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بررسی مﺆلﻔهﻫای اﺧﻼﻗی تﺠاری سازی داﻧﺶ در داﻧشگاه
پری فهندژ

سعدی 1

 1دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شیراز

چکیده
در نظام اموزشی متمرکز یا غیرمتمرکز یک سری قوانین ثابت وجود دارد که در کنار این موارد در هر نظام باید به جزئیات و
مراحل اصلی کار توجه شود و از شاخه های اصلی این نظام دور نماند .یکی از این جزئیات و اصول ،اخالق تجاری بوده که
دارای مؤلفههایی میباشد .در این مقاله مؤلفههای اخالقی تجاری دانش در دانشگاه بررسی شده و راهحلهای عملی شدن آن
نیز ذکر شده است .منظور از تجاری سازی دانش پیاده کردن مؤلفههای اخالقی در زمینه دانش و ایجاد پیوند بین صنعت و
دانش مییاشد .از این رو هر نظام اموزشی از جمله مراکز دانشگاهی باید بتوانند دانش ،اخالق و مؤلفههای ان را در نظام کنونی
به اجرا در آورند.
واژهﻫای كلیدی :تجاری سازی دانش ،اخالق ،نظام
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مقدمه
با توجه به اینکه در کـشور ایـران از دیربـاز بـه سـﺒﺐ تمـدن و فرهنﮓ اسالمی بین اخالق و دانش پیوندی مﺤکﻢ وجود
داشته ﮔﺴترش اخالق یکی از هدفهای مﻬﻢ دانش بوده است .امروز در بﻄن تجاری سازی ،این پیونـد رو بـه ﺿـعﻒ نﻬـاده
اسـت و دانش معﻄوف به ثروت ،نه تنﻬا منجر به اخالق نمی شود بلکـه خود به یکی از بزرگترین ﭼالشهای اخالق و تربیت
بدل شـده (رسﻬانیس)20101
اما از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که تجاری سازی دانش نتیجه ﺿروری جﻬانی شدن و ایجاد توان رقابت در سﻄﺢ
بینالمللی میباشد و باید ﭼالشهای پیش روی تجاری سازی دانش را شناسایی و آنﻬا را برﻃرف کرد (باقری )1390،در واقﻊ،
تﺤـوﻻت و ﭼـالشهای جﻬانی و مﺤلی در دو دهه اخیر از یک سو و مﺤدودیت منابﻊ مالی از ﻃرف دیگر به تﻐییرات ساختی –
کارکردی عمدهای در نظامهای آموزشیجﻬان منجـر شده است( .شارینی )2008 ،آنﭽه باید بدان توجه داشت این است که
تجاری سازی تنﻬا یک فن نیﺴت بلکه یک فرهنﮓ است که باید به صـورتی برنامه مدار به آن پرداخته شود .فرهنﮓ اخالقی
میتواند برای آﮔاهی افراد از اخالقیات بر قﻀاوتها و عملکرد آنﻬا در کنار تمام فعالیتهای فرد تاثیر بگﺬارد( )باقری)1390،
اکنون که تجاری سازی نتایﺞ تﺤقیقات دانشگاهی بـه ﮔفتمان حاکﻢ در آموزش کشور تﺒدیل شده است انتظار میرود در
روند این ماموریت ،دانشگاهها کارامدترین شـیوهها در تقویت و توانمند سازی نظام ملی نوآوری تﺤقیقات را از یک سو و کاهش
موانﻊ پیشرو روی دانشگاهها در زمینه تجاری سازی را از سوی دیگر فـراهﻢ نمایند تـا بـر اساس درك منﻄقـی از اهمیت
استراتﮋیک فروش تﺤقیﻖها بر پایه پتانﺴیلهـای علمی قابل توجه در دانشگاه ها ،عمال کشور بـا شتاب بیشتری در مﺴیر
توسعه علمی و فناوری حرکت کند.
تجاری سازی فرایندی است که ﻃی آن ایده ،نتیجه یا مﺤﺼول حاصل از بﺨش دانشگاهی به مﺤﺼولها و فرایندهای قابل
عرﺿه در بازار تﺒدیل میشود که از ﻃریﻖ آن یافتههای حاصل از تﺤقیﻖ به بازار عرﺿه میشوند و ایدهها یا یافتههای جدید بـه
مﺤﺼولهای جدید یا تکنولوژیهای فروختنی در سراسر جﻬـان توسعه مییابند(به عﺒـارت دیگـر تجاری سازی تﺤقیقات
مجموعه تالشهایی است که بـه منظـور فـروش دستاوردهای دانشگاهی با هدف کﺴﺐ سود و ارتﺒاط هرﭼه بیشتر آموزش و
پﮋوهش با اهداف اقتﺼادی و اجتماعی انجام میﮔیرد(بازرﮔان عﺒاس).1387
با وجود تمام این مزایا برای آنکه روند تجاریسازی دانش دانشگاههای جﻬان و ایران به ﭼالش کشیده نشود دانشگاه بایـد
از رسالت اصلی خود که حقیقت جویی است دور نشود و به کاﻻیی تﺒدیل نشود که تنﻬا کارایی اقتﺼادی آن مدنظر باشد.
افزایش روابﻂ صنعت و دانشگاه و به خﺼوص ﮔﺴترش پاركهای علﻢ و فناوری از عوامـل شتاب دهنده این تجاری سازی است
یکی از نتایﺞ ﺿمنی تجاری سـازی دانش در آموزش عالی تﺴریﻊ روند تـﻀعیﻒ اخالق پﮋوهش و ترویﺞ مدرك ﮔرایی است.
بدون شک ورود آموزش عـالی بـه عرصه تجارت و بازاریابی فراوردههای خود و توجه به نیازمندیهـا و معیارهای مشتریان ،در
بﻄن خـود حاصـل برخـی فرصتهـا و تﻬدید هاست که این فرصتها سﺒﺐ خودﮔردانی دانشگاه و در آرمانی تـرین انتظـار
افـزایش استانداردهای زنـدﮔی (ایمنـی و امنیت) ،کیفیت زندﮔی و تولید ثروت و رشد اقتـﺼادی را در پـی خواهد داشت اما از
ﻃرف دیگـر ممکن است موجـﺐ تﻀعیﻒ اخالق پﮋوهش و ترویﺞ مدرك ﮔرایی ﮔردد (فکور بﻬمن)1383 ،
در بﺨش رابﻄه صنعت و دانشگاه موانﻊ زیادی وجود دارد از جمله عدم اشراف صاحﺒان صنایﻊ به ماهیت تﺤقیﻖ دانشگاهی،
فقدان سرمایه و اعتﺒار برای پروژههای کوﭼک بـا ریﺴک باﻻ ،کﻢ اهمیتی تجاری کردن واحدهای دانشگاهی ﺿعﻒ اهتمام بـه
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تجارت در پﮋوهشهـای دانشگاهی و بیاﻃالعی از نیازهای صنعت توسﻂ دانشگاه(نکتهای کـه باید در بعـد اخالقی تجاری
سازی به آن توجه کرد این است که شرکتهای تجاری نﺒاید دانشگاه را به بنگاه تجاری تﺒدیل نمایند بلکه دانشگاههـا باید از
مﺤل تولید دانش و فناوری منابﻊ بیشتری را جﺬب نمایند و استقالل مالی بدست آورند .
امروزه با توجه به رشد فزاینده جمعیت و افزایش تقاﺿا ورود به آموزش دولتها به دلیل مﺤدودیت منابﻊ اقتﺼادی قادر
نیﺴتند به تمام انتظارها و نیازهای آموزش پاسﺦ دهند .لـﺬا اداره دانشگاهﻬا نیازمند توانمندیهـای خـاص علمی در زمینه
اقتﺼادی و تجارت است .این توانمندی به معنی آن نیﺴت که مدیر دانشگاه میبایﺴت یک تاجر باشد بلکه باید ایـن نوع
مدیریت را نقد کند .مدیریت دانشگاه امروز برای جﺬب منابﻊ از خارج دانشگاه ناﮔزیر از انعقاد قرار دادهای مﺨتلﻒ است که
ممکن است بعﻀا جنﺒه تجاری نیز داشته باشد و ﻻزم است آموزشﻬای خاصی را بﺒیند تا بتواند از حقـوق مادی و معنوی
دانشگاه بﻬتر دفاع نماید (فکور بﻬمن)1387،
برخـی از مراکـز آموزشـی و دانـشگاهی از تـوان نﻬفتـه نتـایﺞ پﮋوهشها در رشد مﺜﺒت اقتﺼادی و به عﺒارت روشن تـر
تﺒـدیل یافته علمی به پول بی اﻃالع بـوده و هـﺴتند .حتـی اﮔـر از آن مﻄلﻊ نیز باشند آن را دور از جایگاه دانشگاه به عنوان
اصلی ترین نﻬادی که مرزهای دانش را با نگاه بلند خود میشکافد میدانند .از دید این دسته ،وﻇیفه دانشگاه منﺤﺼر بـه انجام
پـﮋوهش ،یافتن پاسﺦ برای هزاران سوال جدید جﻬـان علﻢ بـدون ﭼشﻢ داشت به بﻬروری اقتﺼادی ،حداقل در زمان کوتاه
است و از سوی دیگر ورود دانشگاه به حوزه اقتﺼاد را تنزل مقام دانشگاه میدانند .این دیدﮔاه به اصالت علﻢ بـرای علﻢ و حفﻆ
آزادﮔی نﻬادهای علمی از سلﻄه سرمایه داران و رفتارهای تاجرماابانه معتقد است .نگرانی اصلی این ﮔروه منﺤـرف شدن
دانشگاه از مﺴیر اصلی است لکن اﮔر دانشگاه در تﺒیین و اجرای این روش نشان دهد که قﺼدش ارتقا مقام و منزلت است و
حمایت از ایـن ایده کمک به مﺨترعین و کارافرینان در راستای منافﻊ دانشگاه و ثروتمند شدن از ﻃریﻖ دستاوردهای علمی و
فناوری خوداست میتواند از حمایت این ﮔروه نیز بﻬره ﮔیرد تا زمانی که دانشگاهها و اساتید برحسﺐ کمیت مقاله هایشان
ارزیابی شوند (ساندرز) 20082
افراد برای تامین این کمیت روی به ترفندهای ﺿد اخالقی میآورند و این در بلند مدت میتواند صدمههای جﺒران
ناپﺬیری به اخالق مدنی و همﭽنین تولید واقعی علﻢ وارد کند.این کمی ﮔرایی منجر به سیر اساتید و دانشجویان به سوی تولید
کمی مقاله در سﻄﺢ ملی و بینالمللی مـیشود و نتیجه ﺿمنی آن ممکن است ترفندهای غیراخالقـی و ﻇﻬـور شـرکتهـای
غیـر قانونی با هدف ﭼاپ مقاله باشد که الﺒته این امر بیشتر از آن که حاصل مﺴتقیﻢ تجاری سازی دانش باشد ،بیشتر به دلیل
نـوعی ﺿعﻒ فرهنﮓ عمومی استبررسی روند تﺤوﻻت دانشگاهها در خﺼوص فعالیتهای تجاری دانشگاه ،که بر مﺒنای
عقالنیت اقتـﺼادی اسـت ،و تـاثیر آن بـر ارزشهای حاکﻢ بر ایـن نﻬـاد (عقالنیـت دانـشگاهی) ﺿـروری میباشد .این مﻬﻢ به
ویﮋه درحوزه مـدیریت آمـوزشی که مﺴﺌولیت به کارﮔیری و اجـرای رویکردهـای مﺨتلﻒ و تعیین استراتﮋیهای مﻄلوب در
ارتﺒاط با آنﻬا را به عﻬده دارد ،حایز اهمیت است با توجه به اهمیت موﺿوع به ویﮋه نو ﻇﻬور بودن این پدیده و امکان تعمﻖ
هرﭼه بیشتر در تاثیر جنﺒههـا و ابعاد متنوع عملکرد تجاری بر سیﺴتﻢ ارزشی و اخالقی آمـوزش عالی ،در این مقاله تاثیر
فعالیتهای تجاری دانشگاه بر اخالق و سیﺴتﻢ ارزشی آن بررسی شده است تا با مداقه بیشتر در خﺼوص پدیده تجاری شدن
دانشگاههـا ،راهگشای ﮔامهـای بعدی در حوزه سیاستﮔﺬاریهای این نﻬاد باشد( .باقری)1392،
اﮔر ﭼه وﺿعیت جدید دانشگاهﻬا یعنی ورود به عرصه تجارت و بازاریابی ،فرصتها و پیامدهای مﺜﺒتی در پی داشته اسـت
اما تداخل ارزشهای بازار و دانشگاه در فرایند پﮋوهش ،معیار برتری اعﻀای هیت علمی براساس درآمد حاصل از قرار داد
پﮋوهشی سود آور و نازل شدن معیار علﻢ و پﮋوهش باعﺚ دور شدن از اصول اخالقی و ارزشی در خﺼوص فعالیتﻬای تجاری
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دانشگاه شده است .با توجه به اهمیت این موﺿـوع و جدید بـودن این پدیده توجه و تعمﻖ هرﭼه بیشتر به آن ﺿروری است از
این رو هدف پﮋوهش حاﺿر شناسایی و تﺤلیل مؤلفههای تجاری سازی اخالق ﮔرا در آموزش بوده که این مؤلفههـا در نﻬایت
در قالﺐ شﺒکه مﻀامین به منظور توجه هـر ﭼه بـشتر به اصول اخالقی و ارزشی در مﺴیر تجاری سازی دانش در جامعه امروز
برای دانشگاه و دانشگاهیان ارائه شده است(. .باقری)1390،
با توجـه به بررسی ایـن پـﮋوهش ،اصـول اخـالق در تجاریسازی دانش از سـه بعـد قابـل بﺤـﺚ اسـت :ابتدا ،زیر
ساختها و برنامهریزی که اساسی ترین امر در رعایت اصول اخالقی میباشد و در زمینه عـدالت و مـﺴؤولیتپﺬیری در امر
تجاریسازی در دانشگاه باید مورد توجه قـرار ﮔیرد دوم ،آموزش که در زمینه فرهنﮓ سازی و فرایند یاددهی -یـادﮔیری به
شکل دهی و رعایت اصول اخالقی میپردازد و سوم ،حمایت مالی و اجتماعی از سوی دانشگاه و دولت که در ایجاد انگیزه و
تشویﻖ پﮋوهشگران و رعایت حقوق و مالکیت معنوی و فکری در امر اصول اخالقی در تجاری سازی دانش حائز اهمیت است.
در ذیل شﺒکه مﻀامین تجاری سازی اخالق ﮔرا در دانشگاههـا ارائه شده است( .قلی پور آرین ،قاﺿی نوری)1387 ،.
مؤلفههای اخـالق در تجـاری سـازی دانـش در سـﻄﺢ تﺤلیـل مﻀمون براساس بررسی پﮋوهشهای انجام شده بهدست
آمده است .آنﭽه باید بدان توجه کـرد اساس فراینـد تجـاری سـازی دانش است که بـر پایـه مـشارکت بﺨـش دانـشگاهی و
بﺨـش صنعت در تﺒدیل نتایﺞ تﺤقیقات به نوآوری است .اﮔرﭼه در ﮔامی حﺴاستر و در جﻬت نظریهپردازی برای یک حیات
اجتماعی و فرهنگی ،دانشکدههای علوم انﺴانی نیـز مـیتوانند بـه جایگاه اصلی خویش در راهﺒری تودههـا در ارتﺒاط مـوثر با
مراکز تﺤقیقاتی علوم انﺴانی برای تجاری سازی دست یابند اما بهدلیل سکون نظریه پردازی در ایـن حوزه تجاری سازی نیز
عمال مفﻬومی راکد است .مﻄابﻖ با نتایﺞ تﺤقیﻖ برخی مﺤققان تجاری شدن تﺤقیقات بنیادی باعﺚ ایجاد تنش بین فرهنﮓ
دانش آزاد و کاﻻیی شدن دانش میﮔردد همﭽنین مﻄابﻖ با برخی مﺤققان دیگر توجه نکردن به بعد اخالقی در تجاری سازی
دانش سﺒﺐ شکﺴت آمـوزش عـالی در تلفیﻖ فلﺴفه شناختی خود در بازاریابی و در نتیجه نﻬادی کردن آن شده است ﭼرا که
این مفﻬوم تنﻬا یک خرد به عاریت ﮔرفته شده از بﺨش بازرﮔای است از این رو یکـی از حﺴاس ترین و پیﭽیده ترین مراحل
تجاری سازی تﺤقیﻖ در دانشگاههـا تشکیل تیﻢ توسعه تﺤقیﻖ است که عـالوه بـر فـراهﻢ کـردن زمینه جﺬب دستاوردهای
تﺤقیﻖ و عرﺿه آن در بازار تا مراحل نﻬایی بـه ماهیت دانش و رسالت اصلی دانشگاه نیز توجه کند.در فرایند تجاری سازی
تﺤقیﻖ از ابتدا باید پروژههایی انتﺨاب شودکه نه تنﻬا از نظر فنی بلکه از منظر تجاری نیز بیشترین پتانﺴیل را داشته
باشد.بنابراین با توجه به هزینهها و زمان مـورد نیاز برای تجاری سازی تﺤقیﻖ ،ارزیابی دقیﻖ پتانﺴیل تجاری یک پروژه قﺒل از
اختﺼاص دادن وقت و منابﻊ به آن امری ﺿروری است .فرهنﮓ سازی علﻢ برای تولید و نوآوری به مﺜابه آهنربای مدیریت منابﻊ
انﺴانی باید عمـل کند تا حتی فرایند یاددهی -یادﮔیری تﺤت تاثیر فعالیتهای تجاری دانشگاه قرار ﮔیرد و درکنار آن توجه به
حقوق مالکیت فکری که هدف آن احترام به حقوق اخالقی (معنوی) و مادی تیﻢ تﺤقیﻖ است که پیگیری این حقوق از سوی
تیﻢ توـعه تﺤقیﻖ ـمن ایجاد آسودﮔی روانی برای تیﻢ تﺤقیﻖ برای خلﻖ آثار تﺤقیﻖ پربازدهتر باشد و در حقیقت با هدف
مﺤترم شمردن اثر تیﻢ تﺤقیﻖ و حمایت از آنان صورت میﮔیرد شناخت ﻻزمه هر حرکت عاقالنه و اصولی است .شناخت بازار
تالشی نظام مند است برای ﮔردآوری ،ثﺒت و ﺿﺒﻂ اﻃالعات مربوط به همه اجزای تشکیل دهنده نظام بازار مانند خریداران
بالقوه ،بالفعل ،فروشندﮔان بالقوه و بالفعل و همه ی عواملی که بر نظام بازار تاثیر دارند مانند قوانین و مقررات و مﺼوبات دولتی
و عوامل سیاسی و اجتماعی تا بدین شکل بﻬترین و مفید تـرین استفاده از زمان و هزینه به عمل آید و نیازی از نیازهای مـردم
و جامعه بر ﻃرف شود و حرکتی به سمت پیشرفت و توسعه علﻢ صورت ﮔیرد ).شاین)20083
باید از ﻇرفیتهای قانونی همانند قانون حمایت از شرکتهـا و موسﺴات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات،
آئیننامه تجاری سازی نتایﺞ تﺤقیقات و مـوارد مشابه استفاده جدی شود .به عنوان مﺜال تـﺼویﺐ و اجرای قـانون بای دول
3
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بدین معنا که ابداعات از هر نوعی که توسﻂ دانشگاهها یا کﺴﺐ و کارهای کوﭼک و یا موسﺴات غیـر انتقاعی امـا با بودجه و
حمایت مالی دولت انجام میشود ،مالکیت این ابداع از آن مﺒدع باشد نه دولت ،هر ﭼند دولت حمایت مالی کرده باشد ،در
مقابل ،دانشگاه یا نﻬاد مﺒدع با ثﺒت اختراع و داشتن حﻖ مالکیت معنوی اثر ،مکلﻒ است فرآیند تجاری سازی را شروع و
مﺤﺼوﻻت خود را در بازار مﺼرف عرﺿه کند در غیر این صورت مالکیت اختراع از آن دولت خواهد بود .باید با متﺨﺼﺼان و
پﮋوهشگران خارج از کشور جﻬت شناسایی مﺤﺼوﻻت و خدمات قﺒل از ارائه به بازار داخلی و تالش برای بومی سازی و انتقال
آن بـه داخل ارتﺒاط برقرار شود( .دانــایی فــرد حﺴــن ،اســالمی آذر)1389.
نکته ﻇریﻒ و قابل تـوجﻬی کـه در ایجاد رشتههـای جدید و کوﭼک کردن رشتههای قدیمی و بویﮋه پرهزینه کـه مدیریت
دانشگاهها باید به آن توجه کنند این است که در راه اندازی رشتههای جدید تنﻬا به جنﺒههای اقتﺼادی آن توجه نشود بلکه به
اهمیت رشته در تولید علﻢ و تکنولوژِی جدید توجه شود .دانشگاهها باید یک بﺨش اقتﺼادی ایجاد کنند تا با حمایت و تجاری
کردن ایدههای مﺨترعین ،مﺒتکرین و کار آفرینان ﺿمن ارتقا مقام دانشگاه از راه انتقال دانش به جامعه به منابﻊ جامعه و
اقتﺼاد کشور و دانشگاه کمک کنند( .هاسانﮓ لیپور)20084،
ارزشهای حاکﻢ در مﺤیﻂ دانشگاهی به ﻃور مﺴتقیﻢ بر عملکرد مﺤققان و نﺤوه تشویﻖ و پاداش دهی آنﻬا تاثیر دارد .با
توجه به منافﻊ اقتﺼادی اشاعه نتایﺞ پﮋوهشها بـرای جامعـه ،تعﻬد بـه انتقال تکنولوژی و تجاری سازی میتواند به یک ارزش
کلیدی در بﺨش دانشگاهی تﺒدیل شود و فرهنﮓ سازی ﻻزم نیز از ﻃریﻖ تشویﻖ بﻬترین عملکردها و نشر آنﻬا در رسانههـا و
نیز بﻬره ﮔیری از سیﺴتﻢ پاداش دهی مناسﺐ صورت ﮔیرد(مارین.)2005 5،
به ﻃور کلی میتوان بیان نمود که بررسی و پﮋوهشهای موجود نشان دهندهی آن است که از یک سو ایفای نقش
اقتﺼادی توسﻂ دانشگاه غیر قابل اجتناب اسـت و از سوی دیگر نیز نﻬاد علمی میباید فارغ از دغدغههای مـای رسالت خود را
در تولید علﻢ ناب به انجام رساند .نکته بﺴیار مﻬمی که دولت و دانشگاه و صنعت دراین راستا باید بدان توجـه کنند توجه و
حفﻆ اصول ارزشی و اخالقی در تجاری سازی دانش است تنﻬا با رعایت این مﻬﻢ اـت کـه دانشگاه در کنار تولید ثروت اصالت
و جایگاه مقدس خود را نیز حفﻆ میکند.با توجه به بررسی های بﺴیار می توان این نتایﺞ دست یافت که میتوان مﻀامین
اصلی زیر ساختها و برنامهریزی با مـﻀامین فراﮔیر عـدالت و مﺴﺌولیت پﺬیری ،آمـوزش بـا مـﻀامین فراﮔیـر فرایند یاددهی-
یادﮔیری و فرهنﮓسازی و مﻀمون اصلی حمایت با مﻀامین فراﮔیر حمایت مالی و اجتماعی را بهعنوان اصلیترین و تاثیر
ﮔﺬارترین عـواملی که در جﻬت حرکت ارزشی و اخالقـی آمـوزشی در فراید تجاری سازی دانش حائز اهمیت میباشند مورد
توجه قرار داد.
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