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Abstract 

Knowledge of humanities and social sciences, 
is enacted knowledge, because based on the 
process of dublel hermeneutic seeking any 
unvarian law in the humanities and social 
affairs is very difficult. Several studies refute 
the universality of knowledge in the 
humanities and social sciences and 
contexcuality of knowledge affirms "the 
social construction of knowledge" or "enacted 
social knowldege". Although there are several 
studies on social construction of knowledge 
and enacted social knowledge, but little has 
been done to "social utilization of 
knowledge". This theory asserts that although 
universities and research centers contribute in 
generating knowledge and sometimes 
utilization of it but the main culprit for the 
nonapplication of academic knowledge is not 
f scientific circles. The author hopes that by 
accepting this theory by scholars and policy 
makers, we can change the national discourse 
about the inapplicability of academic 
knowledge of academic production in Iran. 
 
Keywords: Social Construction, Academic 
Knowledge, Social Utilization of Knowledge 
  

                                                 
* hdanaee@modares.ac.ir 

 

Volume 10, Number 1, Spring 2018 Journal of 

Science & Technology Policy



39  

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1397 بهار، 1، شماره دهم سال

 

  

  :دانشگاهی مناقشه بر سر کاربردي نبودن دانش
  "برداري از دانش ساخت اجتماعی بهره"به سوي نظریه 

  *فرد حسن دانایی

  گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرساستاد 
  

  دهیچک
اجتماعی را بسیار  دانش تولیدي در حوزه علوم انسانی و اجتماعی امري اعتباري است زیرا فرآیند هرمنوتیک دوگانه، یافتن قوانین الیتغیر در امور انسانی و

هاي انسانی و اجتماعی و طرح بسترمندي چنین دانشی، مهر تأییدي بر  شمولی دانش تولیدي در عرصه با رد جهانشده متعدد،  هاي انجام پژوهش. سازد دشوار می
ساخت "هایی در باب صبغه ساخت اجتماعی و اعتباري دانش انجام شده ولی چندان به  اگر چه پژوهش. اند آن زده "اعتباري بودن"یا  "ساخت اجتماعی دانش"

ها و مراکز پژوهشی در تولید دانش و  این نظریه مدعی است اگر چه دانشگاه. توجه نشده است "اعتباري بودن استفاده از دانش"یا  "اجتماعی کاربست دانش
این نویسنده امیدوار است با پذیرش . کنند ولی مقصر اصلی عدم کاربست دانش آکادمیک صرفاً این محافل علمی نیستند برداري از آن نقش ایفاء می بعضاً بهره

  .گذاران ملی در باب استفاده نکردن از دانش تولیدي دانشگاهی اثربخش در ایران قدري متحول شود مشی پژوهان و خط نظریه، سیاق گفتاري دانش

  ز دانشکاربردي نبودن دانش دانشگاهی، ساخت اجتماعی دانش، ماهیت اعتباري، ساخت اجتماعی کاربست دانش، اعتباري بودن استفاده ا: ها کلیدواژه
  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

ها و به  دهد انسان سیر تطور تاریخی جوامع بشري نشان می
اند مسیر پیشرفت خود  مدد ابزاري به نام دانش و علم توانسته

بشر در پرتو کسب دانش از والدین، معلمان، . را دنبال کنند
ها زندگی خود را  متخصصان، کتب، تلویزیون و دیگر رسانه

هاي پیشین،  به معناي پذیرش گفته "سنت". دهد تکامل می
ها، از جمله  هاي رسانه تجربه شخصی، شعور متعارف و افسانه

اما در اعصار معاصر، ] 1[شود  مآخذ تولید دانش محسوب می
دار  اند که عهده شکل گرفته "دانشگاه"مراکزي تحت عنوان 
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تفاوت چنین دانشی . هستند "شیوه علمی"تولید علم از طریق 
دانش تولیدي در پرتو  با دانش شعور متعارف آن است که

شیوه علمی در معرض داوري و بعضاً آزمون قرار داده شده و 
پارادایم ( "روایی و پایایی"شود تا  خطاهاي آن اصالح می

هاي  پارادایم( "پذیري یا قابلیت اعتماد انتقال"و ) تحصلی
با  علمی هر پارادایم. آن اثبات پژوهی شود) غیرتحصلی

شناسی خاص  شناسی و روش تشناسی، شناخ دستگاه هستی
اگر چه بر سر . کند چنین دانشی را تولید کند خود تالش می

هایی مناقشات فراوانی وجود دارد  شمولی چنین دانش جهان
استفاده یا کاربست "ولی آنچه براي جامعه حائز اهمیت است 

به عبارت دیگر در چرخه تولید، توزیع، . است "چنین دانشی
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-ي از دانش، تمرکز عمده محافل اجتماعیبردار انتقال و بهره
. برداري است علمی کشورهاي مختلف عمدتاً بر مرحله بهره

برداري از دانش مفیدتر  بر سر اینکه چه راهبردهایی براي بهره
است اجماع کاملی وجود ندارد و کشور راه و روشی همراه و 
همگام با دیگران و یا سیاقی متفاوت از آنها را در پیش 

انگیز از ابتداي انقالب  یکی از موضوعات بحث. اند گرفته
 ها، مقاالت، ها، کنفرانس اسالمی تاکنون که مرتباً در رسانه

و مدیران ملی کشور  مداران هاي سیاست کتب و سخنرانی
چه دردي  "اي تولید دانش مقاله"شود آن است که  تکرار می

اي از  رهکند؟ این همه مقاله و کتاب چه گ از این کشور دوا می
آموخته چه دردي از  هاي کشور باز کرده ؟ این همه دانش گره

کند؟ فزونی انتقادها علیه دستگاه  دردهاي کشور را درمان می
تولید دانش آکادمیک به محافل توده عوام نیز کشیده است به 
طوري که تصویر منفی ایجادشده علیه دانش آکادمیک در این 

سش اصلی آن است که واقعاً پر. تر هم شده است محافل منفی
مدعی است دلیل این دلیل این تصویر منفی چیست؟ نویسنده 

ها و  ها، حوزه ابهام در نقش دانشگاه"حق در تصویر منفی نا
. است "مراکز پژوهشی جهت کاربست دانش انبوه تولیدي

برداري از  نظریه بالغی بهره"و  "نظریه ظرفیت جذب دانش"
اي تحلیل این مسئله هستند ولی هاي مفیدي بر ایده "دانش

و  بودهنویسنده مدعی است کاربست دانش امري اعتباري 
با حک ایده نظري و بنابراین صبغه ساخت اجتماعی دارد 

کند که به  ادعا می "برداري از دانش ساخت اجتماعی بهره"
ها  ها از نقش دانشگاه سوءبرداشت برخیتوان  مدد این ایده می

  .در کاربست دانش انسانی و اجتماعی را مرتفع ساخت
  
  بیان مسئله -2

اي  برداري از دانش دغدغه آفرینی، مرحله بهره در چرخه دانش
دعواي بین نظریه و عمل . جنجالی در سراسر عالم است
سیاسی بوده و حامیان هر -دعواي پایداري در محافل علمی

اند گسست بین این دو را به طرف مقابل  طرف تالش کرده
ر، اندرکاران امو اند دست پردازان مدعی نظریه. نسبت دهند

تمایلی به اندیشیدن نظري ندارند و به صورت منفعل با دانش 
توانید یا  اگر شما نمی آنانبه اعتقاد . کنند تولیدي برخورد می

) شده هاي عرضه نظریه(اید که از دانش تولیدي  نیاموخته
ها کاربرد ندارند بلکه  توانید بگویید نظریه استفاده کنید نمی

  ].2[قانه است کاربرد یک نظریه، اقدامی خال
اندرکاران معتقدند که  در طرف دیگر، کاربران و دست

دهند و بین این دانش  پردازان صرفاً دانش نظري ارائه می نظریه
شده در  این دانش نظري آموخته. و عمل فاصله وجود دارد

ها و مراکز پژوهشی و آموزشی با دنیاي واقعی تطابق  دانشگاه
گان این محافل علمی با بازار آموخت رو دانش ندارد و از این

تبلیغات شدیدي که این گروه علیه دانش . کار بیگانه هستند
گیري  اند باعث شکل تولیدي آکادمیک در جامعه به راه انداخته

بر . ها و مراکز علمی شده است نوعی تصور منفی از دانشگاه
ماندگی کشور در عدم تولید دانش  این اساس علت عقب

در . شود راکز و محافل علمی تصور میکاربردي در این م
هاي  ها، میزگردها و کنفرانس همین راستا شاهد سخنرانی

-جامعه، دانشگاه-حوزه-مختلف در مورد پیوند دانشگاه
گذاران و بعضاً خود  مشی صنعت و دولت هستیم و خط
پژوه یا  دانش. کنند ها ناله می مولدان دانش از این گسست

المللی معتبر  لمی در مجالت بینمقاله ع 400دانشمندي که 
منتشر کرده به سخره گرفته شده و با این پرسش مواجه 

شود که واقعاً باید پول کشور صرف تولید مقاالتی شود که  می
گذاران و  مشی در میان مسئوالن، خط ؟هیچ کاربردي ندارند

هاي خود  مداران کشور افرادي هستند که در سخنرانی سیاست
زنند و به طور کلی  بر چنین تولیداتی میفایدگی  شالق بی

دانند و از علم نافع سخن  ناپذیر می تولید علم نظري را توجیه
البته حوزه . گویند که منظورشان همان علم کاربردي است می

علمیه و مراکز تولید دانش اسالمی نیز از تیررس این انتقادات 
اکز همان انتقادات وارده بر مر  در امان نیستند و آماج

 تولیدات دانش ی،خالصه آنکه در هر محفل. دانشگاهی هستند
شود  فایده و هدر دادن پول ملی به تصویر کشیده می نظري، بی

 "تولیدات علمی"خواهند با شاخص  مگر مدیرانی که می
عملکرد خود را به رخ دیگران بکشند و به این دلیل از جایگاه 

شیب تولیدات علمی کشور در میان سایر کشورها و رشد و 
اما در سایر محافل انگ . رانند علمی کشور سخن می

اي  شود و تصویر منفی هایی زده می فایدگی به چنین دانش بی
  .شود پژوهان و عالمان در جامعه ترسیم می از دانش

جامعه بین دانش "با این اوصاف مسئله فرارو این است که 
وهشی و عمل هاي علمیه و مراکز پژ ها، حوزه تولیدي دانشگاه

هاي  صرف پول ملی در تولید این دانش" یا. "بیند فاصله می
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گذاران چندان  مشی اي در منظر مردم و حتی خط مقاله
هاي مختلفی  حل براي رفع این مسئله راه. "پذیر نیست توجیه

نویسنده . پیشنهاد و هر کسی از منظر خود سخن گفته است
ها و مراکز  زهها، حو ابهام در نقش دانشگاه"مدعی است 

علت این مسئله  "هاي تولیدي پژوهشی در کاربست دانش
بخشی به این نقش، حداقل در محافل  است و وضوحیت

زنی به قلب  تواند فضاي انگ گذاري ملی می مشی علمی و خط
هاي علمیه و مراکز  ها، حوزه یعنی دانشگاه(تپنده جامعه 

معه را براي را تلطیف کند و خردمندان و عاقالن جا) پژوهشی
تجدیدنظر در نقش این مراکز تولیدي در کاربست دانش 

برخی دانشمندان با طرح نظریه ظرفیت . تولیدي یاري دهد
جذب دانش در جامعه و نظریه خاصیت بالغی کاربست 

اند این مسئله را حل کنند ولی نویسنده با  دانش تالش کرده
 مدعی است "ساخت اجتماعی کاربست دانش"طرح نظریه 

استفاده کردن یا نکردن دانش صرفاً تابعی از علمی بودن یا 
نبودن دانش در جامعه نیست بلکه تابعی از فضاي اجتماعی 

در این مسیر ابتدا باید دید . حامی یا مخالف یک دانش است
  .هاي دانشگاه و مراکز پژوهشی چیست که کارویژه

  
  پژوهشی- ها و مراکز علمی هاي دانشگاه کارویژه -3
پژوهشی با اندکی تفاوت در همه - ها و مراکز علمی شگاهدان

هاي  دانشگاه(کشورها به ارائه آموزش، پژوهش و مشاوره 
به جامعه اشتغال ) محور و کارآفرین محور، پژوهش آموزش
هاي رسمی آکادمیک  در بخش آموزش هم به آموزش. دارند
در . دهند هاي کاربردي ارائه می پردازند و هم آموزش می

هاي  پژوهش: ها عبارتند از پژوهش عمده پژوهش بخش
هاي  شمول هستند؛ پژوهش بنیادي که در پی تولید دانش جهان

هاي عملی براي مسائل مخاطبان را  حل کاربردي که یافتن راه
توانند  اي که هم می هاي توسعه گیرند و پژوهش در پیش می

ها  شگاهبعضاً دان. دانش بنیادي و هم دانش کاربردي تولید کنند
کنند که اشاره به دانش تولیدي  دانش ارزشیابی نیز تولید می

  .اي دارد ناشی از کاربرد دانش بنیادي، کاربردي یا توسعه
ها  اي دانشگاه تواند از خدمات مشاوره جامعه به مفهوم کلی می

ها  بخش اعظم دانش تولیدي در دانشگاه. نیز استفاده کند
ها  بنیادي دارند ولی اگر کاربران از دانشگاه-صبغه نظري

ها  هاي کاربردي داشته باشند دانشگاه درخواست پژوهش

را نیز ) اصمنجر به محصولی خ(هاي کاربردي  تواند پروژه می
ها وجود دارند  در عین حال مراکزي در دانشگاه. انجام دهند

توانند دانش نظري و بنیادي را در حد نمونه اولیه به  که می
محصول تبدیل کنند و بعد از درخواست کاربران در فرآیند 

هاي  عالوه بر این حاصل فعالیت. تولید انبوه قرار دهند
ود و به دانشجویان ش پژوهشی به متون درسی تبدیل می

رو متون درسی به طور پیوسته در  از این. شود آموزش داده می
تحول در علوم . شود اثر تحوالت پژوهشی بازنگري می

دهد که  دانشگاهی بر اساس یک سیستم خودکار رخ می
عناصر تعلیم و تربیت را در فرآیندي خودکار وارد بازي 

براین چرخه یافتن بنا. کند تولید، توزیع و انتقال دانش می
حل و آزمون نظریه در  پردازي راه مسئله علمی یا نظري، نظریه

عمل و در نهایت کاربرد دانش تولیدي دغدغه اصلی 
هاي  توان همه جزئیات پدیده از آنجا که نمی. ها هستند دانشگاه

مورد مطالعه را در قالب نظریه قرار داد جامعیت و مانعیت 
هاي مفید بودن  از شاخصه نظریه یا دانش تولیدي یکی

کنند محورها یا  ها تالش می بر این اساس نظریه. هاست نظریه
ها را ترسیم کنند و همین  کننده پدیده متغیرهاي اصلی تبیین

ها  بنابراین نظریه. شوند ها آموزش داده می ها در دانشگاه نظریه
 رو دهند و از این ها را به دانشجویان انتقال نمی جزئیات پدیده

آموختگان دانشگاهی باید به محض فراغت  انتظار اینکه دانش
از تحصیل، کار را بلد باشند چندان انتظار بجایی نیست زیرا 
هدف دانشگاه پرورش ظرفیت است نه صرف تزریق 

آموختگان به مهارت، دانش،  مجهز کردن دانش. شایستگی
توانایی و تعهد، ضامن عملکرد خوب آتی آنها نخواهد بود و 

انشگاهی موفق است که بتواند در کنار عالوه بر ایجاد د
آموخته ظرفیت نیز  هاي مورد نظر، در افراد دانش شایستگی
ها براي آشنایی  در عین حال برخی دانشگاه. ایجاد کند

هاي  دانشجویان با کار و فعالیت تخصصی خود دوره
تواند در شکوفایی ظرفیت  کنند که این می کارورزي برگزار می

هایی، اگر  در غیاب چنین دوره. نظر مؤثر باشدمد
آموختگان داراي ظرفیت براي مدت کوتاهی در معرض  دانش

توانند نسبت به افراد با تحصیالت  کار عملی قرار گیرند می
  .کمتر زودتر به بازدهی الزم برسند
توان از دانشگاه انتظار داشت با  به طور خالصه باید گفت نمی

شمول،  هاي علمی جهان ها و چارچوب لها، مد آموزش نظریه
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متناسب شرایط  بالدرنگآموختگانی عرضه کند که  دانش
کاري باشند زیرا براي هیچ دانشگاهی آموزش جزئیات همه 

براي مثال دانشجویان رشته . کارها به دانشجویان میسر نیست
آموزند  هاي مختلفی می ها و چارچوب ها، مدل مدیریت، نظریه

هاي  از تحصیل ممکن است در سازمان و پس از فراغت
. مشغول به کار شوند...) دولتی، صنعتی، بازرگانی و (مختلف 

کسی که نظریه انگیزش را آموخته باید با قدري خالقیت 
دانشگاه، نیروي انتظامی، (بتواند آن را در سازمان خود 
به کار گیرد وگرنه هر ...) شهرداري، شرکت تولید رایانه و 

ها و  ها، مدل د هزاران و بلکه همه نظریهدانشجو بای
هاي خاص مناسب بسترهاي خاص را بداند تا در  چارچوب

هر موقعیت خاص، مدل، نظریه یا چارچوب خاص آن را به 
در . حداقل در حال حاضر چنین امري ممکن نیست. کار گیرد
به این گونه دانش شاید نتوان علم  "علمیت متداول"قاموس 

علمیت علم در پرتو دانش علمی به اطالق کرد زیرا 
ها و مراکز  با این توصیف، دانشگاه. شمولی آن است جهان

برداري از دانش  پژوهشی به تولید، انتقال و بعضاً بهره
ها به خصوص  پردازند که براي هر کدام از این کارویژه می
هاي  در بخش بعد بر مدل. هایی وجود دارد برداري مدل بهره
  .شویم دانش متمرکز می برداري از بهره

  
  برداري از دانش هاي متداول بهره مدل -4

چهار مدل متداول ] 9-3[در آثار تعداد زیادي از پژوهشگران 
مدل : برداري از دانش مطرح شده که عبارتند از براي بهره
اي دانش؛ مدل تقاضایی دانش؛ مدل اشاعه دانش و مدل  عرضه
  .اند مفید باشدتو شرح مختصري از هر مدل می. تعاملی

در این مدل فرض بر آن است که : اي دانش مدل عرضه ■
برداري به میزان تولید دانش بستگی دارد و هر چه  میزان بهره

برداري بیشتري هم از آن به  دانش بیشتري تولید شود بهره
در این مدل، پژوهشگران عامالن طرح . عمل خواهد آمد

این معنا که مسئله  ها بوده به دهنده پژوهش هاي جهت ایده
کنند و کاربران صرفاً  پژوهشی را پژوهشگران تعیین می

به این ترتیب . ها هستند کنندگان نتایج پژوهش دریافت
 عرضه ازبرداري از دانش، تابع نوعی توالی خطی  بهره

گیرندگان و  برداري به وسیله تصمیم پژوهش تا بهره
دو نقد عمده به این مدل وارد شده . اندرکاران است دست

انتقال دانش به کاربران در بستري که کسی ) الف: است
مسئولیت انتقال آن را بر عهده ندارد به صورت خودکار رخ 

اطالعات پژوهشی خام، دانشی قابل استفاده ) دهد و ب نمی
و براي انتقال آن به درون دانشی قابل استفاده در فرآیند  نیست
این مدل ]. 10[گذاري ملی، فرآیندي مجزا الزم است  مشی خط

دانشی که در این . است مقبولدر بسیاري کشورهاي جهان 
شود دانشی است بنیادي و بعضاً  مدل از آن سخن گفته می
راکز ها و م دانشگاه. شمول دارد کاربردي که صبغه جهان

  .پژوهشی در حجمی وسیع مشغول تولید چنین دانشی هستند
در این مدل مخاطب، دانش مورد نیاز : مدل تقاضایی دانش ■

در اینجا ابتکار عمل از . کند را از پژوهشگران درخواست می
شود یعنی شکل و صبغه  پژوهشگران به کاربران منتقل می

در این مدل ]. 11و9[ها تابع درخواست کاربران است  پژوهش
دگان و گیرن ها و مراکز پژوهشی، پیمانکار تصمیم دانشگاه
این مدل نیز خطی است از آن جهت . گذاران هستند مشی خط

که با شناسایی و تعیین مشکل به وسیله مشتري، پژوهش آغاز 
. یابد مندي نتایج آن توسط وي، خاتمه می و با دریافت و بهره

برداري از دانش در این مدل، نیازهاي  کننده بهره معیار تبیین
هاي معطوف  گران بر پروژهکاربران است و هنگامی که پژوهش

شوند به جاي تمرکز صرف بر  به نیاز کاربران متمرکز می
. یابد هاي دانش آکادمیک، استفاده از دانش افزایش می پیشرفت

عمده نقد وارده به این مدل آن است که حتی اگر دانش 
تولیدي به درخواست کاربر باشد و قابلیت اجرایی باالیی نیز 

است مخاطب به دلیل تعارض این  داشته باشد ولی ممکن
هاي سازمان قرار  دانش با منافع سازمانی آن را تنها در طاقچه

رو گونه دیگري از مدل  از این. دهد و از آن استفاده نکند
 "منافع سازمانی "تقاضایی دانش شکل گرفته که به مدل

بر اساس این مدل ] 12[نظران  معروف است و به گفته صاحب
قواعد و   برداري از دانش، ساختار، ي اصلی بهرهها کننده تعیین

به عبارت دیگر اگر منافع سیاسی . هنجارهاي سازمانی هستند
کاربران در تعارض با نتایج پژوهش نباشد به احتمال زیاد 

یک تیم پژوهشی بنا به درخواست . گیرد مورد استفاده قرار می
و کند  یک وزارتخانه، ساختار سازمانی آن را طراحی می

دهد  قابلیت اجراي آن را به صورت علمی و عملی نشان می
اما چون وزیر در حال تغییر است پژوهش حاصله بایگانی 

انتقادات عمده وارد به مدل تقاضایی دانش عبارتند . شود می
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تمرکز گسترده بر استفاده ابزاري از پژوهش این نکته ) الف: از
هاي  جر به استفادهگیرد که انواع مختلف دانش من را نادیده می
این مدل بر منافع خودپرستانه کاربران ) شود؛ ب مختلف می

کنندگان و کاربران  حذف تعامل بین تولید) تأکید دارد و ج
پژوهش مفید نیست زیرا تعامل، عاملی مهم در افزایش 

  .برداري است بهره
این مدل مدعی است انتقال دانش، : مدل اشاعه دانش ■

هاي بسیاري بدون  و دانش خودکار و خطی نبوده
شده به مخاطب انتقال یافته و  هاي از قبل انجام ریزي برنامه

 ،به اعتقاد حامیان این مدل. برداري قرار گرفته است مورد بهره
به نام اشاعه (گام جدیدي  ،سازوکارها  دهی باید با شکل

هاي پژوهشی براي شناسایی دانش مفید و  را به فعالیت) دانش
در این مدل باور آن است که . به کاربران بالقوه افزود انتقال آن

کند که کاربران بالقوه از نتایج آن  هنگامی دانش اشاعه پیدا می
برداري از دانش در این مدل را  دو عامل، بهره. آگاه شده باشند

هاي  برنامه) نوع نتایج پژوهش و ب) الف: کنند تبیین می
ین مدل آن است که صرف نقد وارده بر ا. اشاعه دانش تولیدي

گیري از آن دانش  آگاهی کاربران از دانش تولیدي موجب بهره
فقدان تعامل بین پژوهشگران و کاربران . نخواهد بود

مندي از نتایج پژوهش  ترین مسئله در بهره شان، اصلی بالقوه
آن  اي دانش با این حساب، عیب اصلی مدل اشاعه. است

انتخاب دانش و اطالعات قابل است که کاربران بالقوه نه در 
  .نه در تولید نتایج پژوهشیو انتقال مشارکت دارند 

برداري از  بنا به ادعاي این مدل، بهره: مدل تعاملی دانش ■
دانش متکی به انواعی از تعامالت نامنظم بین پژوهشگران و 
کاربران است نه نوعی توالی خطی که با نیازهاي پژوهشگران 

توان در دو  حامیان این مدل را می. شود ییا کاربران آغاز م
گروهی که معتقدند تفاوت بین فرهنگ علم و : گروه جاي داد

فرهنگ کاربران باعث فقدان نوعی تعامل یا ارتباط بین آنها 
برداري از دانش  تردید منجر به کاهش بهره شود که بی می
گروه ]. 13) [اي حامیان استعاره دومحفلی یا جامعه(شود  می
اند هر چه تعامل بین پژوهشگران و کاربران  گري که مدعیدی

برداري از دانش هم افزایش  بیشتر و پایدارتر باشد احتمال بهره
بر خالف گروه نخست، گروه اخیر توجه بیشتري به . یابد می

رابطه بین پژوهشگران و کاربران در مراحل مختلف تولید، 
برداري  هاي بهره نمبیِ. دارند برداري معطوف می اشاعه و بهره

هاي  انواع پژوهش و رشته: از دانش در این مدل عبارتند از
علمی؛ نیازها و منافع سازمانی کاربران؛ اشاعه و نهایتاً 

  .سازوکارهاي پیوند بین پژوهشگران و کاربران
تري هم مطرح  هاي عام پردازان علوم اجتماعی نظریه اما نظریه

برداري از دانش را به  ها بهرهتوان بر اساس آن اند که می کرده
نظریه ظرفیت جذب دانش و نظریه . صورت نظري تبیین کرد

  .ها هستند مختصات بالغی اشاعه دانش از جمله این نظریه
  
  برداري از دانش تر بهره هاي عام مدل -5
  نظریه ظرفیت جذب 1- 5

اگر چه نظریه ظرفیت جذب در حوزه نظریه سازمان مطرح 
توان آن را با هر سطح و واحد تحلیلی بنا به  شده ولی می

به طور کلی نظریه ظرفیت جذب به . شرایط متناسب ساخت
، جامعه )شرکت(که یک فرد، گروه، تیم، سازمان  اي محدوده

توانند ارزش دانش تولیدي در محیط بیرونی  و حکومت می
د را تشخیص دهند و آن را جذب و در راستاي اهداف خو

به عبارت دیگر با فرض . کند خود به کار گیرند اشاره می
ها،  دانشگاه(معتبر بودن دانش تولیدي در محیط پیرامون 

، میزان کاربست آن به )هاي علمیه و مراکز پژوهشی حوزه
اي  تردید هر حوزه بی. ظرفیت جذب مخاطب بستگی دارد

ی خاص خود را دارد که این زبان خود مانعی در زبان فن
برقراري ارتباط با مخاطب است و طبعاً کسب چنین دانشی به 

این نظریه . ظرفیت جذب مخاطب هر حوزه بستگی دارد
تواند به فرد، گروه،  کند که جذب چنین دانشی می فرض می

تیم، سازمان، جامعه و یا حکومت کمک کند تا نوآورتر و 
بل این دو ویژگی به عملکرد باالتري تر ش منعطف وند و از ق

تردید فرد، تیم، گروه، سازمان، جامعه و  بی. نائل شوند
حکومتی که توانایی باالتري در جذب دانش جدید دارند 

  .نسبت به همتایان خود از مزیت رقابتی برخوردارند
از طرف دیگر این نظریه مدعی است که مخاطب جذب دانش 

ر به جذب و استفاده از دانش جدید است که جدید وقتی قاد
اي باشد و جامعه یا حکومتی که  مجهز به نوعی دانش پایه

فاقد چنین دانشی باشند هرگز قادر به جذب دانش جدید 
یا ها  شود جوامع یا حکومت گفته می .نخواهند بود

که داراي چنین پایه دانشی نیستند در برابر دانش  هایی شرکت
  ].14[منفعل بوده و قدرت جذب ندارند  یا فناوري جدید
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بر اساس این نظریه، کاربست دانش جدید به ظرفیت جذب 
هاي  اي که زیرساخت جامعه. جامعه و حکومت بستگی دارد

الزم براي استفاده از دانش جدید را در خود ایجاد نکرده نباید 
کند که جایی براي کاربست  هایی  ها را مملو از رشته دانشگاه
کند که پژوهشگر مناسب براي  د یا مراکز پژوهشی دایر ندارن

توان این  با این توصیف می. پژوهش در آن را در اختیار ندارد
پرسش را مطرح کرد که چرا ظرفیت استفاده از دانش جدید 

اساساً  ،در کشور چندان باال نیست؟ بر اساس این نظریه
 نیازگیري ظرفیت جذب،  نویسنده مدعی است ریشه شکل

جامعه و دولتی که نیاز به دانش جدید را در خود . است
کنند تبعاً ظرفیت جذبی هم در خود ایجاد نکرده  احساس نمی

دلیل این ]. 15[بینند  و ضرورتی به رصد دانش جدید نمی
نیازي در نبود حساب و کتاب عملکردي جامعه و حکومت  بی

گی زد حساب و کتابی را باید در سیاست است و ریشه این بی
ها و  چرا شرکت]. 16[جامعه و حکومت جستجو کرد 

کنند؟  ها نیازي به دانش جدید در خود احساس نمی سازمان
کشوري که در . کننده عملکرد نیست چون رقابت، تعیین
شود  شده وجود ندارد عملکرد، رانتی می فضاي رقابت کنترل

وقتی اوضاع بر وفق . کند و جذب دانش جدید معنا پیدا نمی
شود لزومی به  د است و وقتی سازمان دولتی مجازات نمیمرا

بیند ضرورتی هم  بیند و وقتی لزومی به تحول نمی تحول نمی
در کشورهایی که رقابت . بیند براي جذب دانش جدید نمی

و  تحقیقها وجود دارد واحدهاي  شده بین شرکت کنترل
ها به طور مستمر دانش تولیدي در قلمرو خود  توسعه شرکت

مقاله علمی پژوهشگر حوزه شیمی  400کنند و آن  پایش می را
شوند تا  ها بازخوانی می به طور دقیق توسط کارشناسان شرکت

. نکته جدیدي کسب کنند و در تولیدات خود به کار گیرند
ممکن است هزاران مقاله خوانده شود و تنها یک یا دو ایده 

شرکت، بنابراین واسط دانشگاه و . به محصول تبدیل شود
و توسعه هستند که لحظه به لحظه دانش تولیدي  تحقیقمراکز 

دانند در اثر  می وکنند  کنند چون احساس نیاز می را رصد می
این  .توان مزیت رقابتی کسب کرد جذب دانش جدید می

زنند که دانش تولیدي کاربرد ندارد بلکه  ها فریاد نمی شرکت
ه مقتضیات خود از آن کنند و بنا ب بر جوهره آن دانش تأمل می

بر این اساس، تولیدکنندگان دانش علمی . گیرند بهره می
توانند مقاله خود را در دست بگیرند و به این شرکت و  نمی

مراجعه و خواهش کنند که ایده آنها را عملیاتی کنند  دولتآن 
چون اصوالً چنین کاري در قاموس ساحت دانشگاه میسر 

لمی دارند که دانش آکادمیک را هایی ع ها واسطه دولت. نیست
این انتظار . کنند به زبان عملیاتی حکومتی و دولتی تبدیل می

دهد یا  که هر آنچه استاد یا پژوهشگر دانشگاهی تعلیم می
پژوهد به طور مستقیم باید در عمل به کار آید انتظار  می

نظریه رژیم سیاستی را مطرح  پژوهشگري. بجایی نیست
تکلیفی  هاي ملی رفع مشی دیگري مختصات خط] 17[کند  می

طراحی کابینه اجرایی "و آن یکی ] 18[دهد  را ارائه می
دهد ولی دولت توجهی به هیچکدام آنها  را پیشنهاد می "دولت
ها ندارد چون بر عملکرد آن  نیازي به این دانش وکند  نمی

ظرفیت جذبی براي جذب دانش جدید  تأثیري ندارد و چون
ها توقع  دهندگان این ایده توان از ارائه نمی پس. در خود ندارد

هاي آنها را عملیاتی  دولت بخواهند که ایدهاز  ملتمسانه داشت
ها را  هاي خود این دانش اگر دولت نیاز داشت با واسطه. کنند

  .گرفت کرد و به کار می رصد می
که  به شرطیبا این اوصاف تولیدکننده مقصر اصلی نیست 

شده خود روشی علمی را در پیش  براي تولید دانش عرضه
 دانش برداري دستگاه تولید، توزیع، انتقال و بهره. باشدگرفته 

هاي بین  دهد که واسطه در کشورهاي پیشرفته نشان می
توسعه، و تحقیقبراي مثال مراکز (ها و مراکز پژوهشی  دانشگاه

سازي  وظیفه متناسب) هاي علم و فناوري مراکز رشد و پارك
در هیچ جاي . دانش آکادمیک با کاربرد آنها را بر عهده دارند

دنیا چوب سرکوب بر سر تولیدکننده دانش آکادمیک فرود 
. آورند که دانش آکادمیک شما قابلیت کاربرد ندارد نمی

نیستند و از مدرس  ها پررنگ متأسفانه در کشور ما این واسطه
کند و  رود هر آنچه تولید می و پژوهشگر دانشگاه انتظار می

این تصور از . الفور به کار آید دهد مستقیم و فی تعلیم می
اگر چنین . دانشگاه، پژوهشگر و مدرس تصور درستی نیست
گوید باید  تصور شود که هر چه مدرس در کالس درس می

هاي  به اندازه موقعیتمستقیم در عمل به کار آید باید 
مختلف، دانش خاص در اختیار باشد تا مدرس آنها را تعلیم 

آموختگان بتوانند در هر کوي و برزنی استخدام  دهد و دانش
چنین . اند اي را در کالس کسب کرده شوند چون دانش زمینه

چیزي در وضعیت فعلی میسر نیست اگر چه مراکزي 
اند که  تخصصی در کشورهاي مختلف شکل گرفته
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دهند ولی نفس و  هاي ویژه و خاصی را آموزش می تخصص
هاي مختلف  ماهیت دانشگاه چنان نیست که جزئیات موقعیت

دهد و  را به تفصیل آموزش دهد بلکه دانش کلی را انتقال می
براي . کند آموخته واگذار می سازي را به خالقیت دانش متناسب

ا نوع سازمان توان ب مثال نظریه انگیزش هرزبرگ را می
این نظریه مدعی است یک دسته عوامل، . سازي کرد متناسب

عوامل نگهدارنده هستند که صرفاً کارکنان را راضی نگه 
دارند ولی دسته دیگر عوامل برانگیزاننده هستند که در  می

اکنون با فهم کلی این نظریه . کنند کارکنان ایجاد انگیزش می
فرهنگی، (ب هر سازمان هاي انگیزشی متناس نظامتوان  می

  .را طراحی کرد...) نظامی، آموزشی، خیریه و 
مداران و  گذاران، سیاست مشی با این اوصاف فهم جامعه، خط
ها و مراکز پژوهشی باید  مدیران دولتی از نقش دانشگاه

به کار در عمل شود ولی  اگر دانشی تولید می. اصالح شود
اگر . نیست ارزشی آن دال بر بیاین شود  گرفته نمی

براي ما قابل فهم نیست چون  هاي یک اندیشمند دینی صحبت
و در نتیجه ظرفیت (در ما شکل نگرفته الزم پایه دانشی اولیه 

آیا جامعه نباید اجازه دهد ) جذب چنین دانشی را نداریم
اي  بنابراین ظرفیت جذب هر جامعه ؟چنین دانشی اظهار شود

مندي از دانشی است که به طور مستمر در  کننده بهره تعیین
مآخذ دانشی . شود مراکز آموزشی و پژوهشی علمی تولید می

خاطر فقدان ظرفیت جذب در ه توان ب عظیم دینی را نمی
بنابراین بر اساس نظریه ظرفیت . اهمیت جلوه داد مخاطبان بی
ی باید در جامعه شکل بگیرند که بتوانند های جذب واسطه
بر این اساس . دینی را با مخاطب متناسب سازند-دانش علمی

مداران،  باید گفت که برخورد متداول در میان سیاست
گذاران و مدیران ملی کشور با دانش دانشگاهی، علم  مشی خط

  .و عالم برخورد صواب و مناسبی نیست
  نظریه مختصات بالغی دانش 2- 5
شود خواه این دانش  اي عرضه می قتی دانشی به جامعهو

تولیدي، تولید داخل باشد خواه از بیرون، ممکن است مقبول 
از . افتد و به کار آید و ممکن است مقبول نیفتد و به کار نیاید

. شناسی دانش، کاربرد دانش تولیدي خطی نیست منظر جامعه
ه کمک دستگاه کوشند ب در فرآیند اقناع، حامیان آن دانش می

بالغی، جامعه مخاطب را وادار به پذیرش دانش مورد نظر 
خود کنند و بنابراین اگر دانشی پذیرفته و به کار گرفته 

بر این . شود لزوماً به معناي حقیقت بودن آن دانش نیست می
شود خواه در حوزه  اساس وقتی دانشی عرضه می

توان  بیعی نمیاالجتماع و علوم انسانی و خواه در علوم ط علم
هاي  چه دانش. انتظار داشت که وارد فرآیند کاربرد شود

شوند ولی هیچگاه مورد توجه قرار  ارزشمندي که عرضه می
در نگاه اقناعی استدالل آن است که براي قبوالندن . گیرند نمی

یک دانش، شش کلید اقناعی وجود دارد که به صورت تکی یا 
این . کنند خاطب تزریق میهمگی با هم دانش تولیدي را به م

  ]:19[شش عنصر کلیدي اقناع به شرح ذیل هستند 
تر  وقتی اقناع دیگران براي پذیرش دانش، غنی: تقارن ?
هاي دانشی با مسائل فراروي مخاطبان  حل شود که راه می

شده با اوضاع  هاي عرضه حل به عبارت دیگر راه. متقارن باشد
. معمولی به هم بیایند زمان باشد یا به زبان و احوال هم

اي که به نظر با مسائل  ، طرح، برنامه و پروژه حل تردید راه بی
متصوره در جامعه متناسب است قدرت رقابتی بیشتري براي 

. دارد... هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و  پذیرش در عرصه
مبتنی بر (براي مثال دانشی به نام نظریه مدیریت دولتی جدید 

سپاري، قراردادي کردن امور و کارکنان،  برونسازي،  خصوصی
گرایی،  یا همان مدیریت) سازي دولت زدایی و کوچک مقررات

با تغییرات مشهور به تغییرات اجتماعی پساصنعتی، متقارن و 
تغییرات اجتماعی پیش از آن منجر به وضع مالیات . همنوا بود

می هاي عمو بیشتر بر مردم و افزایش اندازه دولت و هزینه
گرایی با نوید کاهش هزینه، ایده خود را بر  مدیریت. شده بود

تنور جامعه چسبانید و تالش کرد این مهم را با توسل به 
اقتباس مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی و نوید 
ارتقاء شهروندي مخاطبان در بخش دولتی، کشورها را اقناع 

و  سپاري و از گسترش اندازه دولت به وسیله برونکرده 
گرایی با  رو مدیریت از این. سازي جلوگیري کند خصوصی

سازي  فریاد افزایش کارایی دولت، کاهش هزینه و کوچک
پذیري در بوروکراسی در زمانی که  دولت و همچنین انعطاف

مردم و دولتمردان از بزرگی دولت، خشکی بوروکراسی و 
 داروهاي عمومی در عذاب بودند به مثابه  حجیم بودن هزینه

هاي پذیرش و  در ایران نیز جلوه. مورد توجه قرار گرفت
هاي  سازي شرکت خصوصی(بکارگیري آن در بخش دولتی 

سپاري بسیاري از امور  دولتی، قراردادي کردن کارکنان، برون
) هاي خصوصی و دولتی هاي دولتی و شراکت بخش سازمان
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 اگر چه این دانش دانشی کامالً وارداتی بود ولی. روشن است
گرفت و بعضاً  مورد استفاده قرار به طور گسترده در ایران نیز 

بنابراین در اینجا علمی یا . نتایج خوبی هم در پی داشت
گرایی باعث پذیرش آن در کشورها نشد  حقیقی بودن مدیریت

بعدها و در . بلکه در زمانی به بازار آمد که بازار تشنه آن بود
ه وارد شد و حتی در گذر زمان نقدهایی جدي به این نظری

  .هاي شدیدي در مقابل آن ایجاد شد بسیاري کشورها مقاومت
تردید یکی از عناصري که  بی: هاي مورد استفاده استعاره ?

در فرآیند اقناع دیگران براي پذیرش ایده مورد نظر استفاده 
در فرآیند استعاره مشبه، مشبه به و . شود استعاره است می

شده،  معموالً در شبکه دانشی عرضه. وجه شبه وجود دارند
گیري از  کنند به مدد بهره کنندگان دانش تالش می عرضه
هاي مختلف، دانش مورد نظر خود را در تار و پود  استعاره

گرایی  براي مثال در عرصه مدیریت. جامعه جاري سازند
ها،  مدیریتی که به کنترل هزینه(استعاره مدیریت بازرگانی 

هاي محیطی، قدرت مانور  واکنش به تالطم پذیري در ف انعطا
استعاره ) وري اشتهار دارد استراتژیک، کارآمدي و بهره

گرایی شیوه عمل دولت را تغییر  خواه مدیریت. اي است ریشه
داده باشد یا نداده باشد نحوه صحبت حکمرانان را تحت تأثیر 

ن گرایی، حامیان ای براي مثال در بازار مدیریت. قرار داده است
هایی از مدیریت بازرگانی، عباراتی نظیر  دانش در پرتو استعاره

اجازه دهید مدیران مدیریت کنند؛ مدیریت براي نتایج؛ "
 "مدیریت بر مبناي هدف و همچنین مدیریت کیفیت جامع

را در ) به جاي اداره(اصطالح مدیریت در بخش دولتی 
اي،  ارهدرون این عبارات استع. اند محافل مدیریتی باب کرده

هاي مدیریت بازرگانی در بخش خصوصی از رؤیاي  آرمان
کنترل مدیریت تیلور با توسل به یک مرکز قدرت مطلق تا 

اگر در . شود هاي زندگی شرکتی دیده می آرمان ژاپنی سبک
محافل مدیریتی ایران حضور داشته باشید گوش شما با 

سی تواند کارفرما باشد؛ بوروکرا عباراتی نظیر دولت نمی
سازند؛  دشمن توسعه است؛ ساختارها استراتژي را عقیم می

آشنا ... کن و  ساز باشند نه هزینه هاي دولتی باید پول دانشگاه
ساز، تصویري  هاي کارفرما، دشمن، عقیم و پول استعاره. است

هاي دولتی در اذهان ایجاد و این ایده  منفی از دولت و سازمان
خواهد  که اگر دولت می کنند را در اذهان مخاطب حک می

خواهد کارآمد  خوب شود باید خصوصی شود زیرا هر چه می

این عبارات در تار و پود گفتار، . باشد باید خصوصی شود
گذاران و مدیران  مشی مداران، خط نگرش و رفتار سیاست

اند  دولتی ایران حک شده ولی آیا تا به حال از خود پرسیده
هاي دولتی  شان در دانشگاه چرا مردم دوست دارند فرزندان

ها، محمل بزرگ اقناع دیگران هستند و  درس بخوانند؟ استعاره
اند  مدعی] 21[و برخی دیگر ] 20[ 1رو، کارل وایک از این
  .پردازي نیست پردازي چیزي جز استعاره نظریه
یکی دیگر از عناصر اقناع، دوپهلو سخن راندن : گویی مبهم ?

است تا هر کس بتواند برداشتی به نفع خود را از آن بیرون 
مداران دقت شود براي  اگر به محتواي کالم سیاست. کشد

کنند که منافع همه را  ها را ادا می قبوالندن ایده خود چنان واژه
هاي  ر عرصهگویی د استراتژي مبهم. در خود جاي دهد

مجدداً به نظریه . گیرد قبوالندن دانش نیز مورد استفاده قرار می
واژه ] 22[ 2به گفته پولیت. گرایی نگاه کنید مدیریت

باشد  گرایان می که به شدت مورد استفاده مدیریت "عملکرد"
ذاتاً مبهم است زیرا معانی متعددي از جمله اثربخشی، کارایی، 

را دربر ... بخشی و  دن، رضایتکیفیت باال، در دسترس بو
مالی   جویی توان به عنوان صرفه بهبود عملکرد را می. دارد

تواند به معناي بهبود کیفیت نیز  زمان می تفسیر کرد ولی هم
هاي مبهم  ه پاسخگویی و تعالی از جمله دیگر واژ. تفسیر شود

گرایی هستند که هر کسی را از ظن خود  در فضاي مدیریت
شود  بنابراین اگر دانشی در جامعه پذیرفته می. دکنن جذب می

چنان عرضه  شایدلزوماً به دلیل علمی بودن آن نیست بلکه 
  .دارد شود که به نوعی منافع همگان اکثریتی را ابراز می می
یکی دیگر از عناصر اقناع، تعلیق : اعتقادي تعلیق بی ?
. تشده اس اعتقادي نسبت به ادعاي مطرح در دانش ارائه بی

براي مثال سخنران با توسل به اینکه هیچ جاي دنیا کشور ما 
کند مخاطب را به وضع موجود راضی نگه  شود تالش می نمی

اعتقادي او نسبت به وضع موجود را فعالً معلق نگه  دارد و بی
براي مثال اگر چه بسیاري معتقدند که اصل رابطه . دارد

سی، مشارکت مردمی هاي دولتی با مردم باید بر دموکرا سازمان
گرایی با ادعاي  و عدالت اجتماعی استوار باشد ولی مدیریت

ها دم زد  توان از سایر ارزش اینکه تا کارآمدي نباشد نمی
باوري مخاطب نسبت به کاربرد مدیریت بازرگانی در  بی

                                                 
1- Karl Weick 
2- Pollitt 
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سازد و این باور را در وي ایجاد  بخش دولتی را مخدوش می
هاي عمومی وجود  اي هزینهکند که تا زمانی که پولی بر می

نداشته باشد دم زدن از عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی 
گرایی با توسل به ارزشی باالتر  مدیریت. ادعایی توخالی است

 کند به مرگ بگیرد تا مخاطب به تب راضی شود تالش می
هاي  که در گیر و دار جنگ گزار بودشود باید شکر گفته می(

اف، در کشور ما امنیت برقرار است سوز اطراف و اکن خانمان
  .)توان تحمل کرد میآن را حاال اگر آب و برق نیست 

یکی دیگر از عناصر اقناع، : آوري گري در حجیت گزینش ?
ها و مصادیق مطلوبی است که از قبل آنها  توسل به مثال
در میزگردهاي انتخاباتی . شود تر قانع می مخاطب سریع

کند با  جمهوري تالش می استجمهوري، داوطلب ری ریاست
گزینش برخی عناصر عملکردي، مخاطب را به شایسته بودن 

کند با گزینش  خود قانع سازد و طرف مقابل هم تالش می
اعتبار  برخی دیگر از عناصر عملکردي، وي را در نزد عامه بی

براي . کنند ها نیز چنین می ها و چارچوب ها، مدل نظریه. سازد
ی به عنوان یک بسته دانشی مرتبط با عرصه گرای مثال مدیریت

مصادیق "کند با توسل به  مدیریت در بخش دولتی تالش می
و ارائه مصادیقی از  "ناکارآمدي، ولخرجی و ضایعات دولت

ها، ایده  هاي بخش خصوصی در مدیریت بهینه هزینه موقعیت
عدالت . گرایی را به مخاطبان بخش دولتی بقبوالند مدیریت

کلید اداره امور  مشارکت شهروندان به عنوان شاهاجتماعی، 
این امر در مورد و دهد  عمومی را مورد توجه قرار نمی

اجراي . مدیریت بخش دولتی در ایران نیز صادق است
هاي  مدیریت دولتی جدید در ایران ابتدا با هدف کاهش هزینه

و گرچه نتایج دیگري در  مطرح شددولت و افزایش کارایی 
لی جذابیت شعار افزایش کارایی حامیان مدیریت پی داشت و
  .آن را در مدیریت بخش دولتی جاري کرد ،دولتی جدید

یکی دیگر از عناصر اقناع، : خیر عامه و منافع خصوصی ?
شده  توجیه منافع عمومی حاصل از بکارگیري دانش عرضه

کند اعمال مدیریت  گرایی تالش می براي مثال مدیریت. است
. بخش خصوصی در بخش دولتی را به نفع مردم جلوه دهد

گرایی این باور را در اذهان و قلوب مخاطبان ایجاد  مدیریت
هاي دولت، کاهش بوروکراسی و  کند که با کاهش هزینه می

هاي آن  قراردادي کردن خدمات و کارکنان دولت از بار هزینه
یابد که نهایتاً همه مردم  کاسته شده و درآمد دولت افزایش می

این باور اکنون در اذهان . از آن منتفع خواهند شد
بخش گذاران، عالمان و مدیران  مشی مداران، خط سیاست

دولتی حک شده و بسیاري از آنها تنها راه نجات کشور را 
دانند زیرا فریاد  گرایی می اجراي کامل منویات مدیریت

گرایی مبنی بر افزایش کارایی و کاهش هزینه،  مدیریت
  .سازد بزرگترین آرزو و آمال این افراد را محقق می

 "برداري نظریه ساخت اجتماعی بهره"با طرح  درقسمت بعد،
  .دشو برداري از دانش ارائه می تري از بهره تحلیلی جامع

  
  برداري از دانش علمی ساخت اجتماعی بهره -6

هایی از عالم را بررسی  گرایی اجتماعی، دانش و فهم ساخت
کند که به صورت جمعی و مشترك به وسیله افراد ساخته  می
شناسی  به نوعی نظریه دانش در حوزه جامعهشود و اشعار  می

ساخت "بنا به ادعاي نویسندگان کتاب . و ارتباطات دارد
، جهان اجتماعی از طریق تفسیرهاي ما از "اجتماعی واقعیت
دهد مورد مذاکره قرار گرفته و  مان رخ می آنچه پیرامون

به عبارت دیگر در عرصه ]. 21[شود  سازماندهی و ساخته می
ها شکل  فهم و معنا در فضاي همکاري گونه انسان اجتماعی،

مدعی هستند که ] 23[ 1هوروایتنر-بر این اساس لیدز .گیرد می
  :ترین عناصر از نظر ساخت اجتماعی عبارتند از اینکه مهم
ها با خلق نوعی مدل از عالم اجتماعی و نحوه عمل  انسان ♦

  .دهند آن، تجارب خود را معنا می
  .هاست زبان، محمل اصلی ساخت واقعیت توسط انسان ♦
گرایی اجتماعی داراي  هم مدعی است که ساخت] 24[ 2کیم

  :ها است فرض این پیش
هاي  واقعیت از قبل وجود ندارد و از طریق فعالیت ●

بنابراین واقعیت را . کند هستی پیدا می  اجتماعی انسان
  .توان کشف کرد بلکه باید آن را ساخت نمی
دانش نسبت به چنین واقعیتی به صورت اجتماعی و  ●

شود و افراد در تعامل با دیگران و محیط  فرهنگی ساخته می
  .کنند خلق می) دانش(پیرامون خود معنا را 

آموختن نیز نوعی فرآیند اجتماعی است و یادگیري وقتی  ●
هاي اجتماعی نظیر تعامل و  دهد که افراد در فعالیت رخ می

  .ی بر اعتماد متقابل، فعاالنه درگیر شوندهمکاري مبتن

                                                 
1- Leeds-Hurwitz 
2- Kim 
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بر این اساس، ساخت اجتماعی واقعیت به طور کلی بر سه 
  ]:25[عنصر ذیل متمرکز است 

Ã ها در فرآیند اجتماعی واقعیتی را خلق  انسان: سازي برونی
به عبارت . کنند که هم صبغه شخصی دارد و هم اجتماعی می

اجتماعی خود مفهومی بنام هاي  دیگر افراد در حین فعالیت
یعنی از محمل زبان آن . کنند را خلق می "حیف و میل ملی"

کنند که ممکن است مورد توجه و پذیرش دیگران  را بیان می
  .قرار گیرد یا نگیرد

Ã در گذر شده االذهانی تولید واقعیات بین: سازي شیءگونه ،
عنوان  به. دنگیر عینی به خود می اي د و صبغهنافت زمان جا می

عنوان  باها  کاري ها تحت عنوان میل و اهمال اختالس مثال
  .دیابن میو شکلی عینی  مرسوم ،حیف در فضاي گفتمانی

Ã در گذر زمان، واقعیات در فضاي فردي و : سازي درونی
اي که  اجتماعی افراد، درونی یا نهادینه شده به گونه

شده  پذیري اعضاء جدید بر اساس آن واقعیات پذیرفته جامعه
در گذر زمان معناي حیف و میل ملی در تار و . شود انجام می

  .ودش پوت ذهن افراد جامعه به عنوان واقعیت نهادینه می
گرایی  با این توصیف، مدیریت دانش در قاموس ساخت

متفاوت از مدیریت دانش در قاموس نگاه عینی 
اگر بپذیریم که چرخه مدیریت دانش . است) گرایانه تحصل(

برداري، در آن  تولید، توزیع، انتقال و بهره: عبارت است از
را مرکب از  "مدیریت دانش ساختی"توان چرخه  صورت می
برداري  ختی، توزیع ساختی، انتقال ساختی و بهرهتولید سا

در این چرخه، دانش تولیدي صبغه . ساختی مطرح کرد
ها با یکدیگر و  اکتشافی ندارد و ثمره تعامالت انسان

بر اساس نظریه شبکه (ها و اشیاء  طور تعامالت انسان همین
چنین دانشی لزوماً حقیقت نیست بلکه . است) آفرین نقش

در این نوع دانش، معیارهاي . وافقی استنوعی دانش ت
ارزشیابی کیفیت دانش تولیدي با معیارهاي ارزشیابی کیفیت 

به جاي روایی و پایایی . گرایی متفاوت است در فضاي تحصل
... دانش تولیدي از معیارهاي قابلیت انتقال، وثیق بودن و 

رغم حاکمیت نگاه تحصلی بر علوم  علی. شود استفاده می
و اجتماعی، ساخت اجتماعی دانش، مورد توجه انسانی 

انتقال ]. 28-26[پژوهان قرار گرفته است  بسیاري از دانش
هاي  چنین دانشی به سبک و سیاق انتقال دانش عینی در قالب
شمولی  مرسوم شاید چندان مثمر ثمر نباشد زیرا ادعاي جهان

براي انتقال . رنگ است دانش در فضاي ساخت اجتماعی کم
دانشی توجه به بستر تولیدي آن دانش حائز اهمیت چنین 

است زیرا دانش در فضاي ساخت اجتماعی، بسترمند و محلی 
است و عرضه دانشی غیر آن در صورتی که با فضاي محلی 

براي انتقال . سازگار نباشد چندان مفید فایده نخواهد بود
ها،  ها، مدل گرایانه، توسل به انواع فرمول دانش تحصل

ها و عرضه آنها در قالب انواع مقاالت علمی سیاقی  چارچوب
نیز گرایان  اگر چه بسیاري از ساخت. متداول و مرسوم است

گرایان به چنین سیاقی  براي در امان ماندن از طعنه تحصل
-شوند ولی انتقال روایتی و داستانی و تفسیري متوسل می

ن در عی. مستندي بیشتر با انتقال دانش ساختی متناسب است
حال، فضاي ساخت اجتماعی روي یک طیف قابل تعریف 

گراتر و در سوي  عینی آن،در یک سوي سیاق انتقال است که 
ساخت اجتماعی " با این مقدمه. تر است دیگر آن، متداول

  :پژوهان قرار گیرد مورد توجه دانشتواند  می "انتقال دانش
یکی از عناصر کلیدي چرخه مدیریت دانش، مرحله 

نظریه (چهار مدل مختلف  که گفتیمداري است بر بهره
دانش و اي دانش، نظریه تقاضایی دانش، نظریه اشاعه  عرضه

این  .در خصوص آن ارائه شده است )نظریه تعامل دانش
را مطرح  "برداري از دانش ساخت اجتماعی بهره"نظریه  مقاله،
کند و مدعی است که عرضه، تقاضا، اشاعه و تعامل، صبغه  می

مدل ساخت اجتماعی "، ترتیببا این . اجتماعی دارندساخت 
ادعا دارد که عرضه دانش، به فضاي  "برداري از دانش بهره

اجتماعی حاکم، تعامالت و تشریک مساعی افراد و همچنین 
ها با عوامل مادي بستگی دارد و لزوماً عرضه  روابط انسان

گرایانه  گونه به سبک و سیاق تحصل دانش خطی و عینی
ت که پژوهشگر مسئله را تعیین و تالش کند براي حل آن نیس

اي ارائه دهد و پس از آزمون  مسئله نظریه یا مدل خودساخته
برداري به جامعه  عینی، آن را در قالب مقاالت علمی براي بهره

مسئله "برداري،  در نظریه ساخت اجتماعی بهره. عرضه کند
نی ممکن صبغه ساخت اجتماعی دارد یع "پژوهشی پژوهشگر

است در یک فضاي اجتماعی وضعیتی مسئله تلقی شود ولی 
به مسئله (. حل باشد همان وضعیت، در فضایی دیگر عین راه

. )کنید نگاهبرخی کشورهاي دیگر دنیا  وحجابی در ایران  بی
درست است که صاحب مسئله پژوهشگر است و ممکن است 
خاستگاه آن نیز ذهن پژوهشگر باشد ولی در قاموس 
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، صبغه ساخت اجتماعی "خود"گرایی، ذهن و قلب و  ساخت
  .دارند و بنابراین عرضه دانش صبغه ساخت اجتماعی دارد

 "برداري از دانش نظریه ساخت اجتماعی بهره"بر اساس 
تقاضاي دانش نیز رنگ و لعاب ساخت اجتماعی دارد یعنی 

کننده مسئله، متقاضی یا مشتري دانش  اگر چه این بار تعیین
 مشتري "ذهن و خود"گرایی چون  ت ولی در پرتو ساختاس

جنبه ساخت اجتماعی دارد پس تقاضاي دانشی وي هم باید 
رو مشتري هر  از این. در فضاي اجتماعی حاکم معنادار باشد

دهد زیرا مسئله  نوع تقاضایی را براي خرید دانش ارائه نمی
. پژوهشی وي در فضاي ساخت اجتماعی شکل گرفته است

 "برداري از دانش نظریه ساخت اجتماعی بهره"ساس بر ا
اشاعه دانش نیز صبغه ساخت اجتماعی دارد یعنی آنچه با 

از . کند فضاي اجتماعی سازگار است بیشتر اشاعه پیدا می
ها با  رو در ساخت اجتماعی اشاعه، فضاي تعاملی انسان این

ه هاي دیگر و با اشیاء و عوامل مادي، محمل اصلی اشاع انسان
  .دانش است

مدل تعامل دانش که مدعی است نوع تعامل مستمر بین 
برداري از دانش  کننده میزان بهره پژوهشگران و کاربران تبیین

برداري از  نظریه ساخت اجتماعی بهره"است در فضاي 
به عبارت . شود تبدیل می "به تعامل ساختی دانشی "دانش

به فضاي دیگر نوع تعامل پژوهشگران و کاربران بستگی 
نویسنده مدعی . اجتماعی حاکم بر فضاي تعاملی آنها دارد

برداري از دانش را از قبل ساخت اجتماعی  توان بهره است می
برداري از  فرآیند ساخت بهره"تبیین کرد که بر این اساس 

  .آید به شرحی است که در ادامه می "دانش
طور که در صفحات قبل اشاره شد فرآیند ساخت  همان
سازي  سازي، عینی نیبرو: اي است مرحله ماعی فرآیندي سهاجت

توان گفت که پدیده  بر اساس این فرآیند می. سازي و درونی
گیري خود فرآیند ذیل را  برداري از دانش در مسیر شکل بهره

اي، تقاضایی،  عرضه(دانش ابتدا از هر مأخذي : کند طی می
فضاي اجتماعی که ساطع شده خود را در ) اي یا تعاملی اشاعه

پژوهشگر دانشگاهی مقاالت خود را در مثال (کند  عرضه می
؛ مشتري پژوهش، دانش )کند بازار ساخت اجتماعی عرضه می

کند؛ فرآیند  برداري از پژوهشگر را تقاضا می الزم براي بهره
برداري را در فضاي اجتماعی انتشار  اشاعه، دانش مورد بهره

گر و مشتري، دانش مورد دهد و نهایتاً تعامل پژوهش می

برداري  نظریه ساخت اجتماعی بهره. زند برداري را رقم می بهره
فضاي "هاي ادعایی در  برداري مدعی است همه این بهره

در این فضا . گیرند صبغه اجتماعی به خود می "اجتماعی
شده، صرفاً در مدل  برداري ارائه ممکن است دانش مورد بهره
رار گیرد و در سه مدل دیگر چندان عرضه مورد توجه بیشتر ق

در یک فضاي اجتماعی ساختی ضددانش . توجهی به آن نشود
دانشگاهی، ممکن است مدیران دولتی به هیچ وجه سراغ 

هایی  خواندن مقاالت علمی نروند چون گفته شده چنین دانش
برداري صبغه ساخت  کاربرد ندارند که در این صورت، بهره

در این میان اهمیتی هم ندارد که صبغه  کند و اجتماعی پیدا می
اي داشته باشند یا تقاضایی، تنها اینکه کدام آنها در  عرضه

کننده آن  فرآیند اشاعه، ساخت اجتماعی اشاعه پیدا کنند تعیین
بنابراین حتی . قرار گیرند "برداري مورد بهره"است که کدام 

 اینکه گفته شود تعامل بین پژوهشگران و کاربران مبین
تواند صحیح باشد مگر آنکه این  برداري است هم نمی بهره
داستان . به خود بگیرد "صبغه ساخت اجتماعی"برداري  بهره
دهد که  افتادن دوچرخه به عنوان یک فناوري نشان می جا

در ) حاصل تعامل پژوهشگران و مشتریان(محصول تولیدي 
وهله نخست و تا زمانی که در فضاي ساخت اجتماعی 

مراجعه کنید [برداري قرار نگرفت مورد اقبال واقع نشد  بهره
برداري، ابتدا در  بر این اساس هر نوع دانش مورد بهره]. 29به 

) بسته به قلمرو دانشی خاص خود(فضاي اجتماعی جامعه 
به  "در دسترس اجتماعی"شود یعنی صبغه  سازي می برون

مورد  بسته به پذیرش در فضاي اجتماعی، دانش. گیرد خود می
آفرینان با هم و  االذهانی نقش برداري در فضاي بین بهره
به عبارت دیگر . کند آفرینان با عوامل مادي رسوب می نقش

به امري عادي تبدیل و  "برداري از دانش با هر مأخذي بهره"
کند  با گذر زمان جاي خود را در فضاي اجتماعی محکم می

شود که آنها  د مینوعی باور ساختی در اذهان مخاطبان ایجا(
اگر به ). کند برداري مستمر از آن دانش ترغیب می را به بهره

واژه دانشگاه قدري بیندیشید پی خواهید برد که این اصطالح 
اي به خود  چنان در اذهان اجتماعی، ساخت اجتماعی جاافتاده

گرفته که به هیچ وجه به عنوان محل تولید علم و تعلیم 
به . سازي شده است رود، زیرا عینی مخاطبان زیر سوال نمی

شود محلی است براي تولید علم  محض اینکه به افراد گفته می
و تعلیم و تربیت افراد ناخودآگاه، نام دانشگاه را بر زبان 
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با هر  "برداري از دانش بهره"پس هنگامی که . کنند جاري می
صبغه ) اي یا تعاملی اي، تقاضایی، اشاعه عرضه(مأخذ تولیدي 

خت اجتماعی به خود گرفت و با گذر زمان در تار و پود سا
شکلی عینی به خود ) یا جاافتاد(جامعه ساري و جاري شد 

گیرد و جامعه مجاب خواهد شد که هر فرد، سازمان یا  می
خواهد وارد فضاي آن شود باید در گذر زمان  گروهی که می

ی جاافتاده را ط "برداري دانشی پذیري آن نوع بهره جامعه"
ساخت اجتماعی "در اینجاست که مرحله سوم . کند
برداري  بهره"سازي  یعنی مرحله درونی "برداري از دانش بهره

نوع "در این مرحله براي پایداري . دهد رخ می "از دانش
کنندگان از  یک انتظار هنجاري در استفاده "برداري دانشی بهره

ها  ها و سازمان بنابراین افراد، گروه. شود انواع دانش ایجاد می
باید آن دانشی که در فضاي اجتماعی مشروعیت پیدا کرده را 
. دنبال کنند و در غیر این صورت تنبیه هنجاري خواهند شد

به مطلع سخنرانی افراد در محافل سیاسی توجه کنید که براي 
بر این اساس هیچ نوع . اکثر این افراد نیز تکراري است

 بسترمتداول شود مگر اینکه در تواند  برداري دانشی نمی بهره
اي که دانش  در جامعه. ساخت اجتماعی جامعه قرار گیرد

کلیسا و یا دانش دینی اوهام تصور و ساخت اجتماعی خاص 
گونه شکل گرفته در نتیجه چنین دانشی  دانش مذهبی، این
این امر در خصوص . گیرد برداري قرار می کمتر مورد بهره

تواند  بی در کشورهاي اسالمی نیز میبرداري از دانش غر ه بهر
برداري قرار  آنچه نهادینه شده بیشتر مورد بهره. صادق باشد

گیري  شکل. تر است گیرد نه آنچه مفیدتر و احیاناً علمی می
فضاي ساخت اجتماعی در جامعه ما باعث شده که افراد 

ها کاربردي نداشته و  تصور کنند دانش تولیدي در دانشگاه
بر این اساس بومی بودن . ف وقت و منابع ملی استصرفاً اتال

یا نبودن، علمی بودن یا نبودن و دانشگاهی بودن یا نبودن یک 
بسیاري از . برداري از آن دانش نیست نوع دانش ضامن بهره
تر، مفیدتر و ارزشمندتر از کتب  اي، غنی کتب علمی ترجمه

 "ساخت اجتماعی ترجمه"تألیفی هستند اما صورت منفی 
 .باعث شده کشور از دانش عظیم دیگر کشورها محروم شود

دستگاه رصد دانشی کشور چین لحظه به این در حالیست که 
ترین  هاي دانشی در مهم لحظه دانش تولیدي همه حوزه
اي در  هاي قوي ترجمه کشورهاي جهان را رصد و تیم

تب غیرچینی را ترجمه و در اختیار  حوزه هاي مختلف کُ

دهند تا جامعه چین که داعیه مشارکت در  می کاربران قرار
ساخت ". عرصه جهانی دارد از گوي رقابت عقب نماند

از چنین دانشی، ساختی مثبت و  "برداري اجتماعی بهره
هاي مختلف است ولی در کشور  ساز پیشرفت در حوزه زمینه

ما قاطی کردن دانش غیر به نام تألیف کتاب، وجاهت بیشتري 
این حالت . تر است اجتماعی تألیف مثبتدارد زیرا ساخت 

  .صادق است "برداري از دانش بهره"درباره همه نوع 
توان به این پرسش  اکنون در پرتو این ایده نظري نویسنده، می

برداري  شکاف بین دانش دانشگاهی و بهره"پاسخ داد که دلیل
هاست در  طور که گفته شد سال همان. "از آن دانش چیست؟

ی ایران این تصور از دانشگاه ترسیم شده که فضاي اجتماع
ها محل تولید دانش نظري و غیرکاربردي هستند؛  دانشگاه
کنند؛ دانش تولیدي  ها صرفاً مقاله و کتاب تولید می دانشگاه
ها در تراز  ها با نیاز بازار همخوانی ندارد؛ این دانشگاه دانشگاه

دي در همه علم تولی هتردید ب بی... . این کشور نیستند و 
هاي جهان ایراداتی مترتب است که در این زمینه،  دانشگاه

کتب و مقاالت مختلف به بحث شکاف علم و عمل و نظریه 
  .اند و کاربرد پرداخته

فضاي اجتماعی  "برداري ساخت اجتماعی بهره"اما از منظر 
حاکم نقشی کلیدي در استفاده کردن یا عدم کاربست دانش 

به عبارت دیگر . مراکز پژوهشی دارد ها و تولیدي دانشگاه
اینکه چه دانشی استفاده شود و چه دانشی استفاده نشود امري 

توان  نمی. اعتباري یا ساختی است نه امري حقیقی یا عینی
ها  عدم کاربرد یک دانش آکادمیک را صرفاً به گردن دانشگاه

انداخت چرا که وقتی در یک جامعه چنین تصوري ایجاد و 
آکادمیک صبغه منفی  "برداري از دانش تماعی بهرهساخت اج"

گیرد طبیعی است که کارفرمایان، مدیران و  به خود می
داران تمایلی به کار با دانشگاه پیدا نکنند چون چنین  شرکت

بر همین سیاق، . اي با عمل ندارند القاء شده که این افراد میانه
دست  نه افراد مدرك به(آموختگان کیفی دانشگاهی  دانش

دانند غافل از اینکه مدت  را مفید نمی) هاي بازاري دانشگاه
زمان ثمردهی این افراد به نسبت افرادي که صرفاً از قبل کار 

آموخته  یک دانش. تر است اند بسیار کوتاه تجربه کسب کرده
داراي کیفیت دانشگاهی در یک دوره دوساله به مدیري الیق 

لی فردي بدون این شود و و کارشناسی امین تبدیل می
سال به چنین  ده تا پانزده طیتحصیالت ممکن است 
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بین  بین و نزدیک اما چون برخی مدیران، کوته. جایگاهی برسد
هستند فردي که ظاهراً مهارتی دارد را بر یک فرد 

. دهند ترجیح می "ظرفیت یا قابلیت"کرده مجهز به  تحصیل
  .نامید "انسانیساخت اجتماعی نیروي "توان  این حالت را می

برداري از  دیدگاه خطی، عینی و آنچه در محافل کشور به بهره
دانش مطرح است ممکن است چندان مفید فایده نباشد بلکه 

برداري از دانش، صبغه ساخت  و بهره) انتقال(تولید، توزیع 
ها در قالب مقاالت  دانش تولیدي دانشگاه. اجتماعی دارد

بوده اما این فضاي اجتماعی علمی و کتب، بسیار ارزشمند 
اینکه گفته شود . شود آنها را بپذیرند یا خیر است که باعث می

دانش تولیدي دانشگاه وارداتی و غیربومی است عامل 
هایی نیست زیرا  برداري از چنین دانش توجهی به بهره بی

برداري در کشور وارداتی ولی  هاي مورد بهره بسیاري از دانش
را آنها را با فضاي ساخت اجتماعی یا مورد اقبال است زی

. اند نه اینکه لزوماً سازگار باشند دینی کشور سازگار کرده
گذاران و مدیران در ساخت اجتماعی  مشی ها، خط نقش دولت
پژوهشگران و ، مورد توجه برخی موجود واقعیات
  ].31و30[نظران قرار گرفته است  صاحب

  
  گیري نتیجه -7

شکاف بین نظریه و عمل در فضاي آکادمیک موضوع 
اي است که براي حل آن تمهیدات نظري و  انگیز دیرینه بحث

اي ریشه این شکاف را  عده. عملی مختلفی عرضه شده است
بینند  در مرحله تولید و برخی هم آن را در توزیع و انتقال می

توان عامل دیگري تحت عنوان عامل  می]. 32-34[
به عبارت . ها افزود ري از دانش را نیز به این ریشهبردا بهره

دیگر در تاالر گفتمان ملی و جهانی این تصور وجود دارد که 
شود در عمل کاربرد ندارد  ها گفته می آنچه در دانشگاه

مداران و  گذاران ملی، سیاست مشی در ایران نیز خط]. 36و35[
و جامعه  اند دانش تولیدي به درد صنعت، دولت مدیران مدعی

توان بار این ادعا را صرفاً  نویسنده مدعی است نمی. خورد نمی
اگر بپذیریم که دانش تولیدي . بر دوش دانشگاهیان انداخت

شود پس کاربرد یک دانش  بر اساس شیوه علمی تولید می
آکادمیک یا عدم کاربرد آن صرفاً به دلیل علمی بودن یا نبودن 

جذب مدعی است که  نظریه ظرفیت. دانش تولیدي نیست
برداري از دانش تولیدي به ظرفیت جذب دانش  میزان بهره

داشته و همچنین توسط صنعت، جامعه و دولت بستگی 
نیازهاي دولت، صنعت و جامعه براي ارتقاء کیفیت  وابسته به
گرچه عوامل متعدد دیگري از جمله  است،شان  عملکردي

نجیده نیز در وجود فضاي رقابتی و رژیم و نظام عملکردي س
دولتی که بر . گیري ظرفیت جذب دانش نقش دارند شکل

وزیري که بر اساس  ،شود اساس عملکرد ارزشیابی نمی
اي که قدرت  جامعه ،شود عملکردهاي قبلی انتخاب نمی

خواهی ندارد و صنعتی که رانتی و  پرسشگري و حساب
کند جامعه به ناچار  غیررقابتی است و آنچه را که تولید می

کند ضرورتی براي رصد پیرامون، جهت جذب  مصرف می
از طرف دیگر علمی بودن یک دانش . دانش جدید ندارد

همیشه ضامن پذیرش آن دانش نبوده و مختصات بالغی 
نویسنده . دانش مزبور نقش بسیار مهمی در پذیرش آن دارد

طور که تولید دانش، یک ساخت اجتماعی  مدعی است همان
بسته به . دانش هم ساختی اجتماعی داردبرداري  دارد بهره

زدگی آن، یک دانش  فضاي حاکم بر جامعه و میزان رسانه
تر دیگر، از اشاعه  کند ولی دانش علمی اشاعه بیشتري پیدا می

گرایانه در ایران ممکن  تعامالت اجتماعی جوان. ماند باز می
است بعضاً حتی با حقیقت دین سازگار نباشد ولی در تار و 

رغم تقابل با دانش دینی، بخش  جامعه نفوذ کرده و علیپود 
بزرگی از چنین دانشی مورد قبول متدینین هم قرار گرفته 

مراکز تولید علم ممکن است لزوماً دانش کاربردي . است
هاي کاربردي جزء  اگر چه انجام پژوهش(مستقیم تولید نکنند 

 ولی تولید دانش داللتی بخش اعظم کار) استشان  رسالت
تواند  کنند می به عبارت دیگر دانشی که تولید می. آنها است

داشته باشد و هر ) داللت(هاي مختلف کاربرد  در موقعیت
در دنیاي . برداري کند کسی از ظن خود از آن دانش بهره

امروز، مراکز حائلی بین دانشگاه و صنعت، دانشگاه و جامعه 
محض  و همچنین دانشگاه و دولت وجود دارند که دانش

  .کنند پسند تبدیل می ها را به دانش کاربر علمی دانشگاه
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Abstract 

Knowledge of humanities and social sciences, 
is enacted knowledge, because based on the 
process of dublel hermeneutic seeking any 
unvarian law in the humanities and social 
affairs is very difficult. Several studies refute 
the universality of knowledge in the 
humanities and social sciences and 
contexcuality of knowledge affirms "the 
social construction of knowledge" or "enacted 
social knowldege". Although there are several 
studies on social construction of knowledge 
and enacted social knowledge, but little has 
been done to "social utilization of 
knowledge". This theory asserts that although 
universities and research centers contribute in 
generating knowledge and sometimes 
utilization of it but the main culprit for the 
nonapplication of academic knowledge is not 
f scientific circles. The author hopes that by 
accepting this theory by scholars and policy 
makers, we can change the national discourse 
about the inapplicability of academic 
knowledge of academic production in Iran. 
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