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چکیده
دانشگاهها دوران گذار خود را طی میکنند .تحوالت گسترده جهانی تاثیرات عمیق اجتماعی-اقتصادی به همراه داشته و فشار را بر
آموزش عالی به طور تصاعدی افزایش داده است .در این میان ،از دانشگاهها انتظار میرود که مسئولیتهای جدیدی همانند توسعه
منطقهای اقتصادی و اجتماعی ،کاهش بودجه عمومی ،و مهارتدار شدن دانشجویان را پذیرا شده ،رفتار کارآفرینانه داشته و پیگیر
تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و زایش شرکتهای فناورانه دانشگاهی باشند؛ در غیر این صورت همانند هر اندامگانی که
شرایط متغیر محیطی و زیستبوم خود را درک نکرده ،توان بقای خود را از دست میدهند .اما آنچه مورد پرسش است تاثیر این
نقش جدید بر کارکرد شناخته شده و متعارف دانشگاه است که موجبات بیم و امیدهایی شده است .پژوهش حاضر که به مرور این
نگرانیها و امیدواریها پرداخته ،از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی محسوب میشود .همچنین از نظر نحوه گردآوری
دادهها ،از نوع پژوهشهای کیفی و روش تحقیق ،کتابخانه ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطالعاتی
حوزه دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی با استفاده از بانکهای اطالعاتی تهیه شده است .تجزیه و تحلیل اطالعات در
این تحقیق در  1مرحله رخ داد :بررسی کامل ادبیات تحقیق؛ خالصه کالم این مقاالت؛ و ترکیب نهایی و جمعبندی بیمها و
امیدهای این حوزه .نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که با وجود نگرانیهایی که در مورد تغییر نقش دانشگاهها در اقتصاد دانش
بنیان وجود دارد ،قوت امیدواریها بیشتر بوده و تحوالت اخیر نیز نشاندهنده حرکت پر شتاب به سمت دانشگاه کارآفرین و
رویکرد تجاریسازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی است.
واژه های کلیدی :دانشگاه کارآفرین ،اقتصاد دانش بنیان ،بیمها و امیدها.

مقدمه
عنصر نوآوری و نقش دانشگاهها ،به گونهای اهمیت یافته که
«نمایه رقابتپذیری جهانی کشورها»34431-4430 :
دستهبندی کشورهای « غنی 4از نظر نوآوری» و « فقیر 1از
نظر نوآوری» را جایگزین تمایز سنتی بین کشورهای
«توسعه یافته» و «در حال توسعه» نموده است[ .]3در واقع
همچنانکه دانش علمی برای نوآوری و توسعه کسب و کار
جدید مهمتر شده و بخش رو به افزایشی از جامعه به آموزش
1 .WEF- GlobalCompetitivenessReport: 2013-14
2 .Innovation rich
3 .Innovation poor

عالی وارد میشوند ،دانشگاهها نقش مهمتری در نوآوری
بازی میکنند[]0[ ،]1[ ،]4؛ از غنیسازی شیر با ویتأمین-
دی در دهه  3344تا خلق گوگل در دهه  .]5[3334به
همین دلیل بسیاری از کشورها ،در حال انجام اصالحات
دانشگاهی و ایجاد تحول هستند(با رویکرد اعطای
خودمختاری بیشتر ،رقابتیتر عمل کردن و بودجه مبتنی
بر عملکرد و افزایش تجاریسازی نتایج تحقیقات)[ .]6البته
دانشگاهها در دوران تطور خود ،تحوالت عمدهای را پشت سر
گذاشتهاند :تغییر از رویکرد نخبهپرور به سمت برآوردهسازی
انبوه تقاضای اجتماعی (پیش از دهه  64میالدی)؛ نقد
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اجتماعی و سیاسی و دفاع از حقوق گروههای اقلیت و قومی،
جنبشهای اجتماعی و حقوق زنان (دهه )64؛ پاسخگویی به
انتظارات بازار برای تربیت دانشآموختگان مهارتدار (دهه
 04و )04؛ و تحول مفهومی و پارادایمی (پس از دهه
 .]0[)34اما هیچ یک از این تحوالت ،رسالت اصلی دانشگاه
را تحت تأثیر قرار نداد .آنچه موجب تصحیح رسالت
دانشگاه شده است ،رخداد دو انقالب است .نخستین انقالب
دانشگاهی در اواخر قرن نوزدهم شروع شد .طی این انقالب،
دانشگاههای آموزش-محور نسل اول ،پژوهش را نیز جزء
فعالیتهای خود قرار دادند و دانشگاههای نسل دوم (دانشگاه
هومبولتی) را پدید آوردند .اما در حالی که این انقالب هنوز
فروکش نکرده ،دانشگاهها «انقالب دوم» خود را آغاز
نمودهاند و دانشگاههای نسل سوم را پدید آوردهاند که درگیر
شدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از
مأموریتهای اصلیشان است .ماحصل این انقالب ،زایش
دانشگاه کارآفرین است.
دانشگاه کارآفرین توسعه اقتصادی را به عنوان یک
فعالیت دانشگاهی (به همراه آموزش و پژوهش) جزء
رسالتهای خود قرار داده است .البته فعالیتهای کارآفرینی
دانشگاهیان پدیده جدیدی نیست .در اروپا ،یک چنین
روابطی به اواسط تا اواخر دهه  ،3044و در ایاالت متحده به
انقالب صنعتی برمیگردد[ .]0به عنوان مثال فعالیتهای
تجاری در رشته داروسازی و نمونه مشهور آن ،سرمایهگذاری
0
اقتصادی روی کود شیمیایی توسط دانشگاه یوستوس لیبگ
در اواسط قرن نوزدهم[ .]3در عین حال این موارد و دیگر
فعالیتهای اقتصادی در آن دوران نه تنها مأموریتهای
دانشگاه(تولید ،انتقال و انتشار دانش) را تحت تأثیر خود قرار
ندادند ،بلکه موردی همچون «پیدایش شرکت ابزارهای
علمی و مشاوره صنعتی توسط دانشگاه هاروارد در اواخر قرن
نوزدهم با دید مثبت مورد توجه قرار نگرفت»[ .]3اما شرایط
کنونی جهانی تغییر یافته است .آنگونه که در گزارش
«نمایه رقابتپذیری جهانی کشورها »4431-4430 :ارائه
شده ،کشورها را در سه سطح کلی توسعه شامل کشورهای با
سطح توسعه عامل محور( 5مبتنی بر منابع طبیعی)،
4 .Justus Liebig
5 .Factor-driven economies

کشورهای با سطح توسعه کارایی محور( 6مبتنی بر کارایی
تولید و کسب و کار) و کشورهای با سطح توسعه نوآوری
محور( 0مبتنی بر نوآوری و پیشرفت در تولید و کسب و کار)
می توان دسته بندی کرد و لذا محور پویایی اقتصاد امروز نه
منابع و حتی کارایی ،که نوآوری است .اکنون از دانشگاهها
انتظار میرود نه تنها حامی رشد اقتصادی باشند ،بلکه خود
مستقیماً در رشد اقتصادی از طریق تولید دانش جدید،
ایجاد سرمایه انسانی ،صدور مجوزهای نوآوری و ایجاد
شرکتهای جدید دخیل باشند[.]34
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی
محسوب میشود .همچنین از نظر نحوه گردآوری دادهها ،از
نوع پژوهشهای کیفی و روش تحقیق ،کتابخانهای (مطالعات
ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطالعاتی
حوزه دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی با استفاده
از بانکهای اطالعاتی برخط همچون ساینسدایرکت،0
34
اسپرینگر ،3جانوایلی ،34آیتریپلایی ،33و تیلور و فرانسیس
تهیه شده است .تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق در 1
مرحله رخ داد :با بررسی کامل ادبیات تحقیق ،فهرستی از
مقاالت مرتبط با این حوزه و حتی مقاالتی که به طور فرعی
به این موضوع پرداختهاند ،تهیه گردید؛ مخلص کالم این
مقاالت استخرا و دستهبندی شد و در نهایت ،با استخرا
عناصر کلیدی ،ترکیب نهایی این موارد انجام شد و جمعبندی
صورت گرفت.
 -1ویژگیهای اقتصاد دانشبنیان
روشهای گزارشگیری آماری و حسابداری سنتی در سطح
خرد و کالن ،ناتوان از محاسبه سرمایههای دانشی و
داراییهای نامشهودند؛ زیرا دانش ،ورودی متعارف اقتصادی
همانند سرمایه فیزیکی یا نیروی کار نیست و ایده جامعه
دانشبنیان بیش از مفهوم یک نهاد قابل اندازهگیری است.
در حال حاضر در حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی

6 .Efficiency-driven economies
7 .Innovation-driven economies
8 .www.sciencedirect.com
9 .Link.springer.com
10 .Onlinelibrary.wiley.com
11 .Ieeexplore.ieee.org
12 .www.tandfonline.com

10

دانشگاه کارآفرین و بیم و امیدها در اقتصاد دانشبنیان

شکل  .1توزیع کارگران آمریکایی در سه حوزه کشاورزی (لوزی)؛ صنعت (مربع) و خدمات (مثلث) []11

جدول  .1تکامل توزیع کارگران []11
اقتصاد  /سال

کشاورزی ( )٪تولیدی ( )٪خدماتی ()٪

صنعتی پیشرفته
3004
3354
3335

03
45
5

درآمد متوسط
3335

14

کم درآمد
3335

64

کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 31همچون
آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،آلمان و سوئیس مبتنی بر دانش
است و تولید ناخالص داخلی اقتصاد آمریکا بر حسب تُن به
همان میزان صد سال پیش است[ .]33شواهد نیز مؤید این
ادعا است :فرایند ادغام دانش در محصوالت به نوبه خود به
افزایش اهمیت نرمافزار در مقایسه با سختافزار منجر شده
است .در دهه  04 ،3304درصد قیمت یک رایانه آیبیام را
سخت افزار و  44درصد از هزینههای آن نرمافزاری بود؛ در
اواخر دهه  ،3304سهم این موضوع معکوس شد و حتی در
جهتی حرکت نمود که در آن سهم ارزش نرمافزار بیش از
13 .OECD

40
16
14
40
35

40
13
60
04
41

 04درصد شده است .توجه روزافزون به تولید دانش ،در
دهههای اخیر موجب تغییر چشمگیر در اشتغال از بخش
صنعت به بخش خدمات (در بسیاری از کشورهای سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه) شده است .اشتغال نیروی کار
آمریکا نشان دهنده این گرایش است(شکل  .)3در آغاز قرن
 ،33بیش از  05درصد از نیروی کار آمریکا در بخش
کشاورزی مشغول به کار بود .در سال  ،3335سه چهارم
نیروی کار در بخش خدمات به کار گرفته شدهاند و
کشاورزی تنها  1درصد را به خود اختصاص داده است.
یکی از جلوههای مهم افزایش اهمیت اقتصادی
فعالیتهای دانش بنیان ،تمایل نیروی کار برای حرکت به
سمت بخش خدمات است .با این حال ،اهمیت دانش برای
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توسعه در سراسر جهان یکسان نیست .جدول  3این گرایش را
برای کشورهای پیشرفته صنعتی نشان میدهد .همان گونه
که در جدول نشان داده شده ،گذر از جوامع صنعتی به جوامع
خدماتی پس از جنگ جهانی دوم ( )3354رخ داده است.
با این حال ،وزن خدمات برای کشورهای کمتر توسعه
یافته ،هنوز هم بسیار کم است .در سال  ،3335سطح
اشتغال در بخش خدمات برای کشورهای با درآمد متوسط و
کمدرآمد به ترتیب با سطح اشتغال در کشورهای توسعه
یافته در دهه  3354و اواخر قرن  33مطابقت دارد.
 -1منشأ تحول دانشگاهها
دانشگاه معاصر با چالشی دو سویه مواجه است :جامعهای که
دانشگاه را با خواستههای جدید و رو به رشد مواجه میسازد
و دولتی که به طور فزاینده سیاستهای محدودکننده
کمکهای مالی برای دانشگاه وضع مینماید [ .]33ترکیب
این دو عامل ،در تنوع رو به رشد منابع و سازوکارهای مالی
منعکس شده است .هرچند با وجود تنوع رو به افزایش منابع
مالی ،در بسیاری از سیستمهای دانشگاهی ،دولت هنوز به
عنوان منبع اصلی یا تنها منبع مالی دانشگاه باقی مانده
است .فشار فزاینده برای کاهش هزینههای عمومی ،ظهور
مطالبات ناشی از دیگر سیاستهای اجتماعی ،و به طور کلی
بازنگری در رابطه دولت و نهادهای عمومی ،فشار قابل
توجهی بر بودجه عمومی دانشگاه اعمال کرده است .در
همان زمان ،در جامعهای که دانش در آن به طور روزافزونی
با اهمیت تلقی میشود ،دولت به دنبال راههای خالق تأمین
مالی فعالیتها و نهادهایی است که به تقویت اهمیت دانش
کمک میکند .در میان این مؤسسات ،دانشگاه جایگاه
برجستهای دارد .لذا در شرایطی که عملکرد دانشگاه به
عنوان نهادی برای ایجاد و توزیع دانش اهمیت جدیدی
مییابد ،در همان زمان استفاده از بودجه عمومی برای این
نهاد مورد تردید قرار میگیرد .همین موضوع به راهی منتهی
میشود که از طریق آن دانشگاه به جوامع معاصر مرتبط
میشوند .بنابراین در حوزه سیاستهای عمومی برای توسعه
دانشگاهها و جامعه ،بودجه دانشگاه اهمیت حیاتی مییابد ،به
خصوص زمانی که دانش در حال تبدیل شدن به عنصر غالب
در اقتصاد است .مطابق نظر اتزکویتز دانشگاه کارآفرین
محصول کنش درونی پنج هنجار است[ :]1هنجار

سرمایهداری( 30دانش با هدف استفاده و بهکارگیری خلق
شده و انتقال مییابد)؛ هنجار وابستگی متقابل( 35دانشگاه
کارآفرین تعامل نزدیک با شرکتها ،نهادهای دولتی و دیگر
سازمانهای محلی دارد)؛ هنجار استقالل (دانشگاه کارآفرین،
36
نهادی وابسته به دیگر نهادها نیست)؛ هنجار ترکیبی
(تحقق همزمان صفتِ وابستگی متقابل و استقالل ،خلق ساختار
سازمانی ترکیبی را به ارمغان میآورد)؛ و هنجار
بازتابپذیری( 30نوسازی پیوسته ساختار داخلی دانشگاه به
عنوان بازتابی از تغییرات محیطی) .در این میان دانشگاهها
با سرعت های متفاوتی تغییر یافته و به دانشگاه کارآفرین
تبدیل می شوند .نوع تغییر نیز یکسان نبوده و به یکی از سه
شکل تغییر تصادفی ،تغییر تدریجی؛ و تغییر شدید و
رادیکال میباشد[ .]34برای برخی از دانشگاهها ،تغییر
برایشان رخ میدهد و شکل اتفاقی و تصادفی دارد .این
تغییر بازتاب همزیستی نزدیک با محیط و ذینفعان است.
برای برخی دیگر ،تغییر تدریجی است و اصول بنیادیشان
باقی میماند .در این دانشگاهها حس قوی هویت حفظ
میشود؛ در این دانشگاهها نوآوریهای جدید و فرایندهای
مدیریت تغییر به عنوان بخشی از یک برنامه استراتژیک بلند
مدت  5یا  34سال معرفی میشود و برای دسته آخر ،تغییر،
رادیکال و شدید بوده و آغاز نوسازی کامل در هدف و هویت
دانشگاه ،در مدیریت و ساختارهای سازمانی ،در روابط
استراتژیک و در چگونگی نقش مؤسسه در توسعه اقتصادی و
اجتماعی منطقه و جهانیاش است .این تغییرات تجلی همان
انقالب دانشگاهی است.
 -2مأموریت دانشگاه در اقتصاد دانشبنیان
دانشگاه به عنوان تولیدکننده دو خروجی در نظر گرفته
میشود :سرمایه انسانی و دانش (نرمافزار) .خلق سرمایه
انسانی محصول مأموریت آموزش و نولید نرمافزار ،دستاورد
تالشهای دانشگاه برای اجرای مأموریت دوم یا همان
پژوهش است .اگرچه این دو مأموریت دانشگاه در اقتصاد
دانش بنیان ثابت باقی مانده است ،اما دگرگون شده و
ماهیتی کارآفرینانه یافته است[ .]31حضور مستقیم در
14 .Capitalisation
15 .Interdependence
16 .Hybridisation
17 .Reflexivity
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توسعه اقتصادی به عنوان مأموریت سوم و جدید دانشگاه
شناخته میشود.
 -1-3مأموریت نخست دانشگاهها در اقتصاد دانشبنیان

در جامعهای که بخش عمدهای از جمعیت آن تحصیل کرده
و به ویژه دارای تحصیالت دانشگاهی است ،اثر خارجی 30به
وجود میآید .این موضوع همراه با مباحث سیاسی و
اجتماعی ،تقریباً در تمامی کشورها منجر به حمایت عمومی
از آموزش میشود .مشکل این است که هنگام در مضیقه
بودن بودجه عمومی ،این استدالل مطرح میشود که سرمایه
انسانی یک کاالی خصوصی است و لذا قوت استدالل اثرات
خارجی داشتن آموزش را کاهش میدهد و در نتیجه
دولتها مجبور میشوند که از دانشجویان بخواهند که سهم
باالتری از هزینه تحصیالت دانشگاهیشان را بپردازند .در
اقتصاد دانش بنیان ،این موضوع میتواند خطرناک باشد زیرا
مجبور به پرسش هستیم که حداقل سطح دانشی که برای
نیروی کار مورد نیاز است ،چقدر است؟ معیار تشخیص باید
با حداکثر رساندن توانایی یادگیری افراد باشد .به عنوان
مثال در انقالب صنعتی ،سطح تحصیالت مورد نیاز برای
همه ،یادگیری تکنیکهای در حال ظهور تولید در آن زمان
بود ،سطحی که اکنون آن را آموزش ابتدایی میخوانیم .همه
باید حداقل خواندن و حساب کردن را برای مواجه با
خواستههای سیستم جدید تولید بدانند .بنابراین این سطح
از آموزش (به علت نیاز جامعه ،نه یک کاالی خصوصی بلکه)
یک کاالی عمومی است ،و آن چه متمایز کننده است،
آموزش در سطح دانشگاهی است .حال استدالل میکنیم در
جامعه دانش بنیان ،حداقل سطح آموزش ،سطحی است که
توانایی فرد برای یادگیری را حداکثر میکند.
 -2-3مأموریت دوم دانشگاهها در اقتصاد دانش بنیان

تولید دانش جدید به طور چشمگیری در جوامع دانش بنیان
افزایش یافته است .این موضوع از پویایی رقابت جهانی ناشی
میشود که در آن مزیت خالقیت و نوآوری به طور
فزایندهای بیش از مزایای رقابت سنتی رقابتی همچون
کاهش هزینه است .دو استراتژی گسترده وجود دارد که به
مشوقهایی برای تولید دانش (نرمافزار) منجر میشود:
استراتژی اول متکی بر قواعد تعامل در جامعه علمی باز
18 .Externality

13

است .نتایج علمی آزادانه در دسترس همه قرار میگیرد ،و
پاداش ،همان اولویت در کشف است که به شهرت دانشگاهی
منتج شده و در ارتقای دانشگاهی و درآمد ناشی از آن
منعکس میشود .استراتژی دوم متکی به اعطای حقوق
اقتصادی کشفیات دانشمندان از طریق اعمال مالکیت
معنوی است .دانشمند میتواند این نتایج را به اراده خود
منتشر کرده و برای استفاده دیگران از این نتایج درخواست
هزینه نماید .در استراتژی اول نتایج تحقیقات عمومی و در
استراتژی دوم خصوصی فرض میشوند.
 -3-3مأموریت سوم دانشگاهها در اقتصاد دانش بنیان

اگرچه حضور مستقیم در توسعه اقتصادی به عنوان مأموریت
جدید و مستقیم دانشگاه شناخته میشود ،اما قطعاً
تاثیرگذاری دانشگاه بر توسعه اقتصادی ویژگی جدیدی
نیست .زمانی که انتقال اطالعات (در شکل نشریه ،کتاب،
نمایشگاه و کنفرانس) هرچند به صورت غیرتجاری از
دانشگاه به سمت جامعه علمی جریان مییابد« ،اثر
انتشاری» 33رخ میدهد که ناشی از اثر جانبی 44جریان
دانش است ،البته این اثر برای صاحب دانش ،درآمدی به
ارمغان نمیآورد (از طرف افرادی که از این اطالعات استفاده
میکنند) .در واقع پیش از طرح مأموریت سوم برای
دانشگاهها ،نتایج تحقیقات دانشگاهی از طریق انتشار مقاالت
پژوهشی (جریان دانش ،منتهی علیه سمت راست محور در
شکل  )]1[ 4در اختیار جامعه قرار میگرفت .این رویکرد به
قطع عالقه به پژوهش و دستاوردهای علمی را به عموم
جامعه ارتقا داده و میدهد ،اما کاستی در این جا است که
درک مقاالت عمیق علمی معموال محدود به جامعه
دانشگاهی است و حتی «تضمینی وجود ندارد که
شرکتهایی که با فارغ التحصیالن دانشگاهی سروکار میکند
از این دستاوردها در کسب و کار خود استفاده کنند» [.]30
لذا منظور از مأموریت جدید دانشگاهی نه انتشار اطالعات،
بلکه نوآوری است .به بیانی دیگر ،در نتیجه تغییرات تدریجی
که در تعامالت میان دانشگاه ،صنعت و دولت رخ داده،
صنعت دیگر تنها منبع نوآوری نیست و دانشگاه نقش خود را
محدود به آموزش و پژوهش نمیداند ،بلکه به طور گسترده.
”19 .Effect of “spill-over
20 .Externality
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گروههای تحقیقاتی
 -جریان دانش

دفتر ارتباط با صنعت

 -انتشارات

 -مشاوره

 -فارغ التحصیالن (فردی)

 تحقیقات -قرارداد

دفتر انتقال فناوری
 -مالکیت معنوی

مرکز رشد

 -ثبت اختراع

 -فناوری

 -صدور مجوز

 کارآفرینی شرکتهای نوپا -فارغ التحصیالن (سازمانی)

شکل  .2شکلگیری و تکامل مأموریت سوم دانشگاه []3

از طریق انتقال تکنولوژی و ایجاد مراکز رشد فناوری در
نوآوری مشارکت میکند (مراکز رشد ،منتهی علیه سمت
چپ محور در شکل  .)4از این رو است که اتزکویتز دانشگاه
را به عنوان بازیگر اصلی در فرایند نوآوری ،در مدل مارپیچ
سه گانهاش مورد بحث قرار داده است []5
در مجموع «تشویق انواع فعالیتهای تجاریسازی
دستاوردهای دانشگاهی ،گسترش طیف وسیعتری از
فعالیتهای میان رشتهای و خلق مراکز ارتباطدهنده؛
پذیرش مسئولیت بیشتر برای توانمندسازی شخصی
دانشجویان و کارکنان؛ استخدام کارکنان و رهبران کارآفرین
به عنوان عامالن تغییر؛ ایجاد نظام پاداش فراتر از معیارهای
آموزش ،پژوهش ،و انتشار فعلی»[ ]36همه مؤلفههای
مأموریت سوم دانشگاه هستند که برخی قابل اندازهگیری و
برخی غیرقابل اندازهگیریاند.
 -2بیمها و امیدهای پذیرش مأموریت سوم
حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین از یک تغییر پارادایم
حاصل میشود .تا زمانی که در دانشگاهها باور بر این است
که دانش یک «کاالی عمومی» است ،کارکرد دانشگاه تنها
تولید دانش (کشف حقیقت) و انتقال آن میباشد .بر این
اساس« ،قبل از دهه  ،3334محققان اقتصادی برای تحلیل
رفتار تحقیقاتی دانشگاه از معیار کسب حداکثر مطلوبیت
توسط دانشگاهیان استفاده میکردند»[ .]30اما زمانی که
دانش حاصل از تحقیقات پرهزینه دانشگاهی در بازار
متقاضی پیدا میکند ،آغاز یک تعارض فکری است .از یک

سو پارادایم حاکم بر ذهن محقق ،علم را برای علم
میخواهد[ ]30و آن را یک کاالی عمومی میداند 43و فروش
دستاوردهای دانشگاهی و رویکرد بازاری را
نمیپسندد(معیارهای علم ،طبق سنت انگیزههای سودآوری
را محکوم میکرد[ ]3و از سوی دیگر ،به رایگان قرار دادن
دسترنج تحقیقاتی در اختیار صاحبان صنایع و سرمایه را به
دور از عقل میداند؛ و از همین جا است که پارادایم جدید
شکل میگیرد و دانش را نه یک کاالی عمومی که یک
کاالی شبه عمومی میداند که برای مولد آن حق مالکیت
قائل بوده و ظرفیت تولید ثروت دارد .44همین تغییر پارادایم،
نگرانیهایی را درون جامعه دانشگاهی و بیرون از آن موجب
شده است .نخستین نگرانی ،به هدف آموزش عالی و عدم
مشروعیت نقش اقتصادی برای دانشگاه بازمیگردد؛ زیرا
دانشگاه را از مأموریتهای سنتی آموزشی و پژوهشی دور
میکند و بنابراین بعد ارزشی دانشگاه را تهدید میکند[.]4
همچنین این نگرانی وجود دارد که توجه به مسائل
اقتصادی ،استقالل دانشگاه را تهدید کند؛ زیرا منافع مالی
باعث میشود دانشگاهها نقششان را به عنوان یک هویت
اجتماعی مستقل از دست بدهند[ ]34و «اداره دانشگاه
 21دانشمندانی همچون ماری کوری ،پیر کوری و پاستور که قویا به
کاربردی بودن یافتههای خود اعتقاد داشتند معتقد بودند که نباید از مرز
بین علم و تجارت عبور کرد [.]9
 22این پارادایم آن چنان تثبیت نشده که در آییننامه ارتقای اعضای
هیات علمی دانشگاهها امتیازی برای تجاریسازی و تولید ثروت قائل
شویم.
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همانند اداره یک شرکت تجاری گردد .پیامد این مسئله آن
است که با دانشجویان به مثابه مشتری ،با مدار به دید
محصول و با پژوهشگران و استادان به منزله عوامل خط
تولید برخورد میشود»[.]33
برخی دانشگاهیان نیز این کارکرد جدید را به
عنوان تهدیدی برای «یکپارچگی سنتی دانشگاه» و
«آزادیهای سنتی دانشگاهی و تحقیقاتی پایه» میدانند
[ .]44ایشان معتقدند «دخالت صنعت ،آزادی علمی؛ یعنی
پژوهش با انگیزه کنجکاوی بدون در نظر گرفتن منفعت
تجاری را محدود میکند» [ ]43و نگرانیهایی در مورد «افق
زمانی کوتاهتر در تحقیق»« ،تمایل به انجام تحقیقات
کاربردی و نه بنیادین» و «تنشهای مربوط به بیطرفی و
تضاد منافع» دارند[ .]0از منظر برخی از این منتقدین،
محدودیت زمانی محقق دانشگاهی و تقسیم وقت بین
فعالیتهای تجاریسازی و تحقیقاتی ،موجب میشود که
«فعالیتهای تجاری بیشتر به کم شدن فعالیتهای
تحقیقاتی محقق» منتهی میشود[ .]44برخی نیز به خطرات
ناشی از «رویکرد بازارمحوری دانشگاه و مسائل اخالقی»
اشاره نمودهاند[ ]40[ ،]41و [ .]45در این مورد بحث بر سر
هدف علم و اخالق حرفهای دانشگاهیان است .منتقدان بر
این باورند که در مقابل این روند باید مقاومت کرد یا حداقل
آن را به طبقه خاصی از مؤسسات آموزش عالی محصور کرد.
عالوه بر این ،برخی شرکتها نیز ،در مورد شرکتهای
حاصل از دانشگاه به عنوان رقبای بالقوه نگریسته و استدالل
میکنند که دانشگاه باید در همان محدوده روابط سنتی
دانشگاه -صنعت همانند امور مشاوره عمل نماید و پا را فراتر
ننهد[.]34
اما موافقین (که شواهد نشان میدهد صدایشان
بیشتر شنیده میشود) ،معتقدند ایراد وارده «به تاکید بیش
از حد سیاستهای دولتی بر تجاریسازی» [ ]46برمیگردد
که این واقعیت را مکتوم میکند که تعامل با صنعت اغلب
مزایای قابل توجهی برای پژوهشهای دانشگاهی ایجاد
میکند .در ثانی ،نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته در
مورد انگیزههای محققین دانشگاهی برای درگیر شدن با
صنعت ،عمدتاً «انگیزههای یادگیری ،دسترسی به منابع مالی
و دسترسی به منابع و تجهیزات برای تحقیقات بیشتر»
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است و انگیزههای منافع شخصی ،پایینترین رتبه را دارا
است[ .]46به عنوان توضیح ،استقالل درآمدی و کاهش
وابستگی به بودجه عمومی ،موجب افزایش استقالل
کارکردی دانشگاهها و دیگر سازمانهای تحقیقاتی دولتی
میشود[ ]40و نهادهای علمی میتوانند با ظاهر شدن برای
پاسخ به نیازهای اجتماعی و توسعه اقتصادی «تصویر
عمومی» شان را بهبود بخشند ،که به نوبه خود میتواند به
دریافت کمکهای مالی منجر شود[ .]0افزون بر این ،تماس
محققین دانشگاهی با شرکتها ،فرصتهای یادگیری برای
ایشان فراهم نموده و به محققان برای شناسایی مسائل
مرتبط به تحقیقاتشان و روشهای حل آنها کمک میکند.
مهارتها و تجهیزات موجود در شرکتهای تجاری ،اغلب
مکمل آزمایشگاههای تحقیقاتی دولتی است .در نهایت،
شرکتها به شبکههای اجتماعی دسترسی دارد که محقق
دانشگاهی ممکن است به راحتی بدان دست نیابد .تعامل با
شرکتهای بخش خصوصی ،دانشمندان را با فرصتهای
یادگیریای مواجه میسازد که آنها را قادر به افزایش
خروجی تحقیقاتشان میکند .اثرات یادگیری در محققان
درگیر در فعالیتهای تأسیس شرکتهای زایشی بیشترین
میزان است و برای مخترعان فناوریهایی که صدور مجوز
میشوند از مخترعان فناوریهایی که هیچ تالشی برای
تجاریسازی آن ندارند ،بیشتر است .عالوه بر فرصتهای
یادگیری ایجاد شده توسط تماس با بخش خصوصی،
دانشمندان همچنین ممکن است به طور مستقیم از
پرداختهای مالی تجاریسازی موفق بهرهمند شوند .سود
حاصل از همکاری صنعت و اختراعات تجاریشده «موجب
تأمین بودجه برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،دسترسی
به تجهیزات آزمایشگاهی ،به دست آوردن بصیرت و بینش
در تحقیقات شده»[ ]40و اغلب جریانی از درآمد نه تنها
برای شخص دانشمند ،بلکه برای آزمایشگاهش ،فراهم
میکند که منابع اضافی برای فعالیتهای تحقیقات آینده
است .در پاسخ به شکلگیری پارادایم جدید نیز برخی
استدالل میکنند که دانشگاه و صنعت «به سمت یک نظام
ترکیبی همگرا میشوند که در آن تفاوت بین منطق علمی و
تجاری در حال ناپدیده شدن است»[ .]46جدول  4فهرست
برخی از این بیم و امیدها است.
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جدول  .2بیمها و امیدهای پذیرش مأموریت سوم [محقق]
بیمناکیها

امیدها

دانشگاه از مأموریتهای سنتی آموزشی و پژوهشیاش دور شده و ایراد وارده «به تأکید بیش از حد سیاستهای دولتی بر تجاریسازی»[ ]46و
بعد ارزشی دانشگاه تهدید میشود .تهدید هدف آموزش عالی و منافع مادی برمیگردد .تأکید بیش از حد این واقعیت را مکتوم میکند که تعامل
با صنعت اغلب مزایای قابل توجهی برای پژوهشهای دانشگاهی ایجاد میکند.
عدم مشروعیت نقش اقتصادی برای آن[.]4
توجه به مسائل اقتصادی ،استقالل دانشگاه را تهدید کند؛ زیرا نتایج حاصل از تحقیقات در مورد انگیزههای محققین دانشگاهی برای درگیر شدن
منافع مالی باعث میشود دانشگاهها نقششان را به عنوان یک با صنعت نشان میدهد «انگیزههای یادگیری ،دسترسی به منابع مالی و دسترسی
به منابع و تجهیزات برای تحقیقات بیشتر» انگیزه اصلی بوده و انگیزههای منافع
هویت اجتماعی مستقل از دست بدهند[]34
شخصی ،پایینترین رتبه را دارا است[.]46
«اداره دانشگاه همانند اداره یک شرکت تجاری میشود .پیامد این استقالل درآمدی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی ،موجب افزایش استقالل
مسئله آن است که با دانشجویان به مثابه مشتری ،با مدار به دید کارکردی دانشگاهها و دیگر سازمانهای تحقیقاتی دولتی میشود[]40
محصول و با پژوهشگران و استادان به منزله عوامل خط تولید
برخورد میشود»[]33
تهدیدی برای «یکپارچگی سنتی دانشگاه» و «آزادیهای سنتی نهادهای علمی میتوانند با پاسخ به نیازهای اجتماعی و توسعه اقتصادی« ،تصویر
عمومی»شان را بهبود بخشند ،که به نوبه خود میتواند به دریافت کمکهای مالی
دانشگاهی و تحقیقاتی پایه» است[.]44
منجر شود[.]0
«دخالت صنعت ،آزادی علمی؛ یعنی پژوهش با انگیزه کنجکاوی مهارتها و تجهیزات موجود در شرکتهای تجاری ،اغلب مکمل آزمایشگاههای
تحقیقاتی دولتی است .شرکت به شبکههای اجتماعی دسترسی دارد که محقق
بدون در نظر گرفتن منفعت تجاری را محدود میکند»[]43
بدان دسترسی ندارد.
نگرانیهایی در مورد «افق زمانی کوتاهتر در تحقیق»« ،تمایل به سود حاصل از همکاری صنعت و اختراعات تجاریشده «موجب تأمین بودجه برای
انجام تحقیقات کاربردی و نه بنیادین» و «تنشهای مربوط به دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی ،به دست آوردن
بصیرت و بینش در تحقیقات شده»[ ]40و اغلب جریانی از درآمد نه تنها برای
بیطرفی و تضاد منافع»[]0
شخص دانشمند ،بلکه برای آزمایشگاهش ،فراهم میکند که منابع اضافی برای
فعالیتهای تحقیقات آینده است.
محدودیت زمانی محقق دانشگاهی و تقسیم وقت بین فعالیتهای تماس محققین دانشگاهی با شرکتها ،فرصتهای یادگیری برای ایشان فراهم
تجاریسازی و تحقیقاتی ،موجب میشود که «فعالیتهای تجاری نموده ،و به محققان برای شناسایی مسائل مرتبط به تحقیقاتشان و روشهای حل
بیشتر به کم شدن فعالیتهای تحقیقاتی محقق» منتهی آنها کمک میکند.
میشود[.]44
خطرات ناشی از «رویکرد بازار محوری دانشگاه و مسائل
اخالقی»[ ]40[ ،]41و [.]45

دانشگاه و صنعت «به سمت یک نظام ترکیبی همگرا میشوند که در آن تفاوت
بین منطق علمی و تجاری در حال ناپدیده شدن است»[.]46

فراموشی رسالت ازلی و فرازمانی دانشگاه برای بسط مرزهای تماس محققین دانشگاهی با شرکتها ،فرصتهای یادگیری برای ایشان فراهم
دانش ،کشف حقیقت ،شناخت ناشناخته ها و تأمین نیازهای فردا نموده ،و به شناسایی مسائل مرتبط به تحقیقاتشان و روشهای حل آنها کمک
در سایه تبدیل شدن دانشگاه به یک بنگاه خدمات آموزشی و میکند.
پژوهشی ابزار و صرفا فایدهگرا در جهت تأمین نیازهای روز []43
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بر ارتباط نزدیکتر به جامعه ،دانشگاهها نیازهای کمی و

آزادیهای سنتی دانشگاه و دانشگاه همانند اداره یک شرکت

کیفی فعالیتهایشان را مورد بررسی قرار داده و در پی

تجاری) و امیدهایی (همچون افزایش انگیزهها و فرصتهای
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یادگیری ،دسترسی به منابع مالی و دسترسی به منابع و
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