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Abstract 

Recognizing "knowledge" as one of core issues in economics is not a 

new phenomenon, but its position has vastly evolved specially in 

post-industrial and postmodern era. Since the development of 

knowledge takes place in a complex of social, economic, cultural 

and political context, its pattern varies according to different 

approaches. On the other hand, there are many types of knowledge, 

ranging from abstract to applied knowledge, some of which have 

important rolse in economic growth. So, focusing on different types 

of knowledge and patterns of its production is one of the most 

important and influential issues in economics of knowledge. 

According to the objectives and nature of the research, descriptive-

analytical research method has been used to investigate this issue. In 

this regard, the available documents and resources (including books 

and articles) purposefully reviewed and analyzed. The results show 

that, according to popular belief, there are three main patterns of 

knowledge production, each of which has its own characteristics but 

not necessarily opposed to each other so they can be gathered and 

complete each other. 

Keywords: knowledge, Types of knowledge, patterns of knowledge 

production, knowledge-based economy 
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 چکیده

مسئله جدیدی نیست اما به عنوان یکی از موضوعات اساسی در دانش اقتصاد « علم»توجه به مسئله 

ها به عصر پسامدرن  و ورود فرهنگ یبا ورود جوامع به عصر پساصنعت و دانش علم یگاهجا

توسعه علمی در بستری از توسعه اجتماعی، ؛ چرا که شده است ت بسیاریتحوال و ییردستخوش تغ

های گوناگون، متفاوت یکردآن بر حسب رو یکه الگو گیردصورت می اقتصادی، فرهنگی و سیاسی

 یاز دانش مجرد تا کاربرد یعیدارد که شامل دامنه وس یاریبس انواعدانش است. از سوی دیگر 

از اینرو  دارند. یدر رشد اقتصاد یمهم یها از انواع مختلف دانش، نقش برخی در این میان و شود می

یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار در زمینه دانش و اقتصاد علم و فناوری، توجه به انواع مختلف دانش 

 برای بررسی این مسئله ،تحقیق یتتوجه به اهداف و ماهباشد. با و همچنین الگوهای تولید دانش می

راستا، اسناد، مدارک و منابع در  ین. در ااستفاده شده است یلیتحل - یفیوش پژوهش توصراز 

نظم،  یدآیی)اعم از کتاب و مقاالت(، به طور هدفمند تا پد یدسترس و مرتبط با موضوع مورد بررس

دهد که طبق نظر مشهور سه الگوی نتیجه پژوهش نشان میاست.  شدهواقع  یلو تحل یمورد بررس

های مختص به خود را دارند اما لزوما در مقابل تولید دانش وجود دارد که هر یک ویژگیاصلی 

 توانند در کنار هم و مکمل یکدیگر باشند.گیرند بلکه مییکدیگر قرار نمی

 .اقتصاد دانشدانش، انواع دانش، الگوهای تولید دانش،  : واژگانکلید 
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 مقدمه 

در میـان اقتصـاددانان قـرن بیسـتم، ایـن  ۲شـومپیتر در میان اقتصاددانان کالسـیک و ۱اسمیت

محرک اصلی رشد اقتصـادی اسـت، محـرک اصـلی  فناوریکنند که اگر  پرسش را مطرح می

چیست؟ پاسخ به این پرسش در تاریخ اقتصاد معموال در یک جعبه سیاه بـوده اسـت  فناوری

ظهار نظـر کننـد و در ایـن اند در مورد محتوای این جعبه او اقتصاددانان به مرور تالش کرده

ها این نتیجه  شود. پاسخ به این پرسش در طی قرن اظهار نظرهاست که نقش دانش مطرح می

وری و کسـب را حاصل کرده که علم پیشران فناوری و فناوری پیشران رشد اقتصادی، بهـره

(. زنجیره مختصـر فـوق، 6۵ ؛۱۳۹6به نقل از مقصودی،  Diamond, 2008; 1-2ثروت است )

، به عنوان یکی از موضوعات اساسـی «علم»متخصصین اقتصادی را ناگزیر از توجه به مسئله 

دانـش »هـای اخیـر در  هـای آن در دهـه پـردازیکند؛ موضوعی که نظریه در دانش اقتصاد می

پردازان رشد اقتصادی را بر آن داشته اسـت کـه از ، صورت گرفته و حتی نظریه۳«اقتصاد علم

 ,Romerوان یکی از عناصر اساسی در توابع رشد اقتصادی بهـره گیرنـد )به عن علم و دانش

2019;143.) 

هر چند در طول تاریخ خود، به مفهوم درک واقع و کشف عالم بوده و همچنین  علم و دانش

به مفهوم روشنگری به کار رفته، اما جایگاه آن، با ورود جوامع بـه عصـر پساصـنعتی و ورود 

جایگـاه علـم و رن دستخوش تغییر و تحول شده اسـت. بـازخوانی ها به عصر پسامد فرهنگ

تولید »( با عنوان ۱۹۹۴دهد، تا قبل از انتشار کتاب مایکل گیبونز و همکاران ) دانش، نشان می

، جریان اصلی تولید ۵، الگوی مرتونی۴«جدید دانش: پویایی علم و پژوهش در جوامع معاصر

داند و در عین حال امکان  می دانش را فعالیتی مستقل داد. الگوی مرتونی، دانش را تشکیل می

پـذیرد. سـاختار هنجـاری  هایی بین نهاد دانش و سایر نهادهای اجتماعی را مـی وجود توازی

باشد و معیارهای رفتـار در ایـن  های مستقل دانشمندان می نهاد دانش حاصل عملکرد فعالیت
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2. Schumpeter 

3. Economics of knowledge 

4. The new production of knowledge 
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ای وق روند تغییر یافـت و بـه عنـوان لحظـهدهد. اما پس از انتشار کتاب ف نهاد را تشکیل می

ها و مؤسسات آموزش عالی و پـژوهش در نظـر بحرانی در گفتمانِ درباره چگونگی دانشگاه

(. البته در همان زمان، برخی از فالسفه، مورخان و ۱66 ؛۱۳۹۰پور، گرفته شد )رشید و حسام

پا افتاده در نظر گرفتند، در  شناسان علم، بحث در این کتاب را به صورت ساده یا پیشجامعه

کردند  گران سیاست علم در مورد شواهد تجربی این روندها اظهار نگرانی می حالی که تحلیل

(Nowotny & et al, 2003; 179.) 

گذار در زمینه دانش و اقتصاد علم و فنـاوری، توجـه تأثیردر این میان یکی از مباحث مهم و 

باشد. چرا که دانش انواع بسـیاری وهای تولید دانش میبه انواع مختلف دانش و همچنین الگ

در این میان برخـی از انـواع  ۱شود. دارد که شامل دامنه وسیعی از دانش مجرد تا کاربردی می

 ۱۰۰های مهمی در رشد اقتصادی دارند. به عنوان مثال تصـور کنیـد کـه  مختلف دانش، نقش

کاربردی برای طیف وسیعی از کاالها، ابـداع های  سال قبل، پیشرفت علوم پایه، ابداع فناوری

شـد؛ ایـن  محصوالت جدید، بهبود در طراحی و استفاده از محصوالت و ... دچار توقف مـی

های مختلفـی رخ دهـد، امـا  توانست اثرات مختلفی بر رشد داشته باشد و با وقفهمیتغییرات 

وانند منجر بـه کـاهش اساسـی در تتمام آنها می رسد این است که احتماالً آنچه که به نظر می

رشد شوند. با توجه به آنچه بیان گردید دلیلی ندارد که انتظار داشـته باشـیم، عوامـل تعیـین 

کننده انباشت انواع مختلف دانش، یکسان باشند. برای مثال، نیـروی تعیـین کننـده پیشـرفت 

هـای فسـت فـود  ریاضیات پایه، متفاوت از عوامل تعیین کننده بهبـود در طراحـی رسـتوران

باشند. بنابراین، دلیلی ندارد که انتظار ارائه نظریه واحدی برای رشد دانـش داشـته باشـیم.  می

بلکه، بایستی به دنبال یافتن عوامل گوناگونی باشیم که تعیین کننـده انباشـت دانـش هسـتند 

(Romer, 2019; 114-115). 

                                                                 

در یک طرف، حوزه علوم پایه با قابلیت کاربرد وسیع قرار دارد )از قبیل قضیه فیثاغورث و ...( و در طرف . 1

زنی را در یک صبح  ربوط به کاالهای خاص قرار دارد )از قبیل اینکه چگونه یک ماشین چمندیگر، دانش م

ها وجود دارد؛ از طراحی ترانزیستور تا اختراع  اندازی کنیم(. در این میان نیز دامنه وسیعی از ایده سرد راه

 شابه با طعم بهتر.گرامافون و تا بهبود طراحی آشپزخانه یک رستوران فست فود یا دستور تهیه یک نو
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اعـالم کـرد  ۱«فرانسـیس بـیکن»که نکته مهم دیگر آنکه هرچند بعد از رنسانس، همان گونه 

است، صفت قدرت بخشی دانش، هر چه بیشتر شده است، امـا توسـعه « دانش همان قدرت»

علمی در جوامع مدرن در واقع در بستری از توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگـی و سیاسـی 

)هزارجریبـی و های گوناگون، متفـاوت اسـت رخ داده است که الگوی آن بر حسب رویکرد

تـوان در الگوهـای . حاصل تفاوت در رویکردهای مذکور را مـی(۱۵۲ ؛۱۳8۹حبوبی منش، م

هدف اصلی این پژوهش، بررسی انـواع مختلـف  اینرومختلف تولید دانش مشاهده نمود. از 

باشد. در این راستا ابتدا ذیل عنوان ادبیات موضوع، می دانش و همچنین الگوهای تولید دانش

ی مانند تعریف دانش، ورود دانش به مباحث اقتصادی و اهمیت دانش به مرور مختصر مباحث

به عنوان عامل رشد و توسعه اقتصـادی پرداختـه شـده اسـت. سـپس اشـاره مختصـری بـه 

شود. در ادامه انواع دانش از منظرهـای گونـاگون های صورت گرفته در این زمینه میپژوهش

 گردد. تولید دانش بیان میبندی و بیان شده است و در نهایت الگوهای طبقه

 تعریف دانش 

تعریف دانش یکی از مباحثی است که همواره میان دانشمندان مورد اختالف بـوده کـه دلیـل 

 ,Diakoulakis & et al)هـای مشـابهی ماننـد داده و اطالعـات اسـت  اصلی آن وجـود واژه

ه صورت مختصر تبیین ب« اطالعات»و « داده»لذا قبل از توضیح مفهوم دانش، مفاهیم . (2004

هـای عینـی و مجـرد در مـورد  هـا رشـته واقعیت توان چنین بیان نمـود کـه داده شود. می می

گیری بـه  ها را مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیم توان داده رویدادها هستند. همچنین می

اولیـه ضـروری ها مـواد  توانند عمل الزم را تجویز کنند. در واقع داده شمار آورد، چراکه نمی

دار هسـتند و نـه تنهـا  اها، معنـ روند. اما اطالعات برخالف داده برای خلق دانش به شمار می

گذاری بر گیرنده هستند، بلکه خود نیز شکل خاصی دارند و بـرای هـدف تأثیردارای قابلیت 

و   ، معنیدهنده آنها شوند که ارائه ها زمانی به اطالعات تبدیل می یابند. داده خاصی سازمان می

ها، در واقع آنها را به اطالعـات تبـدیل  مفهوم خاصی به آنها ببخشد. با افزودن ارزش به داده

 (.Cohen & Leviathan, 1990کنیم ) می
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هـا و عملیـات  ای از قواعـد، رویـه هاست که بـا مجموعـه دانش ترکیبی سازمان یافته از داده

دیگر دانش  ده است. همچنین در تعریفیسازی ش آموخته شده از طریق تجربه و تمرین درون

یافتـه  هـای کارشناسـی نظـامها، اطالعات موجود و نگرششامل جریانی از تجربیات، ارزش

گیری از تجربیات و اطالعات جدید به دسـت مـیاست که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره

کـه عـالوه بـر  در تعریفی دیگر بیان شده که دانش اطالعاتی است(. Lundvall, 2000دهد )

)ربـانی خوراسـگانی و گیـرد  و بازیـابی نیـز قـرار مـی تأکیدکسب ارزش اضافه شده، مورد 

 .  (۱۲۴ ؛۱۳۹۰دیگران، 

 توان مقوالت دانش را در چند گزاره مطرح نمود: به طور کلی می

ها و اطالعـات در کنـار یکـدیگر و  ها و داده ای از دانستنی گرد هم آوردن مجموعه 

 مسئله؛ عمدتا به صورت

 مرتبط و متعلق بودن این مجموعه به یک زمینه خاص؛ 

 هدفمند بودن و پیگیری هدفی خاص در آن زمینه؛ 

روشمند بودن و برخورداری از چـارچوب اسـتداللی خـاص در دسـتیابی بـه هـر  

 مسئله؛

  .ای هویت بخش برخورداری از پیشینه 

نامند. طبق ایـن  را دانش میشود که آن  وقتی همه این شرایط شکل گرفت ماهیتی حاصل می

هـا و مسـائل  ای از معلومات متعلق بـه یـک حـوزه اسـت کـه روش تعریف، دانش مجموعه

. (86-8۵ ؛۱۳8۷سجاسـی، )رحیمـی گیرد ای دارد و فراگیر بوده و همه علوم را در برمی ویژه

هـای  نگاهدانش، به عنوان یک منبع دائمـی، همـواره در اختیـار ببا توجه به آنچه بیان گردید، 

های گوناگون تولیدی و خدماتی، سـبب فرایندگیرد و با مشارکت مکرر در  اقتصادی قرار می

 شود.  افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده می

 اهمیت دانش به عنوان عامل رشد و توسعه اقتصادی

دیدی ها و اقتصاد مسئله ج مطرح شدن دانش به عنوان یک عامل حیاتی در حفظ مزیت بنگاه

نیست. آلفرد مارشال بیش از یک قرن پیش در کتاب مبانی اقتصاد خود عنوان کرده است کـه 
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ترین موتور تولید است. همچنین بعد از جنگ جهانی دوم دانشمندان بسـیاری بـر  دانش قوی

مکـالپ نوشـت کـه چگونـه  ۱۹6۲کرده بودند. در سال  تأکیداهمیت نقش دانش در اقتصاد 

هی مبنایی برای تولید اقتصادی بـود. وی واژه تولیـد دانـش را در ایـن د دانش در حال شکل

نیز دراکر در کتاب عصـر ناپیوسـتگی بـا اسـتفاده از عبـارت  ۱۹6۹سال به کار برد. در سال 

مشاهده خود را در سامان جدید اقتصادی که به طور ناگهانی در آن  ،سعی کرد یجامعه دانش

شـد بیـان  های پیشین مـی عدم پیوستگی روشن با زمانکرد و باعث ایجاد یک  زمان رشد می

، ۹۰کند. وی دانش را در مرکز جامعه و مبنای اقتصاد و فعالیت اجتمـاعی قـرار داد. از دهـه 

سابقه بوده است. در همین دهه بـود کـه بـا  ای به مقوله دانش شد که در گذشته بی اقبال ویژه

صاددانان به اهمیت دانش بـه عنـوان عامـل ( اقتRomer, 1990های رشد درونزا ) ظهور نظریه

ها به سـرعت  اصلی در حفظ رشد پایدار اشاره کردند و ادبیات مدیریت دانش در سطح بنگاه

دهـد دانشـمندان  های بنگاهی و اقتصادی نشان می زمانی تغییرات در نظریه رشد کرد. این هم

تـرین منبـع  ان کلیـدیچه در سطح خرد و چه در سطح کالن به اهمیت حیاتی دانش به عنـو

 .(6۴-6۳ ؛)خواجه بهجانی، پذیری و سودآوری پی بردند اقتصادی برای حفظ رقابت

های رشد درونزا نشان دادند که دانش به عنوان ایده تجـاری، مـواد اولیـه نـوآوری در  نظریه

ها است. عالوه بر آن، دانش انباشتی نهاده تولید دانش جدید در فرایندمحصوالت، خدمات و 

های علم و فناوری و یادگیری است. ایده جدید یا تغییر موجودی دانش در سطح بنگاه فرایند

اسـت. اثـر  ۱(R&Dهـای تحقیـق و توسـعه ) صنعتی یا کشور، تابعی از دانش موجود و نهاده

های کشف شـده در گذشـته،  موجودی دانش بر تولید دانش جدید به این معنی است که ایده

 .(۲8 ؛۱۳86)انتظاری، کند  ال و آینده را تسهیل میایجاد ایده در زمان ح

 پیشینه پژوهش

که در هفت فصل تنظیم شده است « تولید جدید دانش»( در کتاب ۱۹۹۴و همکاران ) ۲گیبونز

گویند. به نظر آنها مجموعـه جدیـدی از  از چرخش کلی در شیوه جستجوی دانش سخن می

                                                                 
1. Research and development 

2. Michael Gibbons 
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تفاوتی برخـوردار اسـت. زمینـه اکتشـاف، فعالیت پژوهشی ظهور کرده است که از انسجام م

نقش رشته، آمیزه مهارتی پژوهشگران، اشکال سـازمان، مسـئولیت اجتمـاعی و بـاز اندیشـی 

محققان و کنترل کیفیت در این دو شیوه متفاوت است. گیبونز و همکاران در این کتاب علـل 

 (.Gibbons & et al. 1994دهند ) ظهور شیوه جدید تولید دانش را مورد بحث قرار می

تمایزات بین شـیوه اول  ۱«علم حساس به زمینه»ای با عنوان ( همچنین در مقاله۲۰۰۰گیبونز )

( را مطرح کرده و عوامـل ظهـور شـیوه دوم M2( و شیوه دوم تولید دانش )M1تولید دانش )

بـا آن  ای متناسـب کند. در ادامه گیبونز تولید چنین دانشی را با جامعـه تولید دانش را بیان می

داند. به طوری که مرزهای بین علم و جامعه شکسته شده و جامعه خـودش را بـه  متناظر می

کند. البته نوعی باز اندیشی برای تعامل علم و جامعه در مراحل بعـدی شـکل  علم تحمیل می

ای و  کنـد کـه محققـان روی چـه مسـاله گیرد. به نظر گیبونز در این شیوه جامعه معین می می

کنـد کـه علـم  ا چه کسی کار کنند. این ارتباط نوع جدیدی از دانش را تولیـد مـیچطور و ب

 .(Gibbons, 2000)گویند  حساس به زمینه می

تحلیل ویژگـی« های حکمرانیانواع دانش و نظام»ای تحت عنوان ( در مقاله۲۰۰۵) ۲آنتونلی

تغییـرات گسـترده در  های امکان ردیـابیفرایندها و های کلیدی دانش از منظر دامنه، ویژگی

ات بر نقـش دانـشِ مناسـب، تأکیدسازد. وی معتقد است که تغییر اقتصاد دانش را فراهم می

سـازد کـه در هـای مختلفـی بـرای مبادلـه دانـش فـراهم مـی حـلیکپارچه و قابل مبادله، راه

مثابـه کـاالی  صورت سه مفهوم متفاوت و رقیب از دانش قابل طرح است: الف( دانش به این

ای، جمعـی، مثابه یک فعالیت منطقـه مثابه کاالی خصوصی، ج( دانش به عمومی، ب( دانش به

توانند از منظر بسترسازی حاکمیتی، رویکرد پیچیده و وابسته به مسیر. تمامی این تغییرات می

 ,Antonelliاستراتژیک حاکمان و سیاستگذاری عمـومی پیامـدهای مختلفـی داشـته باشـد )

2005 .) 

شیوه جدید تولیـد »( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ۱۳8۷جاسی )رحیمی س

شناختی دانش است. سوال اصلی این پـژوهش، بررسـی به دنبال توسعه ادبیات جامعه« دانش

 شناسی در ایران است.ابعاد مختلف الگوی دوم تولید علم گیبونز و نسبت آن با دانش جامعه

                                                                 
1. Context sensitive science 

2. Antonelli, c. (2005) 
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های جدید تولید دانش و علـم ورزی، تـاملی جامعـه  شیوه»مقاله  ( در۱۳۹۰ربانی و دیگران )

کننـد بیـان مـی« شناختی بر تحول معیارهای اخالقی و سلوک علمی در عرصه علم و فناوری

که همجوشی و تکوین مشترک علم و جامعه و از بین رفتن مرزهای سنتی بین این دو همسو 

ی شـدن، عینـی شـدن علـم فنـاوری و با تحوالتی مانند تجاری شدن، خصوصی شـدن، ادار

هـای  گیری الگوی جدیدی در فهـم و انجـام فعالیت کاهش استقالل علم و دانشگاه، به شکل

های معطوف به آن شده است. هدف اصـلی ایـن مقالـه پـرداختن بـه  علم فناورانه و پژوهش

 برای آداب، اخالقیات و معیارهای سلوک علمی است.  های این تحول داللت

ملی أبه سوی پارادایمی جدیـد از علـم، تـ»( در مقاله خود با عنوان ۱۳۹۰پور )حسامرشید و 

ضمن بازخوانی جایگاه علـم در هـر « انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علم

دو الگوی اول و دوم علم و شناسایی مفروضات آنها، ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علـم 

دهنـد. ایشـان معتقدنـد کـه ر ـ صنعت را مورد بررسی انتقادی قرار میبر بخش بازا تأکیدبا 

شدن علم اسـت، از ویژگـی انگلـی  شدن و کاالیی الگوی دوم علم که از مختصات آن تجاری

تواند جایگزین الگوی اول بشود. در  دارد و نمی ر بوده و هدفی سودآورانه و بنگاهیبرخوردا

 ها ارائه شده است. یدها و چالشرفت از تهد پایان راهکاری جهت برون

هـای  شناختی شـیوه تحلیل جامعه»( در پژوهشی با عنوان ۱۳۹۰ربانی خوراسگانی و دیگران )

های تولیـد علـم،  شناختی شیوه به دنبال تحلیل جامعه« ملی در رویکردهای نوینأتولید علم، ت

تبـاط بـا کـاربرد بررسی رویکردهای نوین در این زمینه، تشـریح رویکردهـای موجـود در ار

های  های حاصل از تحلیل و بحث الگوی بومی در تولید دانش و سرانجام دستیابی به رهیافت

 ریزی در فضای تولید دانش در جامعه ایران هستند.  مذکور به منظور برنامه

 روش پژوهش

 -با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق، برای بررسی ایـن مسـئله از روش پـژوهش توصـیفی 

ها در  ها و سیاسـتگذاری گیری استفاده شده است که نتایج آن کمک شایانی به تصمیم تحلیلی

سطح جامعه دارد. در تحقیقات توصیفی همانگونه که از نام آن پیداست وضـع موجـود یـک 

این تحقیق وضـع گیرد. در واقع  ء یا اتفاق خاص مورد بررسی و توصیف قرار می پدیده، شی

پـردازد و دار وضـعیت فعلـی آن مـیبـه توصـیف مـنظم و نظـامکند و موجود را بررسی می
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 .نمایـدها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی مـیویژگی

ای و بررسـی متـون و محتـوای مطالـب های مطالعه کتابخانـهدر این تحقیقات نوعاً از روش

گونه تحقیقات از نظر شـیوه نگـرش و  ین(. ا۵8 ؛۱۳۹۴شود )مستخدمین حسینی، استفاده می

. تحقیقات توصیفی محض که محقـق ۱شود: پرداختن به مسئله تحقیق به دو دسته تقسیم می

ها و وضعیت موجود موضوع و مسئله تحقیـق صرفاً به کشف و تصویرسازی ماهیت، ویژگی

ی آنچه هست محقق عالوه بر تصویرساز تحلیلی که در آن -. تحقیقات توصیفی۲پردازد. می

پردازد. در واقـع به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می

گـاه از گاه استداللی محکمی دارد که این تکیـهمحقق برای تبیین و توجیه دالیل، نیاز به تکیه

د ها و قضـایای کلـی موجـوطریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره

شود. در این روش، محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق درباره آن فراهم می

 پردازد. گیری میدهد و به نتیجههای کلی مربوطه ارتباط میخود را با گزاره

 انواع دانش

های مختلف مورد بررسی قرار گرفتـه بحث دانش از جمله مباحثی است که در علوم و رشته

رو مباحث متعددی حـول آن  شناسی، اقتصاد و ... از اینه مدیریت دانش، جامعهاست از جمل

های مختلفـی بندیبندی انواع دانش است که طبقهوجود دارد. از جمله این موارد بحث طبقه

بنـدی های مختلف، مطرح شده است. به عنوان نمونه طبق یک طبقهحول آن در علوم و رشته

مبنای مقصد آن به سه دسته دانـش نظـری )دانـش فهـم و تبیـین قدیمی، ارسطو دانش را بر 

ها( و دانش کارکردی  ها(، دانش ساخت )دانش چگونگی ساخت و تولید پدیده چیستی پدیده

کنـد. از جملـه دیگـر مبـانی ها( تقسیم می )دانش فهمیدن نحوه استفاده و به کارگیری پدیده

پـذیری، سـازمانی بـودن، کـارکرد انتقـالبنـدی براسـاس توان بـه طبقـهبندی دانش میطبقه

شناسی، بازنمایی دانش و ... اشـاره نمـود کـه معلولی(، معرفت و  ی و علتفرایند)توصیفی، 

مشاهده نمود. البته در میان مبانی مختلف طبقه ۱توان در جدول ترین آنها را می خالصه مهم
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بیشتر در مباحث اقتصـادی مـورد  پذیری و شناختیبندی بر مبنای انتقالبندی دانش، دو طبقه

 شود.تر بررسی میتوجه قرار گرفته است که در ادامه به صورت تفصیلی

بندی دانش. انواع دانش بر اساس مبانی مختلف طبقه۱جدول   

بندی مبنای طبقه مقسم ردیف  توضیحات اقسام دانش 

 بر حسب مقصد ارسطو ۱

هادانش فهم و تبیین چیستی پدیده دانش نظری  

 دانش ساخت
دانش چگونگی ساخت و تولید پدیده

 ها

 دانش کارکردی
دانش فهمیدن نحوه استفاده و به

هاکارگیری پدیده  

پذیری براساس انتقال پوالنی ۲  

 دانش صریح
مند دانش قابل انتقال در قالب زبان نظام

 و رسمی

 دانش ضمنی

دانشی که دارای ویژگی فردی بوده و 

مند کردن آنرا مشخص دهاین امر، قاع

سازدمی  

۳ 
ویک و 

 سایمون
 بر مبنای سازمانی بودن

 دانش سازمانی
دانش خلق شده توسط سزمان برای 

روحل مسائل پیش  

 دانش شخصی
دانش خلق شده توسط افراد بطور 

 فردی

۴ 
کوئین و 

 دیگران

بر مبنای کارکرد 

)توصیفی، فرایندی و 

ومعلولی( علت  

دانش درک یا 

تن چه چیزهادانس  

از طریق آموزش رسمی به دست می

 آید

مهارت پیشرفته یا 

هادانستن چگونگی  

ای کتابی به اجرای تبدیل آموخته

 اثربخش

فهم سیستم یا 

 دانستن چراها

دانش عمیق از چگونگی روابط علی و 

 معلولی یک رشته علمی

ه انگیزه، اشتیاق و دانش دربرگیرندخالقیت خودانگیخته 
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 تطبیق برای موفقیت یا توجه به چراها

شناسی بر مبنای معرفت هرون ۵  

 دانش تجربی
دانش حاصل از تماس و برخورد 

هامستقیم با پدیده  

کنندهدانش توصیف  
دانش برآمده از دانش قبلی و توصیف

هاکننده آن  

 دانش پیشنهاددهنده
های ها با گزارهکننده پدیدهدانش بیان

 اخباری

 دانش کارکردی

دانش مربوط به دانستن چگونگی انجام 

ها و مهارتعمل )در قالب صالحیت

 ها(

 براساس بازنمایی دانش اندرسون 6

 دانش بیانی )واقعی(
دانشی که به صورت یک قضیه بیان 

شودمی  

ای دانش رویه

شناختی( )روش  

دانشی که در چگونگی فراگیری یک 

شودفعالیت استفاده می  

 دانش رویدادی

دانشی که درباره چیستی و چگونگی 

کند و حاصل ها صحبت میپدیده

مواجهه فرد با پدیده به صورت یک 

 واقعه یا رویداد است

 (۴۴-۴۱ ؛۱۳۹۹احمدی و دیگران،  ؛۲8-۲۱ ؛۱۳۹۰)احمدی و صالحی،  

یـان گردیـد، قبل از ادامه بحث توجه به یک نکته ضروری است. همانگونه که در مقدمه هم ب

ای کـه در گردد. امـا نکتـهات متفاوت در رشد اقتصادی میتأثیرها موجب تفاوت انواع دانش

بندی بر اساس مبانی اقتصادی( بایـد بـه آن توجـه  ها )خصوصا طبقهبندیکنار تمام این طبقه

 ها، تمام انواع دانش یک ویژگی اساسی دارنـد: آنهـاداشت این است که علیرغم تمام تفاوت

رقیب همدیگر نیستند. یعنی استفاده از یک نوع دانش در یکـی از کاربردهـا، مشـکلی بـرای 

کند )مانند اسـتفاده از قضـیه فیثـاغورث(. در مقابـل،  استفاده آن در سایر کاربردها ایجاد نمی

کاالهای اقتصادی خصوصی، رقیب همدیگر هستند. استفاده کاالی خصوصی )ماننـد لبـاس( 
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شود. نتیجة فوری ایـن ویژگـی  زمان آن توسط دیگری می نع از استفاده همتوسط یک نفر، ما

تواند به طـور کامـل توسـط نیروهـای بـازار  دانش آن است که تولید و تخصیص دانش نمی

کننـده  رقابتی، کنترل و هدایت شود. هزینه نهایی عرضه یک نـوع دانـش بـرای یـک اسـتفاده

رابر صفر است. بنابراین، قیمت اجـاره دانـش در اضافی، در حالی که قبال کشف شده باشد، ب

هـای نفـع  توانـد بـا انگیـزه بازار رقابتی برابر صفر است. از طرف دیگـر، خلـق دانـش نمـی

شود که یا دانش بایستی به قیمتی بـاالتر  خصوصی اقتصادی صورت گیرد. بنابراین، نتیجه می

 ,Romer)گیـرد  زار صورت نمـیاز هزینه نهایی فروخته شود یا توسعه آن توسط نیروهای با

2019;115-116). 

 از نظر شناختی

دانـش »، ۲«دانـش چرایـی»، ۱«دانـش چیسـتی»محققان از نظر شناختی دانش را به چهار نوع 

هـای  اند. دانش چیستی به دانش درباره واقعیـتتقسیم کرده ۴«دانش چه کسی»و  ۳«چگونگی

دانـش همـان اطالعـاتی اسـت کـه در  این نـوع ۵شود. موجود در جهان اطراف ما اطالق می

گیرد. دانش چرایـی بـه  برداری قرار میهای اطالعاتی ذخیره و مورد بهره حافظه افراد و بانک

دانش علمی در خصوص اصول و قوانین موجود در طبیعت، فکـر انسـان و جامعـه، مربـوط 

هـای  قابلیـتها )توانایی انجام بعضی چیزهـا( و  شود. دانش چگونگی به مجموعه مهارت می

)توانایی انجام بعضی چیزها به بهترین حالت ممکـن( فـردی، سـازمانی و اجتمـاعی اطـالق 

دانـد و چـه  شود. دانش چه کسی به اطالعات موجود در مورد چه کسی چه چیزی را می می

شـود. ایـن نـوع دانـش بـه توانـایی  تواند انجام دهد، اطـالق مـی کسی چه چیزی را بهتر می

و برقراری ارتباط با انواع مختلف افراد و کارشناسان و ترکیـب اطالعـات  اجتماعی همکاری

 .(۲۴ ؛۱۳86)انتظاری،  شود جهت کسب دانش از آنها مربوط می

                                                                 
1. Know-what  

2. Know-why 

3. Know-how 

4. Know-who 

 ش چیستی دارد.به عنوان مثال، جواب سؤال ارتفاع قله دماوند چند متر است؟ حکایت از دان .5
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جزئی از دانش بوده و در اقتصـاد بـرای بکـار « دانش چرایی»و « دانش چیستی»در این میان 

گیرنـد. دانـش  د مورد استفاده قرار مـیبردن منابع اقتصادی یا بازار کاالها در تعیین توابع تولی

برداری انفرادی و سـازمانی قـرار  های اطالعاتی ذخیره و مورد بهره چیستی در حافظه و بانک

هـا و محصـوالت مبتنـی بـر علـومی  گیرد. دانش چرایی نیز برای توسعه فناورانه در زمینه می

ری است. دسترسی بـه ایـن مانند الکترونیک، برق، شیمی، زیست فناوری، هوافضا و ... ضرو

هـای اولیـه مبتنـی بـر  نوع دانش موجب پیشرفت سریع در فناوری و تقلیل خطاهـا در روش

(. تولیــد و بــاز تولیــد دانــش چرایــی معمــوال در OECD, 1996شــود ) آزمــون و خطــا مــی

هـا  شوند. بنگاه ها سازماندهی می های تحقیقاتی و دانشگاه ای مانند آزمایشگاه های ویژه سازمان

توانند نیروی کاری کـه  برای دسترسی به این دانش باید با این مؤسسات قرارداد ببندند یا می

 ها داشته را استخدام کنند. های مستقیم با این فعالیت به طور علمی تربیت شده یا تماس

است که به وسیله بنگـاه در سـطح فـرد و یـک « دانش چگونگی»سومین نوع از انواع دانش، 

شود. در  عمل و تجربه توسعه یافته و در آنها حفظ می فرایندادی در سطح کالن، سیستم اقتص

، به توانایی اجتماعی همکاری و برقراری ارتبـاط بـا انـواع مختلـف «دانش چه کسی»نهایت 

شـود. اسـتفاده از  افراد و کارشناسان و ترکیب اطالعات جهت کسب دانش از آنها مربوط می

نرخ سریع تغییرات الزم است. چرا که یکی از نیازهـای اساسـی  این نوع دانش در واکنش به

های کارشناسان آکادمی برای به  زنند، نیاز به شبکه هایی که به تحقیقات بنیادی دست می بنگاه

توانـد  دست آوردن توانایی ابداعی آنهاست. دانش چه کسی دانش داخلی جوامع است و نمی

 (.6۹-6۷ ؛۱۳۹۵)خواجه بهجانی، قال یابد های رسمی انت به راحتی از طریق کانال

 پذیری  از نظر انتقال

بنـدی براسـاس هـا از انـواع دانـش، دسـته بنـدیترین و پرطرفدارترین دسـتهیکی از اصولی

و دانـش  ۱بندی، دانـش بـر دو نـوع اسـت: دانـش ضـمنیپذیری است. طبق این دسته انتقال

از دانـش  ۴بنـدی پـوالنی بار با پیروی از تقسیم برای اولین ۳بندی را نوناکا، این تقسیم۲آشکار

                                                                 
1. Tacit knowledge 

2. Explicit knowledge 

3. Nonaka 

4. Pulani 
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شخصی انجام داده است. وی دانش قابل فرموله شدن و انتقال بـا ابزارهـای رسـمی و زبـان 

و دانش غیر قابل فرموله شدن و غیر قابل بیان  ۱«کدگذاری شده»یا « دانش آشکار»را  مند نظام

ح )آشـکار( در واقـع دانشـی اسـت دانش صـری ۲نامیده است.« ضمنی»با ابزارهای رسمی را 

مطرح شود  مند نظامتواند به صورت رسمی و در قالب زبان  تر که می تر و فنی تر، عقالنی عینی

ها در قالـب کتـب، مـدارک،  و در واقع به طرق مختلف قابل بیان است. این دانش در سازمان

ی و نمودارهـا و ... وجـود های اطالعـات ها، پایگاه ها، چارچوب ها، مدل ها، دستورالعمل نوشته

 .  (۱۹ ؛۱۳۹۳)غنی زاده، دارد و طبیعتا با سهولت بیشتری قابل انتقال و دستیابی هستند 

در مقابل دانش ضمنی )پنهان( دانشی است ناملموس که در پس زمینـه ذهنـی انسـان شـکل 

افـراد  های کاری و نظام ارزش و در ذهن ها، دیدگاه ای از تجارب، مهارت گیرد و مجموعه می

است که به سهولت قابل بیان نیست و در هیچ پایگاه دادهای ذخیره نشـده بلکـه جایگـاه آن 

های انسان است. دانش ضمنی ماهیت پیچیده و نامشهودی دارد و انتقال آن به  ذهن و فعالیت

. دانش ضمنی عمیقا در عمـل، تخصـص و (۲۰ ؛۱۳۹۳)غنی زاده، دانش آشکار آسان نیست 

 (.Nonaka & Takeuchi, 1999های خاص نهادینه است ) ر متن و زمینهها، د پیچیدگی

 الگوهای تولید دانش

های مختلفی ارائه شـده اسـت کـه بندیها یا الگوهای تولید دانش نیز تقسیمدر رابطه با شیوه

بندی، سـه ( در یک تقسیم۱۹۹۷گیرد. گایالرد و دیگران )ترین آنها مورد بررسی قرار می مهم

کنند. شیوه خصوصی دانش که به جهانی شدن علم منجر برای تولید دانش معرفی می شیوه را

شود. شیوه دیگر شیوه ملی دانش نام دارد میشود و در آن تولید دانش به نهاد بازار سپرده  می

                                                                 

هایی است که به واسطه آنها دسترسی کلیه  ، سازمانی و ملی در قالبی، گنجاندن دانش فردی.کدگذار۱

یافته،  کند و آن را سازمان دانش ضمنی را به کد تبدیل میی اشخاص نیازمند به دانش تسهیل شود. عمل کدگذار

دانش آشکار در واقع همان دانش کدگذاری شده است اما دانش . سازد مشهود، قابل انتقال و قابل درک می

پذیری دانش ضمنی،  های رفع محدودیت انتقال توان به راحتی انتقال داد که در واقع یکی از راه ضمنی را نمی

 کدگذاری آن است. 

ی و چرائی وجه آشکار بودن شان غالب است. در مقابل، دانش . از میان انواع دانش شناختی، دانش چیست۲

 (.۲۵ ؛۱۳86)انتظاری، چگونگی و دانش چه کسی وجه ضمنی بودنشان غالب است 
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های اجتماعی سازی شود و تصمیمکه دانش توسط واحدهای خرد و کالن اجتماعی تولید می

(. شـیوه Gaillard et. al. 1997; 31-32ای دارد )این رویکرد جایگاه ویـژهدر تولید دانش در 

نام دارد که در واقع یک سیستم عملی علمی است که از قرن نـوزدهم  ۱سوم شیوه استعماری

طلبی و استثمار سـازمان یافتـه اسـت. در ایـن شـیوه های اروپا با هدف منفعت در امپراتوری

کنند که بسته به شیوه ر کشورها مبادرت به تولید علومی میبرخی کشورها برای استعمار دیگ

 ;Gaillard et. al. 1997) بـود تعامل خود بر عهده بخش خصوصی یا بخش دولتـی خواهـد

23.) 

بندی در این زمینه است و مبنای پژوهش حاضر نیز در یک تقسیم دیگر که مشهورترین دسته

دانش حذف شده و تولیـد دانـش بـه دو شـیوه های تولید باشد، دانش استعماری از شیوهمی

بندی، اصطالحا به شیوه اول از تولید علـوم،  شود. در این تقسیم دولتی و خصوصی تقسیم می

 & Gibbonsشـود ) دانش گفته می ۳و به شکل دوم نیز شیوه یا مد دو ۲شیوه یا مد یک دانش

et, al, 1994; 2-3۴ولید دانش، علوم دانشگاهیهای ت (. در اصطالح مدیریت دانش، این شیوه 

آورند. هر کدام از این دو شیوه، نیازمنـد بسـتر نهـادی  را به وجود می ۵و علوم پسادانشگاهی

قدنـد کـه در ایـن تالبته برخی نیز قائل به الگوی سوم تولید دانش شـده و مع .خاصی هستند

ن نظریـه و شیوه دانش از طریق به هم پیوستن چندین تفکـر و اندیشـه کـه قصـد دارنـد بـی

زاده کرمـان و دیگـران،  )تقـیگیـرد  ها، دانش و نوآوری ارتباط برقرار کنند، شکل مـی سیستم

تـر مطـرح مـیگانه تولید به صورت تفصیلیهای سه. در ادامه هر یک از شیوه(۱66 ؛۱۳۹۴

 شود.

 شیوه اول تولید دانش

هـای علـم را فعالیـت های رابرت مرتـون اسـت. وی نخستین شیوه تولید دانش مبتنی بر ایده

داند؛ در دیدگاه وی ساختار هنجاری نهاد علـم حاصـل  مستقل از سایر نهادهای اجتماعی می

                                                                 
1 .Colonial model  

2 .Mod 1 

3  . Mod 2 

4 .Academic Science  

5 .Post Academic Science 
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های  های دانشمندان به صورت مستقل است. مرتون در این خصوص بر زمینه عملکرد فعالیت

کنـد؛ در واقـع وی معتقـد اسـت کـه از براینـد  می تأکیداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علم 

های مذکور است،که نهادهای آموزش عالی و علم تجربی توسـعه های موجود در زمینهرایندف

شود. این نـوع رویکـرد بـه تولیـد پیدا کرده و علم به یک فعالیت جاری اجتماعی تبدیل می

شناسـی علـم تلقـی شـده کـه اساسـا دانش و توسعه علمی به منزله رویکرد سنتی در جامعه

  .کند کارکردگرایانه تحلیل میتوسعه علمی را به صورت 

داننـد. لـذا  ها به طور سنتی، نهاد دانشگاه را مکلف به تولیـد دانـش مـی در شیوه اول، دولت

های میـانی قـرن بیسـتم،  های مختلف دولتی در امر تولید دانش، حداقل تا دهه گذاریسرمایه

دادنـد. در  ها انجام مـی ها برای تقویت دانشگاه شد که دولت هایی می گذاریمنحصر به سرمایه

های اجتماعی به نفـع  این شیوه، دانش یا علوم دانشگاهی، علومی هستند که در انجام پژوهش

رونـد. موضـوعات پـژوهش در  اقتصادی کشورها به کار مـی -چارچوب حاکمیت اجتماعی 

شـود و تحقیقـات توسـط  تصمیم گیری کشورها خـارج مـی فرایندحوزه این علوم از درون 

گیرد. علـم در ایـن رویکـرد، خـرده نظـامی مسـتقل و  ان بومی کشورها صورت میمتخصص

تولید دانش، مسـتقل از نهادهـای اجتمـاعی،  فرایندشود و  ابتدائی غیر سودطلبانه انگاشته می

هـا جهـت  اقتصادی و سیاسی کشورهاست. این خود دانشمندان هستند که با حمایت دولـت

و در این تغییر جهت، لزوما به تقاضای بازاری توجه ندارنـد؛ کنند  تغییر در علوم را تعیین می

البته این به معنای استقالل کامـل دانشـمندان از تصـمیمات کـالن دولتـی نیسـت. بنـابراین، 

حکمرانی دانش در شیوه اول از تولید دانش در بستری حاکمیتی و از باال بـه پـایین صـورت 

حـاکمیتی تولیـد  فراینـدهم به این منظـور بـه سازی دانش هایی چون تجاریفرایندگیرد.  می

شوند که بتوانند دانش تولید شده در نظـام علمـی را در اجتماعـات سـرریز  دانش افزوده می

)مقصـودی، کنند و به واسطه این دانش، اجتماعات را به سوی وضعیت مطلوب هدایت کنند 

 (.6۹؛۱۳۹6

د دانش مشکالت در چـارچوبی تنظـیم در شیوه اول تولیدر این رابطه گیبونز معتقد است که 

شـوند. اداره مـیهسـتند، عمدتاً آکادمیک  کهشوند که با توجه به منافع یک جامعه خاص می

ای و بنیـادی در  ای با رویکرد شـناختی پایـه رشته -این شیوه تولید در یک فضای تخصصی 

حالـت سلسـله  از نظر سازمانی نیـز شـیوه اول تولیـد دانـش،زمینه سنتی شکل گرفته است. 
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ابتدا علم در محیط دانشگاهی  بنابراین،مراتبی دارد و تمایل دارد که این ساختار را حفظ کند. 

هـای  گـردد و سـازمان های موجود در مقاالت علمی منتشر می در ادامه یافتهگیرد و شکل می

  (.Gibbons & et al., 1994; 1-2)توانند از این دستاورد استفاده کنند  اجتماعی و اقتصادی می

اما علیرغم همه این نکات و به دنبـال ناکارآمـدی نسـبی شـیوه اول تولیـد دانـش در تبیـین 

، این شیوه مورد انتقاد قـرار گرفتـه اسـت. «عصر علم و فناوری»های سریع فرایندتحوالت و 

نش کنند که در این شیوه تنها دانشمندان مستقل و منفرد هسته اصلی تولید دا منتقدین بیان می

پذیری و تقاضای اجتماعی برای کیفیت، عملکرد و ارزش تنها دهند و مسئولیترا تشکیل می

خطی و ساده اخالقیات علمی است، حال آنکه شرایط و تحوالت اخیر بسیار  فرایندتابع یک 

 (.۱6۵ ؛۱۳۹۴زاده کرمان و دیگران،  )تقیتر هستند  پیچیده

 شیوه دوم تولید دانش

ردید با توجه به تحوالت صورت گرفته، جایگاه علم دچار تغییر و تحول همانگونه که بیان گ

هـای معطـوف بـه  ترین تحلیـل ای جدید جایگزین آن گردید. در این بین یکی از مهمو شیوه

تغییر الگوی دانش و دانشگاه، نظریه تولید دانش است که توسط گیبونز و همکـاران آنهـا در 

 ۱۹۹۴در سـال « : پویایی علم و پژوهش در جوامع معاصـرتولید جدید دانش»کتابی با عنوان 

علـم دوبـاره »و گیبونز در کتـاب  ۲، اسکات۱توسط نووتنی ۲۰۰۱ارائه شده و سپس در سال 

 ,.Nowotny & et al)توسـعه یافتـه اسـت  ۳«نـااطمینیفکر کردن: دانش و عمـوم در عصـر 

ه یک انقالب رخ داده و آنچه کـه . به باور آنها در روند کلی تولید دانش چیزی شبیه ب(2001

باشد که از بسیاری  های مختص به خود میاکنون در حال وقوع است، چیزی جدید با ویژگی

 از جهات با شیوه اول تولید دانش )یا همان الگوی مرتونی( متفاوت است.

گیبونز و همکارانش، اعتبار و مشروعیت رویکرد مرتونی بـه مثابـه الگـوی پیشـین دانـش را 

داننـد و معتقدنـد بـا  های موجود در جامعه منطبق با این الگـوی دانـش مـی شی از واقعیتنا

فروپاشی و تضعیف هنجارها و تغییـرات اجتمـاعی، اقتصـادی و فرهنگـی در سـاختار ایـن 

                                                                 
1. Nowotny 

2. Scott 

3. Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty 
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. در واقع ایشـان معتقدنـد در (۲۲8 ؛۱۳۹۲)شیری، جامعه، الگوی دانش نیز تغییر کرده است 

شود، تغییرات بنیادی به وجود آمده است؛ این امر ، دانش تولید میهایی که به وسیله آن روش

هـا و  هـا، روش بیانگر تغییر به سوی روش جدید تولید علم است که به تدریج نهادها، رشـته

 . (Gibbons & et al., 1994; 2-3)ها شده است ها را تغییر داده یا جایگزین آن سیاست

دارد و بـرخالف  تأکیـدی با نهادهای اقتصادی و سیاسی های علم این الگو، بر ارتباط فعالیت

کردند، نیازهـای علمـی توسـط  ها نیازهای علمی را تعیین می الگوی اول که متخصصان رشته

وران به گیرندگان سیاسی از یک سو و کاربران و بهره ریزان و تصمیممتقاضیان همچون برنامه

د. طبق این الگو، قدرت و محل تولید علم گردکنندگان از سوی دیگر تعیین میعنوان مصرف

شود و علـم براسـاس سفارشـات،  از اجتماعات علمی به اجتماعات بازار و صنعت منتقل می

گری بین تولیدکننـدگان شود و نقش دانشگاه در آن به واسطه سالیق و نیازهای بازار تولید می

وی اخیـر، الگـوی مرتـونی یابـد. الگـ کنندگان علم( تقلیل مـیصنعت و مصرف -علم )بازار 

داند که اکنون  می هیکند، بلکه آن را متعلق به دوره علم دانشگا )الگوی اول علم( را نفی نمی

، نهـاد علـم بـر روی هیجای خود را به علم پسادانشگاهی داده اسـت. در علـم پسادانشـگا

زتر، نفوذهای اجتماعی گشوده شده است و با رشـد جامعـه اطالعـاتی بـه عنـوان جامعـه بـا

 .(Gibbons & et al., 1994;2-3)تری از علم رخ داده است صورت گشوده

در عصر دوم تولید دانش، نهاد بازار را ساختارمندترین نهاد در تنظیم ترتیبات اجتماعی حوزه 

هـا و تغییـر محـل تولیـد علـم از  دانند. در واقع به حاشـیه رفـتن دانشـگاه علم و فناوری می

های مستقل به بازار و صنعت از نتایج منطقـی گـرایش بـه  دانشگاهاجتماعات علمی صرف و 

ها مادامی که بتواننـد خـود را در ایـن روابـط پیچیـده  شیوه دوم تولید دانش است و دانشگاه

بازیابی کنند، در جرگه تولیدکنندگان دانش باقی خواهند ماند اما چنانچه خـارج از تعـامالت 

دهنـد و بـه  وری خـود را از دسـت مـیزند، کارایی و بهرهبازاری به تولید و نشر دانش بپردا

هـای  سسـهؤهـای پـژوهش و م نهادی دسته چندم در تولید دانش بدل خواهنـد شـد. شـبکه

ها و حکومت، اشکال گوناگون پـژوهش  ها، دانشگاه توانند ضمن پیوند با شرکت پژوهشی می

ترک همراه با ریسـک شـوند؛ گذاری مشو توسعه را با هم ترکیب کنند و وارد فضای سرمایه

شوند. مؤسسـات تجـاری نیـز بـا  ها به طور عملی به تجاری شدن نزدیک می بنابراین فناوری
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مشارکت این مؤسسات و بدون مشارکت دانشـگاهیان بـه سـرعت وارد فـاز تجـاری شـدن 

 .(Gibbons & et al., 1994; 7-8)شوند  می

 های شیوه دوم تولید دانشاصول و ویژگی

کنـد و  گو میـان جامعـه و مـردم فـراهم مـیو الگـوی دوم، شـرایط را بـرای گفـت دانش در

کند. دانشی کـه در  های اجتماعی و اقتصادی هدایت می ها را به سمت و سوی تقاضا پژوهش

شود، دانشی حساس به زمینه است. منظـور از زمینـه نیـز نیازهـا و  نتیجه این تعامل ایجاد می

اسی هستند. مطابق بـا فـرض نئوکالسـیک، دانـش بـه طـور شرایط اجتماعی، اقتصادی و سی

( و این سرریز در بسـتر نهـادی بـازار Hayter, 2015;135شود ) خودکار در جامعه سرریز می

دهد. بازاری شدن دانش و تبدیل دانش به کاال، تولیـد علـم بـر اسـاس سفارشـات،  روی می

سسـات بـا اسـتفاده از ؤران و مسالیق و نیازهای بازار، تولید دانش بـا حضـور دیگـر بـازیگ

تولید دانش در الگوی  فرایندهای جدید و همچنین پیچیده بودن  بندیها و فرمول بندیترکیب

 ای نبودن علم، از خصوصیات الگوی دوم تولید دانش است. دوم در کنار خطی نبودن و رشته

ه کارگیری و استفاده بر تجاری شدن یعنی ب تأکیدبراین در الگوی جدید تولید دانش با عالوه

غرضی پذیری، هنجار بی پذیری و انعطاف از دانش موجود )بستر کاربرد( و همچنین مسئولیت

مورد سؤال است. از منظر الگوی دوم دانش برای دانش صرفا شعاری بیش نبوده و پژوهشگر 

دوم  های موجود اجتماعی ندارد. در الگویطرف هیچ تناظری با واقعیت غرض و بی واقعا بی

تری است که در آن کشف، بـه کـارگیری و اسـتفاده در  گسترده فرایندتولید دانش بخشی از 

اند. از سوی دیگر در الگوی دوم دانش همواره تحت ابعادی از مـذاکرات همدیگر ادغام شده

گـردد. از  مستمر تولید شده و تا زمانی که منافع کنشگران مختلف را پوشش ندهد، تولید نمی

جـویی بـرای مسـائل و ، هدف علم نه صرفا گسترش مرزهـای دانـش بلکـه چـارهاین منظر

مشکالت جامعه است. در خصوص هنجار اصالت و بکر بودن نتایج پژوهشی نیـز گیبـونز و 

همکارانش بر خالقیت توجه داشته و بر این باورند که در شیوه جدید تولید دانش، خالقیت، 

ترین اصولی که برای شیوه دوم  مهم(. ۱8-۱۷؛۱۳۹۰ )ربانی و دیگران،ای گروهی است پدیده
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 ;Gibbons & et al., 1994; 3-10) شود به صورت تیتـروار عبارتنـد از تولید دانش مطرح می

Nowotny & et al., 2003; 3-5:)  

 پذیری اجتماعی  پاسخگویی و انعکاس 

  های مختص به خودفرایندکنترل کیفیت کار علمی با معیارها و 

 تنوع سازمانی در تولید دانش ناهمگنی و 

 ای بودنفرارشته 

 تولید دانش در یک زمینه کاربردی 

  گسترده و فاقد نظام سلسله مراتبی بودن و برخورداری از تنوع سازمانی 

  ی دوطرفه و مشـتاقانه بـین کنشـگران پـژوهش و فرایندانجام پژوهش به شکل

 موضوعات پژوهش 

  ادهای اجتماعی های سایر نهتأثیرباز شدن علم بر روی 

 شود  ها مشخص میتولید علم در بستر کاربست که کاربردهای علم توسط آن 

 های حل مسئله، انتخاب موضوع و طـرح  نفوذ بسیار زیاد عوامل محیطی بر شیوه

 تحقیق 

 ... و 

 مقایسه شیوه دوم با شیوه اول تولید دانش

شـیوه دوم نتیجـه شـیوه اول  این دو الگوی تولید از دو جهت به هم مرتبطند: نخست اینکـه

بوده و همزمان با آن وجود دارد، بدون اینکه جایگزین آن شده باشد. دوم اینکه اگرچه شـیوه 

دوم روشی متمایز با هنجارهای شناختی و اجتماعی خویش به وجـود آورده اسـت، بـا ایـن 

ی نسـبت حال، برخی معتقدند که این دو روش صرفا با همدیگر متفاوتند و هیچ برتری خاص

به یکدیگر ندارند، بلکه مکمل همدیگرند. در این بخش وجـوه تفـارق ایـن دو مـدل بیشـتر 

بحث شده است. نکته نخست اینکه مطابق الگوی نوع اول تولیـد علـم فعالیـت مسـتقلی بـه 

آید. برعکس در شیوه جدید )الگوی نوع دوم( گیبونز و همکارانش بر ایـن باورنـد شمار می

ی کاربردی، تعریف مسائل با اسـتفاده از بیـنش غیرهمگـرا و نامتجـانس که دانش در فضاها
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تر و همچنین استفاده بیشتر از رویکرد پایین به باال به جای رویکرد سلسـله  های گسترده گروه

 (. Gibbons & et al., 1994; 1-3)آید  مراتبی )باال به پایین( در الگوی نوع اول مرتون، پدید می

هـا و  اول، علم بر اساس یک کنجکاوی مستقل علمی تولید و در دانشـگاه بر پایه الگوی نوع

شـود، بـرعکس در الگـوی نـوع دوم،  مراکز مشابه از طریق اجتماعات خودگران مدیریت می

شـود.  تـر محقـق مـی ای کاربردی و فضایی بسیار بازتر و گسترده تولید علم و دانش در زمینه

ماهیت علم از الگوی اول به دوم، تغییـرات و تحـوالت عالوه بر تغییر و تحول در جایگاه و 

در علم به لحاظ نشر و ترویج نیز در خور توجه است. در گذشته، ترویج، نشر و تولیـد علـم 

هایی خاص بـود، ولـی در شـرایط حاضـر بـا بـروز و ظهـور  و دانش کند و محدود به مکان

تـر و  تر، گسترده رات بسیار سریعهای پیشرفته و روند جهانی شدن، روند تغیی گسترده فناوری

 (.۱۷۵ ؛۱۳۹۰تر شده است )رشید و حسام پور،  جهشی

کردنـد، در  ها نیازهای علمی را تعیـین مـی همچنین برخالف الگوی اول که متخصصان رشته

ریـزان، الگوی نوع دوم، شکل بخشی به تعیین نیازهای علمی، ابتدا از طریق متقاضیان، برنامـه

کننـدگان و اجتماعـات بـازار و ی، اقتصادی، علمی و...، کاربران و مصرفگیران سیاستصمیم

گیرد. در حقیقت در این الگـو، جایگـاه تعیـین اولویـت و تولیـد علـم از  صنعت صورت می

اجتماعات علمی به فضای بازار و صنعت منتقل شـده اسـت و علـم بـر اسـاس سفارشـات، 

. سایر وجوه تفـارق بـه صـورت (Nowotny, 2006; 2)شود  سالیق و نیازهای بازار تولید می

ارائه شده است. در این جدول با بررسی سـوابق تحقیقـاتی موجـود در  ۲خالصه در جدول 

ترین وجوه تفـارق الگـوی  ها مهمالمللی، مقاالت و کتابها و سمینارهای علمی بینکنفرانس

 اول و دوم تولید دانش تبیین شده است:

 

 لگوی اول و دوم تولید علم قادی ا. مقایسه انت۲جدول 

 الگوی دوم علم الگوی اول علم مقوله سازه

ش
رز

ا
لم

 ع
ین

یاد
 بن

ی
ها

 

 نسبتا قوی آزادی علمی
های بازار و متاثر از سیاست

 صنعت

 ضعیف نسبتا قوی استقالل پژوهشگر

 ضعیف نسبتا قوی اخالق علمی

 نگاهیسوددهی و با علم خود مشروعیت بخش است نگرش به تولید علم
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 (۱۷۷؛ ۱۳۹۰)رشید و حسام پور، 

 انتقادات مطرح شده به شیوه دوم تولید دانش

 لم های بنیادین ع ارزش

بخشـی  ترین انتقاد به الگوی دوم تولید علم، در این است که نگرش خـود مشـروعیت اساسی

علم، جای خود را به نگرش سوددهی و بنگاهی داده است و دیگر واژه علم به جای اینکه به 

 تأمینبحث از کشف واقع و روشنگری، مفهوم مرتبط با دوران افالطون اطالق شود، صرفا به 

 کاال درک حقیقت و روشنگری تلقی از علم

 کم زیاد شفافیت

حساسیت در قبال یافته

 های علمی
 کم زیاد

 ایمداخله کنجکاوی علمی انگیزه پژوهش

 نقادی
ها های دولتمستقل از سیاست

 هاو شرکت

عالقه کمتر به انتقاد مستقالنه از 

 هاها و شرکتدولت

ای اعتماد به دستاورده

 علمی
 مورد تحدید است نسبتا قوی

گاه
نش

 دا
ی

هاد
ت ن

امی
تم

 

 داریبنگاهی و سرمایه آکادمیک مدیریت

 پژوهشگر پیمانکار روشنفکر هیئت علمی

 مشتری طلبفضیلت دانشجو

 کاربردی و تجاری آکادمیک ساختار دانشگاهی

 نامحدود و بدون مرز محدود محیط آموزش عالی

 ماعات علمیدر اجت تولید علم
صنعت و بیشتر -با مشارکت بازار

 در خارج از محیط دانشگاه

 ضعیف قوی پرستیژ اجتماعی

ت
وری

مام
ها

ی
ش

وه
 پژ

 و
ش

وز
آم

 

 نوع پژوهش
پژوهش بر پژوهش  تأکید

 آکادمیک و بنیادی
 بیشتر بر پژوهش کاربردی تأکید

 ایپسارشته ایرشته هاساختار رشته

 مشتری دانشگاه برآورد نیازها

 اهمیت یافتن علوم پایه و فنی ها و علومتوجه به همه رشته های درسی و علومرشته

 های درسیبرنامه
ها و هنجارهای مبتنی بر ارزش

 علمی
 تربنگاهی، بازارمحور و کاربردی
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ای و ارزشـی  گیری مداخله صنعت معطوف گردیده است. زیرا هرگونه جهت -ر نیازهای بازا

طرفـی گذارد و محققان و پژوهشگران را از نوعی بـی می تأثیرصنعت( در مقام علم  –)بازار 

)رشـید و حسـام پـور، کنـد  جو و پذیرش حقیقت است، دور مـیو علمی که اقتضای جست

 (.۱۷۳-۱۷۲ ؛۱۳۹۰

 ی و هنجاری مانند جهانی شدنهای سیاستحمیل گفتمان

برخی از منتقدان معتقدند که شیوه دوم سرشار از بار هنجاری و ایدئولوژیک است و کوشش 

بنـدی مـورد نظـر،  ها تحمیـل کنـد. ایـن شـکل بندی گفتمانی را به واقعیت دارد نوعی شکل

صـل ریـزد و حا های تولید ملـی دانـش را در هـم مـی های جهانی شدن است که شیوهفرایند

های علم و فناوری در کشورهای مختلف جهانی را به نفع موج سـوم سـرمایه عملکرد نظام

ای  گیرد. این منتقدان معقتدند شیوه دوم به جای اینکه یک نظریه یا مجموعـه داری به کار می

)ربـانی هـایی از التـزام سیاسـی اسـت  مایه رسد دارای ته های تجربی باشد، به نظر می از داده

 (.۱۳۱ ؛۱۳۹۰نی و دیگران، خوراسگا

 تمامیت نهادی دانشگاه 

شـود و ارزش و اعتبـار  در پی ظهور چارچوب جدید از علم، دانشگاه به مثابه بنگاه تلقی می

شـود. در ایـن راسـتا،  علم تولیدی آن، بسته به سـودآوری و در نـزد ذینفعـان آن تعیـین مـی

د را بـه رویکردهـا، اصـول و قواعـد های علمـی و پژوهشـی خـو ها، نه تنها، فعالیت دانشگاه

اند، بلکـه سـاختارهای خـود را نیـز در جهـت هـم سـنخی و داری پیوند زده شرکتی و بنگاه

ای و علمـی محققـان  اند. عالوه بر این، هویت حرفههمزبانی با آن، کاربردی و تجاری نموده

بـا صـنایع و نیز تغییر یافته و به صـورت پژوهشـگر پیمانکـار خـارج از اجتماعـات علمـی 

شـدن  ها و شبه بنگاهی بندند. یکی از آثار شرکتی شدن دانشگاه ها قرارداد پژوهشی می شرکت

هـای آکادمیـک قبلـی اسـت.  های پژوهشی، برونگرا شدن آنها در مقایسه با درونگرایـی گروه

دیگر اینکه علوم دور از معیارهای ثمربخشی اقتصادی، موقعیت خود را بـه نفـع علـومی کـه 
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دهنـد  کنند، از دست می های سودمندی اقتصادی را فراهم می برداری آنی با ویژگی ن بهرهامکا

 (.۱۷۴-۱۷۳ ؛۱۳۹۰)رشید و حسام پور، 

 های آموزش و پژوهش  مأموریت

هـای آمـوزش و  انتقاد دیگری که به این شیوه تولید علم، وارد است، در ارتباط بـا مأموریـت

هـای بنیـادین  اد، ناشی از نوع نگرش بـه علـم )از ارزشباشد که این انتق پژوهش دانشگاه می

تولید علم( در الگوی دوم است. علـوم بنیـادی زیربنـا و پایـه علـوم کـاربردی اسـت، اکثـر 

های موجود چه در علم کاربردی و چـه در علـم بنیـادی کـه قـرار اسـت در آینـده  پیشرفت

های مربوط بوده است که  یدهطراحی و بررسی شوند، نتیجه وجود علوم بنیادی در بررسی پد

ــه آن در الگــوی دوم علــم، کمرنــگ شــده اســت. نقــد دیگــر وارده در خصــوص  توجــه ب

ای الگوی دوم معطوف است که برآینـد  های آموزش و پژوهش، به ساختار پسارشته مأموریت

هاسـت و مسـتلزم  خطی بودن روابط میان پدیـده مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهی و غیر

هــا، ابزارهــا و  حلیــل آنهــا از طریــق هــم کنشــی و تلفیــق دانــش، مفــاهیم، روشتبیــین و ت

  (.۱۷6-۱۷۵ ؛۱۳۹۰)رشید و حسام پور،  ای است اندازهای گوناگون رشته چشم

 شیوه سوم تولید دانش

برخی از صاحبنظران عالوه بر انتقاد به شیوه دوم، شیوه سومی را نیز برای تولید دانش مطرح 

رغـم ادعـای  قدند کـه بـهتگیرد. در واقع ایشان معین بخش مورد بررسی میاند که در انموده

گیبونز و همکاران وی در شیوه دوم، مبنی بر برطرف کردن نیازهای دانـش رقـابتی و کسـب 

آمادگی الزم برای کاربرد در تولیدات و خدمات در دنیایی که به سمت جهانی شـدن اقتصـاد 

نوع شیوه تولید دانـش بیشـتر بـه نیازهـای بـازار توجـه رسد که این  رود، به نظر می پیش می

کند و نه لزوما به نیازهای آن بخش از جامعه که دارای مسئولیت اجتمـاعی هسـتند. حـال  می

ای است در صدد  منطقه -آنکه شیوه سوم تولید دانش که متکی بر مطالعات اجتماعات علمی 

)ربانی خوراسگانی و ای است  منطقه پاسخگویی به نیازهای واقعی اجتماعی، ملموس و عینی

 (.۱۴۱ ؛۱۳۹۰دیگران، 
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و  ۱هـای کارایـانیسترین بحث در مورد شیوه سوم تولید دانش توسط دو محقق به نـام کامل

هـای نـوآوری و  تولید، توزیع و کـاربرد دانـش در شـبکه»( در کتابی با عنوان ۲۰۰6) ۲کمپل

کتاب ایجـاد یـک پیونـد مفهـومی بـین ارائه شده است. هدف اصلی این  ۳«های دانش خوشه

هـای دانـش از های نوآوری از یک طرف و کاربرد آنهـا بـرای شـبکه عناصر سیستم و خوشه

طرف دیگر است. در واقع مسئله اصلی کتاب این است که اجزاء مختلف تولید علم چگونـه 

هـای  زهدر شیوه سوم تولید دانش در فضای علم سازماندهی و عناصر و کارکردهای آن و حو

تـر،  شـوند؟ بـه عبـارت سـاده های زیر مجموعه آن شکل داده می مرتبط با آن، توسط فعالیت

شیوه سوم تولید دانش از طریق به هم پیوستن چندین تفکر و اندیشه کـه قصـد دارنـد بـین 

 & Carayannis) گیـرد ها، دانش و نوآوری ارتباط برقـرار کننـد، شـکل مـی نظریه سیستم

Campbell, 2006; 1-2.) 

ای و  ای، چنـد شـیوهطبق این دیدگاه، رویکرد شیوه سوم تولید دانش یـک سیسـتم چندالیـه

های نـوآوری را تکمیـل و  گیرد. این سیستم به طور دوجانبه هم شبکه چندبعدی را در بر می

هـای دانـش،  کنـد و بـه خـوبی نیـز خوشـه کند و هم آنها را از بیرون احاطه مـی تقویت می

گیرند. این امر خود توسط سـرمایه اجتمـاعی شـکل  انی و فکری را در بر میهای انس سرمایه

شود. شیوه سوم از یک سو در واقع بسـط آراء و  گیرد و به وسیله سرمایه مالی حمایت می می

بندی جدیـد از تولیـد دانـش اسـت و از سـوی  های گیبونز همراه با تشکیل یک طبقه اندیشه

و  ۴حول شده و برگرفته از ایده شومپیتر در تخریب خالقانـهدیگر به عنوان یک شیوه تولید مت

تغییرات فناورانه قابل بررسی است. با توجه به تغییرات و تحوالت کاهنـده فناورانـه از یـک 

تواند  آور آن در به ثمر رساندن توسعه اقتصادی، این شیوه می سو و از سوی دیگر رشد شتاب

 .  (۱۴۰؛۱۳۹۰)ربانی خوراسگانی و دیگران، ینی باشد های مهم پیشگام در کارآفر یکی از شیوه

کنند که شیوه سـوم تولیـد  می تأکیدکارایانیس و کمپل همچنین در مقاله دیگر به این موضوع 

کنـد و بـر ایـن مسـئله دانش امکان همزیستی الگوهای مختلف دانش و نوآوری را فراهم می

                                                                 
1. Carayannis 

2. Campbell 

3. Knowledge Creation, Diffusion, and use in Innovation Networks and 

Knowledge Clusters 

4. Creative Destruetion 
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سطه ظرفیت انطباقی آن برای ترکیب و دارد که رقابت و برتری یک سیستم دانش به وا تأکید

سازی و پویایی های مختلف دانش و نوآوری از طریق توسعه همزمان، تخصصیتلفیق حالت

طلبی نظام دانـش بـه نسـبت خیلـی های رقابتی و برتری شود. ویژگیجریان دانش تعیین می

ی و تنوع علوم بـا های نوآور باالیی توسط میزان توانایی آن در ترکیب و یکپارچه کردن شیوه

های مشترک در بدنه دانـش  شدن مشترک، تالش یکدیگر از طریق تحوالت مشترک تخصصی

 ;Carayannis & Campbell, 2009)شـوند  تولید دانش، تعیـین مـی فرایندهای پویا در  و جریان

201) . 

 به نظر نویسندگان فوق شیوه سوم در وهله اول به منافع شخصـی تولیدکننـده دانـش توجـه

سـازد.  اقتصادی فراهم مـی -تر اجتماعی  های وسیع نموده و سپس عناصر الزم را برای زمینه

هـای  های قبلی اضـافه نمـود. زیـرا شـبکه را به ایده ۱«های دانش شبکه»توان  در این راستا می

توانـد بـا سـرعت و  ها هستند و علم اینگونه مـی دانش در واقع پیونددهنده بین افراد و گروه

هـایی  شتری در اقصی نقاط جهان گسترش یابد. در واقع شـیوه سـوم شـامل ویژگـیدقت بی

همچون پیش آگاهی، اشراف بر تغییر و تحوالت جهانی علم، ابتنـاء بـه رویکـرد نیازسـنجی، 

توان دریافت که اساس تولیـد  کاربردی بودن در جامعه و ساختارمندی است. از این نظریه می

صـورت  هها و سطوح مختلف، بسته به نیازهـای موجـود و بـ علم و توزیع کیفی آن در حوزه

)ربانی خوراسـگانی تولید و اجرای فردی )مبتنی بر خالقیت و نوآوری( انجام خواهد گرفت 

 (.۱۳۳ ؛۱۳۹۰و دیگران، 

بـه مقایسـه  ۲«نوآوری و توسعه نظام تولید دانش»ای تحت عنوان ( نیز در مقاله۲۰۰۱گیبونز )

کنـد کـه بـا ترکیـب دو  آلی را پیشنهاد میرداخته و در ادامه تیپ ایدهدانش پ nدو شیوه تولی

های نوآوری بیشتر نزدیک  رسد به رویکرد سیستم آید و در واقع به نظر می شیوه به وجود می

توان ترکیبـی از شـیوه اول و دوم دانسـت کـه  شیوه سوم تولید دانش را می اینروشود. از  می

توانـد بـه  شود که می ز تنوع و ناهمگنی در دانش و نوآوری میمنجر به ایجاد فضایی آکنده ا

های پایه دانشگاهی را به سـوی بـه  پذیر و سازگارمند، پژوهشصورت پویا، پیچیده، انعطاف

 (.Gibbons, 2001)کارگیری دانش در عرصه جهان کسب و کار، سوق دهد 
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هـای  شـبکه»ست که شـامل سازی، آن چیزی ادر واقع شیوه سوم تولید دانش برای بازمفهوم

باشـد. از جملـه  برای خلق، انتشـار و کاربسـت دانـش مـی ۲«های دانش خوشه»و  ۱«نوآوری

توان بـه ترکیـب شـیوه اول و دوم، های ساختاری شیوه سوم تولید دانش می ترین ویژگی مهم

ی، های گوناگون دانش و نـوآورتکاملی، یادگیری متقاطع دو طرفه شیوهتنوع، همزیستی و هم

هـای ای، تفکـر ترکیبـی بـا ارجـاع بـه نظـامای و کـاربرد فرارشـتهرشتهتشویق به تفکر میان

، ۵گانـهو پـنج ۴، چهارگانـه۳گانـههای سهگوناگون، ترکیب یا کاربرد تحلیلی جایگزین مارپیچ

های مختلف و ... اشاره کرد. در واقع شیوه سوم تولید دانش را ترکیب و یا استفاده از فناوری

، ترکیبی از شـیوه اول و دوم دانسـت کـه منجـر بـه 6«مردم ساالری دانش»توان بر اساس  یم

توانـد بـه صـورت ایجاد فضایی آکنده از تنوع و ناهمگنی در دانش و نوآوری می شود و می

های پایه دانشگاهی را بـه سـوی بکـارگیری پذیر و سازگارمند، پژوهشپویا، پیچیده، انعطاف

ای، کارایـانیس و کمبـل، کسب و کار، سوق دهد. بر پایه چنین فرضیه دانش در عرصه جهان

خطی اسـت  را ارائه دادند که یک تیپ بسیار پیچیده نظام تولید دانش غیر ۳مدل دانشگاه مد 

 ۷تواند به عنوان قلـب تپنـده مـارپیچ پـنج گانـه، بـه خلـق دانـش و نـوآوری بپـردازد که می

(Carayannis & Campbell, 2009; 204-207.)  

                                                                 
1. Innovation Networks 

2. Knowledge Clusters 

3. Triple helix model 

4. Quadruple Helix model 

5. Quintuple Helix (five-helix) model 

6. Democracy of knowledge 
ر نگاه های مختلف داشته باشیم، باید گفت که د های نسل اگر بخواهیم نگاهی مختصر به بحث انواع دانشگاه .۷

های پایه تمرکز هایی که به علوم تجربی می پردازند و بر پژوهشهای دانشگاهی در دانشگاهسنتی، پژوهش

ای شوند و عالقهبندی میهای آکادمیک قالبها اغلب در ماتریکس بخش شوند و این دانشگاهدارند انجام می

دهند. این مدل دانش دانشگاهی به شیوه اول ویژه و خاص به کاربرد عملی دانش و نوآوری از خود نشان نمی

تولید دانش مشهور است. در شیوه دوم تولید تمرکز بر تولید دانش در زمینه کاربردی است. شیوه دوم، 

رسد که دهد. شیوه دوم به نظر میهای نوآوری را بیان کرده و مورد تشویق قرار میهای آشکار به مدل ارجاع

و انشعابات آن تطابق داشته باشد. اما در شیوه سوم تولید، دانشگاه، نهاد آموزش خطی  همچنین با نوآوری غیر

های خالقانه ترکیب و عالی یا نظام آموزش عالی، یک گونه سازمان یا سیستم را نمایانگر است که شیوه

ویق به تنوع کند و این کار را با تشجو میو سازی اصول گوناگون تولید دانش و به کارگیری آنرا جستیکپارچه
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کند با شیوه سوم به تولید دانـش گانه نظام نوآوری زیست میکه در مارپیچ پنج ۳دانشگاه مد 

بـوم قـرن ورزد اما زیست این نوع دانشگاه در این مارپیچ که یک زیستو نوآوری اهتمام می

هـایی را مـیدهد، به آنها صفات، کیفیـات و ویژگـیبیست و یکمی پسامدرنی را شکل می

یـاد نمـود؛  ۳های مد که بسیار فراتر از آن است که بتوان از آنها فقط با عنوان دانشگاهبخشد 

زیرا در شیوه سوم تولید، نظام آموزش عالی، دانشگاه و مؤسسات آموزش عـالی بـه صـورت 

سـازی های خالقانه ترکیب و یکپارچهجوی راهو شوند که در جستنظام یا سازمانی دیده می

، نهادهای آموزش عـالی ۳های با مد ید دانش و کاربرد آن هستند؛ دانشگاهاصول گوناگون تول

هـای  هـای پایـه در زمینـههای مربوط با این شیوه تولید دانش، بـرای انجـام پـژوهشو نظام

اجتمـاعی، سیاسـی، فرهنگـی و  -باشند. به بیان دیگر، روندهای اقتصادی کاربردی، آماده می

پذیری تولید دانش به صـورت ن بیست و یکمی است که شکلبوم نوآوری قرفناورانه زیست

هـای آمـوزش کنند و این شیوه سوم تولید دانش است که ایجـاد نظـامشیوه سوم را طلب می

هـای نسـل راند. از این رو، دانشگاههای نسل پنجم را بر این پایه به پیش می عالی و دانشگاه

اصول شیوه سوم تولید دانش، سـاختاربندی شوند که به واسطه بومی خلق می پنجم در زیست

 (.۱۷6-۱۷۲؛۱۳۹۹)نبی پور، و پردازش شده باشد 

ترین مفاهیم و اجزائی کـه در طراحـی شـیوه سـوم تولیـد توان گفت که عمدهدر مجموع می

ها، اقتصاد دانش دانش نقش اساسی دارند عبارتند از: تجزیه و تحلیل دانش در زمینه سیستم

های چندسـطحی های دانش، سیستم نوآوری، نظام بنیان، بازاندیشی سیستمشبنیان، جامعه دان

های متفـاوت تولیـد دانـش بـا هـم و ....  ای شدن جامعه، پیوند شیوه دانش و نوآوری، شبکه

هـا و دهد که به اندازه کافی برای پیوستگی و آشتی بـین سیسـتم الگوی سوم دانش نشان می

آفـرین را بـه دارد؛ بنابراین از نظر خروجی، یک تراکم پدیـدهپذیری الزم را  ها، انعطاف شبکه

 (. Carayannis & Campbell, 2009; 3-4) آورد وجود می

 ۳تـوان در جـدول  های شیوه اول، دوم و سوم تولیـد دانـش را مـی اینک مقایسه بین ویژگی

 خالصه کرد:

                                                                                                                                                    

دهد و همانگونه های سازمانی نوآورانه و خالقانه برای پژوهش و نوآوری انجام میو ناهمگنی و نیز خلق زمینه

های پایه در زمینه کاربردی  ها یا نهادهای آموزش عالی شیوه سوم برای انجام پژوهش که اشاره شد، دانشگاه

 خطی است. آوری غیرشوند. شیوه سوم همچنین حاوی کیفیات نوآماده می
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 های شیوه اول، دوم و سوم تولید دانش . مقایسه بین ویژگی۳جدول 
 شیوه سوم شیوه دوم شیوه اول ویژگی

 شیوه آموزشی
ـــور،  ـــم مح معل

 رسمی

ـــــر محـــــور،  فراگی

ــمی و  ــارکتی، رس مش

 غیر رسمی

ـــــر محـــــور،  فراگی

ــاعی  ــارکتی، اجتم مش

 غیررسمی

 آری آری خیر حل آن در زمینه اجتماعی کاربردی طرح مسئله و ارائه راه

 آری آری خیر ایفرا رشته

 نه الزاما آری خیر تولید دانشها و مراکز ناهمگونی مهارت

 آری آری خیر مراتبیها مسطح و غیر سلسلهسازمان

 نه الزاما آری خیر شکل سازمانی موقتی و گذرا

 آری آری خیر کنترل کیفیت توسط کنشگران گوناگون فرایند

 آری خیر خیر پذیری و بازاندیشی اجتماعی بیشتردارای مسئولیت

 آری خیر خیر بنیادی این شیوه پایین به باال بودن اصول

 (۱۴۲؛۱۳۹۰)ربانی خوراسگانی و دیگران، 

 گیرینتیجه

یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نقش دانش در اقتصاد مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت 

باشد که این تحقیق برای بررسی این مهم تنظیم های تولید دانش میبحث انواع دانش و شیوه

دهد که دانش بر مبنای مسائل مختلفی مورد های صورت گرفته نشان مییگردید. نتیجه بررس

ی و فراینـدپذیری، سازمانی بودن، کارکرد )توصـیفی، بندی قرار گرفته است مانند انتقالدسته

بندی که بـر مبنـای شناسی، بازنمایی دانش و ... اما در اقتصاد دو دستهومعلولی(، معرفت علت

ودن صورت گرفته است، اهمیت بیشتری دارد که در ایـن مقالـه مـورد پذیر بشاختی و انتقال

 بررسی بیشتر قرار گرفت. 

توان چنین گفت کـه انتقـاد محققـانی ماننـد بندی میان الگوهای تولید دانش میدر مقام جمع

گیبونز که شیوه اول تولید دانش را در تبیین تحوالت سریع علم و فناوری، ضعیف و نـاتوان 

باشد. چرا که دانشمندان به تنهایی و در فضایی بسـته ند، قابل اعتناء و قابل قبول میپنداشتمی

به محیط صرفا علمی به دنبال حل مسائلی بودند که بیشتر برای آنها جلب توجه کـرده بـود؛ 

تر دیگری وجـود داشـته باشـند کـه  هرچند ممکن بود در همان زمان مشکالت عدیده و مهم
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ها، به آگاهی از آن های اجتماعی، سیاسی و ... و عدمط کم با سایر محیطمحقق به واسطه ارتبا

ترین انتقادی که به شیوه نخسـت  توان گفت که مهمها نبوده است. در واقعیت میدنبال حل آن

در اداره جامعـه و  مـؤثرتولید علم وارد است، همین فقدان ارتباط با اجتماع و سایر نهادهای 

ضرورت گذر از این روش تولیـد دانـش،  براین اساس،امعه است. عدم اطالع از مشکالت ج

 تقاضای به جایی بود که توسط گیبونز و همکاران وی تحقق یافت.

همه امتیازاتی که دارد از سوی دیگر از تعادل خارج شده اسـت بـه  باوجوداما روش دوم نیز 

ست. در ایـن مـدل از نحوی که مسیر سنتی تولید علم را از مسیر اصلی خود منحرف نموده ا

ها به عنوان محل اصلی تولید علم به حاشیه رفتـه و محـل تولیـد علـم از تولید علم، دانشگاه

نهادهای علمی صرف و مستقل به بازار و صنعت تغییر یافته است. اگر این مسئله به صـورت 

مـی گرفت، به نحوی که جایگاه اصلی با دانشگاهتعامل دانشگاه، بازار و صنعت صورت می

شـد، بـه نظـر بعدی علمی خارج میبود، اما به واسطه تعامل با بازار و صنعت، از فضای تک

توان گفت دانشـگاه از مقـام کرد؛ ولی مشکل اینجاست که میرسید که مشکلی ایجاد نمیمی

ها تا زمانی اندکی بر جریان علمی داشته است. به نحوی که دانشگاه تأثیراصلی خارج شده و 

تواننـد در جرگـه نند خودشان را بـا ایـن رونـد بـه وجـود آمـده، منطبـق کننـد، مـیکه بتوا

صورت اگر خارج از تعامالت بازاری به تولیـد و  تولیدکنندگان دانش باقی بمانند، در غیر این

دهند و به نهادی دسـته چنـدم در وری خود را از دست مینشر دانش بپذیرند، کارایی و بهره

ترین مشکل شـیوه تولیـد دانـش در  شوند. شاید بتوان این انتقاد را مهمتولید دانش تبدیل می

 کنار سایر انتقادهای مطرح شده در متن مقاله دانست. 

دانند، از سویی بـه دنبـال رفـع را ترکیب دو روش قبلی می الگوی سوم نیز که حتی برخی آن

ادن به اهمیت مباحـث های موجود در دو روش قبلی و از سوی دیگر به دنبال توجه دنقیصه

نوآوری و کارآفرینی است. این شیوه با توجه به تغییرات و تحوالت فناورانه و رشد شـتاب

هـای مهـم پیشـگام در  توانـد یکـی از شـیوه آور آن در به ثمر رساندن توسعه اقتصادی، مـی

کارآفرینی باشد. در واقع این روش به دنبال متصل کردن چندین تفکـر و اندیشـه اسـت کـه 

 ها، دانش و نوآوری ارتباط برقرار کنند. قصد دارند بین نظریه و سیستم
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، تهـران: انتشـارات مـدیریت دانـش(، ۱۳۹۰احمدی، سیدعلی اکبـر و صـالحی، علـی ) 

 دانشگاه پیام نور.

آمـوزش "(، ۱۳۹۹احمدی، غالمعلی؛ امینی زرین، علیرضا و آیدین مهدی زاده تهرانـی ) 

، "از منظر انواع دانش رهیافتی بر الزام تدریس هنـر در مـدارس مبتنی بر تجسم خالقانه

 .6۴-۳۹، زمستان ۷6، ش ۱۹، س نوآوری های آموزشی

تحلیل کارایی تولید دانـش در ایـران بـر پایـه نظریـه بنگـاه "(، ۱۳86انتظاری یعقوب ) 

، تهـران: دانشـگاه رساله دکتری در رشته اقتصاد و مدیریت مالی آمـوزش عـالی، "دانش

 ید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.شه

آسـیب "(، ۱۳۹۴تقی زاده کرمان، نفیسه؛ حسـینقلی زاده، رضـوان و طـاهره جاویـدی ) 

، ۳۰، ش راهبـرد فرهنـگ، "شناسی تولید دانش در هسته هـای پژوشـی علـوم انسـانی

 .۱88-۱6۱تابستان، 

تصـاد دانـش بنیـان بـر شاخص های اق تأثیربررسی "(، ۱۳۹۵خواجه بهجانی، منصوره ) 

پایان نامـه کارشناسـی ، "تولید سیز در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته

 ، دانشگاه کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.ارشد

ربانی خوراسگانی، علی؛ قاسمی، وحید؛ ربانی، رسول؛ ادیبی سده، مهدی و نـادر افقـی  

، "لید علـم، تـاملی در رویکردهـای نـوینهای توتحلیل جامعه شناختی شیوه"(، ۱۳۹۰)

 .۱۵8-۱۱۷، زمستان، ۴، ش ۴، س تحقیقات فرهنگی

ربانی، علی؛ ربانی، رسول؛ همتی، رضا؛ قاضـی طباطبـایی، محمـود و ابـوعلی ودادهیـر  

، س اخالق در علوم و فنـاوری، "شیوه های جدید تولید دانش و علم ورزی"(، ۱۳۹۰)

 .۲۴-۱۲، ۱، ش 6
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پایان نامه کارشناسی ارشـد ، "شیوه جدید تولید دانش"(، ۱۳8۷د )رحیمی، سجاسی داو 

 ، قم: دانشگاه باقرالعلوم )ع(.رشته علوم اجتماعی

به سـوی پـارادایمی جدیـد از علـم، تـاملی "(، ۱۳۹۰رشید، صالح و حسام پور، ابوذر ) 

و  ۱۴، شـماره راهبرد فرهنـگ، "انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علم

 .۱8۱-۱6۵، تابستان و پاییز، ۱۵

شاخص های دانشگاه در جامعه دانش، الگـویی بـرای ارزیـابی "(، ۱۳۹۲شیری، حامد ) 

 .۲۴8-۲۲۰، پاییز، ۷۷، ش 8، س مهندسی فرهنگی، "دانشگاه ها در جامعه جدید

تحلیل استراتژیک زمینـه هـای توسـعه "(، ۱۳۹8صفار، احمد صالح و احمدنیا، شیرین ) 

د علم در ایران با تمرکز بر بومی سازی علوم اجتماعی با استفاده از ماتریس گفتمان تولی

SWOT" ،۱۴۰-۱۲۳، زمستان، ۱، ش ۱۲، س مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 

تولیـد  فرایندبررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش و "(، ۱۳۹۳غنی زاده، راضیه ) 

تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری دانش: مطالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه 

، کرمان: دانشگاه کرمان، دانشـکده ادبیـات و پایان نامه کارشناسی ارشد، "پیشرفته کرمان

 علوم انسانی.

، "ای بـر روش تحقیـق در علـوم انسـانی مقدمـه"(، ۱۳۹۴مستخدمین حسینی، حمیـد ) 

 .۹۴، آذر ۱8۷ماهنامه کار و جامعه، ش 

 مجموعه مقـاالت، در "مرانی علم در تمدن اسالمیحک"(، ۱۳۹6مقصودی، حمیدرضا ) 

 ، تهران: دانشگاه شاهد.8۴-6۳ ۲، ج دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی

دانشگاه نسل پنجم، بر پایه مدل مارپیچ پنج گانه کارایـانیس و "(، ۱۳۹۹نبی پور، ایرج ) 

 .۱۹۴-۱6۵، خرداد و تیر ۲، ش ۲۳، س دوماهنامه طب جنوب، "کمبل

تاملی بر چالش های تولید دانـش "(، ۱۳8۹بی، جعفر و محبوبی منش، حسین )هزارجری 

فصـلنامه نظـم و امنیـت ، "بر ارتباطات علمی بین سازمانی و اهمیت آن در ناجا تأکیدبا 

 .۱۷۳-۱۴۱زمستان،   ،۳ش  ،۴، س انتظامی
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