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ي تجاري سازي تحقیقات علوم انسانی و ارایه رو فراي ها چالشواکاوي 
 1یک نظریه زمینه اي

  
  2بختیار محمودپور
  3حمید رحیمیان
  4عباس عباس پور
  5علی دالور

  
  25/09/91 :رشیخ پذیتار   30/02/91 :افتیدرخ یتار

  

  دهیچک
 و یقات دانشگاهیتحقدر د یجد يکردیبه عنوان رو در چند دهه اخیر قیتحق يساز يتجار: نهیزم

   . افته استیگسترش فراوان  یعیعلوم طب
ي فراروي تجاري سازي ها چالشپژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردي تفسیر گرایانه : هدف

  .انسانی شناسایی کندتحقیقات علوم انسانی از نگاه پژوهشگران حوزه علوم 
و از روش مردم  باشد یم ،شناسی کیفی شده از نوع روش هبرد رویکرد پژوهشی به کار: روش

داده هاي این پژوهش با استفاده از روش مشاهده . نگاري براي انجام عملیات تحقیق استفاده شده است
نیک مثلث سازي ترکیب مشارکتی و تکنیک مصاحبه باز و عمیق جمع آوري و سپس با استفاده از تک

هدفمند است و با  -روش نمونه گیري مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیري کیفی. اند شده
نفر از پژوهشگران حوزه علوم انسانی به عنوان نمونه جامعه  14استفاده از شاخص اشباع نظري تعداد 

                                                 
  .با حمایت مالی موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی انجام گرفته استبرگرفته از رساله دکتري مدیریت آموزشی که . 1
   b.mahmodpoor@yahoo.comمسئولعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، نویسنده . 2
   Hamrahimian@yahoo.comاستادیار دانشگاه عالمه طباطبایی . 3
  abbaspour1386@gmail استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی . 4
  alidelavar@atu.ac.irاستاد دانشگاه عالمه طباطبایی . 5
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و مشکالت فراروي  ها چالش به نگرش و دیدگاه آنها نسبت. پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند
  .تجاري سازي تحقیقات علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت

استفاده » نظریه زمینه اي«هاي تحقیق از براي تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه گیري از یافته: ها یافته
به ائه نظریه یا رد آن به ار تأییدشده است و به عبارت دیگر در این پژوهش به جاي آزمون نظریه و 

اي شامل یافته هاي اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه. شود یممحدود پرداخته  صورت
 يتجار يپژوهشگر، بدانگار ي، ناتوان میلیگذار استیسقوالتی همچون هویت علمی علوم انسانی، م

  .باشد یمقات یساختار تحق و يساز
ت یگر هویبه عبارت د. قرار داد» یت علمیهو«مقوله ر یمقوالت را ز یتوان تمامیم: يریجه گینت
ارائه شده  یمین مقوالت مدل پارادایبا استفاده از ا. باشدیم ينه ایه زمین نظریدر ا» مقوله هسته« یعلم

  .است

  .تجاري سازي، علوم انسانی، نظریه زمینه اي، هویت علمی، مدل پارادایمی :واژه دیکل

  مقدمه
 اوضاع تغییر با که داشتند برعهده را انسانی نیروي آموزش نقش تنها ابتدا در ها دانشگاه"

 پدیده این از .شد افزوده آن به نیز پژوهش جوامع، در اواخر قرن نوزدهم نقش نیازهاي و

سنتی  وظیفه بر عالوه پژوهش، آن طی که شود یم یاد ها دانشگاه »اول انقالب«عنوان  تحت
با گسترش  .)110 .، ص2003، 1اتزکویتز( "شد افزوده دانشگاه کارکردهاي آموزش، به

، تحقیق به منظور اشاعه و گسترش ها دانشگاهي پژوهشی و ایجاد مراکز  تحقیقی در ها تیفعال
و به خودي خود فعالیتی  گرفت یمي آموزشی انجام ها تیفعالمرزهاي دانش و به عنوان مکمل 

 نیتأمي تحقیقی ها تیفعالودجه دولت، هزینه از ب که البته بیشتر، رفت یمپسندیده به شمار 
  . شد یم

به ویژه در جوامع توسعه یافته، دیگر  ها دولتي تخصیص منابع ها استیسبا تغییر در "
صرف بودجه هاي کالن براي تحقیق بدون توجه به بازگشت سرمایه جایگاه خود را از دست 

                                                 
1. Etzkowitz 
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بودجه  که داد رخ دوره اي طول در تحوالت این محققین، اعتقاد به. داد و توجیه پذیر نبود

 و همکاران، 1بالدینی( "یافته بود کاهش سرد، جنگ پایان دنبال به پژوهشی عمومی هاي
همین مسئله باعث تغییر نگرش به تحقیق به عنوان فعالیتی صرفاً جهت "). 519. ، ص2006

که تحقیق باید وجود آمد ه گسترش مرزهاي دانش گردید و در پی این تحوالت این انتظار ب
کار رفته است را جبران کند و در رشد و توسعه کشور نقش ه حداقل سرمایه اي که براي آن ب

 را مدرن دانشگاه هاي رقابتی، بسیار جهانی بازار در شدن واقع یعنی جهانی، شرایط .ایفا کند

 يها تیفعال به بیشتر، سرمایه هاي کسب براي خصوصی يها بخش برقراري ارتباط با براي
  ).540. ، ص2005، 2موك( "ساخت وادار و کسب و کار، تجاري
یعنی  ،این تغییر سیاست همزمان با تبدیل تدریجی پارادایم اقتصادي حاکم بر جوامع"

اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه به اقتصاد دانش بنیان بود که در آن دانش عامل اصلی ایجاد ارزش 
 ابزار تولید دانش است، نیتر یاصل ،از آنجا که تحقیق. بود افزوده، تولید ثروت و رشد و توسعه

 زمین، یعنی ثروت، گانه سه کالسیک منابع جایگزین اقتصادي، رشد موتور عنوان به علم

براي  ها دانشگاهدانش تولیدي در ). 109. ، ص 2003اتزکویتز ، ( "شد سرمایه، و کار نیروي
ایجاد مزیت رقابتی و ایفاي نقش توسعه اي خود باید توانایی تبدیل شدن به ثروت و درآمد را 

 و علم تولید ماهیت در دلیل تغییر به ها دانشگاه امروزه که است معتقد اتزکویتز. داشته باشد
توسعه  سومی به نام مشارکت در نقش عالی، آموزش و پژوهش بر عالوه اقتصادي، تولید

ف( اند کردهمنطقه اي، پیدا  و اقتصادي ). 121.ص ، 2000، 3اتزکویتز و لیدسدور
 در دانشگاه نقش ایفاي در نیز رقابتی فشارهاي و سیاسی نفوذهاي منابع، يها تیمحدود

  ).1. ، ص2008 ،5و روبی 4ناگی( گذارند تأثیر ،جامعه

                                                 
1. Baldini 
2. Mok 
3. Leydesdorff 
4. Nagy 
5. Robb 
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 به را ها دانشگاه که بود دانشگاهی وقوع دومین انقالب پیامد آنچه به آن اشاره شد،

 نشان شواهد عینی زیادي .کرد تبدیل توسعه اقتصادي و پژوهش آموزش، براي ايعرصه

 در نهادي اهدافی به فکري، يها ییداراتجاري سازي  و ایجاد که شناسایی، دهند یم

 یک به رسیدن حال در ها دانشگاه واقع در .است شده تبدیل گوناگون، دانشگاهی يها ستمیس

 مأموریت«آموزش، داراي  و پژوهش بر عالوه کارآفرین دانشگاه .هستند کارآفرینانه هویت

  ).313. ، ص2000اتزکویتز و همکاران، ( "اقتصادي هستند یعنی توسعه» سوم
این تغییرات در رویکرد تخصیص منابع و  عوامل ایجاد ثروت سبب شد که جایگاه تحقیق 

زگشت سرمایه اي صرف شده براي آن، تضعیف شود و و نتایج ناشی از آنها بدون توجه به با
و  ها دانشگاهنتایج تحقیقات در چند دهه اخیر در  1منجر به گسترش رویکرد تجاري سازي

دیگر هزینه کردن و انجام تحقیقات و حتی توسعه . مراکز تحقیقاتی کشورهاي توسعه یافته شد
باشد و تنها براي صرف بودجه هاي  اه کتابخانهي جدید که تزئین کننده قفسه هاي ها يفناور

توجیه کننده و جبران کننده هزینه  توانست ینمباشد،  هاآنپژوهشی و بدون بهره برداري از نتایج 
این  مشوق گریدنیز  ها دولتسیاست . شد یمهاي هنگفتی باشد که براي انجام این تحقیقات 

  . نوع تحقیقات نبود
 يها يفناور توسعه به صرفاً اینکه خاطر به آمریکا دانشگاه هاي میالدي 70 دهه در"
 سوق خصوصی يها بخشدر  استفاده سمت به را ها يفناوراین  اینکه تا پرداختند یم جدید

بر همین اساس باید به ). 112. ، ص2003و همکاران،  2سیگل(گرفتند  قرار انتقاد مورد دهند،
گام برداشت تا حداقل هزینه هاي انجام شده  ها پژوهشسمت تجاري سازي و بهره برداري از 

 مند بهرهبهره برداري از منابع کسب شود و جامعه نیز از فواید آنها  بیشتررا جبران کرد، حد
هاي بخش خصوصی و عمومی انتقال نیابد و  و تا زمانی که نتایج تحقیقات به شرکت. گردد

                                                 
1. commercialization    
2. Siegel 
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 "عاید جامعه یا دانشگاه نخواهد شدعمالً سودي از پژوهش   توسط آنها به کار گرفته نشود،

  ).54. ، ص1383فکور، (
 3و فرآیندهایی 2، خدمات1تجاري سازي به معناي تبدیل نتایج تحقیقات به محصوالت"

، و بر کاربردي کردن نتایج )2006، 4دو ونی( موضوع معامالت تجاري باشند توانند یماست که 
قدري ه امروزه ب ،اهمیت این دیدگاه به تحقیق. دارد تأکیدتحقیق و ارزش آفرینی اقتصادي آنها 

و  ها برنامه رأسو آن را در  اند بردهاست که بسیاري از کشورها به نقش آن در توسعه پی 
تجاري سازي  ،و مراکز تحقیقاتی این کشورها ها دانشگاه ؛اند دادهي علمی خود قرار ها استیس

تا هم نقشی را  اند دادهي خود قرار ها تیاولورا  ي تحقیقیها تیفعالتحقیقات و کسب درآمد از 
در رشد و پیشرفت کشور ایفا کنند و هم بودجه مورد نیاز را براي ادامه و گسترش تحقیقات 

در ایران نیز تغییر و تحوالت اقتصادي چه از ناحیه تخصیص منابع و چه از ناحیه . فراهم کنند
را ناگزیر به توجه به این مهم  ها دانشگاهران و تغییر پارادایم اقتصادي مسئوالن، سیاست گذا

توسعه (در برنامه پنجم و چهارم توسعه کشور نیز، خصوصاً در فصل چهارم آن . نموده است
وکارهاي  ، بستر قانونی کالن به منظور گسترش تجاري سازي تحقیقات و ساز)مبتنی بر دانایی

  . اجرایی آن پیش بینی شده است
بنا بر ماهیت  .قرار دارد 5ري سازي تحقیق در تحقیقات علوم طبیعیخاستگاه رویکرد تجا

 شود یمانجام  ها رشتهو نوع تحقیقاتی که در این  صنعتآنها با  تر کینزداین علوم و ارتباط 
به  ،است تر ملموسو  تر آسان ها رشتهفرایند تجاري سازي و تبدیل دانش به فناوري در این 

ها و راهکارهاي ارائه شده در حوزه بسیاري از پژوهش. باشدهمین سبب تقاضا نیز بیشتر می
اي که ؛ به گونهاند شدهمتمرکز  ها رشتهتجاري سازي تحقیق بر روي یافته هاي تحقیقات در این 
و مراکز تحقیقاتی، مستقل  ها دانشگاهاز آن به عنوان شریان حیاتی جهت کسب درآمد براي 

                                                 
1. Downie   
2. services  
3. processes  
4. products   
5. natural science 
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شدن از فواید و آثار  مند بهرهو دانش به جامعه و  1دن آنها از بودجه دولت، انتقال تکنولوژيش
  . شود یمتحقیقات یاد 

و علوم طبیعی  2علوم انسانیبر حسب تفاوت ماهیت در حوزه تحقیق و تولید دانش بین اما 
 3ولی ملموسمحص واضح است که ابداع فناوري، تولید محصول و دانش فنی به صورت کاال یا

 4به همین سبب بازار دانش. آن طور که در علوم طبیعی وجود دارد در علوم انسانی وجود ندارد
ي اجتماعی ها يفناوراین علوم همپاي سایر علوم چندان گسترش پیدا نکرده است و اساساً بازار  

  .ندیآ یمو انسانی واژگان غریبی به نظر 
از عدم شناخت و تفاوت قائل نشدن بین علم و  ي ناشیتا حدود توان یماین مسئله را "

هاي اخیر رابطه میان علم و تکنولوژي چنان نزدیک و  در سال. فناوري در علوم انسانی دانست
درهم تنیده شده که تفکیک قلمرو هر یک به صورت عملی بسیار دشوار و شاید در مواردي 

که  ت واقعیت است، در حالیشناخ »علم«هدف از "). 1386پایا، ( "حتی ناممکن شده است
به همین اعتبار در اولی معیار قابل قبول بودن، . رفع نیازهاي عملی است ،هدف از تکنولوژي

که در  ؛ در حالیدهند یمهاي علمی با واقعیتی است که علی الفرض از آن خبر  انطباق گزاره
فع حاجتی است که به مورد نظر براي ر ]فناوري[  دومی معیار قابلیت پذیرش، کارآمدي ماشین

  ).1387 پایا،( "مورد اشاره خلق شده است ]فناوري[واسطه آن، ماشین 
همین مسئله باعث شده است که به تحقیقات علوم انسانی بیشتر به عنوان تحقیقات بنیادین 

نگاه شود و تجاري سازي تحقیقات  ،علم که هدف آن گسترش معرفت درباره نوع بشر است
آن علی رغم اهمیت و جایگاه علوم انسانی در رشد و پیشرفت جوامع بشري مورد غفلت قرار 

که مقوله تجاري سازي، سازمان، مدیریت و  شود یم تر دردناكاین مسئله زمانی . بگیرد
                                                 
1. technology transfer 
2. humanities 

 ف به این سمت واگر چه علوم انسانی بیشتر با امور ذهنی، معنوي و روحی بشري در ارتباط می باشد و به طبع جهت تحقیقات نیز معط .3
بازار عرضه کرد که از جمله می توان به انواع صورت محصول به  همی باشد اما در این علوم نیز گاهی می توان نتایج تحقیقات را ب

   .اشاره کرد ،هاي آموزشی، فرهنگ ها و دایرة المعارف ها که نتیجه فعالیت ها پژوهشی می باشند فناوري
4. knowledge market 
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ردي کردن علوم حتی علمی و کارب. باشدبازاریابی آن موضوعی در حیطه قلمرو علوم انسانی 

همچون سایر علوم که همواره به عنوان نقطه ضعف  ،انسانی و دست یافتن به قوانین مستحکم
مطرح شده، تا حد زیادي به کاربرد نتایج این  1ها از جانب پوزوتیوست خصوصه این علوم ب

ین ي علمی اها انیبني واقعی زندگی بستگی دارد و همین امر باعث تقویت ها تیموقععلوم در 
  .شود یمعلوم و توجیه کاربردي کردن و تجاري سازي تحقیقات آن 

ي نرم  هاي سخت، اهمیت تکنولوژيها يتکنولوژدر قرن بیست و یکم، در کنار توجه به 
تدریج آشکار تر شده است؛ به عنوان نمونه دولت فرانسه در یک بررسی گسترده آینده  نیز به

براي این کشور به این نکته  ها يفناورترین  منظور تعیین مهمنگارانه که در اواخر قرن بیستم به 
ي نرم نقش بسیار مهمی در تمشیت امور جوامع در ها يتکنولوژ ،پی برد که در جهان آینده

، برعهده خواهند ها دولتو تا حیطه عمل  ها بنگاههاي مختلف، از امور فردي تا سطح  تراز
از جمله . دارند تأکیدآوري در عرصه هاي اجتماعی ي نرم یا سازمانی بر نوها يفناور. داشت
، 3، تنظیم محصوالت بر مبناي خواست مصرف کننده2مدیریت دانش یی از قبیلها يفناور

، ایجاد ابزارهاي نظري مناسب براي مدل 4ي حسی به نحو ترکیبیها ییتواناطراحی متناسب با 
و نظایر  8براي هماهنگی در سازمان ها چارچوب، ایجاد 7قابلیت ردگیري ،6شبیه سازي ،5سازي

یی است که در ها دانشمتکی به  ،ي نرمها يفناوربخش اعظم . اشاره کردتوان  مینظایر آن 
  ).1385پایا، ( حوزه علوم انسانی و اجتماعی بسط یافته است

. امروزه، اهمیت و جایگاه علوم انسانی بر رشد و توسعه جوامع بر هیچ کسی پوشیده نیست
ي تحقیقی ها تیفعالهمین امر باعث ایجاد مراکز تخصصی تحقیق در این علوم در کنار 

                                                 
1. positivism 
2. knowledge management 
3. customization of offerings 
4. sensorial design 
5. modelling 
6. simulation 
7. traceability 
8. coordination in organizations 
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در علوم انسانی شده است و بودجه هاي هنگفتی نیز صرف تحقیق در این حوزه از  ها دانشگاه
رچه قلمرو و هدف این علوم شناخت، مدیریت، رفتار آدمی، ویژگی و گ. شود یمدانش بشر 

ي گوناگون زندگی جمعی و فردي است و به منظور تحقق این هدف ها تیموقعخصایص او در 
و در طول چند دهه گذشته، همزمان با رشد و توسعه علوم گوناگون بشري که در نتیجه 

گوناگونی از علوم انسانی به وجود آمده و رشته هاي  ها شاخه ،پیچیدگی جوامع بوده است
اشاره ... به علم حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و توان یماز جمله . است
ی بوده خصوص هشناخت خصایص و رفتار آدمی در حوزه ب ها رشتههدف هر یک از این . کرد
ر شرایط گوناگون رفتار آدمی د نییتبنتایج تحقیقات آنها به کشف، توصیف و . است

شاید این شناخت، قابلیت تبدیل شدن به محصول و کاالیی ملموس براي عرضه در . پردازند یم
به این نکته مهم توجه  ستاما بای. طور که در علوم طبیعی رایج است را نداشته باشد بازار آن

هاي  نیاز. هاي آدمیان است ناشی از نیاز شود یمجعل  ها يفناوریی که براي کارکردهاکه کرد 
آدمی، به استثناي شماري محدود که ناشی از منشاً بیولوژیک و زیستی انسان است، یکسره 

عامل اصلی و کلیدي تمامی جوامع و ). 1387 پایا،( هاي فرهنگی و برساخته اجتماع هستند نیاز
، در سازمان فعالیت کند یمت تولید ، این انسان است که در صنعباشد یمي آن انسان ها تیفعال
 .باشد یمي جامعه ها بخشانسان بازیگر اصلی تمامی ... و کند یم، در بازار خرید کند یم

یی تبدیل شود که کمک شایان ها يفناوربه  تواند یمشناخت این بازیگر و رفتار همراه وي 
بکند که هدف اصلی تحقیقات علوم انسانی نیز همین  ها بخشتوجه اي به موفقیت و توسعه این 

هاي قابل انتقال، انتشار و خرید و فروش را دارد و امر است که قابلیت تبدیل شدن به فناوري
 ها دانشگاهتحقیقات علوم انسانی را بر همین مبنا به سمت تجاري سازي سوق داد تا هم  توان یم

 کنند یماي که ایجاد وند و هم از طریق ارزش افزودهو مراکز تحقیقاتی از درآمد آن منتفع ش
  .جامعه از آن بهرمند شود و در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد

 انجام يها پژوهش بیشترمروري بر ادبیات تجاري سازي نشان دهنده این مطلب است که 
علوم  ها شاخه صورت کلی به مقوله تجاري سازي یا در رابطه با یکی ازه در رابطه با آن یا ب شده
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تجاري سازي علوم انسانی را  ،صورت ویژهه و پژوهشی که ب اند پرداختهطبیعی به این مسئله 

از جمله مکانسیم هاي که براي تجاري سازي پیشنهاد . یافت نشد ،قرار داده باشدبررسی مورد 
وپاي ي نها شرکت تأسیسبه خدمات مشاوره اي، ثبت پتنت، لیسانس دهی و  توان یمشده است 

 و همکاران،1جاکوب( هاي آموزشی براي متقاضیان دوره یهمتعلق به دانشجویان و اساتید و ارا
ي ها شرکتراه اندازي  ،)2006 و همکاران، 2الندري(، قراردادهاي تحقیقاتی با صنعت )2003

و  3دبارکر( ارتباط دانشگاه و صنعت ،ي انشعابیها شرکتمبتنی بر فناوري به کوشش محققان، 
ي ها یتعاونو  ها هیاتحاد، انتشار آزاد نتایج تحقیقات، قراردادهاي تحقیقاتی، )2005 ،4گلرس

با در نظر گرفتن مختصات  ها وهیشاز همین  توان یم. اشاره کرد) 2000 بوزمن،( تحقیق و توسعه
ي علوم انسانی و شرایط خاص هر کدام از زیر مجموعه هاي آن به همراه سایر شیوه ها یژگیوو 

  .هاي اختصاصی جهت تجاري سازي تحقیقات علوم انسانی استفاده کرد
که  سؤال استبا جمع بندي موارد ذکر شده در واقع این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این 

چرا با وجود تغییر نگاه اقتصادي به تحقیقات و نحوه صرف بودجه هاي تحقیقاتی و حرکت 
تحقیقات سایر علوم در جهت تجاري سازي هنوز تحقیقات علوم انسانی در این جهت حرکت 

محققان  شود یمهاي فراوانی که در زمینه تحقیقات علوم انسانی  ؟ و چرا با وجود هزینهاند نکرده
و شناسایی آنها تالش  ها چالشنیستند؟ این پژوهش با واکاوي این  ها نهیهزبازگشت این به فکر 

  .  ي تجاري سازي تحقیقات علوم انسانی باشدها چالشدارد تا کمکی در جهت رفع 

   روش شناسی
در رابطه با تجاري سازي تحقیقات با استفاده از رویکرد اثبات گرایانه و  ها پژوهش بیشتر
داشته باشند و ضمن  ها چالشدر قالب اعداد و ارقام، استنباطی از  اند کردهرون سعی نگاه از بی

ارائه دهند اما این پژوهش با  ها چالشي براي رفع ها يراهکارطراحی مدل تجاري سازي، 
                                                 
1. Jacob  
2. Landry 
3. Debackere  
4. Veugelers  
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ي فراروي تجاري سازي تحقیقات ها چالشاستفاده از رویکردي تفسیرگرایانه سعی دارد تا 
به عبارت . اه محققان به عنوان عوامل اصلی تولید دانش بازشناسی کندعلوم انسانی را از نگ

موانع  خواهد یم 2و تبیین ایدوگرافیک1دیگر این پژوهش با بهره گیري از رویکردي ایمک
این . پیش روي محققان حوزه علوم انسانی در تجاري سازي نتایج تحقیقات را کشف کند

پژوهش سعی دارد درك، تفسیر و برداشت محققان از اینکه چرا به فکر بازگشت هزینه صرف 
را مورد توجه قرار  دهد و ضمن  کنند ینمو نتایج آنها را تجاري  باشند ینمشده در تحقیقات 

در این فرآیند، خود محققان . این فرآیند بپردازد ها چالشدیشه آنها، به باز شناسایی واکاوي ان
، بنابراین سوژه یا فاعل و مفعولِ اند بودهنیز عنصري از جامعه و درگیر در تعامالت مذکور 

 . باشند یمشناخت یکی 

مینه اي بر همین اساس تحقیق حاضر از لحاظ روش شناسی از نوع کیفی و با روش نظریه ز
با انجام مطالعه میدانی و مشارکت در فرآیندهاي  کنند یمپژوهشگران سعی . انجام شده است

ي فراروي تجاري سازي تحقیقات علوم ها چالشمربوط به موضوع پژوهش به درك و فهم 
انسانی نائل گردند که براي رسیدن به این مهم در مرحله عملیات تحقیق، جهت گردآوري 

از روش نظریه زمینه اي  ها دادهعات از روش قوم نگاري و براي تجزیه و تحلیل و اطال ها داده
  .استفاده شده است

                                                 
١ .)Emic( : درگیر این رویکرد که از پایه هاي اساسی در رویکرد کیفی و تفسیر گرایی می باشد بر درك و تفسیر افراد

در ) Etic(رویکرد  این رویکرد معادل. کید می کندأبررسی به عنوان مبنا و عامل اصلیِ معرفت تدر موضوع یا پدیده مورد 
ی کند و نقش  کید میأو مبتنی بر رویکرد اثبات گرایی است که بر جدا بودن محقق از فرآیند تحقیق ت تحقیقات کم

 .اي و خارج از فرآیند تحقیق براي محقق قائل است واسطه

٢ .)Ideographic( : تبین ایدگرافیک نوعی تبین در رویکرد تفسیر گرایی است که با درجه انتزاعی محدود، توصیفی
 این تبین در مقابل تبین نوموتتیک. عمیق و همه جانبه با تمام جزئیات را از موضوع یا پدیده مورد مطالعه ارائه می دهد

)Nomothetic(  در رویکرد اثباتگرایی قرار دارد که سعی در تبین علی موضوعات و پدیده هاي مورد مشاهده و روابط
  .بین آنها دارد
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  ابزار تحقیق

 ودر پژوهش حاضر جهت گردآوري اطالعات از ابزار مصاحبه باز ساختار نیافته 
با توجه به اینکه پژوهشگران این پژوهش نیز بنا به . نظران و اهل فن استفاده شده است صاحب

همراه با مصاحبه باز از  اند بودهماهیت تحصیلی و شغلی خود به نحوي با موضوع تحقیق درگیر 
، بدیهی است اند کردهمشاهده آزاد و مشاهده مشارکتی براي گردآوري اطالعات استفاده 

که . رندیگ یمناد و مدارك موجود در رابطه با موضوع تحقیق در این حیطه قرار استفاده از اس
مثلث ( 1ي گولیشنتر  کیتکنمجموعه داده هاي گردآوري شده در این پژوهش با استفاده از 

  .شود یمبا هم ترکیب ) سازي

  جامعه، نمونه و روش نمونه گیري
و  ها دانشگاهکه در  ردیگ یمجامعه این پژوهش، پژوهشگران حوزه علوم انسانی را در بر 

  . مراکز تحقیقاتی مشغول تحقیق و پژوهش هستند
و با استفاده  باشد یمروش نمونه گیري در این پژوهش از نوع نمونه گیري تحقیقات کیفی 

ي  نمونه گیري هدفمند و گلوله برفی و شاخص اشباع نظري نسبت به نمونه گیري از ها روشاز 
به این منظور، با استفاده از روش نمونه گیري هدفمند، چند تن از . جامعه پژوهش اقدام شد

پژوهشگران حوزه علوم انسانی شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند و در روش گلوله برفی از 
مصاحبه قرار گرفته بودند خواسته شد سایر افرادي را که در وضعیت مشابهی افرادي که مورد 

. معرفی کنند و از آنها نیز مصاحبه به عمل آمد ،اطالعات بیشتري ارائه بدهند توانند یمهستند و 
و به اطالعات  باشند یماین کار تا زمانی که محقق دریافت که اطالعات دریافتی تکراري 

ادامه پیدا کرد که اصطالحاً در تحقیقات کیفی به آن شاخص اشباع  بیشتري نخواهد رسید
  ).375 .، ص2008 ،3گیون( شود یمگفته  2نظري

                                                 
1. triangulation 
2. theoretical saturation 
3. Given 
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نفر از پژوهشگران حوزه علوم 14با توجه به مراحل و فرآیندهاي گفته شده در باال با تعداد 
یقاتی مشغول امر بودند یا در مراکز تحق ها دانشگاهانسانی که بیشتر آنها از اساتید برجسته 

 ها دادهاگرچه از مصاحبه دوازدهم . پژوهش بودند مورد مصاحبه هاي باز قرار گرفتند
تا نفر چهاردهم ادامه  ها مصاحبهگردآوري شده به اشباع نظري رسیدند اما جهت اطمینان بیشتر 

  .پیدا کردند

  روش تجزیه و تحلیل
نظر به موضوع و اهداف تحقیق، روش تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر روش نظریه زمینه 

براي این واژه در فارسی  که باشد یم) 1گراندد تئوري(اي ترجمه واژه نظریه زمینه. باشد یماي 
، )1386؛  1385، و همکاراننصر (اي  ي مختلفی وضع شده است از جمله نظریه زمینهها معادل

، ) 130. ، ص1386 دانایی فر و همکاران،( ، مفهوم سازي بنیاديها دادهدي، مبتنی بر تئوري بنیا
، 1385 هومن،( و تئوري وابسته به زمینه )91. ، ص1387 بازرگان،( ها دادهتئوري بر خواسته از 

  ).102. ص
کشف «در کتاب خود به نام  1967در سال  3و اشتراوس 2دو جامعه شناس به نام گلیزر"

که نخست ارائه  اند شدهضمن معرفی این روش سه هدف عمده براي آن قائل » 4زمینه ايتئوري 
آنها معتقدند که . اند شدهجمع آوري  ها دادهمتقابل  ریاز تأثباشد که یی میها يتئورمبنایی براي 
      دوم این که منطق یا . شکاف بین تئوري و پژوهش کیفی را پر کند تواند یماین تئوري 

ي کیفی ها پژوهشرا بیان کند و هدف سوم مشروعیت بخشی به  ها دادههاي برخواسته از گونه 
). 63. ، ص2007 ،5ولسرِک( "کاهش یافته بود .م1960هاي  بوده است که اعتبار آنها در دهه

و هم روشی براي تجزیه و تحلیل اطالعات و داده هاي  باشد یماي طرح تحقیق  نظریه زمینه"

                                                 
1. grounded theory 
2. Glaser  
3. Strauss 
4. discovery of grounded theory 
5. Creswell 
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به عنوان روش تجزیه و ") 70. ، ص2008 ،2و نیومن 1ري دینور( "شده استآوري  خام جمع

داده هاي جمع آوري شده حاصل از تحقیقات اجتماعی با رویکرد کیفی و تفسیرگرایانه  تحلیل
اي براي درك و فهم موقعیت  ، نظریهها دادهصورت استقرایی از این  همورد تحلیل قرار گرفته و ب

ماوراي توصیف است  ،ها دادهو به طور خالصه تئوري برخواسته از . شود یممورد پژوهش ارائه 
  ).155. ، ص2008 ،3چارماز( "پردازد یمو به ایجاد یا کشف تئوري 

نوعی  :کنند یمشرح تعریف این را به  ها دادهتئوري برخاسته از  4اشتراوس و کوربین"
ق مشخص کردن عناصر کلیدي استراتژي کیفی براي تدوین تئوري در مورد یک پدیده از طری

،  5،2007کرِیسول( "آن پدیده و سپس طبقه بندي روابط این عناصر درون بستر و فرآیند است
  ).63 .ص

یا آنچه از ابتدا فرضیه نامیده  ها هیقض، ها طبقهاین استراتژي پژوهش بر سه عنصر مفاهیم، 
  .منعطف تشکیل شده استاین روش از مجموعه منظم و در عین حال  .استوار است شود یم

اشتراس با یکی  .م1998و  1990که در سال  دهد یمزمینه اي نشان  سیري در ادبیات نظریه
از همکاران خود به نام کوربین کوشیدند تا فنون و شیوه هاي ارائه این نظریه را به سطح باالتري 

بعد از . و در این راستا چارچوبی ثابت ارائه کردند که با انتقاد گلیرز مواجه شد بخشندارتقا 
مدتی میان این دو نفر اختالف سلیقه روي داد و گلیزر این انتقاد را به اشتراوس وارد کرد که 

پدیدار شود  ها دادهکه نظریه از  شود ینمرویکردش بسیار ساختار یافته و تجویزي است و باعث 
و  6شود و بعد از آنها نیز چارمازموجب توصیف آنها می ،اي تحلیل و ارتباط بین اعمالو به ج

نامیده شد و  1رویکرد دیگري را ارائه کردند که تحت عنوان سازنده گرایی 7سپس کالرك
یسول( کرد یمي را تجویز رتریپذ انعطافراهبردهاي    ).64. ، ص 2007 ،کرِ

                                                 
1. Ridenour  
2. Newman  
3. Charmaz 
4. Corbin 
5. Creswell 
6. Charmaz 
7. Clarke 
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اي با سه رویکرد عمده شامل رویکرد  نظریه زمینهبه طور کلی با مرور تاریخچه 
) چارماز(و رویکرد سازنده گرا ) گلیزر( 3، رویکرد نوخاسته)اشتراوس و کوربن( 2سیستماتیک

کدگذاري مفاهیم و تحلیل  مواجه هستیم که هر کدام در مورد نقش محقق و چگونگی
گفت  توان یمدر کل ). 130. ، ص2006 و همکاران، 4اسکات( یی دارندها تفاوتاطالعات آنها 

با شرایط  تواند یمکه  است رویکردي انعطاف پذیر ]نظریه زمینه اي[ تئوري وابسته به زمینه
در این پژوهش از رویکرد سیستماتیک ).  102. ، ص1385 هومن،( مختلف تطبیق داده شود

  .استفاده شده است
یک رابطه خودمانی میان  کنند یمبیان  6و المپارد 5در نظریه زمینه اي همان گونه که پول

محقق در این  .هنر محقق است، ها دادهداده و محقق وجود دارد پی بردن به تئوري از میان 
و  7اسکات(، ظرفیت شناسایی آنها و مفاهیم آن برخوردار است ها دادهنظریه از دانشی درباره 

     ایند ثابت و از پیش تعییندر واقع روش نظریه زمینه اي از یک فر). 121. ، ص2006 همکاران،
و فرایند جمع آوري اطالعات، تحلیل آنها باهم، همپوشی کامل دارند  کند ینماي پیروي  شده

به عبارت دیگر چون در این روش محقق به دنبال آزمون فرضیه یا تئوري از پیش معلومی نیست 
همزمان با جمع آوري  کند یمو بدون هیچ نظریه مفروضی نسب به جمع آوري اطالعات اقدام 

اطالعات نسبت به تحلیل و بسط آنها و درك رابطه ما بین آنها جهت بهره گیري از این نتایج 
  .در مراحل بعدي جمع آوري و تحلیل و ارائه نظریه زمینه اي، اقدام خواهد کرد

یند کد گذاري ایند اصلی در تکنیک نظریه زمینه اي به عنوان روش تحلیل اطالعات فرافر"
و طبقه بندي از داده هاي خام و استخراج مفاهیم و مقوالت اصلی و روابط بین آنها در 
چارچوب یک تئوري محقق ساخته است که با توجه به شرایط و موقعیت پژوهش نسبت به 
                                                                                                                        
1. constructivism 
2. systematic 
3. emerging 
4. Scott 
5. Pole 
6. Lampard 
7. Scott  
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ي تجزیه و ها روشاین فرایند مبناي اصلی تمایز این شیوه از سایر . ارائه آن اقدام خواهد کرد

اساس جهت تحلیل اطالعات در این شیوه یعنی  نیبر ا. یل اطالعات در پژوهش کیفی استتحل
کدگذاري  - 2 1کدگذاري باز- 1 شود یمنظریه زمینه اي از سه شیوه کد گذاري استفاده 

  ).439. ، ص2007 ،4کوهن و همکاران("  3کد گذاري انتخابی -3 2محوري
ده هاي خام تفکیک، مفهوم بندي و کدگذاري روند یا فرایندي است که طی آن دا"

در . اي نهایی را ارائه کنداي که حاصل این فرایند بتواند نظریه زمینه، به گونهشوند یمترکیب 
در مرحله "). 198. ، ص2004 ،5اولیري( "است» مفهوم«فرآیند کد گذاري، واحد تحلیل 

مقولۀ "عمده همراه با گذاري باز، مفاهیم اولیه، در مرحله کدگذاري محوري، مقوالت  کد
باید قدرت تحلیلی داشته باشد و دیگر مقوالت را نیز  »مقولۀ هسته«. شوند یماستخراج  6"هسته

در مرحله کد بندي انتخابی که همراه با بررسی دقیق ). 131. ، ص2008 ،7گیوین( "پوشش دهد
آنها  ،پرداخته به تحلیل ها دادهپژوهشگر در عمق  ،و کدبندي دو مرحله قبلی است ها دادهدقیق 

اي و هدف اصلی پژوهش براي درك موقعیت بوده زمینه ا در قالب نظریه اي که همان نظریهر
یسول( دهدمی است، ارائه یند محقق بعد از تعیین مقوله اکه در این فر). 67. ، ص2007 ،8کرِ

محوري را در قالب یک مدل پارادایمی ترسیم ه محوري یا هسته، سایر مقوالت حول مقول
زمینه اي یا نظریه مبتنی بر داده است باید داراي سه  هاین مدل که در واقع همان نظری. کند یم
200. ، ص1387 محمدپور و ایمان،( باشد امدهایپعد شرایط، تعامالت و ب .(  

  :زیر مشاهده کرد در هولوگرام توان یمطور خالصه ه مراحل و نحو انجام پژوهش را ب
  

                                                 
1. open coding 
2. axial coding 
3. selective coding 
4. Cohen 
5. O’LEARY 
6. Core Category 
7. Given 
8. Creswell 
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  پژوهش مراحل انجام نمودار .1 کلش

  هاي پژوهشیافته
ي فراروي ها چالشطور که قبالً بیان شد این پژوهش با هدف واکاوي و شناخت  همان

اي انجام شده است که براي  تجاري سازي تحقیقات علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه
جهت اطمینان و دقت بیشتر، در دو مرحله نسبت  ،رسیدن به این مهم در مرحله کد گذاري باز

مفهوم از مصاحبه با  36به کدگذاري مفاهیم اولیه اقدام شده است که در مرحله اول تعداد 
وم کدگذاري باز سپس این مفاهیم در مرحله د. پژوهشگران حوزه علوم انسانی استخراج گردید

در مرحله بعد که . کدگذاري شدند تر یانتزاعمفهوم  11جهت انسجام بیشتر در قالب 
در ) کدگذاري باز(مفاهیم اولیه استخراج شده در مرحله قبل  شود یمکدگذاري محوري نامیده 

تري گولیش، و  
ترکیب داده هاي  
منابع اطالعاتی  

مختلف

تجربیات  
و 

مشاهدات 

مصاحبه 
با افراد  
اهل فن

بررسی 
اسناد و  
مدارك  
موجود طبقه بندي  

داده ها و  
استخراج  
مفاهیم اولیه

استخراج  
مقوالت 
عمده و  
هسته اي

ارایه نظریه  
زمینه اي

  گذاري کد
 انتخابی

  گذاري کد
 محوري

  گذاري کد
 باز
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این مقوالت عمده از لحاظ انتزاعی بودن در سطح  .مقوله عمده طبقه بندي شدند 5قالب 
 -3 سیاست گذاري -2هویت علمی  - 1: ري نسبت به مفاهیم مرحله قبل قرار دارند و شاملباالت

مقوله هویت . باشند یم ساختار تحقیقات - 5 بدانگاري تجاري سازي - 4 پژوهشگرناتوان میلی 
تشابه لغوي بین برخی مفاهیم و . مقوله هسته اي در این مرحله استخراج گردید عنوانعلمی به 

در بسیاري از . دست آمده از نقطه نظر روش شناسی نظریه زمینه اي ایرادي ندارده مقوله هاي ب
و یا در سطحی باالتر مقوله  ودموارد برخی مفاهیم ممکن است در تولید مقوله عمده به کار ر

؛ 2006چارماز( "هسته اي ممکن است با یک یا چند مقوله عمده داراي تشابه لغوي باشد
این مفاهیم و ). 15. ، ص1388 به نقل از بوستانی و محمدپور،؛ 2008، کوربین و اشتروس

که در مرحله . اند شدهذکر  1اي به تفکیک در جدول شماره  مقوالت محوري و مقوله هسته
سوم کد گذاري یعنی کدگذاري انتخابی  براساس این مقوالت یک نظریه زمینه اي در قالب 

اختصار به توضیح هر کدام از این مقوالت و مقایسه آن با مدل پارادایمی ارائه شد که در زیر به 
  .ادبیات پژوهش خواهیم  پرداخت

  نشان دهنده مفاهیم، مقوالت و مقوله هسته اي استخراج شده از داده هاي خام. 1جدول 

  )کد گذاري اولیه(مفاهیم 
  )کدگذاري ثانویه(مفاهیم

  
مقوالت 
  عمده

  مقوله هسته اي

هویت علوم   موانع ذاتی  جایگاه، کارکرد، کاربردماهیت و چیستی، 
  انسانی

  

می
ت عل

هوی
  

  موانع نگرشی  عدم درك اهمیت، ناآگاهی عمومی

  موانع آکادمیک  آموزش،ترجمه

 روابطنظام ارتقائ و امتیازدهی،نحو تخصیص منابع، 
، ارزش بیشتر آموزش بر پژوهش، صنعت/ دانشگاه

  تعداد مقاله
سیاست   ي تشویقیها استیس

  گذاري
  بستر سازي  بودجه از طرف دولت نیتأمضعف نظام ارتباط، 

ناتوان میلی    موانع مهارتی  نیازهايشناسایی  ،هاي بازاریابی مهارت
  موانع انگیزشی ، عدمفرهنگ کارآفرینانهضعف  عدم احساس نیاز،  پژوهشگر
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 کردن سمبل و واکنی خود سر انگیزه، روحیه از

 تضاد وظایف، توسعه علمی، مخالفتآزادي علمی،  

  در مراکز علمی، علوم نورانی تفکر بنگاهی با
بد انگاري   موانع فکري

تجاري 
  موانع حقوقی  حقوق مالکیت معنوي، سهم و درآمد پژوهشگر  سازي

تغییر  مشکالت و پیچیدگی تحقیق، کیفیت اجرا،
  پذیري نتایج، میزان اجرایی شدن نتایج

علوم موانع تحقیق در 
  انسانی

ساختار 
عدم اعتماد و باور به نتایج، فاصله تئوري و عمل،   تحقیقات

تزیینی و ریا کاري پژوهشی، ماهیت   يها پژوهش
  تکنولوژي انسانی

موانع تکنولوژي در علوم 
  انسانی

  هویت علمی) 1
ي که پژوهشگران عرصه علوم انسانی در مسیر تجاري سازي ها چالشبسیار از موانع و 

تحقیقات به آن اشاره کردند ناشی از  ماهیت و چستی علوم انسانی، نامشخص بودن کارکرد و 
 دیربازاز . که موانع ذاتی علوم انسانی در مسیر تجاري سازي هستند. کاربرد آن در جامعه است

علوم انسانی علم است؟ آیا  واقعاًري بوده است که آیا این بحث در بین فالسفه و اندیشمندان جا
همچون علوم طبیعی در رفاه و پیشرفت جامعه نقش ایفاء کند؟ تسلط پارادایم اثبات  توانند یم

در دوران گذشته بر علم بشر و ارزیابی علوم انسانی با معیارهاي علوم فنی براي  1گرایی
هنوز آثار رسوخ کرده این ذهنیت در بین . راندعلوم انسانی را به حاشیه  ،ي مدیديها مدت

بر همین اساس هنوز جایگاه . باقی مانده است ،اقشار مختلف جامعه، از اندیشمند گرفته تا عوام
علوم انسانی در بین دانش بشري مبهم و عدم درك اهمیت آن باعث ناآگاهی عمومی از 

ه با سایر حوزه هاي دانش بشري نگرش به آن به عنوان علم در مقایس. کارکرد آن شده است
 2دارد یمبر همین اساس است که یکی از پژوهشگران حوزه علوم انسانی اظهار . باشدضعیف می

                                                 
1. positivism  

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 

37  
 

 
ت

قیقا
ي تح

ساز
ي 

تجار
ي 

رارو
ي ف

ش ها
 چال

وي
واکا

...  
نگاه به علوم انسانی به عنوان یک علم در جامعه هنوز بسیار ضعیف است و بسیار از « 1دارد یم

 تواند یمی هم دارند به علوم انسانی به عنوان علومی که یاجرا تیمسئول بعضی از آنهاافراد که 
باوري به علم و کاربردي بودن آن . کنند ینمنگاه  ،براي پیشرفت و توسعه کشور مفید باشد

هاي فنی نسبت به  باعث شده است که تحصیل در رشته ،همین نگاه در عوام جامعه اثر. ندارند
برخوردار باشد و به علوم انسانی به عنوان رشته اي ویت بیشتري اولرشته هاي علوم انسانی از 

در رشته هاي ریاضی و فیزیک و علوم تجربی موفق  توانند ینمکه افرادي که  شود یمنگاه 
  » .ندیآ یمها  شوند به این رشته

ضعف نظام آموزش و متون علوم انسانی یکی دیگر از مشکالتی است که علوم انسانی در 
نبود تولیدات علمی، ترجمه اي . ري سازي تحقیقات با آن مواجه استتجادر ایران و به طبع 

جاي آموزش اندیشیدن باعث شده ه هاي دیگران ب منابع علمی، آموزش اندیشه بیشتربودن 
محققان تربیت شده در این علوم نیز به نقد، آزمون و باز تولید اندیشه دیگران در قالب تحقیقات 

  .و اندیشه هاي جدید ناتوان باشند ها دهیاخود بپردازند و از ارائه 
اهم موارد ذکر شده در این بخش که بیشتر موانع ذاتی، نگرشی و آکادمیک علوم انسانی 

نتایج این بخش از تحقیق که به ضعف . اند شدهطبقه بندي » هویت علمی«بودند ذیل مقوله 
همخوانی ) 1387(ات عزیزيجایگاه و نظام آموزشی علوم انسانی در کشور اشاره دارد با تحقیق

  .دارد

  

  

                                                 
در مصاحبه خود با  افرادمطالبی که در داخل گیومه آورده شده است عین گفته ها و واژه هاي به کار رفته از طرف . 1

پژوهشگر است و استفاده از نقل قول مستقیم  مصاحبه شوند گان یکی از ابزارهاي اصلی براي انتقال درك و مفهوم و تفسیر 
  ).66. ، ص2007ول،کریس(اي است زمینهروش نظریه  آنها از پدیده مورد نظر در
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  سیاست گذاري) 2
حاکم و بستر هاي  ها استیسعمدتاً ناشی از   اند گرفتهي که در این طبقه قرار ها چالش

بر همین اساس مفاهیم مربوطه در مرحله . موجود در مراکز دانشگاهی و تحقیقی کشور است
که اشاره به  اند شدهي گذار نام» سیاست گذاري«کدگذاري محوري تحت عنوان مقوله عمده 

و بسترهاي موجود در جهت رویکرد تجاري سازي تحقیق چندان  ها استیساین مسئله دارد که 
هنوز تعداد مقاالت . کنند یمي و وظایف سنتی عمل ها ارزشو در جهت همان . اند نکردهتغییر 

ي پژوهشی بدون توجه به سودمندي و کاربرد، مالك ارتقائ اعضاي ها طرحمنتشر شده، انجام 
بودجه تحقیقات به روال گذشته از طرف دولت و  براساس . هیئت علمی و پژوهشی هستند

رابطه بین صنعت و دانشگاه هنوز در جایگاه . شود یمو تخصیص داده  نیتأممعیارهاي سنتی 
ي سیاست ها چالشبر پژوهش از عمدترین ارزش گذاري بیشتر آموزش . مطلوب قرار ندارد

که یکی از پژوهشگران  بطوري. قرار گرفتند تأکیدکه از طرف پژوهشگران مورد گذاري است 
از نظر دانشگاه و وزارت علوم فقط « عنوان کرد باشند یممورد مصاحبه که از اساتید دانشگاه 

ك ارزیابی و ارتقائ هیئت و مال باشد یمي پژوهشی و مقاالت منتشر شده مهم ها طرحتعداد 
علمی است و به هیچ عنوان به اینکه این تحقیق چه کاربرد و گره از چه مشکل جامعه باز 

  .»، توجه نداردکند یم
و اقداماتی است چه رابطه صنعت و دانشگاه از دیر باز مورد توجه سیاست گذاري بوده  اگر

نظام . طور شایسته و بایسته برقرار نشده استه در این راستا انجام شده است اما هنوز این رابطه ب
یید در تأ. و شبکه ارتباطی بین تولید کنندگان دانش با مراکز بهره برداري کننده وجود ندارد

اگرچه دولت بر رابطه «به اظهارت یک محقق اشاره کرد که عنوان کرد  توان یماین مطلب 
 ،موفق به برقراري رابطه پایداري و محکمی نشده هنوزدارند اما  تأکیدصنعت و دانشگاه خیلی 

و شعار باقی مانده است و اعتمادي که صنعت باید به دانشگاه داشته  ها شیهمادر حد برگزاري 
هنوز بودجه دانشگاه هاي دولتی از طرف دولت و دانشگاه هاي غیر . »وجود نیامده استه باشد ب

و تالش در جهت کسب منابع  شود یم نیأمتصورت سنتی از طریق دریافت شهریه ه دولتی ب
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ي سیاست گذاري در این پژوهش با نتایج حاصل از ها چالشیافته هاي . شود ینمجدید 

  .خوانی دارد هم) 1999( 2مک کینلی .وك 1هاولز .جو ) 1389( پژوهش پورعزت و همکاران

  ناتوان میلی پژوهشگر) 3
ي فراروي تجاري سازي تحقیقات علوم انسانی مربوط به عدم انگیزش و ها چالشبخش از 

ناتوان «که با سازه محقق ساخته  شود یممهارت پژوهشگر در تجاري سازي نتایج تحقیقات 
پژوهشگران حوزه  بیشترهاي این پژوهش  براساس یافته. اند شدهطبقه بندي » میلی پژوهشگر

هاي جامعه و  تحقیقات علوم انسانی بیان داشتنه اند که مهارتی براي بازار یابی و شناسایی نیاز
ي بدیع و کاربردي از طرف ها پژوهشبه همین علت حتی وقتی . تجاري سازي تحقیقات ندارند

و افزایش دهنده  اه کتابخانهصرفاً زینت بخش قفسه  شود یمو مراکز تحقیقاتی انجام  ها دانشگاه
آمار کارنامه هاي پژوهشی این مراکز است و حلقه کاربردي کردن و پیاده سازي نتایج 

یک مرکز تحقیقاتی از  به عنوان نمونه یک پژوهشگر. باشد یمتحقیقات در محیط واقعی مفقود 
ات پژوهشی در این مرکز ساالنه تحقیقات فراوانی با استفاده از اعتبار«علوم انسانی عنوان داشت 

. شود یمصورت مقاله منعکس  هکه تنها نتایج آن در مجالت علمی ب رسد یمخود مرکز به انجام 
در حالی که این تحقیقات برگرفته از مسائل و مشکالت جامعه هستند و در صورت استفاده از 

  .»در برطرف کردن این مسائل کمک فراوانی بکنند توانند یمنتایج آنها 
احساس نیاز و نداشتن انگیزه کافی از طرف پژوهشگر، ضعف فرهنگ  از طرف دیگر عدم

ي حوزه ها چالشکارآفرینی و وجود روحیه سمبل کردن در بین عده اي از پژوهشگران از 
براساس عالقه و  صرفاًهمین امر باعث شده است که پژوهشگران  .باشد یمتجاري سازي 

خواست خود نسبت به انجام پژوهش اقدام کنند تا از این رهگذر امتیازات پژوهشی خود را 
صورت مقاله در ه اي که بخواهد از نتایج تحقیقات بکند انتشار آن ب استفاده بیشترافزایش دهد و 

ه و ب به هیچ عنوان دغدغه و مسئله اي به عنوان کاربردي کردن. باشد یممجالت علمی 
                                                 
1. J. Howells  
2. McKinlay 
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در این بخش با پژوهش سیکل  .دست آمده مقوله عمده ب .کارگیري نتایج تحقیقات خود ندارد
  . همخوانی دارد) 2003(و همکاران 

  بدانگاري تجاري سازي) 4 
تضاد بین تجاري سازي با  شیدایپمغایرت دانستن تجاري سازي تحقیق با آزادي علمی، 

 توسعه شدن کشیده چالش ، بهوظایف سنتی دانشگاه در زمینه آموزش و تحقیقات بنیادي

، مخالفت با استقرار تفکر بنگاهی در مراکز علمی، پنداشتن علوم انسانی به ها دانشگاه در علمی
جاري سازي موانع عقیدتی و فکري در جهت مخالف با ت نیتر عمدهعنوان علوم نورانی از 

بسیار از پژوهشگران مورد مصاحبه دیدگاه منفی خود را نسبت به تجاري . باشند یمتحقیق 
یکی از مصاحبه  ،به عنوان نمونه .دو آن را به صراحت بیان نمودن ندسازي مخفی نکرد

یا یکی . »تولید علم است نه تولید ثروت ،وظیفه دانشگاه«: دارد یمشوندگان به صراحت عنوان 
فروش و کسب  ،اند گرفتهعلوم انسانی از تفکر و اندیشه آدمی نشأت «دیگو یمدیگر از آنها 

و اندیشمندان براي توسعه دانش و کسب معرفت  کند یمدرآمد از تفکر امر مذموم جلو 
  .»نه کسب پول شندیاند یم

ازي تحقیق از طرف پژوهشگران آنها را با از طرف دیگر حتی روي آوردن به تجاري س
که  کند یمي مالکیت معنوي و نامشخص بودن سهم پژوهشگر از درآمد آن مواجه ها چالش

به عنوان نمونه یکی . کند یمعرصه را بر اشتیاق و تمایل پژوهشگران براي تجاري سازي تنگ 
صورت کاالهاي ه انی بهاي تحقیقات علوم انس عمده دستاورد«: از پژوهشگران عنوان داشت

که نبود قانون کپی رایت، تکثیر و فروش غیر مجاز، عدم حمایت قانون  شوند یمفرهنگی تولید 
  . »ي نصیب خالق آنها نشودمعنواز صاحبان اثر باعث شده است عمالً منفعتی جز ارزش 

ي فکري و حقوقی ذکر شده در این بخش عمدتاً خود پدیده تجاري سازي و ها چالش
             ي پژوهشگران عرصه تحقیقات علوم انسانی در مورد آن را در برها پنداشترها و انگا

می گرفتند که بر همین اساس مفاهیم ذکر شده در این بخش تحت مقوله بدانگاري تجاري 
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...  
 يروکه بر ) 2005( 1کوتینالتی و) 1390( پژوهش عباسی و همکاران. اند شدهسازي طبقه بندي 

و آزادي علمی انجام گرفته است در  ها دانشگاهي سنتی ها ارزشرویکرد تجاري سازي بر  ریتأث
  .باشند یمیید یافته هاي این بخش از پژوهش أراستاي ت

  ساختار تحقیقات) 5
 تر متفاوتو به طبع نتایج گرفتن مقوله ساختار تحقیقات اشاره به روش متفاوت انجام 

موانع تحقیق و تکنولوژیک علوم انسانی و به این مقوله عمده . تحقیقات علوم انسانی دارد
  .پرداخته استمفاهیم مرتبط با آنها 

ماهیت متفاوت علوم انسانی از سایر علوم بشري باعث متفاوت شدن تحقیقات آن نیز شده 
ناشی از همین ي تجاري سازي تحقیقات علوم انسانی ها چالشاست که بخشی دیگري از 

ي تحقیق، کیفیت اجرا، تغییر پذیري نتایج تحقیق، ها یدگیچیپمشکالت و . باشد یمتفاوت 
بر همین . میزان اجراي شدن یافته هاي تحقیق از جمله موانع عمده تحقیق در علوم انسانی هستند

سر و کار داشتن علوم انسانی با موجودي هوشمند، سیال «: اساس یک پژوهشگر اظهار داشت
باعث شده است  دهد یمانفرادي از خود نشان به نام انسان که رفتاري متفاوت در حالت جمع و 

ه ی و کیفی نتایج بهتري بهنوز پژوهشگران نتواند در مورد اینکه کدام رویکرد از تحقیقات کم
به موقعیت دیگر  دیآ یمدست ه ، به توافق برسند و نتیجه اي که از موقعیت بدهند یمدست 

  .»تعمیم دهند
یج، فاصله بین تئوري و عمل در علوم انسانی، از طرف دیگر عدم اعتماد و باور به نتا

ي تزئینی و ریا کارانه، ماهیت متفاوت و نرم تکنولوژي انسانی موانع تکنولوژیک در ها پژوهش
ي که ها یپژوهش بیشتر«: به عنوان نمونه پژوهشگري عنوان داشت. دهند یمعلوم انسانی را شکل 

استفاده عینی و ملموس از آن در عرصه عمل  نه براي کاربرد و شود یمدر علوم انسانی انجام 
ي پژوهشی و پوز دادن آن است و تنها حالت تزئینی دارند ها تیفعالبلکه خالی نبودن عریضه از 

                                                 
1. Kutinlaty 
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یافته این بخش از تحقیق با . »ماند یماگر هم خیلی پژوهش خوبی باشد تنها در حد تئوري باقی 
صورت کلی مورد ه سازي تحقیقات را ب که تجاري) 1995( 2و هارمیزن 1بیمانزیافته هاي 

  .خوانی دارد هم ،اند دادهبررسی قرار 

  بحث و نتیجه گیري

بر این اساس . انتخاب شد» مقوله هسته«در این پژوهش مقوله هویت علوم انسانی به عنوان 
 زیر این مقوله قرار داد و در ارتباط با این مقوله فرض توان یمتمامی مقوالت دیگر را به نوعی 

  :باشد یمبه این شرح  ،شرایط انتخاب مقوله هسته. کرد
به اندازه کافی، کلی و در برگیرنده سایر مشکالت و مسایل باشد و بتوان آنها را زیر  -

 .این مقوله قرار داد

 .جنبه تحلیلی داشته باشد ،مقوله هسته اي -

 .به نوعی در ارتباط و یا ناشی از آن باشند ها چالشچالشی ریشه اي که سایر  -

به دفعات از طرف پژوهشگران در هنگام مصاحبه به انواع و اقسام اشکال مورد اشاره  -
 .قرار گرفته باشد

در یک پژوهش کیفی با استفاده از نظریه زمینه اي بعد از استخراج مقوالت عمده و تعیین 
اي با استفاده از مقوالت عمده ارائه  زمینه هظریاي در مرحله کدگذاري انتخابی ن مقوله هسته

در چارچوب یک مدل  3که در این پژوهش نیز با استفاده از تعقیب خط اصلی داستان گردد یم
 هنسبت به ارائه نظری باشد یمتعامالت و پیامد  ،یندهااپارادایمی که در بر گیرنده شرایط، فر

هویت علوم انسانی به عنوان شرایط       عمدهبر این اساس مقوله . شده استاي اقدام  زمینه
ساختار . گذاشته است ریتأث یانساناي بر پدیده عدم تجاري سازي تحقیقات علوم  زمینه

از ماهیت و جایگاه علوم انسانی هستند به  خود متأثرتحقیقات و بسترها و سیاست حاکم که 
                                                 
1. Biemans  
2. Harmsen 
3. story line  

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 

43  
 

 
ت

قیقا
ي تح

ساز
ي 

تجار
ي 

رارو
ي ف

ش ها
 چال

وي
واکا

...  
جاري سازي در این بین بد انگاري ت. باشند یمی بر پدیده مورد بحث اثر گذار عنوان شرایط علّ

گر در جهت تشدید عدم تمایل براي تجاري سازي تحقیق عمل نمود  به عنوان شرایط مداخله
میلی پژوهشگران شده که  یعدي در تعامل و کنش متقابل باهم موجب ناتوانکه این شرایط سه ب

همان بدین ترتیب . پیامد آن عدم تجاري سازي و ضعف بیش از پیش هویت علوم انسانی است
 اند شدهنمایش داده شده است شرایط این مدل پارادایمی در سه طبقه ارائه  2که در شکل  طور

موانع ذاتی، نگرشی و آکادمیک به عنوان  هویت و ماهیت خاص علوم انسانی،: لکه شام
ي تشویقی و بستري ها استیساي، ساختار تحقیقات خاص علوم انسانی، عدم  شرایط زمینه

ی، بد انگاري تجاري سازي همچون شرایط ازي براي تجاري سازي به عنوان شرایط علّس
هم موجب عدم توانایی و بی میل پژوهشگران براي  مداخله گر، که تعامل و کنش متقابل آنها با

تجاري سازي تحقیقات علوم انسانی شده است که تضعیف بیش از پیش هویت علوم انسانی 
  .  دباش یمپیامد این چرخه 
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  علوم انسانیهاي فراروي تجاري سازي تحقیقات مدل پارادایمی چالش .2شکل 

تغییر پارادایم اقتصادي حاکم بر جوامع و حرکت از اقتصاد صنعتی به سوي اقتصاد دانش 
و  ها دانشگاهاز بودجه دولتی و لزوم نقش آفرینی بیش از پیش  ها دانشگاهبنیان،  مستقل شدن 

مراکز تحقیقی در رشد و توسعه جوامع از یک سو باعث روي آوردن به رویکرد تجاري سازي 
از سوي دیگر ماهیت . تحقیق و کسب سود و ایجاد ارزش افزوده از آنها براي جوامع بشري شد

خاص و تفاوت ذاتی علوم انسانی با سایر علوم بشري، و سر و کار داشتن بیشتر رشته هاي آن با 
وس و نتایج ثابت، باعث ضعف من محصوالت ملآورددست ه امور ذهنی و معنوي و عدم ب
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در این شرایط و . آگاهی عمومی در مورد کارکرد و کاربرد آن شده استجایگاه آن و نا

ي ها يفناوراوضاع اگر علوم انسانی و تحقیقات آن نتواند با رویکرد تجاري سازي و تولید 
کند  فاءیانقشی بیش از پیش  ،در رشد و شکوفایی و رفع مسائل و مشکالت جامعه ،خاص خود

اي خواهد  هد و نقشی حاشیوش میعلوم طبیعی تضعیف تر جایگاه و هویت آن در مقابل سایر 
  . یافت

رویکرد تجاري سازي به تحقیق این فرصت را براي علوم انسانی فراهم آورده که از حالت 
دانش و علم تولیدي خود را به جامعه عرضه  و همچنین تئوري و نظریه پردازي فاصله بگیرد

در  ،دست آمده از آنهاه ي انسانی و فرهنگی بها يفناوربا کاربردي کردن تحقیقات و . کند
ه نقش تحول آفرین خود در رشد و حرکت ب فاءیاعرصه عمل و محیط واقعی جامعه، ضمن 

جایگاه مهم و ارزشمند خود را در میان علوم بشري  ،سوي پیشرفت و حل مشکالت جامعه
  . کند میبازیابی و نگاه عموم جامعه را متوجه اهمیت و کارکرد خود 

باید ضمن بستر اساس دولت و هیئت حاکم بر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی  نیبر هم
ه وجود آوردن ب، ي الزمها مهارتثر، نسبت به ایجاد ؤي تشویقی مها استیسعمال ا سازي،

فرهنگ تجاري سازي در پژوهشگران عرصه علوم انسانی و سوق دادن آنها به سمت  انگیزش،
تجاري سازي به عنوان یک  ،به این نکته توجه داشت ستبای. نداقدام ک ،تجاري سازي تحقیق

آثار منفی با خود به  تبعات و تواند یمپدیده جدید در عرصه تولید علم مثل هر پدیده جدیدي 
 بیشتر با هوشمندي و آگاه سازي ضمن کاستن از این اثرات به حد توان یمهمراه داشته باشد که 

 ، دربدون آنکه عرصه تولید علم و اندیشه. بهره برداري از فواید و مزایاي آن پرداخت
  .چالش و معضالت بازار قرار گیرد ،درگیري

براساس نتایج این پژوهش، پیشنهادهاي کاربردي همچون بستر و فرهنگ سازي تجاري 
ي ها پژوهشها، انجام ایجاد انگیزه و تشویق آن ،سازي، تغییر نظام ارتقاء اعضاي هیئت علمی

گیري تحقیق، ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت و  مسئله محور، ایجاد مراکز بازاریابی و سفارش
نتایج تحقیقات در محیط واقعی و ارائه گزارش  کار بستن هبانتقال فناوري خاص علوم انسانی،  
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تغییر  و فرهنگی وي انسانی ها يفناور  ي انشعابی ویژهها شرکتاز نتیجه آن، ایجاد برند و 
  .گردد یمو مراکز تحقیقی جهت گسترش رویکرد تجاري سازي ارائه  ها دانشگاهي ها استیس

که این مطالعه با رویکردي تفسیر گرا و برخواسته از تجزیه و تحلیل  شود یمدر پایان یادآوري 
عامل در انجام  نیتر یاصلنظرات پژوهشگران علوم انسانی و نوع نگاهی که خود آنها به عنوان 

آن بوده تا با استفاده از منطق روش تحقیق  به دنبالو  باشد یمتحقیق، به تجاري سازي دارند، 
کیفی و ابزار نظریه زمینه اي، نظریه موقعیتی، خاص، استقرایی و ایدوگرافیک و با در نظر 

علوم  ي تحقیقاتي تجاري سازها چالشگرفتن شرایط، تعامالت و پیامدها براي شناسایی 
این . پیشنهاداتی در جهت رفع آنها ارائه دهد ،و با توجه به یافته هاي پژوهش انسانی ارائه کند
بازتاب فهم و نگرش پژوهشگران به مشکالتی است که در تجاري سازي تحقیق  ،نظریه در واقع

رو هستندو محقق، به عنوان مشارکت کننده در فرایند پژوهش ابزاري براي ه با آن روب
خراج، مقوله بندي و بازتاب مشکالتی که در مصاحبه و تعامل با پژوهشگران استنباط کرده، است

یافته هاي پژوهش با استفاده از روش اعتبار مشارکت کنندگان مورد الزم به ذکر است . است
  .  یید قرار گرفته استأت
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