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 هادانشگاه در ينوآور و پژوهش مسئوالنة يِرانحكم

  
 2ملكي يعل ،1حشمتي عطا

  
  )15/04/97رشيپذ خيتار، 22/08/96 افتيدر خي(تار

  
  دهيچك

 يِرانحكم يبرا ديجد يالگوي جاديا مسئوالنه، ينوآور و پژوهش ابعاد نيترمهم از يكي
حكم و تيريمد يكنون يهاالگو يبررس و نقد به حاضر مقالة در منظور،نيابه. است علم
سلسله كيبوروكرات يهاالگو از يبيترك كه است شده پرداخته يعلم جوامع يران

 ينوآور و پژوهش اقتضائات به توجه با هاالگو نيا. است ياشبكه و يبازار ،يمراتب
 خاستگاه كه است نيا حاضر مقالة پرسش نيترياصل. شد خواهند بررسي مسئوالنه

 و پژوهش تحقق يبرا مناسب يِرانحكم و ستيچ» مسئوالنه ينوآور و وهشپژ« مفهوم
 پژوهش چارچوب در علم يرانحكم باشد، داشته ديبا ييهايژگيو چه مسئوالنه ينوآور

 راتييتغ چه با را شروط نيا و دارد يايتيريمد و يعمل شروط چه مسئوالنه ينوآور و
 به نيل براي. كرد برآورده توانيم رانيا در اهدانشگاه يرانحكم نظام در هاييتحول اي

 صورتبه ران،يا در هادانشگاه يرانحكم يالگوها به يخيتار ينگاه با مقصود، اين
 جةينت. است شده مطالعه تهران دانشگاه يرانحكم نظام نيتكو يهاوهيش ،يمورد

 و رانيا در هادانشگاه تيريمد سست ساختار به توجه با كه است اين پژوهش يراهبرد
 است قادر يدولت نينو تيريمد مفهوم ،يعالآموزش ياشبكه يرانحكم توازن عدم

 ينحوبه را هادانشگاه در يمراتبسلسله ييپاسخگو نظام و يريپذتيمسئول مفهوم
  .كند اياح معتدل
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 ،يدولت نينو تيريمد دانشگاه، يرانحكم مسئوالنه، ينوآور و پژوهش: كليدي واژگان
  .يدانشگاه فرهنگ ران،يا يعالآموزش

  
  مقدمه

 در گسترده شكلبه اكنون كه است ييهاحوزه نيدتريجد از يكي 1مسئوالنه ينوآور و پژوهش
 كي را مقوله نيا يبرخ. شوديم بحث آن دربارة ينوآور و يفناور علم، مطالعات قلمرو

 يمعرف ينوآور و يفناور علم، مطالعات در  "ديجد رنسانس" ينوع اي "يميپارادا چرخش"
نظام كه است نيا مسئوالنه ينوآور و پژوهش بر حاكم يكل كرديرو ).2015 2،ي(دوسا اندكرده

 علم يهاتيمسئول متوجه يعمل و ينظر لحاظبه را ياجتماع اركان ديگر و علم يِرانحكم يها
 كرديرو« تا آورد فراهم ايزمينه و كند يستيز طيمح و ياخالق ،ياجتماع يهاارزش دربرابر

 تا شود ريفراگ جامعه اركان همة در» جامعه و يگذاراستيس علم، انيم يمشترك مسئوالنة
  . )2014 اروپا، ونيسي(كم شوند مندبهره يفناور و علم مواهب از متوازن يشكلبه همگان
 و ينظر يهادهيا رساندن اند،مواجه آن با گذاراناستيس و پژوهشگران اكنون كه يبحران اما
 عرصة در يريپذتيمسئول يسازادهيپ و عمل عرصة به مسئوالنه ينوآور و پژوهش خالقانة
 يهايبررس و بحث در ياتيح العادهفوق تياهم از آنچه ب،يترتنيبد. است ينوآور و پژوهش

 ستيبا ييندهايفرآ و هاالگو چه 3"يرانحكم" سطح در كه است نيا است، برخوردار ياستيس
 شيافزا جامعه ياقتصاد اي ياجتماع يهاارزش درقبال هاپژوهش يريپذتيمسئول تا شود اتخاذ

 بلكه ست،ين نهيزمنيا در الحق و سابق ينظر و يمفهوم يهابحث ينف يمعنابه نيا. ابدي
 ديشا. كنديم برجسته هابحث آن تحقق در زين را ياتيعمل و يياجرا ،يساختار يهانگاه تياهم
 و پژوهش يديكل عنصر اي مفهوم شش انيدرم زين اروپا ونيسيكم هك است دليلنيهمبه

 است گنجانده را "علم يِرانحكم ديجد الگوي" يِمحور مفهوم و دواژهيكل مسئوالنه، ينوآور
  ).2014اروپا،  ونيسي(كم
 ينوآور و پژوهش نةيزم در يرانحكم يهاالگو پرسش به پاسخ منظوربه زين مقاله نيا

 ينوآور و پژوهش به مربوط يهابحث يفضا ميكوشيم ابتدا،. است شده هنگاشت مسئوالنه
به سپس،. ميكن مطرح را يفناور و علم مطالعات اتيادب در بحث نيا هايابداع و مسئوالنه
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 نيا در موجود يگفتمان يهامنطق و مسئوالنه وةيشبه علم يِرانحكم موضوع سابقة اجمال،
 هادانشگاه يراهبر موانع و هايدشوار از يگزارش مقاله ياصل خشب اما. كرد ميخواه باز را بحث
حكم يبرا نيگزيجا الگويي يوجوجست در زين انتها در. است رانيا و غرب در دانشگاه خيتار در
 ميخواه اشاره "يدولت نينو تيريمد" ةينظر يِاتيعمل اصول به ،ينوآور و پژوهش مسئوالنة يِران

 و يامؤسسهدرون ترازِ در توانديم اصول نيا كه ميده نشان ديكوش ميخواه گام،نيا در. كرد
 ارائه ينوآور و پژوهش در يريپذتيمسئول شيافزا يبرا ييشنهادهايپ ،ياستيس ترازِ در نيز

 مختلف يهابخش مشاركت كه ،يدولت نينو تيريمد از منبعث اصول گرسخن،يدبه. دهد
 يبرا يخوب يراهنما كند،يم پررنگ سازمان در ار ييپاسخگو عنصر و طلبديم را ياجتماع
  .شودمي تلقي مسئوالنه ينوآور و پژوهش يبرا نيگزيجا الگوي به يابيدست

  
  مسئوالنه ينوآور و پژوهش زمانة و نهيزم

 موضوع در يتخصص مقالة 263 حدود جامع، اريبس قييتحق در ،يدانمارك پژوهشگر دو
 است، شده منتشر 2011 تا 1960 يهاسال نيب كه را،» يفناور و علم يريپذتيمسئول«

 دارد نشان يعلم مجامع در مباحث ليقبنيا يطوالن نسبتاً سابقة از كه اندكرده ييشناسا
 سال از و راًياخ مسئوالنه ينوآور و پژوهش از بحث همه،نيباا. )2014 1هورست، و(گلروپ 

 ياستيس و يعلم مجامع در ريفراگ و دهگستر يشكلبه اروپا، ةياتحاد يهاتيحما يدرپ، 2012
  .شد مطرح ايدن

 و علم مطالعات مباحث در نو مييپارادا را مسئوالنه ينوآور و پژوهش توانيم جهت چند از
 جديدي يهنجار نظام طرح ازجهت نخست،: آورد شماربه يعموم يگذاراستيس و يفناور
 نيگزيجا تيمأمور طرح ليدلبه دوم،. انهيگرابرساخت و يستيبراليل يهنجار يهانظام انيدرم
 ينوآور و پژوهش عالوه،به. اندموسوم نيكارآفر دانشگاه به كه ديجد نسل يهادانشگاه يبرا

 در پژوهش و ينوآور به مربوط يهااستيس شكست از يناش ياستيس خأل در مسئوالنه
 سپس، و ميكنيم يررسب را وجوه نيا از كيهر ادامه، در. كرد رشد و شد زاده يغرب يكشورها
 گذاراناستيس كه گذرانيممي نظر از را يراهبرد اسناد و ياستيس اقدامات از يامجموعه

 بخش نيا يانتها در. اندكرده منتشر مسئوالنه ينوآور و پژوهش جيترو و قيتشو يبرا يياروپا
 جيترو يبرا دهشياندازراه يجيترو يهانظام و ياتيعمل اقدامات يبرخ ياجمال يشكلبه زين

  .ميكنيم يمعرف را مسئوالنه ينوآور و پژوهش
________________________________________________________ 
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  ييگرابرساخت و سميبراليل انيم يراه. 1
 بخش دو به توانيم را يفناور و علم مطالعات اتيادب در گرفتهصورت مختلف مطالعات گسترة

 زا يبرخ. )2014 هورست، و(گلروپ  كرد ميتقس يهنجار مطالعات )ب و يفيتوص مطالعات) الف
 پژوهش علم، عرصة در دادهيرو يهاتيواقع كوشنديم و هستند يفيتوص حوزه نيا در هاپژوهش

 از برخاسته يهانگاه اغلب. كنند يپردازهينظر آن دربارة و تيروا مستند يشكلبه را يفناور و
 نيتريانقالب و نيترمهم از يكي ).2005؛1963 1(پوپر، رنديگيم قرار دسته نيا در علم فلسفة

 يفراوان يهابحث به كه است كوهن تامس آنِ از علم عملكرد يچگونگ از هافيتوص و هاتيروا
 يهاپژوهش از يبرخ). 2012 كوهن،( زد دامن علم از فيتوص نيا ينادرست و يدرست دربارة
جامعه پژوهشگران از يبرخ). 1968 مرتون،( دارند يفيتوص يوجه زين يعلم جامعة دربارة مرتون

 مكتب برچسب با كه( گرانيد و شافر ن،يشاپ بلور، رينظ) يقو برنامة( يعلم معرفت ياسشن
 ؛1991 بلور،( كننديم نگاه حوزه نيا به يفيتوص ياهيزاو از غالباً زين) اندشدهشناخته نبوروياد

به يگريد يفيتوص يهاپژوهش زين يپزشك يحت و يتكنولوژ دربارة). 1985 هابز، و شافر شاپين،
 خاص يشناسروش دهندةنشان يخوببه كه است شده انجام نچيپ و نزيكال رينظ يافراد كوشش

  ).2014 ؛2008 ؛1998 پينچ، و كالينز( است دهيپد نيا از يشناختانسان و يفيتوص
 ييزهايچ چه ينوآور و يفناور پژوهش، علم، كه است نيا يفيتوص كرديرو يِاصل پرسش

 ديبا چگونه علم« رينظ ييهاپرسش براي هاپژوهش ليقبنيا اما ،كننديم كار چگونه و هستند
 يپاسخ آشكار، شكلبه كمدست ،»كند؟ حركت جهت كدام به است بهتر يفناور« اي» باشد؟
 است نيا دنبالبه يهنجار نگاه. شونديم عرصه وارد يهنجار يكردهايرو كه نجاستيا. ندارند

 ييشنهادهايپ يزيتجو يشكلبه و كند استفاده گرانپژوهش يفيتوص يهاپژوهش جينتا از كه
 يكردهايرو ن،يبنابرا دهد؛ ارائه يفناور و علم عرصة تيريمد اي انتقاد اصالح، ،يراهبر يبرا

 اتينظر با يحت و ياستيس مطالعات با تنگاتنگ يشكلبه يفناور و علم مطالعات در يزيتجو
 يفناور و علم يگذاراستيس شاخة گفت توانيم ،يريتعببه. است مرتبط گذاراناستيس

 كه ،يپوالن كليما مثال، يبرا. است شده بنا يفناور و علم مطالعات يزيتجو بخش بر مجموعاً
 از يآرمان رييتصو ترسيم و» علم يجمهور« رينظ يمفهوم ارائة با است، علم لسوفانيف از يكي
 پوالني،( است يعلم جامعة در كيدموكرات يهاارزش زيتجو دنبالبه دانشمندان، تيفعال طةيح

 و ياجتماع ،ياسيس يهاپرسش به دينبا و دارد يخنث كامالً ييفضا علم است معتقد او). 2000

________________________________________________________ 
1. Popper 
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 دهديم قرار بهانه را علم يهنجار ساختار زين) 1973( مرتون او، دنبالبه. كند فكر يحت ياخالق
 هنجارها نيا از ديبا يعلم يهاژوهشپ وةيش كه كند منتقل را اميپ نيا دانشمندان به عمالً تا
 3يطرفيب 2،ييگرااشتراك 1،ييگراعام: است دستور چهار شامل يمرتون علم اخالق. كند يرويپ
 يابرجسته گذاراستيس كه بود علم به نگاه نوع نيهم چارچوب در باًيتقر 4.افتهيسازمان شك و
 را علم آن در و نوشت ياستيس يسند كا،يامر جمهوررئيس درخواست به بوش، وانوار رينظ
 به خود گزارش در او). 1945 بوش،( كرد يمعرف ياجتماع يريرپذيتأث از منزه و آزاد يتيفعال
 آزادانة ينيآفرنقش از گسترده يشكلبه يعلم شرفتيپ: «سدينويم كايامر وقت جمهورسيرئ
 كار وةيش. كننديم كار خود انتخاب به يموضوعات دربارة كه شوديم منتج آزاد يشمندانياند
 ب،يترتنيبد ).2016 تز،ي(سارو »هاستناشناخته كشف يبرا شانيكنجكاو از ملهم زين آنها

 نياديبن قاتيتحق در يداشتچشم چيه بدون ديبا كايامر كه كنديم زيتجو بوش ت،يدرنها
  .كند يگذارهيسرما

 نيز و يفناور و علم انشناسجامعه انيدرم ييكردهايرو ،يالديم هشتاد دهة از اما،
يم دهيد ياجتماع و يانسان يتيفعال همچون يفناور و علم آن يط كه كرد رشد اقتصاددانان

 كند، تيهدا را آن نتواند يرونيب راتيتأث كه ستين آزاد يتيفعال علم گريد نگاه،نيا در. شود
جهت كنندةنييتع كه شوديم ديتأك علم ياسيس و ياجتماع ،ياقتصاد وجوه بر شتريب بلكه

 يپژوهشگران يحت ).2012 5ون،ي(است است علم ييمحتوا ثغور و حدود يحت و اهداف، ها،يريگ
 رد،يگيم ريتأث جامعه از دانش دانيم تنهانه معتقدند) 2004( ژازانف اي) 1987( التور رينظ

يك زمانهم معهجا و علم بهتر، عبارتبه. باشد متأثر علم كيناميد از توانديم زين جامعه بلكه
  .سازنديبرم را گريد

 نكهيا وجود با مييابدرمي ،يفناور و علم در يريپذتيمسئول حوزة يعلم اتيادب به ينگاه با
 با يتنگاتنگ ارتباط و شوديم واقع يزيتجو يهاپژوهش دستة در مسئوالنه ينوآور و پژوهش
 يتيفعال همچون علم« و يعلم يدموكراس يستيآلدهيا اتينظر به نه دارد، ياستيس مطالعات

برساخت رينظ يكسان انةيجبرگرا و نانهيبدب دگاهيد چنانآن نه و است كينزد» آزادانه كامالً
كياز هم حوزهنيا در گر،يد عبارتبه. است كرده اخذ را يعلم معرفت شناسانجامعه و انيگرا

________________________________________________________ 
1. Universalism 
2. Communism 
3. Disinterestedness 
4. Organized Skepticism  
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 و شوديم داده بها يعلم عةجام يدرون يهاكيناميد و كيآكادم يآزاد رينظ ييهاارزش به سو
 پژوهش شودمي كوشش و مطالعه ياقتصاد و ياجتماع يبستر در علم نانه،يبواقع يشكلبه هم،

 در ن،يبنابرا شود؛ داده نشان مسئول و حساس علم دانيم رامونيپ يهاتيواقع دربرابر ينوآور و
  .است آورده ودوجبه ديجد ميپارادا و راه كي علم مطالعات مختلف اتينظر گسترة
  

  نيكارآفر دانشگاه دربرابر يديجد راه. 2
 گذاري،سياست به مربوط مطالعات در جديد راهي مسئوالنه نوآوري و پژوهش گفت توانمي

اين هايپرسش تريناساسي از يكي. است گشوده نيز فناوري و علم اقتصاد و سياسي اقتصاد
به چيست؟ مدرن جوامع در عاليآموزش و اوريفن علم، كاركرد كه است بوده اين هارشته قبيل

 و كردمي تأكيد آموزش مفهوم بر هاپاسخ نخستين چيست؟ دانشگاه كاركردهاي ديگر، عبارت
جست پژوهش، بعدها. دانستمي صنايع براي متخصص كار نيروي تربيت را دانشگاه كاركرد

 شد مطرح دانشگاه وظيفة مثابةهب جديد زندگي براي بهتر هايحلراه يافتنِ و حقيقت وجوگريِ
 دانشگاه مفهوم كردنمطرح با ميالدي، هشتاد دهة در پژوهشگران از گروهي). 2009 1كاستلز،(

 هايفعاليت در مشاركت با ثروت خلق كه كردند تعريف دانشگاه براي جديدي كاركرد كارآفرين،
 جزء حاال،همين تا شايد و هامدت تا كارآفرين، دانشگاه). 1998 كالرك،( بود كارآفرينانه

 همواره اما است، بوده عاليآموزش مطالعات زمينة در تحقيقاتي محورهاي پربسامدترين
 و سوداگري كارآفريني، مفهوم برخي ازجمله. اندداده قرار حمله هدف را آن بسياري منتقدان

 كارآفرين دانشگاه معتقدند و بينندمي پژوهش و آموزش كاركردهاي با تضاد در را داريبنگاه
 از الهام با پژوهشگران، برخي ديگر، ازسوي). 2001 ديم،( كندمي هويت خلع دانشگاه از عمالً

 كشورهاي نوليبرالي هايسياست راستاي در را كارآفريني مفهوم سياسي، اقتصاد انديشمندان
 بسيار نظري پارادايم اين در دانشگاه و بازار ميان رابطة). 2005 پترز، و اولسن( دانندمي صنعتي
 و اسكوويتز( شودمي تحليل هليكس تريپل الگوي در دولت و صنعت با همراه و است حياتي

  .گرفت قرار داخلي پژوهشگران توجه كانون در شدتبه رويكرد اين). 2000 2ليدستروف،
مسئوليت مفهوم فناوري و علم مطالعات در ويكمبيست سدة پژوهشگران و گذارانسياست

 وجود مفهوم دو اين ميان بسياري هايتفاوت. اندكرده مطرح كارآفريني جايگزين را ريپذي
 دارد؛ تعهد صنعت و بازار اوضاع بهبود دربرابر فناوري و پژوهش كارآفريني، پارادايم در: دارد

________________________________________________________ 
1. Castells  
2. Etzkowitz & Leydesdorff 
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 و وريبهره كه شود هدايت ايگونهبه هاپژوهش كه است اين رويكرد اين در هدف يعني
 پارادايم در اما يابد، افزايش كنندگانمصرف خريد قدرت و صنعتگران توليد توان ار،باز كارآمدي
 و اجتماعي هايارزش دربرابر پژوهشگران تعهدات مسئوالنه، نوآوري و پژوهش يعني جديد،
 به نگاه نوع اين در صرفاً پايداري يا عدالت ايمني، نظير ارزشي مثال، براي. است زيستي محيط

  .شودمي هاگيريتصميم زنجيرة وارد پژوهش
: شودمي محسوب پارادايمي چرخش مسئوالنه نوآوري و پژوهش جهت دو از ترتيب،بدين

 از دوم و است كرده اتخاذ جبرگرايانه و آلايده آزادي هاينگاه بين كه ايميانه راه ازجهت يكي
 داده قرار نوآوري و پژوهش ةانگيز و مبنا را نوليبراليستي هايارزش از فراتر راهي كه جهتاين

 متولد چگونه نوظهور رشتة اين كه پرداخت خواهيم موضوع اين به مختصري ادامه، در. است
  .گرفت قرار گذارانسياست تأكيد هدف و شد

  
  مسئوالنه ينوآور و پژوهش ياستيس نةيزم .3

 به مسئوالنه هنگا لزوم آن در كه سندي اولين اند،كرده ادعا پژوهشگران از برخي كهچنان
 اروپاست اتحادية 2007 دسامبر 13 مصوب ليسبون پيمان است، شده مطرح نوآوري و پژوهش

 از درنهايت و كرد تدوين اروپا كميسيون را آن اوليه هاينسخه كه سند،اين). 2015 دوساي،(
 يياجرا ضمانت كه اروپاست اتحادية عضو كشورهاي نامةميثاق ترينمهم شد، اجرا 2009 سال
 فناوري علم، گذاريسياست هايزمينه در. است يافته تسري كشورها دولتي سطوح همة به آن
 يابد افزايش دارند اجتماعي تأثير كه تحقيقاتي بودجة بايد كه است آمده سند اين در نوآوري و
 زا كنندمي مطالعه جامعه در را فناوري و پژوهش تأثير كه نيز ايپژوهشي هايبرنامه عنوان و
صورت براي كه است شده توصيه همچنين،. كند تغيير» جامعه در علم« به» جامعه و علم«

 ممكن و كندمي ظهور نانوفناوري نظير نوظهوري علوم مختلف هاياليه در كه مسائلي بندي
 اين مطابق. شود انديشيده» ايمسئوالنه هاينوآوري« آورد، پديد اجتماعي مخاطرات است
 هايپژوهش اجتماعيِ و اخالقي زيستي، محيط اثرهاي دربرابر بايد پژوهشي هايبرنامه سند،
 پژوهش مديريت هيئت تصويببه كه سندي در ،2012 سال در بعد، كمي. باشند پاسخگو خود

 در. گرفت قرار اروپا اتحادية هايپژوهش مبناي كامل طوربه مفهوم اين رسيد، اروپا نوآوري و
 هايچالش به پاسخ براي اروپا توانمندي: مسئوالنه نوآوري و پژوهش« عنوان با كه سند، اين
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 كه است شده معرفي چارچوبي مسئوالنه نوآوري و پژوهش است، شده منتشر 1»اجتماعي
 يابند توسعه و رشد اروپايي جامعة هايارزش با منطبق هاپژوهش و هانوآوري كندمي تضمين

  ).2014 اروپا، كميسيون(
» نوآوري و پژوهش از برخاسته ايشكوفايي با سبزتر و هوشمندتر اقتصادي« وعدة سند اين

 پژوهش به راهيابي كليدهاي كه است شده ذكر مسئوليت و ارزش شش سند اين در. دهدمي را
  ):1 شكل: ك.ر( قرارنداين از كليدواژه شش اين. اندشده تلقي مسئوالنه نوآوري و

  ؛]هايريگميتصم در[ جامعه رشدنيدرگ .١
  ؛يتيجنس يبرابر به تعهد .٢
  علم؛ آموزش .٣
  ؛)هاستانسان ياساس حقوق حامل كه يمشترك يهاارزش( اخالق .۴
  اطالعات؛ به آزاد يدسترس .۵
  .يرانحكم يبرا ديجد الگويي توسعة .۶

 يهانشست و هاشيهما وگوها،گفت حاصل مزبور سند كه شود يادآوري ديبا البته،
 در مثال، يبرا. است شده برگزار اروپا مختلف يهامكان در كه است يايعموم يحت و يتخصص

به: وگوگفت در علم« عنوان با دانمارك در ييباال سطح اريبس كارگاه، 2012 سال ليآور ماه
 خود كه شد شنهاديپ كارگاه نيا در. شد برگزار» مسئوالنه ينوآور و پژوهش يبرا يالگوي يسو

 پژوهش كه ياتفاق نيترمهم. شود قلمداد ييروپاا يهاارزش از يكي مسئوالنه ينوآور و پژوهش
 نيا كنديم تبديل هاسال نيا در يپژوهش يروندها نيترياصل از يكي به را مسئوالنه ينوآور و

 ونيسي(كم است گنجانده زين» 2020 اندازچشم« سند در اروپا ونيسيكم را عنوان نيا كه است
 نيتأم كنندةيراهبر عمالً و است هشتم شمارة چارچوب برنامة عمالً سند نيا). 2016اروپا، 

  .اروپاست يهاپژوهش تيهدا و يمال
 تا شد، منجر مسئوالنه ينوآور و پژوهش ظهور به كه يهايتحول كرد توجه ديبا همه،نيباا

 موضوع نيا در همواره اروپا ةياتحاد گذاراناستيس نقش يعني است؛ ياستيس ياديز حد
» ينوآور« مفهوم حول هايپردازهينظر در زين ياستيس هايتحول نيا. شوديم دهيد ترپررنگ

 است، كرده ميتنظ يالمللنيب سازمان نيا كه ياريبس اسناد در. گيردمي شكل 90 دهة در

________________________________________________________ 
1. Responsible Research and Innovation: Europe’s Ability to Respond to Societal 
Challenges 
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 عصر وارد ديبا علم گفت توانيم اكنون ايآ كه ميكنيم يبررس و داد ميخواه نشان را الگو
  .ريخ اي شود يرانحكم از يديجد

 علم مسئوالنة يرانحكم يبرا يگفتمان منطق چهار .1
 نيا به شدهداده يهاپاسخ يبرا يگفتمان يچارچوب ييفوكو روش از استفاده با هورست و گلروپ
مهم شانيا ازآنجاكه كند؟ تيريمد را خود توانديم حد چه تا علم كه اندكرده فراهم پرسش

 به زين افتيره نيهم از دانند،يم يرانحكم مسئلة را مسئوالنه ينوآور و پژوهش مسئلة نيرت
 جهينت تيدرنها آنچه. اندكرده توجه فوكو آثار در يمندحكومت و قدرت سوژه، رينظ يميمفاه

 در توانيم را يفناور و علم در يريپذتيمسئول به مربوط قيتحق اتيادب كه است نيا اندگرفته
 گونة چهار نيا در اختالف موضوع. كرد يبندصورت يرانحكم اتينظر از مختلف فيط هارچ

 اي ندهايفرآ گر،يد يازسو و است علم يرانحكم بودنيخارج اي يداخل سو،كياز ،يرانحكم
 از يبخش). 2 شكل: ك.ر( است اختالف محل يريپذتيمسئول هدف منزلةبه علم يهافرآورده

 يرانحكم مسئوالنه ياوهيشبه داخل از و علم خود وسيلةبه ديبا الجرم علم است معتقد اتيادب
 تواننديم زين علم رامونيپ ياسيس و ياجتماع يهاگروه كه باورند نيا بر يبرخ گرسو،يازد. شود
 با نها،يبراعالوه. كنند كمك آن يريپذتيمسئول شيافزا به و كنند مداخله علم يرانحكم در

. رنديگيم قرار مسئوالنه يرانحكم موضوع علم يهافرآورده اي ندهايفرآ گري،يد يبندميتقس
 كرديرو ازمندين را دانشمندان يپژوهش يكارها ي»امدهايپ« پژوهشگران يبرخ ب،يترتنيبد

 در ن،يبنابرا دهند؛يم قرار سؤال محل را يرانحكم ي»ندهايفرآ« گرانيد و ننديبيم مسئوالنه
 امديپ ـ نديفرآ دوگانة بر اول محور: دارد وجود ياساس محور دو مسئوالنه، يرانحكم از بحث
 طورهمان ب،يترتنيبد. يرونيب يرانحكم ـ يدرون يرانحكم دوگانة بر دوم محور و است استوار

  :پذيرندكيتفك ياساس منطق چهار درقالب اتينظر نيا است، آمده 2 شكل در كه
 جامعة يداخل يهنجارها به تعهد را دانشمند تيمسئولنهيگا زيتما منطق: زيتما منطق. 1
 نيا. هستند يعلم جامعة يِرانحكم دارعهده ييتنهابه دانشمندان است معتقد و دانديم يعلم

  .شوديم يرانحكم يدانشگاهدرون يهاشبكه لةيوسبه غالباً منطق
 شانيعلم يهاتيلفعا يامدهايپ درقبال را دانشمندان منطق نيا: يواكنش منطق. 2

 منطق نيا. كنديم ديتأك ديگران دخالت بدون يداخل يرانحكم بر همچنان اما داند،يم مسئول
 دهديم) دانشگاه( عرضه طرف به) صنعت و جامعه( تقاضا طرف كه ييهاگناليس قيازطر غالباً
  . شوديم يراهبر
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 ياجتماع رفاه و يريپذرقابت يارتقا علم هدف مشاركت، منطق در: مشاركت منطق. 3
 ياجتماع گريد يهابخش مشاركت با ديبا علم يامدهايپ منطق نيا مطابق. شوديم يمعرف

 دولت يعني جامعه ندةينما مداخلة با تيدرنها منطق نيا ب،يترتنيابه. شود يدهجهت و كنترل
  .شوديم يراهبر علم نوآورانة يامدهايپ و هافرآورده بهبود منظوربه

 يزندگ بستر از واالتر اي جداگانه يتيفعال علم ،يبستگهم منطق در: يبستگهم منطق. 4
 عناصر ديگر و دانشمندان انيم يمتقابل تيمسئول منطق، نيا در. شودينم يتلق روزمره
 شود؛يم فيتعر يطيمحستيز و ياجتماع ،ياخالق يهاارزش با شدنگامهم يبرا ياجتماع
 قيازطر بلكه علم، يبرا مشخص اهداف و جينتا فيتعر با نه علم ةمسئوالن يرانحكم ن،يبنابرا

. شوديم فيتكل نييتع علم درون يگذاراستيس و يريگميتصم نديفرآ در جامعه مشاركت
  .ابندييم دست تفاهم به علم ريمس فيتعر يبرا جامعه و علم وه،يشنيبد

  

 هورست، و(گلروپ  مسئوالنه ياوهيشبه علم يرانحكم بارةدر مختلف يهاهينظر نگاشت. 2 شكل
2014(.  

  

 زيتما منطق گفتهپيش يهامنطق انيدرم يريپذتيمسئول منطق نيتريقو اكنون ديشا
 يگاهيجا و كرد جدا ياجتماع هايتحول از را خود ريمس رفتهرفته علم ،يخيتار لحاظبه. باشد

 يتيفعال مثابةبه مروربه يعلم تيفعال. كرد كسب يجتماعا طبقات انيدرم يافتنيندست و عيرف
 برج به غرب در دانشگاه و شد شناخته تيرسمبه تيفعال نيترمشروع رياخ قرن در و مشروع
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 منطق يداريپا جهت در هاتحول نيتربزرگ از يكي. شد ليتبد جامعه مداخلة از مصون يعاج
 بزرگ ياديبن يهاپژوهش مصروف يفراوان يهاهبودج كه داد رخ دوم يجهان جنگ از بعد زيتما
 عرصة كي درون ذكرشده يهامنطق اين، وجود با. شد كايامر خصوصبه غرب يهادانشگاه در

 است يچند ييكايامر و يياروپا يعلم جوامع در رسديم نظربه و هستند نزاع حال در يگفتمان
. هاستگفتمان ديگر بر افتنيتيمشروع حال در ،يبستگهم گفتمان يعني چهارم، منطق كه

 ييهاچارچوب دنبالبه بايد پژوهشگران علم، يرانحكم يهاالگو و هاچارچوب انيدرم جه،يدرنت
  .كند تيحما يبستگهم منطق از زيچ هر از شيب كه باشند

 تمام يحداكثر مشاركت جز يزيچ يفناور و علم مسئوالنة يرانحكم ،يبستگهم منطق طبق
 سطح در همآن ،ينوآور و پژوهش يريگميتصم و تياولو نييتع ،يگذاراستيس در نفعانيذ

   دربارة كه يايمفهوم يهاچارچوب و اتينظر انيازم. نيست ،يجزئ و خرد يحت يندهايفرآ
. است معطوف يبستگهم منطق توسعة به هاكوشش غالباً است، شده ارائه علم مسئوالنة يرانحكم

 دانشكدة سيرئ ،)2004( گاستون ديويد كه است يشنهاديپ يرانحكم يهاالگو ليقبنيا از يكي
 جاديا يبرا گاستون شنهاديپ. است داده ارائه زونايآر يالتيا دانشگاه در ،»جامعه در ينوآور ندةيآ«

 او. است دانشگاه در» مسئوالنه ينوآور مركز« ليتشك ،يفناور و علم يرانحكم از ديجد الگويي
تيمسئول با ياصالحات با توانديم غرب در هادانشگاه يسازيتجار يكنون روند كه كنديم استدالل

 شده، خواسته دانشگاه از هرگاه او، زعمبه گر،يد عبارتبه. شود سوهم جامعه درقبال دانشگاه يها
 ديآيم نظربه يگاه هرچند. كند عمل مسئوالنه يمقتض يهاتيموقع در است توانسته نهاد نيا

 او شنهاديپ). 2004 گاستون،( است نبوده قيعم و موقعبه جامعه درقبال دانشگاه يهاواكنش
 پركردن يبرا يسازيتجار و ينيكارآفر با متفاوت يتيمأمور با دانشگاه در ديجد مركز كي جاديا

  .است دانشگاه در يريپذتيمسئول با متناظر ياتيعمل خأل
 يداتيتمه حد در كنديم شنهاديپ مسئوالنه ينوآور مراكز يبرا گاستون كه ييهانقش اما

 گر،يد عبارتبه. مانديم يباق هادانشكده انيم يهماهنگ اي يآموزش يهادوره يبرگزار يبرا
 ياندك و يپژوهش شتريب يكردهايرو با يامشاوره و يهماهنگ نهاد كي مسئوالنه ينوآور مركز
 چراكه دهد؛ پوشش را يرانحكم ديجد لشك يكاف اندازةبه تواندينم نيا اما. است يآموزش
 يحد تا دانشگاه رينظ ينهاد به يحت و يعلم جامعة كل به هابدنه ليقبنيا ميتعم امكان
 را يدانشگاه يهاسازمان ينهاد يِسست و يلَخت  مسئلة اصوالً گاستون ن،يهمچن. است يمنتف
 رييتغ يسختبه اغلب هادانشگاه هك اندداده نشان رز اني و نتزبرگيم يهنر. است گرفته دهيناد

 نسبتاً يهايهدسازمان و يزيربرنامه يكردهايرو با توانينم و دهنديم ساختار رييتغ و جهت
 و نتزبرگيم( شد مواجه دانشگاه با) دارد وجود زين گاستون نگاه در آن از يانمونه كه( يسنت
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 دانشگاه كل يبرا ديجد ينهاد طرح است، ضروري زيچ هر از شيب آنچه ن،يبنابرا ؛)2003 رز،
 كه يگريد راديا. ياتيعمل اهرم فاقد و يامشاوره بزرگ اي كوچك يهابدنه جاديا صرفاً نه و است
 يخاص قرائت يبرا شنهادشيپ يموضوع گسترة تيمحدود دارد، اذعان آن به زين گاستون خود

  .است ،يكاربرد يهاپژوهش در شتريب همآن ،يريپذتيمسئول از
 ينوآور و پژوهش در ذكرشده يگفتمان منطق چهار به نگاه با توانيم نها،يا همة برعالوه
يم هادانشگاه در مسئوالنه ينوآور مركز حالت، نيبهتر در كه ديرس جهينت نيا به مسئوالنه،

 يسازپارچهكي يبرا يراه گاستون اساساً يعني بپردازد؛ تيفعال به» يواكنش« منطق در تواند
 گاستون شنهاديپ گر،يد عبارتبه. است دهيشيندين دانشگاه يبرا يمدن جوامع يهايريگميتصم
  .گذاردينم پا» مشاركت« اي» يبستگهم« يهامنطق محدودة به

  
  يرانحكم يالگوها تكامل در يريپذتيمسئول مسئلة. 2

 م،يكن تأمل يفناور و علم حوزة در آن ينظر يهاداللت و يرانحكم مفهوم در ياندك اگر
 در. ندارد وجود علم يرانحكم نحوة از يتوافق مورد الگوي اي واحد فيتعر كه افتي ميدرخواه

 يمعنابه يحكمران: «است شده فيتعر گونهنيا يرانحكم اروپا، ةياتحاد ياستيس سند كي
يم ودبهب را يياروپا سطوح در قدرت اعمال وةيش كه است ييرفتارها و ندهايفرآ قواعد، وسائل،
 ،يريپذتيمسئول مشاركت، ،يريپذدسترس رينظ ييهنجارها به توجه با خصوصبه بخشد،
 سه تاكنون يگذاراستيس پردازانهينظر. )2001و همكاران،  1هيتي(ار» انسجام و ،ياثرگذار

حكم. 2 ؛يمراتبسلسله يرانحكم. 1): 2012 2بوير،( اندكرده ييشناسا را يرانحكم از جيرا وةيش
  .ياشبكه يرانحكم. 3 بازار؛ قواعد مطابق يران

 كاربه يدولت اي يخصوص ينهادها اي هاسازمان ها،بنگاه در يرانحكم اَشكال نيا از كيهر
 كيبوروكرات يهانظام در يرانحكم وةيش نيتريسنت از برگرفته يمراتبسلسله يرانحكم. روندمي

 بازارها. شوديم عيتوز واحدها انيدرم شدهكنترل صورتبه و نييپا به باال از قدرت و است
حكم در. دارد رمتمركزيغ يعيتوز قدرت و هستند تقاضا و عرضه تعادل اصل و رقابت بر يمبتن
خالصه ،1 جدول در. كنديم يدهجهت را دانيم هاعامل انيم ارتباط و اعتماد ،ياشبكه يران
  :ديكنيم مالحظه را يرانحكم صورت سه نيا از كيهر يهايژگيو از يا

________________________________________________________ 
1 Héritier 
2 Bevir 
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 )2012 بوير،( رانيحكم مختلف هايصورت.  1 جدول

  شبكه بازار مراتبسلسله 
  اعتماد  متيق  قدرت يرانحكم

  منابع مبادله  تيمالك حقوق و قراردادها  استخدام اعضاانيمروابط يمبنا
دريوابستگ انزيم

  متقابل يوابستگ  استقالل  يوابستگ  اعضا انيم

واختالفحليابزارها
  يپلماسيد  يزنچانه  هافرمان و قواعد  يهماهنگ جاديا

  متقابل ارتباط  رقابت  يمرئوس و سيرئ فرهنگ
  
 هدف با شود،يم مشاهده يدولت يهاسازمان در غالباً كه ،يمراتبسلسله يرانحكم نكهيا با

 فساد امكان و يريپذانعطاف فقدان ليدلبه است ممكن است، شده يطراح يعموم منافع نيتأم
 يمنف ريتأث بر نيز منتقدان از يبرخ. بخورد شكست هدف نيا تحقق در قدرت تمركز خاطربه

 است نيا يمراتبسلسله يرانحكم نظام گريد راديا. اندكرده ديتأك هاانسان تيذهن بر يبوروكراس
يم اعمال يكيمكان ياوهيشبه غالباً كه ر،يوپاگدست و مكتوب قواعد وسيلةبه افراد يدآزا كه

 رينظ يارزش با تضاد در كامالً يمراتبسلسله يرانحكم ظاهراً ن،يبنابرا شود؛يم محدود شود،
  .است تيخالق و ينوآور
 اشكال مرورهب يعموم و يدولت يهابدنه در شد سبب مراتبسلسله به هاحمله ليقبنيا

 يهادولت گرفتنقدرت با ويژهبه شود؛ شناخته تيرسمبه بازار، خصوصبه ،يرانحكم گريد
 ختهيخودانگ نظم و آزاد بازار رقابت، رينظ هاييعبارت و هاواژه ،يالديم هشتاد دهة در برالينول

 يفايا يبرا رهابازا. شد بازار قواعد يسوبه يعموم يهاسازمان يدرها گشودن يبرا يرمز اسم
يم گرانيباز به ياديز يآزاد نيبنابرا و ندارند نياز بااقتدار و زيربرنامه ناظر به خود يهانقش
 توازن عدم است ممكن يگاه است، متيق بازارها ياصل سازوكار كه ليدلنيابه اما،. دهند

 يعدالتيب سبب ارباز در) كاال كي متيق كاهش از فروشندگان يبرخ ياطالعيب رينظ( ياطالعات
 و ستندين مصون فاسد يهاكارتل ظهور اي انحصار دةيپد دربرابر بازارها ن،يهمچن. شود فساد اي

 است، معروف بازار شكست به كه ،يموارد نيچن در. ابدييم كاهش بازار در رقابت و يآزاد
 ليقب نيا يگاه. شونديم عمل وارد يگذارمتيق و ياستانداردساز نظارت، يهاسازمان

  .شونديم اعمال دولت يازسو يگاه و زنديخيبرم بازار خود درون از كنندهميتنظ يساختارها
 يگرانيباز شبكه. است شده استقبال دانشگاهي مجامع در زين ياشبكه يرانحكم از راًياخ اما

 اعتماد از استفاده با و اندوابسته همبه يديكل منابع در كه گيرددربرمي را گريدكي از جدا
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 ياصل سازوكار). 2012 بوير،( گذارنديم اشتراكبه را خود منابع دارند، گريدكي به كه يمتقابل
 اطالعات، گردش ليتسه شانياصل تيمز و است ياعتمادساز و يزنچانه رابطه، جاديا هاشبكه
 زين يبيعام هاشبكه اما. است زيربرنامه ناظر نبود و يريادگي بيضر شيافزا ،يهمكار شيافزا

يفروم شبكه شود وارد اعتماد نيا در ياخدشه اگر اعتماد، بر شبكه روابط يابتنا ليدلبه: دارند
 و يريناپذانعطاف تر،مهم آن از اما هاست،شبكه يهابيع از يكي يثباتيب پس،. پاشد

 داريپا شبكه ياعضا انيم ونديپ يوقت. شوديم دردسر باعث گاه كه هاستشبكه يريرناپذييتغ
 عمل، در. داد رييتغ را شبكه بر حاكم قواعد توانينم گريد شود، اديز شبكه يدگيچيپ اي شود
نيا يگاه كه شود جلب گرانيباز تمام تيرضا كه كرد اصالح را شبكه توانيم يصورت در فقط
 امكان هاشبكه يدگيچيپ چگونه كه كنديم انيب) 2012( ريبو عالوه،به. است رممكنيغ كار
 شده عيتوز سطح در شبكه در اقتدار يوقت. برديم نيب از شبكه ياعضا يبرا را تيمسئول فيتعر

 نيچن در. كند بار ديگر اعضاي بر يتيمسئول و فيتكل تواندينم شبكه ياعضا از يكس است
 يرانحكم امكان و شود شبكه ياعضا از يبرخ منافع يفدا يعموم منافع است ممكن ،يحالت
  .شود يمنتف يجارهن اي ياستيس

 و يسنت يرانحكم يبرا ينيگزيجا منزلةبه هاشبكه و بازارها به هامدت تا پژوهشگران نكهيا با
حكم از ايتازه اشكال است الزم كه اندافتهيدر اكنون بودند، بسته ديام يمراتبسلسله كيبوروكرات

 و باشد داشته را بازارها و هاكهشب يايمزا هم كه كنند جاديا يعموم و يدولت يهاسازمان در يران
 پژوهشگران است شده باعث نيا. باشد برحذر الگوها ليقبنيا در يتيمسئوليب و فساد امكان از هم

 هاتيمأمور و اهداف يوقت. باشند داشته زين يمراتبسلسله يهاسازمان يايمزا به يچشم گوشة
 به كه يموارد در عالوه،به. دهنديم نشان ياديز يكارآمد هامراتبسلسله اند،مشخص كامالً

 يرانحكم اَشكال ةيبق از مراتبسلسله م،يدار نياز يريپذتيمسئول و ييپاسخگو از ييباال سطوح
 مشخص كامالً افراد فيوظا و هاتيمسئول روابط، ،يمراتبسلسله يرانحكم در. كنديم عمل بهتر
 پاسخگو "ب" فرد دربرابر "ج" كار ياجرا يابر "الف" فرد كه ديفهم توانيم يسادگبه« و است
 كه كرد يطراح ييهاهيرو توانيم يمراتبسلسله يرانحكم در ن،يهمچن). 2012 بوير،» (است
  .شود مردم مختلف يهاگروه حقوق به فاسد يهاشبكه و هاگروه ها،سازمان تجاوز مانع

 
  رانيا يهاگاهدانش در يرانحكم از تازه ييالگو به يابيدست ضرورت. 3

 يرانحكم در گفتهپيش گانةسه يالگوها از كيكدام از رانيا يهادانشگاه گفت توانينم قاًيدق
دولت اقتدار با رانيا يهادانشگاه نياول كه دهديم نشان يعالآموزش خيتار. كننديم تيتبع
 كهچنان. اندبوده يمراتبسلسله نظام رانيحكم تحت هامدت تا و شدند جاديا كيبوروكرات يها
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 ضعف اي فقدان نيهمچن و اقتدارگرا و ينفت يهادولت طرةيس دارد ديتأك فراستخواه مقصود
 او. باشد يدولت ينهاد رانيا در مدرن يعالآموزش و علم نهاد است شده سبب يردولتيغ يرقبا
 در يدولت ينراحكم مختلف قيمصاد ران،يا در يعالآموزش خيتار ياصل يهادوره برشمردن با

  ).1388 فراستخواه،( است شده منجر دانشگاه استقالل ديتحد به كه شمرديبرم را هادانشگاه
 تهران دانشگاه پرآوازة سيرئ( ياسيس اكبريعل رينظ يافراد يهاتالش به فراستخواه نكهيا با

 در استقالل تيتقو منظوربه هادانشكده يشورا و دانشگاه يشورا جاديا يبرا) يپهلو دوران در
 و دانشگاه منازعات انديم روزيپ زمان آن در را يدولت اقتدار همچنان كند،يم اشاره دانشگاه
 دانشگاه در ييشورا تيريمد كه ابيميدرمي ياسيس خاطرات به قيدق ينگاه با. دانديم دولت
 سيتأس يبرا هاتالش نياول جزء شد، اعمال زين ديگر هايدانشگاه از يبرخ در بعدها كه تهران،
يم سخن ييهاديام و هاميب از او. )1393 اسي،يس( بود يعلم يهاطيمح در ياشبكه يرانحكم
. است بوده ياسيس معادالت گزند از تهران دانشگاه يعلم شبكة حفظ دنبالبه آنها يط كه ديگو
 به يدولت اقتدار بازگشت شاهد ،يفرهنگ انقالب نيهمچن و، 1357 انقالب از بعد همه،نيباا

هم هادانشگاه در بازمانده يعلم يهاشبكه از يبخش همچنان البته،. ميهست يعالآموزش عرصة
  .كردنديم تيفعال حكومت با سوناهم اي سو

 يرانحكم از يديجد شكل ورود دند،يد خود به يعالآموزش يهانظام كه يمهم تحول
 يهااستيس يبرخ همراهبه ر،ياخ دهة دو در آزاد دانشگاه سترشگ. بود بازار يندهايفرآ قيازطر

 را يگريد يروهاين اخير، يهاسال در ينفت يدرآمدها كاهش نيهمچن و دولت، يسازكوچك
. بودند رانيا يعالآموزش نظام در تقاضا و عرضه ساختار يبرقرار يدرپ كه كرد فعال رانيا در

 يبخش و بود متكي كشور در مدرك روزافزون يتقاضا و يولتد كار بازار به ساختار نيا از يبخش
 م،يسرزع( بود آن يآزادساز قيازطر يعالآموزش رفتةازدست تيفيك ياياح دنبالبه گريد

 استمدارانيس دست در ياسيس يابزار را يعالآموزش و دانشگاه پردازانهينظر از يبرخ 1).1394
 نيبنابرا و است نكرده برقرار بازار يسازوكارها با ياژهيو ونديپ آن توسعة كه ننديبيم يرانيا

 كه كنندينم مشخص قاًيدق منتقدان نيا البته،. است الزم يعلم يحت و ياقتصاد كاركرد فاقد
 دانش جذب ييتوانا است، دهينرس شدنيصنعت از مرحله آن به هنوز كه ياقتصاد چگونه

 بر بازار يرانحكم ن،يبنابرا دارد؛ را اقتصاد چرخة به آن واردكردن و دانشگاه در دشدهيتول
 طرف،آن از و كند بالموضوع را هادانشگاه در موجود بالقوة يهاتيظرف توانديم عمالً هادانشگاه

________________________________________________________ 
1. http://sarzaeem.ir/fa/jornals/shams/1312-financing-higher-education 
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 در گرفتهصورت يگذارهيسرما از يميعظ بخش يعني كند؛ رنگكم را نهاد نيا از دولت تيحما
  .شوديم استفادهبي جيتدربه يرانيا يهادانشگاه

يم رونيب هاتناقض نيهم دل از يعالآموزش نظام يبرا جديد يرانحكم الگوي كي به ازين
 مختلف يهاگفتمان و برنديم سربه "يرانحكم بحران" در هادانشگاه اكنون گفت توانيم. ديآ

 و هاچالش نيا. هستند سازمان در خود گاهيجا تيتثب يبرا ييفشارها اعمال يدرپ يرانحكم
  :كرد وجوجست ذيل عوامل در توانيم را يرانحكم توازن عدم

 فراستخواه،( يالعآموزش و دانشگاه به بلندمدت نگاه فاقد و خواهتيتمام دولت وجود. 1
  ؛)1388
 يدولت خشك يبوروكراس يتسر همراهبه هادانشگاه يمال منابع تنوع عدم و گرابودندولت. 2

  ها؛دانشگاه درون به
 فقدان و هادانشگاه ادارة يبرا يعلم ئتيه ياعضا از يادهيچيپ يهاشبكه يهمكار. 3

  ؛يسازمتنوع سازوكار
 در ياقتصاد ـ يصنعت يتقاضا بر ياجتماع يتقاضا تفوق و ييگرامدرك ،يدولت كار بازار. 4
  ؛يعالآموزش بازار

 به يدهجهت يبرا رانيا در بازار يروهاين منسجم غيبت و كشور صنعت ينهاد ضعف. 5
  .دانشگاه يهاپژوهش
 يتضادها از ييرها يبرا مشخص يشنهاديپ توانيم كه كرد ميخواه استدالل بعد، بخش در

 كه كرد ميخواه بحث. آمد فائق هادشواري بر يحد تا و كرد وجوجست ينراحكم الگوهاي
 دربردارندة كه ياوهيشبه ،يعموم يرانحكم يهانظام ياياح با چگونه 1يدولت جديد تيريمد
  .است يمراتبسلسله يرانحكم يكارآمد شيافزا يدرپ باشد، زين بازارها و هاشبكه يايمزا

  

  نيگزيجا الگويي بةمثابه يدولت جديد تيريمد
 انيدرم ،يدولت امور ادارة يسنت شيوة يناكارآمد رفع منظوربه ،يالديم 90 دهة آغاز از

 و يعموم يهاسازمان يرانحكم از يديجد شكل ت،يريمد و يسازمان مطالعات پژوهشگران
 مشهور جديد يدولت تيريمد اي 2ييگراتيريمد به كه گرفت قرار بحث و بررسي تحت يدولت
 اقتصاد و تيريمد متخصصان از ديبا زدان،يچهمه ريمد كي يجابه ديگويم نگاه نيا. دش

________________________________________________________ 
1. NPM 
2. Managerialism 
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 از هانهيهز كاهش قصدبه را يدولت و يخصوص بخش يهاتيفعال انيم يمرزها و كرد استفاده
 يهادگاهيد يبرخ از نظرصرف با. ساخت دگرگون را يدولت سازمان كار طيمح و برداشت انيم

آموزش يهانظام به را جديد دولتي مديريت الگوهاي دامنة انددهيكوش محققان از يبرخ ،ينظر
؛ شوبرت و 2010 3انسن،ي؛ 2001 2م،ي؛ د2015 1ت،يزيال و تيدوو(بروكر،  دهند ميتعم زين يعال

 اندكرده وارد يعالآموزش نظام در كرديرو نيا گسترش به انتقادهايي زين يبرخ. )2010 4شومك،
 نيا درباب گرفتهصورت مطالعات عيوس گسترة ليدلبه ديشا 5.)2002 كالرك، و يبر(چندلر، 
 نيا بر پژوهشگران يبرخ اما. ستين موجود آن از يقيدق و مشخص فيتعر متأسفانه، موضوع،
 و(شوبرت  داد زيتمي هم از را يتيريمد وةيش نيا برسازندة ياساس مؤلفة دو توانيم كه باورند

  :از اندعبارت كه شونديم ييشناسا هينظر دو با مؤلفه دو نيا ).2010 شومك،
 حق آنها در كه يينهادها ييكارآ كه كنديم انيب هينظر نيا :تيمالك حق ةينظر. 1
به نهاد كي تيريمد اگر گر،يد عبارتبه. است نييپا هستند جدا گريكدي از كنترل و تيمالك

 .داشت آن از يوربهره و شرفتيپ انتظار توانينم نباشد، نهاد آن ياصل صاحبان دست

 بودن6نامشهود اي ربودنيناپذمشاهده دهديم نشان هينظر نيا :كارفرما-كارگزار ةينظر. 2
 منجر يناكارآمد و يناهماهنگ رينظ يمشكالت و مسائل به است ممكن نهاد كارگزارانِ رفتار
 ياصل علت دهند صيتشخ يوبخبه توانندينم نهادها گونهنيا در رانيمد گر،يد عبارتبه. شود

  .هاعامل ركارآمديغ يرفتارها اي است بداقبالي و حوادث سازمانشان يناكارآمد
 چراكه رند؛يگيم قرار ناكارآمد كامالً ينهادها فهرست در هينظر دو هر طبق هادانشگاه

 اصوالً ن،يبنابرا هستند؛ تيمالك حق فاقد و يعموم ينهادها بارز مصداق هادانشگاه سو،كياز
 كنترل و تيريمد آن، تبعبه و داد نسبت توانينم هادانشگاه از ياريبس به يخاص تيمالك حق

 توانيم دوم، ةينظر طبق گر،يد يازسو. شود سپرده آن مالك به تواندينم دانشگاه يمال منابع
 ياعضا از ييهاشبكه غلبة علتبه چراكه كرد؛ قلمداد نهادها نينامشهودتر شمار در را هادانشگاه

 دانشگاه ريمد اي سيرئ دانشگاه، يشورا و يتيريمد مناصب در هاشبكه نيا نفوذ و يعلم ئتيه
 ياريبس در يرانحكم لحاظبه يعلم ئتيه ياعضا ،يعبارتبه. گيردنمي قرار بازخواست مورد

________________________________________________________ 
1. Broucker, De Wit, & Leisyte  
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3. Jansen  
4. Schubert & Schmoch  
5. Chandler, Barry, & Clark 
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 آمده يدولت بخش از كه يايمال منابع از ياريبس و ستندين ييكارفرما چيه يپاسخگو موارد
به هادانشگاه در ب،يترتنيبد. شوديم يعلم ئتيه ياعضا يفرد مصارف صرف عمالً است
 يعلم ئتيه حقوق از دانشگاه در كه ياستاد بود، 1"تنبل استاد" دةيپد شاهد توانيم يراحت

فهيوظ ايآ دهد صيتشخ تواندينم يكس رفتارش ربودنيناپذمشاهده علتبه اما است، برخوردار
  .ريخ اي دهديم انجام درست را اش

 يهادستگاه عملكرد يريپذانعطاف اوالً، كه شوديم هيتوص اصل دو نيا يسازادهيپ يبرا
 رتريپذمشاهده كارمندان رفتار كه شود اتخاذ ييهااستيس و ساختار اًيثان و ابدي شيافزا يدولت
 هادانشگاه رانيمد و رؤسا يمال اراتياخت اول، اصل متناظر ديبا هادانشگاه در منظور،نيبد. شود

 شيافزا هادانشكده داخل مراتبسلسله ينوعبه دوم، اصل متناظر و ابدي شيافزا هادانشكده و
 پس،. ابدي شيافزا يتيريمد مناصب ديگر و معاونان رؤسا، به استادان ييپاسخگو تا ابدي

 استادان عملكرد زانيم و رديگيم صورت يعملكرد يهاشاخص يبرمبنا الجرم منابع صيتخص
  ).2010 شومك، و(شوبرت  شوديم ييشناسا زين تنبل

 الزم يقاتيتحق مؤسسات و هادانشگاه يتيريمد يهاهيال در كه يراتييتغ برعالوه منظور،نيبد
 يمال منابع كه يمادام. دهد رخ ديبا هم گذاراستيس و ينظارت يهادستگاه در رييتغ ينوع است،

 به ران،يا مانند يحت اي دانشگاه، خود به گذاراستيس ازجانب ميمستق و انهيماه هادانشگاه يبرا
 نيا يريپذانعطاف و يريپذمشاهده داشت انتظار توانينم شود،يم واريز استادان يشخص حساب
 شدناضافه يدولت جديد تيريمد در تحول نيترياصل ن،يبنابرا ابد؛ي شيافزا يدولت ساختار
 ياواسطه يمال نيتأم فلسفة ).2009و همكاران،  2(هولم است ياواسطه يالم نيتأم ينهادها
 يقاتيتحق مراكز و هادانشگاه يرانحكم بتوان كه است نيا) گرنت( پژوهانه رينظ ييهانظام قيازطر
 مشاهده و يابيارز قابل شتريب اوالً، محققان، و استادان رفتار كه كرد متحول ياگونهبه را يدولت
 جديد تيريمد شعار. كنند نظارت آن بر بتوانند يفرادانشگاه رانيمد و يعموم بخش اً،يثان و باشد

  ».شتريب رقابت و شتريب مراتبسلسله شتر،يب اراتياخت: «است نيا يدانشگاه
 يابيارز و اثرها ييشناسا يبرا. شد ادهيپ 90 دهة اواسط از يدولت جديد تيريمد آلمان، در

 علوم اديبن از تيحما جذب با يآلمان محقق دو د،يجد يتيريمد نظام نيا يرگذاريتأث زانيم
 نيا ).2010 شومك، و(شوبرت  كنند يبررس را موضوع نيا تا كردند يطراح يپژوهش 3آلمان

 فيتعر با و مختلف، يهارشته در يپژوهش و يدانشگاه مختلف يهاگروه جداكردن با محققان،
________________________________________________________ 
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 اوالً، ،يدولت جديد تيريمد با نهاد كي يتيريمد ساختار قيتطب زانيم يبررس يبرا ييهاشاخص
سه از را واحدها عملكرد اً،يثان و كردند يريگاندازه را آن بر ناظر يكم يارهايمع يسازادهيپ زانيم

 تعداد( يآموزش يهايخروج ،)مقاالت تعداد( يپژوهش يهايخروج: كردند يبررس مختلف منظر
 نيا ةياول جينتا). يپژوهش يقراردادها تعداد( دانش انتقال يهايخروج و) دكتري آموختگاندانش
  :است داده رخ دولتي جديد مديريت يسازادهيپ از پس مهم جةينت سه كه داد نشان قيتحق

 شدتبه مراتبسلسله نيا به كنترل يواگذار و يآلمان يهادانشگاه در مراتبسلسله. 1
 افت؛ي شيافزا

 اول؛ مورد شدتبه نه اما افت،ي شيافزا زين هاستگاهد يعملكرد يريپذانعطاف. 2

 واسطةبه شتريب مورد نيا. افتي شيافزا زين يپژوهش يواحدها در منابع سر بر رقابت. 3
 .است داده رخ ياواسطه يمال نيتأم ينهادها ليتشك

 عملكرد زانيم اندشده باعث اول اتفاق دو كه است قرارنيا از قيتحق نيا ياصل جينتا
به هادستگاه در يتوجه درخور يمال تعادل است شده سبب سوم داديرو اما. ابدي شيافزا واحدها
 سبب جينتا نيا. ابدي شيافزا واحدها يمال يداريپا است شده سبب ينحوبه نيا و ديايب وجود
 از تا آورد فراهم يعموم ينهادها يبرا ياگسترده امكانات ،يدولت جديد تيريمد است شده
 از ملهم و با زمانهم نگاه نيا نكهيا با. كند استفاده يخصوص بخش بر حاكم منطق يايمزا
 نيكارآفر دانشگاه ميپارادا با يشتريب يسازگار ديشا و افتي توسعه يستيبرالينول يهاهينظر

 توانديم است، قائل يريپذتيمسئول و ييپاسخگو عناصر يبرا كه يتياهم ليدلبه باشد، داشته
 توانيم يبندجمع در. باشد مسئوالنه ينوآور و پژوهش يسازادهيپ يبرا ياسبمن مستمسك

 يهاالگو انيدرم يديجد يرانحكم الگوي توانديم ذيل جهات از دولتي جديد مديريت گفت
  :كنديم ليتسه زين را مسئوالنه ينوآور و پژوهش كه باشد دانشگاه يرانحكم گانةسه

 يريپذتيمسئول ،يعلم يستگيشا بر يمبتن ،يمراتبهسلسلشبه نظام ياياح ليدلبه - 
 دانشگاهي يرانت و رمسئوليغ يهاشبكه نفوذ از و دهديم شيافزا را افراد و واحدها

 كاهد؛مي

 يهادستگاه اقتدار و طرهيس م،يرمستقيغ و ياواسطه يمال نيتأم نظام جاديا ليدلبه - 
 دهد؛يم كاهش دانشگاه در را يدولت

 اي يدولت از اعم( تقاضا يواقع يهابخش اتصال امكان پژوهانه، نظام دجايا ليدلبه - 
 كند؛يم جاديا ميرمستقيغ صورتبه دانشگاه به را) بازار
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 يمال نيتأم يهاسازمان يبرا يسازميتصم در مردم مختلف يهاگروه حضور ليدلبه - 
 توانديم و كندمي برآورده زين را جامعه يعموم يهابخش انتظارات ،ياواسطه

 .كند عمل هادانشگاه ياجتماع يريپذتيمسئول شيافزا درجهت

 
  ياستيس يشنهادهايپ و يريگجهينت

 ينوآور و پژوهش ييچرا و يستيچ از يمقدمات يفيتعر ابتدا، م،يكرد يسع مقاله نيا در
 يرانحكم از ياوهيش چه كه ميكن طرح گونهنيا را ياصل پرسش سپس، و ميده ارائه مسئوالنه

 و پژوهش يرانحكم نةيزم در جيرا ياصل گفتمان چهار. است ترمناسب مفهوم نيا تحقق يبرا
درون اريمع چهار يبرمبنا را موجود يگفتمان يهامنطق كه شدند يمعرف مسئوالنه ينوآور
 مطلوب گفتمان رسديم نظربه. كننديم زيمتما ييندگرايفرآ اي ييامدگرايپ ،ييگرابرون ،ييگرا
 نام. دارد توجه امدهايپ از شيب ندهايفرآ به اًيثان و گراستبرون اوالً كه است يگفتمان انيمنيدرا
 در ديبا ياجتماع فعاالن كه است استوار ارزش نيا بر و است "يبستگهم منطق" گفتمان نيا

 طرةيس و غلبه تاكنون هاگفتمان بقية اما. شوند ليدخ علم يبرا يريگميتصم يندهايفرآ
 و هاارزش شبكه و بازار مراتب،سلسله گانةسه يالگوها با ينحوبه و اندداشته يرشتيب

 در مسئوالنه ينوآور و پژوهش تحقق يبرا ن،يبنابرا اند؛نشانده يكرس بر را خود يهنجارها
 هادانشگاه و يعلم جوامع يرانحكم يبرا نو الگويي ديبا نخست ،يبستگهم منطق چارچوب

  .كرد ابداع
. دارد يرانحكم يالگوها در قييعم تشتّت يرانيا دانشگاه كه ديد توانيم مالحظات، نيا با

 در نفوذصاحب ياجتماع يهاشبكه و بازار يروهاين ها،دانشگاه بر دولت يماد طرةيس وجود با
 از ياريبس عمالً و دهنديم نشان خود از يمراتبسلسله يرانحكم دربرابر ييهامقاومت هادانشگاه

 يراهبر ضعف و باال حجم ليدلبه زين دولت گرسو،يازد. اندكرده مختل را دانشگاه يكاركردها
  .است نبوده موفق هادانشگاه پاسخگوكردن در تاكنون

 شد يمعرف ياجمال شكلبه يدولت جديد تيريمد عنوان با الگويي پژوهش، اهداف درجهت
 الگو نيا. كند ادهيپ هادانشگاه در را مسئوالنه ينوآور و پژوهش يهاارزش كنديم يسع كه

 نيتدو افراد يعلم تيصالح بر يمبتن و دانشگاه دل از گرفتهشكل يِمراتبسلسله نظم برپاية
 قيازطر كه ياواسطه ينهادها به و شده يته دولت از دانشگاه يمال نيتأم عالوه،به. است شده

 ينهادها در يريگميتصم. است شده سپرده شونديم هيتغذ يدولت يهابودجه يبرخ اي صنعت
 ياجتماع يريپذتيمسئول نيبنابرا و است جامعه مختلف يهاگروه از يبيترك عهدةبه ،ياواسطه
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 يبرا توانيم را ذيل ياستيس يشنهادهايپ چارچوب، نيهم در. كندمي تأمين زين را دانشگاه
  :گرفت نظر در مسئوالنه ينوآور و پژوهش تحقق

 يهاتيفعال كمكبه مسئوالنه ينوآور و پژوهش نةيزم در يبخشيآگاه و يسازفرهنگ. 1
  ؛يجيترو و يعلم

 ندهايفرآ شدنشفاف و ينوآور و پژوهش يبرا ياواسطه يمال نيتأم ينهادها تيتقو و جاديا. 2
  عملكردشان؛ و
 لدرقبا يدانشگاه رانيمد ييپاسخگو بيضر شيافزا با توأم هادانشگاه استقالل شيافزا. 3

  ؛يافتيدر يهابودجه
تيمسئول شيافزا منظوربه هادانشكده و يعلم يهاگروه در مراتبسلسله سطوح شيافزا. 4
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