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  مقدمه .1
) 1387المبـرت،   برتـون و ( نـوين  انگـر  كـنش  و نو سپهر؛ ها دانشگاه و شدن جهاني كتاب

 »هـا  هدانشـگا  روي پـيش  يهـا  چـالش ؛ شدن جهاني« نشست در گفتار چند از اي همجموع
. گيـرد  مـي  دربـر  را بخـش  پـنج  و مقدمه يك كتاب .است) 2002 سپتامبر 21 -  18 ،كبك(

 ماننـد  يالملل بينهاي  مؤسسه منظر. 1 ترتيب به را بعدي بخش پنج و ويراستاران را مقدمه
 ماننـد  جهـاني هـاي   نامـه  موافقـت  و شـرايط . 2 ؛جهاني بانك و ،.دي. سي. اي. اُ، يونسكو
GATS و عالي آموزش. 4 ؛جهان از نو روايتي به نياز و ابژه به سوژه از دانش چرخش. 3؛ 
 ديگر نفر پانزده را گيري نتيجه سرانجام و دانشگاهي كالسيك الگوهاي از عبور. 5 ؛توسعه
  .اند هكرد ارائه

  
  معرفي كلي .2

در  دانيـل  جـان . گيـرد  مـي  ي را دربـر الملل بيننظرهاي مؤسسات  نقطه) 82 -  33( بخش اول
 يعمـوم  يبه كـاال  را دانش تبديل »داري سرمايه اقتصادو  يعلم يسمكمون«با عنوان  گفتاري
 بـرآورد  فقير كشورهاي روآمدن براي انقالبي ليوفرم وب در نظر دارد و آن را يرو يجهان

بـه مسـائلي   » سيسيا اندازي چشم: شدن جهاني«با عنوان  يدر گفتار بروكس كريس. كند يم
گيـرد كـه    مـي  نتيجـه  كنـد و  مـي  اشارهها  نارضايتي از نابرابري و تروريسم همچون فساد و

گفتار بعدي  عنوان. حكومت ايفا كنند و مدني ةميانجي ميان جامع يتوانند نقش ها مي دانشگاه
نام نهاده است » نوين براي آموزش عاليهاي  ساخت جوامع دانش، چالش«جميل سلمي  را

نشده ماننـد ضـرورت    حلبه مشكالتي ، ليهاي آموزش عا ضمن مروري بر مزيت ،و در آن
نتـايج، مسـائل    بهرفع نابرابري در دسترسي ، پايدار اي هگسترش منافع آموزش عالي به گون

  .مديريتي پرداخته است ناپذيري در ساختارهاي اداري و انعطاف و ،تناسب، كيفيت
گينكل با اين پرسش  .كند ميدر سپهر جهاني توجه ها  دانشگاهبه ) 162 -  83( بخش دوم

با جهاني ها  دارد؟ به نظر او دانشگاهها  چه مفهومي براي دانشگاه شدن جهانيدرگير است كه 
از اين ارتقـاي   اي هنمون. بايد فرزندان جامعه را آمادة زيستن در آن كنند و ندا مواجهمتفاوت 

 مناسـب  الملـل  هـاي بـين   و همكـاري  ،ساالري مردم ،فرهنگ سياسي براي حكمراني خوب
الگـوي   و ،تـأمين منـابع مـالي، سـاختار     ةدر نحوها  اين مستلزم آن است كه دانشگاه. است

توانست نقش مؤثري در اين نخواهند  در غير اين صورتكنند عملكردي خود تجديد نظر 
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پيامـدهايي بـراي   ، تجـاري هـاي   نامـه  موافقت«با عنوان  ،ژان نايت در فصلي. كنندزمينه ايفا 
كند كـه حاكميـت    مي بحثها  ر دانشگاهد يكپارچگي بازارها تأثيرات دربارة، »آموزش عالي

فراكنشـي   هـاي طرات و رويكرداخمتوجه به  مستلزم زدايي است و فرهنگ داللي و سود و
هـاي   دانشـگاه » شده آيندة آموزش عالي در دنيايي جهاني« گيبونز در گفتاري با عنوان. است

 انـه ترسـيم  فنّاور هاي عملكردي نوآورانـه و  ديوار و با ضرورتيي بدون ها هآينده را دانشگا
  .ورزد مي تأكيد بر تغيير كند و مي

از « برنارد پو در بحثي با عنوان. نام دارد» دانش وها  دانشگاه«) 190 -  163( بخش سوم
ظهـور اقتصـاد    ي وفنّـاور  بزرگ علمـي و هاي  با جهش ،بر آن است كه» دانش تا نوآوري

هـم آميختـه    معرفتـي در  اخالقـي و  مسـائل  نوآوري، مسائل اقتصادي با و دانشمبتني بر 
توسعه را چالش اصـلي دانشـگاه   » ديوار جهاني دانش«خود با عنوان  پترال در گفتار. است
هـاي ناشـي از    قبـال خسـارت   در وليت دانشـمندان مسئ تمركز بحث او بر. كند مي قلمداد

حلي  راه. است عدالتي بي و ،جهه با جنگ، خشونتنيز در موا ي وفنّاور عمليات صنعتي و
حق زيستن براي همگان، افزايش كاالهـاي عمـومي   : دهد عبارت است از مي ارائه وي كه

  .خردورزي و ،جهاني
اختصـاص  » توسـعه  وهـا   ، دانشـگاه شدن جهاني« موضوع به) 254 -  191( چهارم بخش
دربـارة  » كنش براي اصالح آموزش عالياز انديشه تا «بلوم در گفتاري با عنوان . يافته است

همچون اولـويتي نخسـتين بـراي كشـورهاي در حـال       ،ضرورت اصالحات آموزش عالي
بـراي ايـن كـار الزم اسـت     . توسعه بحث كرده اسـت هاي  به منظور راهبري برنامه ،توسعه

انباشـت ذهنيـاتي غيـر مـؤثر در عمـل،      ، گرايـي  آموزش عالي را از تناقضاتي مانند حافظـه 
آزادي  فقدان اسـتقالل دانشـگاهي و   و ،مشكالت اثربخشي اجتماعي آموختگان بيكار، دانش

» توسعهكشورهاي در حال هاي  بر دانشگاه شدن جهانياثرات «مهامدبهي در . مبرا كردعلمي 
يي گو پاسخابهام در  و شدن، فرامرزي، منابع ماليهاي  چالش، شدنبه موضوعاتي مانند فراگير

جنـوب   شـمال و هاي  همكاري نويسنده بر ضرورت. پردازد ميملي  ةتوسع هاي به اولويت
 »تبعـيض نـژادي   ــ  شـدن  جهـاني «موجا در . كند مي شدن از اين مشكالت تأكيد براي برون

 وهـا   كه از جمله بـه صـورت نـابرابري    داند ميترين دشمن توسعه  بزرگ رانژادي  تبعيض
 وي راهبردهايي براي. كند مي خود را ظاهري فنّاور جنوب در دانش و شكاف ميان شمال و

  .كند مي پركردن اين شكاف پيشنهاد
تعريـف  » ان نوينگر كنش، ها دانشگاه و شدن جهاني«با عنوان ) 332 -  255( بخش پنجم
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بـه دسـت    كـارآفرين هاي  استراليايي دربارة دانشگاه جان كوري يك موردكاوي. شده است
بـه   شـدن  جهاني ياز مخاطراتي است كه بازها  دانشگاه بر احتراز تأكيد نويسنده. داده است
ـ   را هـا  آن زنـدگي فكـري   دهـد و  مي داري سوق را به بنگاهها  آن و آورد وجود مي  ةبـه گون

ن، آمـوزش در  ساال بزرگيي براي ها هدانشگا«اسونسون در . برد مي چشمگيري رو به كاستي
يكس بـر اهـدافي ماننـد تسـهيل     دانشـگاه فـون   ةتجربكردن  با برجسته »سراسر طول زندگي

هـاي   مهـارت  ةزنـدگي، توسـع   احساسي، دانش معطوف به كار و فعال شناختي و يادگيري
 خط، تناسـب و كيفيـت و   ي، نوآوري، آموزش برفنّاوراستفاده از  ارتباطي، تفكر انتقادي و

تقابـل  » دانـش  ةان در حال جهش در جامعـ گر كنش«پيتر اسكات در . كند مي مانند آن تأكيد
وي . كنـد  مـي  فريبنـده تلقـي   سـنتي هاي  تجاري نوين را با دانشگاه آموزش عالي مجازي و

داند و الگوهايي مانند سبك دو توليد دانـش از   ها مي راه دانشگاه سر شدن را دامي بر كااليي
  .كند مي ة اتزكوتيز را نقدجانب مدل همكاري سه سوي گيبونز و

ها  اهدانشگ«گيري است و عنوان آن  نتيجه پاياني كتاب و بخش) 354 -  333( ششم بخش
فرانسوا تاوناس ضـمن مالحظـاتي بـر    . است »ي توازني نوينوجو جستدر  شدن جهاني و

هاي دانشي بـا شـركت    جمع ميان مأموريت )الف. كند مي بر سه موضوع تأكيد ،شدن جهاني
  .رهبران فردا ان وگر كنشپرورش  )ج، اي ههاي بين رشت ضرورت) بتوسعه، هاي  در برنامه

  
  شدن جهانييه از سو يكتحليل؛ روايتي  نقد و .3

 ،جهـت  همـين  از. كـرد قلمـداد   نيـز  پـروژه  يك توان مي را يك فرايند ةمثاب به شدن جهاني
 عمدتاً نخست روايت :است شده  توصيف عمده روايت دو صورت به حداقل شدن جهاني
، چندسـبكي ، تنيـده  درهـم  ،فشـرده  جهـاني  بـه  و اسـت  تحليلـي  و توصـيفي  سطح واجد

 امـا  ،كند مي تأكيد) كثرت عين در وحدت الگوي با( موزاييكي و ،چندتمدني، چندفرهنگي
 سازي جهاني به آن از توان مي و دارد ابرروايت نوعي به شدن تبديل به ميل ، كهدوم روايت

ــ   اروپـايي  مسـلط  هـاي  گفتمـان  بـا  بيشـتر  و تكثـر  و تنـوع  فاقد جهاني به، كرد تعبير نيز
 سياسـي  لحـاظ  بـه  ،انتزاعي اندازه از بيش نظري لحاظ به روايت اين. تأكيد دارد امريكايي

 از و ،هژمونيـك  تجـويزي  ابعـاد  داراي و جهان سطح در تعاملي و مشاركتي ظرفيت فاقد
 عمـدتاً را  شدن جهانياز آثاري است كه  اي هنمون اين كتاب .است پويايي فاقد كاركرد نظر

بـه   هاي آن، ابعـاد تهديـدآميزش را   به جاي فرصت ،در نتيجه بيند و مي در روايت دوم آن
  .كند مي آميز برجسته صورتي مبالغه
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 چينـي  حروف ايرادهاي كه البته ترجمة آن با ،گفتارها مجموعه اين محدوديت ترين مهم
 هژمونيك سازي جهاني كه است تهديدآميزي يةسو يك عمدتاً حس ،است چاپ شده فراوان

 يكپارچـة  الگـوي  بـا  جهـان  كـردن  اروپـايي  يـا  كـردن  ييامريكـا  بـه  گرايش تعبيري به يا و
 حـد  از بيش وقتي محدوديت اين. است انداخته سايه آن بر بازار ايدئولوژي و نئوكالسيك

 تحـوالت  دربـارة  فوبياگونـه  بحث فضاي ةهم كه نمايد مي معنادار كمتر قدري و آلود اغراق
 از را دانشـگاه  حـالي  در كتـاب  اين گفتارهاي. دوش ديده تدارك دانشگاه نهاد حول جهاني

 دانشـگاه  است شده فراموش گويا كه دارند مي حذر بر جهان در جاري تحوالت مخاطرات
 از خـارج  محيط تهديدهاي باب در او به پدرمأبانههاي  توصيه و است بشر فكري بلوغ نهاد
  .برسند نظر به رياكارانه هم شايد و تصنعي قدري، خانه

 افعال فراواني كند مي پررنگ و نمايان بيشتر را كتاب آميز مناقشه وضعيت اين كه چيزي
 ةمقدمـ در  ،نمونـه  بـراي . كننـد  چنـان  مبادا و كنند چنين بايدها  دانشگاه كه ،است تجويزي
  :داريم ويراستار

 ... بايسـتي  آمـوزش  ... بايـد هـا   دانشـگاه  ... بايست ها مي دانشگاه ... بايست ها مي دانشگاه
 ... اسـت  الزم ... جانانـه  دفـاعي  ... كنـيم  تأكيـد  ... مايـ  هرفت بيراهه به ... بايستي مي دانش

  .)2: 1387برتون و المبرت، (

 و انديشـيدن  نهـاد  منزلـة  بـه  دانشـگاه  بـراي  كـه  نبايدهايي و بايدها همه اين با متناسب
 جـدي هاي  پژوهش از برآمدههاي  تحليل و توصيف شاهد كمتر !شود مي مقرر بازانديشيدن

  .هستيم ژرف انتقادي تأمالت و
 مضـامين  اي هپـار  و است آورده عمل به كتاب مترجم كه مناسبي برگردان ،اين وجود با
 )الف :است جمله اين از. است كتاب اين مثبتهاي  ويژگي از نويسندگان مطالب در معنادار
و ) 42 :همـان ( اسـت  بشـري  مشـاع  مايملـك  كه جهاني عمومي خير منزلة به دانش به نگاه
 و كـاربرد  و آن مبادلـة  و توليـد  در جهـاني  مشاركت و دانش به برابر دسترسي بدون كه اين

 حذف و ؛خورد نمي چشم به سياره اين در زندگي براي مطلوب پايداري از افقي، آن ارتقاي
 امـروزي  خطر آغوش هم جامعة براي جهاني مقياس در اي هفاجع انديشيدن حذف و دانش

 آن شـدن  تهي و بنگاه به دانشگاه شدن فروكاسته احتماالت در تأمل) ب ؛بود خواهد بشريت
 و ثـروت  سـيطرة  از محققـان  رهـايي  و علمـي  آزادي )ج ؛)36: همان( روشنگري و نقد از

 ؛)92: همـان ( آن از دولت مركززدايي و دانشگاه در كپرنيكي انقالب) د ؛)35: همان( قدرت
 دولت و مدني ةجامع ميان واسط منزلة به امروزي باور نانخبه و فراگيرهاي  دانشگاه نقش) هـ
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) ز ؛)162 -  143: همـان ( يا هرشـت  ميـان  مباحـث  و دانـش  توليـد  دو سبك) و ؛)53: همان(
 -  255: همـان ( دانش جهان بر آن زيانبار آثار و وحشي رقابت گسيختة و مخربهاي  سويه
 بـه  فقـط گفتني است كـه اغلـب    موضوعات مهم در كتاب، شدن اين طرحبا وجود . )284

 مسـتدل  و مسـتند  و تفصـيلي هاي  مداقه و بحث و اند هشد فروكاسته تحليلي كمتر اشاراتي
  .است نگرفته صورتها  آندربارة 
  

  ارائة تصويري بديل از موضوع گيري و نتيجه .4
 درخور آن با زمان هم و همراههاي  مؤلفه ساير همراه به دانش براي شدن جهاني ،كلي به طور
 بـه  جـا  ايـن  در. اسـت  مانـده  مغفول كتاب اين در آنچه است؛ معنادهي و ،تحليل ،توصيف
  .شود مي اشارهها  مؤلفه از برخي
  
  علم سومي موج مفهوم 1.4

بـزرگ  هاي  ارتباطات از دگرگوني در بررسي تحوالت عصر اطالعات و) 1380( كاستلز
 خود اولي موج مفهوم از هنوز علم، هجدهم قرن پايان تا. كند مي در سطح جهاني بحث

 علـم  ،داشـت  انـدكي  تنـوع  علـم  بندي طبقه، اول موج در. بود نكرده پيدا كامل گسست
 آن هـاي  مهـارت  ،بـود  سـاده  آن هاي روش و ابزارها ،بود شاگرديـ  استاد نظام بر مبتني
 بسـيار  علمي تغييرات سرعت ،رفت مي شمار به فضل يك بيشتر علم ،بود دستي عمدتاً
 ،يافـت  مي تحول چندنسلي هاي ب مضر با و داشت قرار باثبات محيطي در علم ،بود كند

 علـم  بـر  مكان مفهوم و نداشت وجود جمعي ةرسان ،بود محدود بسيار علمي ارتباطات
  .انداخت مي سايه
 مـوج  مفهـوم ، بيسـتم  قـرن  از اعظمي بخش و نوزدهم قرن طي و نوزدهم قرن آغاز با
 مـوج  در. شـد  نهادينـه  هـا  دانشـگاه  در عمدتاً و يافت استقرار و رسيد ظهور به علم دومي
 هـاي  روش و ابزارهـا  »خودكارشدن« انقالب ،كرد رشد علمي تخصص و بندي طبقه، دوم

 همگـان  ميان در بيش و كم علم ،يافت اهميت فكري هاي مهارت ،داد توسعه نيز را علمي
 آن تغييـرات  هـاي  مضرب و انبوه آن توليد ،گرفت خود به اي حرفهة جنب و كرد پيدا تعميم
 در و شـد  انبـوه  هـاي  رسـانه  بـر  سوار و يافت گسترش آن ارتباطات ،شد ساله ده حدودًا
  .شد مبادله المللي بين سطح
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 انقالب از پس ساختاري تحوالت سرعت. نشد متوقف نيز حد اين در تغييرات روند اما
 مـوج  صورت به را علم در اي تازه و ديگر مفهومي تحول، بيستم قرن اواخر از، الكترونيكي

 ديگـر  ؛يابـد  مـي  تحـول  علـم  بندي طبقه در درختي ساختار، سوم موج در. آورد بار به سوم
 ؛كنـد  مـي  پيـدا  اي شـبكه  ساختار علم ؛اند پايه علوم از دسته كدام كه نيست معلوم سادگي به

 اي رايانـه  بزرگ جهش ؛آميزد درمي گرا كل نگاه با و شود مي دگرگون علمي تخصص مفهوم
 هـاي  مهـارت  يننشجا اطالعات يفنّاور و خالقيت ؛پيوندد مي وقوع به افزاري نرم انقالب و
 اقتصـاد  و شـود  مـي  دانش بر مبتني عميقاً كار و زندگي هاي چرخه ؛شود مي پيشين موج دو

 تـر  پيچيـده  و پويـاتر  و تر سريع، اي سابقه بي طرز به علمي تغييرات د؛كن مي پيدا ظهور دانش
 در االذهـاني  بـين  تعامل و ارتباطات ؛دنشو مي تر كوچك مراتب به آن هاي مضرب و شود مي
 ويژگي با اي چندرسانه نظام به منفعل كنندگان مصرف با انبوه هاي رسانه ؛يابد مي افزايش علم

 جهـاني  فراينـدي  دانـش  مصرف و انتقال و توليد ؛ ويابند مي توسعه فعال كاربران و تعاملي
  .)180 -  64: 1383، فراستخواه( شود مي

  
  دو شيوة علم 2.4

 قـرن  اواخـر  در را دانشـگاهي  و عـالي  آموزش تحوالت )2003( راسمن و) 1997( گيبونز
 علـم  در روندهايي رشد با دو ةشيو علم. اند داده توضيح دو ةشيو علم سازي مفهوم با بيستم
 و تناسـب  و تحـول مفهـومي كيفيـت   ، كاربردگراشـدن ، گراشدن زمينه، گراشدن همسئل مانند

  .است گرفته شكل اجتماعي و بازاري تقاضاهاي به علمي نهادهاي ييگو پاسخ و ،ثمربخشي
  
  بزرگ علم، كوچك علم 3.4

 مطالعـات  پيشـرو  كـه  وي. اسـت  »علم تصاعدي رشد« مشهور پرداز نظريه) 1992( پرايس
 و مجـالت  از هـايي  شـاخص  از استفاده با و خود هاي بررسي اساس بر ،است »سنجي علم«

 پرشتاب گسترش اخير هاي دوره در علم رشد كه كرد مطرح را موضوع اين ،علمي مقاالت
، او بررسي زمان در ،ها آن از نفر 7 تاريخ دانشمند 8 از ،كه طوري به ؛است داشته پرخيزي و

 صـورت  به نه پايه اين بگيريم نظر در 1750 سال در علمي رشد ةپاي را 10 اگر. بودند زنده
 بـه  پايه اين 1800 سال در. است گذاشته رشد به رو »توان« اساس بر بلكه ،حسابي تصاعد
يكـي از   ايـن . اسـت  رسـيده  4 تـوان  به 1900 سال در و ،3 توان به 1850 سال در، 2 توان
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 ارتباطـات ة شـبك . كنـد  مي متمايز كوچك سنتي علم از را» بزرگ علم« كه هايي است مالك
 بـا  و هـم  بـا هـا   آن تعامل و ،انمدار سياست از مستقل صورت به دانشمندانة اتحادي، علمي

  .انجامد مي علم در انباشتي مزيت ةتوسع به انمدار سياست
  
  )زمينه به حساس علم( محليـ  جهاني دانش 4.4

 علـم  در جهاني پيشرو هاي تجربه از كامل گيري بهره ضرورت و جهاني مشترك معيارهاي
 مالحظـات  اين از غفلت معناي به لزوماً، آن جهاني شبكة در المللي بين تعامل و يفنّاور و

  :كه نيست
 در جهـاني  تجارب غناي به تواند مي يفنّاور ةتوسع و دانش توليد هاي سبك تنوع ،اوالً

 در جوامـع  از يـك  هـر  خـالق  و فعال شراكت و شدن سهيم واقع در ؛كند كمك زمينه اين
  .شود مي جهاني دانش ةتوسع موجب جهاني دانش

 است ممكن يفنّاور و دانش محض انتقال و ترجمه معناي به مفرط گرايي جهاني ،ثانياً
 هـاي  تفـاوت  علـت  بـه ) انساني علوم در ويژه به( كشورها در علمي فعاليت كه شود سبب

 مسـائل  و زندگي دروني منطق به نتواند ها زمينه و ،مناسبات ،ساختارها ،جوامع ،ها فرهنگ
  .نباشد برخوردار الزم اثربخشي و كارايي و تناسب و كيفيت از و كند نفوذ بومي
 اسـتيگليتز  ؛اسـت  آمـده  ميـان  بـه  زمينـه  به حساس دانش جديد مفهوم علت، همين به

كوشـد جهـاني را بـا     مـي  »محلي مجدد اختراع و جهاني نگاه« عنوان با اي مقاله در) 1999(
  .محلي تركيب كند

  
  ها دانشگاه از انحصارزدايي 5.4

 طـي . كنـد  مـي  دو توليد دانش را بازنماييشيوة يي از همان ها هاين مفهوم به يك نظر سوي
 از را خـود  مفهـوم  هـا  دانشـگاه  به سنتي و يانهگرا درون نگاه، اخير دهة سهيا  دو تحوالت
 بـا . شـود  مـي  تلقـي  خشـك  و كهنـه  دانشـگاه  اسـتقالل  عاجي برج الگوي. دهد مي دست

 رقبـاي  و انـد  گرفتـه  قرار اي تازه هاي موقعيت و شرايط در ها دانشگاه، دانش از مركززدايي
 توليـد . باشـند  داشـته  فعـال  يـي گرا همها  آن با بايد كه دنآي مي عرصه بهها  آن براي اي تازه

بحـث  ) 1990( پـاچمن  و تسـكر و ) 2003( ماننـد جـرارد  طـور كـه محققـاني     آن ،دانش
، متكثـر  هايي سازمان ظهور با. نيست آن بيرون به دانشگاه از خطي يفرايند ديگر، اند هكرد
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 بـه  هـا  دانشگاه انحصار عصر، اند توسعه و تحقيق و يفنّاور و علم مبادلة و توليد درگير كه
 از عبـور  به ميلها  آن آموزشي و پژوهشي هاي فعاليت افق و دامنه و ابعاد و است آمده سر

  .)همان( دارد سنتي مرسوم مرزهاي
  
، شـناختي  جامعـه ، شناختي الگوي( علم به مربوط توضيحي الگوهاية توسع 6.4

  )اقتصادي شبه يا ،اقتصادي
 فعاليتي علم، واقع در. شد مي استفاده شناختي الگوهاي از عمدتاً، علم توضيح براي، ها مدت

 بسا چه و كنجكاوي سر از و حقيقت شناختة انگيز به افرادي كه آمد مي حساب به شناختي
 الگوهـاي ، بيسـتم  قـرن  در. نـد ردك مـي  دنبـال  را آن ازخودگذشتگي و خوردن چراغ دود با

 در اجتمـاعي  فعـاليتي  علـم  آن مطابق كه يافت رواج علم كار توضيحة دربار شناختي جامعه
 و ،اجتماعي واحدهاي ،ها ناسازم، ها گروه منافع با كه شد تلقي اي ويژه تخصصي هاي حوزه

  .است درگير ها سياست
 به علم توضيح براي اقتصادي شبه يا اقتصادي الگوهاي گفته، پيشدر تمايز با الگوهاي 

 و بيسـتم  قـرن  آخـر ة ده دو يا يك در ولي ،نبود سابقه بي نگاه طرز اين چند هر. آمد ميان
 علمـي  فعاليـت  در، الگوهـا  ايـن  اسـاس  بـر . يافت جدي گسترش، ميك و بيست قرن آغاز

ــازاري  ،اقتصــادي عقالنيــت ــازاري شــبه و ،ب  مقتضــيات و ترجيحــات و اســت دخيــل ب
 و اطمينـان  دهيفا هزينة بازاري توجيه. دندار نقش آن در منابع كارگيري به و گذاري سرمايه

 پيـدا  روزافـزون  اهميـت ، يفنّـاور  و پـژوهش  در گـذاري  سرمايه براي سرمايه برگشت از
 ارائـة  بـه  ،سـو  يك از، سود حداكثركردن هدف با و عقالني انتخاب با دانشمندان. اند كرده

 خـدمات  ايـن  ،ديگـر  سوي از و پردازند مي همگنان تأييد به دستيابي براي علمي خدمات
 بـا . يابنـد  دسـت  بيشتري منابع به تا كنند مي ارائه ها بنگاه و دولتي هاي دستگاه به را علمي
 ايـن  زيـرا  ،بازارهاسـت  ساير از تر پايين نسبي طور به علم بازار مبادالت هزينة، اين وجود
 جنبـه  دو به دانش انگر كنشة انگيز چون، است سود نازل سازي بهينهة قاعد بر مبتني بازار

 خواهنـد  مـي  و خودند خدمات براي قيمتي دنبال به كه حال همان در يعني شود مي تقسيم
 سـوي  از تأييدشـدن  همان كه دارند نيز ديگري هدف  ،كنند وصول بنگاه و دولت از را آن

 فكـري  مالكيـت  و دنشـو  ارجـاع هـا   آن علمي هاي گزارش به كه اين ؛است علمي همگنان
 دود سـنتي  مفهـوم  از را ورزي علم نيز جديد وضعيت اين .)1383، منصوري( باشند داشته
هـاي   تخصص مرسوم درك از نيز و شخصي محدود هاي كنجكاوي عالم در خوردن چراغ
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، اجتمـاعي  مختلـف هـاي   پـارادايم  و نهادهـا  انواع با را آن و است كرده خارج دانشگاهي
  .است كرده مرتبط سياسي و ،فرهنگي، اقتصادي

  
  كارآفرين دانش 7.4

 اتفـاق  اخيـر  قرن دو يط آكادميك مهم انقالب دو كه داده توضيح) 2003و  2001( اتزكوتيز
 هـاي  دانشـگاه  ظهـور  بـا  بيسـتم  قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر در اول انقالب. است افتاده

 ؛افزودنـد  خـود  آموزشـي  معمول كاركردهاي به را تحقيقاتي هاي مأموريت كه بود پژوهشي
 شده آشكارتر سرد جنگ پايان از بعد و شد آغاز دوم جهاني جنگ از دانشگاهي دوم انقالب
  بنگاه شبه يك صورت به پژوهشي هاي گروه وقتي .بود كارآفرين دانش ظهور آن محور .است
 بـه  پژوهشـي  هـاي  دانشـگاه ، گرفتند عهده به را دانش اقتصاد براي افزوده ارزش ايجاد نقش

 و عـالي  آمـوزش  مؤسسـات  و هـا  دانشـگاه  ترتيب بدين. آمدند عرصه به كارآفرين صورت
 عوامـل  تـرين  مهـم  از يكـي  بـه ، دانـش  هاي بنگاه نقش در، مييپارادا تحول يك با پژوهشي
  .اين باره بحث كرده است در) 1382( انتظاري .اند شده تبديل ملي و جهاني جديد بازارهاي

  
  بازارِ دانشـ   صنعت 8.4

 اقتصـاددان ، مكـالپ .اف. شـد  ابـداع  هـا  امريكـايي  سـوي  از، 1960ة ده در دانش صنعت
 صـنعت  نقـش  به متحده اياالت در دانش توزيع و توليد نوشتن با ،1966 سال در امريكايي

 و سـخن گفـت   آگاهي صنعت از 1974 در ازنبرگر ادامه در. كرد تأكيد ملي توليد در دانش
 اطالعـات  بـر  عـالوه  ،كـه  كردند بحث اطالعات صنعت از استانفورد دانشگاه در سرانجام
 شـد  مـي  نيـز  فرهنگـي  و ،اي مشـاوره ، مـديريتي ، تجاري اطالعات شامل، يفنّاور و علمي

  ).1380 ،يونسكو(
. هسـتند  اي سـرمايه  كاالي و دارايي به دانش تبديل شاهد جوامع، دانش اقتصاد ظهور با
 هاي بنگاه براي طبيعي منابع و فيزيكي ةسرماي مانند هايي نهاده ساير از تر مهم اي هنهاد دانش

 ،دانـش  مالكـان  كـه  است شده مبدل رقابتي يمزيت به، ديگر عبارت به ؛است شده اقتصادي
 در مطلوبيت كسب براي آن از، اش ضمني حالت در باالخص و خصوصي شكل در ويژه به

 يـك  صـورت  به دانش توزيع و توليد فرايند ،ترتيب بدين. كنند مي استفاده جديد بازارهاي
 آن فعاليـت  دامنـة  و) 1382، انتظـاري ( اسـت  شـده  ظاهر اخيرة مدرنيت در »بازارـ   صنعت«

  .شود تحديد و تعريف تخصصي هاي دپارتمان مرسومهاي  محدوده در تواند نمي
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  اجتماعي فرايندي چونان؛ علم 9.4
 بـه . شـود  مي اطالق آن ايستاي هاي برش به دانش و است دانش توليد اجتماعي فرايند علم

 نيـز  و انـد  دانـش  توليـد  مستقيم فاعالن و گر دانش كه ،انفنّاور و گران پژوهش ،علت همين
. شـوند  نمـي  محسـوب  علـم  انگـر  كنش يگانه، پردازند مي دانش انتقال به كه گراني آموزش
 نهادهـاي  و ،علمـي  نهادهـاي ، هنجارهـا  و قواعد، علمي اجتماع شامل علم اجتماعي فرايند

 هـم  علـم  از تعريف نوع اين در حتي .)1383، منصوري( است يفنّاور و علم گذار سياست
 و انتقـال  بلكـه  ،نيسـت  دانش توليد فقط علم اجتماعي فرايند زيرا ،رسد  مي نظر به نارسايي
 دانـش  مصـرف  حتـي  و، )تخصصـي  ةمشـاور ( دانـش  تبديل، )عالي آموزش( دانش توزيع

 بـه  را علـم  اجتمـاعي  جديـد  وضعيت اين. گيرد مي دربر نيز را) مشتريان و تقاضاها شامل(
 بسـيار  سـابق  تخصصـي هاي  مرزبندي از كه دارد مي ملزم توسعه و رشد از اي هدامن و سطح
  .است فراتر و تر وسيع
  
  جامعه علمي نظام به فرابخشي نگاه و يفنّاور مفهوم 10.4
 افزوده ارزش و علم و، محصول و علم، صنعت و علم ميان اي مفقودهة حلق منزلة به يفنّاور
 پژوهشي هاي يافته، يفنّاور بدون. است كرده پيدا روزافزوني مفهومي اهميت اخيرة دور در

 مـورد  خـدمات  و كاالها طريق از دانش جريان. دنانجام نمي اقتصادي مولد كاربرد به علمي
. رسـد  مـي  انتظار مورد و مطلوب اثربخشي و ثمردهي به بازارها و جامعه براي تقاضا و نياز

 آن اصـلي ة مؤلفـ  چهـار  و اسـت  توسـعه  فرايند در دانش و علم ةهوشمندان كاربرد يفنّاور
 جملـه  از يفنّاور مفهوم .ساختارها. 4 ،تجهيزات.3 ،ها مهارت. 2 ،اطالعات. 1: از اند عبارت

 زيـرا  ،كنـد  مـي  الـزام  را جامعـه  علمي نظام به فرابخشي نگاه كه دارد خود با نيز را معنا اين
 بدون دو آن و ندارد مفهومي پژوهشة حلق بدون» آموزش«ة حلق كه دهد مي نشان روشني به
 در و افـزوده  ارزش و خـدمات  و كاالهاة توسع و محصول توليد و صنعت فرايند به كه اين
 يـك  بـه  همـه  اين و بود نخواهند برخوردار الزم اثربخشي از، بينجامند توسعه به كالم يك

ــرش ــي نگ ــبكه و فرابخش ــه در اي ش ــاز جامع ــا دارد ني ــو در ت ــت پرت ــي سياس  و پژوه
 ميـانِ  همكـاري  بـا  و  ،علمـي  ةتوسـع ة يانگرا هم و كالن هاي ريزي برنامه و ها سازي سياست
 امكـان  ايـن  سياسـي  و ،اقتصـادي ، صنعتي، فرهنگي  ،علمي، پژوهشي، آموزشي هاي بخش
 نگـاه  چنـين  .)1383 ،مهـدوي ( گيرد قرار توسعه خدمت در يفنّاورة چرخ كه شود فراهم

  .نيست توسعه قابل علم از كالسيك و سنتي درك با فرابخشي
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  دانش زندگي چرخة 11.4
 نقـش  بيـان  بـراي  مختلفـي  الگوهاي و مفاهيم، دانش بر زندگي بيشتر چه هر شدن مبتني با

 دانـش  حيات ةچرخ مفهومها  آن از يكي كه اند شده ساخته زندگية توسع در دانش جريان
 بـراي  كـه  است حياتي اي  سرمايه بلكه ،لوكس يكاالي نه ديگر دانش. )2002 سربن،( است
 در چـه ، فراغت اوقات در چه، صنعت در چه، كار و كسب در چه، خانه در چه كارهاة هم

 در را خـود  حيـات  دانش از تازه مفهوم اين. الزم است آن مانند و ،گيري تصميم و مديريت
 يـا  و( دانـش  سـازماندهي ، دانـش  درك: از اند عبارت كه بخشد مي استمرار سيال اي هچرخ

 سرانجام و، )آن مجدد دكاربر يا و( دانش كاربري، دانش به دسترسي، )آن مجدد سازماندهي
  .)180 -  64: 1383، فراستخواه( دانش آفرينش

  
  ملي سطح در نوآورية شبك پويايي 12.4

 بعـدي  مطالعات اما ،شد مي متمركز تازه محصول توليد به اقتصادي سنتي مفهوم در نوآوري
. انـد  پرداختـه  نيـز  ساختار و ،فرايند، دانش، ايده شامل آن ديگر هاي مؤلفه به نوآورية دربار

 كاربردهـاي  مسدينامي در را نوآوري) 2000( .دي.سي.اي.توسعه مانند او المللي بين نهادهاي
 ضـرورت  يـك  بـه  تفنن يك از نوآوري امروزه .اند كرده تعريف دانش جريان در نو تجاري
 عامليت بر تأكيد با الگوهايي به آن در افزايشي تدريجاً الگوهاي و است هشد تبديل بقا براي

 مفهـوم  اسـاس  بـر  نوآوري، علم مطالعات در. اند كرده پيدا تحول خالق و كارآفرين انساني
 را »علم گر كنش« هر. )1383 كيواني، فراستخواه و( است شده داده توضيح علمي كارآفريني

 دانـش  موجـود  اطالعـات  در فنـي  و ذهنـي  تصرف با و خود خالقيت بر تكيه با بتواند كه
 موفـق  نو خدمت و ،كاال توليد ،فرايند طراحي در جديد روش يا نظريه يك خلق به بشري
  .)1383، منصوري( گويند مي نوآور شود

 و كشـش  يـا  ،بنگـاه  به دانش فشار مثل( بودند خطي صورت به غالباً نوآوري الگوهاي
 شـدن  نهادينـه  صـورت  بـه  را آن و يافتنـد  بيشتري ةتوسع بعداً ولي ،)تقاضا و بازار تقاضاي
 از كـه  ديدنـد ) پنهان چه و آشكار صورت به چه( دانش اثربخش و زايشي و خالق جريان
، پشـتيباني ، يگـذار  سياسـت  متنوع عوامل با )NIS/NIN( ملي سطح در پويا اي شبكه طريق
، كـارآفريني ، آن بـه  دسترسـي  و يفنّـاور  و علـم ة اشـاع  و انتقال و توليد، توسعه و تحقيق
 .)1995 فـريمن، ( يابـد  مي توسعه...  و ،)آنة عرض و تقاضا( خدمات و كاال توليد و مصرف
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 نيازمنـد  كـه  اسـت  يافتـه  اهميت »اي شبكه سيستم نگاه«، نوآوري به جديد رويكردهاي در
 و بخشـي  ميـان  رويكـرد  ايـن . )2004 كاشـاني، ( اسـت  ملـي  سطح در فرابخشي ييگرا هم

  .نيست توضيح قابل تخصصي محدودهاي  نظري تنگ با فرابخشي
  
  علمي اجتماع تحوالت 13.4
 مجـالت  ،علمـي  هـاي  انجمـن ، علـم  انگر كنش از متشكل رسمي غير نهادي علمي اجتماع
 هاي فعاليت روايي بر ناظر خود قواعد و ،ها روال، هنجارها با كه است...  و ،تخصصي علمي
 پرداختـه  علمي اجتماع در »مبادله« مفهوم به علمي اجتماع كتاب در هگستروم. است علمي
 و يفنّـاور  تحوالت. )1380، زاده رجب ؛1383، فاضلي و پور شارع ؛1383، منصوري( است

 وسـاطت . اسـت  گذاشـته  اثـر  نيـز  علمي اجتماع سنتي ساختار در شدن مجازي و ارتباطات
 است شده قبلي هاي يكپارچگي و چهره به چهره ارتباطات رفتن ازبين سبب الكترونيكية شبك
 و ،ييجـا  جابـه ، زودگذربودن، بودن محلي غير، تجزيه، پراكندگي نوعي معرض در را آن و

 مشترك تعهدات علمي اجتماع براي طبيعي و ذاتي مرزهاي فقدان. است داده قرار ناپايداري
 علمـي  اجتماع ،بنابراين. )1383، راد قانعي( است هكرد مواجه اي تازه هاي چالش با را آن در
  .ماند نمي محدود تخصصي مرزهاي داخل در ديگر نيز

  
  علم در چرخشي تعامالت الگوي 14.4
 ،صنعت و دانشگاه بين، دانشگاه و دولت ميان سنتي هاي  فاصله، دانش اقتصاد ظهور پاي پابه
 و اي شـبكه  تفكـر  ؛دنـ ده مـي  دست از كامل طور به را خود معناي صنعت و دولت ميان و

 بـا  خالق تعامل طريق از و ييگرا هم نوعي با، سه اين كه كند مي ايجاب ييگرا هم ضرورت
 الگوسازي مثلث يك صورت به را اين كالرك بورتون. باشند توسعه و بقا فكر به، ديگريك

 دنيـاي  از اعـم ( بـازار  ديگـر ة گوشـ ، دانشگاهي اليگارشي، الگو اين گوشة يك. است كرده
 ايـن  در. )2001بچر و تـاولر،  ( است دولت سومة گوش و ،)جامعه كل و خدمات و صنعت
  .پاشند مي هم از تخصصي سابقهاي  تعريف چندجانبه يا جانبه سه چرخش
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