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چكيده
بیش از یک دهه است که گرایشهای نوین اقتصاد جهاني دانشبر بحثهای عمیقي را پیرامون ورود دانشگاه به عرصه سرمایه داری دانشگاهي پدید آوردهاند؛ بهطوری
که تجاری سازی سرمایههای دانشگاهي به ضرورتي انکارناپذیر در راستای توسعه اجتماعي -اقتصادی و موفقیت برنامههای آتي جوامع تبدیل شده است .از سویي
دیگر برخي ازاندیشمندان بر این باورند که در فرایند تجارت دانشگاهي فقط مبادله دانش و اطالعات صورت نپذیرفته؛ بلکه عناصر فرهنگي نیز مبادله ميشوند .با
توجه به اینکه تجاری سازی سرمایههای فکری دانشگاهي از جمله ویژگيهای مهم قانون برنامه چهارم توسعه کشوراست و توجه حوزه سیاست گذاری علم و
فناوری به آن مسیر را برای نیل به بخش مهمي از اهداف پیش بیني شده در سند چشمانداز بیست ساله کشور هموار ميسازد ،لذا پاسخ به این سؤال ضروری به نظر
ميرسد که دانشگاههای ایران در فرایند تجاری سازی با چه تغییراتي در زمینه ارزشهای فرهنگي خود مواجه ميشوند.
هدف اصلي این پژوهش تجزیه و تحلیل تأثیرات رویکرد تجاری سازی در دانشگاه با استفاده از یک مطالعه کیفي است .بدین منظور از روش تحقیق کیفي تحلیل
تم استفاده شده و نتایج حاصل از بیست مصاحبه ،نشان دهنده  7تم اصلي است که چگونگي تأثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزشهای دانشگاهي را ارائه مينمایند.

كليدواژهها :رویکرد تجاریسازی ،سرمایه داری دانشگاهي ،فعالیتهای کارآفریني ،ارزشهای سنتي دانشگاهي ،ارزشهای نئولیبرال.

 - 1مقدمه

این تغییر خط مشي ،الگوهای تأمین سرمایه و سبکهاای مادیریتي
دانشگاهها با تحوالت کثیری مواجه شده است].[2

با ظهور اقتصاد دانشبر ،خط مشيهای آموزش عالي متحمل تغییراتي

کاهش بودجههای تخصیص داده شاده باه دانشاگاههاا سابب

شدهاند که سبب گردیده دانشگاهها همانند شرکتهاای خصوصاي

گردیده که دپارتمان های آموزشي ،در صدد جستجوی منابع درآمدی

برای کسب مزیت های رقابتي و افزوني منابع در بازارهای جهااني،

خارجي برآمده و به رفتارهاای کاارآفریني چاون تجااری ساازی

ایفای نقش کنند] . [8در واقع ارزشیابي و نگاه به آموزش و تحقیق به

محصوالت دانشگاهي روی آورند] .[8بهعالوه عجین شدن دکترین

طور فزایندهای از زاویه اقتصادی امکان پذیر شده است .در تطابق با

مادیریت گرایاي ناوین باا ایان گارایش ،سابب ورود ارزشهااا و
عملکردهای بخش خصوصي به حوزه مادیریت دولتاي و باهویاژه

* نویسنده عهدهدار مکاتباتbdrabbasi@yahoo.com :

36

تحقیق کیفی پیرامون ت أ ثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزش های سنتی دانشگاه

دانشگاهها شده است .این تغییرات به حدی ریشهای و بنیادین است

تجاری و همگرایي دا نشگاه و صانعت در اشاکال پارو ههاای

که به حق مي توان از رخداد انقالب دوم آکادمیک سخن به میان راند.

مشترك دانشگاه صنعت ،تأسی

دفااتر دانشاگاه و صانعت و

بر اساس آموزههای انقالب دوم آکادمیک ،سومین کارکرد دانشاگاه

دفاتر انتقال فناوری و تأسی

«یاری رسانیدن به اقتصاد» است .انقالب دوم دانشگاهي روابط مابین
دانشگاه ،دولت و صنعت را در مثلثي تعریا

شرکتهای زایشي و نوبنیااد باه

وسیله دانشگا ههای مادر و ارائه آموزشهای کاربردی مبتني بر

نماوده و دانشاگاه را

پرداخت شهریه دانشگاهي به ساایر ساازمانهاا دارد .تشاکیل

عامل محاوری در آن معرفاي نماوده اسات] .[4انعکااس تاأثیرات

شوراهای هماهنگي دفاتر ارتباط باا صانعت و شاورای عاالي

گرایشهای نوین در آموزش عالي با مفااهیمي چاون سارمایهداری

ارتباط دانشگاه و صنعت نیز مصادیقي بار ایان ادعاسات کاه

دانشگاهي ،تجاری سازی ،دانشگاه کارآفرین ،علم فرادانشاگاهي و

آموزش عالي ایران صنعت را به عناوان اولاین مشاتری خاود

مدیریت گرایي نوین در متون آموزش عالي قابل مشاهده است .همه

انتخاب نموده و در تالش برای پاسخگویي به نیازمندیهای آن

مفاهیم فوق ناظر بر یک سازه اصلي یعني جهت گیری دانشاگاه باه

است] .[1بهعالوه ،از گزارهها  ،تکالی

سمت بازار هستند کاه بار اصاولي چاون پاساخگویي ،کارامادی،

و الزاماات قاانوني ،در

اثربخشي هزینهها و بهره وری اساتوار اسات] .[5گارایش اخیار باه

برنامه بخشي توسعه علوم و فناوری مورد :اجازه به دانشگاهها

همراه تغییراتي که در سطوح کالن جامعه رخ ميدهد بادیهي اسات

و مؤسسات آموزش عاالي کشاور و مراکاز تحقیقااتي مصاوب

که بر ساختار دروني مؤسساات آماوزش عاالي تأثیرگاذار باوده و

برای تشکیل شرکتهای دولتي خادمات علماي ،تحقیقااتي و

کارکردهای دروني آن را که مشتق از ایدهها ،ارزشها و عملکردها

فني با مقدورات خالص و تابع قانون تجارت است].[9

است ،تحت تأثیر قرار دهد].[6

در همین راستا از وظای

بر این اساس مقاله حاضر در صدد است با استفاده از یک تحقیق

شورای عالي علوم تحقیقات و فناوری

در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن ،تصویب سیاستهاای

کیفي ،به اکتشاف آن دسته از عناصار مهام و ضارور ی موجاود در

الزم برای تجاریسازی دستاوردهای پژوهشاي ،انتقاال فنااوری و

ساختار اجتماعي فرهنگ و هویت دانشگاهي «دانشگاههای اماروز»

اشاعه فناوری و توسعه فناوریهای نوین و انتظار از دانشگاهها برای

ایران بپردازد ،که تحت تأثیر گرایشهای جدید قرار گرفتهاند.

تأمین حداقل  44درصد از بودجهها ی عمراني و خدماتي خود است.
بهعالوه تصویب و ابالغ آیین نامه نحوه مشارکت دادن پژوهشاگران

 - 2رویكرد تجاريسازي  1در دانشگاه

در ساود حاصال از تجااری شادن نتاایج پاژوهش مثاالي از ایان

رویکرد تجاری ساازی در دانشاگاه ،بار گرفتاه از آماوزههاای

سیاستگذاری ها در ساط کاالن جامعاه ایاران اسات] .[9تغییار در

سرمایهداری دانشگاهي بوده و ناظر بر کلیه فعالیت هایي است

مدیریت دفاتر ارتباط با صنعت از مدیریت میاني به مدیریت ارشاد،

که به منظور جذب منابع خارجي از جاناب دانشاگاه صاورت

تأکید بر گسترش فرهنگ تجاری در دانشگاهها و توجه بیشتار باه

ميپذیرد .این فعالیتها هم در برگیرنده کنشهاای مبتناي بار

طرحهای دارای پتانسیل تجاری نیز حکایت از آغاز رسمي این روند

نیازهای بازار است که به منظور کساب ساود انجاام گرفتاه و

در سط کالن کشور دارد] . [84بر ایان اسااس ارتبااط دانشاگاه باا

مواردی چون :واگذاری حق ثبات اختارا  ،2لیساان دهاي  8و

صنایع و سازمانها ،امروزه بخشي از یک سیاست جامع و درازمدت

تاسی

علوم و فناوری کشور و لذا دانشگاههای کشور تلقي ميگردد .در این

شرکتهای زایشي  4را در بر ميگیرد و هام رفتارهاای

میان ارتباطات آموزشي  ،تحقیقاتي و مشاورهای با صنایع ،بیشاترین

شبه بازاری را شامل ميگردد که به منظور رقابت بر سر جذب

مکانیسم ارتباطي را در تجاریسازی سارمایههاای فکاری برخاي

منابع رخ داده و الزاماً با هدف کسب سود دنباال نمايگاردد؛

دانشگاههای ایران در دهه گذشته ایفا نمودهاند].[88

مانناد گراناتهاا و قراردادهاای تحقیقااتي] .[7مطالعاه رونااد
تحوالت در آموزش عالي ایران نیز حکایت از آغاز فرایندهای

 - 6تحول در فرهنگ سازمانی دانشگاه

1. Commercialization approach
2. Patent
3. License
4. Spin-off

فرهنااگ سااازماني دانشااگاه ،مجموعااهای متشااکل از باورهااا،
ایدئولو ی ها و تفکرات جذمي دانشگاهیان است که باه رفتارهاای
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آنان معنا بخشیده و موجب توافق جمعاي و ارزشهاای حرفاهای

تنها مجموعهای از معاني است که بهوسیله دانشگاهیان بهکار گرفته

ميشود .نهاد دانشگاه در طول تاریخ اسطورهها ،داستانهاا و سانن

ميشود .به نظر مي رسد که در ادبیات آموزش عالي اغلب محققان،

سازماني را ایجاد نموده و ارزش ها و هنجارهای خاود را تقویات

کار دانشگاهي را به طور تام آغشته به نیروهای بازار نميبینند و بر

نموده است].[82

این اساس دانشگاهیان را زیردستان مسلم فشارهای در حاال رشاد

تغییرات اخیر در محیط دانشگاهها و کشاش فزایناده نیروهاای

بازار تلقي نمي نمایند .گرچه اقتدار رشتهای و حرفهای در دانشگاه با

بازار که این نهاد را به عرصه تجارت و رفتارهای اقتصادی سوق داده

چالش جدی مواجه شده است؛ لیاکن هاانوز نیاروی دانشااگاه و

است ،به مطرح شدن این سؤال دامن مي زند که فشارهای رو به رشد

ارزشهای حرفهای ،تنها منبع شکل د هي و اعتماد به نف

در کاار

پارادایم تجاری سازی و گفتمان نو مدیریتگرایي در عرصاههاای

دانشگاهي تلقي ميشوند] . [86بنابراین جستجوی منابع خاارجي در

جهاني ،تا چه میزان توانسته اسات ،مؤلفاههاای فرهناگ ساازماني

حیات دروني دانشگاه فرایندی مکانیکي و خطي نیسات .در واقاع

دانشگاه بهویژه ارزشهای سنتي آن را با استانداردها و ارزشهاای

فرهنگ دانشگاه تأثیرات نیروهای خارجي را غربال نموده و طریقي

خود همسو نماید؟ آیا دانشگاهها که ترکیبي از فرهنگهای قبیلهای با

که دانشگاهیان باید بدان پاسخ دهند را شکل ميدهد .به بیان دیگار

هویتهای رشتهای خاص خود ميباشاند ،تباادیل باه «دانشااگاه

تغییرات در محیط آموزش عالي بر اساس رشتهها به طور متفااوتي

برخوردار خواهند شد که

پاسخ داده ميشود .برخي از رشتهها همچون مهندسي چه در حوزه

آبشاخور آن اسااتانداردها و ارزشهاای فره اانگ کاارآفرین ااي و

آموزش و چه در تحقیق ،ارزشهای مبتني بر جهتگیری باازار را

مدیریتگرایي نوین است؟][2

پذیرا هستند .بنابر این ارزشهای سنتي دانشگاهي و ارزشهای بازار

ماکدونالدی» شده و از ماهیتي متجان

از سنتي دیرینه در تاریخ دانشگاهي برخوردارند.[87].

پاسخ به این سؤاالت در ادبیات آموزش عالي باا دیادگاههاای
بعضاً متناقض قابل مشاهده است .زیمان  8در مقاله علم چیست؟ علم

در این فرهنگ ،یادگیری یک کاالست و دانشجویان را نميتوان

واقعي چیست؟ با عباراتي چون « علم در خطر است؛ انساانهاا باه

«جامعه دانش پژوهان» تلقي نمود؛ آنان «هویتهای دست ساخته در

قدرت علم اطمینان ندارند؛ باورهای ضد علم رو به رشد اسات و

فرایندهای صنعتي» ميباشند].[81

شرکتهای صنعاتي از علم سو استفااده ميکنند »...بیاان مايدارد که

تحول در محیط آموزش عالي فرهنگهای رشتهای و ارزشهای

جهت گیری بازار موجد فرهنگ جدید فرا دانشگاهي باا محوریات

دانشگاهي را نیز تغییار داده اسات .دانشاگاهیان در برابار نیروهاای

«علم سنتي صنعتي» است که جایگزین هنجارهای آکادمیاک سانتي

محیطي ،در تضادی مستمر به سر ميبرند .در دانشگاه کاارآفرین از

شده است].[88

دانشگاهیان انتظار مي رود که به رشاد اقتصاادی کماک کننااد ،باه

تحوالت ایجاد شده بر اثر موج بازار گرایي در آموزش عالي با

رقاابت پذیری بیندیشند و رفاه اجتماعي را ارتقا دهند .در عین حال

تغییر ماهیت کارکرد های دانشگاهي و در بعدی وسیعتر با تغییار در

از آنان انتظار مي رود که کارکردهای جامع دانشگاهي را در نهایت

جامعهشناسي علم و اهمیت علام فناوراناه][84هماراه باوده اسات.

کیفیت انجام دهند.[4].

خصوصي سازی نسبي ماموریتها و مسئولیت ها ؛ تلقي از علم باه

 - 4روش تحقيق

عنوان یک منبع کلیدی اقتصادی؛ شکل گیری بستر اخالقي جدیاد؛
علاوم

در تحقیق حاضر از روش کیفي تحلیل تم برای پاسخ به سؤال اصلي

حرفه گرایي؛ قدرت یافتن رشته هاای کااربردی و تضاعی

انساني؛ تقویت مهارت ورزی و مهارتهای شغلي؛ کااالیي شادن

پژوهش استفاده شده است .در طول چند دهه اخیر باه طاور قابال

برنامه درسي در شاکل « آماوزش پایش فاروش شاده»  ،2تلقاي از

توجهي این شناخت در بین جامعهشناسان ایجاد شده است که درك

دانشجو به عنوان مشتری ،تلقي از استاد باه عناوان کاارگر داناش،

پدیدهها و رفتارها به طور قابل توجهي به واسطه دادهها و روشهای

نمونه هایي از این تحوالت در عرصه فرهناگ علماي و حرفاهای

کیفي کاملتر خواهد شد .روشهای کیفي از سنت فلسفي تفسیری

دانشگاه به شمار مي رود].[85

یا هرمنوتیکي ناشي ميشوند که معتقد است انساانهاا موجاودات
اجتماعي هستند که به طور فعال دنیای پیراماون خاود را تفسایر و

در مقابل این دیدگاه ،برخي اظهار ميدارند که آنچه تغییر یافته

تجربه ميکنند].[89

1. Ziman
2. Pre- saled education

جامعه آماری در این پژوهش شام ل متخصصان جامعاه علماي
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ایران است که در حوزه مطالعاات آماوزش عاالي ،جامعاهشناساي

محاسبه پایایي بازآزمون ،تعداد سه مص احبه انتخااب شاده و هار

آموزش  ،انتقال فناوری و تجاری سازی مطرح باوده و از ساوابق

کدام از آن ها دو باار در یاک فاصاله زمااني  85روزه باهوسایله

اجرایي در سطوح کالن تصمیم گیری برخوردار بوده و به اصاطالح

پژوهشگر کدگذاری شدند .تعداد کل توافقات بین کادها در ایان

«خبرگان آگاه» نام دارند .نمونههای این مطالعه ،گروهاي از اسااتید

فاصله زماني برابر ،814تعداد کل توافقات بین کادها در دو زماان

دانشگاههای تهران ،شهید بهشتي ،تربیت مدرس ،علوم و تحقیقات و

برابر  ،865و تعداد کل عدم توافقاات در ایان دو زماان برابار 54

سه مرکز تحقیقاتي مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عاالي،

است .پایایي بازآزمون مصاحبه های انجام گرفتاه در ایان تحقیاق

سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ایران و مرکز تحقیقات سیاست

برابر  4/76است .و از آنجاکه این میزان بیش از 4/64اسات ،قابال

علمي کشور ميباشند .از آنجایي که پایگاه داده مناسبي برای تعیاین

قبول تلقي ميشود].[24

این گروه ازخبرگان در دسترس نبود ،لذا برای جمع آوری نمونه از

برای محاسبه پایایي مصاحبه با روش توافق درون موضوعي دو

روش« نمونهگیری گلوله برفي»  8استفاده شد .بر این اساس از خبرگان

کد گذار ،از یک همکار محقق در خواست شد تاا در ایان بخاش

در دسترس حوزه آماوزش عالااي دربااره سااایر متخصااصان و

مشارکت نماید .پ

از آموزشهای الزم در خصوص تکنیکهاای

صاحب نظران اطالعاتي دریافت شده و تعداد بیست نمونه مورد نظر

کدگذاری ،تعداد سه مصاحبه به طور همزماان باهوسایله محقاق و

در این زمینه تکمیل شد .در صورتي که هدف از مصاحبه ،اکتشاف و

همکار کدگذار ،کدگذاری مجدد شدند .پایایي بین کدگذاران بارای

عقاید و نگرشهای مصاحبهشوندگان باشد ،در این صورت،

مصاحبههای انجام گرفته در این تحقیق برابر  4/14محاسبه گردیاد.

با توجه به زمان و منابع قابل دساترس ،مايتاوان از تعاداد 84- 25

چون این میزان بیش از 4/14است قابلیت اعتماد کدگذاریها ماورد

نمونه برای انجام مصاحبه استفاده نمود] .[24آمار جمعیاتشاناختي

تأیید است و ميتوان ادعا نمود که میزان پایایي مصاحبههاا مناساب

نمونههای مطالعه در جدول  8ارائه شده است .این مطالعه در یاک

است].[24

توصی

دوره زماني  6ماهه تابستان  8817تا پاییز  17انجام شده است.
جدول  )1آمار جمعيت شناختی مصاحبه شوندگان

تمام جریان هر مصاحبه با استفاده از دستگاه ضبط صوت ،ضبط

حوزه تخصصی و

گردید .زمان تقریبي برای انجام مصاحبه نیز حدود یک ساعت و نیم

اجرایی مصاحبه

در نظر گرفته شد .به منظور تحلیل دادههای بهدست آمده از جریان

شوندگان

مصاحبه ،نسخه برداری انجام گردید .نسخه برداری  2آمااده نماودن
اطالعات کسب شده در مصاحبه برای تحلیل است .در ایان فرایناد
یک مصاحبه شفاهي ،تبدیل به یک متن منسجم

مدیریت آموزشي و

ميگردد.

اقتصاد آموزش

تحلیل دادهها در این مطالعه با استفاده از روش ادهوك  3امکاان

مؤسسه یا دانشگاه محل
اشتغال مصاحبه شوندگان

تعداد
مصاحبه
شوندگان

دانشاااگاه تربیااات مااادرس،
دانشکده روانشناسي و علاوم

5نفر

تربیتي دانشگاه تهران
دانشاااگاه شاااهید بهشاااتي،

پذیر شد .روش ادهوك رایجترین شکل تحلیل مصاحبه ،برای تولید

وزارت علاااوم تحقیقاااات و

معاني است] .[24با استفاده از این روش ،ابتدا کدگذاری و طبقاه -

مدیریت آموزش عالي

فناااااوری و دانشااااگاه آزاد

بندی واحدهای متني موجود ،به طبقههای معنيدار و منطقي(تم) و

اساااالمي واحاااد علاااوم و

با در نظر گرفتن سه ویژگي فراگیری ،طرد متقابل و استقالل انجام

تحقیقات

شد 7 .تم اصلي و تمهای فرعي(دستههای مفهومي) استخراج شده

مرکاااز تحقیقاااات سیاسااات

5نفر

علماااي کشاااور ،مؤسساااه

بر اساس موضو مورد بحث ،ارائه گردید .یافتههاای حاصال از
تحلیل تم در جدول  2ارائه شده است.
برای محاسبه پایایي مصاحبه های انجام شاده ،از روش پایاایي

جامعه شناسي علم و

پاااژوهش و برناماااه ریااازی

فناوری

آماااوزش عاااالي ،ساااازمان

5نفر

پژوهشهای علمي و صانعتي

بازآزمایي و روش توافق درون موضوعي استفاده شده است .برای

ایران و دانشگاه شری
سیاستگذاری علم و

1. Snowball Sampling
2. T ranscribing
3. Ad.hoc

فناوری
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وزارت علاااوم تحقیقاااات و
فناوری

5نفر

بدری عباسی ،آرین قلی پور ،علی دالور ،پریوش جعفری ،فصلنامه سیاست علم و فناوری ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 8811
جدول  )2یافتههاي مطالعه كيفی

اطالعااات ،تااأثیر اقتصاااد جهاااني و رقاباات و لیبرالیساام نااوین و مااوج

تمهاي اصلی

نوفایاده گرایي ،موجباات تغییار مسایر مادیریت بخاش عماومي در غارب و

چیستي رویکرد تجاری سازی

در برخي کشورهای آسیایي را فراهم نموده واندیشه پاول بایشتار باه جاای

علل شکل گیری رویکرد تجاریسازی

زندگي بیشتار و بهتار را تقویات و تارویج نماوده اسات] . [24آغاازمااوج

پیامد عقالنیت اقتصادی در دانشگاه

ن ااوفایدهگرایااي و تأکیااد باار مفهااوم دولاات کوچااک ،بااه عنااوان محاارك

آموزش به مثابه کاالیي خصوصي

ایدئولو ی «نوگرایي مدیریتي» ،نیز پدیدهای اسات کاه بار گساترده سااختن

بازار گرایي در تحقیق

عملکرد تجاری واندیشههاا ی بخاش خصوصاي در نهادهاایي کاه باهوسایله

حرفه استادی در قید معیارهای بازار

بخش دولتي تأمین مالي مي شوند ،تأثیر گذارده است]. [28
در این بین نیازهای دوسویه ذی نفعان علام و فنااوری ،بارای

 - 6نتایج حاصل از تجزیه و تحليل یافتهها

دسترسي به مزیتهاای رقاابتي را نبایاد نادیاده گرفات] .[85یاک

 1- 6چيستی رویكرد تجاري سازي

جاماعهشناس در همین خصوص اشاره ميکند« :جهاني شدن اقتصاد

رویکرد تجاریسازی ناظر بر یک مبادله دو سویه مابین دانشاگاه و

و تشدید رقاباتهاای جهااني ،تقاضاای داناش را افازایش داده و

یک شرکت تجااری اسات کاه باهواساطه مکانیسام هاایي چاون
قراردادهای تحقیقاتي ،لیسان
تاسی

رفتارهای نوآورانه را تقویت نموده است».

دهي ،واگذاری حق ثبات اختارا و

رویاکرد تاجاری سا ازی در ایاران و دناایای غارب و روناد

شرکتهای زایشي صورت پذیرفته و هدف اصلي آن ،هام

شاکالگیری آن به زعم  64درصد از مصااحبهشاوندگان ناشاي از

تکاملي دو نهاد دانشگاه و صنعت است].[28

«حرفهای شدن» برخي رشتههای علمي  ،تفکر مأموریت گرایاي در

 54درصد از مصاحاابه شاوندگان معاتقدنااد کاه منااظور از

تحقیقات ،طرح دانشگاه کارآفرین ،اصل  44قانون برنامه چهاارم و

تجاریسازی ،انتقال دانش جدید  ،اثبات یک مفهوم یاا فنااوری و

برنامههای توسعه پنج سا اله در کشاور اسات .ایاان موضااو در

کاربرد آن در محیط اقتصادی است .باه زعام آناان هادف اصالي

دانشاگاههای سایر کشورها با عبارت«تبدیل عملکردگرایي به یاک

تجاریسازی انتقال دانش است.

هنجار» نمایان است].[25

 84درصد از مصاحبه شوندگان  ،تجاری سازی را انتقال دانش

تنها  5درصد از مصاحبه شوندگان  ،دانشگاه را ابزاری در قیاد

دارای پتانسیل خرید و فروش ،به محیط اقتصادی با هدف درآمدزایي
تعری

بازار ميبینند و معتقدند که « :امروز هر گوشه از جامعه پسا صنعتي

نمودهاند .در مقابال  24در صاد معتقدناد کاه در رویکارد

را باید بازار اطالق نمود .اقتصاد بازار برای تولید ،نیاز به آموزش و

تجاریسازی برخالف جامعه ایران بحاث اصالي تنهاا درآمادزایي

دانش دارد» .لذا به زعم آنان رویکرد تجاری سازی به صورت یک

نیست؛ بلکه هدف اصلي سرریز دانش در یک محیط کارآفرین است.

جبر تاریخي و در پاسخ به نیاز بازار یا جامعه شکل ميگیرد.

 2- 6علل شكلگيري رویكرد تجاريسازي

 6- 6پيامد عقالنيت اقتصادي در دانشگاه

تنشهای محیطي و کاهش منابع مالي دانشگاه ،تمایل سرمایه گذاران

ارتقا دانش کیفي و فناوری هایي چون علوم کامپیوتری وبیولاو ی

به تحقیق و توسعه ،خط مشيهای دولتي همسو با توسعه اقتصادی،

مولکولي؛ نفوذ فناوریهای علمي در تولید؛ درآمادزایي؛ بازگشات

رقابت ،نوفایده گرایي و نئولیبرالیسم از جمله علل مترتب بر رویکرد

اقتصادی سرمایهها ،از مهمترین اهداف رویکرد تجااری ساازی در

تجاری سازی در منابع ذکر ميگردد].[22

دانشگاه به شمار مي روند].[26

 74درصاد مصااحبه شاوندگان آغااز رفتااارهای تجااری در دانشاا گاه -

 14درصد مصاحبه شوندگان پیوند معقول فعالیت علمي با رفتار

هااای ایااران را چونااان سااایر خااط مشاايهااا ،حاصاال سیاساات تقلیاادی و

اقتصادی را همراه با تاثیری دو جانبه بار کنشاگران عرصاه علام و

تزریق یک سویهاندیشه از ساوی ساازمانهاای جهااني ماي دانناد .در حاالي

فناوری به تصویر ميکشند .در این رابطه یک اقتصاددان مايگویاد:

کاه اغلااب راهبردهااای اتخاااذ شااده در جوامااع غربااي بااا اتکااا بااه فلساافه

« در دنیا پارادایم دانشگاه کارآفرین ،فعالیت علمي را تبدیل به فعالیت

اقتضااائي بااوده و باار راهباارد هژمااوني فرهنگااي ،اقتصااادی و سیاسااي

حرفهای و شغلي نموده است»  .در کشورهایي با اقتصاد دانش بنیان و

کشورهای مرکز بر جوامع پیراموني آنان استوار است]. [28

اطالعاتي ،فضای حاکم ایجاب میکند که کارکرد اقتصادی دانشاگاه

تکانااههااای مااوج پسااا صاانعتي ،در اشااکال جهاااني شاادن ،فناااوری
36

تحقیق کیفی پیرامون ت أ ثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزش های سنتی دانشگاه
2

افزایش یابد .دانشگاه در کشورهای موفق ،نهادی جاامع اسات کاه

و سایر سازمانهای ذی نفع ميگردد .ساندرز

ارتباط آن با سایر خرده نظامهاای جامعاه ،سابب افزوناي مناابع و

نئولیبرالیسم بر بدنه دانشجویي آموزش عاالي باه پیامادهایي چاون

سرمایههای در گردش و توسعه قدرت و حوزه عملکرد این نظاام

افزایش شهریهها ،حمایت کمتر ،کااهش تعاداد کاالسهاا و ساایر

برای تأمین نیازهای خود شده است].[27

مشکالت اقتصادی اشاره ميکند].[88

در رابطاه باا تاأثیر

تجاریسازی محصوالت دانشگاهي در بسیاری از کشاورهای

صاحبان قدرت نظم نوین جهاني در سایه نئولیبرالیسم ،از کاالیي

جهان ،یک راهبرد در خدمت حل مشکالت اجتماعي است و «تناسب

شدن آموزش به عنوان ابزاری برای تربیت سرمایه انساني و توساعه

اجتماعي علم» مهمترین پیامد این رویکرد است .این موضو عالوه بر

نیروی کار مورد نیاز به منظور حفظ و تضمین مزیتهای بازار سود

تأکید بر حل تنگناهای اجتماعي و اولویتهای ملي ،بحث اشاتراك

ميبرند].[22

گرایي در علم یا توزیع عادالنه نتایج علمي در اجتما علمي را نیز در

نئولیبرالیسم به مجموعهای از محركهای اقتصادی و اجتمااعي

بر دارد .رویکرد تجا ریسازی در دانشگاه های کشورهایي که در موج

استوار است که بر حرفه گرایي ،اشتغال و استفاده از مکانیسامهاای

تنگناهای سیاسي قرار دارند ،اثربخش است].[21

بازار در سبکهای مدیریتي نظامهای آموزشي  ،فرهنگي و اجتماعي

در همین رابطه یک مدیر ارشد اجرایي با اشاره به فضای سیاسي

تأکید مي ورزند .این نظم نوین جهاني ،نظام ارزشيای را در بردارد

ایران از نقطه نظر روند صعودی تحریمها و جنگ رواني نااظر بار

که در آن پول از مقام واالیي برخورداراست].[82

تولید انر ی هستهای ميگوید« :تجاری سازی دستاوردهای علمي و

 15درصد مصاحبهشوندگان بر این باورند که تلقي آموزش باه

پژوهشي در فضای سیاسي کنوني جامعه اثربخش بوده و از استرس

عنوان کاالیي خصوصي در وضعیت فعلي کشور ایران قشر محروم را

ناشي از این بحرانها در جامعه ميکاهد».

محروم تر نموده و قشر مرفاه جامعاه را برخاوردار از امکاناات و
تسهیالت آموزشي ارائه شده بهوسیله بخش خصوصي ميکند .بر این

 4- 6آموزش به مثابه كاالیی خصوصی

اساس کاالیي شدن آموزش ،نابرابری و بي عدالتي را در دسترسي به

در پارادایم تجاری سازی ،مفاهیم کلیدی برای تحاوالت آموزشاي

آموزش به همراه دارد.
این در حالي است که دانشگاه از منظر توسعه گرایانه ،ساازماني

عبارتند از خصوصي سازی و جهتگیری به سوی بازار .این امار بار

اجتماعي و نمادی از مساوات طلبي و عدالت است].[88

آمده از ایدئولو ی بازار بوده و حاصل این تفکر است که درآمدهای

8

اختصاصي آموزش بر فوائد اجتماعي آن اولویت دارد] .[29بهعالوه

هلستروم فراگیر شدن بدیلهای ارائه کننده آموزش را از عوامل

خصوصي شدن آموزش بدین معناست که عرضه محادودآموزش و

مؤثر در جامعیت زدایي و تجزیه دانشگاه معرفي ميکند .وی تجزیه

همگاني نبودن آن دلیلي منطقي برای پرداخت هزینه ودسترسي بدان

دانشگاه را در سه شکل تجزیه تشکیالتي دانشاگاه؛ دو پهلاو شادن

ميباشد .بار ایان اسااس آماوزش کااالیي خصوصاي اسات و ناه

فرایند تاقسیم اطالعااات میاان دانشگاهاایان و شارکا صنعتااي و
4

عماومي]« .[84کااالیي شادن آمااوزش»  8باه فرایناد ارزشگااذاری

حارفاه زدایي از اساتید دانشگاه یا خدشاهدار شادن فرایناد داوری

فعاالیتهای آموزشي و پیامدهای آنها با توجه به فواید اقتصاادی

علمي ،تصمیم گیری جمعي و حق یا مسئولیت تفسیر عملکردهاای

منتج از آنها اطالق ميگردد].[81

دانشگاه تفسیر ميکند].[21

تحلیل یافتاههاای مطالعاه حاضار نشاان داد کاه در آماوزش

یک متاخصص آما وزش بار ایان باااوراست کاه در آماوزش

خصوصي شده تأمین منابع بر اساس تقاضا صاورت پذیر فتاه و در

کاالیيشده« ،تعامل فعال» میان استاد و دانشجو باه چالااش کشایده

عمل منجر به افزایش نرخ شهریهها ،پرداخت هزینه اقامت و غاذا ،

ميشود .درگیری اساتید دانشگاه در فعالیتهای تجاری ،میزان وقتي

بازنگری در تمامي وامهای دانشجویي ،دریافت کامل بهره وامهاا ،

را که برای تعامل با دانشجو تخصیص ميدهاند ،تحت تاأثیار قارار

بهینهسازی وامها از طریق شرکتهاای خصوصاي  ،فاروش نتاایج

ميدهد» .بهعالوه تأکید بر یادگیری خود  -راهبر دانشجو با استفاده از

پژوهش و برنامه درساي کااالیي شاده  ،افازایش شامار نهادهاای

فناوری اطالعات ،با کاهش نقش فعال استاد در آموزش ،ميتواناد

آموزشي خصوصي و تعامل مستمر اساتید دانشگاهي با بخش صنعت
2. Sanders
3. Hellstrom
4. Deprofessionalization

1. Commodification of Education
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کندوکاواندیشه» بود در حال تبدیل شدن به نهادهای فني حرفاهای

انزوای اجتماعي فراگیر را سبب گردد].[84
 74درصااد متخصصااین حااوزه آمااوزش در ایاان مطالعااه بااه

شده است ،و به این ترتیب ،پژوهشگران به طور فزایندهای در حاال

تاثیرپذیری آموزشهای آزادمنشانه در دانشگاه اشاره مايکنناد کاه

تعامل با بخش خصوصي و بازارگرایي در تحقیق و تجاری ساازی

مهمترین و اصیلترین رویکرد آموزشي در نظامهای آموزش عاالي

نتایج حاصل از تحقیقات علمي خویش هستند].[81
تحلیل یافتهها در این مطالعه نشان داد که دانشگاههاا در حاال

جهان به شمار مي رود.
مهم ترین هدف این نو آموزش آشنایي فراگیر باا ارزشهاا و

تبدیل شدن به سپهری غیر مردم ساالرانهاند که بیشتر بر بازارگرایي

ایجاد فضایل است به وجهي که پایهای برای آموزش عقلي و باروری

تأکید دارند .در حالي که فرایند تولید علم شاباهت باه فراینادهای

ذهني او باشد] .[85به اعتقاد آناان رجحاان عملگرایاي در پاارادایم

آفرینشگری فرهنگي دارد و مدل هزینه  -فایده مبتني بر ساود آوری

تجاری سازی و ارزش گذاری بیشتر به برنامهها ی درسي مبتني بر

در این فرایند همیشه کارساز نیست؛ زیرا اوالً در توضی فرایندهای

آموزشهای آزادمنشانه در دانشگاه

پیچیده و نهان شکل گیری علوم در بسترهای فرهنگي و اجتمااعي

منجر شده است .آموزش آزادمنشانه در دانشگاه هم فرد و هم جامعه

عاجز است و ثانیاً ممکن است باه کارکردهاا و آثاار درازمادت و

را در نظر دارد بدون اینکه به دانش نگرشي سودگرایا نه داشته باشد.

نامشهود علم کم اعتنا باشد.

تحلیل نیازهای بازار به تضعی

این آموزش « فرد فرهیخته» را مسئاول نشر داناشهااا و ارزشهاا

یک جامعهشناس در رابطه با ضد هنجارهایي که در ارتبااط باا

ماايداند .[86].یک استاد حوزه برنامه ریزی درسي معتقداست کاه

تعامل با شرکای صنعت ایجاد ميگاردد ،بیاان مايدارد « رازداری و

«بهتدریج سیستمهای دانشگاهي ،مأموریت شاگرد پروری یا تربیات

اختفاا از الزامااات فرایناد تولیاادات صاانعتي اسات .صاانعت باارای

انسان فرهیخته را که آیینه تمام نمایي از هویت علماي و ساجایای

سودآوری و پیروزی در عرصه رقابت از انتشارتولیدات علماي تاا

اخالقي حرفهای است را به تربیت نیروهای صارفاً ماهاار کااه در

حصول اطمینان از مالکیت و سودآوری آن اجتناب ميکند .دانشگاه

شغلی ابي و سودآوری آني زبده هستند ،تغییار خواهناد داد .چناین

به حکم قراردادهای منعقده خود مجبور به اجرای این هنجار صنعتي

فرایند ی به وضعیتي ميانجامد که مهارت آموزی فني  -حرفاه ای،

است»  .پویایي علم ،در گرو ارتباطات کامل و آزاد در میان اجتماعات

جایگزین آموزشهای عمومي ميشود و انزوای رشتهای در برخاي

علمي است و رازداری و اختفای یافتههای علمي ،عامل رکود علم

علوم غیر کاربردی اتفاق ميافتد».

بوده و در تقابل با ارزش « صداقت در علم » قرار ميگیرد].[89

کاالیي شدن برناماه درساي ،حرفاه اساتادی و پداگو ی(حرفاه گرایاي،

در واقع ،بخش صنعت و بازار ،با اساتفاده از اهارمهاای ماالي،

کااهش تأکیاد بار یااادگیری انتقاادی ،ارتبااط محادود بااا اساتاد) ،باه تغییاار

دانشگاه را به انقیاد خود درمي آورناد و باا محادود کاردن حاوزه

زبان آموزش منجر شده و غلبه پول بر ایان ارزشهاا موجاب ماي شاود کاه

تحقیقات بنیادین دانشگاهي ،تعقیب آزادانه دانش و علام گرایاي و

امکاناات مااردم بارای درك زناادگي روزماره و کاانش باه مثابااه بشااری آزاد

کش

حقیقت و در نتیجه گسترش مرزهای دانش به بند محدودیت

که پیش شرط جامعهای مردم ساالر و آزاد است از دست برود]. [24

کشیده ميشود].[44
 44درصد از مصاحبهشوناادگان معتقادنااد کاه در پارادایاام

 6- 6بازار گرایی در تحقيق

تجاریسازی ،شرکتها برنامههای پژوهش را کنترل ميکنند .آنها به

دومین انقالب آکادمیک با اضافه کردن پژوهش به دوکارکرد حفظ و

مثابه مالکان پژوهش تعیین ميکنند کاه چاه چیزهاایي بایاد و چاه

انتقال دانش در دانشگاه ،زمینه را برای ساختاربندی مجدد پاژوهش

چیزهایي نباید انتشار یابند .بدیهي است این وضاع بار ارزشهاایي

ماموریت سوم دانشگاهي و کاالیي سااختن

چون عام گرایي ،اشتراك گرایي و صداقت در علم آسیب زاست].[48

تحقیق فراهم نمود .بر اساس رویکرد سرمایهای شدن دانش و سبک

رفتارهای تجاری دانشگاههای جهان که در بستر استقالل ذاتي و

دو تولید دانش] [27و شرایط حاکم بر محایط اقتصاادی و سیاساي

«تلقي از تجاری سازی به عنوان یک راهبرد دانشگاهي» صااورت

جامعه ،عملکرد دانشگاههای جهان به طور فزایندهای به برنامههاای

ميپذیرد ،در نهایت به ارتقا فرایندهای تحقیق و کیفي شدن خدمات

شرکتي گره خورده و به این ترتیب ،فني  -حرفهای گرایي در آموزش

منجر ميگردد؛ زیرا حضور عنصر پول در کنشهای دانشگاهي نباید

و کاالیي شدن نتایج تحقیقات علمي به گفتمان مسلط دانشاگاههاا

مسئولیتپذیری ،پاسخاگویي و تعهد دانشگاه به امار تولیاد علام و

تبدیل شده اسات] . [87آماوزش عاالي کاه روزگااری «سرچشامه

کنااد] 15 .[42درصااد

دانشگاهي و باز تعری

ترب اایت نیاااروی متخص ااص را تضعیااا
36

تحقیق کیفی پیرامون ت أ ثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزش های سنتی دانشگاه

مصاحبهشوندگان معتقدند که در ایران تجاری شدن یعناي گاردش

«اقتدار سلسله مراتبي» قید ميکنند .هارمن  8تصمیمگیری دموکراتیک

بیشتر پول ،پرداختن به نفع شخصاي و نادیاده گارفتن ارزش باي

و فرایندهای مبتني بر توافق جمعي را مهمترین عامل ایجاد اقتدار در

اجتما علماي،

اداره امور دانشگاه قید ميکند که سبب ایجاد ارتباطات قوی ماابین

فقدان فضای دگراندیشانه و جمع گرایانه در این کشاور ،وسوساه

بازوی مدیریتي و علمي آن مي گردد .بازار گرایي در تحقیق و ظهور

کسب درآمدهای فردی و تمااس مساتقیم محققاان دانشاگاهي باا

ایدئولو ی نو مدیریت گرایي ،با تأکید بر قدرت بیشتر برای ریاست

صنعت ،به سنتزهای جدیدی چون فرد گرایي ،جزماندیشي ،خااص

دانشگاه و فرایندهای سلسله مراتبي در رفتارهاای تجااری ساازی

گرایي و نتیجه گرایي در فرایند تولید علم منجر ميگردد .به رغم این

ارزشهای نهادی شده بازار را قدرت بیشتری بخشایده و فرهناگ

موضو که در ایران بیش از هر زمان دیگر نیاز به تولیاداندیشاه و

دانشگاه را ازحالت تعادل میان فرهنگ جمعي و بازار خاارج ماي -

طرفي در علم .بهعالوه هم افزایي اخالقیات ضعی

دانش دست اول ح

کند].[46

ميشود ،شاید نگران کنندهترین موضو ایان

ارزشگذاری به فعالیتهای ناب تجاری ،عقالیي کردن امور و

است که تنها پژوهشهایي ارزشمند تلقي ميشوند ،که به کساي یاا

کنترل دقیق ،قضاوت های مدیریتي بر اساس عملکردهای نتیجه محور

جایي خاص مربوط ميشوند و سودآور و منفعت طلبانه هستند.

و کارامدی درونداد  -برونداد نشانگر اتخاذ ایدههای باازار در خاط

به بااور  55درصاد از مصاحاابه شوناادگان ،علام و جامعاه

مشيهای دانشگاهي است].[82

هاویت هایي مالزم یکدیگرند .جامعه نیازهای خود را مطرح ميسازد

 94درصد مصاحبهشوندگان با اشاره به ضع

و علم فناورانه در پناه مجموعهای از الزامات نهادی یا «دست نامریي

اجتما علمي در

علم» به این نیازها پاسخ ميدهاد .التازام اجتمااعي علام پدیادهای

ایران اذعان نمودهاند که با توجه به اینکه ا ز قبل دانشگاه ایران هرگز

اخالقي ،اجتماعي و اقتصادی است و ارزشهای تجاری چون اختفا

سعي نکرده فرهنگ متناسب و مطلوبي را برای آن دروني کند لذا در

و رازداری با آن در تضاد هستند].[44،48

تعامل با بازار شاید سیستم مدیریتي ناکارامد ایران تضاد فرهنگاي را
درك نکند و فقط سیستم آموزشي بوروکراتیزه آن قویتر گردد .این

 3- 6هم شكلی با الگوي مدیریت بازار

در حالي است که ارزشها و هنجارهای رایج اجتما علمي محرکات

گستره دامنه کشش های بازار بار محصاوالت دانشاگاهي و تعامال

اصلي را برای فعالیتهای علمي فراهم مي آورند و اعتبار و روایي آن

مستمر دانشگاه با شرکا صنعتي ،به همشکلي فرایندهای دانشگاهي با

را تضمین ميکند][47

عملکردهای بازار منجر مي گردد .مدیریت دانشگاهي در این فرایناد
همشکلي ،نگاه کاربردی به دانش و ارزش گذاری به کمیت را قدرت

 6- 6حرفه استادي در قيد معيارهاي بازار

ميبخشاد] .[45مصااحبهشاوندگان باا اشااره باه تفااوت فرهناگ

دانشگاه نهادی اخالقي تلقي ميشود که ارزشهای حرفهای فرهنگ

دانشگاهي و سازمانهای غیر دانشگاهي چون صنعت بیان داشتند که

سازماني آن ،منتج از کارکردهای آموزشي ،تحقیقاتي و خدمات بوده

تعامل دانشگاه با صنعت به طور خاص و سازمانهای غیر دانشگاهي

و اقتدار مهمترین عامل مشروعیت بخشي آن به شمار مايآیاد].[48

به طور عام ،مسیر مدیریتي نهادهای آموزش عالي را شدیداً تحات

تحلیل یافتههای مطالعه نشان داد که یکي از لاوازم تولیاد علام در

تأثیر خود قرار داده است.

اجتماعات علمي ،تولید فرهنگ و هنجارهای دانشگاهي و حرفهای

دانشگاههایي که چنین الگوی ذهني را دنبال کردهاند به جاذب

است و گویي ارزشها و هنجارهای حاکم بر اجتما علمي ،بنیاان

متخصصاان ماالي و تجااری ،مادیریت قاوی حرفاهای و رهباران

معرفات علمااي و دانشاگاهي مايباشنااد .استااادان دانشگاهااي،

کارآفرین پرداختهاند .اهمیت کارایي ،اثربخشي و کارآفریني ،در این

تاوسعهدهندگان فرهنگ علمي ،ارزشهای دانشگاهي و مفهوم «من

پارادایم ،هویت دانشگاهها ی هازاره جدیاد را تغییار داده اسات باه

اجتماعي» ،بوده و از مختصاات حایاتي هر سیستام آموزشي تلقاي

طوریکه به تغییر نقاش و کاارکرد خاود پرداختاه و باه تغییارات

ميگردند .ارزشهای حاکم بر این حرفه اهارم کاارکرد مطلاوب و

سیاسي  -اجتماعي و سیاسي اقتصادی گردن نهادهاند].[84

انگیزش این قشر به شمار ميرود].[45
مهمترین تأثیر رویکرد تجاریسازی از دیدگاه مصاحبهشوندگان

 65درصد مصاحبهشاوندگان حاصال ایان سابک مادیریت در
دانشگاهها را تغییر از ارزش «اقتدار توزیع شده» یا «خرد جمعي» به

1. Harman
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در رابطه باا آزادی علماي تفسیرشاد .آناان معتاقاادند کاه تغییار

به باور برخاي از اساتادان ،درگیاری اساتادان دانشاگاه در فعالیاتهاای

سوگایریهای مدیریتي ،از مدیریت مشارکتي ،باه ساوی مادیریت

تجاری در غرب تغییری در منزلت اجتماعي آنها ایجااد نکارده اسات .ایان

دیوان ساالر ،رقابت ساالر ،بهرهوری  -محور و بازارگرایانه ،نميتواند

به دلیل گفتمانهای غالب التزام اخالقي علام در آنها سات کاه هام در خاود

محیط مناسبي برای توسعه تمامیت فردی و تفکر خاالق و نقاداناه

کارا مدی و هم در اعتماد و ذهنیت مثبت جامعه به آنان مؤثر است.

استادان دانشگاهي به شمار آید .در واقع ،شاید بتاوان گفات ناوعي
ناهمگرایي در سطوح تغییرات و اهداف مورد نظر اعضای اجتماا

 - 3بحث و نتيجه گيري

علمي ،همراه است و با ترویج تفکر نقاد و خالق ،که الزاماً بایستي با

نتایج این مطالعه ،سیاستگذاران حوزه علم و فناوری را به نکااتي

نقد وضع موجود همراه باشد ،همسویي ندارد].[41

ارزشمند در خصوص تلقي از تجاری سازی  ،ویژگايهاای نظاام

برخي از استادان دانشگاهي به ایجاد نوعي« قشر بندی در استادان

آموزشي ،نظام تولید و مبادله علم و کاستيهایي در ایان حاوزههاا

و رشتههای دانشگاهي» معتقدند .این پدیده هم در سط رشتههاای

جلب مي نمایدکه بدون شک این نهاد بادون نگااه تعااملي باه ایان

علمي و هم در سط استادان درگیر در فعالیتهای تجاری دپارتمان

عوامل در کنترل این فرایند دچار تحویلگرایيو ساقوط در ورطاه

مطرح مي گردد .به نظر آنان گروهي از استادان یک دپارتمان کاه از

نگرشهایتکعامليشده و بدینسان امکانجامع نگریو عینيگرایي

بابت شاخص درآمد زایي ،مطرح هساتند از تساهیالت و امکاناات

در برنامه ریزی در خصوص تجاری سازی سرمایههای دانشگاهي

کارآمادی و در

افزایش را از دست خواهاد داد  .شااید باه هماین دلیال و اوصااف

بیشتری برخوردار بوده و در نهایت با افزایش ح

نتیجه ارتقا منزلت اجتماعي آنان] [49توام خواهد بود .این موضاو

مأموریت تجاری سازی تنها در دانشگاهها ى ایاالت متحده آمریکا و

بهویژه در میان استادان یک رشته علمي که در بازار خرید و فروش

چند دانشگاه اروپایى به طور طبیعى شکل گرفته است و به درساتى

دانش و محصوالت علمي در گیر نميباشند ،نماود عیناي بیشاتری

عمل مى کند .زیرا به رغم تغییر راهبردها و ابزارهای سیاستي در این

دارد« .دوگانگي دپارتماني»  8در جریان رفتارهای تجاری دانشگاه به

دولتها ،تصمیمسازی در آنها به گونهای است که مؤلفههای نظام

دو گروه پیشتاز و حاشیهای در دانشگاه موجب تفااوت در پایگااه

کنش ،در تعاملي پویا با بخش علم و فناوری ،بهدنبال دساتیابي باه

اجتماعي استادان دانشگاه ميشود].[45

اهداف توسعهای بوده و دراندیشه سودجویي و جذب منابع و قدرت

سیستم پاداش که رویکردی مسلط و بالمناز در اجتما علمي

نميباشند .فقدان زیرساخت های علمي فرهنگي ،سیاسي و اقتصادی،

بوده و در درون این اجتما مجموعه مو زوني از هنجارها را نهادینه

چنانچه در مطالعه حاضر بدانها اشاره شد ،سبب ميشود که نظاام

نموده است] ،[82به زعم  45درصد از مصاحبه شوندگان در رویکرد

آموزش عالي قادر به ایجاد یک نظام هماهنگ مبتني بر تجاری سازی

تجاری سازی بهویژه در گاروههاای غیار کااربردی ،باا تغییارات

دستاوردهای علمي نباشند.
در اجتما علمي ایران وجود فضایي آکنده از ارزشهای مخرب،

محسوس مواجه شده و معیارهای بازا ر جایگزین «ترجیحات جمعي

عرصه را بر تضمین عملکرد مطلوب تجاری سازی تنگ نموده و

دانشکدهای» شده است.

اهداف تعری

یک استاد جامعه شاناس معتقاد اسات تجااری شادن در ایاران معناایي

شده آن در راستای توسعه علمي و رفع نیازهای آن را

ندارد و حاصل آن باهویاژه در زمیناه اخالقیاات ضاعی حرفاه ای ،رخاداد

به چالاش کشیده و حتي زمیناه ایجاد ضد ارزشهایي را فاراهم

نوعي « داللي علمي» خواهد باود .در غارب پیاماد نظاام تجااری باه معناای

ماي نماید .ا ز آن جمله ميتوان به حاکمیت شرایط زیر در اجتما

وبری کلمه ،کار ،تولید ،پ انداز و تحقق ملکاوت خادا بار زماین اسات .در

علمي ایران اشاره نمود :تأثیرخصیصه مصرفگرایي در علم و

این نظاام کاه خاود مبتناي بار هنجارهاای اخالقاي اسات خطاا ی کامتاری

فناوری؛ اتکای این فرهنگ بر کسب و جذبیافتهها و تولیدات

مشاهده ميگردد»  .درواقع مفهاوم آزادی علماي باه عناوان ساازهای کلیادی

علمي و تحقیقاتي  ،بدون آن که به فرایند تولید و چگونگي پیدایي

در دانشگاه در بسیاری از کشورهای در حال توساعه باه دلیال فقادان سانت

آن آگاه باشد؛ ضع

گرایش به تولید دانش علمي و فني در کشور

دموکراسي ،بي ثباتي سیاسي و بهویژه بحارانهاای علماي در معارط خطار

بهعلت غلبه نوعي آمادهخوری فرهنگي و علمي یا به تاعبایری

بیشتری قرار دارد]. [49

رانتجویي که حاصل آن خلق و تولي فکر و اندیشه بدون کمترین
زحامت و تاالش است؛ غالابهمنش پولگرایي و محوریت منافع و
سودمندیهای اقتصادی در فرایند تحقیق به جای منافع انساني ا

1. Departmental duality
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تحقیق کیفی پیرامون ت أ ثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزش های سنتی دانشگاه

اجتماعي حاصل از انجام تحقیق در عرصههای ملي و جهاني؛

پیرامون آن به مثابه ابزاری مناسب برای رسیدن به سعادت اخاروی؛

تقسیم کار ناسودمند و مخدوش ناشي از فقدان تمایزهای شناختي

حاکمیتمنش قناعت بر فرهنگ مصرف آموزههای فرهنگاي بارای

دراندیشهها و افکار تصمیمگیران وگاه تصمیمسازان][48؛ ابهام در

میل به ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینهها و اشاعه آن ،بهویژه در

ارزشگذاری فعالیتهای علمي و غیر از آن و شیو نوعي بيوزني

فرایند تحقیق و تولید علمي و فني کشاور؛ وجاود شخصایتهاا و

یا بيتکلیفي در میان پژوهشگران؛ بيساماني و نبود ساختاری پویا،

چهرههای ملي علمي ا پژوهشي ،اعم ازمتقادم و متاأخر و معاصار

پایدار و ارگانیک در فرهنگ علمي و پژوهشي کشور و نامشخص

برای الگوپردازی درفرهنگ علمي ا تحقیقاتي و اشااعه آن؛ وجاود

بودن راهبردها و انتظارات و اهداف تفصیلي در این زمینه؛ عدم

قابالایتهای موضوعي ،محققان ،یافتههای پژوهشاي و انتشاارات

تناسب شئونات اقتصادی و اجتماعي و وضعیت معیشتي و سط

علمي و پژوهشي ،وجود برخي مدیران الیق ،توانمند و کوشا بارای

زندگي پژوهشگران با توجه به جایگاه رفیع تحقیق و علوم و

الگوپردازیهای شغلي در عرصههای مدیریت علمي ،وجاود افاراد

اندیشهورزی در جامعه و بازخورد منفي این شرایط در ذهن و

توانمند و متخصصان ایراني مطرح در سط جهاني به منظور استفاده

اندیشه پژوهشگران و آالیش دامان علم و پژوهش به اندیشه

از آنها در پایه ریزی ساختارهای نوین علمي ا تحقیقاتي و مدیریتي

سودجویي؛ حضور فعال و نقشآفرین عناصر کوتهبین ،عافیت طلب،

ایران؛ وجود پژوهشگران ،اندیشهگاران و صااحبان فکار و تجرباه و

تنگ نظر و بیمار درمحیطهای علمي و پژوهشي وآلودن فضای

تخصص ایراني مقیم در خارج از کشور که مشورت با آنها در بهبود

پژوهشي به برخي رفتارهای نامناسب؛ انحصارطالباي در

و ساماندهي وضع موجود علم ،فناوری و تحقیقات درکشور بسیاار

بسترساازیهای تحقیقاتي ،و همچنین ناتواني در جذب ،و جلب

سودماند اسات؛ وجاود اساوههاای تااریخي و معاصار علماي در

مشاارکت ساازماانهای غیردولتي در راستای علم ،فناوری وتحقیق ؛

الگوپردازیهای فرهنگ علمي در زمینههای جست وجوگری ،شک

منش فرهنگي در ایجاد انگیزههای تحقیقي و فعالیتهای

سازمانیافته ،باور علمي ،تفکر نظاممند و عینيگرا و ا نعطافپاذیری

در گفتمان علمي کشور و منش

پژوهشگران و دانشجویان در برابر ایدههای جدید و آراستاه بااودن

ضع

علمي و فني در کشور ،وجود ضع

آنهاا به روحیاهمنش عالماي ا فرهنگي].[58

دیالکتیک دربحث ،نقد و تبیین نگرشها و یافتههای علمي نظری و
فني در جامعه علمي و دوری نسبي پژوهشگران از رویارویي با این

در این مطالعه با توجه به تحلیل جامعي که از «اهداف» تجاری

مسئله و سوگیریهای ارزشي آگاهانه یا ناآگاهاناه در فرایند تحقیق.

نقش دانشگاه» و ویژگيهای بارز جامعاه ایراناي و

زیلوا  8با اشاره به ضع

سازی« ،تعری

ساختار تولید علم در برخي از جوامع در

حاکمیت شرایط بعضاً ضد ارزشي در نظام آموزش عالي ایران انجام

حال توسعه ناکارامدی نظام تجاری ساازی درآنها را پیشبیناي و

گردید ،ميتوان به سه نو خط مشي مختل

که نظام سیاستگذاری

اظهار مي کند که عدم توجه به این نکات در تحلیل نهایي موجب

علم و فناوری در رابطه با رویکرد تجاریسازی در دانشاگاههاای

افت کیفي بیشتر نظام آموزشي و حاکمیت نگرش و کنش ابزاری بر

ایران ،ميتواند بدان ها روی آورد ،اشاره نمود .محقاق باه تأساي از

نهادهای علمي آنان نیزخواهد شد [.]82

نتایج تحقیقات و در حوزه تأثیر ارزشها ی مادرن بار ارزشهاای
سنتي] ،[58، 52این خط مشي هاا و پیامادهای محتمال آنهاا را در

از سویي دیگر نیل به اهداف در حوزه سیاست علم و فنااوری

قالب سه سناریو به شرح زیرارائه مي نماید:

بدون توجه به نقاط قوت بستری که پدیدهای قرار است در آن نضج
یابد امکانپذیر نميباشد .لذا در فرایند تجاری سازی باید دانست که

سناریو اول  :نظام آموزش عالي ایران ميتواند با اتکا به « رویکرد

وجود برخي بسترهای فرهانگي و تقاویت و استفاااده بهیناه از آن

مکانیکي مبتني بار همگرایاي» و بادون ساعي در تغییار یاا اصاالح

ميتواند بسیاری از کاستيهای سد راه اهداف تجاری سازی را خنثي

آموزش منفعالنه ،ایستا ،غیار بازتاابي و در حضاور بساتر ضاعی

و رفع نماید به عنوان مثال در جامعه ایراني به برخي از ابعاد به قرار

اخالقیات حاکم بر اجتما علمي و باا هادف درآمادزایي و تولیاد

زیر ميتوان اشاره نمود :تأکید آموزههای دیني بر تحقیق ،تفحص و

ثروت ،دانشگاهها را به پذیرش بي چون و چرا و ابزاری ابعاد پیچیده

سیر در آفاق و انف  ،شناخت و همچنین تدبیر و تدبر در پدیدههای

این رویکرد رهنمون سازد .چنانچه مشاهده گردید پیامد ایان نگااه

طبیعي و انساني ،سفارش مؤکد متون دیني با توجه به دنیا و واقعیات

سنتزهای جدیدی از ارزشها یا به زعم برخي از مصاحبهشوندگان،
ضد ارزشهای جدیدی است که با ماهیت و هویت نهادی دانشگاه
در مغایرت و تضاد بوده و در نهایت ،آسیب دیدن کارویژه تولید علم

1. Zilwa
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و تربیت متخصصاان و شاهروندان متعهاد و کژکاارکردی فرهناگ

مؤلفههای علم و فناوری و بازار را ندارد] [54از آن دوری جوید و

سازماني موجود منجر گردد .آرنیلدی 8در مطالعه خود در رابطه باا

حتي به بازنگری سند چشمانداز بپردازد .مطمئناً نگااههاایي از ایان

مرزهای

گونه به پدیدههای نوین ،بهویژه در حوزه مدیریت آموزش عالي ،به

دانشگاه و صنعت به جای گریز از این خط مشي اشاره ميکند].[54

تداوم وضع موجود ،عدم بازنگری در برنامههای سنتي و تحمل بار

سناریو دوم  :نظام آموزش عالي ایران ميتواند از پاذیرش ایان

سنگین «چرخه تکرارشونده سیستم آموزشي بیمار» و حتاي تشادید

تأثیر ت جاری سازی بر مباني فرهنگ استادی به لزوم تعری

وضعیت فعلي منجر ميگردد.

رویکرد اجتناب نموده و به حکم این تلقي که سیستم آموزشي کالن
جامعه و نیز فضای سیاسي حاکم بر آن آمادگي پذیرش تعامل میان

جدول  )6گزیده نتایج مطالعه هاي انجام شده مرتبط با موضوع تجاري سازي
نام محقق و سال اجراي تحقيق
آرنیلدی 2447

چارچوب مفهومی

روش مطالعه

تئوری وابستگي

پیمایش روی  8244از استادان درگیر

منابع

در فعالیتهای تجاری دانشگاه
پیمایش روی یک نمونه  94نفری از

مک فارلن و چنگ 2441

تئوری نهادی

شرکای صنعتي و  842نفر از اعضای
هیئ ت علمي سه دانشگاه در استانفورد
در زمینه تعامل دانشگاه و صنعت

پاتل و استه 2447

خط مشيگذاری و

مطالعه کمي روی یک نمونه 2844

مرزهای دانشگاه و

نفری استادان  4دانشگاه علم و فناوری

صنعت

در انگلستان
مطالعه کمي و کیفي روی دو گروه

فلدمن 2447

دانشگاه کارآفرین

 844نفری از استادان درگیر در
فعالیتهای تجاری آموزشي و
فعالیاتهای تجاری تحقیقاتي

یلیکوجي 2448

یلیکوجي 2444

زیلوا 2447

سرمایه داری
دانشگاهي
سرمایه داری
دانشگاهي

یافتههاي اصلی
تأثیرپذیری فرهنگ استادی دانشگاه از نگرشهای
بازارپسند شرکا صنعتي ،تبیین و تعری

مرزهای

دانشگاه و صنعت در سط حرفهای
تأثیر رفتارهای تجاری دانشگاه بر سه ضایطه تحقیق:
شک سازمان یافته ،اشتراكگرایي و بي طرفي عاطفي
در تحقیق
تأثیر رفتارهای تجاری دانشگاه بر عدالت و مساوات
در دسترسي به آموزش،تعری

مکانیسمهای آموزشي

و تحقیقاتي میان دانشگاه و صنعت .باز تعری
مالکیت معنوی و تسهیالت دانشجویي
اثرپذیری اهداف و بیانیههای مأ موریتهای سنتي
دانشگاه از ارتباطات دانشگاه و صنعت در یک دوره
 85ساله بررسي اسناد

مطالعه کیفي با استفاده از مصاحبه

تأثیر سرمایه داری دانشگاهي بر مدیریت دانشگاه.

عمیق با  22نفر از استادان و رهبران

رجحان اصول و ارزشهای بازاریابي در عملکرد

دانشگاهي

مدیران دانشگاه

مطالعه کیفي با استفاده از مصاحبه
عمیق با  84نفر از دانشجویان مقطع
دکترای آموزش پزشکي

سرمایه داری دانشگاه به تغییر ماهیت و هویت
دانشگاهي منجر شده است.

مطالعه کیفي با استفاده از روش تحلیل

ایجاد توازن و تعادل در ارزشهای رقیب در دانشگاه:

چارچوب ارزشهای

تم و روش مصاحبه با  44نفر از

رفتار تجاری در کنار رفتارهای مبتني بر اجما

رقیب در دانشگاه

رهبران دانشگاهي و استادان درگیر در

دانشکدهای .ساختارهای ادهوکراسي در کنار ساختار

سرمایه داری دانشگاهي

قبیلهای دانشگاه

1سناریو سوم  :نظام آموزش عالي ایران ميتواند با اتکا به « رویکرد

تعاملي دیالکتیکي» ،باه ترکیاب هدفمناد و توسااعه طلبااانهای از
ارزشهای دانشگاهي مبتني بر آموزشهای آزادمنشاانه و پاژوهش
محور در سایه راهبرد تجاریسازی پرداخته و به مدد تشکیل یاک

1. Arnildi
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بازار دانش ،و تصحی هم زمان سیستم آموزشي و نقصانهای موجود

تکمیلي در خصوص تأثیر تعامل تجاری باا ساازمانهاای غیار

د ر آن ،به عرضه و تقاضای منطقي محصوالت دانشي خاود در آن
بپردازد .به این جهت گیری در مطالعه فلدمن  8و مک فارلن و چنگ

دانشگاهي انجام گردد .نظریات این گروه از دانشجویان بهدلیل

2

درگیری مستقیم با تحقیقات مشترك دانشگاه و صنعت ميتواند

نیز اشاره شده است].[47 ،55

در تأثیرپذیری ارزشهای دانشاگاهي آناان و باهویاژه فرایناد

در این فضای سالم مؤلفههای فرهنگي یا خارده فرهناگهاای

جامعهپذیری آنان به عنوان محققا ن آینده روشنگریهایي برای

موجود در یک فضای متعادل][56کنش داشته و بر اساس این تعادل

رهبران آموزش عالي ارائه دهد.

بخشي دارای چهار ویژگي سازنده یعني جامعیت و انسجام ،گسترش

 - 8یک مطالعاه ک ماي در رابطاه باا تاأثیر فرایناد تجااری

حوزه عملکرد ،تنو منابع درآمدی ،تقویات«سارزمین قلابهاا در

سازی بر ارزشهای دانشگاهي انجام گاردد .مادل حاصال از

دانشگاه» ( 8آموزش های آزادمنشانه) گردند].[88

مطالعه کمي که باا توجاه باه ویژگايهاای جامعاه دانشاگاهي

 - 6محدودیتهاي پژوهش

ایران و ابعاد مستخرج از نتایج پژوهش کیفي حاضر باهدسات

 - 8در مصاحبههای انجام شده ،بهدلیل محدودیت زماني و دسترسي،

آمده است ،ميتواناد تحلیال کماي قاویتاری را بارای ساایر

شرکای صنعتي و دستاند رکاران تعامل نهادهای تولیدی و خدماتي

محققان فراهم آورد.

با دانشگاه در نظر گرفته نشدند .دانستن نظریات آنان امکان تحلیل
مقایسهای جامعتری را برای محقق امکانپذیر ميساخت.

منابع

 - 2در مصاحبههای انجام شده بهدلیل هم زمااني باا تعطایالت
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