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چکیده
به نظر میرسد در سالهای اخیر در فضای دانشگاه شاهد شکلگیری عقالنیتی
هستیم که سطوح مختلف تعامالت میان مجموعهی دانشگاهیان را تحت تأثیر قرار
داده است .عقالنیت ابزاری یا آنچه از آن با عنوان بازیگر خردمند یا انتخاب عقالنی
یاد میشود ،بر قرائتی اقتصادی از انسان استوار است .در این تلقی ،عقالنیت چیزی
جز محاسبهی سود شخصی نیست .در این تلقی انسانها فقط در پی بیشتر کردن
سود شخصی خویش هستند که یعنی بیشینهکردن درآمد ،کمینهکردن کار و زحمت،
بیشینهکردن فراغت و راحتی و امثال آن .نوع دیگری از این رفتار ،موضوع سواری
رایگان یا مجانی 2است که در آن برخالف همکاری ،نوعی روند مسئولیتناپذیری
حاکم است و فرد به بهرهبرداری از حاصل دسترس و زحمت دیگران میپردازد ،بدون
اینکه هزینهی الزم در معنای صرف وقت ،تعهد ،مسئولیت و انرژی را انجام داده
باشد .هدف این پژوهش ،تأملی انتقادی از این منظر به محیط دانشگاهی است تا
امکانی برای بهبود چنین عقالنیتی فراهم شود.
کلیدواژهها :عقالنیت ابزاری ،دانشگاه ،اخالق ،عقالنیت موسع
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مقدمه
عقل یا عقالنیت نیرویی است که با استفاده از آن جهان و قوانین و پیچیدگیهای هستی
برای ما معنا پیدا میکند .عقالنیت ،اصطالحی با معانی متفاوت و الیههای زیاد است.
یکی از محققان از انواع عقالنیت یا عقل؛ عقل ابزاری ،عقل متافیزیکی ،عقل عملی،
عقل نظری ،عقل مفهومی ،عقل شهودی ،عقل قدسی ،عقل عرفی ،عقل کلی ،عقل
جزئی ،عقل تجربی ،عقل بالقوه ،عقل بالملکه ،عقل بالفعل ،عقل مستفاد ،عقل فعال،
عقل اول و عقول طولی و عرضی یاد کرده است .از همین رو میتوان گفت هر جامعه،
بسته به اینکه از کدام بعد و الیهی آن بهرهمند شود ،فرهنگ و تمدنی خاص پیدا میکند
(پارسانیا .)1381 ،به همین سیاق میتوان استدالل کرد که در هر مجموعه یا سازمانی
بسته به اینکه چه شقی از عقالنیت رواج پیدا کند ،میتواند آثار و نتایجی از خود بر جای
گذاشته و در جهتگیری کلی و اهداف آن تأثیرگذار باشد .در میان شقوق و گونههای
مختلف عقالنیت ،در سالهای اخیر در فضای دانشگاه شاهد رواج روزافزون عقالنیت
ابزاری هستیم .گونهای از عقالنیت که تکیهگاه و جهتگیری اصلی آن بر محاسبات
مبتنی بر سود و زیان مادی استوار است .در این نوع از عقالنیت ،همهچیز از عینک میزان
فایدهی مترتب بر آن نگریسته میشود و عملی عقالنی شمرده میشود که بیشترین سود
و کمترین هزینه را به همراه داشته باشد .در نسبت میان سود و هزینه ،این نوع عقالنیت
بر بیشینهسازی سود و کمینهسازی هزینه در معنای صرف وقت و زمان و انرژی استوار
است .رواج این نوع عقالنیت ،دانشگاه را که یک موسسهی علمی -خدماتی است و هدف
و رسالت آن بر عهده داشتن کارکردهایی همچون تولید دانش (پژوهش) ،انتقال دانش از
نسلی به نسل دیگر (آموزش) ،نشر و اشاعهی دانش از طریق تربیت نیروی انسانی
متخصص برای ارائهی خدمات متنوع در جامعه ،تحقق جامعهپذیری جوانان برای عبور
از فردیت و رسیدن به حیات جمعی ،مدیریت دانش و پژوهش با عنایت به نیاز روزافزون
جامعه (یمنی )4 ،1388 ،است را تحتالشعاع قرار میدهد .از طرف دیگر دانشگاه را به
یک بنگاه و مجموعه اقتصادی صرف تبدیل میکند که تعامالت درونسازمانی آن بیشتر
بر مبنای مناسبات میان بنگاههای اقتصادی خواهد بود .رفتاری که بهنوعی بازتولید
مناسبات حاکم بر انسان اقتصادی است .قرائتی از انسان که وجه اقتصادی آن پررنگتر
از سایر وجوه است .این پژوهش با نظری انتقادی بر رواج این نوع از عقالنیت قصد دارد
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تا پیش از فراگیر شدن ،امکانی برای گفتگو در باب این موضوع گشوده شود تا بتوان از
تسری آن جلوگیری کرده و به اصالح آن همت گماشت .در این راستا ،این مقاله ابتدا به
بحث در باب عقالنیت ابزاری بهعنوان کنش حاکم بر انسان اقتصادی خواهد پرداخت و
در ادامه ،نتایج انعکاس این رفتار در فضای دانشگاه را بررسی و راههای برونرفت از آن
را اشاره خواهد کرد.
انسان اقتصادی و عقالنیت ابزاری
برای سالهای متمادی مدل بازیگر خردمند یا مدل عقالنی که با تعابیر دیگری چون
عقالنیت ابزاری ،بازیگر خردمند ،اختیار عاقالنه و انتخاب عقالنی یاد میشد ،به نحوی
قابلتوجهی مدعی توضیح ،تبیین و تجویز الگوهای رفتاری میان انسانها بود .مدلی که
معتقد بود نهتنها در مواجهه با طبیعت و یا آنچه در دایرهی عقالنیت پارامتریک قرار
میگیرد کاربرد دارد ،بلکه در وجهی دیگر گویای تعامل میان بازیگران و کنشگران دیگری
نیز هست که آنها نیز از قوه اختیار برخوردار بوده و کنشهای خود را بر مبنای محاسبات
عقالنی سامان میدهند و به عبارتی وجه استراتژیک دارد .سرچشمهی آنچه بهعنوان
عقالنیت ابزاری به شکل منسجم ارائه شده است ،به آرای وبر از انواع کنش برمیگردد.
او ضمن تفاوت گذاری میان کنش و رفتار از چهار نوع کنش بحث میکند و میان چهار
کنش یا عقالنیت معطوف به هدف ،معطوف به ارزش یا ارزشمدار ،عاطفی و سنتی
تفاوت قائل است .ازنظر او در کنش عقالنی معطوف به هدف هر کنشگری وقتی یک
اهدافی از آن کنش دارد و ابزارها و وسایلی موردنظر را نیز فراهم کند ،او یک کنش
عقالنی معطوف به هدف انجام داده است (آبراهامز .)1363 ،این نوع عقالنیت وجه
اخالقی و فلسفی ندارد .چراکه دستیابی به هدف از هر ابزار ممکن موردتوجه قرار گرفته
است .برای مثال ایاالتمتحده امریکا هدف را تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم قرار داده
است و برای رسیدن به آن دست به بمباران هیروشیما و ناکازاکی میزند .وبر تعابیر
متعددى از عقالنیت رسمى ابزارى ارائه داده است.
 .1آگاهى کن شگر از هدف و یا تمایل آگاهانه کن شگر براى د ستیابى به هدف ،عملى عقالنى
تلقی شده است.
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 . 2در صورتى عمل عقالنى است که بیشترین بهره و سود و یا دستیابى به نتیجهی مطلوب
موردنظر با شد .در دنیایى که عقالنیت بوروکراتیک بی شتر شود ،عقالنیت ذاتى کمتر مى شود
و مردم کنترل نیروهایى که زندگى شان را شکل مىدهد ،از د ست مىدهند .در این معنى دو
حالت ذهنى و عینى موردنظر است.
الف .حالت ذهنى :عمل عقالنى موردنظر است که تنها اعتقاد به سود و زیان موردنظر باشد.
ب .حالت عینى :که در عمل ،محاسبه و حسابگرى بیشترین سوددهى وجود داشته باشد (آزاد
ارمکی .)45 ،1375 ،بنابراین عقالنیت ابزاری موردنظر وبر ،عبارت از محا سبهی هدفمند ابزار
خیلی کارا و مؤثر برای دستتتیابی به هدف استتت .بهعبارتدیگر ،در این عقالنیت عمل را با
ستتلطهی قواعد عقالنی و علمی محاستتبه پذیر جهت دادهاند که به معنی کارکرد مستتتمر و
طوالنی با بی شترین مقدار سوددهی ا ست .بهبیاندیگر ،عقالنیت ابزاری یعنی کارایی ابزار و
انتخاب آن بر استتتاس جریان فکری بهتر با دور کردن عناصتتتر مذهبی ،اخالقی و فرهنگی
(کریمی مله .)40 ،1377 ،در تعاریفى که از ان سان اقت صادى مطرح شده ،عقالنیت ابزارى یا
بیشتتینه ستتاز یکى از ویژگیهای این الگوى انتزاعى معرفی شتتده استتت .نوع آرمانی ،عبارت
است از مفهومی که مشخص ًا برای رفتار انسان و آثار رفتار انسانی مناسب است .اقتصاددانان
برای بیان رفتارهای اقتصتتادی ،نوع آرمانی به نام انستتان اقتصتتادی طرح کردهاند .در میان
برداشتتتهای متفاوتی از انستتان ،در معنای انتزاعی و ارمانی ستتخن از انستتان اقتصتتادی نیز
میتوان طرح کرد .نوع آرمانی ن شانگر الگویی بهد ستآمده از انتزاعات ذهنی ا ست ،برآمده از
منشأ خارجی است و جنبه عینی و ملموس دارد .در انسان اقتصادی الگوی عقالنی بهطورکلی
ان سان بازیگری؛ خردمند ،منفعتجو ،خودپر ست ،بهینه خواه محا سبهگر و هدف محور ا ست.
چنین تلقی از ماهیت انستتان ریشتته در حضتتور بستتیار پررنگ اقتصتتاددانان در نظریههای
تصتتمیمگیری دارد .به باور هیوود بهطورکلی الگوهای تصتتمیمگیری که بر عقالنیت انستتان
تأکید دارند ،از نظریههای اقتصادی ناشی شدهاند که خود آنها از فایدهگرایی برآمدهاند و باور
به آنچه اصتتطالحاً انستتان اقتصتتادی خوانده میشتتود ،در کانون این نظریهها قرار دارد .باور
مذکور الگویی از ماهیت ب شر ا ست که به پیگیری منفعت طلبانه ر ضایت مادی تأکید میکند
(هیوود .)572 ،1389 ،تو ضیح پدیده های سیا سی بر ا ساس چنین رویکرد و تلقی از ان سان
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سابقه دیرینهای دارد که به اقت صاد رفاه ،لیبرالی سم و فایدهگرایی قرن نوزدهم و آثار اقت صاد
سیا سی دانان کال سیک مانند آدام ا سمیت و نوی سندگانی چون جان الک و توماس هابز باز
میگردد (مارش و استوکر .)132 ،1387 ،این نظریه اصل سودمندی و اصالت نفع شخصی را
مبنای کنش و رفتار انستتتان ها میداند .بر این استتتاس نظریه ،انتخاب عقالنی درحالی که
پیچیدگی انگیزهی ان سانی را ت شخیص میدهد ،چنین ت صور میکند که افراد به دنبال منافع
شخصی خود هستند و مفهوم منفعت شخصی دارای کشش بالقوهی زیاد است (همان.)134 :
از نظر اقتصاددانان کالسیک تحقیق درباره روابط اقتصادی ،فقط باید از جنبهای صورت گیرد
که در افراد انسانی ،کلی و مشترک باشد و انسان را از همه صفات و عوارض دیگر غیر از نفع
شخصی تجرید کند .ویژگی اساسی این نگرش این است که انسانها وقتی بهطور طبیعی در
ج ستجوی تمتّع بی شتر با کو شش کمتر ه ستند ،منطق محا سبهی عقالنی این ا ست که با
کمترین هزینه ،حداکثر رضایتمندی خاطر انسان فراهم شود .در این استدالل ،فرض اساسی
نئوکالستتیکها مبنی بر آنکه نفع مادی شتتخصتتی یگانه محرک و انگیزه برای فعالیتهای
ان سان است ،پنهان است (تفضلی .)217 ،1375 ،این منظر ان سان شناختی حتی نیات همنوع
خواهانه و خیرخواهانه را نیز از منظر نفع شتتتخصتتتی تحلیل میکند .استتتمیت به تبعیت از
فیزیوکراتها انگیزهی خودخواهی و نفع شخ صی را قاعده عام و جهان شمولی میداند که بر
تمام رفتارهای اقتصادی انسان حاکم است .او میگوید :کسی که برای نجات دیگری از خطر
غرق شدن خود را در همان خطر میاندازد ،نه به خاطر آن ا ست که در ذهن او دفاع از جان
دیگران ،اصتتلی اخالقی مطلق استتت ،بلکه مثالً بدین دلیل استتت که میترستتد در غیر این
صتتورت به بزدلی یا عدم همدردی با همنوع متهم گردد ،شتتاید هم گمان میکند از این راه
ستتود مستتتقیمی عاید او میشتتود یا آنکه فردی که در خطر غرق شتتدن استتت ،در فرصتتت
دیگری خدمتی مشابه برای او انجام خواهد داد (جونر .)278 ،1362 ،مراد از این نوع عقالنیت
در فضای دانشگاهی بهطورکلی با مفهوم صنعت دانش متفاوت است .صنعت دانش ،ناظر بر
تغییر در جهتگیری تولید دانش از یک امر فرهنگی صرف یا یک مقولهی معرفت شناختی و
بهمثابهی دستاورد ذهنی دیده نمی شود بلکه با منطق غالب اقتصادی و قواعد بازار موردتوجه
قرار میگیرد (فراستخواه .)205 ،1389 ،بر این اساس ،دانشگاه بهمثابهی بازاری است که در
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آن عامالن و ذی نف عان مختلفی از جم له تول یدکن ند گان دانش ،انت قالده ند گان دانش،
تبد یلکنندگان دانش و مشتتتتریان و مصتتترفکنندگان دانش در بازار دانش عمل میکنند.
کاالیی شدن ،تجاری شدن ،شرکتی شدن دانش ،رقابتی شدن دانش ،فراگیر شدن دانش،
استاندارد شدن دانش و جهانی و بینالمللی شدن دانش از جمله ویژگیهای این نوع از دانش
استتتت ( قانعی راد و هم کاران .)46 -44 ،1392 ،اگر چه این نوع تغییر تحول در ماه یت
دانشتگاهها خود میتواند آستیبهای زیادی را در پی داشتته باشتد از جمله اینکه دانشتگاه و
محیط علمی را تحت تأثیر ف ضای بازار قرار داده و دان شگاه انعکا سی از بازار و مکانی سم آن
دیده شود اما آنچه بی شتر مدنظر و توجه عقالنیت حاکم بر مجموعه دان شگاهیان ا ست ،نه
ارتباط میان دان شگاه و محیط بیرون از دان شگاه .رواج عقالنیت ابزاری در میان دان شگاهیان
در حوزههای مختلفی از جمله در روابط میان ا ساتید بهویژه ا ساتید قدیمی و ر سمی و ا ساتید
جوان و پیمانی ،میان اساتید و دانشجویان و میان اساتید با نشریات و مجالت پژوهشی خود
را نشتتان میدهد .این روابط نه مبتنی بر روابط و اخالق حرفهای بلکه گونهای از دادوستتتد و
بهرهک شی ا ست .برای مثال میتوان این نوع روابط را در ن سبت میان ا ساتید و دان شجویان
دید .در بسیاری مواقع مشاهده می شود که اساتید بدون کمترین زحمتی اسم خود را بهعنوان
نویستتندهی اول در مقاالتی که محصتتول علمی دانشتتجویان استتت مینویستتند .در تعریف،
نوی سندهی مقاله معموالً به ک سی گفته می شود که از طریق طرح ایده ،تهیهی پیشنویس و
چارچوب طرح ،همراهی در تمام مراحل نوشتتتتن اثر تا مرحلهی نهایی و پذیرش مستتتئولیت
علمی اثر ،سهم ا سا سی در پژوهش دارد .چند سالی ا ست که البته مقاالت و یاددا شتهای
دربارهی اصالح این رویه در رابطهی میان اساتید و دانشجویان نوشته شده است اما هنوز به
یک گفتمان رسمی و پذیرفتهشده در فضای دانشگاه تبدیل نشده است.
نتایج
بیآنکه قصتتد ارائهی قاعده کلی داشتتته باشتتیم و وجود چنینی عقالنیتی را به تمام محیط
دانشگاه تسری دهیم ،یکی از آفتها و آسیبهای اخالقی در فضای دانشگاهی ،مشاهدهی
زمینههای رواج چنین روحیه و عقالنیتی ا ست .روحیهای که در تعامالت مختلف دان شگاهی
در بین ا ساتید ،بین ا ساتید با دان شجویان ،ا ساتید با مجالت و ن شریات علمی و همچنین در
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تدوین رسالهها و طرحهای پژوهشی دانشجویان دیده میشود .فارغ از زمینههای ایجاد چنین
روحیه و عقالنیتی – که خود البته مجال مستتتوفایی میطلبد -واقعیت این استتت که چنین
عقالنیتی نوعی عقالنیت کممایه و عاری از وجوه هنجاری و اخالقی استتت و فضتتا و محیط
دانشگاه را به سمت رفتارهای مبتنی بر مفروضات انسان اقتصادی و مکتب سودگرایی سوق
میدهد .الزم به ا شاره ا ست که این روحیه و عقالنیت با آنچه ارتباط صنعت و دان شگاه و یا
ارتباط دانشتتگاه با جامعه گفته میشتتود ،از استتاس متفاوت استتت .تا حدود زیادی میتوان
ا ستنباط کرد که دان شگاه مجموعهای جدا از جامعه نی ست و متأثر از ف ضای جامعه ه ست.
ازاینجهت میتوان گفت بخش زیادی از دالیل رواج این نوع از عقالنیت متأثر از متغیرهای
برون دانشگاهی است؛ اما واقعیت این است میبای ست مرزهای اخالقی و ارزشی در دانشگاه
را با حستتاستتیت بیشتتتری حفو کرد و در برابر آنچه ارزشهای اخالقی ،فرهنگی و ارزشتتی
دانشتتگاه را خدشتتهدار میستتازد ،مواظبت کرد .این امر میبایستتت با پیگیری دو دستتته از
سازوکارها بهصورت توأمان در دستور کار قرار گیرد .سازوکارهای برونسازمانی که تا حدودی
دغدغه ی معاش و معیشت مجموعه دانشگاهیان را به میزان زیادی حل کند و از طرف دیگر
سازوکارهای درون سازمانی از طریق ا صالح رویهها و د ستورالعملهای آموز شی و پژوه شی
که نگاه کمی به ارتقا و طی مدارج علمی دارند .آنچه به نام عقالنیت ابزاری برآمده از ان سان
اقتصادی در فضای دانشگاه کموبیش شاهد آن هستیم از یکجهت به معنای نادیده گرفتن
ارزشهای ان سانی ا ست .رابرت الیس تام سون در و صف ان سان اقت صادی میگوید :او یک
ما شین آزمند و طمّاع ا ست که تنها با انگیزههای آز و تمایل به تو سعه و گ سترش تحریک
می شود (هادوی نیا .)1382 ،عقالنیت ابزاری با توجه به تف سیر کممایه و م ضیق از عقالنیت
انسان به معنای خالصه کردن انگیزههای انسان در منفعت مادی موردانتقاد فیلسوفانی که از
منظر اخالقی به تبیین انگیزهها و کنشهای ان سانی مینگرند ،مو سوم به فیل سوفان اخالقی
قرار گرفته ا ست .غلبه این نوع عقالنیت در ف ضای دان شگاه باعث رواج منا سبات غیراخالقی
شده ا ست .آنچه فیل سوفان اخالق در این زمینه پی شنهاد میکنند ،شاید در این زمینه بتواند
راهگشتتا باشتتد .ازنظر آنها چنین رهیافتی به عقالنیت در درجهی نخستتت با ذات و ماهیت
انسان و یا به تعبیر اسالمی با فطرت بشری ناسازگار است ،چراکه از غریزهی منفعت طلبانه
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و غریزه زیادهطلبی ان سانی ن شاءت میگیرد و نه از عقالنیت راهجو و یا روحیهی معنوی او و
مستتتائلی چون آرمانها ،اراده و انگیزشهای منحصتتتربهفرد انستتتانی در این نوع روحیه و
عقالنیت جایی ندارد (ستتیف زاده .)359 ،1384 ،ازنظر آنها دایرهی عقالنیت بستتیار فراتر از
نگاه ابزاری است و چارهی کار حرکت به سمت حاکمیت چنین عقالنیتی است .تامس

نیگل1

با ادلهی فراوان ثبات میکند نوعدوستی از مقتضیات عقالنیت است (لیتل)101-99 ،1388 ،
یا تالش جان رالز برای گنجاندن مفهوم انصاف 2در تصمیمگیری سنجیده ،نوعی تالش برای
برونرفت از پیامدهای عقالنیت مضتتیق و کممایه استتت (رالز .)1383 ،آمارتیا ستتن 3در نقد
چنین نگاهی به ان سان معتقد ا ست ان سان اقت صادی خالص ،هالویی اجتماعی بیش نی ست .با
چنین تلقی کممایه از عقالنیت ،بستتتیاری از رفتارهای واقعی آدمیان را نمیتوان بر حستتتب
انگیزهی بی شینه کردن فایده تبیین نمود و آمارتیا سن بر آن ا ست که بهجای عقل سودجو و
بیشتتتینهطلب ،مفهوم وستتتیعتری از عقل عملی را پیشتتتنهاد کند که تعهدات ،دالیل غیر
سودجویانه و ا صول اخالقی از جمله ان صاف و حق شناسی و غمخواری را نیز در برگیرد .وی
عقالنیت را بستتی پیچیدهتر از آن میداند که مدل ستتاده بیشتتینه کردن فایده افاده میکند و
ا صول اخالقی و پابندی به تعهدات را از ارکان عمده و ویژهی آن برمی شمارد (لیتل،1388 ،
 .)99-101چنین تلقی از انسان به اعتقاد لیتل در تجرید خصایص فرهنگی رفتار آدمی افراط
کرده است و لذا از رفتار واقعی اجتماعی انسان به دور افتاده است .به باور وی به همین دلیل
عالمان علم االجتماع تفسیری ،طالب توصیفی پرمایه 4از رفتار انسان هستند؛ یعنی به دست
دادن شتتترحی تفصتتتیلی از هنجارها ،ارزشها ،مجازها ،5مبانی فرهنگی ،باورها و آداب دینی
برای تبیین رفتار آدمی؛ بنابراین دایره عقالنیت باید بسیار گستردهتر باشد تا اصول ارزشی و
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اخالقی را به نحوی از انحاء در مفهوم عقالنیت منظور شود .از نظر فیلسوفان مکتب انتقادی
میتوان با عقالن یت متکی بر م فاه مهی گفتگو و به مواج هه با عقالن یت ابزاری پردا خت.
(هابرماس .)1384 ،غلبهی چنین رهیافتی گذشتتتته از بعد غیراخالقی آن ،تأثیرات منفی و
نامناسبی را نیز بر جای گذاشته است که به برخی از آنها اشاره میشود .از جمله غلبهی این
نوع عقالنیت در تعامل میان مجموعه دانشتتگاهیان ،شتتکلگیری نوعی رابطهی بهرهکشتتی
علمی است که برخی از آن بهدرستی با عنوان «کولبری علمی» یاد میکنند .اختصاص منافع
حاصل از یک پژوهش به خود بدون صرف کمترین وقت و انرژی مصداق این نوع بهرهکشی
علمی ا ست و موجبات نار ضایتی و خاطر ناخو شایند برای ک سانی خواهد شد که به اجبار و
تحت شرایط خاصی مجبور به ذکر نام کسانی میشوند که نقشی در نگارش اثر نداشتهاند .از
دیگر آثار رواج این نوع تعامالت در محیط دان شگاهی ،شکلگیری رقابت نابرابر در دان شگاه
است .با توجه به دسترسی نابرابر به دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،مجالت و رسالهها شاهد
وجود نوعی رقابت نابرابر میان اعضای هیئتعلمی در دانشگاه هستیم که باعث کسب مدارج
و رتبههای علمی در برخی دان شکدهها و ر شتهها تو سط ا ساتید و عقب ماندن برخی دیگر از
این قاف له هستتتتیم .غل به و رواج این نوع عقالن یت آ ثار دیگری نیز دارد .از جم له عدم
شتتکلگیری روح جمعی و همکاری گروهی در دانشتتگاه بهویژه در شتترایطی که بستتیاری از
فعال یت های علمی همکاری و همفکری را طلب میکند .تکیه بر منافع فردی باعث نادیده
گرفتن منافع دیگران و تصتتور آن بهعنوان تنها معیار و ستتنجه ،باعث در حاشتتیه قرار گرفتن
منافع جمعی و به تبع آن همکاری جمعی استتت .این مهم در رستتالت دانشتتگاهیان بهعنوان
یک مجموعهی مهم نیز تأثیرگذار است.
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