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چكیده
جهان آینده ،واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی متفاوت و گوناگونی را به همراه خواهد داشت .رشد جمعیت کشورهای
در حال توسعه باعث میشود که منابع اعتﺒاری و بودجه کشور بین افراد بیشتری تﻘسیم شود .تﻘاضاهای افراد نیز افزایش
مییابد و آنچه که متعاقب آن پیش میآید ،افزایش قیمت در زمینههای معیشت ،درمان ،امنیت  ،آموزش ،حمل و نﻘل و
غیره است .حوزه آموزش درسراسر جهان نیز مشمول این واقعیت میشود .دانشگاه به عنوان نهاد آموزش عالی یک واقعیت
در حال تغییر است .علیرغم افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان متﻘاضی در این بخش  ،تامین و اختصاص بودجه به
دانشگاهها افزایش چشمگیری نیافته است .از سوی دیگر ماهیت جامعه دانشجویی هم در حال تغییر است و عالوه بر
روندهای معمول ،دانشجویان بیشتری از گروه سنی میانسالی در این فرایند وارد میشوند .این دانشجویان بعلت وضعیت
خانوادگی و معیشتی ،نیاز اجتماعی و شغلی ،زمان پاسخگویی به تﻘاضا و فاصله جغرافیایی ،نیازهای متفاوتی دارند که این
نیازها ،ساختار آموزش و شیوه اعمال آنرا تﺤت تاثیر قرار میدهد .آموزش عالی و دانشگاههایی که بصورت فعال و حرفه ای
در این تغییر اجتناب ناپذیر وارد نشوند و آیندهپژوهی و برنامه ریزی علمی برای رویارویی با این واقعیت نداشته باشند ،در
آینده سهم بازار را از دست خواهند داد .نشانههایی دیده میشود که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بخش خصوصی
برای تجاری سازی آموزش عالی و سود بردن از این فرصت جدید سهیم خواهند شد .ضرورت و تﻘاضای یادگیری مداوم و
همیشگی برای دانشگاه ،فرصت و ظرفیت بزرگ سودآوری و به تﺒع آن صرفه اقتصادی را فراهم خواهد آورد .تجاریشدن
آموزش عالی در کشور با عدمقطعیتهای مهم و چالش برانگیزی روبرو است .آیندهپژوهی تجاریشدن آموزش عالی می
تواند با بررسی گذشته ،تغییرات ،روندها ،نشانگرها ،پدیدههای نوظهور ،پیشرانهای اصلی مرتﺒط را شناسایی نموده و
سناریوهای آیندههای بدیل تجاریشدن آموزش عالی در ایران را در مواجهه فعال با عدمقطعیت اصلی پیشرانهای
مﺤیطی معرفی نماید.
واژههای كلیدی :آیندهپژوهی ،تجاریسازی ،دانشگاه ،آموزش عالی ،سناریو ،عدمقطعیت.
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 -1مقدمه
یکی از گرایشهای فطری انسان ،حﻘیﻘتجویی استت
و یکی از تواناییهای انسان قدرت شناخت واقعیات استت.
شتتناخت ختتود و جهتتان پیرامتتون یتتا بتته عﺒتتارت دیگتتر
خودآگاهی و دیگرآگاهی از ویژگیهتای انستان استت .در
مسیر شکلگیری جوامع بشتری ،علتم و دانتش راهنمتا و
راهگشای آدمیان بوده است .علم برای رسیدن به کمتال و
غایت وجودی انسان به تﺒع آن پرورش قوه درك حﻘتای ،
ضرورت و اهمیت خواهد داشت .قوه عاقله انسان هتر چته
در درك حﻘتتای توانتتاتر باشتتد ،مﻘصتتد و مستتیر و موانتتع
حرکت به سوی مﻘصد را بهتر میشناسد و امکان رسیدن
به کمال را بیشتر فراهم متیکنتد .بته عﺒتارت روشتنتتر
انسانها از طریت تجربته بته ایتن شتناخت رستیدند کته
بستیاری از مشتکالت و دشتواریهتای زنتدگی آنهتا در
ندانستهها و یا دانستههای ناروا ریشه دارد .از این رو ،تالش
برای دست یابی به دانستههای روا و ارزیابی و تمییز آنها از
دانستتههتای نتاروا یکتی از مهتمتترین رمتوز موفﻘیتت و
کامروایی انسانها بوده است  .در تمامی جوامع و ادیان بتر
تﺤصیل و بکارگیری علم و دانش تاکید شده است .حدیث
مشهور پیامﺒر اکرم (ص) مﺒنی بر اینکه« :اطلﺒوا العلم من
المهد التی اللﺤتدد در همته عمتر ،از گهتواره تتا گتور ،در
جستجو و طلب علم باشید ».به معنای این است که علتم
فصل و زمان معین ندارد ،در هر زمانی باید از این فرصتت
استفاده کرد .تاکید رسول اهلل (ص) بر اینکه« :لتو علمتتم
ما فی طلب العلم لطلﺒتموه و لو بستفک المهتو و ختو
اللجو» (بﺤار ،ج  1ص )277د «اگر میدانستید در نتیجه
طلب و تﺤصیل علم به چه ستعادتهتایی متیرستید ،بته
دنﺒال آن میرفتید ،ولو اینکه خون شما در این راه ریخته
شود و یا مستلزم این باشتد کته بته دریاهتا وارد شتوید و
اقیانوس ها را بپیمایید» ،نیز بر این مدعاست کته طلتب و
تﺤصیل و بکارگیری علم و دانش بترای نیتل بته ستعادت
مستلزم تالش و هزینه است .دانش همتان قتدرت استتد
این سخن فرانسیس بیکن 2از شاخصترین دعاوی ظهتور
دنیای مدرن است .چند سده طول کشید تا الوین تافلر 1با
تعﺒیر «جابجا شدن قتدرت» 3از عصتر فنتاوری اطالعتات
بﺤث کرد که در آن قدرت و ثروت ملل موکتول و مﺒتنتی
بر سهم آنها در تولید و مﺒادله «دانش جهانی» است .عصر

حاضر را میتوان عصر دانایی و به تعﺒیری فراگیرتر ،عصتر
علوم ،تﺤﻘیﻘات و فنّاوری نام نهتاد « .علتوم» از آن رو کته
تاریخ جهان به جدیدترین مرحله علمی خود پا نهاده است،
«تﺤﻘیﻘات» از آن نظر که علم به لﺤاظ شیوه از جامعترین
روشهتتای پژوهشتتی (متتتدولو ی) بهتتره متتیجویتتد ،و
«فنّاوری» از آن جهت که انسان در کاربردی نمودن علتم
به برترین و دقی ترین روشها و ابزارهای عملیاتی مجهتز
است .دستتیابی بته ایتن ستط از دانتایی ،روشمنتدی و
برنامهریزی برای توسعه آن بدون در اختیتار داشتتن داده-
های دقیت  ،دستتهبنتدی و تجزیته و تﺤلیتل اطالعتات و
همچنین پیشبینی ،آیندهپژوهی و آیندهنگتاری وضتعیت
مطلوب ،پاسخگویی به نیازهای آموزشی انسان در دانشگاه
آینده امکان پذیر نخواهد بود.
دانشگاه؛ نهاد ملی آموزش عالی
دانشگاه یکی از مهمترین نهادهتای تترویو و آمتوزش
دانستههتای روا در جامعته استت  .از همتین رو دانشتگاه
چشمة دانایی و توانایی به شمار متیرود .امتروزه اهمیتت
دانش و اطالعات درست و معتﺒر به پایهای رسیده است که
برخی از صتاحب نظتران ماننتد مانویتل کستتلز4معتﻘدنتد
بکارگیری دانش و اطالعتات معتﺒتر در ادارة امتور جامعته
زمینه ساز ظهور جامعه و اقتصاد نوینی است که از آن بته
جامعه و اقتصاد دانش بنیان 5نام برده میشتود کته در آن
آموزش مﺒاحث دانشی عامل اصتلی ایجتاد ارزش افتزوده
است .عالوه بر این دانشگاه در جامعه عاملی برای توزیع و
ترویو علم و ارزش های فرهنگی استت .ایجتاد برنامتهای
درسی ،بکارگیری روشهای تدریس و استﻘرار مﺤیطهای
آموزشی همگی نشاندهندة فرهنگ یادگیری به نسلهای
آینده است  .بنابراین دانشگاه بر حسب رسالت خود مﺒنی
بر آموزش دانشجویان ،پژوهش برای خل دانش جدیتد و
ارایه خدمات دانشبنیان به جامعه نﻘش مهمتی در شتکل-
دهی به تﺤوالت اجتماعی و حتی تمدنی دارد.
آموزش عالی به معنای عرضته گرایانته در طتی چنتد
دهه گذشته بﺤث انگیز شده استت .توجته بته تﻘاضتاهای
واقعی در جامعه و جهان کار و زندگی مردم بته مفهتومی
مرکتزی در ختتطمشتیگتتذاری ،برنامتتهریتزی و متتدیریت
آموزش عالی مﺒدل شده است و در دوره آخیر بته شتدت
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مورد تاکید قرار گرفته است .پاسخگویی اجتماعی آموزش
عالی و تعهد درونی آن به حل و رفع مسایل توستعهای در
سطوح ملی ،منطﻘهای و جهانی بیش از پیش قدر و اعتﺒار
و ارزش پیدا کرده است .آنها پی جتو و کنجکاونتد کته از
درس و بﺤث و تﺤﻘی و فنون دانشگاهی چه مرحمی بتر
زخمهایشان ،چه راهحلی برای مسایل و چه ارزش افزوده-
ای در راستای مطلوبیتها و اهدافشان فتراهم متیآیتد .از
یک سو بازار مشتریان و مخاطﺒان آموزش عالی و دانشگاه
پر رون و گسترده شده است و از سوی دیگر ،اگر دانشگاه
نتواند عملکرد و برونتدادهای ختود را از حیتث کیفیتت و
تناسب با این انتظارات نوپدید و متنوع تنظتیم بکنتد ،نته
تنها به دلیل مﺤدودیتهای منابع دولتتی در یتک جهتان
رقابتی با بﺤرانهای مالی و اعتﺒاری دست به گریﺒان می-
شود ،بلکه بته دلیتل نتاتوانی از تعتامالت رضتایتﺒخش بتا
شﺒکه نهادها و ذینفعان مختلف جامعه به بﺤران کارآمدی
و اثربخشی نیز دچار میشود( .فراستخواه.)2333 ,
دانشگاه یک واقعیت در حال تغییر استت .در گذشتته
دور ،دانشتتگاههتتا بتتدین منظتتور تاس تیس متتیشتتدند کتته
دانشجویان خود را ،برای عملکرد و ایفای نﻘش بهتتری در
جامعه ،بعنوان شهروندانی کارآمد ،آموزش بدهند .در قرن
پیش و نیز قرن اخیر ،این مفهوم تا اندازه ای تغییر کرد و
دانشگاههای زیادی ،با عناوین ((دانشتگاههای تﺤﻘیﻘتاتی،
کاربردی ،آزاد ،بینالملل  ))...تاسیس شدند که هدف آنهتا
آموزش مﺤﻘﻘان و متﻘاضیان با نیازهتا و شترایط متفتاوت
بوده است .این دانشگاهها هزینههای هنگفتی از دولتتهتا
میگیرند با این حال بته ستختی متیتتوان میتزان نﻘتش
مستتتﻘیم آنهتتا را در بتتازار تولی تد تعیتتین کتترد(امی تری و
حیتتدری .)2331 ,ماموریتتت دانشتتگاه گتتاهی اوقتتات بتتا
نیازهای مستﻘیم بازار ،که نیاز به افتراد آمتوزش دیتده در
زمینه تخصصی است ،مغایرت دارد .این تضتاد بتر بختش
تولید در بازار فشار وارد می کند تتا در تخصتیص منتابع،
اولویتهای خود را تغییر دهد و آن را به سمت موسستات
آموزشی یا دانشگاههایی هدایت کند که به آن تﻘاضتاهای
قابل پیشبینی و افراد آموزش دیده و تﺤﻘیﻘات کاربردی
برای عملکرد موثر در بازار ،جامع عمل بپوشاند .همچنتین
این تضاد ،باعث میشود که زمینههای جدید دانش متورد
نیاز بازار و نیز برنامههای آموزشی پیشرفته برای بترآوردن

این نیازها شناسایی شتود .دلیتل دیگتر بتر ایتن واقعیتت
مﺒتنی است که دانشگاهها ،بدلیل رقابت ناستالم ،بتیش از
پیش حالت تجاری به خود میگیرنتد .ورود بته بازارهتای
جدید و خوش آتیه ،دانشگاه را قادر می ستازد کته بته آن
جمعیت متﻘاضی جدید پاستخگو گتردد و بﻘتای ختود را
تضمین نماید .راه تجاریشدن نیز با فنآوری هموار متی-
شود که در بسیاری از موارد بازار فوری را بوجود میآورد.
عامل دیگری کته در ایتن جریتان نﻘتش دارد ،غتولهتای
ارتﺒاطی جهانی از قﺒیل :شرکت های تلویزیونی ،غولهتای
رایانهای ،شرکتهای فعال در عرصه ارتﺒاطات میباشد .در
رقتابتی کتته امتتروزه در ایتن زمینتته بشتتدت جریتان دارد،
شرکتهای فوق تالش میکنند که بخش در حال توستعه
بازار را به چنگ آورند و عادات مصترفی انستان را کنتترل
کنند .یکی از شیوههای آیندهدار ،آموزش است .استفاده از
خطوط ارتﺒاط کنترل شده توسط این شرکتها و تﺒتدیل
آنها بته یتک مﺤصتول پتر طرفتدار بترای پاستخگویی بته
نیازهای اساسی موجب میشود که این شرکتها سرمایه-
گذاری عظیم و بسیار سریعی در حوزهی توسعه ارتﺒاطات
رایانهای و امکانات کمک آموزشی انجتام دهنتد .از ستوی
دیگر روسا و مدیران دانشگاهها که اغلب مسئولیت جنﺒته
های غیر آموزشی و پژوهشی دانشگاه را نیز بعهده دارند و
هدفشان حفظ تعادل و پایایی اقتصادی دانشگاه استت ،بتا
استفاده از ابزارهای مختلف کسب و کار ،برتری رقتابتیای
بر دیگر دانشگاهها بوجود میآورند .بعالوه آنها میتوانند از
مزایای استفاده از رسانههای ارتﺒاطی از جمله شﺒکههتای
رایانهای توانمندیهای جدیدی بترای تﻘویتت مدرستان و
مﺤﻘﻘتتان و موفﻘیتتت آنهتتا و توانتتاییهتتای جدیتتد بتترای
پاسخگویی به تﻘاضاها با کاهش بهای تمام شده آموزش و
پژوهش بدست آورند .این تغییر بصورت اختیاری صتورت
نخواهد گرفت ،بلکه ترجیﺤاً تﺤت اجﺒار و نیاز شدید برای
مﻘاومتتت در برابتتر وجتتود فشتتار اقتصتتادی انجتتام متتی-
گیرد(امیری و حیدری .)2331 ,از آموزش عالی و دانشگاه
انتظار میرود که ظرفیتهتای پاستخگویی و تﻘاضتاگرایی
خود را ارتﻘا بﺒخشد (فراستخواه.)2333 ,
طی دو دهة اخیر ،دانشگاه تﺤت فشار فزایندة پذیرش
تغییرات سریع اجتماعی  ،فنتاوری  ،اقتصتادی و سیاستی
بوده است که ناشی از تغییرات مﺤیط داخلی و همچنتین
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مﺤیط خارجی فراصتنعتی استت(صتﺒاغیان .)2333 ,بته
اعتﻘاد برخی از پژوهشگران فشارهای مﺤیطی آنﻘدر پویتا
هستند که منجر به تغییترات اساستی در دانشتگاههتا متی
شوند(واعظی و قرونه.)2333 ,
تجاریشدن آموزش عالی
چالش پیش روی کشورها ،حرکت از جوامع مﺒتنی بر
منابع طﺒیعتی بته ارزش افتزوده دانتش از طریت توستعه
آموزش است .مرور تجربههای اخیر در کشورهای برزیتل،
چین ،هند ،آفریﻘای جنوبی ،کتره جنتوبی و تتایوان همته
موید این موضوع هستند که هیچ کشوری مراحل توسعه-
یافتگی خود را بدون سرمایهگذاری پایدار بر روی آموزش
علم و فناوری طی نکرده است .دانشگاهها جهتت افتزایش
سهم منابع درآمد اختصاصی خود در جستجوی روشهای
متفاوتی که جملته تجتاریستازی آمتوزش و تﺤﻘیﻘتات و
فناوری هستند .یکتی از نشتانههتای ایتن تغییتر در کنتار
تاسیس دفاتر انتﻘتال دانتش و ارتﺒتاط بتا صتنعت و ثﺒتت
مالکیت معنوی و فکری  ،شکلگیری پتردیسهتای بتین-
الملل ،پذیرش دانشجوی آزاد برای ظرفیتهتای متازادو...
میباشد .تجاریشدن آموزش عتالی یتا بته عﺒتارت دیگتر
«تولید ثتروت مﺒتنتی بتر آمتوزش و یتادگیری دانتش و
مهارت» ،برخاسته از آموزش ،تﺤﻘیت و توستعه ،یکتی از
کارکردهای اصلی دانشگاه کارآفرین به شمار میرود.
تجاریشدن آمتوزش عتالی ،فرآینتدی استت کته بته
موجب آن ایدههای عملیاتی برای پاسخگویی بته تﻘاضتای
یادگیری ،برخاسته از آموزش و پژوهش ،به تولیتد کتاال و
خدمات آموزشی جدیتد قابتل عرضته در بتازار یتا بهﺒتود
برنامهها و فرآیندهای جاری آموزش منجر میشتود و در
نتیجه پتانسیل و توانمنتدی آمتوزش دانتش و فنتاوری و
نوآوریهای علمتی بطتور کامتل مﺤﻘت متیشتود(فکتور,
.)2333
تجاریستازی دانتش و فنتاوری دانشتگاهی بتر نتوعی
سازوکار بازار استوار است و نیازمند آن است که هر دو بعد
عرضه و تﻘاضا مورد توجه قرار گیرد .به عﺒتارت دیگتر ،در
کنار جهتیابی دانشگاه در مسیر تولیتد و عرضته دانتش و
فناوری نیاز است تﻘاضای ساماندهی شده نیز برای دانش
و فناوری عرضهشده وجود داشته باشد .این مهتم نیازمنتد

توسعه ظرفیت جذب دانش در صنعت ،بخش خصوصتی و
کل نظام اقتصادی کشور است که خود مستلزم حرکت در
راستای رشد و توسعه اقتصادی دانش بنیان است(شتریفی
و شریف-زاده.)2333 ,
مطاب شکل  ،2تجاریسازی آموزش عالی مورد نظتر
در طی این مﻘالته تنهتا بته بررستی موضتوع در راستتای
رسالت آموزش در دانشگاههای و موسسات آمتوزش عتالی
خواهد پرداخت و سایر ماموریتتهتای دانشتگاه را شتامل
نمی گردد.

ارائه
خدمات
تخصصی

پژوهش
آموزش

شكل  -1كاركردهای دانشگاه به عنوان نهاد ملی آموزش عالی

شناسایی مشتری آموزش عتالی در تجتاریشتدن آن
بسیار اهمیت دارد .پیتتر دراکتر 6متیگویتد« :فﻘتط یتک
تعریف از هدف هر سازمان و تجارت وجتود دارد  .آن هتم
جذب یک مشتری است).» (Drucker, 1994
در آموزش عالی که تاکنون کیفیت عمتدتاً بتر استاس
میزان تطاب با استانداردها یا اهداف تعیین شتده تعریتف
شتتده استتت ،مشتتتریمﺤتتوری مفهتتوم جدیتتد بتترای آن
مﺤسوب می شود .صرف نظر از اینکه برخی با تعﺒیرهتایی
چون مشتری یا بازار در مﺤیطهای آموزشی که نستﺒتاً از
روحیات کاسﺒکارانه دور بوده است مخالفت میورزند ،این
اصل دارای مفاهیم قابتل تتاملی در آمتوزش عتالی استت.
دیدگاه مشتریگرایی حداقل این مزیت را دارد که روشتی
به دست میدهد تا اهداف آموزشی را بتا نیازهتای علمتی
مصرفکنندگان این خدمت مرتﺒط سازد .در نظر برخی از
افراد آموزشی ،کلمه مشتتری مشخصتا دارای یتک لﺤتن
تجاری است که در آمتوزش قابتل درك نمتیباشتد .آنهتا
ترجی میدهند به جای آن از لفظ اربابرجتوع استتفاده
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گردد .اربابرجوع،د با اشارات ضمنی به خدمات حرفتهای،
مناسبتر به نظر میرسد .امانتدار ،وا هی دیگتری استت
که گاهاً در متون آموزشی از آن نام برده میشود .بسیاری
دیگر همه این وا هها را رد کترده و تترجی متیدهنتد از
کلمتته دانشتتجو استتتفاده نمایند(هاشتتمی.)122 :2331 ,
موسستتات آمتتوزش عتتالی دارای مشتتتریانی از گتتروههتتای
مختلف هستند .این مشتریان دارای احتیاجتات متفتاوتی
میباشند .مدل چیزمار 7دانشجویان ،اعضای هیات علمتی
و کارمندان را به عنوان مشتری در نظر میگیترد .در ایتن
مدل دانشجویان به عنوان تولیدکننده ،جامعته بته عنتوان
مشتری و یادگیری به عنوان مﺤصول در نظر گرفته متی-
شود .این مدل در آموزش عالی قابل قﺒولتر از متدلهتای
دیگر است .درمتدل چیزمتار نﻘتش استتاد ،تعیتینکتردن
تولید(مفهوم مورد نظتر) و روش تولید(تولیتدات کالستی)
است و به عنوان مشاور ،دانشجویان را به عنتوان درونتداد،
هدایت را به عنوان فرایند سیستم و یادگیری را به عنتوان
برونداد ترسیم میکند(هاشمی .)122 :2331 ,تجاریشدن
آموزش عالی در کشور با عدمقطعیتهتای مهتم و چتالش
برانگیزی روبرو است .شهودیترین عدمقطعیتها در ایتن
خصوص عﺒارت است از :تایید یا رد تجاریسازی آمتوزش
عالی .نگاههای منتﻘدانه و تاییدانه زیادی به تجاریستازی
آموزش عالی و تاثیر آن در دانشگاه آینده وجود دارد.
الف) نگاه منفی به تجاریسازی دانشگاه؛
ریدینگز 3در کتاب خود به نتام «دانشتگاه در معتر
ویرانی» نمونة مﺒاحثی را در رد تجاریسازی دانشتگاه در
دنیای پست مدرن مطرح میکند( .)Readings, 1996وی
در این کتاب اعتالم متیدارد کته دانشتگاه در حتال زوال
است .وی با انواع و اقسام مثتالهتا متیخواهتد شتواهدی
نشان بدهد که تجاریسازی آموزش عتالی دانشتگاه را بته
ویرانی سوق میدهد .بنا بته تﺤلیلتی کته ریتدینگز دارد ،
دانشگاه اگر ناگزیر بشود که به بنگاهداری آموزشی تﻘلیتل
پیدا بکند در معر انهدام قرار میگیترد .دانشتگاهی کته
تمام فکر و ذکرش تتدارك درآمتدهای اختصاصتی باشتد،
دانشگاه نیست و از دانشگاه بودن ساقط میشود .بته نظتر
ریدینگز بنگاهداری و کسب و کار بد نیست لیکن دانشگاه
نﺒاید به این کار چنان آلتوده بشتود کته از رستالتهتای

اصتیل علمتی وفکتتری و نﻘتتد و روشتتنگری و اکتشتتاف و
خالقیت باز بماند .نمونة دیگری از منتﻘتدانی کته دربتاب
تجاریسازی دانشگاه در شرایط پست مدرن طترح بﺤتث
کردهاند  ،لیوتار 3است .لیوتار کتابی با عنوان «شرایط متا
بعد مدرن» وبا عنوان فرعی «گزارشی دربارة دانتش» دارد
که در این کتاب از دانشگاه شالودهزدایی متیکنتد و آن را
مورد بررسی انتﻘادی قرار متیدهتد و گزارشتی نﻘادانته از
وضعیت دانش ارایه میکند .لیوتار معتﻘد است کته دانتش
در جامعههای ماشینی شده ،برای این است کته تولیتد و
خرید و فروش و مصترف بشتود و هتدف مﺒادلتة کتاالیی
است بطوریکه ارزش های مﺒادله ای بازار بر دانش غلﺒته
یافته است .اعضای هیئت علمتی در دانشتگاه درس متی-
دهند تا حﻘوق بگیرند .پژوهشگران دانشگاهی مﻘاله متی-
نویسند تا خود و دانشگاه شان را ارتﻘا بدهند .در دانشگاه
کتاب تولیتد متیکننتد تتا آن را بفروشتند و حت تتللیف
بگیرند .پژوهش میکنند تا گزارشی بته کارفرمتا تﺤویتل
دهند و ح الزحمه ای دریافت کنند و  ...به هر حال ایتن
مﺒادله به معنای کلمه کسب و کار کاال است و به صتورت
مﺒادلة ابزاری در آمده است .به نظر لیوتار تجتاریستازی
آموزش عالی ،دانشگاه را با وضتعیت بﺤرانتی دچتار کترده
است .دانشگاه متوقف شده است از اینکه یک نهایت برای
ختتودش باشتتد یتتا اینکتته یتتک غایتتت بتترای ختتودش
باشد( ;Lyotard, 1984لیوتار.)2331 ,
ب) نگاه مثبت به تجاریسازی آموزش عالی؛
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در این میان مﺤﻘﻘانی مانند دلنتی در کتاب «دانش
چالش آمیزد دانشگاه در جامعة دانتش» ،چشتمانتدازی از
امیتد را در تجتتاریستتازی آمتتوزش عتتالی جستتتجو متی-
کنند( .)Delanty, 2002دلنتی معتﻘد است دانشگاههتا بته
پشت گرمی ظرفیتهای تفکری خود و به مدد تولید معنا
وتولید رابطه بتوانند تغییتر و تﺤتول پیتدا بکننتد ودر دل
توفان های مابعد متدرن همچنتان ماننتد دورة مدرنیتته ،
زندگی وحیات پرثمر داشته باشند و از بﺤران هتای عصتر
پسامدرن عﺒور بکنند .دانشگاهها قابلیتهایی دارند که می
توانند مواجهة متلمالنه با این بﺤرانها داشتته باشتند .بته
نﻘد خودشان بپردازند .دانشگاهها به نظر دلنتتی همتانطور
که زمانی با نخﺒهپروری دربرابر تمامیختواهی ایستتادند و

 / 6آيندهپژوهي تجاریشدن آموزش عالي جمهوری اسالمي ايران؛ ضرورت يا الزام!

زمانی هم با آموزشهای فراگیر مردمی به گونهای دیگر به
دموکراستتی و ارزشهتتای متتدرن آزادی و برابتتری متتدد
رساندند ،در زمان مابعد متدرن هتم روزنتة امیتدی بترای
پشتیﺒانی از جامعة مدنی وحوزة عمومی وگفتمانهای آن
به شمار میروند .به نظر وی دانشگاهها میتوانند از طری
کنش ارتﺒاطی ،ارتﻘاء پیدا بکنند .کنش ارتﺒاطی مستتلزم
فهم ظرفیتهایی است که در شﺒکهای فراتتر از مﺤتدودة
دولت یا حتی بتازار وجتود دارد .جهتان ارتﺒتاطی ،بستیار
وسیعتر از دولت یا بازار کار است .دانشگاه متیتوانتد بته
متن شهر ،حوزه عمومی ،به فرهنگ شهروندان ،اجتماعات
مﺤلی ،نهادهتای متدنی ،فضتاهای غیرانتفتاعی ،فضتاهای
گفتمانی ،ارزشهتای مشتترك بشتری ،مستایل جهتانی و
منطﻘتتهای و مﺤلتتی وفضتتاهای مجتتازی چشتتم بتتدوزد.
اینجاست که باز شدن درهای دانشتگاههتا بته جامعته بته
میان میآید  ،فوق برنامهها اهمیت پیدا می کند ،آمتوزش
های آزاد  ،انعطاف پذیری و تنوع دورههتا و برنامتههتای
دانشگاهی الزم میآید .دانشگاهها نیاز دارنتد نته تنهتا در
وسیلهها و روشهای نیل به اهداف  ،بلکه در خود هتدف-
هایشان بازاندیشی بکنند وگرنه بته متوزههتای آموزشتی
مﺒدل میشوند .با قالبهتای ذهنتی دیتروزی و پریتروزی
نمیشود دانشگاه امروز را اداره کرد و تصویری از دانشتگاه
فردا داشت .دانشگاه امروز و فتردا دانشتگاهی متفتاوت بتا
دیروز است(.)Delanty, 2002
ضرورت و اهمیت موضوع از نظر قانونی و برنامهای
در همین راستا نکتات و الزامتات مهتم و موکتدی در
اسناد باالدستی کشتور در ایتن خصتوص وجتود دارد کته
مواردی از آن به شرح زیر استخراج شده است:
الف -قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران:
قسمت (ب) و (ج) بنتد  6اصتل دوم قتانون اساستی
جمهوری اسالمی ایران که بر » استفاده از علوم و فنتون و
تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشﺒرد آنها« تلکید می
کند .مطاب این بند مﺤدودیتی بترای تعامتل و تﺒتادل بتا
جامعتة بشتری در حتوزة علتم و فنّتاوری وجتود نتدارد.
همچنین اصل چهل و چهار این قتانون بته بیتان ستاختار
اقتصتتاد کشتتور از دیتتد حﻘتتوقی پرداختتته و در بنتتد (ج)
سیاست های کلتی ایتن اصتل بتر تغییتر نﻘتش دولتت از

مالکیت و مدیریت مستﻘیم بنگتاه بته سیاستت گتذاری و
هدایت و نظارت  ،توستعه سترمایه انستانی دانتش پایته و
متخصص  ،و ......تاکید شده است.
ب -سند چشم انداز جمهوری اسالمی ايران:
در این سند تلکید شده است »جمهوری اسالمی ایران
در اف  2414هجری شمسی در علم و فناوری ،با اتکتال
به قدرت الیزال الهی و با احیای فرهنگ و برپتایی تمتدن
نوین اسالمی -ایرانی برای پیشرفت ملی ،گسترش عدالت و
الهام بخشی در جهان کشوری است :پیشتاز در مرزهتای
دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان« .در این سند
دستیابی به جایگاه برتر علمی و تکنولو یک در تراز جهانی
مورد تلکید قرار گرفته است.
ج -نقشة جامع علمی كشور:
در ذیل ارزش های مﺤوری این سند ،برخی از جلتوه هتای
تجاری سازی آموزش عالی به شرح زیر متورد توجته قترار
گرفته است:
 -2-1ويژگی های اصلی الگوی نظاا علام و فنااوری و
نوآوری

الگوی مناسب نظتام علتم و فنتاوری و نتوآوری ویتژه
جامعه ایرانی که به دنﺒال احیای فرهنتگ و ایجتاد تمتدن
نوین اسالمی ایرانی است باید ویژگی هتای اصتلی زیتر را
داشته باشد:
تركیب عرضه محوری و تقاضامحوری :با توجه به
اهداف و آرمان ها و اولویت های بلند مدت نظتام و کتافی
نﺒودن تﻘاضا های بخش های اقتصادی و صنعتی از متوارد
مذکور  ،برخی حوزه های اولویت دار بایتد متورد حمایتت
ویژه قرار گیرند .این وجه از نظام علم و فناوری معطوف به
تولید و عرضه دانش بر مﺒنای اهداف و آرمانه های جامعه
است .از سوی دیگر افزایش تﻘاضای نظام هتای فرهنگتی،
سیاسی ،صنعتی و اقتصتادی ملتی و فراملتی و در نتیجته
تجاری کردن آموزش دانش و فناوری ،اهمیت ویژه ای در
پیشرفت همه جانﺒه و پایدار کشور دارد .بنتابراین ،الگتوی
مناسب برای نظام علم وفناوری جامعه ایرانی در این زمینه
ترکیﺒی از الگوهای عرضه مﺤوری و تﻘاضا مﺤوری است».
عالوه بر این در نﻘشه جامع علمی کشور سته راهﺒترد
مستﻘیم ملی برای دستیابی به اهداف جامعة علمی همستو
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با تجاری سازی آموزش عالی به شرح زیر تتدوین شتده
است:
 -2-2اهداف كالن نظا علم و فناوری كشور

 دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و
نافع ،متناسب با اولویت ها و نیازها و مزیت های
نسﺒی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در
نهادهای مختلف آموزشی و صنعتی و خدماتید
 افزایش سهم تولید مﺤصوالت و خدمات مﺒتنی بر
دانش و فناوری داخلی به بیش از  51درصد تولید
ناخالص داخلی کشورد
 گسترش همکاری در حوزه های علوم و فناوری با
مراکز علمی معتﺒر بین المللی» .
در همین راستا اهداف بخشی نظام علم ،فناوری و
نوآوری کشور با تکیه بر پایه ترکیﺒی از الگوهای عرضه
مﺤوری و تﻘاضا مﺤوری در این مهم به شرح زیر هدف
گذاری نموده است:
 -3-2اهداف بخشی نظا علم ،فناو ری و نوآوری كشور

 ایجاد نظام آموزشی مناسب برای هدایت دانش
آموزان درجهت:
 پرورش استعدادهای شغلی و پدید آوردن آینده
شغلی برای برآوردن نیازهای جامعهد
 دستیابی به سط دانش و مهارت نیروی کار کشور
متناسب با معیار جهانی و در جهت پاسخگویی به
نیازهای جامعه و بازار کار داخلی و بین المللید»
د -برنامة پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران:
مهمترین بخش های مرتﺒط با تجاری سازی آموزش عالی
در این برنامه عﺒارتند از:
«به دانشگاهها اجازه داده شده است بخشی از ظرفیت
آموزشی خود را از طری پذیرش دانشجوی داخلی و
خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند  .درموارد خاص به
منظور ترویو ارزش های اسالمی و انﻘالبی پذیرش
دانشجوی خارجی با تصویب هیلت امناء بدون دریافت
شهریه یا با تخفیف ،مجاز است.
دانشگاههای کشور می توانند نسﺒت به تلسیس شعب
در خارج کشور به صورت خود گردان و با دریافت شهریه از

داوطلﺒان اقدام کنند .گسترش ارتﺒاطات علمی با مراکز و
نهادهای آموزشی و تﺤﻘیﻘاتی معتﺒر بین المللی و حوزه
صنعت کشور از طری :
 راه اندازی دانشگاههای مشترك
 برگزاری دوره های آموزشی مشترك
 اجرای مشترك طرح های آموزشی و پژوهشی و
تﺒادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر
ها -قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت:
در بند الف ماده  15قانون وصول برخی از درآمدهای
مالی دولت مورخ 2373/21/13با تکیه به تجاری سازی
آموزش عالی:
به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تﺤﻘیﻘاتی
وابسته به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و
بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود:
 -2در قﺒال ارایه خدمات آموزشی دورههای
آموزشی خاص و دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در
مﻘاطع مختلف تﺤصیلی و برگزاری دوره های شﺒانه و
خدمات تﺤﻘیﻘاتی ،مشاورهای ،اجرایی ،کارشناسی درمانی،
دندانپزشکی ،داروسازی ،آزمایشگاهی ،کارگاهی ،چاپ
،تکثیر ،انتشاراتی و خدمات فرهنگی  ،ورزشی و رفاهی به
اشخاص حﻘیﻘی و حﻘوقی مشروط بر آنکه به تشخیص
وزارت متﺒوع به وظایف اصلی دانشگاه لطمه وارد نشود
مﺒالغی را بر اساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترك
وزرای دو وزارتخانه مذکور و تصویب هیئت وزیران رسیده
باشد دریافت نمایند.
بررسی اسناد باالدستی نشتانگر آن استت کته تجتاری
سازی در فعالیت ها و خدمات آموزشی ،پژوهشی و مشاوره
ای دانشگاهها در طیفی از آرمان ها و منافع دانشگاه متورد
توجه قرار گرفته است .این مهم نتاظر بتر ارادة سیاستی،
دست کم در ستط قتانون گتذاری و سیاستتگذاری بترای
تولید ثروت مﺒتنی بر آموزش دانش و مهارت استت.حتال
که اهمیت تجاری شتدن آمتوزش عتالی از ستوی دستت
اندرکاران کشور در اسناد باالدستی و برنامه هتای توستعه
مورد تاکید قرار گرفته است ،آگاهی از ذینفعان در زمینتة
روش های تجتاری ستازی آمتوزش عتالی و موانتع آن در
بسترسازی و توسعة این مﻘولته و آینتده نگتاری دانشتگاه
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آینده نﻘش اساسی ایفا می نمایند(هاشتم-نیتا و دیگتران,
.)2333
انگیزه های اولیه تجاری سازی آموزش عالی در جمهوری
اسالمی ایران بر اساس دو پیشران اصلی:
 نیاز به تﻘویت توان پاسخگویی به نیازهای
یادگیری احاد مردم و تﻘاضای دسترسی به
دستاوردهای آموزش عالی
 مﺤدودیت های بودجه ای،
باعث شد تا سیاست گذاران و روسای دانشگاهها برای
رجوع بته تجتاری ستازی آمتوزش و پتژوهش دانشتگاهی
دالیل متعدد و متفاوتی را ابتراز نماینتد .بنتابراین همتان
گونه که از بررسی سیاست ها و اسناد باالدستی مشتخص
می شود آموزش عالی ایران در رویارویی بتا چتالش هتای
ناشی از تجاری سازی برخی از الزامات آن را پذیرفته است.
اما پرسش مهم آن است که آیا در عمل سیاستت هتا،
قوانین و برنامه های مصوب برای تجتاری ستازی آمتوزش
عالی دستاوردی برای آموزش عالی کشور به همراه خواهتد
داشت؟ در پاسخ به این پرسش با تکیه بر تجربه و بررستی
های انجام شده می توان گفت بته لﺤتاظ عملتی وضتعیت
تجاری شدن آموزش عالی کشور متفاوت و بیش از هر چیز
مﺒتنی بر سعی و خطا است .به عﺒارت روشن تر هر یک از
مؤسسات آموزش عالی کشور بر حسب مصوبات ،آیین نامه
ها و شیوه نامه هتای وزارت علتوم ،تﺤﻘیﻘتات و فنّتاوری و
وزارت بهداشتت ،درمتان و آمتوزش پزشتکید تشتخیص
رییس ،هیئت رییسه ،شوراهای سیاستگذاری و نیز مدیران
مرتﺒط ،به صورت منتخب ،جلوه ها و فعالیت های خاصی
را کانون توجه خود قرار می دهنتد کته لزومتاً از رویکترد،
راهﺒرد و مدل مفهومی خاصی تﺒعیت نمی کند.
بیان مسئله
مشکل جدی در کشتور جمهتوری استالمی ایتران آن
است که مدیران و دست اندرکاران دانشگاه ابتکار عمتل و
آینده پژوهتی دانشتگاه را در دستت ندارنتد .بلکته نتوعی
دیوانساالری دولتی و اقتصاد نفتی و الگوی ایتدیولو یک و
رویکردهای سنتی است که تعیین کننتدة سیاستت هتا و

برنامه ها و ساختار و فضای دانشگاه در ایران شتده استت.
این نﻘیصه نتیجه اش ناکتارکرد شتدن دانشتگاه ایرانتی و
بازماندن آن از پویتایی هتای الزم اکادمیتک بتوده استت.
آموزش عالی در ایران به شدت وابسته به دولت شده است
و به همین دلیل بیش از اندازه عرضه گرا گردیتده استت.
دولت یا شﺒ دولت در ایران کنونی انواع منابع و پول هتا
را از مردم به بهانه آموزش دانشگاهی می گیرد ولی آنطور
که باید به نیاز و تﻘاضای مشتریان ختود توجته نتدارد .در
عین حال ساختارها و مدیریت در انﺤصار حکومتت استت.
در نتیجه دولت هم عرضه کننتده استت و هتم متﻘاضتی
واض است که با این وضعیت نمی توانیم دانشگاهی پویتا،
درونزا و با کیفیت داشته باشیم .در جوامع موف  ،دانشگاه
در متن جامعه و در ارتﺒاط با دنیای کار و صنعت و بخش
های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه پیش می رود
و با آنها تعامتل ختالق دارد .بتر عکتس در جامعته ایتران
دانشجویان درس های زیادی را متی گذراننتد کته اصتوالً
نیازی و تﻘاضایی در جامعه ،صتنعت و بتازار کتار بته آنهتا
نیست .در نتیجه دانش آموختگان نه تنها تفکر انتﻘتادی و
توانایی های کار آفرینانه به دست نمتی آیتد بلکته نتتایو
حاصله ،مهارت ،دانش و فناوری مورد تﻘاضای بازار را هتم
جوابگو نیست(فراستخواه.)2332 ،
با توجه به گسترش فرایند تجاری شدن آموزش عالی
و درهم تنیدگی موضوعی و مفهومی مناسﺒات اقتصاد
آموزش ،برنامه ها ،سیاست ها و اقدامات دولت در دانشگاه
در عرصه های مختلف علوم ،تﺤﻘیﻘات و فنّاوری نمی
تواند مستﻘل از فضای تجاری سازی به نﺤو مطلوب تﺤﻘ
یابد .از این رو فضای تجاری سازی آموزش عالی به عنوان
رخدادی تعیین کننده در شکل دهی به روندهای داخلی
کشورها اهمیت می یابد .به عﺒارت روشن تر عوامل
مﺤیطی در طیفی از عوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،
فنّاورانه و ارزش ها مطاب شکل  1می توانند در سایه
تجاری شدن آموزش عالی در دو سط تﺤلیل فضای ملی
و بین المللی بر آینده یا آینده های دانشگاه تلثیرگذار
باشند و آیندة دانشگاه را تعیین کنند و عالوه بر این،
دانشگاه به مثابة یک سامانه می تواند در یک رابطة در هم
کنشی به آینده سامانه های دیگر شکل دهد.
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شكل -2عوامل محیطی در فضای ملی و بین المللی بر تجاری شدن آموزش عالی و آينده دانشگاه

اکنون مسئله این است که آیا با رویکردهای قﺒلی و فعلتی
برای توسعه علم و جریتان و حرکتت دانشتگاه بته ستمت
تجاری شدن آموزش عالی:
 با همان موسسات آموزشی و پژوهشی ،با همان
تعداد و ترکیب دانشجو ،با همان تعداد و ترکیب
هیئت علمی،
 با همان تعداد و ترکیب دانشکده ،با همان شکل از
نگاه به آموزش ،با همان ساختار بودجه ریزی،
 با همان بستر و ابزارهای فناورانه ،با همان اولویت
ها و ...می توانیم مسیر توسعه یافتگی کشور را طی
کنیم؟
آیاصورت بندی های دیروزی و مرسوم دانشگاهی ،می
تواند توضی بدهد که با تجاری شدن آموزش عالی،
دانشگاهها در آینده چگونه کار می کنند و چگونه اداره
می شوند؟ مدیران دانشگاهی در این شرایط به چه تغییر
قالبهای ذهنی ،به چه تغییر پارادایمها  ،به چه تغییر
انگارهها و به چه آینده پژوهی هایی نیاز دارند تا اف
تﺤوالت جاری وآتی دانشگاه را بفهمند؟ نهایتاً صورت
بندی های مرسوم آموزش عالی با اف تﺤوالت جاری
وآتی دانشگاه در مؤلفه های ساختار و اختیارات ،سازمان

کار و مدیریت ،ارزش های سازمانی ،ملموریت ،کار ویژه
های دانشگاهی مانند آموزش ،پژوهش ،مدیریت منابع
وخدمات دانشی به جامعه ،مدیریت منابع وخدمات دانشی
به جامعه ،استاد و دانشجو و برنامه های عملیاتی در
دانشگاه آینده چگونه خواهد بود؟
برای بررسی و واکاوی ایتن مستئله و ایجتاد آمتادگی
الزم بتترای مﻘابلتته بتتا چتتالشهتتای پتتیشرو ،نیتتاز بتته
پیشتدبیری و آینتده پژوهتی نظتاممنتد و ارایته پاستخی
شفاف و کاربردی به سواالتی است که ابعاد تصمیمگیتری
و تصویر سازی در مورد دانشگاه آینده را در منظر تجتاری
شدن آموزش عالی روشن می سازد .مهم تترین ابهامتات
در این خصوص عﺒارت است از:
اساساً دانشگاه آینده و ابعاد آن از منظر تجاری شتدن
آموزش عالی در آینده به چه سمت و سویی خواهد رفتت
و جامعه را بتا چته بﺤتران هتای احتمتالی روبترو خواهتد
ساخت؟
دانشگاه آینده به عنوان نهاد آمتوزش عتالی ایتران در
مواجهه فعال و انتﻘتادی و ستازگاری ختالق بتا رونتدهای
تجاری شدن چه تصمیمات و سیاست هایی را اتختاذ متی
نماید؟
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اتخاذ این سیاست هتا و برنامته هتای تجتاری شتدن
آموزش عتالی و واکتنش هتای در پتی آن،کتدام الزامتات،
زمینه ها ،پیامدها ،تعار ها ،و تضادها را در عمل و نظتر
به همراه خواهد داشت؟
عوامل پیشران و مداخله گر در این واکنش کدام هستند؟
آینده های بدیل دانشگاه در ایران در مواجهه فعال با
روندها ،رویدادها ،تصاویر(ذهنی)  ،اقدامات و شگفتی
سازهای 22تجاری شدن آموزش عالی کدام است؟
چارچوب های نظری تجاری سازی آموزش عالی
همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،پیشینة
تغییرات اقتصاد آموزش عالی را بته لﺤتاظ پدیدارشناستی
نظریه ها می توان در تئتوری هتای زیتر ردیتابی و دنﺒتال
نمود.
21
در نظریه نئوکالسیک که شاید بتوان معرف اصلی
آن را شومپیتر دانست چند مفهوم کلیدی وجود دارد که
یکی از آنها «شکست بازار» 23است .بر خالف خوش بینی
هایی که در نظریه های کالسیک در خصوص فرایندهای
24
طﺒیعی عرضه و تﻘاضا در بازار ]وبه تعﺒیر آدام اسمیت
دست نامریی بازار[ وجود داشته است ،نظریه نئوکالسیک
به مﺤدودیت های بازار نظر دارد .تولید برخی از کاالها و
خدمات فﻘط از طری رقابت های آزاد و بازار به نﻘطه
بهینه نمی رسد و الزم است که دولت برای جﺒران
شکست بازار به صورت صﺤیﺤی وارد عمل شود .صرف
هزینه های هنگفتی که برای آموزش دانش و فناوری الزم
است ،فﻘط از عهده دولت بر می آید .از سوی دیگر ،بر
اساس تئوری نئوکالسیک توسعه فناوری بدون توسعه
دانش امکان پذیر نمی شود و باید در تولید و مﺒادالت
دانش ،انﺒاشتی اتفاق بیفتد تا از رهگذر آن فناوری به
وجود بیاید و گسترش پیدا بکند (Shumpeter,
) .1934a,1939b,1950بر اساس این نظریه ،ما با یک
مدل خطی مواجه هستیم که در مﺒداء آن دولت و
سیاست های حمایتی آن قرار دارد .از این طری  ،دانش
به مرحله انﺒاشت می رسد و شاهد زایش فناوری می
شویم که دانش را به حوزه تولید و خدمات متصل می
کند .مالحظاتی بر این نظریه وارد شده است که یکی از
آنها به مﺤدودیت های دولت مربوط می شود .در دولت

مﺤدودیت منابع ،مﺤدودیت کارایی ،مﺤدودیت های بهره
وری و مﺤدودیت های سیاسی وجود دارد .سرانجام بر
این نظریه نگاه خطی غالب است ،در حالی که در عالم
واقع ،ارتﺒاط میان آموزش ،دانش و فناوری و کاربرد دانش
در دنیای مﺤصوالت و خدمات بسیار پیچیده تر از این
الگوی خطی است (Kovrizhnykh,1991; Nelson,
) .2007نظریه تﺤولی 25در واقع ،برای جﺒران مﺤدودیت
های نظریه نئوکالسیک به عرصه آمد .در این نظریه به
عنصر تغییر به ویژه از نوع ناپیوسته و غیر خطی آن توجه
شده است .فناوری اصالً به صورت خطی از دانش به وجود
نمی آید ،بلکه فرایندی از اکتشاف و یادگیری
است) .(Farasatkhah, 2009aکاربران فناوری نیز باید در
حال یادگیری مداوم باشند و به طور مستمر به صورت
عﻘالنی انتﻘاد کنند و ساز و کارهای الزم را برای پویایی
دارا باشند .از این گذشته ،در دنیای واقعی خدمات دانشی
و در میدان تصمیم نمی توان منتظر دولت بود .از سوی
دیگر منابع دولت مﺤدودیت ها و معر هایی دارد و
کفایت نمی کند .در میدان عمل باید پویایی های درونزا
از جمله در جهت سازش منابع بدیل و در دست داشتن
گزینه های درآمدی وجود داشته باشد .سرانجام آنچه در
این رویکرد نظری از دولت انتظار می رود آن است که
بستری را برای پاسخگویی به تﻘاضا و عرضه خدمات
دانشی و مﺤیط تعاملی آن ها فراهم بیاورد (Nelson and
) .Winter, 1982در همین راستا آرای مربوط به صنعت و
دانشگاه از دیگر تﺤﻘیﻘاتی است که در پیشینة موضوع
وجود دارد .سعاد 26و زاودیه 27در باره مدل همکاری سه
جانﺒه 23دولت ،دانشگاه و صنعت در کشورهای در حال
توسعه در آفریﻘا ،آمریکای التین و آسیا مﺒاحثی را ارایه
داده اند) .(Saad and Zawdie, 2010در این مﺒاحث
بهترین تجربه ها 23و عوامل موثر در آنها بررسی شده
است .نمود رسمی سرمش همکاری های سه جانﺒه و
تجربه های کشورهای آفریﻘایی ،آمریکای التین و
آسیایی]مانند اندونزی ،جاماییکا ،کره ،تانزانیا ،هند،
مالزی ،آمریکای جنوبی ،و برزیل[ در نظریه پل زدن بین
شکاف ها 11از مسایلی مورد بﺤث در این بررسی ها است.
پرکمن 12و والش 11مفهوم کلیدی همکاری دانشگاه و
صنعت را در «علم کار آفرین» 13یافته اند .در این صورت،
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خصایصی کارکردی و نیز پدیدارشناختی در علم به وجود
می آید که اصوالً در دنیای تولید و خدمات نفوذ می کند
و به تﻘاضاهای در آن دامن می زند و این مهمترین منشا
شکل گیری ساختارهای ارتﺒاطی و درونزا و پویا
است) .(Perkmann and Walsh, 2009مار انویچ 14به
موضوعات تعامالت دانشگاه و صنعت از دیدگاه برهم
افزایی اجتماعات یادگیری نگریسته است .مفهومی که وی
بر آن تاکید کرده است« ،هوش کسب و کار» 15است.
وقتی دانشگاه با صنعت ارتﺒاط پیدا می کند ،مسیر دانش
خطی از دانشگاه به صنعت نیست ،بلکه هوش سرشار در

کسب و کار سﺒب به وجود آمدن آگاهی های بر انگیخته
از صنعت در دانشگاه می شود .این امر باعث شکل گیری
اجتماع یادگیرنده(خواهان یادگیری) خواهد شد .آموزش
های دانشگاهی از حالت سنتی خارج می شود .در کالس
های دانشگاهی از یک سو ،دانشجویان غیر سنتی(کسانی
از یادگیرندگان غیر رسمی صنعت شامل تکنسین ها،
کارشناسان و مدیران) و از سوی دیگر آموزشگران غیر
سنتی(استادکاران و حرفه ای های با تجربه و پیش
کسوت) شرکت می کنند(Marjanovic, 2008: P.405-
).415

شكل -3چارچوب های نظری تجاری سازی آموزش عالی

آينده پژوهی تجاری شدن آموزش عالی ايران
آموزش عالی و دانشگاههایی که بصورت فعال و حرفه
ای در تغییر اجتناب ناپذیر پیش روی خود وارد نشتوند و
آینده پژوهی و برنامه ریزی علمی برای رویتارویی بتا ایتن
واقعیت نداشتته باشتد ،در آینتده ستهم بتازار را از دستت
خواهند داد .نشانه هایی دیده می شتود کته دانشتگاهها و
موسسات آموزش عالی و بخش خصوصی برای سود بردن
از این فرصت جدید سهیم خواهند شد .ضرورت و تﻘاضای
یتتادگیری متتداوم و همیشتتگی بتترای دانشتتگاه ،فرصتتت و
ظرفیت بزرگ سودآوری و به تﺒتع آن صترفه اقتصتادی را

فراهم خواهد آورد .آینده پژوهتی تجتاری شتدن آمتوزش
عالی جمهوری اسالمی ایران به عنوان یتک ضترورت متی
تواند با بررسی گذشته ،تغییرات ،روندها ،نشانگرها ،پدیده
های نوظهتور ،پیشتران هتای اصتلی مترتﺒط را شناستایی
نموده و سناریوهای آینده های بدیل تجاری شدن آموزش
عالی در ایران را در مواجهه فعال با عتدم قطعیتت اصتلی
پیشران های مﺤیطی معرفی نماید .واض استت کته افت
زمانی و جغرافیای مکانی این نوع آینده پژوهی بایستی به
روشنی تعریف و تﺒیین گتردد .مﺤﻘﻘتین ایتن مﻘالته افت
چشم انداز  2414جمهوری اسالمی ایتران را بترای طترح
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های آینده پژوهی تجاری شدن آمتوزش عتالی ،پیشتنهاد
نموده و انجام آن را با ساختار نمونه ای زیر به عنوان یتک
طرح کابردی در سط وزارت علوم ،تﺤﻘیﻘات و فنتاوری و
وزارت بهداشتتت ،درمتتان و آمتتوزش پزشتتکی ضتتروری و
اجتناب ناپذار می دانند.

 تﺒیین الزامات ،چالش ها ،تعار ها ،تضادها و عدم
قطعیت های پیشران های مداخله گر در تجاری
سازی آموزش عالی.
 نگاشت سناریوهای آینده های بدیل تجاری شدن
آموزش عالی در ایران  2414در مواجهه فعال با عدم
قطعیت اصلی پیشران های مﺤیطی.

فرضیه
سؤاالت

از آنجایی که آینتده پژوهتی عمتدتاً از نتوع مطالعتات
اکتشافی است و به اثﺒات و رد فرضتیه ای نمتی پتردازد و
پژوهشگران در صدد تﺒیین یک الگوی مفهتومی هستتند،
لذا تمرکز آینده پژوهی تجتاری شتدن آمتوزش عتالی بته
جای قرار گرفتن بر فرضیهها بر سواالت پتژوهش استتوار
شده است .لیکن میتوان این فر را در متغیرهای اصتلی
آینده پژوهی تجاری شدن آموزش عالی ج.ا.ایران پذیرفت:
آینده دانشگاه در افت چشتم انتداز  2414جمهتوری
اسالمی ایران به عوامل و پیشتران هتای مﺤیطتی 16کته
منجر به تجاری شدن آموزش عالی میگردد وابسته است.



اهداف



اهداف آینده پژوهی تجاری شدن آموزش عتالی ج.ا.ایتران
را می توان در دو دسته هدف اصتلی و اهتداف فرعتی بته
شرح زیر تدوین نمود:



الف) هدف اصلی:



آینده پژوهی تجاری شدن آمتوزش عتالی ایتران در افت
چشم انداز  2414در مواجهه فعال بتا پیشتران هتای
مﺤیطی



ب) اهداف فرعی:










شناسایی الگوهای تاریخی حاکم بر تﺤوالت گفتمانی
و تغییرات آموزش عالی در ایران و تﺒیین رویدادهای
حاکم بر آن.
تﺒیین تجاری سازی آموزش عالی و رویکردها ،الگوها،
راهﺒردها و مؤلفه ها آن.
شناسایی عوامی مﺤیطی کلیدی و پیشران های شکل
دهنده به تجاری شدن آموزش عالی و دانشگاه در
ایران.
معرفی ارتﺒاط پیشران های منجر به تجاری سازی
آموزش عالی به آینده یا آینده های دانشگاه در ایران.

آینده پژوهی تجاری شدن آمتوزش عتالی ج.ا.ایتران بایتد
بتواند حداقل به سواالت زیر پاسخ گوید:
الف -سوال اصلی
با توجه به گفتمان حاکم بتر آمتوزش عتالی ایتران و
تاثیرت مﺤیطی ملتی و بتین المللتی ،آینتده هتای بتدیل
دانشتگاه در جمهتوری استالمی ایتران در افت  2414در
مواجهه با تجاری شدن آموزش عالی کدام است؟
ب -سواالت فرعی



الگوهای تاریخی حاکم بر تﺤوالت گفتمانی آموزش
عالی در ایران کدام است؟
تجاری سازی آموزش عالی چیست و ناظر بر کدام
رویکردها ،الگوها ،راهﺒردها و مؤلفه ها است؟
الزامات ،چالش ها ،تعار ها ،تضادها و پیامدهای
تجاری سازی آموزش عالی چیست؟
عوامی مﺤیطی کلیدی حاکم بر تجاری شدن آموزش
عالی در ایران کدام است؟
پیشران های شکل دهنده به تجاری شدن آموزش
عالی و آیندة دانشگاه در ایران کدام اند؟
عدم قطعیت های تجاری شدن آموزش عالی چیست و
چگونه به آینده یا آینده های دانشگاه در ایران شکل
می دهد؟
سناریوهای آینده های بدیل تجاری شدن آموزش
عالی در ایران  2414در مواجهه با عدم قطعیت های
اصلی پیشران های مﺤیطی کدام است؟

فرجا
واقعیت این است که آینده پژوهتی در حتوزه تجتاری
سازی آمتوزش عتالی هنتوز قلمرویتی ناشتناخته در حتال
تکامل و نسﺒتاً بدون تﺤﻘی باقی مانتده استت .از ایتن رو
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بررستتی اصتتول آینتتده پژوهتتی در امتتر تجتتاری شتتدن
آموزش عالی کمتر بچشم می خورد .برای آینده پژوهی در
تجاری شدن آموزش عتالی بایستتی عتالوه بتر توجته بته
مسایل و موضوعات نوظهور و شگفتی ستازها ،بته بررستی
عدم قطعیت های آینده در این حوزه پرداختته و بتا رصتد
متغیرها و بازیگرانی که در آینتده تجتاری شتدن آمتوزش
عالی نﻘش اصلی و اساسی ایفتا متی کننتد ،بته شناستایی
پیش ران های این حوزه اهتمتام ورزیتده و بتدین ترتیتب
عدم قطعیت های آینتده ایتن حتوزه را مشتخص نماینتد.
واض است که تغییرات به خصوص در علتم و فنتاوری بتا
شتاب بسیار سریع به وقوع میپیوندد .افتزایش روزافتزون
وابستگی ملت ها و جوامع بته یکتدیگر و تمرکززدایتی بته
ویژه در حوزه آموزش عالی شتاب فراوانتی گرفتته استت و
کشوره ای مختلف که تمایل روزافتزون بته جهتانی شتدن
دارند ،سعی میکنند بتا حفتظ ویژگتیهتای ملتی ،بتومی،
فرهنگی و دینی خود ،جهانی شدن را نیز در دستتور کتار
قرار دهند.
کاربردهای زیر از انجام آینده پژوهی تجاری شدن آموزش
عالی ج.ا.ایران متصور است:
 بهﺒود و ارتﻘای نگرش سیاست گذاران ،مدیران عالی،
مدیران ارشد و میانی و روسای دانشگاهها به تجاری
سازی آموزش عالی و آینده دانشگاهد
 تﺒیین جهتگیری های بین المللی ،ملی و منطﻘه ای
برای تجاری سازی آموزش عالی در آیندهد
 فراهم کردن بستری برای بکارگیری مناسب اقدامات
قﺒلی و جهت دهی به مطالعات بعدی در حوزه تجاری
سازی آموزش عالی و آینده دانشگاهد
 تعریف سناریوهای آینده های بدیل دانشگاه در ایران
در سایه تجاری سازی آموزش عالید
 ایجاد شرایط پیش نیاز برای تعیین الگوی مطلوب
دانشگاه آینده مﺒتنی بر تجاری شدن آموزش عالی
ایران در اف 2414د
 تولید نمونه کاربردی و راهنما برای طراحی ،تدوین و
اجرای مطالعات آینده پژوهی در حوزه آموزش عالی
کشور.
 آمادگی برای مﻘابله با آینده های پیش رو در تجاری
شدن آموزش عالی کشور و پیش تدبیری آن در

سیاست ها و برنامه های بلند مدت آموزش عالی
کشور.
 فراهم شدن بستری برای اجرای پژوهش های آینده
پژوهی در حوزه آموزش عالی(معطوف به آینده) و
افزودن ابعاد مختلف اجتماعی و انسانی به مﻘوله
آموزش عالی.
 ایجاد توانمندی برای اجرای پرو ه های عملیاتی
آینده پژوهی و آینده نگاری در بخش های مختلف.
همچنین نوآوری های ناشی از بکارگیری رویکردها و
ابزارهای آینده پژوهی به منظور شناسایی آینده های بدیل
دانشگاه در ایران  2414مﺒتنی بر تجاری شدن آموزش
عالی عﺒارت است از:
 نگاه به آینده تجاری شدن آموزش عالی و دانشگاه با
دیدگاهی نظاممند و آیندهپژوهانهد
 تمرکز بر چالشهای تجاری سازی آموزش عالی با در
نظر داشتن اهداف توسعهای در سند چشماندازد
 شناسایی عوامل مﺤیطی کلیدی و پیشران های تاثیر
گذار با تمرکز بر عدمقطعیت های اصلی پیش روی
تجاری شدن آموزش عالید
 ایجاد شرایط الزم برای تﺒیین الگوی مطلوب دانشگاه
آینده در ایران مﺒتنی بر تجاری سازی آموزش عالید
 شناسایی و متناسب سازی روش های آینده پژوهی و
تﺒیین الگوی تلفی و ترکیب این روش ها در
مطالعات حوزه آموزش عالید
فهرست منابع
 )2امیری ,مﺤمدرضا و حیدری ,غالم .)2331( .نﻘش
آفرینی آموزش در توسعه پایدار در گرو تﺤول
دانشکاه ها به «دانشگاه آینده» .سرویس خﺒری
علمی و فناوری(.)31131315117
 )1شریفی ,مهنوش ،شریف-زاده ,ابوالﻘاسم.)2333( .
استلزامات مدیریت حﻘوق مالکیت فکری برای
پیشﺒرد تجاری سازی تﺤﻘیﻘات دانشگاهی .دومین
کنفرانس بین المللی سرمایه فکری ,زنجان.
 )3صﺒاغیان ،زهرا ،فرهنگ دانشگاهی  :یک چارچوب
پژوهشی در رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش

! آيندهپژوهي تجاریشدن آموزش عالي جمهوری اسالمي ايران؛ ضرورت يا الزام/ 14

industry Relations on Public Research; Oxford
University Press.
18) Readings, Bill. (1996). The University in
Ruines: Harvard University Press.
19) Saad, M. and Zawdie, G. (Es) (2010); Theory
and Practice of Triple Helix Model in
Developing Countries; Issues and Challenges.
Rutledge.
20) Schumpeter, J. (1934a); the Theory of
Economic Development; Harvard UN. Press,
Cambridge.
21) Schumpeter, J. (1939b); Business Cycles;
McMillan, New York.
22) Schumpeter, J. (1950); Capitalism, Socialism,
and Democracy Harper; New York

يادداشتها
1

Francis Bacon
Alvin Toffler
3
Power-Shift
4
Manuel Castells
5
Knowledge Base Society & Economy
6
Drucker
7
Chizmar
8
Readings
9
Lyotard
10
Delanty
11
Trends, Events, Images, Actions, Wildcards
12
Neoclassical Theory
13
Market Failure
14
Adam Smith
15
Evolutionary Theory
16
Saad
17
Zawdie
18
Triple Helix
19
Best Practices
20
Bridge in the Gaps
21
Perkmann
22
Walsh
23
Enterpreneurial Science
24
Marjanovic
25
Business Intelligence
26
STEEP(V): Social, Tecnological, Econonic, Ecology,
Political, Values
،بر گرفته از الگوی محیط شناسی راهبردی در حوزه های مختلف اجتماعی
 سیاسی و ارزشی، بوم شناسی، اقتصادی،فناوری
2

 تهران، ویراستة مﺤمد یمنی دوزی سرخابی،عالی
.2333 پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 بررسی الگوی تعامالت.)2333( . مﻘصود,فراستخواه
آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظام های تولید و
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش.خدمات
.64-45 ,26 ,عالی
. تجاری سازی نتایو تﺤﻘیﻘات.)2333( .فکور
.6 ,34 ,رهیافت
 وضعیت پست مدرن.)2331( .فرانسوا- ان,لیوتار
. گام نو: تهران.).Trans , نوروزی.(ح
، فرهنگ.)2333( . داوود, مظفرالدین و قرونه,واعظی
.21 ,12 , برگ فرهنگ.جهانی شدن و آموزش عالی
 آموزش عالی (مفاهیم و، سید احمد،هاشمی
.2331 ،دانشگاه آزاد اسالمی: شیراز،)رویکردها
:

)4

)5
)6
)7
)3

9) Delanty,
Gerard.
(2002).
Challenging
knowledge: The university in the knowledge
society: Taylor & Francis Lyotard, Jean
Francois. (1984). The postmodern condition:
A report on knowledge (Vol. 10): U of
Minnesota Press
10) Drucker. P. F. (1994) . The Practice of
management, New York.
11) Farasatkhah, M.(2009a); A Study on
Organizational Learning in the Industry; The
Case of NPC in Iran; Tehran: National
Petrochemical Company (in Persian).
12) Farasatkhah, M.(2009b); “Three Cognitive
Paths to Indigenous Knowledge in Iran: A
Comparative Study Emphasizing Conceptual,
Structural and Functional Shifts of the
Science”; Iranian Journal of Social Studies,
Vol. 3, No. 1, Spring pp. 97-110 (in Persian).
13) Kovrizhnykh, L. M. (1991); “ Evolution of the
Neoclassical Theory (Historical Review,
1951-1989)”; Phys. Scr. 43, pp. 194-202
14) Marjanovic, Olivera (2008); “Synergetic
Learning Communities: Towards a New
Model of University/Industry Learning
Partnership”;
21st
Bled
Conference
Collaborations:
Overcoming
Boundaries
through Multi-Channel Interaction, June 15 18, 2008; Bled, Slovenia, pp. 405-415.
15) Nelson, Richard R. (2007); Evolutionary and
Neo-Schumpeterian
Approaches
to
Economics; Springer Netherlands.
16) Nelson, R. and Winter, S. (1982); An
Evolutionary Theory of Economic Change;
Harvard Un. Press, Cambridge.
17) Perkmann, M. and Walsh, K. (2009); The Two
Faces of Collaboration: Impacts of University-

