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 چکیده

لم ع یخیتار یرروبرو است. س زیستیطو مح ، آبیاجتماع هایینهدر زم یژهوبه یبزرگ یهاجهان با چالش

 یتوضع کهیبطور دهد،یرا نشان م یکدیگرها از بخش ینا ییجدا ،گیری و اجرا()تصمیم یاستو س)دانشگاه( 

همانا  یع،رس یشنهادرقم خورده است. پس پ یهمکار یا یعدم هماهنگ ینبه نام دستاورد عمده ا ی،کنون هایینابسامان

عات که چگونه اطال ینجاستسوال ا یموجود است. ول یهاکاهش چالش یاغلبه  یمختلف برا یهابخش ینا یهمکار

شود؟  یاسیس یماتصماز ت یقسمت تواندیداشته باشند؟ چگونه علم م یریتاث یاسیس هایگیرییمبر تصم توانندیم یعلم

االتی مانند آنها. و سو باشد؟ یدچگونه با یهمکار یناست؟ اصوال ا یسرم یاستعلم و س یهابخش یهمکار یساختاربند یاآ

 پردازد.این مقاله به کاوش این ارتباط می

 

 ، بخش اجراییگیریسازی، تصمیم، تصمیمدانشگاهقدرت علم، پویایی جهان، : هاکلید واژه

 

 مقدمه

 یشهشکل گرفته و ر ییسپهر مجزا یکهر کدام در  ،و اجرا( گیرییم)تصم یاست)دانشگاه( و سعلم معتقدند که  یبرخ

جز  یستن یاچاره ی. ولشوندیبد متوجه م یاو  شوندیمتوجه نم یارا  یگردارند. به طبع، اکثرا زبان همد یمتفاوت یایدن یعنی اند؛یافته

 یاست، ول مانده یلیخ یاستعلم و س ینهمه اطالعات ب یافتن یاناست که تا جر. درست هابخش ینموثر ا یهمکار یبرا یراه یافتن

 یانجر یکقبول  و -قابل درک نباشند یاگر بعض یحت-یگوش کردن به هر استدالل یوقت گذاشتن برا یگر،زبان طرف د یادگیری

بهتر،  هایاستیاست که به س یعلم انشد ینا یراز. دهندیاطالعات را تا حد امکان بهبود م هستند که مبادله یاطالعات، اصول یانتخاب

 .شودیم یمنتهدر اجرا  یاسیس یماتتصم ییو کارا یربخشیتاث یشافزاو بر شواهد،  یمبتن گذارییاستس

 یهاتفاوت رایترجمه سخنان، بهتر ساخت، ز یاارتباط  یبرقرار هاییتفعال یلهبوس یبه آسان توانیرا نم یدانش علم انتقال

 ینب یادیبن یهاتفاوت یگر،عبارت د. بهمانندیارتباط، پابرجا م یممکن در برقرار یهاتالش ینبرغم بهتر یحت یادی،بن یساختار

اسازگار هستند. اصوال ن یعموم گذارییاستو س یعلم یند. فرآشوندیم ی، اساسا مانع از انتقال دانش علمیاسیس یستمعلم و س یستمس

علم،  ستمیاست. کارکرد س« قدرت» یاسی،س هاییستمخاص س یارتباط یطاست، مح «یقتحق»علم،  یستمخاص س یارتباط یطمح

 یقاز طر یاممجموعا الز یماتیتصم یدتول یاسی،س یستمس کارکرد کهیپژوهش است، درحال یندهایفرآ یقاز طر یددانش جد یدتول

آنها  یتمشروع یا یارکه اخت کنندیاستفاده م یگرمنبع د یک صرفا به عنوان یاز دانش علم یاسیس یگرانقدرت است. باز یندهایفرآ

 یمفاهم لزوما از گفتگو درباره یاستس عالوهندارند. به یاعالقه یپژوهش علم یجنتا یا یعلم یتخواهد داد. آنها به معقول یشرا افزا
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نها در آ یبرا یگریاست؛ آن صرفا راه د یشناختفاقد کارکرد معرفت برندیکه آنها بکار م ی. دانش علمبردینفع نم یعلم

 کردنموجه  یاز تخصص دانشمندان برا کنندیتالش م گیرانیم. تصمکندیبه منافع خود و کسب قدرت فراهم م بخشییتمشروع

 یبانیبق باشد پشتنطآنها م یبا انتظارات و باورها شانیعلم یجکه نتا ییاز آنها یناستفاده کنند و بنابرا شانیاسیس یهامنافع و برنامه

 ر جامعهکه د یمدت مختلف و روابط قدرتمنافع کوتاه یطدر شرا یعمل جمع یدهبه طرف سازمان یاستس یگر،. از طرف دکنندیم

 کنندیاده م( استفیعلم یهاساده )در مقابل استدالل هاییاماغلب از پ یاسیس یگرانباز ین،. بنابراشودیم یریگدارد جهت دمدرن وجو

موارد،  ارییدارند. در بس یازباز هستند ن ینمع یاسیس یمتصم یک یبرا یاستس یهاکه پنجره یادر همان لحظه یعلم یجبه نتا یا

علم و  ینارتباط ب یجادا جه،یبمانند. در نت یشتراطالعات ب یدتول یمنتظر علم برا توانندیو نم یرندبگ تصمیمفورا  یدبا یاسیس یگرانباز

 دشوار است. ها،یستمس ینا یادیاوت بنبه علت تف یاستس

متعدد  یگرانباز ینروابط چندگانه قدرت ب یجهدر جامعه، نت یماتاست که تصم یدهعق ینا یبه معنا یاستاز علم س دیدگاهی

متحدان » ،«یمتحدان داخل»چهار نوع متحد مختلف را، شامل  توانمی. کنندیتحقق منافع خود تالش م یبرا یگرانباز کهیناست و ا

 یگران،باز همه یبا. تقر]1[ دارند یکه هر کدام از علم استفاده متفاوت کرد، مشخص «متحدان خردمند» و «یادگیریمتحدان » ،«یرونیب

قدرت در  اینکه یبعج یامپ ین. بنابراکنندیخاص باشند، به انتقال دانش کمک م یگرانباز یگرکه قادر به مسلط شدن بر د یمادام

است که به علت همه جا حاضر بودن روابط  یزخبر خوب ن ینشامل ا ی،علم هایداللو نه است گیردیم یممورد انتقال دانش تصم

شان از ع قدرتکه با استفاده از مناب تریرومندن یگرانباز یافتندر صورت  یزن تریفضع یگرانباز یاست،متفاوت قدرت در جامعه و س

 یه اجراب ی. استدالل آن است که انتقال دانش علمدارند یکردن دانش علم یعمل یبرا ییهاشانس کنند،یم نییبادانش پشت ینا

 قدرت(. )مدل علم به اضافه شودیافزوده م یعلم یهاکه به منتخب استدالل شودیحاصل م یبه سبب قدرت یاسیس

بلکه در مورد کسب و حفظ قدرت  یست،موثر مساله نحلِ  اول، درباره در درجه یاستکه ساست  یعاد یاست،در علم س

لم بکار به جز خود ع یلیرا به دال یدانش علم یباندارند بلکه تقر یابه حل مساله، اصال عالقه یاسیس یگرانباز ی،است. در موارد

 یبستگ یزن یاسیفاوت سمت نیگراباز یبرا اشیبلکه به سودمند یعلم یفیتنه تنها به ک یتخصص علم یریبکارگ ین،. بنابرابندندیم

به  توانیه نمک کنندیم یهتک یهنجار یهابر جنبه یکم تا حددست یماتآن است که تصم نیهستند، به مع یاسیس یمات،دارد. تصم

طالعات کنند؛ بلکه، ا یتطور کامل هدارا به یاسیس یماتتصم توانندینم یگرفت. اطالعات علم یمآنها تصم درباره یلحاظ علم

 ازند.را از موضوعات مرتبط با علم آگاه س یاسیس ازیگرانب یاسی،س گیرییمو تصم سازییمکمک به تصم یبرا توانندیم یعلم

ا(، از دانشگاه در اروپ یعیمنابع طب یاستنام علم سشمار و بهانگشت یدبوچر و پروفسور مکس کروت )از اسات یکلما دکتر

 یاییم و پوقدرت عل»تحت عنوان  جدیدشان کتابدر  المللی،ینو ب یمل یهااز تجربه یریگآلمان، با بهره ینگنجرج آگوست گوت

 ینب بهبود ارتباطات یبرارا  یشخو ییاجرا-یعلم یدستاوردها یدترینجد، «زیستمحیط ینهدر زم یموفق دانش علم انتقال: جهان

)این کتاب توسط نویسنده این مقاله ترجمه شده  ]1[ اندداده یهارا یعی/منابع طب یزیستیطمحهای آب/ و اجرا در بخش یاستس ،علم

یا همان  Research-Integration-Utilization) «پاب» یبه نام مدل انتقال دانش علم یخود را در مدل هاییافته یشان. ااست(

ها در مورد از آن ینصورت گرفته، که چند یمطالعات مورد یو معتقدند طبق بررس کنندیعرضه م (برداریبهره -ادغام-پژوهش

را به  یلمانتقال دانش ع یندپاب، فرآ یلیشده است. مدل تحل ییدمدل تا ینبودن ا یاند، صحت کاربردداده شده یحکتاب توض آن
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 نندکیم یرویپ منطق جداگانه یککه هر کدام از  کندیم یف)ب( تعر یبردارم پژوهش )پ(، ادغام )ا( و بهرهومدا یندعنوان فرآ

  .(1)شکل 

 

 
 مدل انتقال دانش علمیِ پاب -1شکل 

 

 یاسیس ماتیبر تصم توانندیم زیستیطمحآب و مرتبط با  یاست که تحت آن اطالعات علم یطیشروع مدل پاب شرا نقطه

 گذاریتیاسبه س یاست که در انتقال دانش علم یعوامل مهم ییشناسا یبرا یلیابزار تحل یکپاب  مدل( اثر بگذارند. ییاجرا و)

آن  یابیرزانتقال دانش و ا یبه بهساز تواندیم ی،موارد انتقال دانش علم یلمدل عالوه بر مساعدت به تحل ینا ین،موثر هستند. بنابرا

پژوهش  هایآلهیدکه با ا یتبه صور کندیفراهم م یانتقال دانش علم یمتحک برای یامدل پاب، شالوده یگر،کمک کند. به عبارت د

که مدل پاب ارائه  یحلشده است. راه یتهدا یساالربر مردم یمبتن یاسیس گیرییمگرا و تصمباال، ادغام کثرت یفیتمستقل ک یعلم

ادغام،  خاص، به نام یتفعال عرصه یک یقاز طر ییاجرا خشب یبرداردادن آن با بهره یوندمستقل نگه داشتن پژوهش، اما پ دهدیم

 یریگجهت یاجتماع یازهایو ن یاخالق یکه به طرف هنجارها یعلم یجبه انتخاب نتا یگرانباز یعاست. در داخل ادغام، شمول وس

 .دهدیم یدانم شوندیم
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 بندیجمع

االر، سفن یا یخط یهامدل توان بهوجود دارند که از آن جمله می یانتقال دانش علم متفاوتی برای یانتخاب هاییکردرو

 هایکردرو ین. ااشاره نمود مدل پاب یتارتباط، و در نها یجادو ا یدتولهم یهامدل ی،کارکرد یهامدل یستمی،مختلف س یهامدل

زیست در بخش آب و محیطداشته باشد.  یاسیس یماتبر تصم یریتاث تواندیکه تحت آن، علم م اندشرایطیکردن  یاقادر به مه

 «علم شدنییاسس»و  «یاستس شدنیعلم»بین باید به فرق  .استها برجسته مدل یرمدل پاب نسبت به سا هاییتو قابل هایژگیو

 یضرور زیستیطمحآب و  یلدر مسا ییبه شکوفا یدنرس یبرا یاستعلم و س شدو بخ یناستقالل اهمچنین قبول کنیم که . بپردازیم

زیست ارتباطی ایجاد کنیم باید از مدل پاب بهره ببریم. خواهیم بین علم و سیاست در موضوعات آب و محیطمعتقدم اگر میاست. 

ندی الزم است نسبت به ساختاربپس با وجود داشتن بخش علم )دانشگاه( و بخش سیاست )سازمانی و اجرایی( در کشور، اکنون 

لم پایدار و در راستای ع ینزم یرانا یعتخوب طب یو حکمران یسازگفتمان یبرا است یگاماین قابلیت، بخش ادغام کوشا باشیم. 
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