه اهن قفقاز و
اس��کندریه به بندر سعید برای زیارت عتبات عالیات ،نا خواسته این
بیماری همه گير را به خراس��ان و خطه ش��مال ایران آورده و باعث

یکی از اندوه بارترین رخدادهای تاریخ کشورمان گردیدند[ .]19بدون
ش��ک بی توجهی سردمداران آن زمان به وضعیت زندگی و بهداشت
رعایا عامل اصلی این فاجعه تاریخی بوده است[.]20
جابر انصاری در کتاب تاریخ اصفهان و ری گزارش نموده که در آن
سال ها سگ و گربه از گرسنگان در امان نبودند و شایع بود که مردم
اموات یهودیان را س��رقت نموده و اکل میت م��ی نمودند [ .]21در
همان سال ويليام هنري پركين ، 2کارخانه ساخت رنگینه های خود را
بنام  Greenford Dye Worksدر لندن با قیمت بس��یار باالیی به
فروش رسانید[ .]22این کارخانه اولین تولید کننده انبوه رنگینه های
بنفش مورد استفاده در صنابع نساجی در دنیا بود که موفقیت تجاری
آن باعث تاس��یس صد ها کارخانه ش��یمیایی برای تولید رنگینه های
مورد نیاز صنایع نساجی اروپا گردید .بسیاری از همین کارخانجات
اولیه تولید رنگینه ها در اروپا بعد ها تبدیل به شرکت های دارو سازی
چند ملیتی امروز شدند [.]23
موفقیت پركين در س��ال  1856با سنتز و تولید رنگ بنفش از انیلین،
که با قیمتی نازل از قطران ذغال س��نگ اس��تحصال می گردید ،آغاز
گردید .رنگ بنفش از دیر باز بعنوان رنگ اش��رافیت شناخته می شد
زیرا استحصال آن فقط از نوع خاصی از سخت پوستان دریایی میسر
بود و پیچیدگی و تکرار ناپذیری فرایند ،قیمت رنگ بنفش 3را بسیار
باال و دور از دس��ترس مردم عادی نگاه داشته بود .ليكن روش سنتز
آن از ماده پایه ارزان قیمت انیلین برای اولین بار استفاده از انواع پارچه
بنفش برای همه میس��ر گردید[ .]22شایان ذکر است که در نیمه قرن
 19صنایع نساجی مدرن در انحصار اروپا بود و آن قاره تقریبا تمامی
پارچه دنیا را تولید می نمود .پارچه های انگلیس��ی حتی تا سه دهه
پیش در ایران از معروفیت خاصی برخوردار بود.
آنچ��ه در باال آمد اختالف حاالت بین ایران و انگلس��تان را در تاریخ
معاص��ر اخی��ر نمایان می س��ازد .تاریخ كهن تر ما نیز نش��ان دهنده
اختالف��ات بنیادی در نحوه حکومت ،حقوق ش��هروندی وسیاس��ی
در امپراط��وری هخامنش��ی با ق��درت همزمان ان ،یعن��ی یونان ،می
باش��د[ .]25,24بدون شک ،با بررسی تاریخ ،شناخت درست تری از
خود و کاستی هایی فعلی با ریشه های تاریخی پيدا خواهیم نمود و با
تشخیص مزیت های نسبی کشورمان خواهیم توانست نقشه راه واقع
بینانه تری را برای رفع نارس��ایی ها و ارتقاء دانش و دگردیسی آن به
فناوری های مورد نیاز کشورمان ترسیم نمائیم.
نتایج زیانبار بسته بودن سه مؤلفه فرهنگ اجتماعی ،اقتصادی و توسعه
سیاس��ی ممکن اس��ت در نگاه اول پنهان بماند .بعنوان مثال ،یکی از
صدمات پنهان اقتصاد غیر آزاد و دولتی ضایع ش��دن مالکیت فکری
اس��ت که با بس��ته بودن دو مؤلفه دیگر دلیل اصلی خروج نخبگان از
1. Neurodegenerative Diseases
2 .William Henry Perkin
3. Tyrian Purple
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کش��ور های دارای اقتصاد بس��ته می باش��د .به همین لحاظ ،خروج
مغزها از چین کماکان ادامه داش��ته و افراد استثنایی آن کشور کماکان
زندگی در خارج از چین را ترجیح می دهند ،ولی باز ش��دن نس��بی
اقتصاد چین تا حدودی با عث کاهش مهاجرت نخبگان گردیده است
[. ]27,26
پس از انقالب علمی قرون  16و  17و انقالب صنعتی توسعه سیاسی
کشور ها رابطه مستقیم با صنعتی شدن آنها داشته است [.]28,17,13
شایان توجه است که مؤلفه مشترک در کشور هایی که از قافله دانش
وفنآوری عقب مانده اند بسته بودن زیر ساخت های فرهنگ اجتماعی،
اقتصادی و عدم توسعه سیاسی می باشد.
در جوامع باز ،نیاز جامعه نه تنها تصمیم گیرنده اصلی در ایجاد فنآوری
اس��ت ،بلکه تنظیم کننده قیمت ها از طریق رقابت آزاد نیز می باشد.
بدیهی اس��ت که فنآوری بهتر باعث ارتقاء کیفیت کاال ،کاهش هزینه
های تولید و قیمت و پیشی گرفتن دارنده فنآوری برتر بر رقبا در بازار
آزاد می گردد .لذا ،ارتقاء فناوری الزمه بقا ی تولید و کوششی مستمر
در اقتصادهای غیر دولتی می باشد.
از ط��رف دیگر ،در اقتصاد های دولت��ی (غیر رقابتی) تصمیم گیرنده
اصلی نیاز به فنآوری دولت است که نهایتا منجر به انتخاب طرح ها و
سرمایه گذاری در آنها می گردد.
وظای��ف دولت در جوامع صنعتی پیش��رفته عمدتا جنب��ه راهنمایی و
نظارتی دارد و در دهه اخیر حتی صنایع راهبردي مانند مخابرات یا راه
آهن نیز به بخش خصوصی واگذار گردیده اند .دسترسی دولت ها به
منابع اطالعاتی و مالی بسیار گسترده می تواند در ارائه رهنمود و تشویق
به سرمایه گذاری در بخش هایی که کشور از مزیت نسبی باال برخوردار
می باشد نقش بسیار مهمی را ایفا نماید.
بعنوان مثال ،ایران با داش��تن منابع عظیم خ��دادادی نفت و گاز دارای
باالترین مزیت نس��بی در صنایع شیمیایی مواد آلی و معدنی می باشد.
بعالوه ،آمار موجود نش��ان دهنده باالترین درصد انتشار مقاالت علمی
در شیمی و رشته های وابسته به آن می باشد که نمایانگر شایسته ترین
بخش نیروی انسانی کشور است.
هم چنین ،بدلیل س��ابقه یکصد ساله صنعت نفت و پیشرفت هایی که
در زمینه های فنی و س��اخت ماش��ین آالت در چند دهه اخیر در ایران
حاصل گردیده ،کلیه ماشین آالت مورد نیاز صنایع شیمیایی قابل ساخت
در کشور هستند .لذا ،راهنمایی و تشویق به سرمایه گذاری در صنایع
شیمیایی کشور می بایست در صدر برنامه های دولت قرار داشته باشد.
با این وجود ،ايران کماکان "خام فروش" به حساب آمده و با صادرات
نفت خام ،معدودی از حالل ها و محصوالت پتروشیمی حاصل ازنفت
و گاز ارز الزم را جهت واردات مواد ش��یمیایی با ارزش افزوده بس��یار

باالتر تامین می نماید[ . ]29بعنوان مثال ،حالل تالوئن با قیمت تقریبی
کیلویی  1دالر به خارج صادر می شود که پس از انجام  2واکنش ساده
با گاز کلر و سود (که در ایران تولید می شوند) ،به شکل بنزیل الکل به
کشور وارد می گردد.
مصرف این ماده فقط در صنایع دارویی کشور  16تن در سال با قیمت
متوس��ط کیلویی  32دالر اس��ت[ .]30در صنعت راهبردي مواد موثره
دارویی %100 ،مواد میانی و مواد ما قبل نهایی 1به کشور وارد می شوند
و سرمایه گذاری ،یا حتی تشویق سرمایه گذاری ،قابل ذکری در زمینه
پژوهش و پردازش تولید این مواد در کشور انجام نشده است.
چنان که در باال اشاره شد ،در کشور های پیشرفته صنعتی نیاز جامعه به
محص��ول فناوری را تعریف می نماید و پژوهش و پردازش فقط پس
از توجیه س��رمایه گذاری الزم برای تولید آن محصول انجام می گردد.
قوانین ثبت اختراع حافظ مالکیت فکری و حقوق پژوهشگر و پردازش
گ��ر می باش��د و با انحصار تولید ،پخش و ف��روش محصول یا فرایند
بدست آمده تا مدت زمان تعریف شده ای منبع مالی قابل مالحظه ای را
در اختیار صاحبان پژوهش ،پردازش و فناوری می گذارد.
ای��ن منابع مالی نه تنها هزینه های پژوهش و پردازش و فناوری ایجاد
شده برای تولید کاالی مورد نیاز جامعه را جبران می نمایند  ،بلکه منابع
مال��ی الزم را برای پژوهش و پ��ردازش کاال یا فرایند بعدی مورد نیاز
جامعه را نیز فراهم می کند .بعنوان مثال ،افرایش سن متوسط در کشور
های توسعه یافته و در حال توسعه منجر به افزایش تعداد سالمندان با
بیماری های خاص افراد مسن از جمله آلزایمر گردیده است.
هزینه نگهداری این بیماران بس��یار باال می باش��د و در س��ال 2004
می�لادی در آمریکا بالغ بر  100میلیارد دالر گردیده اس��ت[ .]16لذا،
ابداع و تولید داروهایی که از پیشرفت این بیماری جلوگیری نماید ،و
یا حتی بیماران الزایمر را به حالت طبیعی برگرداند ،بازار تضمین شده
ای خواهد داش��ت و به همین لحاظ اين موضوع یکی از الويت های
پژوهش و پردازش در شرکت های داروسازی چند ملیتی و دانشگاه
ها می باش��د و س��الیانه میلیارد ها دالر در مراکز پژوهشی صنعتی و
دانشگاهی در این رابطه هزینه می گردد.
از طرف دیگر ،در حالی که بیماری ماالریا س��الیانه بیشتر از  2،7میلیون
انس��ان را بکام مرگ می کشد هیچ یک از شرکت های داروسازی چند
ملیت��ی برنامه جدی را برای اب��داع داروهای جدید و موثر برای مداوای
ماالریا ندارند .دلیل اصلی امتناع ش��رکت در سرمایه گذاری در بیماری
ماالریا عدم امکان فروش محصول با قیمت های مورد نظر شرکت های
چند ملیتی در کش��ور های فقیری اس��ت که با بیماری ماالریا دست به
گریبان هستند می باشد .در واقع ،ماالریا بعنوان " بیماری فقرا"  2شناخته
شده است[ .]16با این وجود نباید فراموش نمود که کشورهای توسعه
1. Penultimate Intermediates
2. Poor Man’s Disease
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یافته کماکان بیشترین سرمایه گذاری را برای مداوای بیماری های مختص
به کشور های توسعه نیافته انجام می دهند.
این سرمایه گذاری توسط شرکت های داروسازی ،موسسات خیریه و
دولت ها انجام می ش��ود .بخش عمده درآمد شرکت داروسازی چند
ملیتی  Boroughs-Welcomeبا  60سال سابقه درخشان علمی،
بخصوص در ابداع و تولید انتی ویروس ها ،به امور خیریه اختصاص
یافته اس��ت[ .]32,31از طرف دیگر ،سرمایه گذاری کشور های توسعه
نیافته و در حال توسعه در ابداع دارو های جدید برای مداوا یا جلوگیری
از شیوع بیماریهای مختص به آن کشور ها بسیار ناچیز و در واقع غیر
قابل ذکر است .
ب��ا در نظر گرفتن رابطه مس��تقیم موفقیت اقتصادی ب��ا باز بودن زیر
س��اخت های فرهنگ اجتماعی ،اقتصادی و توس��عه سیاسی ،ممکن
اس��ت در ن��گاه اول موفقیت های اخیر کش��ور چی��ن در زمینه های
اقتصادی عجیب بنظر برس��د .اما ،دلیل اصلی این موفقیت ها شرایط
ویژه و جایگاه انحصاری آن کش��ور در جهان امروز می باش��د .لذا،
باید در مقایسه تطبيقي ش��رایط آن کشور با دیگر کشور های دارای
نظام هاي بسته با احتیاط عمل شود[ . ]33پیشرفت های چین متاثر از
س��رمایه گذاری های انبوه کشور های غربی از اوائل دهه  70میالدی
بدلیل مالحظات سیاس��ی ویژه[ ]22و شرایط ارزان تولید 1آن کشور
می باشد.
اعطای حقوق تولید تحت لیس��انس به شعب شرکت های چند ملیتی،
تولی��د محصوالت جدید و در حال ثبت اختراع با ارزش افزوده باال را
در کش��ور چین میسر نموده و صادرات این محصوالت به کشور های

غربی باعث رش��د چشم گیر اقتصادی آن کشور شده است[ .]34چین
پر جمعیت ترین کشور دنیا می باشد ،لذا تولید کاال همواره می بایست
در مقیاس بس��یار انبوه انجام شود که منجر به کاهش چشمگیر هزینه
های سربار تولید 2می گردد  .مؤلفه های فرهنگ اجتماعی و اقتصادی
چین در سال های اخیر با شتاب بسیار بیشتری از مؤلفه توسعه سیاسی
به سوي بازار اقتصادي باز  3می رود[.]35
زیر ساخت های فرهنگ اجتماعی و اقتصادی باز و توسعه سیاسی زمینه
ساز موفقیت دگر دیس��ی دانش به فنآوری بوده است .پیام اصلی چنین
واقعیتی پیشرفت و رفاه اقتصادی می باشد که با درجه دموکراسی جوامع
رابطه مستقیم دارد[ .]37,36,28تحت چنین شرایطی ،پژوهش و پردازش
و دگردیسی دانش به فنآوری بدور از آرمان گرایی و با هدف گیری بازار
و برای برآوردن نیاز های واقعی جامعه انجام می شود و طبیعتا از جنبه
اقتصادی و کسب دارای بازده مالی قابل توجیه خواهد بود.
پیش��رفت های علمی و صنعتی کش��ور ما شرایط دگردیسی دانش به
فن��اوری را آماده نموده اس��ت .ليكن توفیق در ای��ن حوزه و تبدیل
توانمن��دی بالق��وه علمی به توانمندی بالفعل فن��اوری در حد اعال و
رقابت با کش��ور های صنعتی پیش��رفته در گرو باز بودن مؤلفه های
فرهنگ اجتماعی و اقتصادی و توسعه سیاسی و توجه به مزیت های
نسبی کشور خواهد بود ،همان گونه که باز بودن این پیش ساختارها
در کش��ور کوچکی مانند کره جنوبی سطح فناوری آنرا را به مراتب
باالتر از کشور بزرگی مانند چین نگاهداشته ،بطوری که فنآوری چین
در درجه بیست و یکم و کره جنوبی در درجه دوم الی چهارم و هم
طراز با ژاپن قرار گرفته است.]38, 39[.

1. Low Cost MFG Environment
2. Economy of Scales
3. Market Economy
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