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 سرآغاز

ها، در فرایند تولید علم، رعایـت        امروزه یکی از مهمترین موضوع    
تا حدي  .  در محیط آموزش عالی است     1بایدها و نبایدهاي اخالق   

بدون رعایت اخالق، در واقـع  : که برخی اندیشمندان اعتقاد دارند    
گیرند و جریان تولید علـم نیـز دچـار           اجتماعات علمی شکل نمی   

اخیر سیستم آموزشی کـشور بـه       هاي    ر سال د.)1(شود اختالل می 
خصوص در سطح آموزش عالی با شتابی زیاد به سـوي تجـاري             

 2رود امروزه تجاري سـازي دانـش       شدن و بازاري شدن پیش می     
عظیم دانشگاه تبدیل شده اسـت و جـاي         هاي    به یکی از رسالت   

کلی کشور مانند برنامه چهـارم و پـنجم         هاي    پاي آن در سیاست   
 انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کـشور قابـل            توسعه، چشم 
مدافعان تجاري سازي دانـش در کـشور بیـشتر بـا            . ردیابی است 

 هدف تولیـد ثـروت بـه دفـاع از پیونـد بـین دانـشگاه و صـنعت             
و پـرورش تجـاري      برخی از محققان بعـد از آمـوزش       . پردازد می

کنند که هـدف     سازي را به عنوان رسالت سوم دانشگاه تلقی می        
 و  3تجـاري هـاي     آن انتقال دانش از دانشگاه به صنعت و شرکت        

تبدیل آن به کاالهاي قابل فروش براي عرضه در بازار داخلـی و   
). 2(جهانی و درنهایت افزایش پویایی نظام تولید و اقتصاد اسـت          

  )مقالۀ پژوهشی(
  هاي اخالقی تجاري سازي دانش در آموزش عالی لفهؤتحلیلی بر م

 2راهیم زاده،رضا اب1*، دکترمحمد علی نادي1آرزو عرفان

  )خوراسگان(گروه مدیریت آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان . 1

  )خوراسگان(گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان . 2
 )24/11/95: ، تاریخ پذیرش23/8/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک
. شـود  هـاي نظـام آمـوزش عـالی در کشورمحـسوب مـی       است که پرداختن به آن از ضرورت      اي مهم در تجاري سازي دانش      ق، سازه  اخال :زمینه
  .باشد هاي تجاري سازي اخالقی دانش در آموزش عالی می لفهؤاساس هدف پژوهش حاضر تحلیل م براین

  

در این . با روش تحلیل مضمون بر مبناي رویکرد استقرایی انجام شد          روش انجام پژوهش حاضر در زمرة پژوهش هاي کیفی قرار دارد که              :روش
طـور مـستقیم بـه تجـاري سـازي        مقاله فارسی و انگلیسی که همگی به60 هاي تجاري سازي دانش لفهؤگیري براساس شناسایی م    پژوهش نمونه 

 به چاپ رسیده است مورد استفاده قرار گرفت که بـراي  مجالت معتبر علمی و پژوهشی    تاکنون در  2006دانش در آموزش عالی پرداخته و از سال         
 در بخش روایی و پایاي نیز براي پایایی مضامین استخراج شده از روش هولستی و بـراي          . استفاده شده است   Nvivoافزار   ها از نرم   لفهؤشناسایی م 

  .روایی از روایی توصیفی و تفسیري استفاده شده است
  

بندي   بعد اصلی طبقه   3سپس این عوامل در     . ثر شناسایی شده است   ؤ عامل م  54یق و نظرخواهی از اساتید متخصص        با مرور ادبیات تحق    :ها یافته
کـه  . تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت    صـورت یکپارچـه مـورد     هاي اخالقی تجاري سازي دانش تعیین و به در گام بعد روابط بین ابعاد و شاخص    . گردید
 مـضمون  2ریـزي بـا    ها و برنامه زیرساخت:  اخالقی تجاري سازي دانش در آموزش عالی عبارت است ازهاي لفهؤاساس سه مضمون فراگیر م  براین

 یـادگیري و فرهنـگ سـازي و      - مضمون سازمان دهنـده فراینـد یـاددهی          2پذیري و مضمون فراگیر آموزش با        سازمان دهنده عدالت و مسئولیت    
  .باشد مایت مالی و حمایت اجتماعی می مضمون سازمان دهنده ح2مضمون فراگیر حمایت که شامل 

  

توانـد   هاي اخالقی تجاري سازي دانش در آموزش عالی که در پژوهش حاضر ارائه شـد مـی   لفهؤ مضامین فراگیر و سازمان دهنده م  :گیري نتیجه
قاتی و دانشگاهی مورد استفاده قـرار  گذاري و تدوین برنامه تبدیل علم به ثروت و کاربست آن در مراکز تحقی            عنوان الگویی مناسب براي سیاست     به

  .گیرد
  

  آموزش عالی تجاري سازي دانش،  اخالق،:کلیدواژگان
 

________________________________________________________________________________________  
  mnadi @ khuisf.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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هـا بـه بودجـه       نتیجه ضمنی این روند کاهش وابستگی دانـشگاه       
 ن رونـد در بلنـد مـدت       ایـ . آوري آنهاست  عمومی و افزایش سود   

تواند منجر به پویایی نظام تولید داخلی و ایجاد تـوان رقابـت              می
  ). 3(المللی که هدف چشم انداز بیست ساله گردد بین

با توجه به اینکه در کـشور ایـران از دیربـاز بـه سـبب تمـدن و                   
فرهنگ اسالمی بین اخالق و دانش پیوندي محکم وجود داشته          

امروز . مهم دانش بوده استهاي  هدفو گسترش اخالق یکی از 
در بطن تجاري سازي، این پیونـد رو بـه ضـعف نهـاده اسـت و                 
دانش معطوف به ثروت، نه تنها منجر به اخالق نمی شود بلکـه             

اخالق و تربیت بدل شـده  هاي    ترین چالش  خود به یکی از بزرگ    
  ) .4(است 

ـ              ش اما از سوي دیگر نیز باید توجه داشت که تجاري سـازي دان
نتیجه ضـروري جهـانی شـدن و ایجـاد تـوان رقابـت در سـطح          

پـیش روي تجـاري سـازي    هاي  باشد و باید چالش المللی می  بین
در واقـع، تحـوالت و      ).5(دانش را شناسایی و آنها را برطرف کرد       

جهــانی و محلــی در دو دهــه اخیــر از یــک ســو و هــاي  چــالش
 – محدودیت منابع مـالی از طـرف دیگـر بـه تغییـرات سـاختی              

آموزش عالی جهان منجـر شـده   هاي   اي در نظام   کارکردي عمده 
آنچه باید بدان توجه داشت این است که تجاري سـازي   ) 6(است

تنها یک فن نیست بلکه یک فرهنگ است که باید بـه صـورتی              
توانـد    مـی  فرهنـگ اخالقـی   ). 5(برنامه مدار به آن پرداخته شود     

در  آنهـا    و عملکـرد  ا  هـ   براي آگاهی افراد از اخالقیات بر قضاوت      
  ).7(فرد تاثیر بگذاردهاي  کنار تمام فعالیت

اکنون که تجاري سازي نتایج تحقیقات دانـشگاهی بـه گفتمـان       
رود در    مـی  حاکم در آموزش عالی کشور تبدیل شده است انتظار        

در تقویـت و  هـا   کارامدترین شـیوه ها  روند این ماموریت، دانشگاه  
 تحقیقات را از یک سو و کاهش      توانمند سازي نظام ملی نوآوري    

در زمینه تجاري سـازي را از سـوي   ها  موانع پیشرو روي دانشگاه  
ــر اســاس درك منطقــی از اهمیــت    ــا ب دیگــر فــراهم نماینــد ت

علمـی قابـل    هـاي     بر پایه پتانـسیل   ها    استراتژیک فروش تحقیق  
توجه در دانشگاه ها، عمال کـشور بـا شـتاب بیـشتري در مـسیر                

  .)8(وري حرکت کندتوسعه علمی و فنا
تجاري سازي فرایندي است که طی آن ایده، نتیجه یا محـصول       

و فراینـدهاي قابـل     هـا     حاصل از بخش دانشگاهی به محـصول      

حاصـل  هاي    شود که از طریق آن یافته       می عرضه در بازار تبدیل   
جدید بـه  هاي  یا یافتهها   شوند و ایده    می از تحقیق به بازار عرضه    

فروختنی در سراسر جهـان     هاي    تکنولوژيجدید یا   هاي    محصول
 به عبـارت دیگـر تجـاري سـازي تحقیقـات            .)9(یابند  می توسعه

است که بـه منظـور فـروش دسـتاوردهاي          هایی    مجموعه تالش 
دانشگاهی با هدف کسب سود و ارتباط هرچه بیـشتر آمـوزش و             

  .)10(گیرد  میپژوهش با اهداف اقتصادي و اجتماعی انجام
سـازي دانـش      مزایا بـراي آنکـه رونـد تجـاري         با وجود تمام این   

هاي جهان و ایران به چالش کشیده نشود دانـشگاه بایـد     دانشگاه
از رسالت اصلی خود که حقیقـت جـویی اسـت دور نـشود و بـه                 

 .کاالیی تبدیل نشود که تنها کارایی اقتـصادي آن مـدنظر باشـد       
ــه خــصوص گــسترش   ــشگاه و ب ــزایش روابــط صــنعت و دان اف

م و فناوري از عوامـل شـتاب دهنـده ایـن تجـاري      علهاي    پارك
 یکی از نتایج ضمنی تجاري سـازي دانـش در           .)11(سازي است 

آموزش عالی تـسریع رونـد تـضعیف اخـالق پـژوهش و تـرویج               
بدون شک ورود آمـوزش عـالی بـه عرصـه           . مدرك گرایی است  

و هـا    خود و توجـه بـه نیازمنـدي       هاي    تجارت و بازاریابی فراورده   
و هـا     شتریان، در بطن خـود حاصـل برخـی فرصـت          معیارهاي م 

سبب خـودگردانی دانـشگاه و در       ها    تهدید هاست که این فرصت    
ایمنـی و   (آرمانی تـرین انتظـار افـزایش اسـتانداردهاي زنـدگی            

، کیفیت زندگی و تولید ثروت و رشد اقتـصادي را در پـی              )امنیت
خواهد داشت اما از طرف دیگـر ممکـن اسـت موجـب تـضعیف               

  ).12(ژوهش و ترویج مدرك گرایی گردداخالق پ
به منظور کسب مشروعیت و درآمدزایی بیشتر، پاسـخ         ها    دانشگاه

به انتظارهاي بازار ، تولید ارزش براي مشتریان را سـرلوحه کـار             
از زمانی که موضوعاتی چون رضایت مـشتریان        . اند خود قرارداده 

نهاده اند  و بازاریابی تولیدهاي دانشگاهی به حوزه آکادمیک قدم         
علم نیز به عنوان یـک خـدمت یـا محـصول وارد منـابع علمـی               

  ).13(بازاریابی شده ست
در بخش رابطه صـنعت و دانـشگاه موانـع زیـادي وجـود دارد از              
جمله عدم اشراف صاحبان صنایع به ماهیت تحقیق دانـشگاهی،          

کوچک بـا ریـسک بـاال،       هاي    فقدان سرمایه و اعتبار براي پروژه     
اري کردن واحدهاي دانشگاهی ضعف اهتمام بـه        کم اهمیتی تج  

اطالعـی از نیازهـاي      دانـشگاهی و بـی    هـاي     تجارت در پژوهش  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
97

.1
3.

1.
13

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               2 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1397.13.1.13.5
http://ethicsjournal.ir/article-1-999-fa.html


 سازي دانش در آموزش عالی هاي اخالقی تجاري تحلیلی بر مؤلفه: دکتر محمدعلی نادي و همکاران
  

 110

اي کـه بایـد در بعـد اخالقـی           نکتـه ). 14(صنعت توسط دانشگاه  
هاي تجـاري   تجاري سازي به آن توجه کرد این است که شرکت 

 هـا  نباید دانشگاه را به بنگاه تجاري تبدیل نمایند بلکـه دانـشگاه           
باید از محل تولید دانش و فناوري منابع بیشتري را جذب نمایند            

  ).15(و استقالل مالی بدست آورند 
امروزه با توجه به رشد فزاینده جمعیت و افزایش تقاضا ورود بـه             

به دلیل محدودیت منـابع اقتـصادي قـادر         ها    آموزش عالی دولت  
لـذا  . هندنیستند به تمام انتظارها و نیازهاي آموزش عالی پاسخ د         

خـاص علمـی در زمینـه       هـاي     اداره دانشگاهها نیازمند توانمندي   
این توانمندي به معنی آن نیـست کـه         . اقتصادي و تجارت است   

بایست یـک تـاجر باشـد بلکـه بایـد ایـن نـوع          میمدیر دانشگاه 
مدیریت دانشگاه امروز براي جـذب منـابع از   . مدیریت را نقد کند  

د قـرار دادهـاي مختلـف اسـت کـه           خارج دانشگاه ناگزیر از انعقا    
ممکن است بعضا جنبه تجـاري نیـز داشـته باشـد و الزم اسـت                
آموزشهاي خاصی را ببیند تـا بتوانـد از حقـوق مـادي و معنـوي                

  ).16(دانشگاه بهتر دفاع نماید
برخــی از مراکــز آموزشــی و دانــشگاهی از تــوان نهفتــه نتــایج  

ن تـر تبـدیل   در رشد مثبت اقتصادي و به عبارت روشها    پژوهش
حتـی اگـر از آن      . یافته علمی به پول بی اطالع بـوده و هـستند          

مطلع نیز باشند آنرا دور از جایگاه دانشگاه به عنوان اصلی تـرین             
. دانند  می شکافد  می نهادي که مرزهاي دانش را با نگاه بلند خود        

از دید این دسته، وظیفه دانـشگاه منحـصر بـه انجـام پـژوهش،               
هزاران سوال جدید جهـان علـم بـدون چـشم           یافتن پاسخ براي    

داشت به بهروري اقتصادي، حـداقل در زمـان کوتـاه اسـت و از               
 سوي دیگر ورود دانشگاه به حوزه اقتصاد را تنزل مقـام دانـشگاه    

این دیدگاه به اصالت علم بـراي علـم و حفـظ آزادگـی       . دانند می
نـه  نهادهاي علمی از سلطه سـرمایه داران و رفتارهـاي تاجرماابا          

نگرانی اصلی این گروه منحـرف شـدن دانـشگاه از           . معتقد است 
مسیر اصلی است لکن اگر دانشگاه در تبیین و اجراي ایـن روش            
نشان دهد که قصدش ارتقا مقام و منزلت است و حمایت از ایـن   
ایده کمک به مخترعین و کارافرینان در راستاي منافع دانشگاه و         

 علمی و فنـاوري خوداسـت     ثروتمند شدن از طریق دستاوردهاي      
تـا زمـانی کـه      ). 17(تواند از حمایت این گروه نیز بهره گیـرد         می

ها و اساتید برحسب کمیت مقاله هایشان ارزیـابی شـوند            دانشگاه

 افراد براي تامین این کمیـت روي بـه ترفنـدهاي ضـد اخالقـی              
جبران ناپـذیري  هاي  تواند صدمه  میآورند و این در بلند مدت     می

این کمـی   .مدنی و همچنین تولید واقعی علم وارد کند       به اخالق   
گرایی منجر به سیر اساتید و دانشجویان به سـوي تولیـد کمـی              

شـود و نتیجـه ضـمنی آن        مـی  المللـی  مقاله در سطح ملی و بین     
غیـر  هـاي     ممکن است ترفندهاي غیراخالقـی و ظهـور شـرکت         

 آن که   قانونی با هدف چاپ مقاله باشد که البته این امر بیشتر از           
حاصل مستقیم تجاري سازي دانش باشد، بیشتر به دلیل نـوعی           

  ).17(ضعف فرهنگ عمومی است
هاي تجاري   در خصوص فعالیت  ها    بررسی روند تحوالت دانشگاه   

دانشگاه، که بر مبناي عقالنیت اقتـصادي اسـت، و تـاثیر آن بـر      
 ضـروري ) عقالنیـت دانـشگاهی   (هاي حاکم بر ایـن نهـاد         ارزش
ین مهم به ویژه درحوزه مـدیریت آمـوزش عـالی کـه             ا. باشد می

مسئولیت به کارگیري و اجـراي رویکردهـاي مختلـف و تعیـین             
هاي مطلوب در ارتباط با آنهـا را بـه عهـده دارد، حـایز         استراتژي

با توجه به اهمیت موضوع به ویـژه نـو ظهـور       ). 18(اهمیت است 
و هـا   نبـه بودن این پدیده و امکان تعمق هرچه بیشتر در تـاثیر ج    

ابعاد متنوع عملکرد تجاري بر سیستم ارزشی و اخالقی آمـوزش           
هاي تجاري دانشگاه بر اخالق و       عالی، در این مقاله تاثیر فعالیت     

سیستم ارزشی آن بررسـی شـده اسـت تـا بـا مداقـه بیـشتر در                  
هـاي   هـا، راهگـشاي گـام      خصوص پدیده تجاري شدن دانـشگاه     

  . نهاد باشدهاي این گذاري بعدي در حوزه سیاست
اگر چه وضعیت جدید دانشگاهها یعنی ورود به عرصه تجـارت و            

ها و پیامدهاي مثبتی در پـی داشـته اسـت امـا              بازاریابی، فرصت 
هاي بازار و دانشگاه در فرایند پژوهش، معیار برتري      تداخل ارزش 

اعضاي هیت علمی براساس درآمد حاصل از قـرار داد پژوهـشی            
 ار علم و پـژوهش باعـث دور شـدن از          سود آور و نازل شدن معی     

اصول اخالقی و ارزشی در خصوص فعالیتهاي تجـاري دانـشگاه           
با توجه به اهمیت این موضـوع و جدیـد بـودن ایـن              . شده است 

پدیده توجه و تعمق هرچه بیشتر به آن ضروري است از ایـن رو              
تجاري سازي  هاي    مؤلفههدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل       

هـا در نهایـت در    مؤلفـه موزش عالی بوده که این     اخالق گرا در آ   
قالب شبکه مضامین به منظور توجه هـر چـه بیـشتر بـه اصـول              
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اخالقی و ارزشی در مسیر تجاري سازي دانش در جامعـه امـروز             
  .براي دانشگاه و دانشگاهیان ارائه شده است

  روش

 روش کیفـی و بـا متـد تحلیـل           بخش اول روش پژوهش حاضر    
که در ایـن     .انجام شده است   استرلینگ -یدآترمضمون با سبک    

ه مهمی در متن است و بـا ترکیـب          روش مضمون پایه مبین نکت    
مـضمون سـازمان    .شـود     مـی  ها، مضمون سازمان دهنده ایجاد    آن

دهنده واسط مـضامین فراگیـر و پایـه شـبکه اسـت و مـضمون                
در بخش دوم نمونه    . گیرد  می فراگیردرکانون شبکه مضامین قرار   

طور   مقاله فارسی و انگلیسی که همگی به       60 تحقیق   گیري این 
مستقیم به تجاري سازي دانش در آمـوزش عـالی پرداختـه و از              

 در مجالت معتبر علمی و پژوهشی به چـاپ رسـیده            2006سال  
  NVivoاطالعات در این تحقیق نـرم افـزار          ابزار تحلیل . است
 موضوع  در گام اول این پژوهش کلیه مقاالت مرتبط با        . باشد می

یـا  هـا     درگـام دوم مقالـه    .  اسـتخراج شـد    2006پژوهش از سال    
شد حذف گردید در گـام       محتوایی که در ظاهر نامرتبط تلقی می      

در . هاي اصلی مشخص گردیـد     مؤلفهمورد نظر با    هاي    سوم متن 
گردیـد و مـضامین    NVivoوارد نـرم افـزار   هـا   گام چهارم متن  

طمینـان از مـضامین     در گام پنجم براي بررسی و ا      . مشخص شد 
متخصص و آگاه و مطابقت آنهـا   استخراج شده از نظرات اساتید

نظري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درنهایت     هاي    با پیشینه 
در گام ششم مضامین استخراج شـده در قالـب شـبکه مـضامین             

  ).19(تهیه و تنظیم گردید
ام شده و دستورالعمل کدگذاري انجها  در مرحله بعد بررسی مقوله

  .وروایی و پایایی پژوهش مورد ارزیابی قرارگرفت
هاي  براي سنجش روایی تحقیق حاضر عالوه بر این که مضمون

فراگیر، سازمان دهنده و اصلی با مطالعه مبانی نظـري ، پیـشینه             
تحقیق ، هداف تحقیـق و منبـع مـورد بررسـی انتخـاب شـدند،                

و توصیفی بوده   همانگونه که ذکر گردید، مضامین از نوع مشهود         
و پژوهشگر در محتواي مضامین دخل و تصرفی نداشته اسـت و            

در ضـمن   . بـاالیی برخـوردار اسـت     ) روایی(لذا از دقت و صحت      
نظریات و رهنمودهایی گروهی ازخبرگان نیـز در ایـن خـصوص            
لحاظ شده و قبل از کدگذاري جرح و تعدیل نهایی به عمل آمده             

مرحلـه اول توسـط خـود       است، به این صورت کـه مـضامین در          
استخراج گردیدو در مرحله دوم با مراجعه به        ها    پژوهشگر از مقاله  

خبرگان، مضایمن مرتبط با سـواالت پـژوهش بـا نظـارت آنـان              
با مقایسه ایـن دو مرحلـه و بـر          . مجددا شناسایی و استخراج شد    

مبناي میزان توافق دو مرحله کد گذاري ، ضریب پایایی محاسبه      
منظور از روش هولستی استفاده شده اسـت کـه           نبدی. شده است 

  :فرمول آن چنین است
  

PAO= 2M(n1+n2): 2.343/343+443=0.872  
  

ضـریب  ( به معنی درصد توافـق مـشاهده شـده         PAOکه در آن    
 تعـداد   n1 تعداد توافق در دو مرحلـه کـد گـذاري و             M،  )پایایی

 تعـداد واحـدهاي     n2واحدهاي کدگذاري شـده در مرحلـه اول،         
هـیچ  ( این رقم میـان صـفر     . اري شده در مرحله دوم است     کدگذ
متغیـر اسـت و لـذا پاسـخ نتیجـه           ) توافق کامـل  (تا یک   ) توافق

دهد که نتایج تحقیق از قابلیت اعتماد بـاالیی           می محاسبه نشان 
و مقـوالت    سپس براساس مفاهیم و تعاریف    ). 20(برخوردار است 

ضامین به تحلیل مـضمون پرداختـه شـد و در نهایـت شـبکه مـ               
  .استخراج شده مدل تنظیم گردید

  
  ها یافته

 ایـن پـژوهش، اصـول اخـالق در          با توجـه بـه روش اسـتقرایی       
ابتـدا، زیـر     :سازي دانش از سـه بعـد قابـل بحـث اسـت             تجاري
ریزي که اساسی ترین امـر در رعایـت اصـول            و برنامه ها    ساخت
پـذیري در امـر      ولیتؤسباشد و در زمینه عـدالت و مـ          می اخالقی
سازي در آموزش عالی باید مـورد توجـه قـرار گیـرد دوم،         تجاري

 یـادگیري   -آموزش که در زمینه فرهنگ سازي و فرایند یاددهی        
پردازد و سوم، حمایت     به شکل دهی و رعایت اصول اخالقی می       

مالی و اجتماعی از سوي دانشگاه و دولت که در ایجاد انگیـزه و              
 و رعایت حقوق و مالکیت معنـوي و فکـري     تشویق پژوهشگران 

. در امر اصول اخالقی در تجاري سازي دانش حائز اهمیت اسـت     
هـا    شبکه مضامین تجاري سازي اخالق گرا در دانـشگاه         در ذیل 
  .شده است ارائه
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  بحث
اخـالق در تجـاري سـازي دانـش در سـطح تحلیـل              هاي    مؤلفه

ه دسـت آمـد    هانجام شده ب  هاي    مضمون براساس بررسی پژوهش   
نچه باید بدان توجه کـرد اسـاس فراینـد تجـاري سـازي             آ .است

دانش است که بـر پایـه مـشارکت بخـش دانـشگاهی و بخـش                
گامی  اگرچه در. حقیقات به نوآوري استصنعت در تبدیل نتایج ت

 براي یک حیـات اجتمـاعی و   پردازي تر و در جهت نظریه   حساس
تواننـد بـه جایگـاه        مـی  علوم انسانی نیـز   هاي    فرهنگی، دانشکده 

در ارتبـاط مـوثر بـا مراکـز         هـا     اصلی خـویش در راهبـري تـوده       
دلیل  تحقیقاتی علوم انسانی براي تجاري سازي دست یابند اما به     

سکون نظریه پردازي در ایـن حـوزه تجـاري سـازي نیـز عمـال            
مطـابق بـا نتـایج تحقیـق برخـی محققـان            . مفهومی راکد است  

تجاري شدن تحقیقات بنیادي باعث ایجاد تـنش بـین فرهنـگ            
همچنین مطابق  ). 21(گردد    می دانش آزاد و کاالیی شدن دانش     

ري با برخی محققان دیگر توجه نکردن به بعـد اخالقـی در تجـا        
سازي دانـش سـبب شکـست آمـوزش عـالی در تلفیـق فلـسفه               
شناختی خود در بازاریابی و در نتیجه نهادي کردن آن شده است            
چرا که این مفهوم تنها یک خرد به عاریت گرفته شده از بخـش           

یکـی از حـساس تـرین و پیچیـده        رو   از این ).22(بازرگانی است   
تـشکیل تـیم   هـا   ترین مراحل تجاري سازي تحقیق در دانـشگاه    

زمینـه جـذب     عـالوه بـر فـراهم کـردن      توسعه تحقیق است که   
بـه  دستاوردهاي تحقیق و عرضه آن در بازار تـا مراحـل نهـایی              

  .ماهیت دانش و رسالت اصلی دانشگاه نیز توجه کند
انتخـاب  هـایی     در فرایند تجاري سازي تحقیق از ابتدا باید پروژه        

تجـاري نیـز بیـشترین    شودکه نه تنها از نظر فنی بلکه از منظـر           
و زمان مـورد    ها    بنابراین با توجه به هزینه    .پتانسیل را داشته باشد   

براي تجاري سازي تحقیق، ارزیابی دقیق پتانـسیل تجـاري           نیاز
یک پروژه قبل از اختـصاص دادن وقـت و منـابع بـه آن امـري                 

و نوآوري به مثابه      علم براي تولید   يفرهنگ ساز . ضروري است 
 منابع انسانی باید عمـل کنـد تـا حتـی فراینـد              آهنرباي مدیریت 

تجاري دانـشگاه قـرار     هاي     یادگیري تحت تاثیر فعالیت    -یاددهی
گیرد و درکنار آن توجه به حقوق مالکیت فکـري کـه هـدف آن               

و مادي تیم تحقیق اسـت کـه       ) معنوي(احترام به حقوق اخالقی     
پیگیري این حقوق از سوي تـیم توسـعه تحقیـق ضـمن ایجـاد               

تر  گی روانی براي تیم تحقیق براي خلق آثار تحقیق پربازده         آسود
در حقیقت با هدف محتـرم شـمردن اثـر تـیم تحقیـق و                باشد و 

  ).23(گیرد  میحمایت از آنان صورت
شـناخت بـازار    . شناخت الزمه هر حرکت عاقالنه و اصولی است       

وري، ثبـت و ضـبط اطالعـات        آتالشی نظام مند است براي گرد     
جزاي تشکیل دهنده نظام بازار ماننـد خریـداران         مربوط به همه ا   

بالقوه، بالفعل، فروشندگان بالقوه و بالفعل و همه ي عواملی کـه            
بر نظام بازار تاثیر دارند مانند قوانین و مقررات و مصوبات دولتی            
و عوامل سیاسی و اجتماعی تا بدین شکل بهترین و مفید تـرین             

مـردم و  هاي  مل آید و نیازي از نیازاستفاده از زمان و هزینه به ع  
جامعه بر طرف شود و حرکتی به سمت پیشرفت و توسـعه علـم              

  .صورت گیرد
و هـا     قانونی همانند قانون حمایت از شـرکت      هاي    باید از ظرفیت  

موسسات دانش بنیـان و تجـاري سـازي نـوآوري و اختراعـات،              
اده  مـشابه اسـتف    مـوارد نامه تجاري سازي نتایج تحقیقات و        آئین

به عنوان مثال تـصویب و اجـراي قـانون بـاي دول             . جدي شود 
ها یا کسب    بدین معنا که ابداعات از هر نوعی که توسط دانشگاه         

و کارهاي کوچک و یا موسسات غیـر انتقـاعی امـا بـا بودجـه و                 
شود، مالکیت این ابداع از آن مبـدع          می حمایت مالی دولت انجام   

مالی کرده باشد، در مقابل،     باشد نه دولت، هر چند دولت حمایت        
دانشگاه یا نهاد مبدع با ثبت اختراع و داشتن حق مالکیت معنوي          
اثر، مکلف است فرآیند تجاري سازي را شروع و محصوالت خود           
را در بازار مصرف عرضه کند در غیر این صورت مالکیت اختـراع        

باید با متخصصان و پژوهشگران خارج از    . از آن دولت خواهد بود    
ر جهت شناسایی محصوالت و خدمات قبل از ارائه به بـازار            کشو

داخلی و تالش براي بومی سازي و انتقال آن بـه داخـل ارتبـاط            
  ).24(برقرار شود

جدیـد و   هـاي     نکته ظریف و قابل تـوجهی کـه در ایجـاد رشـته            
قدیمی و بـویژه پرهزینـه کـه مـدیریت     هاي  کوچک کردن رشته 

راه انـدازي    ایـن اسـت کـه در     ن توجه کننـد   آباید به   ها    دانشگاه
اقتصادي آن توجه نشود بلکـه      هاي    جدید تنها به جنبه   هاي    رشته

. به اهمیت رشته در تولید علـم و تکنولـوژِي جدیـد توجـه شـود               
باید یک بخش اقتصادي ایجاد کنند تـا بـا حمایـت و             ها    دانشگاه

مخترعین، مبتکرین و کار آفرینان ضـمن  هاي  تجاري کردن ایده  
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ام دانشگاه از راه انتقال دانش به جامعه به منابع جامعه و            ارتقا مق 
  .)25(اقتصاد کشور و دانشگاه کمک کنند

 بر عملکرد به طور مستقیمحاکم در محیط دانشگاهی هاي    ارزش
با توجه به   . محققان و نحوه تشویق و پاداش دهی آنها تاثیر دارد         

هـد بـه    بـراي جامعـه، تع    ها    پژوهشمنافع اقتصادي اشاعه نتایج     
تواند به یک ارزش کلیـدي        می انتقال تکنولوژي و تجاري سازي    

در بخش دانشگاهی تبدیل شـود و فرهنـگ سـازي الزم نیـز از               
و نیـز   هـا     در رسـانه   آنها   طریق تشویق بهترین عملکردها و نشر     

  .بهره گیري از سیستم پاداش دهی مناسب صورت گیرد
 داشت کـه  توجهاز محدودیتهاي پژوهش حاضر باید به این نکته  

فارسی و انگلیسی است کـه      هاي     مقاله نمونه این پژوهش شامل   
 در  به طور مستقیم به موضوع تجاري سازي دانش  2006از سال   

 لذا امکـان دارد بـا بررسـی مقـاالت           ، توجه داشتند  آموزش عالی 
قبل یا مقاالتی که به طور غیر مستقیم به این موضوع           هاي    سال

  . بیشتري بدست آورداند بتوان نتایج پرداخته
  

  نتیجه گیري
ک ی آن است که از      ي نشان دهنده موجود  هاي    پژوهشبررسی و   

 توسط دانشگاه غیر قابل اجتناب اسـت        اقتصاديسو ایفاي نقش    
مـالی  هاي    باید فارغ از دغدغه     می و از سوي دیگر نیز نهاد علمی      

نکتـه بـسیار   . رسالت خود را در تولید علم ناب بـه انجـام رسـاند         
می که دولت و دانشگاه و صنعت دراین راستا باید بدان توجـه      مه

کنند توجه و حفظ اصول ارزشـی و اخالقـی در تجـاري سـازي               
دانش است تنها با رعایت این مهم اسـت کـه دانـشگاه در کنـار           

  .کند  میتولید ثروت اصالت و جایگاه مقدس خود را نیز حفظ
 فراوانـی   و تأکیـد    با توجه به روش پژوهش حاضر کـه براسـاس         

بـه    سال10مورد نظر در مقاالت در طی هاي    مؤلفههرچه بیشتر   
ها   توان مضامین اصلی زیر ساخت      می این نتایج دست یافته است    

 عـدالت و مـسئولیت پـذیري،        مـضامین فراگیـر   ریزي با    و برنامه 
ــا   ــوزش ب ــر آم ــضامین فراگی ــاددهی م ــد ی ــادگیري و - فراین  ی

 حمایت مضامین فراگیر سازي و مضمون اصلی حمایت با        فرهنگ
ترین عـواملی  رترین و تاثیر گذا یعنوان اصل  مالی و اجتماعی را به    

که در جهت حرکت ارزشی و اخالقـی آمـوزش عـالی در فراینـد      
  .مورد توجه قرار دادباشند  می  حائز اهمیتتجاري سازي دانش

  

  اخالقیهاي  مالحظه
انتـداري  در این پژوهش با معرفی منابع مورد اسـتفاده اخـالق ام           

علمی رعایت و حق معنوي مولفین آثار محترم شمرده شده است          
و همچنین در انجام پژوهش با رعایت گام بـه گـام روش مـورد               

طـور کامـل صـورت       استفاده وفاداري به روش مورد اسـتفاده بـه        
  .گرفته است

  

  اريزسپاسگ
تمام متخصصین و   در اینجا از    دانند    می پژوهشگران بر خود الزم   

که با آگاهی و تخصص خود در تهیه و تدوین این    انی  نظر صاحب
  .نمایندکمک کردند تشکر  به پژوهش

  
  واژنامه

 Morality .1  اخالق
2. Commercialization of knowledge 

  تجاري سازي دانش
 Spin-Offs .3  تجاريهاي  شرکت
 Justice .4  عدالت

 Accountability .5  پذیري مسئولیت
 Education .6  آموزش
 Culturalize .7  گ سازيفرهن

8. Teaching-Learning Process 
  یادگیري-فرایند یاددهی 

 Protection .9 حمایت
 Financial support .10  حمایت مالی

 social support .11  حمایت اجتماعی
 Applied research .12  کاربردي
 Rationality .13  عقالنیت

 Entrepreneurial .14  کارافرینانه
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 Protection .15  صیانت
 Munificence .16  کرامت

 Availability .17  در دسترس بودن
 Practicality .18  عملی بودن

 Bay - Dole act .19  قانون باي دول

 Self-Efficacy .20  خودکارامدي
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