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تحلیل جامعهشناختی شیوههای تولید علم؛
تأملی در رویکردهای نوین

علی ربانی خوراسگانی ،1وحید قاسمی
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چکیده
هدف از این مقاله تحلیل جامعهشناختی شیوههای تولید علم ،بررسی رویکردهای نوین در این زمینه،
تشریح رویکردهای موجود در ارتباط با کاربرد الگوی بومی در تولید دانش و سرانجام دستیابی به
رهیافتهای حاصل از تحلیل و بحثهای مذکور به منظور برنامهریزی در فضای تولید دانش در
جامعه ایران بود .پس از بررسی رویکردهای مطرح در جامعهشناسی علم ،مراحل مختلف توسعة این
علم بررسی شد .از سوی دیگر چون تولید علم فرایندی درگیر در ساختارهای اجتماعی و ارتباطات
اجتماعی است ،به منظور طرح و بررسی تحوالت اخیر در شیوه تولید دانش ،سه پارادایم یا الگوی
نظری تولید دانش مورد تحلیل و نقد قرار گرفتند .همچنین کاربرد الگوی بومی در تولید دانش مورد
بررسی قرار گرفت و دو دسته رویکرد در این زمینه معرفی شدند که هریک ایدههایی را در ارتباط با
دانش بومی و بومیسازی دانش مطرح کردند .در پایان کوشش شده تا به این پرسش پاسخ داده شود
که رهیافت مباحث مطرحشده برای جامعه ایران چه مواردی میتواند باشد؟
واژههای کلیدی :جامعهشناسی علم ،شیوههای تولید علم ،الگوی نظری ،شیوه تولید بومی دانش،
سیستمهای نوآوری ،ساختار سایه ،خود بازآفرینی ،خود عقالنی ،شبکهها و خوشههای نوآوری.
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مقدمه

در فضای زیستجهان امروزی ،دیدگاههای جهانی و گوناگون بشری ،اقتصادی ـ اجتماعی،

فناورانه و زمینههای فرهنگی همگی درهمتنیده شدهاند تا به پیدایش و ظهور چشمانداز جهانی

دانش منجر شوند .متناسب با تحوالت جدید در دنیای امروزه و بروز مسائل و مشکالت

تازه چه در زمینههای سالمت بشری (انواع بیماریهای جسمانی و روانی نوظهور مرگآور)
و چه در زمینه انواع ناامنیها (زیستمحیطی ،مواد مخدر ،تروریسم و )...ضرورت چرخش

در نظریهها و دیدگاههای در ارتباط با علم و تولید دانش ،همگام با تحوالت مذکور که

گاه شتابآور نیز رخ میدهد ،بیشتر آشکار میشود؛ بنابراین تحلیل جامعهشناختی عمیق در

قلمرو سیاستهای علمی بهویژه در زمینه شیوههای تولید علم در سطوح منطقهای ،ملی و
بینالمللی از یک سو نیازمند مرور نظریهها و دیدگاههای مهم در جامعهشناسی علم و تاریخ
تکوین آنهاست و از سوی دیگرشناساندن دیدگاهها و رویکردهای نوین در این مجموعه از
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جامعهشناسی که تاکنون در منابع داخلی پیشینة اندکی داشتهاند ،مانند سه شیوه تولید دانش یا

رویکردهای دگرواره 1و بومیگرایی در تولید دانش ،میتواند تأثیر سودمندی بر فضای تولید
علم در جامعه ایران و در زمینه برنامهریزی راهبردی در سیاستهای علم و فناوری کشور ،به
عنوان یک کشور در حال توسعه داشته باشد زیرا ساختار سیاستهای علم و فناوری در جهان

امروز را نه گذشته بلکه بیشتر نگاه به آینده رقم میزند.

2

مقدمه

مؤسسه تامسون امریکا در سال  ،2008تعداد کل اسناد نمایهشده ایران در علوم ( 0/93درصد
مقدار جهانی) ،در علوم اجتماعی ( 0/24درصد) و در علوم انسانی و هنر ( 0/03درصد) بوده
است .تعداد کل اسناد نمایهشدة ایران در مؤسسه اطالعاتی علمی 3تامسون ( 0/82( )ISIدرصد
مقدار جهانی) بوده است .رژیم صهیونیستی و ترکیه تنها کشورهای رقیب ایران در عرصه علم

در منطقه هستند .تولید علمی کشورهای عربی بسیار پایینتر از ایران است .میزان مشارکت
علمی رژیم صهیونیستی ( 0/89درصد مقدار جهانی) و ترکیه ( 1/49درصد مقدار جهانی)

است .در سال  2008تعداد نمایههای حوزههای علوم ایران از رژیم صهیونیستی بیشتر شده
1. Alternative
2. Web of Knowledge
3. Institute for Scientific Information

اما تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی در رژیم صهیونیستی چهار برابر ایران ( 1975نمایه در

برابر  487نمایه) و ترکیه  2برابر ( 995نمایه در برابر  487نمایه) و در حوزه علوم انسانی و

هنر چهارده برابر ایران ( 512نمایه در برابر  36نمایه) و ترکیه  2برابر ( 995نمایه در برابر487
نمایه) بوده است( .صبوری.)1387 ،

با توجه به این دادهها به نظر میرسد شیوههای تولید دانش در ایران بهویژه در حوزههای

علوم انسانی و علوم اجتماعی نیاز به بررسی دقیقتری دارد .مقاله حاضر کوشش میکند با توجه

به مباحث مطرحشده در پیشفرض تحلیل ،ضمن بررسی و تحلیل جامعهشناختی شیوههای

تولید دانش و بهویژه رویکردهای نوین در این زمینه ،به این پرسش پاسخ دهد که رهاوردهای
رویکردهای نوین در شیوه تولید دانش برای جامعه ما چیست؟ و چگونه میتوان به ارتقای

درصد سهم مشارکت علمی ایران بهویژه در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی در گستره جهانی

و در محدوده منطقهای ،با تکیه بر تحلیل چندوجهی و در نظر گرفتن شرایط بومی یاری رساند؟
مرور نظریهها و رویکردهای جامعهشناسی علم

همانطور که گفته شد ،هر نوع تحلیل جامعهشناختی عمیق در زمینه شیوههای تولید علم ،ضمن
اینکه نیازمند مرور نظریهها و رویکردهای جامعهشناسی علم است ،همچنین شناسایی و بررسی

رویکردهای تکمیلی و نوین در زمینههای فوق نیز ضروری مینماید؛ ازاینرو ابتدا مروری

فشرده بر مقاالت و آثار پژوهشی منتشرشده که به بررسی رویکردهای جامعهشناسی علم

پرداختهاند ،انجام میگیرد و سپس ضمن ارائه بحثهای تکمیلی بررسیهای فوق ،رویکردهای
نوین و احیان ًا مطرحشده در حوزه جامعهشناسی علم نیز که میتوانند در تحلیل جامعهشناختی
شیوههای تولید علم قدیم و جدید مفید باشند ،معرفی میشوند:

صالحی و ابراهیمی ( )1378در مطالعه خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت

پژوهشی اعضای هیئت علمی» در بخش چهارچوب نظری ،پنج رویکرد در جامعهشناسی
علم را معرفی کردهاند )1 :رویکرد برونگرا (مرتون)؛  )2رویکرد درونگرا یا کلیتگرا؛ )3
رویکرد شناختی؛  )4رویکرد نیازها (نیازهای پنجگانه مازلو)؛  )5رویکرد کارکردگرایی (کنش
اجتماعی پارسونز) (صالحی و ابراهیمی .)110-114 :1378 ،شارعپور و فاضلی ( )1385در

مطالعه خود با عنوان «کارکردهای انجمنهای علمی دانشجویی» بیشتر معتقد به تعریفی از
علم هستند که بر بنیادهای شناختی استوار نباشد .دانش علمی بیشتر از آرایش ویژة مجموعه
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افرادی که در یک اجتماع زندگی میکنند ناشی میشود .بدین ترتیب نویسندگان چهار

رویکرد جامعهشناختی علم را مطرح میکنند )1 :جامعهشناسی علم مرتونی (هنجارهای
چهارگانه علم)؛  )2جامعهشناسی علم هگستروم و وایتلی (نظام علمی مبتنیبر شهرت)؛ )3
جامعهشناسی علم پیر بوردیو که اساس سامان گرفتن نظام اجتماعی علم را با مفاهیم میدان،

منازعه و سرمایه تبیین میکند؛  )4جامعهشناسی علم راندال کالینز که سامان یافتن علم را به

تقویت اجتماع علمی ،متراکم شدن ارتباطات بین نسلی میان دانشمندان برای تقویت جریان
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انرژی عاطفی منوط میداند (شارعپور و فاضلی.)64-72 :1385 ،
قاضی طباطبایی و ودادهیر ( )1386در مقاله خود با عنوان «جامعهشناسی علم فناوری»
تأملی بر تحوالت اخیر جامعهشناسی علم ،معتقدند جامعهشناسی علم سه دوره تحول یا موج
فکری را گذرانده است )1 :جامعهشناسی قدیم علم ([ )OSSرابرت مرتون] یا «دست نامریی
در کار علم» استیو فاولر؛  )2جامعهشناسی جدید علم ( )NSSیا جامعهشناسی معرفت علمی
(تامس کوهن) و  )3جامعهشناسی نسل سوم علم (جامعهشناسی عصر علم فناوری) که از
جمله به معرفی نظریه کنشگر ـ شبکه )ANT( 1پرداختهاند که معتقد است همه هستارها اهمیت
خود را از ارتباط با دیگر هستارها کسب میکنند و سه عنصر کنشگر ،شبکه و نظریه را با هم
ترکیب میکند (قاضی طباطبایی و ودادهیر.)137-138 :1386 ،
بهرغم نظریهها و رویکردهای مطرحشده ،با توجه به تحوالت و دگرگونیهای شتابآور
عرصه جامعهشناسی علم و شیوههای تولید دانش ،به نظر میرسد بتوان رویکردهای تکمیلی
زیر را مطرح کرد:
 .1جامعهشناسی علم کاستلز

2

ایده علم کاستلز از نظریه جامعه شبکهای که توسط خود وی بسط و گسترش پیدا کرده ،گرفته
شده است .به نظر وی ،معرفت مجموعه گزارههایی است که نتیجة کاربست ذهن انسان برای
درک پدیدههای قابل مشاهده است و با استفاده از رویههای علمی به دست میآید که توسط
اجتماع علمی در هر متن و زمینه تاریخی معین با صفت علمی بودن مشخص میشوند .خرد و
داوری ،نظامهای ارزیابی و تصمیمگیری هستند که در ذهن انسان بر مبنای تعامل میان معرفت،
تجربة شخصی ،ارزشهای فرهنگی و شخصیت انسانی که برخوردار از خرد و قوه قضاوت
است ،به وقوع میپیوندد (کاستلز.)198 :1384 ،
1. Actor-Network-Theory
2. Castells

الگوی جامعهشناسی علم کاستلز ضمن دارا بودن برخی نکات مشترک با الگوهای قبلی نظیر

توجه به اجتماع علمی (توافق با هگستروم و وایتلی) ،نقش مهم شبکهها و ایده ترکیب نظریه
و پژوهش (توافق با کالینز) ،اما در عین حال دارای ایدهها و مفاهیم خاص خود نیز هست:

تعامل میان معرفت ،تجربه شخصی ،ارزشهای فرهنگی و شخصت انسانیِ دارای خرد

و قوه قضاوت ،معنا دادن به دانش و معرفت برای تولید ثروت و قدرت ،مجهز شدن به
توانایی جستوجو و تشخیص اطالعات سودمند ،ایجاد ترکیبات جدید از اطالعات مذکور

و کاربرد این نوع دانش در هر لحظه از زندگی (خودبرنامهریزی) که همگی از علوم اجتماعی
به عنوان مهمترین شکل معرفت علمی ،اخذ میشوند ،غیر ایدئولوژیک بودن فرایند تولید
علم و تخصصی شدن به عنوان بزرگترین شکاف معرفتی در جهان امروز ،از جمله ایدههای

وی است.

نظریه رشته مارپیچ سهگانه

1

مدل رشته مارپیچ سهگانه بر اساس سه پیچش است :دولت ،دانشگاه و صنعت .بر اساس

بخشهای طبقهبندیشده سازمان توسعه و همکاریهای بینالمللی ( )OECDدولت با بخش
حکومتی همخوانی دارد ،دانشگاه با بخش آموزش عالی و صنعت با بخش فعالیتهای

مربوطه به کار و شغل سازگار است (اتزکووتیز.)11 :2000 ،

پویایی بخشهای مارپیچی از طریق افزایش همپوشانی و پیدایش سازمانهای چندوجهی

یا چندالیهای در سطوح میانی (کنشهای بینابین) تأمین میشود .در واقع این الگو بر اساس

کنش متقابل ،یک طرح مد ّون برای توسعه اقتصادهای دانشمحور و پیشرفته فراهم میکند.
قضایای مهم در این الگوی نظری عبارتند از :نحوه آرایشهای حکومت ـ صنعت و دانشگاه

نسبت به هم ،انتظار سودآوری برای شبکهایشدن جامعه ،مدلسازی نوآوری ،عامل سرمایه

انسانی ،تنشها و اضطرابهای مثبت و شتابدهنده به کل سیستم سهگانه ،انباشت و تراکم

حاصل از برخورد همزمان سه پیچش با یکدیگر (همان .)112-119 :همچنین در این نظریه

دانشگاهها نقش مهمی در باال بردن ظرفیت توسعه اقتصادی از طریق خوشههای نوآوری

منطقهای ایفا میکنند که خود تغذیهکنندة نظام نوآوری ملی هستند و سرانجام گروههای

پژوهش دانشگاهی متفاوت ضمن اینکه تحت عنوان «شبکه شرکتها» توسعه مییابد،
1. Triple Helix
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همچنین به شکلگیری یک نوع جدید از دانشگاه کمک میکند که باید آن را دانشگاه
کارآفرین نامید (اتزکووتیز.)110 :2003 ،
نظریه چرخه زیست فناوری

1

به نظر تسی 2در چرخة زیستفناوری مفهوم « )Science( »Sیعنی دانش در ماتریس S × T

است و « )Technology( »Tیعنی فناوری بیشتر نشاندهنده کاالهای ترکیبی یعنی عناصر

عمومی و اختصاصی است .زیرساختهای فناورانه از تعامالت رو در روی دانشگاه و بخش

تجارت حمایت میکنند .از سوی دیگر شرکتها و کمپانیها دچار تردیدند از این لحاظ که
آیا میتوان بر روی زیرساختهای فناورانه سرمایهگذاری کرد یا خیر؟ (تسی.)45-55 :2001 ،

شبکههای پژوهش و مؤسسههای پژوهشی میتوانند ضمن پیوند با شرکتها ،دانشگاهها

و حکومت ،اشکال گوناگون پژوهش و توسعه (  ) R × Dرا با هم ترکیب کنند و وارد فضای

سرمایهگذاری مشترک همراه با ریسک شوند؛ بنابراین فناوری به طور عملی به تجاری شدن
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نزدیک میشود ،همینطور مؤسسههای صنعتی نیز وارد فاز تجاریشدن میشوند و بدون
مشارکت دانشگاهیان میخواهند سریعتر تجاری شوند (تسی .)6 :2003 ،دیوید کمپل معتقد
3

است هر دو نظریه رشته مارپیچ سهگانه و چرخه زیستفناوری در یک مفهوم مشترک هستند

بوکار است که در نهایت به تراکم
و آن توافق در کیفیت بخشیدن به شبکههای پژوهش و کس 

و انباشت دانش منجر میشود (کمپل.)96 :2006 ،

بر اساس مباحث مطرحشده در مورد نظریهها و رویکردهای جامعهشناسی علم ،میتوان

جدول زیر را مطرح کرد:

1. Technology Lifecycles
2. Tassey
3. David Campbell

جدول شماره  .1مفاهیم کلیدی یا الگوی نظری در نظریهها و دیدگاههای مطرحشده
در ارتباط با جامعهشناسی علم
نظریه یا رویکرد

مفهوم کلیدی یا الگوی نظری

رویکرد برونگرا

تعیین تأثیر عوامل ماورای علمی (عوامل اجتماعی) بر واقعیتهای
علمی

رویکرد درونگرا

اجتماع علمی

رویکرد شناختی

جامعهشناسی معرفت علمی

رویکرد نیازها

نیازهای انسانی پنجگانه

رویکرد کارکردگرا

فعالیت علمی به عنوان یک واکنش اجتماعی در نظام اجتماعی
(جامعه علمی)

جامعهشناسی قدیم علم ()OSS

الزامات نهادی یا هنجارهای علم

جامعهشناسی جدید علم ()NSS

نسبیباوری و تأثیرات و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی بر علم و
شناخت علمی

جامعهشناسی نسل سوم علم

دیدگاههای غیر مارکسیستی ،تلفیقی و فرایندنگر

نظریه کنشگر ـ شبکه ()ANT

مشارکت عوامل انسانی و غیرانسانی در متن تکثرزا یا چندگونگی
تعاملی

نظریه رشته مارپیچ سهگانه

تعامل سه طرفه دولت ـ دانشگاه ـ صنعت

نظریه چرخه زیستفناوری

رابطه بین زیرساخت فناورانه و تعامالت رودرروی دانشگاه و
بخش تجارت
رعایت هنجارهای چهارگانه در نهاد علم

جامعهشناسی علم هگستروم و واتیلی

مبتنی بودن نظام علمی بر مورد تقدیر قرار گرفتن و شهرت

جامعهشناسی علم بوردیو

بر اساس سامان گرفتن نظام اجتماعی علم با مفاهیم میدان منازعه
و سرمایه

جامعهشناسی علم مرتون

جامعهشناسی علم راندال کالینز
جامعهشناسی علم کاستلز

چرخش اندیشه حول سه محور سرمایه فرهنگی ،انرژی عاطفی و
ساختار محلی فرصت
تعامل میان معرفت ،تجربه شخصی ،الزام فرهنگی و شخصیت
انسانی

تولید علم چیست؟

پیش از بررسی شیوههای تولید علم به نظر میرسد رابطه بین جامعهشناسی و تولید علم باید
بیشتر روشن شود و به این پرسش پاسخ داده شود که مفهوم دانش و تولید آن به چه معناست؟

و نقش جامعهشناسی در تحلیل شیوههای تولید علم چیست؟ چندوجهی بودن دانش باعث
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شده محققان حوزههای مختلف از دیدگاههای متفاوتی به آن بپردازند .این امر ارائه تعریف

جامعی از دانش را دشوار کرده است اما برای تعریف جامع و معرفتشناسانه از دانش باید به
چهار عنصر اساسی توجه کرد )1 :خاستگاه دانش؛  )2فرایند دانش؛  )3خروجی دانش و )4
ماهیت دانش .در بیشتر تعاریف ،خاستگاه دانش ،اطالعات معرفیشده و با افزودن ارزش به

اطالعات ،دانش تولید میشود ،ارزش میتواند شاملپردازش ،سازماندهی ،درک هوشمندانه و

تفسیر اطالعات باشد و خروجی دانش شامل حل مسئله ،توانایی اقدامات مؤثر و بهرهگیری از

اطالعات جدید میشود.

بنابراین میتوان گفت« :دانش اطالعاتی است که عالوه بر کسب ارزش اضافهشده ،مورد

تأکید و بازیابی نیز قرار میگیرد»( .منهاج و هاشمیان .)22 :1386 ،همچنین باید تمایز بین دو

نوع دانش را در نظرگرفت .دانش نوشتهشده 1که در قالب کلمات و اعداد بیان میشود و به طور

رسمی و سیستماتیک بهسرعت بین افراد اشاعه مییابد و دانش نهفته یا نانوشته 2که به آسانی
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قابل مشاهده و بیان نیست .این دانش بسیار شخصی ،فعال و موقتی است ،بهسختی تدوین

میشود و انتقال مییابد .شهودهای ذهنی عواطف ،ارزشها و تجربهها در این طبقه از دانش

قرار دارند .بهرغم تفاوت ،این دو نوع دانش در عین حال مکمل هم نیز هستند ،با هم تعامل

دارند و به یکدیگر تبدیل میشوند .درک روابط متقابل بین این دو نوع دانش ،کلید درک فرایند

دانشآفرینی است (نوناکا ونیشی گوچی.)2001 ،

برای روشنتر کردن مفهوم تولید علم پس از جستوجو و مقایسه تعاریف متفاوت

ارائهشده توسط صاحبنظران و پژوهشگران و نتایج مصاحبهها با اعضای بنیاد ملی نخبگان
کشور میتوان تعریف تلفیقی از تولید علم را بدین صورت ارائه داد:

«تولید دانش فرایندی است که در آن حداقل یکی از شاخصهای زیر وجود داشته باشد:

پژوهشهای بنیادی ،مقاالت بینالمللی بکر ،پژوهشهای کاربردی ،اختراع بینالمللی ،کتاب

(تألیفی) کار گروهی علمی در سطح جهانی منتج به مقاله ،مجالت نمایهشده در مراکز معتبر
بینالمللی ،تولید آثار علمی و هنری منحصربهفرد ،گزارشهای علمی و فنی معتبر ،کارآفرینی و

نوآوری ،تولید آثار ادبی جهانی ،ایجاد بینش و بصیرت تازه و تولید نظریه ،تولید تصمیم و الگو،
حل مسئله با روش ضابطهمند و ترجیح ًا تعمیمپذیر»( .زلفی گل و کیانی بختیاری.)10 :1385 ،
1. CodiFied Knowledge
2. Tacit Knowledge

رابطه تولید علم و جامعه شناسی

علی ربانی و مؤذنی ( )2008در مقاله خود با عنوان «آموزش عالی و شیوه جدید تولید دانش
در جامعه دانایی» ضمن نقل قول از ویرت ( )1999در تعریف از دانش که «دانش یک ظرفیت
بالقوه برای جهش و حرکت است و این تعریف ما را قادر میسازد بر بُعد دیگر اما چندوجهی
دانایی و علم در جهت تحرک و ایجاد ارزش افزوده توسط فعاالن علمی به کمک تولید دانش
کاربردی ،متمرکز شویم»؛ معتقدند که مباحث گوناگون در اطراف تولید دانش دارای یک خط
روشن و شفاف نیست بلکه بیشتر این مباحث پیچیدهتر و مبهمتر شدهاند .بسیاری از تولیدات
صنعتی و خدمات به طور فزایندهای به دانش وابسته شدهاند ،اقتصاد و روابط اجتماعی از طریق
انواع سرمایههای فکری به یکدیگر پیوند خوردهاند (ربانی و مؤذنی.)2 :2008 ،
برای تحلیل روابط چندوجهی در اطراف تولید علم ،بینش جامعهشناختی میتواند مفید باشد.
پرپیچ )2007( 1معتقد است یک مطالعه عمیق نشان میدهد بیشتر نظریههای جامعهشناختی
در ارتباط با زمینههای علمی (سازمانها) در واقع بر روی شکاف بین دیدگاههای سنتی و
محافظهکارانة علم پُل زدهاند که در واقع میتوان گفت به نوعی امکان ایجاد چهارچوب
فرضیهای برای پژوهش کاربردی را نادیده انگاشتهاند .حال آنکه نظریهپردازان سازمانی علم
نظیر وایتلی و بوردیو ،مدل تولید علم از منظر جامعهشناسی را بیشتر توسعه دادهاند .وایتلی بر
این باور است که تولیدات علمی هم در سطوح پروژهها و سازمانهای خُ رد اجتماعی جای
دارند و هم سطوح اجتماعات علمی در سطح کالن را در بر میگیرند .به نظر بوردیو نیز علم
در یک زمینه اجتماعی رقابتی وجود دارد که توسط ارتباطات نیرومند موجود در بین قهرمانان
یا نقشآفرینان اصلی در این فضا تعریف میشود ،بنابراین تولیدات علمی توسط گزینههای
شناختی و سرمایه اجتماعی کنشگران به وجود میآیند .این سرمایه دقیق ًا نشانگر اقتدار علمی
(قدرت تشخیص نخبگان) و اقتدار اجتماعی است (پرپیچ 488 :2007 ،و .)491
به نظر پرپیچ برتری ذهنی این رویکرد نسبت به نظریههای سازمانی مشابه به خاطر اهمیت
کلیدی روابط اقتدار و سلسلهمراتب در علم است؛ به دیگر سخن دیدگاهها و تواناییهای واقعی
دانشمندان در تولید یک سهم مهم علمی بستگی به موقعیت آنان در سلسلهمراتب حرفهای نیز
دارد؛ بنابراین تولیدات علمی که در سطوح اجتماعات علمی بینالمللی به وجود میآیند ،به
عنوان تولیدکنندگان عام دانش مطرح میشوند و از سوی دیگر در سطوح نظامهای پژوهش

ملی به تولیدات علمی منتهی میشوند.

1. Prpic
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تنش مشابهی بین نظامهای پژوهش ملی در ارتباط با جنبههای غیر ابزاری ،آموزش و

انسانگرایانة کارکردهای علم از یک سو و نقش علم به عنوان یک منبع مهم ایجاد رونق
اقتصادی ،امنیت ملی و رفاه اجتماعی از سوی دیگر ،قابل تشخیص است (زیمن.)17 :2003 ،
همچنین ملگری ( )2008معتقد است تولید دانش در واقع «پژوهش» و کلیه فعالیتهای

کنشگران ،نهادها و تعامالتی را که در فرایند تولید دانش سهیم هستند ،در بر میگیرد .این

تعریف نهتنها بروندادها بلکه ارتباط بین درونداد و برونداد و تولید متناسب و کارآمد دانش

را نیز شامل میشود (گری )2 :2008؛ یعنی همان نکتهای که کورستاد ( )2008بر اساس آن

استدالل میکند که در جوامع معاصر ،پژوهشها درگیر برخوردها و درهمآمیختن مرزبندهای

حرفهای در فعالیتهای پژوهشی و علمی میشوند (کورستاد .)147 :2008 ،یکی دیگر از
رویکردهای نوین در زمینه تولید دانش ،مطرح کردن مفهوم «سرمایه فکری» 1است .در واقع

این نظریات بیش از آنکه بر سرمایههای اقتصادی متمرکز باشند به سرمایههای نامرئی اما واقعی
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توجه داشتند (منتظر قائم .)187 :1387 ،به عقیده زانل ( )2004مدیریت و تولید دانش بخشی

از مفهوم سرمایه فکری هستند ،زیرا سرمایه فکری شامل دادههای فکری ،دانش ،اطالعات،

امتیاز ،مجوز فعالیتها و تجربیاتی میشود که وقتی با هم ترکیب میشوند یا در کنار یکدیگر
قرار میگیرند ،منبع سرشار ثروت سازمانی خواهند بود.

از مجموعه مباحث مطرحشده در رابطه با تولید علم و جامعهشناسی میتوان دریافت که
دانش و فرایند تولید آن اساس ًا محصول یک وضع شناختی 2و ذهنی نیست بلکه امری است

«موقعیتی» 3و برآمده از تعامل در یک موقعیت اجتماعی؛ به عبارت دیگر تولید علم فرایندی
درگیر در ساختارهای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی است.

شیوههای تولید علم و رویکردهای نوین

مراکز آموزشی و پژوهشی بهویژه در قرن بیستم ،کانونهای اصلی تولید علم را تشکیل میدادند.

نظام و شیوه تولید دانش ،بهویژه در دو دهه اخیر در زمینههای گوناگون سازمانی ،معرفتی و
هنجاری دچار تحوالت و چالشهای متعددی شده است .شیوة سنتی تولید دانش ،با توجه به

دگرگونیهای کنونی با بحران مواجه شده و برخی از نظریهپردازان از پیدایش یک سبک جدید
1. Intellectual Capital
2. Cognitive State
3. Occasionde

در فعالیتهای علمی سخن میگویند و نقش دانشگاهها را به عنوان منبع اساسی تولید دانش

مورد تردید قرار دادهاند (قانعیراد.)185 :1383 ،

جان موراوی ( )2007معتقد است« :همزمان با جهانیشدن ،ظهور جامعه دانایی و تغییرات

و دگرگونیهای شتابآمیز ،پارادایم جدیدی از دانش در آموزش عالی شکل گرفت .این الگوی

نظری ریشه در بروز چرخشهایی در اندیشهها ،باورها و ارزشها ،پیشینهها و اعتقادات رایج
نسبت به آموزش در جامعه دارد .به نظر میرسد این الگوهای جدید را اندیشهها و باورها

به بیسازمانی روابط پیچیده و مبهم و گاه بیمارگونة جامعة پُستمدرن ،شکل میدهد» .به

منظور طراحی و بررسی تحوالت اخیر در شیوة تولید دانش ابتدا مروری اجمالی بر مهمترین

ویژگیهای شیوه سنتی تولید دانش ،ضروری مینماید.
نخستین شیوه تولید دانش

1

گیبونز و همکاران ( )1994الگوی تولید دانش مورد نظر مرتون ( )1963و کوهن ( )1970را
شیوه اول و شیوه جدید تولید دانش را شیوه دوم 2مینامند .شیوه اول و شیوه دوم را با الهام از

مرتون میتوان علم دانشگاهی و علم پسادانشگاهی و با تأثیرپذیری از کوهن علم الگویی 3و
پسا الگویی نامید.

ـ «این شیوه تولید در یک فضای تخصصی ـ رشتهای با رویکردشناختی پایهای و بنیادی

در زمینه سنتی شکل گرفته است ،مسائل موجود در این زمینه تنها با تشخیص گروه وسیعی از

دانشگاهیان و متناسب با منافع یک اجتماع خاص علمی مطرح میشوند و برای آنان روشهای

حل مسئله ارائه میشود ،یافتههای موجود در مقاالت علمی منتشر میگردد و سازمانهای

اجتماعی و اقتصادی میتوانند از این دستاورد استفاده کنند؛ بنابراین شیوه اول یک شیوه

سلسلهمراتبی است و بسیار تمایل دارد که شکل و ابعاد صوری خود را حفظ کند» (گیبونز و
همکاران3 :1994 ،ـ.)1

از مجموع مباحث و شاخصهای ارائهشده توسط گیبونز و همکاران وی میتوان دریافت

که :شیوه اول تولید دانش بر اساس رشتههای علمی بنیادی و به طور کلی با توجه به همگونی،

شاخصبندی شده است .همچنین به دنبال هنجارهای اجتماعی و شناختی تجویزشده در
1. Mode 1
2. Mode 2
3. Paradigmic Science
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اجتماعات علمی است؛ به عبارت دیگر به دنبال یکسری خطوط خاص در تولید ،ایجاد

مشروعیت و انتشار است .شیوه اول بیشتر روی «علم خوب قراردادی» تبلیغ میکند که دارای

ساختار سلسلهمراتبی و متخصصگراست.
نقد و ارزیابی شیوه اول تولید دانش

به دنبال ناکارآمدی نسبی شیوه اول تولید دانش و نظریه کوهن در تبیین تحوالت و فرایندهای
سریع «عصر علم و فناوری» این شیوه مورد انتقاد قرار گرفت که از جمله میتوان به موارد زیر

اشاره کرد:

ـ در این شیوه تنها دانشمندان مستقل و منفرد هسته اصلی تولید دانش را تشکیل میدادند

و به عنوان شناساهای معرفتی محسوب میشدند .مسئولیتپذیری و تقاضای اجتماعی برای

کیفیت ،عملکرد و ارزش تنها تابع یک فرایند خطی و ساده اخالقیات علمی بوده ،حال آنکه
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شرایط و تحوالت اخیر بسیار پیچیدهتر بودهاند.

ـ همچنین در این شیوه عالوه بر اینکه دانش تخصصی و رشتهای است ،مهارتها نیز

یکسان ،سازمانها سلسلهمراتبی و دائمی هستند و کنترل کیفیت توسط مراکز علمی نامرئی و

غیرپاسخگو صورت میگیرد (اسکاربرو.)202 :2001 ،

ملگری ( )2008معتقد است شیوه اول پلی را ایجاد میکند که بیشتر بین همه حوزهها

مشترک و کمتر دارای مسئله است چون دارای یک سلسله تقسیمات رشتهای و تهدیدهای

شناختهشده است که در فرایند تولید دانش جزء ابزارهای ابتدایی محسوب میشوند .خالقیت

تنها در سطح فردی است .نفوذ متخصصان رشتهای دانشگاهی در انتخاب موضوع و طرح
تحقیق و تسلط و اقتدار ارزشهای متخصصان فنی انکارناپذیرند (مل گری.)11-12 :2008 ،

شیوه دوم تولید دانش
گیبونز و همکاران ( )1994در کتاب شیوه جدید تولید دانش و در کتاب بعدیشان بازنگری

در شیوه دوم تولید دانش معتقدند الگوی جهانی در شیوههای تولید علم یک چرخش کلی از

طرف تولید دانش بر مبنای علم یا رشته بنیادی بر اساس مدلهای خطی به سمت شیوه تولید
دانش که به طور اجتماعی توزیع شده و لزوم ًا خطی نیست ،داشته است (نووتنی ،گیبونز و
اسکات.)2003 ،

این شیوه جدید تولید دانش که همان شیوه دوم نامیده میشود دارای  5اصل مهم است.

 )1تولید دانش در یک زمینه کاربرد صورت میگیرد؛ یعنی حل مسئله بر اساس مفید بودن

برای صنعت یا دولت یا جامعه عامتر ارائه میشود و دانش همواره با عنایت به عالئق کنشگران

مختلف و از طریق مذاکره مستمر تولید میشود؛

 )2فرارشتهای است ،فرارشتهای بودن یک خصلت پویاست و در واقع نوعی توانایی حل

مسئله بر اساس حرکت است (نه ویژگی ساکن و فاقد تحرک) که این مسئله خود باعث میشود
سایر الگوهای جایگزین در فرایند تولید دانش قابل استفاده باشد؛

 )3گسترده و فاقد نظام سلسلهمراتبی است و از تنوع سازمانی برخوردار است؛ یعنی

افزایش مراکز تولید دانش ،پیوند مراکز فوق از طریق کارکرد شبکههای ارتباطات ،ترکیببندی و
شکلبندی مجددِ زیرشاخههای زمینههای کاربردی صورت میگیرد .این اشکال چندگانه میتواند
به عنوان بازارها و مکانهای تجاری جدید برای دانش نقش مهمی را ایفا کند؛

 )4دارای مسئولیتپذیری اجتماعی و خصلتاندیشی است .یعنی تولید دانش در سطح

وسیعتر اجتماعی گسترده میشود و بازتاب روشنی از ارزشهای افرادی و گروههایی است
سوجوی
که در فرایند تولید دانش درگیر میشوند و خصلت بازاندیشی نیز فرایندی از یک پر 
مداوم از یک ارزیابی دائمی نسبت به موقعیتی است که ما در آن قرار داریم و آنچه را قادر به

انجام آن هستیم ،تشکیل میدهد؛

 )5دارای نظام کنترل کیفیت همگانی در تولید دانش است .به این معنی که در شیوه دوم چون

تولیدکنندگان دانش با بسیاری از مراکز و اعضای متفاوت در زمان و مکانهای مختلف و یا به
طور همزمان و متوالی در ارتباط با هم هستند ،کنترل کیفیت نیز توسط گروههای متنوع صورت

میگیرد .تعریف موفقیتها در شیوه اول بر اساس «کسب عنوان عالیرتبه دانشگاهی» است،
درحالیکه موفقیت در شیوه دوم «کارآمدی یا سودمندی» بر اساس نقدها تعریف میشود.

گیبونز و همکاران ( )1994عالوه بر پنج اصل اشارهشده ،چند ویژگی دیگ ِر شیوه دوم تولید

دانش را نیز مطرح کردهاند نظیر:

ـ اهمیت طراحی برای دانش ،یعنی طراحی به عنوان یک شکل از تولید دانش که در واقع

به پیوند بین سه مفهوم (کشف)( ،کاربرد) و (بر ساختن) و ارتباط آنها با یکدیگر اشاره دارد؛
ـ تکمیل تجارب دانش کاربردی توسط شبیهسازی؛

ـ ارتباطات میان دانشمندان توسط دو عامل مهم تحت تأثیر قرار میگیرد :الف) تا چه حد
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ارتباطات تحرکپذیر هستند؟ و ب) آنان چگونه مسائل را انتخاب و اولویتبندی میکنند؟
(گیبونز و همکاران.)163-167 :1994 ،

همچنین نووتنی و گیبونز و اسکات ( )2000در کتاب :بازنگری در شیوه دوم تولید دانش به

چند مشخصة دیگر نیز اشاره کردهاند :خالقیت بر اساس تولید دانش جمعی و فعالیتهای

منتشرشده توسط شبکههای پژوهشگران گروهی ،به وجود میآید.

ـ نفوذ عوامل محیطی بر شیوههای حل مسئله ،انتخاب موضوع و طرح تحقیق متناسب با

نیازهای استفادهکنندگان ،بسیار زیاد است .در شیوه تولید دانش مذکور بیشترین تمرکز بر باال بردن

توان پذیرش مباحثات و تنشها به عنوان ارزش است (نووتنی و همکاران 192 :2003 ،و .)180
نقد و ارزیابی شیوه دوم تولید دانش

پس از مطرح شدن شیوة دوم تولید دانش توسط گیبونز و همکاران ( ،)1994کتاب مذکور
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بیش از  9بار تجدید چاپ شد و بهسرعت به عنوان یک موضوع داغ ،مورد توجه قرار گرفت
و هماکنون نیز در صدر موضوعات جالب و مورد توجه قرار دارد (کوتی)2007 ،؛ ازاینرو
به نظر میرسد نظریه فوق نیاز به بررسی بیشتر دارد .دیوید کمپل ( )2006معتقد است نظریه

بوکار شده است.
شیوه دوم سبب کیفیت بخشیدن به شبکههای پژوهش در دانشگاه و کس 
امروزه بخش زیادی از مردم اطالعات بیشتری درباره انواع دیدگاهها در مورد غذا ،سالمتی،
سبک زندگی ،اقتصاد ،سیاست و موضوعات محیطی به دست آوردهاند .نتایج یک پژوهش در
بخش خدمات انسانی در استرالیا نشان داد که شیوه دوم یک «شیوه استاندارد طالیی است»،

زیرا بهخوبی میتوان آن را در حل مسائل پیچیده خدمات انسانی ،مطالعات میانرشتهای ،انواع

همکاریهای اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،پژوهشهای مکاشفهای و ذهنی (دانش نهفته) به
کار برد (گری)1-7-11 :2008 ،؛ اما برخی منتقدان مواردی را نیز به عنوان نقاط ضعف شیوه

دوم مطرح کردهاند که از جمله میتوان به نکات زیر اشاره کرد:

هسلس و وان لنته )2008( 1معتقدند با وجودی که شیوه دوم توجه زیادی را به خود

جلب نموده اما هنوز نتوانسته از نظر دیدگاههای جهانی ،تأیید الزم را کسب کند (هسلس و
وان لنته .)745 :2008 ،نویسندگان دیگری نیز به سه مسئله مهم ایجادشده در رابطه با شیوه

دوم اشاره کردهاند:

1. Hessels and Vanlente

 .1اعتبار تجربی :به نظر اتزکووتیز ( )2000شیوه دوم در واقع بازنمایی اصول مادی علم

است و چگونه میتواند از نظر عملی اجرا شود؟ درحالیکه شیوة اول یک سازه است که بر
اساس نظم مشروعی که آزادی عمل برای علم را در نظر میگیرد ،ساخته میشود (اتزکووتیز،

 .)116 :2000در پایان نیز اتزکووتیز نظریه رشته مارپیچ سهگانه را برای تبیین نوآوری ،توسعه

فناوری جدید و دانش انتقالی ارائه میدهد .پستره )2000( 1نیز با تکیه بر استداللهایی در

مورد ریشههای تاریخی شیوه دوم به نقش تحوالت اجتماعی و هنجاری در طرح (تولید جدید

دانش) به عنوان گفتمان ایدئولوژیک اشاره میکند یعنی شیوه دوم سرشار از بار هنجاری و
ایدئولوژیک است و کوشش دارد نوعی شکلبندی گفتمانی را به واقعیتها تحمیل کند .این

شکلبندی مورد نظر ،فرایندهای جهانیشدن است که شیوههای تولید ملی دانش را در هم

میریزد و حاصل عملکرد نظامهای علم و فناوری در کشورهای مختلف جهانی را به نفع موج

سوم سرمایه داری به کار میگیرد (پستره.)171-177 :2000 ،

 .2انسجام مفهومی (نظری) :ریپ )2002( 2معتقد است انسجام نظری شیوه دوم پرسشبرانگیز

است از این نظر که ممکن است این شیوه تولید دارای ویژگی چندرشتهای به طور جزئی باشد

یا پژوهشها به سمت کاربردی شدن جهتیابی شده باشند اما این موضوع باعث نشده که تنوع
سازمانی یا انواع جدیدی از کنترل کیفیت را نشان دهد (ریپ.)100-120 :2002 ،

 .3ارزش سیاسی :برخی منتقدان معتقدند شیوه دوم ،خود را به عنوان یک قرائت هنجارمند یا

رویکرد هنجاری معرفی کرده است؛ یعنی گیبونز و همکاران وی عناصر هنجاری و توصیفی را

با هم مخلوط کردهاند .به نظر گودین )1998( 3شیوه دوم بیشتر یک ایدئولوژی سیاسی است تا

یک نظریه توصیفی (گودین .)468 :1998 ،همینطور شین )2002( 4این ایراد را مطرح میکند
که به جای اینکه شیوه دوم یک نظریه یا مجموعهای از دادههای تجربی باشد هم در کتاب و
هم در مفهوم به نظر میرسد دارای تهمایههایی از التزام سیاسی است (شین)604 ،2002 ،؛ یا
آلبرت ( )2003معتقد است که شیوههای تولید دانش شناختهشده در جامعهشناسی و اقتصاد
بهرغم تفاوتی که در سطوح ابزاری کردن دانش در میان این رشتهها وجود دارد ،هرگز از شیوة
دوم به عنوان یک شیوه دلخواه صحبت نکردهاند (آلبرت.)150 :2003 ،
1. Pestre
2. Rip
3. Godin
4. Shinn
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به نظر گولدبرنسن والنگفلد ،)2004( 1نهتنها شیوههای جدید ارزیابی کیفیتهای علمی در

شیوه دوم تولید دانش مورد تأیید تجربی قرار نگرفتهاند بلکه تفاوتهای ایجادشده در ارزشهای
حرفهای دانشمندان نیز پیدایش قواعد پژوهش جدیدی را نشان ندادهاند (گولدبرنسن والنگفلد،

 .)246 :2004با توجه به انتقادهای مطرحشدة فوق ،گیبونز و همکاران وی در دو کتاب بازنگری

در شیوه دوم تولید دانش ( )2003و بازاندیشی در باب علم ( )2001به برخی انتقادها پاسخ دادهاند:

مواردی چون فقدان یک نظریه اجتماعی مناسب برای این نوع شیوه تولید دانش و یا جدید

نبودن این شیوه ،یعنی اینکه این شیوه بیشتر یک کار درجه دوم است .نیازمند یک کشف منظم
در الزامات این آرا و اندیشهها برای نظامها و نهادها به طور کلی است که مطمئن ًا در اثر بعدی

نویسندگان ارائه خواهد شد و خاتمه دادن به بحث شیوه دوم نه امکانپذیر است و نه مورد

دلخواه ما .از این گذشته این مباحث خود کوششی است برای تجزیه و تحلیل توزیع اجتماعی
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گستردة دانش و فرارشتهای شدن آن نیازمند توان اجتماعی باال و ظرفیتسازی برای فضای
گفتوگو و مباحثه است (نووتنی و گیبونز .)180-185 :2033 ،ضمن ًا گیبونز ( )2001اشاره
میکند اگرچه شیوه  1و  2شیوههای متمایز تولید علم هستند و در عین حال با یکدیگر نیز

تعامل دارند .در واقع متخصصان در علوم رشتهای تعلیم یافته سپس وارد شیوه اول میشوند.
در عین حال برخی ممکن است به همان رشتههای دانشگاهی برگردند ،درحالیکه
دیگران به دنبال جریانی کشیده میشوند که حل مسائل پیچیده را در طیفی از زمینههای
کاربردی به کار میگیرند .همینطور در فرایندهای برگشتی برخی بروندادهای تولید دانش
فرارشتهای بهویژه توسط ابزارهای جدید ممکن است وارد فضای تعدادی از علوم رشتهای
شوند و به آنان ویژگیهای تولید دانش مدرن ببخشند .در واقع شیوه دوم جای شیوه
اول را در ساختار رشتهای بودن اشغال نمیکند بلکه با آن در تعامل است و آن را تکمیل
میکند .کلین ( )2005این نوع تعامل را «ساختار سایه» 2مینامد؛ زیرا فعالیتهای شیوة دوم
که شامل شبکهها و همکاریهای پویا و غیررسمی میشود و در عرض ساختار سطحیِ
شیوه اول حرکت میکند .در واقع شبکهها نظامهای پیچیدهای هستند که همواره قابل
مشاهده نیستند و میتوانند توسط بازبینیهای فعالیتهای غیررسمی ،تعامالت و ارتباطات
پژوهشگران تشخیص داده شوند .فعالیتهای در «سایه» را میتوان در مواردی نظیر برخورد
آرا و اندیشههای فراتر از مرزهای دانشگاهی ،مهاجرتهای خاص ،همینطور در کارهای
1. Goldbrensen & Langfeldt
2. Shadow Structure

پژوهشی پژوهشگران و اینکه چگونه آنان فعالیتهای پژوهشی را هدایت میکنند ،مشاهده
کرد؛ از سوی دیگر وب )2006( 1معتقد است شاید شیوه دوم ابتدا مبتنیبر بازار بوده اما
همزمان به سوی سایر فضاهای تولید دانش که بیشتر بر تنوع ،تمرکز دارد حرکت میکند.
این حرکت رو به رشد در سالهای اخیر دیدگاههایی را در ارتباط با محیط زیست ،سالمتی
رایج بهوجودآمده
فناوری و ارتباطات به وجود آورده است؛ اما نباید فراموش کرد که جریان ِ
توسط شیوه دوم تولید دانش در عین حال در جستوجوی کسب اعتبار دانشگاهی نیز
هست .شاید ایدة توازن بین نظریه ،عمل و تولید ،روزی به وقوع بپیوندد ،توازنی که هنوز
جایش در بیشتر دانشگاهها خالی است( 2بوچانان.)7 :2001 ،
شیوه سوم تولید دانش

گیبونز ( )2001در مقاله خود «نوآوری و توسعه نظام تولید دانش» پس از مقایسه شیوه  1و 2
تیپ ایدئالی را پیشنهاد میکند که با ترکیب دو شیوه به وجود میآید و در واقع به نظر میرسد
به رویکرد سیستمهای نوآوری بیشتر نزدیک میشود .لوک باکس ( )2001نیز دیدگاه ترکیبی
را پیشنهاد میکند بهطوریکه ویژگیهای کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه و دیدگاههای
سنتی دانشگاهی تخصصگرایانه و دیدگاههای کلگرایانه با یکدیگر ترکیب شوند .به نظر وی
میتوان «شبکههای دانش» 3را به ایده شیوه دوم اضافه کرد .شبکهها در واقع پیونددهندة بین
افراد و گروهها هستند .به نظر هاگن ( )2002اینک این سؤال پیش میآید که چگونه دانشگاهها
در حال حاضر باید پیوندهای جدیدی را به طور منطقهای ملی و بینالمللی بپرورانند و در
عین حال رابطة خود را با مناطق محلی و بومی و نواحی دورافتاده در کشور خود قطع نکنند؟
بنابراین لزوم تشکیل کمیتهای به نام «کمیته تغییرات و تحوالت» در دانشگاهها بیشتر روشن
میشود (هاگن .)208 :2002 ،تیم ری و لیتل )2003( 4معتقدند شیوه سوم توسعه یک سلسله
تجارب مشترک و مبتنیبر «احساس جمعی» تولید میکند که به وسیله کنشهای دیگران و با
توجه به آنان شکل میگیرد .شیوه سوم ،خصلت پیشآگاهانه دارد ،چون تا حدود زیادی متکی
بر دانش نانوشته (نهفته) است و در نتیجه نمیتواند آگاهانه از کار بیفتد ،اگرچه ممکن است

مغشوش و گیجکننده باشد و یا توجه خود را به سایر فعالیتها نظیر شرکت در امور شهودی،
1. Webb
2. Buchanan
3. Knowledge Networks
4. Tim Ray & Little
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هیجانها و احساسات ،قضاوتها و کنشهای ماهرانه معطوف کند ،اما دانش نهفته همواره

دارای کیفیت «اکنون و اینجایی» است (ری و لیتل.)154 :2003 ،

هارکینز ،ویسوکا و کالبرگ ( )2005شیوة سومی از تولید دانش را مطرح میکنند .همانطور

که شیوه دوم بر فعالیتهای گروهی و تیمی تمرکز دارد ،آنان شیوه سوم را مطرح میکنند که

بر شیوه تولید انفرادی دانش تأکید دارد و بر ویژگیهای بیمانند خالقیت و نوآوری متمرکز

میشود .به نظر نویسندگان فوق شیوه سوم در درجه اول منافع فردی تولیدکنندة دانش را در

نظر میگیرد و سپس عناصر الزم را برای زمینههای وسیعتر اجتماعی ـ اقتصادی فراهم میسازد
(ربانی و موذنی.)9 :2008 ،

همچنین مطالعهای تطبیقی درباره آینده آموزش عالی در مینهسوتا نشان میدهد آموزش

عالی به سمت الگوی نظری جدید تولید دانش پس از شیوه دوم پیش میرود .اطالعات و

دادهها بر اساس روش دلفی و با مطالعه تطبیقی جمعآوری شدند .حدود بیست نفر از استادان
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و متخصصان دانشگاهها و دانشکدههای مینهسوتا در این بررسی شرکت کردند و پرسشنامهای

با سه شاخص عمده تحقیق یعنی سطح اهمیت ،سطح پذیرش و امکان بروز رخداد تهیه شد.

پس از مصاحبه و پرسشنامه معلوم شد نیاز برای تغییر الگوی نظری موجود تولید دانش و

طراحی الگوی جدید (شیوه سوم) محسوس است (موراوی.)2007 ،

اما جامعترین بحث و مدل نظری دربارة شیوه سوم تولید دانش را الیاس کارایانیس و دیوید
کمپل 1در کتاب «تولید ،توزیع و کاربرد دانش در شبکههای نوآوری و خوشههای دانش» ارائه

دادهاند :به نظر نویسندگان مذکور سؤال اصلی در این کتاب این است که چگونه عناصرمخاطرهآمیز
و ریسکپذیر تحت عنوان شیوه سوم تولید دانش در فضای علم سازماندهی میشوند ،فعاالنه
سازگار شده ،به طور مداوم مجددا ً مفهومپردازی و بازتعریف میشوند و با نظامهای گوناگون

ترکیب میگردند و باالخره عناصر و کارکردهای آن و حوزههای در ارتباط با آن ،توسط فعالیتهای

زیرمجموعة آن شکل داده میشوند؟ به عبارت سادهتر ،شیوه سوم تولید دانش از طریق به هم

پیوستن چندین تفکر و اندیشه که قصد دارند بین نظریه سیستمها ،دانش و نوآوری ارتباط

برقرار کنند ،شکل میگیرد( ،کارایانیس و کمپل)1-2 :2006 ،؛ بنابراین توسط اهرمی کردن نظریه
سیستمها برای مفاهیم نوآوری ،میتوان یک خط برگشتپذیر بین عناصر سیستم خوشههای

نوآوری و خود عقالنی بودن یک سیستم و شبکهها (شبکههای نوآوری) ترسیم کرد.

1. Elias Carayannis & David Vampbell

یکی از امتیازات این دیدگاه این است که نظریه سیستمها ابزارهای قابل دسترس را به طور

مؤثر برای پژوهش درباره نوآوری فراهم میآورد .چند عنصر مهم در ایدهای که کارایانیس و
کمپل در شکلگیری شیوه سوم ارائه دادهاند به نظر میرسد نیاز به تفسیر بیشتر دارند:

 .1نظریه سیستمها« :کاربرد نظریه سیستمها در واقع ترویج اندیشهها به سمت جهان دانش است

که این امر با گسترده نمودن گفتوگو در میان نظامهای دانش صورت میگیرد .با توجه به منطق
معماری چندالیه ِ
ای دانش در حول محور یک مفهوم اساسی انباشته میشود .در این مدل جلوههای

نوآوری در سطح باالیی انباشته میشود و علم و فناوری ( )S×Tو پژوهش و توسعه ( )R×Dدر
ردههای بعدی قرار میگیرند .این موضوع ضرورت استفاده از مفهوم چندالیه ِ
ای نظامهای دانش یا

زمانی که بر مفهوم نوآوری تأکید میشود ضرورت کاربرد مفهوم چندالیه ِ
ای نظام نوآوری را بیشتر

روشن میسازد .این امر میتواند به طور جدی این بحث را به دنبال داشته باشد که از این پس
گسترش محدودة کمدامنة سیاستهای اقتصادی جای خود را به گسترش پهندامنة نوآوری خواهد

داد؛ بنابراین شیوه سوم تولید دانش را میتوان اینگونه معرفی کرد که این شیوه پلی بین دانش و
نظریه سیستمها ایجاد کرده و دیدگاه سیستمهای دانش را شکل داده است.

 .2خود عقالنی 1:سیستم شامل عملکرد خود عقالنی است که خو ْدسازمانی و بازتولید نظام،

روابط بین عناصر و اجزا در بیم یک سیستم و رابطة بین سیستم و سایر سیستمها را ساماندهی
میکند؛ بنابراین برای مثال نظامهای اجتماعی خود به طور مستقل نمیتوانند درک شوند بلکه

در سطوح چند الیة وسیعی که به طور اجتماعی ساختاربندی شدهاند قابل تفسیر هستند؛

ازاینرو تفاوت نظرات و دیدگاههایی که بین مشاهدهگران (اعضا و کنشگران یک جامعه)

وجود دارد میتواند خیلی اساسی باشد .شبکهها و شبکهای شدن جامعه نهتنها برای تشریح
پویایی جامعه مهم هستند بلکه از ویژگی بحث تفهمی دانش در شیوه سوم حمایت میکنند.

 .3شبکهها و خوشه نوآوری :خوشهها میتوانند به عنوان یک مفهوم معادل برای عناصر و

اجزای یک سیستم تفسیر شوند و شبکهها میتوانند به عنوان یک مفهوم معادل به منظور برقراری

ارتباط بین عناصر یا اجزای یک یا چند سیستم و ویژگیهای آن نظیر خودعقالنی ،منطق شناختی،

کارکرد ،خودسازمانی ،خودبازتولیدی ،پویایی و فرایندهای درونی ،مورد بررسی قرار گیرند.

1. Self Rational

فصلنامهعلمی-پژوهشی

135

تحلیل جامعهشناختی ...

محور پژوهش
نوآوري

انباشتگي بيشتر

)  ( S× Tﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ

)  ( R × Dﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ

انباشتگي کمتر

محور آموزش
انباشتگي بيشتر

انباشتگي کمتر

نمودار شماره  .1نظامهای چندسطحی دانش
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محور پژوهش
انباشتگي بيشتر انباشتگي بيشتر
نوآوري
علم و فناوري
پژوهش و توسعه
(خردهملي)
جهاني ملي انتقالي

فراملي

محور پِژوهش
انباشتگي بيشتر

(منطقهاي)

ملي

محلي

انباشتگي کمتر

انباشتگي کمتر

نمودار شماره  .2نظامهای چندسطحی دانش :انباشتگی کارکردی و انباشتگی جغرافیایی

انباشتگي جغرافيايي

اگر نظام دانش را در زمینه معماری نظامهای چندسطحی قرار دهیم در آن صورت دو محور

کارکردی خواهیم داشت :محور آموزش و محور پژوهش .با توجه به نمودار شماره  1میتوان

گفت نوآوری و نظامهای دانش تکمیلکننده یکدیگرند یا به عبارت دیگر دو روی یک سکهاند.

حال با توجه به نمودار شماره  2میتوان گفت دو مسیر به سمت انباشتگی بیشتر وجود دارد:

از نظر کارکردی ،انباشتگی ممکن است از سمت پژوهشمحور به سمت علم و فناوری
و سرانجام به نوآوری ختم شود و از نظر جغرافیایی انباشتگی احتماالً از سمت خردهملی
(محلی) به سمت نواحی ملی ،فراملی ،ملی ،انتقالی و سرانجام جهانی پیش میرود .اما در

بحث انباشتگی کارکردی به حرکت از انباشتگی کمتر به سمت انباشتگی بیشتر بستگی به طرز
قرار گرفتن هریک از عناصر پژوهشی ،علم و فناوری نسبت ًا به یکدیگر دارد .با دقت در نمودار
شماره  3مشخص میشود که امکان دارد سه حالت رخ دهد:
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.3: 3
نمودار

کارکردی متفاوت
یهای
انباشتگ
نوآوری:
چندسطحی
های
نظام
شماره

 .1در مدل  Aانباشتگی کمتری نسبت به علم و فناوری وجود دارد که بیشتر بر شاخصهای

تجربی تأکید دارد مانند تولید ناخالص ملی ،در واقع پژوهش بیشتر دارای شاخص ک ّمی است
یعنی درصد تشکیلدهنده آن در تولید ناخالص ملی و علم و فناوری بیشتر در شاخص فناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTنمایان است.
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 .2در مدل  Bنظامهای پژوهش و علم و فناوری در واقع در هم ادغام شدهاند و با یکدیگر

تمایز ندارند.

 .3در مدل  Cتأکید و انباشتگی بیشتر پژوهشی است و روی علم و فناوری کمتر تکیه

میشود .در ادامه این بحث مطرح میشود که در این شیوه تولید دانش ،نظامهای اجتماعی
دانش چگونه امکان دارد که در ارتباط با نظامهای سیاسی ،اقتصادی و آموزشی قرار گیرند:
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نمودار شماره  .4نظامهای اجتماعی متفاوت :جایایی نظام نوآوری

در نمودار شماره  4عالوه بر اینکه تعامل میان نظامهای مختلف در یک جامعه نشان داده

شده ،نظام نوآوری به عنوان حلقة پیونددهنده بین نظامهای فوق مطرح میشود .نظام نوآوری

چون جامعتر از نظام پژوهش و نظام علم و فناوری است در نمودار مذکور جایایی شده است.
ضمن ًا نظام نوآوری با نظام آموزش همپوشانی دارد و در بخش کوچکی از نمودار فوق نظام
دانشگاهی در داخل نظام نوآوری ،نظام پژوهش ،نظام علم و فناوری و نظام آموزشی قرار دارد.
در این بخش بازتاب کارکرد دوجانبة پژوهش و آموزش در دانشگاهها قابل توجه است.

نمودار شماره  .5نظامهای اجتماعی متفاوت :خطوط نفوذ سیاسی

جهت حركت

سرانجام در نمودار شماره  5مشخص میشود که چگونه نظام سیاسی تمایل دارد اهرمهای

نفوذ خود را در نظامهای مختلف جامعه وارد کند .نظام سیاسی از طریق سیاست اقتصادی به

طور مستقیم با نظام اقتصادی مواجه میشود ،همچنین از طریق سیاستپژوهشی و یا سیاست
علم و فناوری به طور غیرمستقیم با نظام اقتصادی مواجه میشود .همینطور نظام سیاسی
از طریق سیاست نوآوری به طور خاص به وسیله موقعیتها و شاخصهای دانش به طور

غیرمستقیم یا واسطهای نفوذ متناوب دانش را بر نظام اقتصادی اعمال میکند .این نوع درک
خطی ،تفسیر و ارزشگذاری نظام نوآوری را به عنوان یک لوال بین سیاست و اقتصاد نشان

میدهد .مفهوم اقتصاد دانشمحور این باور را در بسیاری از زمینهها به وجود میآورد که

سیاست نوآوری در حمایت از عملکرد اقتصادی بسیار کارآمدتراز سیاست سنتی اقتصادی
است .در جوامع پیشرفته ،زوج غیرمستقیم نظامهای سیاسی و اقتصادی از طریق نظام نوآوری
که با سیاست و اقتصاد همپوشانی دارند ،اهمیت قابل مالحظهای کسب میکنند.

با عنایت به مباحث مطرحشده از سوی نویسندگان در کتاب مذکور عمدهترین مفاهیم

و عناصری را که در طراحی شیوه سوم تولید دانش نقش اساسی دارند ،میتوان بدین شرح
مطرح کرد:
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تجزیه و تحلیل دانش در زمینه سیستمها و اهرمی کردن نظریه سیستمها ،اقتصاد دانشمحور،

جامعه دانشمحور و دموکراسی دانشمحور ،ادغام بازارهای اقتصادی در نظریه سیستمها،

عناصر خود عقالنیت در سیستمها و ترکیب مفهومی آنها با خوشهها و شبکهها ،بازاندیشی

سیستمهای دانش ،سیستم نوآوری (نظام نوآوری ملی) ،تراکمی و انباشتی بودن دانش ،نظامهای

چندسطحی دانش و نوآوری ،شبکهای شدن جامعه و پیوند شیوههای متفاوت تولید دانش با هم

و سرانجام نظریه سیستمها در این مدل .الگو نشان میدهد که به اندازه کافی برای پیوستگی و

آشتی بین سیستمها و شبکهها ،انعطافپذیری الزم را دارد؛ بنابراین از نظر خروجی ،یک تراکم

پدیدهآفرین 1را به وجود میآورد (کارایانیس و کمپل.)3-21 :2006 ،

کارایانیس و جفری الکساندر ( )2006نیز معتقدند رویکرد شیوه سوم تولید دانش یک
سیستم چندالیه ِ
ای چند شیوهای و چندبُعدی را در بر میگیرد .این سیستم به طور دوجانبه هم

شبکههای نوآوری را تکمیل و تقویت میکند و هم آنها را از بیرون احاطه میکند و بهخوبی نیز
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خوشههای دانش ،سرمایههای انسانی و فکری را در بر میگیرند .این امر خود توسط سرمایه
اجتماعی شکل میگیرد و به وسیله سرمایه مالی حمایت میشود .شیوه سوم از یک سو در واقع

بسط آرا و اندیشههای مایکل گیبونز همراه با تشکیل یک طبقهبندی جدید از تولید دانش است

و از سوی دیگر به عنوان یک شیوه تولید متحول شده و برگرفته از ایده شومپیتر 2در تخریب

خالقانه 3و تغییرات فناورانه قابل بررسی است .با توجه به تغییرات و تحوالت کاهنده فناورانه
از یک سو و رشد شتابآور آن از سوی دیگر ،در به ثمر رساندن توسعه اقتصادی ،این شیوه
میتواند یکی از شیوههای مهم پیشگام در کارآفرینی باشد.

جیم جیمنز )2008( 4مدیر بخش مدلسازی ریاضی نظامهای اجتماعی دانشگاه

مکزیکوسیتی در مقاله خود با عنوان «پژوهش مسئولیتپذیر اجتماعی :آیا میتوان از شیوه
سوم تولید دانش صحبت کرد؟» زوایای دیگری از شیوه سوم و شیوه دوم تولید دانش را نشان

داد :به نظر وی توسعه ،بیشتر کوشش جامعه در جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی در طول

یک پیوستار (طیف) است .این مفهوم توسعه به معنای واقعی است .شیوه تولید دانش بر مبنای
تعریف مذکور از توسعه را میتوان شیوه سوم تولید دانش نامید.

1. Synergy
2. Schumpeter
3. Creative Destruetion
4. Jame Jimenez

روح بوداپست :یک قرارداد اجتماعی جدید

در قرن  21در کنفرانس بوداپست بر این موضوع تأکید شد که دانشمندان و پژوهشگران باید
عالوه بر هدایت موضوعات به سمت مسائل نظامی و موضوعات جذاب مالی و زودبازده
در بازار به منافع و نیازهای مشترک همگانی و اجتماعی نیز توجه کنند و همچنین بخش
وسیعی از شبکههای اجتماعی در تصمیمگیری در حوزه علوم بتوانند شرکت نمایند .در واقع
در کنفرانس مذکور این امکان به وجود آمد که یک موقعیت ایدئال برای شناسایی شیوههایی
برای مشروعیت بخشیدن به منافع همگانی و مکانیسمهای جدید برای تصمیمگیری فراتر از
حوزههای منحصر در بخشهای تخصصی ،فراهم شود .به همین دلیل این دستاوردها را «روح
بوداپست» نامیدند (جیمنز.)50 :2008 ،
اما این پرسش باید پاسخ داده شود که آیا الگوی مورد استفاده در شیوه دوم تولید دانش با
مفاد «روح بوداپست» همخوانی دارد یا خیر؟ آیا به موضوع باال بردن کیفیت زندگی جامعه توجه
شده یا نه؟ در مکزیک و در دو دهه اخیر پس از احساس نیاز به مراکز جدید منطقهای برای
پژوهش و تجدید نظر در شیوه سنتی آموزش عالی و در پاسخ به نیاز واقعی منطقهای و محلی و
با در نظر گرفتن تجارب پژوهشگران ،مرکز نوآوری و توسعه آموزش ( )IDEتأسیس شد .این
مرکز ایدههای نوآورانه از «کمیته علمی منطقهای» را جمعآوری میکند .در واقع نظام آموزشی
آزاد و خالقانه به نوعی ساختار اداری و سازمانی نیاز دارد که با شیوههای چهره به چهره متفاوت
است .این ساختار بر پایه نوع شبکههای مجازی استوار است که مبتنیبر «اتاقهای گفتوگو
برای اجتماعیکردن دانش» است .به نظر جیمنز ویژگی مهم «مسئولیتپذیری اجتماعی» در شیوه
دوم به صورت مبهم و نامعلوم رها شده است .همچنین اصول ،پایه و اساس در شیوه دوم با نگاه
از باال به پایین و بدون در نظر گرفتن تقاضاهای ساختار اجتماعی طراحی شده است .به رغم
ادعای گیبونز و همکاران وی در شیوه دوم ،مبنیبر برطرف کردن نیازهای دانش رقابتی و کسب
آمادگی الزم برای کاربرد در تولیدات و خدمات در دنیایی که به سمت جهانیشدن اقتصاد پیش
میرود ،به نظر میرسد که این نوع شیوة تولید دانش بیشتر به نیازهای بازار توجه میکند و نه
لزوم ًا به نیازهای آن بخش از جامعه که دارای مسئولیت اجتماعی هستند .حال آنکه شیوه سوم
تولید دانش که متکی بر مطالعات اجتماعات علمی ـ منطقهای است در صدد پاسخگویی به
نیازهای واقعی اجتماعی و ملموس و عینی منطقهای است.
اجتماعات علمی ـ منطقهای اشکال نوآورانه را در آموزش و پژوهش طوری به کار میبرند
که با شرایط اجتماعی و اقتصادی در بخشهایی از جامعه را که به آن خدمات میرسانند،
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متناسبتر باشد؛ بنابراین این اجتماعات علمی از نظر اجتماعی مسئولیتپذیرتر هستند و نیروی
محرکة آنان روح بوداپست است که برای کیفیت بهتر زندگی اجتماعی در جامعه مطرح میشوند
(جیمنز.)54-55 :2008 ،
الیاس کارایانیس و دیوید کمپل ( )2009در مقاله اخیر خود «شیوه سوم تولید دانش و رشته
مارپیچ چهارگانه» نیز به این موضوع که شیوه سوم راه را برای تحوالت مشترک و همزیستی
میان علوم مختلف و الگوهای نظری نوآوری باز میکند ،تأکید میکنند .ویژگیهای رقابتی و
برتریطلبی نظام دانش به نسبت خیلی باالیی توسط میزان توانایی آن در ترکیب و یکپارچه کردن

شیوههای نوآوری و تنوع علوم با یکدیگر از طریق تحوالت مشترک تخصصی شدن مشترک؛

تالشهای مشترک در بدنة دانش و جریانهای پویا در فرایند تولید دانش ،تعیین میشوند .رشتة
مارپیچ چهارگانه همچنین بر اهمیت ترکیب و یکپارچه کردن دیدگاههای زیرساخت رسانهای

و زیرساخت فرهنگی تأکید دارد .یعنی با اضافه کردن پیچش فرهنگی و رسانهای به مدل
رشته مارپیچ سهگانه اتزکوویتز ،خردهدانشها و نوآوری زیست بومشناختی شکل میگیرند که
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بهخوبی نقش دانش در جامعه و اقتصاد را پررنگتر میکنند (کارایانیس و کمپل.)201 :2009 ،
اینک مقایسة بین ویژگیهای شیوه اول و  2و  3تولید دانش را میتوان در جدول زیر
خالصه کرد:
جدول شماره  .2مقایسه بین ویژگیهای شیوههای اول ،دوم و سوم تولید دانش
ویژگی

شیوه اول

شیوه دوم

شیوه سوم

شیوه آموزشی

معلممحور،
رسمی

فراگیرمحور ،مشارکتی،
رسمی و غیررسمی

فراگیرمحور ،مشارکتی
اجتماعی غیررسمی

طرح مسئله و راه حل آن در زمینه
اجتماعی کاربردی مطرح میشود

خیر

آری

آری

فرارشتهای

خیر

آری

آری

ناهمگونی مهارتها و مراکز تولید دانش

خیر

آری

نه الزام ًا

سازمانهای مسطح و غیر سلسلهمراتبی

خیر

آری

آری

شکل سازمانی موقتی و گذرا

فرایند کنترل کیفیت توسط کنشگران
گوناگون

خیر

آری

نه الزام ًا

خیر

آری

آری

دارای مسئولیتپذیری و بازاندیشی
اجتماعی بیشتر

خیر

خیر

آری

خیر

خیر

آری

اصول بنیادی این شیوه از پایین به
باالست

شیوة تولید دانش بومی

آیا امکان دسترسی به نوعی الگوی بومی در شیوه تولید دانش وجود دارد یا خیر؟ در این مورد
نقطه نظرات متفاوتی مطرح میشود که قابل توجه هستند .این رویکردها خود به دو دسته
تقسیم میشوند :رویکردهای خارجی؛ رویکردهای داخلی.

الف) رویکردهای خارجی

استوارت مک کوک ( )1994فرض مبنیبر اینکه الگوهای جامعهشناختی علم اغلب ساخته و

پرداختة مطالعات دانشمندان در کشورهای جهان اول است و سپس به طور ناگفته در کشورهای

دیگر به کار میرود را زیر سؤال برده است .وی معتقد است از راه آموزش و برنامهریزی
میتوان تا حدودی ارزشها و نگرشهای متناسب علم را در افراد درونی کرد( .فاضلی:1382 ،

 .)108کریشنا ،واست .گالر ( )2000معتقدند در شیوه تولید دانش ملی ،وابستگی علم به زمینه
بومی و ملی از اهمیت زیادی برخوردار است و موارد زیر را در بر میگیرد :پژوهش علمی به
نفع چهارچوب اجتماعی ـ اقتصادی کشورها ،تالش برای بومی کردن علمی ،انجام تحقیقات

توسط پژوهشگران و شهروندان موجی و ترویج اجتماعات علمی ـ ملی ،تعیین موضوعات

تحقیق و اولویتهای پژوهش از درون فرایند تصمیمگیری کشور.

به نظر اورس و سولوی ( ،)2004در کشورهای مالزی ،اندونزی و کشورهای آسیای جنوب

شرقی بهخوبی میتوان مشاهده کرد که با تمرکز بر مسیر فرایندهای اجتماعی و فرهنگی،

بهویژه پس از شکلگیری نوعی خودآگاهی آموزشی در طبقات متوسط ،چگونه زمینة تولید
دانش بومی در جامعه و فرهنگ به وجود آمده است .اطالعات و فناوری ارتباطات ()ICT

بهسرعت رشد کرده و در این کشورها میزان کاربران اینترنت و استفادهکنندگان از گوشیهای

همراه در سطح گستردهای افزایش یافته است .طبق بررسیها معلوم شده که اندونزی تولید
دانش بومی کم اما پایدار داشته ،مالزی و فیلیپین به نسبت باال در جهت عکس تولید دانش

بومی حرکت کردهاند و سنگاپور تنها کشوری است که هم تولید دانش بومی باال و هم روند
افزایشی داشته است ،اما رشد دانش در عین حال باعث رشد ناآگاهی نیز میشود .با گسترش

اطالعاتی و فناوری ارتباطات ،امکان افزایش مخاطرات گرد و غبار الکترونیکی برای سالمتی

بشر نیز وجود دارد و اشعه الکترومغناطیس ممکن است اثرات زیانبار ناشناختهای داشته باشد.

به طور کلی دانش جهان الکترونیکی تمایل به گسترش سریعتر نسبت به دانش بومی دارد
(اورس و سولو.)5-6 ،20 :2004 ،
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ویلسون ( )2004بر اساس پژوهشهایی که در تعدادی از کشورهای درحالتوسعه انجام
داده ،ضمن ارائه الگویی به نام «مربع رهبری» 1معتقد است دقیق ًا در دورههای سریع انتقالی،

ساختاری و وضعیت نامطمئن اجتماعی ،رهبری نقش مهمی در شکل دادن پیامدهای نوآوری
از جمله شیوههای تولید دانش دارد .اجزای «مربع رهبری» را بخش عمومی (دولتی) ،بخش
خصوصی ،انجمنهای داوطلبانه غیردولتی ،2و بخش تحقیق و توسعه تشکیل میدهند .به نظر
ویلسون بخش انجمنهای داوطلبانة غیردولتی مهمترین جزء از مربع رهبری است که میتواند
در گسترش تولید دانش بومی بسیار مؤثر باشد ،زیرا این انجمنها برای مثال در بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه معموالً خانوادگی هستند و بر اساس نیاز بازار فعالیت میکنند .آنها
دارای دانش بومی عملی درباره شرایط بومی محل زندگیشان هستند و بهخوبی میدانند که
چگونه نوآوری اجتماعی را میتوان در مناطق روستایی پیاده کرد؛ در عین حال بسیاری از
رهبران با این سازمانها محتاطانه برخورد میکنند چون آنها را فاقد مشروعیت گسترده و برای
سیاستگذاریهای کشور مسئلهساز میدانند (ویلسون.)19-20 :2004 ،
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به نظر قانعیراد ( )1379در کتاب جامعهشناسی رشد و اصول علم در ایران تاریخ تحول علم
در ایران همانند دیگر جوامع عبارت است از مجموعه تالشهای عقالنی ،هدفمند و مقدس که
در آن خواست و نیاز اجتماعی زمانه ،همراه با نوآوری و خردورزی به گونهای موازی در کار
خلق آن دخالت داشتهاند (توجه به الزامات و زمینههای بومی و ملی)؛ بنابراین برای توسعه و
باروری علم ،منظومه ارزشی و فرهنگی الزم است که نهاد علم در آن امکان باروری و توسعه
یافته باشد .در کنار مجموعه شرایط و ضرورتهای اجتماعی مورد بازبینی و مطالعه قرار گیرد.
(بومیگرایی) همچنین وی معتقد است تولید دانش و علم در قرون سوم تا پنجم هجری در
ایران به دلیل نفوذ دین اسالم و اخالقیات اجتماعی شعوبی بوده است .شعوبیه توانست به
کمک ارزشها و هنجارهای دینی ،زمینههای پویایی علم و دانش را در ایران گسترش دهد.
اخالقیات اجتماعی شعوبیه ،عقالنیت اجتماعی را موجب شده و این امر دلیل اصلی توسعه در
آن دوران در ایران به حساب میآید (جانعلیزاده و سلیمانی.)46 :1388 ،
قانعیراد و جوکار ( )1388در بررسی آرای سید حسین و سید فرید الطاس جامعهشناسان

مالزیایی در مورد دانش بومی ابراز میدارند که العطاسها درونزایی 3دانش اجتماعی به معنای
1. The Quad of Leader Ship
2. Ngo
3. Endogenisation

پیوند آن با زمینههای اجتماعی و فرهنگی را به مثابه تالش برای خالقیت فکری در طرح
مسائل ،مفاهیم و نظریات جدید قبول دارند .آنان خواهان تکوین مکتب یا سنت بومی اجتماعی

در کشورهای غیر اروپایی هستند و آن را الزمة گسترش علوم اجتماعی خوب و ضرورت

بینالمللیشدن علوم اجتماعی میدانند ولی در عین حال مخالف تکمنبعی کردن دانش و پیوند
آن به زمینهای خاص هستند (قانعیراد و جوکار.)33 :1388 ،

فرامرز رفیعپور ( )1383در پایان نشست کاری بررسی مسائل علوم انسانی با اعضای
فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران در کوشش برای رسیدن به الگوی تولید علم بومی
ِ
تقویت بخش
نتیجهگیری میکند که تنها راه مفید ما برای برقراری رابطه علمی با دنیای غرب،
معرفتی اسالم است؛ یعنی ابتدا این بخش در درون جامعه رشد میکند و سپس بخش مذکور
که توانمندیهایش برای دنیای غرب ناشناخته مانده و آنان تنها با بخش هنجاری اختالف
دارند ،به طور نظامیافتهای با دانشمندان غربی در میان گذاشته میشود و به مرور به یک توافق
جهانی حداقل در بین اهل معرفت خواهیم رسید (رفیعپور 91 :1383 ،و .)86
به نظر سارا شریعتی ( ،)1388کشورهای غیر غربی باید سنتهای جامعهشناختی خود را با
توجه به مسائل حاضر این جوامع (استعمار ،وابستگی ،ویژگیهای فرهنگی ،دینی ،و )...بنا کنند.
تکثر و غنای جامعهشناسی مستلزم آن است که ضمن تأکید بر استقالل و وحدت این رشته،
در تقویت مطالعات منطقهای ایجاد سنتهای نو ،برقراری گفتوگو در متن جامعهشناسی و
اندیشیدن به تقریب روشها بکوشیم .در این صورت پیچیدگی که شاخص جهان امروزی
ماست ،در معرفت جامعهشناختی بازتاب مییابد و از بنیانگرایی 1که اغلب در آن محبوس
میشود ،فاصله خواهد گرفت .این امر باعث میشود که در جهان اجتماعی امروز که جهان
سلطه و مبارزه علیه سلطه است ،نهتنها دارای علم خنثی «و نرمالیته» نباشیم بلکه میتوانیم به
نابرابری در تولید ،توزیع و مصرف علوم پایان دهیم و در نوک هرم که جایگاه تولیدکنندگان
علم است ،مشارکت فعاالنه داشته باشیم (شریعتی.)81 :1388 ،
2
مقصود فراستخواه ( )1388نیز با تفاوت قائل شدن بین دو مفهوم دانش محلی و دانش
بومی ،3این بحث را مطرح میکند که چرخة دانش وقتی در دو سطح جهانی و محلی ،توسعه

پیدا میکند که کنشگران دانش در جوامع در حال گذار ،در موقعیت محلی خودشان بتوانند در
1. Fondationalisme
2. Local Knowledge
3. Indegenous Knowledge
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درجة اول به دانش جهانی «دسترسی» داشته باشند و در درجات بعدی نیز آن را «جذب»« ،فهم

مجدد»« ،بازتفسیر» و «نقد و ارزیابی» کنند و از طریق «مسئلهشناسی»های مداوم ،با نیازهای

محلیشان «تطبیق» بدهند و در این راستا سهم و مشارکتی نیز در «تولید بومی دانش» و «محلی
کردن دانش جهانی» داشته باشند ،زیرا دانش جهانی صرف ًا به سبب هر سطحی از کاربرد در
یک موقعیت خاص ممکن است محلی تلقی بشود ،اما دانش بومی این معنا را به ذهن متبادر

میسازد که دانش با زبان ،سنت و ارزشهای یک اجتماع خاص و با واقعیت اجتماعی نسبت
پیدا میکند ،از این طریق هم دانش محلی و هم از طریق آن دانش جهانی توسعه پیدا میکند

(فراستخواه.)106-107 :1388 ،

فرشاد مؤمنی ( )1388معتقد است زمانی میتوانیم در پدیدة جهانیشدن مشارکت فعاالنه

داشته باشیم که در درجة اول از خود چیزی داشته باشیم که مورد تقاضا و مطلوب دیگران باشد

و در درجة دوم خواسته خود را بهدقت مشخص کرده باشیم تا «انتخاب» برای ما معنیدار شود.
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بومیسازی مسئله و نقد چنین فرصتی و امکانی را برای ما فراهم میسازد زیرا از مؤلفههای
چهارگانه علم یعنی «مسئله»« ،روش»« ،حل مسئله» و «نقد» دو رکن آن یعنی «روش» و

«تجربههای حل مسئله» میتواند از ذخیرة جهانی دانش و انقالب اطالعات و ارتباطات استفاده

کند ،اما وارداتی شدن مسئله و نقد ما را نه قادر به شناخت صورت مسائلمان میکند و نه امکان

خاتمه دادن به فرایند آزمون و خطاهای بیفرجام را برای ما فراهم میسازد .بومیسازی مسئله

و نقدْ خود نیازمند اتحاد و وفاق میان دولت و جامعة علمی ،انباشت دانش نهفته و توجه عمیق
به شناخت نهادهای جامعه و برپایی شرایط اصالح نهادی است (مؤمنی.)158-159 :1388 ،

البته حتی مدافعان نظریه بومیسازی علم نیز برخی تنگناهای این رویکرد را گوشزد میکنند.

برای نمونه خسرو باقری ( )1386در این زمینه مینویسد« :برآمیختن علم و غیر علم بیش از

تنگناهایی است که علم بومی در چنبره آن گرفتار میشود .روی آوردن به فرهنگ بومی ،بدون

تمایز گزاردن بین عناصر آن از حیث قابلیت بسط یافتن در قالب علم تجربی ،موجب میشود

که علم بومی متورم و بیمار شود (باقری.)23 :1386 ،
نتیجهگیری و راهبردها

هدف از این مقاله تحلیل جامعهشناختی شیوههای تولید علم ،بررسی رویکردهای نوین در این
زمینه ،تشریح رویکردهای موجود در ارتباط با کاربرد الگوی بومی در تولید دانش و سرانجام

دستیابی به رهیافتهای منتج از تحلیل و بحثهای مذکور برای برنامهریزی در فضای تولید

دانش در جامعة ایران بود.

پس از بررسی رویکردهای مطرح در جامعهشناسی علم و طرح و بررسی تحوالت اخیر در

شیوه تولید دانش ،مدل مفهومی جامعهشناختی شیوههای تولید دانش زیر را میتوان ارائه کرد

که بر اساس آن بروندادهای جامعهشناختی هریک از شیوهها مشخص شدهاند:
مدل مفهومی جامعهشناختی شیوههای تولید دانش
علوم خوب قراردادی
بر اساس مدل خطی
نوآوری ،مسئولیتپذیری
اجتماعی و بازاندیشی
اجتماعی

شیوه اول تولید

شیوه دوم تولید

دانش کاربردی ،فرارشتهای ،نظام
کنترل کیفیت همگانی و زمینهای
شدن علم

شیوه سوم تولید

شیوه تولید
دانش بومی

برخورداری دو مؤلفه «روش» و
«تجربههای حل مسئله» از ذخیره
جهانی دانش و بومیسازی دو
مؤلفه دیگر یعنی «مسئله» و «نقد»

اینک باید دید رهیافت مباحث مطرحشده برای جامعة ایران چه مواردی میتواند باشد؟
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رهیافت کلی مباحث مطرحشده در ایران
الف) شیوه اول و دوم تولید دانش

نتایج تحقیقات انجامیافته در داخل کشور نشان میدهد در جامعة ما بهرغم اینکه نشانههای دو
1
شیوة تولید علم به موازات و در عرض هم وجود دارند ،اما هیچیک نتوانستهاند فضای هنجاری
مناسب شیوة خود را شکل دهند زیرا در این فضای هنجاری است که در نتیجة پیوند زمینههای
ارتباطی در هر شیوه با ساختار اجتماعی ،ارزشها و هنجارهای مناسب برای تولید علمی فراهم
میشود (احمدیان 1379؛ فاضلی 1382؛ قانعیراد 1383؛ منتظر قائم  )1387ازاینرو نه تثبیت
ویژگیهای شیوة اول تولید دانش نظیر فعالیت در زمینه حل مسئله ،پیوند نظریه و کاربرد،
درونیسازی شیوة دید و باال بردن توان تشخیص موقعیتهای مشابه در پژوهش توجه به

اهمیت پژوهشهای بنیادی ،تقویت فعالیتهای ترکیبی روشهای فردگرایانه و جمعیِ افزایش

بهرهوری در دورههای عملی و کارآموزی بهخوبی صورت گرفته و نه تحوالت مربوط به شیوة
دوم نظیر تغییر در نحوة فعالیت مراکز تولید دانش در دانشگاهها ،تولید آن در زمینه کاربرد ،تغییر
1. Normative Space

در سازمان اجتماعی تولید دانش ،چرخش فرارشتهای تحول در هنجارهای تولید دانش و کنترل

کیفیت دانش بهدرستی انجام یافته است .ضمن توجه به نکات گفتهشده به نظر میرسد در این

فضای دوگانه که نشانههای هر دو شیوه تولید هرچند به صورت ضعیف و فاقد استمرار و تداوم
مشاهده میشود؛ باید راهکارهایی مطرح شوند که گسترش هماهنگ هر دو شیوه را در نظر
داشته باشند؛ ازاینرو میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
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ـ گسترش مفهوم مدیریت دانش به معنای تولید ،انتقال و بهکارگیری دانش در میان مراکز
تولید دانش؛
ـ تقویت روزنامهنگاری علمی برای تحریک عالقه عمومی نسبت به مسائل و و موضوعات
علم و فناوری و نیز افزایش میزان گفتوگوهای دانشمندان و پژوهشگران علمی با خبرنگاران
و در نتیجه ارتقای درک عمومی از دنیای علمی؛
ـ افزایش انتشار نشریات یا فصلنامههای پژوهشی با تأکید بر مطالعات میانرشتهای یا
فرارشتهای؛
ـ افرایش طرحها و همایشهای پژوهشی مشترک بین شاخههای مختلف علمی همراه
با ترکیب متنوع کمیته علمی یا داوران که شامل متخصصان داخل یا خارج از کشور و یا
مؤسسات پژوهشی غیردانشگاهی میشود؛
ـ تقویت هرچه بیشتر فضای ارتباطات و گفتوگوهای بین پژوهشگران و دانشمندان و
همینطور مصرفکنندگان دانش به صورت عام از طریق ایجاد انگیزه برای هریک از طرفین؛
ـ حمایت بیشتر از مراکز پژوهشی و تولید دانش ،اتاق فکرها و مراکز مشاوره مستقل؛
ـ برنامهریزی برای توزیع عادالنة دانش در حوزة وسیع خرد جمعی ،بهطوریکه بخش
زیادی از مردم اطالعات بیشتری دربارة انواع دیدگاهها در مورد غذا ،سالمتی ،سبک زندگی،
اقتصاد ،سیاست و موضوعات محیطی به دست آورند؛
ـ تحلیل عمیقتر پدیدهای به نام شکاف دانش که خود از ضعف دانش عملی (کاربردی)
در کشورهای درحالتوسعه ناشی میشود؛
ـ گسترش همزمان اجتماعات علمی در دو حوزه محلی ـ بومیگرایانه و جهانی؛
ـ تقویت و تثبیت هرچه بیشتر انجمنهای علمی دانشجویی ،ارتباطات مشترک در تولید
دانش بین استادان و دانشجویان و خردهاجتماعات علمی؛
ب) شیوة سوم تولید دانش

با توجه به مباحث مطرحشده در زمینه شیوة سوم ،چند عنصر کلیدی ویژگیهای برجسته این

شیوه را به وجود میآورند که از جمله میتوان به عناصری نظیر :اهرمی کردن نظریه سیستمها،

توجه بیشتری به اجتماعات علمی منطقهای در نتیجه مسئولیتپذیری و بازاندیشی اجتماعی
بیشتر ،شکلگیری اصول پایه و بنیادی این شیوه از پایین به باال و سیستمهای نوآوری اشاره
کرد .گفتنی است سیستمهای نوآوری در واقع بر اساس خالقیت متجلی شده و به مرحله
عمل رسیده است؛ بنابراین نوآوری ،اندیشة خالق تحققیافته است که به بهبود فرایندها و

فرآوردهها کمک میکند .به نظر میرسد فعالکنندة سیستمهای نوآوری در کشور تراکم علم و

بهرهگیری از شیوههای تولید دانش ترکیبی باشد زیرا نشانههایی از هر سه شیوه تولید دانش در

جامعة ما مشاهده میشود .پس از بررسی وضعیت شیوة  1و  2تولید دانش در کشور اینک این

پرسشها مطرح میشود که با توجه عناصر اساسی در شیوة سوم و بهویژه سیستمهای نوآوری،

شاخصهای نوآورانه در جامعة ما کدامند؟ محیط نوآورانه در دانشگاهها و مراکز تولید علم

کشور دارای چه عناصری میتواند باشد؟ چگونه میتوان مراکز تولید علم را از نظر سیستمهای

نوآوری ردهبندی کرد؟ و باالخره عناصر اساسی مطرح در شیوة سوم در جامعة ما دارای چه

نشانههایی هستند؟

برای پاسخ به پرسشهای فوق ،میتوان راهبردهای زیر را مطرح کرد:

ـ ازآنجاکه در رویکردهای نوین نظام ملی نوآوری به میزان قابلیت انتقال سرمایهها توجه

میشود ،بنابراین سرمایههایی بیشتر مورد توجه هستند که در رقابتپذیری و افزایش توان
رقابتی نقش اساسیتری دارند .به این دلیل دانش نهفته و سرمایههای فکری که انتقال و انتشار

آنها بسیار مشکل است ،در شکلدهی نظام ملی نوآوری کشور اهمیت و جایگاه ویژهای مییابد

(فرقانی و انصاری.)16 :1387 ،

ـ تقویت هرچه بیشتر زنجیرة تولید ثروت (شامل آموزش ،پژوهش ،فناوری ،تولید و

تجارت)؛

ـ تقویت نوآوریهای اجتماعی شامل ایدهها و اندیشههای نو و برآوردکنندههای قابلیت و

توانمندیها برای چالشهای اجتماعی و تمامی مواردی که در این زمینه مورد استفادة گروههای

اجتماعی قرار میگیرند مانند امنیت اجتماعی ،نظامهای بازنشستگی ،مراکز خدماتی و ...به
عبارت دیگر کاربردی کردن آنان؛

ـ شکلگیری تدریجی مدل چرخشی تولید و کاربرد دانش یعنی چرخه دانش ،اکتساب و

تولید؛
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ـ شکلدهی به آموزش احساس تعهد و مسئولیت یا در گیر شدن در هر آنچه در تولید

دانش مؤثر است و گسترش نظام آموزش مادام العمر در میان کلیه اقشار جامعه؛

ـ ایجاد خطوط تولید ایدهپردازی در دانشگاهها یعنی با امکان تغییر کارکنان و قائل شدن به

الگوهای جایگزین ،کیفیت تولید دانش به طور مداوم ارتقا مییابد؛

ـ تقویت مراکز حفظ مالکیت معنوی نظیر ثبت اختراع و مراکز حمایتی محلی از محققان

و فناوران نظیر شهرداریها و استانداریها و تشکیل مراکز جدیدی چون دادگاه رسیدگی

به مسائل فناوری و تولید دانش ،صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری ،همکاریهای
بینالمللی پژوهش و توسعه در ایران؛

ـ تقویت مراکز و مؤسسات آیندهپژوهی در کشور که بیشتر از همه متکی به علوم انسانی

هستند که در این حوزه با شکل دادن به زیستبوم معرفتی ـ نظری ،اجزای گوناگون زیستبوم

به شیوهای سازنده و با بهرهگیری از تجربههای متنوع در درون و بیرون از آن ،شرایط مناسب
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را برای بروز توانمندیها و خالقیتهای پنهان در درون مجموعه فراهم میسازند؛

ـ گسترش الگوی خو ْد بازآفرینی ققنوسی در بین سازمانهای پژوهش و مراکز تولید دانش

کشور به معنای اینکه ،به این سازمانها و مراکز به عنوان موجودات زنده دانشآفرین و نهتنها

به عنوان یک پدیدة زیستبومشناختی تطبیقی نگریسته شود که به طور مستمر به طرح مسئله،
تعریف و حل آن میپردازند یعنی در دنیای پیچیدة امروزی به مانند ققنوس خود را باز آفرینی

میکنند و با نوآوری مداوم برای فضای تولید دانش مزیت رقابتی پایدار ایجاد میکنند؛

ـ تمرکز بر مدیریت ارائه تصویر علم به جامعة ما ،یعنی توجه به جنبههای زیباشناسانة علم

نظیر استفاده از ساختارهای روایتگونه و قصهپردازی و تاریخ ،همچنین استعارهها و تمثیلها

در فضای تولید دانش زیرا ساختارهای روایتگونه مانند قصه ،عکس ،فیلم و ...باشیوه خاص

انسجامبخشی به فضای مذکور آن را به زندگی واقعی انسانها و افراد جامعه نزدیکتر میکند
و از این طریق میتوانند به فرایند اکتشاف و نوآوری کمک بسیاری کنند؛

ـ تأکید بر اولویت چگونگی تشخیص مسئله ایجادشده نسبت به روش حل مسئله زیرا

برای شکل دادن به اصول بنیادی شیوة سوم تولید دانش که از پایین به باالست؛ فضای تولید

علم از طریق باز بودن مسیرهای گفتوگو و ایجاد امکان نقادی و بازاندیشی و نیز طرح مسائل

در سطوح وسیع و پایین جامعه و رقابت بر سر حل مسائل از سوی طرحهای تحقیقاتی

گوناگون خصلت مولد بودن خود را به نمایش میگذارد؛

ـ تداوم ارتباط با افراد خالق ایرانیِ مهاجرتکننده به سایر کشورها ،زیرا این افراد میتوانند

به نسلهای نوین در وطن خودشان الهام بدهند و به ایجاد گردش مغزها و اندیشهها بین مراکز
تولید دانش جهان کمک کنند؛

ـ سرمایهگذاری بر روی مطالعات و رشتههای جدیدی نظیر «اقلیمشناسی نوآوری» و

«زیست بومشناسی نوآوری در کشور» بهطوریکه در این رشتهها مطالعات علمی به دنبال

کشف شرایط اقلیمی و زیست بومی است که از طریق شبکه اجتماعی تعامل ،مجموعهای از

ارزشها و مجموعهای از نهادها و سازمانها ،چگونه شرایط تشریک مساعی را ایجاد میکنند

که سرچشمة نوآوری ،خالقیت و نیروی مولد است .چون این معرفت و خالقیت ثروت
میآفریند ،این ثروت نیز تمرکز فضایی ایجاد میکند و فرصت و امکان بیشتری برای پیشرفت
شخصی و رفاه اجتماعی فراهم میسازد؛

ـ برنامهریزی بر اساس تقویت هرچه بیشتر هریک از اضالع مثلث.
ﺍﻧﺮژﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
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ﺧﻼﻗﻴﺖ

ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ

ـ برنامهریزی برای هدایت انرژی به هدر رفته و ایجاد انگیزه برای برخی منابع غیررسمی

مولد نوآوری مانند ضد فرهنگها و سارقین رمز عبور 1به سمت مشارکت و رفاه اجتماعی؛
زیرا این افراد صرف ًا به دلیل تفریح و هیجان و ماجراجویی دست به نوآوری میزنند و گاه
دریچههایی غیر قابل پیشبینی را میگشایند که نظام رسمی اقتصادی و نهادی خودش قادر به
ایجاد آن نیست؛

ـ شکلگیری مراکزی با عنوان «مرکز پایش خالقیت و نوآوری در تولید دانش» در سطح

جامعه ،این مراکز ضمن مشخص کردن مسئولیت ناظرین بر فرایند نوآوری در تولید دانش ،به

طور مداوم میزان نوآوریها را در مقاطع مختلف زمانی در سطح جامعه اعالم میکنند .برای

مثال دانشگاهها تنها مکان تربیت نیروی انسانی دنیای شرکتها در حد نازل نیستند بلکه به
1. Hackers

عنوان مراکز تولید علم مستقل ،خود دنیای تجارت ،دوراندیشی و توجه به پیامدهای راهبردی

در سطح جامعه را آموزش میدهند.

ج ـ تولید دانش در علوم انسانی و حل موانع تولید آن

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد ،یکی از اهداف اصلی این تحلیل ،ارائه راهکارهایی
برای تولید دانش در علوم انسانی و رفع موانع آن در فضای تولید دانش ایران بود ،ازاینرو
برای طـرح راهکارهای مناسب در این زمینه بر اساس مباحث مطرحشده در ارتباط با هریک
از شیوههای تولید دانش ،در جمعبندی نهایی سه زیربخش قابل ارائه هستند.
 .1ویژگیهای تولید دانش در علوم انسانی
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ـ چندوجهی بودن پدیدههای مورد مطالعه در علوم انسانی؛
ـ کندی تولید دانش در این حوزه به دلیل فرا آزمایشگاهی بودن پدیدههای مورد مطالعه
در علوم انسانی؛
ـ ناکارآمدی مدیریت علوم انسانی در مورد برآوردن انتظارات پژوهشگران؛
ـ وجود خردهاجتماعات علمی ناپایدار که بر اساس انگیزههای شخصی شکل میگیرند نه
بر مبنای فضای هنجاری تولید علم.

 .2موانع تولید دانش در علوم انسانی

ـ انجام پژوهش بدون اینکه به پژوهشگران دید درونی نسبت به مسئله ،آموزش داده شود؛
ـ نبودن چهارچوب مناسب علمی برای انتخاب استادان دورة دکتری در علوم انسانی؛
ـ فقدان اجتماعات و کانونهای علمی پویا که به گفتوگو ،نقد و داوری تولیدات علمی
در این حوزه میپردازند؛
ـ کمبود ریسک و پرداختن به مباحث عملی روششناسی پژوهشی جدید در این حوزه؛
ـ شیوع تفکر عدم خودباوری داخلی در مورد ارائه نظریه در این حوزه؛
ـ زاینده نبودن روح خالقیت در این حوزه به دلیل گرایشهای دوگانه افراطی چه
دشمنورزی با دانش بیگانه و چه بیگانهپرستی؛
ـ فقدان تعامل تولیدکننده بین دانشجو و استاد چه در مورد مسئلهشناسی و چه در مورد
روششناسی به دلیل ناآگاهی از روند تولید دانش در دنیای معاصر؛
ـ بارور نشدن ترکیب «دانش نظریهپردازی»« ،دانش نسبت به پدیده مورد مطالعه» و «تجربه
عملی یا ذهنی» با یکدیگر در میان پژوهشگران جوان به دلیل وجود سلسلهمراتب غیر قابل
انعطاف علمی؛

ـ کمرنگ بودن برگزاری کنگرهها و همایشهای تقدیر از نخبگان و اندیشمندان در حوزه

تولید دانش در علوم انسانی به دلیل «بیم ازخطاکاری» دانشمندان.
 .3راهکارهای رفع موانع تولید دانش در علوم انسانی

ـ توجه بیشتر به علم فلسفه در حوزة علوم انسانی و بازنگری در آن به دلیل ویژگی این

علم در تولید اندیشه؛

ـ تقویت پایگاههای اطالعاتی و بانکهای اطالعاتی در مورد شناسایی هرچه دقیقتر

رشتههای علوم انسانی و نتایج عملی پژوهشها در این زمینه؛

ـ تقویت و گسترش فرهنگ پژوهشگران از طریق ایجاد فرهنگ همکاری پژوهش

سازمانهای ایرانی با پژوهشگران؛

ـ بازنگری دقیقتر در شیوه انتخاب دانشجویان و استادان در رشتههای علوم انسانی؛

ـ راهاندازی فصلنامههای تولیدات نظری و ایدههای جدید در تولید دانش علوم انسانی؛

ـ ضمن تنوع بخشیدن به روششناسی پژوهش علوم انسانی ،امکان پیوند بین دانش بومی

و غیر بومی؛

ـ ایجاد ارتباط مولد و پویا بین هر سه بخش خردهاجتماعات ،اجتماعات میانه و اجتماعات

کالن علمی در حوزة علوم انسانی و تقویت همزمان هر سه بخش؛

ـ تقویت و آموزش نحوه گفتوگو و نقد و ارائه یافتههای علمی توسط پژوهشگران در

متن فضای تولید دانش داخلی و بینالمللی؛

ـ تقویت مبانی روانی و باال بردن انگیزههای درونی نخبگان خالق در تولید دانش در علوم

انسانی از طریق یافتن شیوهها مناسب برای پاداشدهی و تقدیر از آنان؛

ـ ر ِّد اندیشة درس بودن علوم انسانی و در نتیجه پیوند زدن آن با مسائل زندگی.
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