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 سخن نخست

 

 بسم الله الّر حمن الّرحیم
 

نظام آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران، خصوصاً آموزش علوم 

پزشکی در طی چهار دهة پس از انقالب اسالمی، تحوالت شگرفی را 

تجربه نموده است. تحوالت جمعیتی، تغییرات اقلیمی، رشد چشمگیر 

تغییر چهرة سالمت و بیماری، تغییرات اساسی در فرهنگ کار و فناوری، 

کارآفرینی و ارزش آفرینی و ... همگی از جمله عوامل اثرگذار بر تحوالت 

ای مدیریت گونهسریع نظام آموزش عالی در کشور ماست که البته به

های اند و امروزه شاهد دستاوردهای ارزشمند این نظام نیز در عرصهشده

 گویی، علم و فناوری هستیم. پاسخمختلف 

های آموزش عالی، خصوصاً آموزش عالی اما حرکت متحوالنه نظام

های علوم پزشکی به منظور کند که دانشگاهسالمت در جهان، ایجاب می

های رقابت جهانی، سیر این تحوالت را شناخته و در کنار ورود به عرصه

ی ملی، برنامة روشنی در گویی به نیازهاتالش مضاعف به منظور پاسخ

های نوین دانشگاهی ایجاد نمایند؛ چرا که جهت همسویی بیشتر با نسل

های هزارة سوم در عرصة دانش و فناوری، ناظر به این گردونة رقابت

 تحوالت است. 
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ترین گام در بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی و شاید اولین و مهم

ا هیجاد بستری برای تغییر دیدگاههای نوین دانشگاهی، اسویی با نسلهم

(Paradigm shift) های مثبتدر سطح کالن سیاستگذاری و ایجاد نگرش 

ها است. در این میان، آموزش، و تحولی به ساختارهای سنتی دانشگاه

توانمندسازی و آگاهی بخشی به سیاستگذاران، قانونگذاران، مدیران و 

ترین اقدامات خواهد ز اصولیدست اندرکاران حوزة آموزش عالی سالمت ا

ای هبود. در برنامة تحولی آموزش علوم پزشکی، نگاه جدید به دانشگاه

ه های طرح تحول، بنسل جدید مدنظر قرار گرفته است و در یکی از بسته

 این مهم توجه شده است.

پور که از جمله فرهیختگان دانشمند گرامی جناب آقای دکتر نبی

ستند، از ابتدای زمزمة بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی در کشور ما ه

دانشگاهی، به این امر مهم واقف بوده و با تدوین و تألیف کتب و متون 

ای را در این خصوص آغاز نمودند که دستاورد شائبهسیاستی، تالش بی

های علوم پزشکی این حرکت مدبرانه، پیشروی تعداد زیادی از دانشگاه

های هزارة ختاری و حرکت به سمت دانشگاهکشور در حوزة تغییرات سا

 سوم بوده است. 

ایشان در مجموعة پیش رو، ساختارهای دانشگاهی نسل پنجم را با 

ن کند به خوبی تبییتوجه به آنچه که اقتضائات بومی کشور ایجاب می

رسد سند کم نظیری را در این حوزه، برای عالقمندان نموده و به نظر می

 اند. ارائه داده



 3 سخن نخست

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان، امیدوارم مطالعة این کتاب، 

زمینه را برای تحقق ساختارهای نوین دانشگاهی در کشور فراهم نموده 

تا شاهد درخشش بیش از پیش کشور عزیزمان در عرصة دانش و فناوری 

 باشیم.

 

 دکتر باقر الریجانی

 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 علوم غدد و متابولیسمرئیس پژوهشگاه 
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 پیشگفتار

 

 بسم الله الّر حمن الّرحیم
 

حول گانة تهای یازدهیکی از بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم

و نوآوری است که در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی جمهوری اسالمی ایران با پیشگامی و رهبری استاد فرهیخته و 

و  باشدجناب آقای دکتر باقر الریجانی در دست اجرا میگرامی دانشمند 

راسر کشور، همسو با نقشة راه های علوم پزشکی در سسان دانشگاهبدین

دارند. های نسل سوم، در این مسیر گام برمیحرکت به سوی دانشگاه

های آموزش ورای مأموریتدر های نسل سوم که مأموریت سوم دانشگاه

“ ی دانش تولیدی برای جامعهبرداربهره”قرار دارد همان  هاو پژوهش آن

ه باشند با دانشی کجبور میهای نسل سوم مباشد. بنابراین، دانشگاهمی

کنند برای جامعه نیز خلق ارزش کرده و به عنوان موتور محرکة خلق می

 ای خود نقش ایفا نمایند.اقتصاد منطقه

پروفسور وایسما، استاد نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه دلفت هلند، 

وم را های نسل سی و دینامیسم دانشگاهریگشکلبا یک تحلیل تاریخی، 

های آینده، در کتاب پرمغز خود با عنوان در یک گذار پارادایمی در دهه
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امّا به نظر  1ترسیم نموده است. 2009، در سال “دانشگاه نسل سوم”

ی سیستمی ارائه شده توسط انقالب هارساختیزرسد که با توجه به می

، 3و همگرایی پرشتاب علم و فناوری که در پیش رو داریم 2صنعتی چهارم

ایسما که و ترکوتاهها بتوانند این گذار پارادایمی را در زمانی بس دانشگاه

 ی کرده است، طی نمایند.نیبشیپ

آقای پاولوسکی از واژة دانشگاه نسل چهارم به عنوان خلق توسعة 

 201۵ای یاد کرده و سپس لوکوویکس و زوتی در سال محلی و منطقه

 ای ترسیمهای نسل سوم را به گونهتعریف را بسط داده و دانشگاه این

 وار، زیست محیط اقتصادیبه شکل فعال و کنشها بتوانند آننمودند که 

اجتماعی خود را شکل دهند. هر چند که این پژوهشگران تالش کردند تا 

دانشگاه نسل چهارم را در قلب مارپیچ سه گانة اتزکویتز )دانشگاه صنعت 

دولت( جای دهند ولی در این نوشتار ما به مفهوم دانشگاه نسل چهارم  و

در قالب مارپیچ چهارگانة کارایانیس و کمبل )دانشگاه، صنعت، دولت و 

 پردازیم.جامعة مدنی( می

در چند سال گذشته که این حقیر افتخار گفتمان با اندیشمندان را 

حرکت به سوی ”های برگزاری کارگاه در هنگامها در سراسر دانشگاه

                                                      
ر، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین،دانشگاه پور، ایرج. نبی 1

139۵. 
پور، ایرج. دانشگاه نسل سوم و انقالب صنعتی چهارم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی نبی 2

 .1397بوشهر، 
پور، ایرج. همگرایی علم و فناوری، رهیافتی به دانشگاه نسل سوم، انتشارات دانشگاه علوم نبی 3

 .1398پزشکی بوشهر، 



 7 پیشگفتار

به نارسایی مدل دانشگاه نسل سوم  است داشتهرا “ های نسل سومدانشگاه

را خلق کند آگاهی یافت. از نظر  انیبندانشنماید اقتصاد که تالش می

های اقتصادی جامعه را این اندیشمندان، دانشگاه نسل سوم به شدت پایه

خواهانه و انهای آرمهدف قرار داده است و ممکن است با ایده

گرایانه، به ویژة انسان شرقی، هم خویی نداشته باشد و بدین سان انسان

بتواند از ممکن است اندازد که دانشگاه نسل سوم ها را به دلهره میآن

جویی روح علمی و معناگرای آرمانی که انسان گرایی و معنویمدار تعالی

حالی است که مدل  شرقی در جستجوی آن است، دوری جوید. اّما این در

جامعة ”دانشگاه نسل چهارم در قالب مارپیچ چهارگانه، بر خلق 

تصاد اق”ورزد. در مقابل، دانشگاه نسل سوم که به تأکید می“ بنیاندانش

نگرد، برجستگی دارد؛ زیرا دانشگاه نسل چهارم به سوی می“ انیبندانش

نرمندانه و های هجامعة مدنی، رسانه و فرهنگ همگانی، هنر، پژوهش

نماید. از این رو، شاید مدل دانشگاه نسل یة هنر میل میبر پاهای نوآوری

 د. آیتر به نظر های ما بسیار مقبولچهارم برای گذار پارادایمی دانشگاه

های نسل چهارم، باید به این دو نکته توجه در پذیرش مدل دانشگاه

سیمای  اکنونهمهای ما که نشان داد که آیا ممکن است دانشگاه

وی به سبتوانند دارند را های نسل دومی )دانشگاه تحقیقاتی( دانشگاه

های نسل چهارم میل کنند؟ در پرداختن به این پرسش بسیار دانشگاه

های نسل های در حال گذار به دانشگاهمهم باید اشاره نمود که دانشگاه

م را که همان هایی از دانشگاه نسل چهارتوانند عناصر و ویژگیسوم می
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 ی با علوم انسانی و هنر است را پذیرا باشند. آغوشهمپرداختن به جامعه و 

تر نکتة دوم آن که یک دانشگاه نسل چهارم، یک دانشگاه تکامل یافته

انه گهای متصور در مارپیچ سهاز دانشگاه نسل سوم است که همة ویژگی

امعه مدنی و تأکید را در خود دارد و به آن مارپیچ چهارمی که همان ج

های در دانشگاههای اجتماعی است، افزوده شده است. از این رو، بر نوآوری

تواند در پذیرش تغییر ساختار می ما، حرکت به سوی دانشگاه نسل چهارم

 . واقع شود ترمقبولبسیار ها و عملکردی این دانشگاه

وم س های نسلدر این نوشتار، تالش شده است که مفاهیم دانشگاه

و چهارم، در همگامی با مفاهیم بنیادی گام دوم انقالب، تحلیل شوند و 

های هر دو مدل پتانسیل ،ی سطور آنالالبهتوان در از این رو می

ی راهبردهای عالمانة سازادهیپهای نسل سوم و چهارم، در جهت دانشگاه

 جستجو نمود. را گام دوم انقالب

ی هستند که در تولید نگرژرفکارایانیس و کمبل، اندیشه پردازان 

تولید  3و 2اند و مد نگریسته 1به فراتر از مدل خطی مد  ،مفهوم دانش

اخیراً بر مدل مارپیچ  هاآناند. دانش را برای جوامع پیشرفته معرفی نموده

ه چاپ ب اند و یک سلسله مقاالتی را در این زمینهتأکید ورزیده گانهپنج

را برای تولید دانش و نظام مّلی نوآوری  گانهپنجو مدل مارپیچ  رسانده

م به مارپیچ چهار« محیط طبیعی»معرفی کرده و مارپیچ پنجمی را به نام 

 کنشبرهممحیط زیست )محیط طبیعی( را در  هاآناند. در واقع، افزوده

از یک تیپ  هاآن ،اند. در این قالببا دانش و نوآوری به چالش کشانده



 9 پیشگفتار

 زتراهمبرند که البته آن را نباید نام می 3به نام دانشگاه مد جدید دانشگاه

نهادهای تولید دانش و  3با دانشگاه نسل سوم دانست بلکه از آنجا که مد 

نوآوری و نظام ملّی نوآوری را هدف قرار داده است در خود مفاهیمی 

 سوم را نهفته دارد.تر از مفهوم دانشگاه نسل بسیار گسترده

در پیوند با  ،دانشگاه 3شود که مفهوم مُد در این نوشتار، تالش می

در قالب  ،های نسل سوم و چهارمو دانشگاه گانهپنجهای مارپیچ مدل

ارائه شود؛ هر چند که در جستجوی متون “ دانشگاه نسل پنجم”مدل 

؛ امّا از آنجا میخوریبرنم« پنجمدانشگاه نسل»ای با عنوان به هیچ واژه

بر ی در براآورسرسامزیست محیطی، به عنوان یک تهدید  اتکه تغییر

 شکیببشر قرار گرفته و زیست او و کرة زمین را هدف قرار داده است، 

های ای نه چندان دور، ساختار منعطف و پاسخگوی دانشگاهآیندهدر 

چ پنجم های نسل سوم و چهارم( به مارپیهای آینده )دانشگاهنسل

گرایش یافته و رشد و تکامل دانش و نوآوری و “ محیط زیست طبیعی”

های فناورانه را با دیدگاهی زیست محیطی، و نه لزوماً خلق خالقیت

 ثروت محض، هدف قرار خواهد داد.

در بخش سوم این کتاب که مدل دانشگاه نسل پنجم ارائه شده 

پایة نوشتارهای بر « دانشگاه نسل پنجم»های تئوریک است، پایه

ی به لیوتحلهیتجزکارایانیس و کمبل ترسیم گردیده و سپس در بحثی 

)در مقایسه  هاآنهای های نسل پنجم و ویژگیهای خلق دانشگاهرانپیش

های نسل سوم(، پرداخته شده است. مفاهیم مطرح شده در این با دانشگاه
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 ای است برایآیند ولی روزنهبخش مقداری پیچیده و انتزاعی به نظر می

ل های نستوانند دانشگاهدرک مجموعه مقاالت کارایانیس و کمبل که می

پنجم را به عنوان سازمان نوین دانش و نوآوری نوید دهند؛ هر چند که 

 اند.را به کار نبرده“ دانشگاه نسل پنجم”واژة  گاهچیه هاآن

ایان سزاوار است از استاد ارجمند و فرهیخته، جناب آقای دکتر در پ

ی محققی، معاون محترم علمی فرهنگستان علوم پزشکی محمدعل

جمهوری اسالمی ایران که پرداختن به جایگاه دانشگاه نسل سوم در گام 

اند، از صمیم قلب دو انقالب را پیشنهاد فرموده و مشوق این حقیر بوده

م. از سرکار خانم دکتر کتایون وحدت که بازخوانی متن نمایسپاسگزاری 

را پذیرفتند، از جناب آقای دارا جوکار که طراحی، بازآفرینی تصاویر و 

ویرایش متن را انجام دادند، از سرکار خانم فاطمه مرزوقی و جناب آقای 

حسین آذری که در حروفچینی همت گماشتند و سرکار خانم زهرا صفایی 

رکزی دانشگاه که در دریافت مجوزهای الزم اقدام نمودند، در کتابخانه م

 نمایم.صمیمانه قدردانی می

های ی وجود دارد که این سلسله نوشتارها پیرامون نسلانیپایبامید 

ه های غنابخش در این زمینها بتواند موجب گشایش گفتماننوین دانشگاه

های کشور، در گام دوم انقالب، به گردیده و در ترسیم نقشة راه دانشگاه

گشا باشد. همچنین، های نوین تولید دانش و نوآوری، راهسوی سازمان

تواند وجود داشته باشد که شاهد خلق نیز می همتایباین امید 

های نسل پنجم در دامنة گام دوم انقالب اسالمی باشیم و دانشگاه



 11 پیشگفتار

های بلونیا، پادوا، مون پلیه، سالرنو، لووین و... در که دانشگاه گونههمان

ران های ایهای تمدن اسالمی شکل یافتند، دانشگاهاروپا با اثر از دانشگاه

انند در گام دوم انقالب همچون الگویی درخشنده در صحنة آموزش نیز بتو

 عالی، در گسترة جهانی، نقش ایفا نمایند.

 

 

 پورینبدکتر ایرج 

 ریز و متابولیسمهای داخلی، فوق تخصص غدد درونمتخصص بیماری

 عضو پیوستة فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 ی و رصد کالن سالمتپردازهینظری، نگارندهیآگروه 
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 اولفصل 

 نسل سوم هایدانشگاه

 گام دوم انقالب اسالمی ایران و

 در علم و فناوری
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 مقدمه

دانشگاه نسل اول  ارتدانشگاه در ایران در قالب و ساخة توسع

در حال  ،میالدی 70ة با دهمقارن  ،پنجاه شمسیة در ده ،)آموزشی(

ة هایی نیز در جهت توسعگام هنگامی خود بود و در همین گذار رشد کمّ

ها در جهان از دانشگاهة ین در حالی بود که توسعاما ا ؛کیفی برداشته شد

ا بدانشگاه در ایران ة به زبان دیگر توسع .آغاز شده بود 19ابتدای قرن 

 ةعقب افتاده بود. در طی این دوره، تحت پروژ ،دنیای پیشروسال از  170

 یگرمشتپبه سبک غربی و به  انهیاقتدارگراة مدرنیزاسیون دولتی و توسع

تولید نیروی های آنگلوساکسونی، رهای نفتی با الگوی دانشگاهالد دریافت

 شد. یگذارهدفانسانی متخصص برای دولت بوروکراتیک، 

تغییرات ة ها در زنجیراسالمی، دانشگاهشکوهمند انقالب  با آغاز

 پدرساالرانه وگرایانه های کمالبرخاسته از بینشپرشتاب سیاسی و انقالبی 

دوران  شمسی ادامه یافت. ماحصل این 60ة دوم دهة که تا نیم قرار گرفتند

 .(1) بوددانشگاه در دولت ادغام  که با انقالب فرهنگی توأم بود،

به تقاضای معطوف گرایانه های انقالبنفوذ و تبلور اندیشهة در نتیج

شاهد هشتاد شمسی ادامه یافت، ة که تا اواخر ده ییگرامردماجتماعی و 

 ،اهی در کشور بودیم. از لحاظ ساختاریگدانشة ی پیکرکمّ روزافزونرشد 
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ی غربی است که بسیاری از کشورها 1960ة همانند ده ،این حرکت

طی یک دهه، چهار برابر شدند. این افزایش به شدت در در ها دانشگاه

قرار و سوسیالیسم یکسان(  یخواهیآزاد) یروشنگرهای راستای ایده

های مساوی برای هر فرد بود و آموزش داشت که خواستار ایجاد فرصت

این انفجار در تعداد  ةدر نتیج .(2)نمود را اساس پیشرفت کشور تلقی می

ا وند بربه یک کاال تبدل شد. این  غربی، آموزش دانشگاه در کشورهای

گرچه ای توأم بود. های چند گزینهو با آزمونبا استاد  ترساعات تماس کم

هایی بودند که شدید قرار گرفت اما دانشگاه فشار تحتکیفیت 

ه از آنجا ک سطح باال نگه داشتند. درو  خود را با کیفیت یآموختگدانش

ها به صورت ها از سوی دولت بود آنانشگاهتأمین بودجه در این د

ت دولتی قرار گرفتند و با های قانونی نظارای تحت مراقبتفزاینده

شدند. درگیر شدن  روروبه ،یبندبودجهدر نظام  یارانهیگسختهای برنامه

 .(2) ها شدوجب افزایش بوروکراسی در دانشگاه، مدولتة فزایند

 80ة تا پایان ده 60ة روندی نیز در دهبینیم که مشابه چنین می

ها و تا ی دانشگاهآن رشد کمّة شمسی در ایران جاری بوده است که نتیج

جهت تأمین دولت در حال  مندحرفه نیروی متخصص وحد زیادی تأمین 

های وابسته را نوسازی و تحول در صنایع و بخش وگذار به سازندگی بود 

ة بود که این خود موجب تأمین توداهداف خود قرار داده ة در سرلوح

افته ی در مسیر تدوینبرای رشد و توسعه بحرانی نیروی انسانی مورد نیاز 

های یک دولت رفاه را ساختاربندی های انقالبی گردید و پایهآرمانة بر پای
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گرا موجب ی و آموزش عالی انبوهکمّ ة سیطرهرچند که این  ؛نمود

ین نفزاینده و افت کیفیت در بسیاری از موارد گردید و چ ییگرامدرک

حرکت به سوی کیفیت در آموزش  شمسی آذرخش 70ة بود که از ده

 (.3گرفت )عالی درخشیدن 

دار م رهرچند که رشد و تکامل دانشگاه در ایران پس از انقالب نیز ب

نخستین  شمسی 60ة اواخر دهبود ولی در  دانشگاه نسل اول )آموزشی(

مبولتی های پژوهشی و هاستوار جهت حرکت به سوی دانشگاه هایگام

توان با تصویب ها را میشد که آغاز این گام)دانشگاه نسل دوم( برداشته 

 30/08/1367در تاریخ  «های علمی کشورشورای پژوهش»ة نامنیآئ

ار ای از کتازهة توسط شورای عالی انقالب فرهنگی قلمداد کرد که مرحل

به ریاست شورا برگزیده  یو معاون اول ریاست جمهور گردیدشورا آغاز 

های اصلی نظام تحقیقات و تدوین سیاستشد. این شورا به عنوان شورای 

علم و فناوری و همچنین نظارت بر کیفیت انجام تحقیقات برگزیده شد 

 و های تحقیقاتیموجود پژوهشی، ایجاد شهرکهای چالش ،و این شورا

 مدنظرور را های پژوهشی کشزارش ملی تحقیقات و ارائه اولویتنیز ارائه گ

شورا )از جمله کمیسیون پزشکی( ة گانهفتهای قرار داد و کمیسیون

علمی های های تخصصی هر یک از بخشدر زمینهتحقیقات ة جهت توسع

اسناد باالدستی نظام که به  این روند شورا بعدها با (.۴تشکیل شد )

دن راه را برای فراهم آور ،های علم و فناوری توجه ویژه نشان دادندحوزه

 هموارهای پژوهشی( ای نسل دوم )دانشگاههاههای دانشگزیرساخت
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علم و فناوری و دستیابی به باالترین نرخ رشد  امانیبنمودند که رشد 

 باشد.شاهد آن می ،در کشور عزیزمانعلمی در جهان 

دانشگاه در ایران ة سالچهلة وردهای دیگر این دوراو دست از پیامدها

 :اندشدهفهرست  زیرمواردی است که به شرح 

ر از تکودکان کم ریوممرگمهار رشد جمعیت، کاهش نرخ ”

 یباسواد، افزایش امید به زندگی، افزایش نرخ سال ۴

های پرجمعیت، افزایش دسترسی ، کاهش خانوادهساالنبزرگ

به خدمات بهداشتی و افزایش دسترسی به آب سالم و ... برخی 

 آن دوره بود.از تحوالت نهادهای اجتماعی 

گرایش به بخش خصوصی، توجه به نظام مالیاتی، توزیع اوراق 

مشارکت، بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، صعود نرخ 

درآمد از محصول ناخالص  رشد تولید ناخالص داخلی، توزیع

داخلی، افزایش سهم نسبی شاغالن بخش صنعت، افزایش 

و ... برخی از تحوالت در نهادهای  یعلمئتیهحقوق اعضاء 

 اقتصادی آن دوره بود.

مقاطع تحصیلی، افزایش نسبت در تمامی  نامثبتافزایش نرخ 

های دولت، افزایش نرخ های عمومی آموزش به کل هزینههزینه

افزایش تعداد ، افزایش تعداد مدارس، ساالنبزرگباسوادی 

 کنندگانمراجعهعداد ش تیهای عمومی در کشور، افزاکتابخانه

ها و افزایش تنوع مطبوعات کشور و ... برخی به کتابخانه
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 (.3)“در نهادهای فرهنگی آن دوره بود. تحوالت

اول تا چهارم و نگاه ة های توسعبرنامه یسازادهیپفراگرد کلی،  در یک

علمی کشور در ة علمی کشور و نقشة ، تدوین نقشانیبندانشبه اقتصاد 

ضه و عرة سالمت، موجب برانگیختن عقالنیت ابزاری و تسلط اندیشة حوز

 نیکارآفرهای موزش عالی و حرکت به سوی دانشگاهدر آتقاضا 

دوین در حقیقت ت گردید.شمسی  90ة های نسل سوم( در ده)دانشگاه

های پارک یریگشکلعلوم پزشکی و  سند تحول نظام سالمت در حوزة

آپ در و استارت انیبندانشصدها شرکت و و مراکز رشد  یورافنعلم و 

از و  انددانشگاه نسل سوم هموار نموده کت به سویراه را جهت حر ،کشور

ساختاری، و  زادرونفت بینیم که در یک چرخش خزنده و پیشراین رو می

ل سال اول انقالب به سوی های نسل اول و دوم چه، دانشگاهآرامآرام

طراح ا، موایسکه  گونههماننمایند. های نسل سوم حرکت میدانشگاه

وی پارادایمی به سگفتمان دانشگاه نسل سوم عنوان کرده است این حرکت 

 .(1 ریتصود )ها به طول انجامهای نسل سوم ممکن است دههدانشگاه

پرسش این است که آیا با این تحول پارادایمی دانشگاه در ایران و 

توانیم ضمن گذر از دانشگاه نسل سوم به دانشگاه نسل چهارم جهان، می

هر چند که گفتمان دانشگاه  ؟( نیز چنگ اندازیممحورجامعه)دانشگاه 

نسل چهارم در ایران توسعه نیافته است ولی امید است بتوانیم در گام 

های خود را به مدار دوم انقالب، در چهل سال آینده، ساختار دانشگاه

 (.2 ریتصودانشگاه نسل چهارم قرار دهیم )
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 هادانشگاه سیر تحول تاریخی: 1 تصویر

 

 
 دوم انقالب )بخش علم و فناوری(گام ة : درختوار2تصویر 
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های نسل سوم شود تا ضمن معرفی دانشگاهمیدر این نوشتار تالش 

ها در قالب گام دوم انقالب این دانشگاه یسازادهیپاهبردهای به رو چهارم 

 دوین وتساختارمندی را برای  این پویش بتوانیم پایةنگریسته شود تا در 

که روشنگر حرکت ما در گام دوم در علمی کشور ة دوم نقشة نسخارائه 

 آینده خواهد بود، ترسیم کنیم.ة چهار ده

 

 حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم

دانشگاه نسل سوم، دانشگاهی است که دارای مأموریت سوم است. 

 ةگسترده، نقش مشارکتی دانشگاه در توسعدر تعریف  مأموریت سوم،

 در . در حقیقت،(۵) سازدیماقتصادی جامعه را نمایان  - اجتماعی

ها باید نتایج علمی خود را در اقتصاد بومی نشان مأموریت سوم، دانشگاه

اقتصادی و ة ها با توسع(. به زبان دیگر، مأموریت سوم دانشگاه6دهند )

در پیوند بوده و مفاهیم نوآوری و کارآفرینی، نقش اجتماعی جامعه 

م واین مأموریت س .کنندیم، ایفا یاتوسعهرا در این مسیر  یریناپذییجدا

 و است که با خلق، به کارگیری، کاربرد ییهاتیفعالة همشامل 

یرونی محیط بة در حلقشگاه های دانآشکارسازی دانش و دیگر توانمندی

وژی و مفهوم مأموریت سوم (. ترمینول7)باشندآکادمیک، در پیوند می

این (؛ اما آنچه مسلم است 8) ها، در حال گذار پارادایمی استدانشگاه

ر دبا آشکارسازی نتایج دانش سوم، دانشگاه که در مأموریت باشد می

 شود.سهیم میی، ای و ملّ در سطح منطقه اقتصادی جامعهة سعوت
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فشار به دانشگاه برای حرکت به سوی مأموریت سوم، بسیار  امروزه

ای مسیر و از دانشگاه خواستار است به گونه فزونی یافته است و جامعه

جریان مؤثر دانش و انتقال فناوری خلق شده در محیط آکادمیک را به 

فراهم شود.  یگذارهیسرماامکان ورود ید تا محیط بیرونی تنظیم نما

محلی، به صورت عمده، با  وکارکسبة توانند در توسعها مینخست، آن

ها در . دوم، آن(9)، مشارکت نمایند1یشیزا انیبندانشهای خلق شرکت

به دلیل از سراسر دنیا،  یهایتوانند با جذب شرکتخود میة شکوفایی منطق

شوند و این سهیم المللی دارند، ی که در سطح بینهویت و نقش متمایز

، یردانشگاهیغهای ی پژوهشی پرکیفیت برای شرکتهاکار را با ارائه فرصت

کنونی  یوکارهاکسبدر  ییگراتنوعتوانند آن که می دهند. سومانجام می

شرفت صنعت، توانند در پیها میرا تقویت نمایند و چهارم آن که دانشگاه

 .(10) موجود، نقش ایفا کنند یهاحلراهاز طریق بهبود 

های آید که ایجاد و ارتقاء شرکتبنابراین، چنین به نظر می

ها به زایشی، به عنوان ابزار حیاتی برای پاسخگویی دانشگاه انیبندانش

 جینتای گذاراشتراکفشار اجتماعی گفتمان با اقتصاد، از طریق به 

های علمی، از راهبردهای اساسی در اجرای مأموریت سوم پژوهش

 (.11باشد )ها میدانشگاه

 

                                                      
1 Spin-off enterprises 
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 : هرم توسعة آکادمیک پایدار3تصویر 

 

گاه نسل سوم(، دانشگاه مفهوم دانش گذارانیبن)بر اساس نظر وایسما 

نتایج  یسازیتجارو صنعت،  همکاری میان دانشگاهروی  نسل سوم بر

 یفناورهای ارسازی دانش، به شکل ایجاد بنگاههای علمی و آشکپژوهش

از دیدگاه این  (.2گردد )( استوار میانیبندانشهای محور )شرکت

ضا برای حرکت به سوی دارد که تقا، چند دلیل وجود پردازهینظر

 رانند:های نسل سوم را به پیش میدانشگاه

های علمی، به این صورت که پژوهش آورسرسامهای هزینه (1

ها های مورد نیاز دانشگاهتوانند بودجهها دیگر نمیدولت

 های نسل دوم( را تأمین کنند.)دانشگاه
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 یعلمئتیه اعضاء دانشجویان، :و رقابت در سه جبهه یسازیجهان (2

 و قراردادهای پژوهشی

 ؛جامعه ها درها پیرامون نقش دانشگاهتغییر در دیدگاه دولت (3

شود دانش خود را به ها تقاضا میبدین صورت که از دانشگاه

های های نوین و فعالیتکز رشد دانشاتر، در قالب مرفعالشکل 

 آشکار نمایند. ،هافناوریة تجاری بر پای

که  یارشتهانیمهای پژوهشی ها و تیمدانشکدهونی یافتن زف( ۵و۴

 ةموجب افزایش پیچیدگی کلی و افزایش چشمگیر در تعداد تود

 .(2) شوددانشجویی و ایجاد بوروکراسی می

 
 گیری دانشگاه نسل سوم: نیروهای مؤثر در شکل۴تصویر 
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های نسل سوم سوی دانشگاه ها بهدانشگاهحرکت این نیروها، برای 

های نسل اند؛ هرچند که میل تقاضا به سوی دانشگاهبسیار اثرگذار بوده

سوم و کارآفرین بسیار فراوان است اما باید توجه داشت که دانشگاه نسل 

 یسازنهیشیبست که هر فعالیت آن در پیوند با سوم یک سازمان تجاری نی

سودآوری باشد. دانشگاه نسل سوم به خلق دانش و انجام آموزش، به 

دهد و آنچه بخش محوری و عنوان بخشی از فرایند خلق دانش، ادامه می

ویژگی دانشگاه نسل سوم است، لحاظ نمودن مأموریت سوم برای ارائه 

خدمت به جامعه، در قالب یکپارچه کردن دستاوردهای دانشی خود در 

 .اقتصادی استة توسعقالب موتور 

 

 کنند.: چهار قضیة بنیادی که سیمای دانشگاه کارآفرین را ترسیم می۵تصویر 
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گام دوم  سازی اهدافجهت پیادهراهبردهای دانشگاه نسل سوم 

 علم و فناوریة در گسترانقالب اسالمی 

 آمایشة برنامة هوشمندانه بر پای گراییتخصصالف( 

شورای مّلی پژوهش آمریکا برای ساخت  یهاشنهادیپدر 

گذاری راهبردی بر روی آموزش و پژوهش ، سرمایهپژوهشیهای دانشگاه

(. 12هستند، تأکید شده است ) هایی که اولویت ملّیدر گستره

ة های کلیدی را در برنامة توسعخوشبختانه نقشة علمی ایران، این گستره

های شورای عالی ت و با تالشعلمی اقتصادی، فراروی ما قرار داده اس

 یباالدستای این سند های منطقهانقالب فرهنگی امکان تعریف برش

ای های منطقههای علوم پزشکی این برشفراهم آمده است که در دانشگاه

تعریف شده توسط  «منطقة آمایشیکالن 10»تواند در چارچوب را می

 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منطبق نمود.

های کلیدی نقشة علمی کشور، باید اولویت بر اساسبه زبان دیگر، 

منطقه تعریف نمود تا ای را برای هر کالنآموزشی و توسعه ،پژوهشی

ی هاییراو دامنطقه نیز بر اساس ویژگی های مستقر در هر کالندانشگاه

ی هانفعیذهای رقابتی دانشگاهی را برجسته نموده و خود، مزیت فردمنحصربه

گرایی آیندة این مناطق برخاسته از تعالی اندازچشمای و منابع را حول منطقه

های برنامه RIS)3( 1گرایی هوشمندانهسوق دهند و این همان معنای تخصص

 (.13پایة مکان است )جامع آمایشی یکپارچة تحول اقتصادی بر 

                                                      
1 Research & Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) 



 27 رانیا یگام دوم انقالب اسالم و نسل سوم یهادانشگاه: فصل اول

 
 گرایی هوشمندانهتخصص :6 ریتصو

 

 های برنامة جامع آمایشی یکپارچة تحول اقتصادی بر پایة مکان: ویژگی7تصویر 
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های کشور بتوانند مأموریت آمایشی خود را در کالنچنانچه دانشگاه

 انیبندانشة منطقه بر پایة برش از نقشة علمی کشور در جهت توسع

های رقابتی و تعریف نموده و فعالیت خود را بر روی نقاط قوت، مزیت

های بر پایة ها و نوآوریکرده و فناوری یدهسامان های تعالی،پتانسیل

های خود توانند گامرا درگیر نمایند؛ می هانفعیذعمل را حمایت نموده و 

 را به سوی دانشگاه نسل سوم، استوارانه دنبال نمایند.

چنانچه این راهبرد به درستی تدوین شود و به اهداف خود نائل 

منطقة تواند در کالنگردد، هر دانشگاه به شکل یک دانشگاه نسل سوم می

آمایشی خود، برجستگی یافته و در سطح کشور و جهان نیز مرجعیت 

 علمی بیابد.

های رقابتی خود مزیت بر اساساز این رو، هر دانشگاه نسل سومی 

یا فرارشته سرآمد گردیده و بسیار  رشتهمیان ،چندرشتهک یا در ی

 دهد.هوشمندانه آن را سامان می

 

 کریدور علم و فناوریقلب ب( دانشگاه نسل سوم در 

های علم و فناوری از ساختارهای بنیادین هر چند که پارک

های علم و فناوری مربوط های نسل سوم هستند ولی ادبیات پارکدانشگاه

، 1قرن بیستمی بر توسعة مناطق دانشیبه قرن گذشته است و ادبیات 

 های دانایی و کریدورهای علم و فناوری، گرایش پیدا کرده است.دهکده

                                                      
1 Knowledge regions 
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های های با فناوری برتر، سرمایهکریدورهای علم و فناوری و شرکت

و سرمایة انسانی  نهادی های فیزیکی،پذیر، امکانات و زیرساختمخاطره

دانند که در یک محدودة خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و می

 محصوالتتوانند میساختار حقوقی خاص با اتصال به یک بازار مصرف، 

 (.1۴کنند )را تولید می انیبندانشو خدمات 

 

 بازیگران کریدور علم و فناوری :8 ریتصو

 

های پس مفاهیم پارکفهوم کریدورهای علم و فناوری در ، مسانبدین

های دانایی تبلور یافته است. از دید مقیاس علم و فناوری و خوشه
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های دانایی و شهر دانایی جغرافیایی، کریدورها و مناطق دانایی از دهکده

تر هستند. امّا این مقیاس نسبی است زیرا کریدور دانایی ممکن کوچک

تر را در ورای شهرهای دانایی به خود بس گستردهاست جغرافیایی 

 ةاسپرینگفیلد که دو هستة عمد - اختصاص دهد؛ مانند کریدور هاتفورد

(. از 1۵شود )شهری را با شهرهای پیرامونی در نیوانگلند آمریکا شامل می

های گوناگونی پیرامون کریدورهای ها و ویژگیدید ترمینولوژی نیز با نام

در گوشه و کنار کشورهای توسعه یافته تا در حال توسعه،  یفناورعلم و 

تر رشویم )مانند کریدور صنایع با فناوری بمی روروبه در آمریکا، اروپا و آسیا

تلفورد، کریدور فناوری آنتاریو،  -مپتون فلوریدا، کریدور فناوری ولوره

مالزی، منطقة علمی بنگلور، پارک علمی  یاچندرسانهسوپرکریدور 

لی آمریکا، سوفیا وکره، سیلیکون ونئپکن، منطقة آزاد اینچ سانگواننگژا

(. در ایران، کریدورهای علم و فناوری با عنوان 16لیس فرانسه( )وپآنتی

نحوة فعالیت و  ةنامنییآاند. مفهوم یافته «یو فناورمناطق ویژة علم »

دولت هفتم و  رانیوزئتیهدر  ،کریدورهای علم و فناوریة تأسیس و توسع

هیئت دولت نهم تصویب گردید. با تغییر نام کریدور علم و فناوری به منطقة 

 ةنامنییآو تصویب  نامهنییآو بازنگری  1389ویژة علم و فناوری در سال 

پنج  ،«نحوة تأسیس و توسعة مناطق ویژة علم و فناوری کشور»جدید 

ود این قوانین و استان مجوز تأسیس این مناطق را دریافت کردند. وج

های علم و فناوری، به سامانه یدهشکلو روند رو به رشد جهانی  هانامهنییآ

در قالب کریدور علم و فناوری، بهترین فرصت را برای رشد و شکوفایی 
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های خالق نسل سوم آینده، آورند. دانشگاههای نسل سوم فراهم میدانشگاه

نه تنها به نوآوری و تربیت ، یفناوردر گفتمان با کریدورهای علم و 

پردازند در کریدورهای علم و فناوری می وکارکسبکارآفرینان برای عرصة 

های باالی ، شاداب و سرزنده و با شاخصریپذرقابتبلکه در ایجاد محیط 

 (.17کنند )تالش می ،های پاک و برتریکیفیت زندگی و مملو از فناور

 

 معروف دنیا : کریدورهای علم و فناوری9تصویر 

 

وایسما، مفهوم کریدور علم و فناوری و یا منطقة ویژة علم و فناوری 

چکیده  «از دانش یبرداربهرهگردون »را در گزارة هاب دانش کاربردی یا 

از نظر او، یک دانشگاه نسل پیشرو، نیاز دارد که خود را به  .نموده است
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از دانش تمرکز  یبرداربهرهصورت هاب برای گروهی از نهادهایی که بر 

برجسته، هاب دانش  پردازهینظردارند، توسعه دهد. از این رو، این 

کند: تعریف می گونهنیارا « از دانش یبرداربهرهگردون »کاربردی 

گروهی از نهادها در درون و پیرامون دانشگاه، ترجیحاً در عرصه و اعیان ”

پژوهشی و با یکدیگر همکاری های دانشگاهی و دانشگاه که با دانشگاه، تیم

المللی را به عنوان تواند یک جایگاه بینچنین کانونی می (.2)“کنند.می

 گراییتخصصهای خاص ویژه )پیشگامی در خلق دانایی در گستره

 هوشمندانه( فراهم آورد. به زبان وایسما، هاب دانش کاربردی: 

گاهی مکانی است که در حال روی دادن و پدیدار شدن و جای”

است که چنانچه کسی تمایل دارد که در خط مرز پیشگامی 

بایست در آن حضور داشته باشد؛ این کس توسعه باشد، می

 “تواند یک بنگاه، آغازگر فناوری، پژوهشگر یا دانشجو باشد.می

 ،در آمریکا، به عنوان الگو MITو لی با سیلیکون و استنفورددانشگاه 

را نیز نهادهایی همچون دانشگاه  چنین نقشیکنند. چنین نقشی را ایفا می

، دانشگاه بلژیک کمبریج )با بنگاه وابسته به آن(، دانشگاه کاتولیک لوون

ها در هلند و بسیاری دیگر از دانشگاه نگنیواخنملّی سنگاپور، دانشگاه 

برداری کنند. افزون بر آموزش و پژوهش دانشگاهی، یک هاب بهرهایفا می

مستقل )اغلب  R&Dها، نهادهای بنگاه R&Dهادهای از دانش، شامل ن

گذاران و خدمات تخصصی(، تسهیالت برای آغازگران فناوری، سرمایه

ای از تمام انواع مانند حسابداران، وکال، مشاوران مدیریت، مشاوران حرفه
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باشد. هر چه عناصر می های عقالنی و معنویداراییبازاریابی و متخصصان 

بیشتری داشته باشند،  کنشبرهمبیشتری وجود داشته باشند و هر چه 

 هاب نیرومندتر خواهد بود.

 

 : تفاوت مناطق توسعة صنعتی با کریدورهای علم و فناوری10تصویر 

 

این است که کارآمدی در  «از دانش برداریبهرهگردونة »مفهوم 

خواهد  پذیرامکانمقیاس کالس جهانی پژوهش دانشگاهی تنها در صورتی 

های موجود و جدید و دیگر اشکال قوی میان شرکت کنشیبرهمبود که 

(. از این رو، بسیار پسندیده خواهد 18و2) وجود داشته باشد R&Dنهادهای 

بود که هر دانشگاه در منطقة توسعة اقتصادی و اجتماعی خود، به صورت 

ة ، استقرار و ساماندهی شبکة پیچیددهیشکلبازیگر اصلی این هاب در 
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آن نقش ایفا نماید. در حقیقت، ایفای نقش در کریدور  افزاییهمتعاملی و 

برداری از دانش، نه تنها کزی در هاب بهرهعلم و فناوری و یافتن نقش مر

المللی یک دانشگاه نسل سومی است بلکه چنانچه پنجرة ورود به رقابت بین

شود ولی حتمًا به یک دانشگاه به این حلقه ورود ننماید لزومًا نابود نمی

 ای، سقوط خواهد کرد.جایگاه آموزشی و پژوهشی منطقه

 

 کریدور علم و فناوری بر رشد و توسعة اقتصادی منطقه: مسیرهای اثرگذاری 11تصویر 

 

نسل سوم، چنین به  یهادانشگاهدر مدل پیشنهادی وایسما برای 

 یهاده)از طریق برون به بخش صنعت هادانشگاهکه دانش از  رسدیمنظر 

. ابدییم( نفوذ 2زایشی انیبندانش یهاشرکتو  1تجاری مانند ثبت اختراع

                                                      
1 Patents 
2 University spin-offs 
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. امّا این رودیماین مدل بیشتر به شکل خطی، در سطحی تخت، پیش 

و  هادانشگاهمیان  یهاکنشبرهممدل برای توصیف اهمیت و پیچیدگی 

)جامعه و بخش صنعت(، از توان کافی برخوردار  محیط پیرامون

برای توصیف  اتزکویتزگانة سه (. در این رابطه، مدل مارپیچ19) نیست

دانشگاه، صنعت و گانة سه ارتباطات میان نهادهای تحولی و یهانقش

 (.12) باشدیم ترمناسبدولت، 

 

 گانة اتزکویتز: مارپیچ سه12تصویر 

 

های در این مدل، دانشگاه، صنعت و دولت به شکل مارپیچ

های نوآوری با ارتباطات متفاوت، با یکدیگر در گستره یادهیتندرهم

گانة سه چیمارپشوند. در حقیقت، در این مدل کالسیک، نمایان می

توان یک دانشگاه نسل سوم را جای داد که با صنعت محلی و ، میاتزکویتز

ها را ترسیم خواهند کرد که کنشاز برهم یادهیچیپدرهمهای دولت، شبکه
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دیگر نمای خطی نخواهند داشت؛ یعنی جریان تولید دانش از دانشگاه به 

نخواهد بود بلکه هر عضو  طرفهکیاقتصادی به صورت صنعت برای توسعة 

، نقش خود را خواهد داشت که ممکن است با نقش بخش گانهسهاز مارپیچ 

(. در یک فراگرد کلی، مفهوم 20) افزایی، داشته باشدی یا همپوشانهمدیگر، 

هایی که توسط وایسما ترسیم دانشگاه نسل سوم را باید در پیوند با ویژگی

م، دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی ست در پیوند با مفهوم مأموریت سوشده ا

 ، تجسم نمود.اتزکویتزگانة سه و همچنین مدل مارپیچ

 

 یهایفناور پلتفرمو ایجاد  ایرشتهمیانج( پرداختن به رهیافت 

 گراهم

های زاد دانشگاههای ذاتی و درونای، از ویژگیرشتهرهیافت میان

که امکان رشد و توسعة دانشگاه، بدون اقدامات پیشگامانه  استنسل سوم 

 (.21بود )ای، هرگز تحول برانگیز نخواهد رشتهبه سوی رهیافت میان

ای را چنین رشتهپردازان معاصر همانند کلین و نیوول، رهیافت میاننظریه

 اند:توصیف کرده

ای به صورت یک فرایند پاسخ یک پرسش، رشتهمطالعات میان”

حل مسئله و پرداختن به موضوعی است که در ماهیت چنان 

توان به اندازة کافی با یک باشد که نمیگسترده و یا پیچیده می

 (22)“.رشته یا تخصص به آن پرداخت

ای نه تنها بر روی یک پروژة مشترک کار رشتهدر رهیافت میان
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بلکه یک شود( ای انجام میچندرشتهشود )مانند آنچه که در رهیافت می

های ها و مفاهیم رشتهها، تئوریتنیدگی و یکپارچگی نیز در روشدرهم

های پیچیده و گردد تا درک ژرفی از الگوهای سیستمگوناگون انجام می

تنیدگی به دست آید. دانش و فناوری امروز به چند دلیل نیز فرایند درهم

 ای نیازمند است:رشتهبه رهیافت میان

 درونی طبیعت و جامعهالف( پیچیدگی 

های بنیادین در سطح تمایل به کاوش در مسائل پژوهش ب(

 هامشترک رشته

 ج( نیاز به حل مسائل پیچیدة اجتماعی

 (22)های زاینده های انقالبی و فناورید( نیاز به خلق بینش

های از این رو، یکی از برترین راهبردهای حرکت به سوی دانشگاه

یا نهادهای دانشگاهی ای های میان دانشکدهنسل سوم، تشکیل تیم

ای یا رشتههای همگرا و میانای است که نه تنها پژوهشرشتهمیان

های شود بلکه بسیاری از دورهها انجام میای در این تیمفرارشته

گردد. با چنین حرکت ها ارائه میلیسانس نیز توسط اعضاء این تیمفوق

شناسیم رخت خواهند بست و به ا امروز میهایی که مای، دانشکدهخزنده

برداری از ها انستیتوهای پژوهشی که آموزش، پژوهش و بهرهجای آن

 نمایند، پدیدار خواهند شد.دانش )مأموریت سوم( را دنبال می

در چنین تغییر ساختار سازمانی، عنصر برجستة دانشگاه نسل سوم، 

د بود و ساختارهای ای خواهنای و فرارشتهرشتهساختارهای میان
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د یا این که به عناصر نگردای یا نابود میعملکردی دانشکده

 (.23) بدل خواهند شد کنندههماهنگ

 

 ایرشتهها بر اساس گفتمان میاندانشگاهة : ساختار آیند13تصویر 

 

های نسل سوم به اگر انجام پژوهش و آموزش در عرصة دانشگاه

راهبرد اصلی در نظر بگیریم آنگاه پی خواهیم ای را یک رشتهصورت میان

برد که اتخاذ چهارچوب مفهومی همگرایی در حرکت به سوی 

های موجود را برای تواند بسیاری از پتانسیلهای نسل سوم میدانشگاه

 ای هموار سازد.ای و فرارشتهرشتههای ایجاد میاندهی به کانونشکل
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 همگرایی علم و فناوری جامعه: تکامل تاریخی مفهوم 1۴تصویر 

 

نه تنها موجب همگرایی بین علوم محض و  تواندیماین ابرروند 

فناوری شود بلکه بین علوم تجربی و علوم اجتماعی، هنر، علوم انسانی، 

گستراند که از دل این مدیریت و اقتصاد نیز پیوندهای نوینی را می

ایش خواهند یافت که همگرایی، علوم و فنون جدید تجربی و اجتماعی، ز

پردازند و سراسر آکنده از پیچیدگی می به حل مسائل پیچیدة جهانِ

شک ارائه این دهند که بیهایی را برای مسائل غامض ارائه میحلراه

که پیش از  گونههمانها از توان یک رشته فراتر خواهند بود. امّا حلراه

این نیز اشاره شد همگرایی علم و فناوری در این پویش چیزی بیش از 

ای برای پرداختن به رشته آموزشی چند - های پژوهشیخلق سادة تیم
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ای رشتههر چند کار میان ،مسائل است و در حقیقت در فرایند همگرایی

های وژیگیرد ولی توسعة مفاهیم نوین و متدلای نیز صورت میو فرارشته

شوند که و همکاری فراهم آورده می یزیربرنامهجدیدی برای پژوهش، 

های تخصصی علم و فناوری، پل ایجاد ها و حوزهرشتهمیانتوانند در می

 (.2۴) کنند

 

 های علوم پزشکیهای مؤثر در همگرایی دانشگاه: سیاست1۵تصویر 

 فناوریهای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و با دانشگاه

 

آید، چیزی داشتن چنین پتانسیلی که از قلب همگرایی بیرون می

های نسل سوم است. از این ای در دانشگاهرشتهبسیار فراتر از راهبرد میان



 41 رانیا یگام دوم انقالب اسالم و نسل سوم یهادانشگاه: فصل اول

تواند راهبرد نوینی برای رو، گام زدن به سوی همگرایی علم و فناوری می

ای را حمل شتهرهای نسل سوم باشد که در خود نه تنها نطفة میاندانشگاه

تری را برای عملکرد های شگرفها و پتانسیلنماید بلکه عرصهمی

برداری از دانش خلق های نسل سوم )ارائه خدمت به جامعه و بهرهدانشگاه

دارد. همگرایی علم و فناوری، در سطح پیشرفتة آن، با یافته( عرضه می

در مسیر پراگماتیک کند و باید دید که چگونه جامعه نیز اتحاد برقرار می

تر همگرایی، شود ولی در سطح سادهآن در دهة آینده این پویش برقرار می

 پلتفرمگیرند که مثال سادة آن های بنیادین شکل میفناوری پلتفرم

آغاز  2000است که روند آن از اوایل سال  1NBICهای همگرا فناوری

، DNAصر پایه )اتم، از عنا NBICهای از فناوری کیکدامگردیده است. هر 

ها عناصر ساختاری قرن بیست و شوند که آنبیت یا سیناپس( شروع می

های چندگانه یکپارچه گردیده یکمی پیشرفت را ساخته و در درون سیستم

سازند. با یک رهیافت سیستمی با را می NBICهای و در نهایت فناوری

یابند و پیوند می، به یکدیگر NBICهای ، همة چهار فناوری2هدف عمومی

در گسترة خود و یا در خط برخورد  یهایهر فناوری نوپدید بنیادی، زایش

 (.2۵) را دارد NBICهای دیگر با یکی یا بیشتر حوزه

                                                      
1 Nano-Bio-Info-Cogno (NBIC) 
2 General purpose system approach 
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 NBICهای : فناوری16تصویر 

 

های همگرا برای بهبود فناوری 2003در واقع، در گزارش سال 

در یک مفهوم واحد گنجانده  NBICهای چهارگانة ، حوزه1عملکرد انسانی

 2که همگی این چهار فناوری بر پایة ساختاری منسجم گونهنیاشدند به 

کنند و این که پژوهش در تبعیت می 3بوده و از رفتار ماده در مقیاس نانو

مند افزایی با سه فناوری دیگر بهرهها، از همهر گستره از این فناوری

های چهارگانة بنیادین چنان است وریشود. این برهم بستگی میان فنامی

توسط یک فناوری در یک حوزة  ایکه امروز تقریبًا هیچ تحقیق و توسعه

                                                      
1 Converging technologies for improving human performance 
2 Cohesive structure 
3 Nano scale 
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های ای در حوزهرشتهکار میان کهآنکند مگر منفرد پیشرفت نمی

 چندگانه انجام شود.

یابی و توالی 1همراههای توان در گوشیدو مثال این مفهوم را می

های چندگانه منجر به ها به همگرایی فناوریگی آنیافت که وابست 2ژنی

های عملکردی ها، کاهش در هزینههای سریع و تند در عملکرد آنتوسعه

ای از ابزارهای ها شده است. مجموعهسابقة پذیرش اجتماعی آنو نرخ بی

امکان دیدارسازی،  NBICهای فیزیکی و تئوریک در همة حوزه

ها اند. اینسازی و سنتز مواد را فراهم آورده، شبیهیکاردستتصویرسازی، 

های علوم و فناوری، از همگی نوید تغییر شکل بنیادین تعدادی از گستره

های سالمت، درمان سرطان، الکترونیک، اپتیک و علم مواد تا ارائه مراقبت

گری، ها، محاسبهکشاورزی هوشمند، حسگری از راه دور و مدیریت داده

 (.26) دهندت و تولید را میارتباطات و ساخ

 ،پلتفرمبنیادین در یک  NBICهای علوم و فناوری از همگرایی حوزه

 کیکدامرود که معانی اجتماعی چشمگیری را داشته باشد و هر انتظار می

تواند در پیشبرد اهداف حرکت به سوی دانشگاه نسل از این معانی نیز می

 شمار، محسوب شود:های بیسوم به عنوان منبعی از پتانسیل

 

 

                                                      
1 Cell phones 
2 Gene sequencing 
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 های علم و فناوری مورد بحث جدیددانش بنیادین نوین و حوزه -

های مثال آورد: توصیفرا توان موارد زیر های آن مینمونهبرای 

 مولکولیهای زنده، داروهای جان به سیستمجدید گذار از ماده از حالت بی

های هر دوی سیستمهای زیر سلولی، درک اثرات کوانتوم در بر پایة درمان

های نوپدید شماری از حوزهبیولوژیک و ساختار کهکشان در جهان و بی

، 2، بیولوژی سینتتیک1علم و فناوری مورد بحث، مانند پالسمونیک

 .3نانوبیوانفورماتیک و مهندسی نورومورفیک

 

های پلتفرمهای چشمگیر در محصوالت و خدمات و تولید پیشرفت -

 های جدیدفناوری

 NBICهای تولیدی پلتفرمتوان از موارد زیر یاد کرد: برای نمونه می

، خدمات رانش یافته با اینترنت )مانند ۵، پزشکی فردگرایانه۴سایبری

، خدمات 7فیزیکی اینترنت اشیاء - های اجتماعی و سایبر(، سیستم6اوبر

گری و ارتباطات )مانند گوگل، مایکروسافت، برای محاسبه 8سایبری ابر

)مراکز پژوهشی  DOEهای نوآوری انرژی ( و هابترییتوفیسبوک و 

                                                      
1 Plasmonics 
2 Synthetic biology 
3 Neuromorphic engineering 
4 Cyber-NBIC manufacturing platforms 
5 Personalized medicine 
6 Uber 
7 Internet of Things (IoT) 
8 Cloud cyber services 
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مدل یافتند  Xerox PARCو  1های بلای که پس از آزمایشگاهرشتهمیان

های کاربردی و پایه را با یکدیگر برای توسعة کنند پژوهشو تالش می

 نند.(های نوین نوآورانه خلق کفناوری
 

 ها در علم و آموزشنمودن آن وند دادن شهروندان و تقویت درگیرپی -

 2012از سال « 2انجمن علم شهروندان»های ها شامل: فعالیتمثال

، پایش 3های علمی )علم شهروندیکه بازتاب مشارکت عموم در پژوهش

و  ۴های مبتنی بر جامعه، پژوهشAm-Proهای نمودن داوطلبانه، شراکت

( در موزة علم بوستون 200۵)از سال  ۵موارد دیگر( و آزمایشگاه زنده

جهت بهبودی بخشیدن به آموزش کودکان، با هدف آموزش دادن به 

ور نمودن کودک به واسطة غوطه ینمورشد و عموم مردم دربارة 

 .بازدیدکنندگان در فرایند کشف علمی
 

های تی در فعالیتایجاد بهبودی در پتانسیل انسانی و حس تندرس -

 روزانه

در تئوری یادگیری  NBICهای بر پایة یابی به فزونیاز طریق دست

های سالمت و ابقاء ظرفیت فیزیکی و و ابزارها، کارآمدی کار، مراقبت

 روانی برای افراد سالخورده، همچنین فراهم آوردن سرگرمی و ایمنی

                                                      
1 Bell Labs 
2 Citizens Science Association 
3 Citizen Science 
4 Community-based research 
5 Living Laboratory 
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تر با اینترنت و تر و مرورگرهای سریعترکیب کردن محتوی وب غنی -

 جهت ایجاد انقالب در هر منظری از زندگی انسان 1های بزرگداده

تر و تر و گستردهبرای مثال، به شکل ابزارهای ارتباطی سریع

دسترسی به دانش و اطالعات. همچنین، فرایند علمی چنین 

که به تندی در حال  ITهای بر پایة بر اساس توانمندی هایدگرگونی

های بزرگ دادهة را جهت دسترسی، آنالیز و ادغام مجموع گسترش هستند

جدید،  2گویند که وب علمیو پیچیده، در حال انجام است. خبرگان می

های بیشتری در هر علم با کیفیت باالتری را حاصل خواهد داد، بینش

تری را ارائه داده و اثر باالتری از یافته یفزون تجربه و دموکراسی علمیِ

 دهد.های عمده در ابزارهای علمی به دست میگذاریسرمایه

 

های شانس بیشتر پذیرفته شدن رهیافت سیستمی در سیاست -

و اخالقی، قانونی و اجتماعی  3(EHS، سالمت و ایمنی )یطیمحستیز

(ELSI)۴ های نوپدید جهت پرداختن به معانی و در رابطه با فناوری

 ۵وارها به صورتی کنشهای ثانویة آنداللت

های بنیادین همگرایی فناوری پلتفرماندازی که برای توسعة چشم

NBIC تواند ای است که میتوان در دهة آینده متصور شد به گونهمی

                                                      
1 Big data 
2 Science web 
3 Environment, Health and Safety (EHS) 
4 Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) 
5 Proactively 
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های نسل سوم را چنانچه فرایند همگرایی پذیرا رشد و شکوفایی دانشگاه

بینی پیش ، شوندNBICهای همگرا، به ویژه شوند و مکان توسعة فناوری

ای به سوی رشتهتوان گذار از میانانداز، میکند؛ زیرا در این چشم

ای، را مشاهده کرد. بر اساس رشد و توسعة فرایند فرارشته 1ایفرارشته

ها را در خط برخورد های کامالً جدید در این دانشگاهشک خلق رشتهبی

 های سنتی، شاهد خواهیم بود.رشته

صصی، به سادگی و راحتی خواهد در گذار این توسعه، هر رشتة تخ

هایی که کامالً مختص رشتة تخصصی دیگر توانست از ابزارها و متدلوژی

اند، در رشتة تخصصی دیگر است و توسط خبرگان آن حوزه توسعه یافته

ای کاماًل استفاده کند. همچنین این امکان فراهم خواهد شد که مجموعه

شوند که ویژة یک رشتة خاص  های همگرا خلقنوین از ابزارهای فناوری

 یبستگهمها هایی که به آننبوده و بتوان به شکل عام در همة رشته

 2های زایشیوردهای این پویش، خلق فناوریادارند، به کار برد. از دست

 است. NBICهای فناوری جدید در تالقی حوزه

آموزشی های ، ایجاد پارادایمپلتفرمهای دیگر حمایت از این از مزیّت

ری و ژرفانگتوانایی دانشمندان و مهندسین،  ،جدید است که به دانشجویان

ها در ساخت و استفاده کردن از ابزارهای دهند که آنگسترش دانشی را می

جدید نیاز دارند. از سوی دیگر، ارتباطات و پتانسیل شناختی برای افراد و 

                                                      
1 Transdisciplinary 
2 Spin-off technologies 
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متی افراد جهت ها افزایش خواهد یافت و پتانسیل فیزیکی و سالگروه

وری و مرز پیشبرد در تندرستی نیز فزونی خواهد یافت. افزون بر این، بهره

دانشگاه نسل سوم سان بدینگسترش یافته و  1های پایداریمحدودیت

ای که های همگرا را در ایجاد جامعهخواهد توانست نوید پیشرفت فناوری

 خوبی به انجام برساند.تعهدِ به کارگیری دانش تولید یافته را دارد، به 

انداز دهة هایی در چشماز این رو، به دلیل وجود چنین پتانسیل

های نسل های همگرا، بسیار ضروری است که در دانشگاهفناوریة آیند

سوم نیز محیط و فضای حاکمیتی را مناسب نیازهای رشد و شکوفایی 

توانند از میها نمایند. این دانشگاه NBICهای بنیادین فناوری پلتفرم

با به کار بردن عناصر  ،های همگراطریق حاکمیت خوب علوم و فناوری

شوند این مندرج در زیر که از موارد ضروری مدیریت کارآمد محسوب می

 کار را به صورت عقالیی و متوازن به سرانجام برسانند.

باید بتواند ارزش افزوده  NBIC: حاکمیت همگرایی 2دگرگون شونده

نش، فناوری و ابعاد انسانی علم و فناوری در مقایسه با حاکمیت را به دا

 های منفرد، بیاورد.ها و فناوریموجود رشته

باید به بهبود  NBIC: حاکمیت همگرایی 3مسئولیت پذیرنده

های اجتماعی تحقیق و توسعه بدون افزایش خطرات ایمنی، سودمندی

 د.سالمت و غیره به مردم و سیارة زمین، تمرکز یاب

                                                      
1 Sustainability 
2 Transformative 
3 Responsible 
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 باید پیشگام مشارکت  NBIC: حاکمیت همگرایی 1رندهیبرگ در

گیری علم و فناوری و درگیر به صورت گسترده در تصمیم رندهیبرگ در

 های کلیدی باشد.نفعنمودن همة ذی

اندازهای به باید چشم NBIC: حاکمیت همگرایی 2اندازیچشم

گذاری پایدار سرمایهتوان اشتراک گذاشته شده و یا اهداف مشترک که می

 (.2۴) ای را القاء نماید، مورد شناسایی و حمایت قرار دهدشده

 

 

 .است NBICهای : برنامة پیشاهنگ آمریکا که برخاسته از فناوری17تصویر 

 

                                                      
1 Inclusive 
2 Visionary 
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 تالی با هوش مصنوعییآموزش دیج یسازکپارچهید( 

تفکر هوش مصنوعی یک چهارچوب در فراتر از تفکر قالبی است و 

 ةپایة شناخت و سازگاری نسبت به قوانین یادگیری ژرف و گستردبر 

 (.27) حاصل از تجربیات است 1خودکار و سمانتیک

تفکر هوش مصنوعی نخستین بار به عنوان یک فرایند یادگیری بر 

با قابلیت سمانتیک و  3، محاسبة شناختی2پایة یادگیری ژرف و گسترده

ساختار یافته، معرفی گردید.  )غیر( هایداده ۴بر پایة متن لیوتحلهیتجزیا 

ها مانند داده لیوتحلهیتجزهای پیشرفتة در تفکر هوش مصنوعی، شیوه

به صورت خودکار، با استخراج  6و یادگیری ژرف ۵یادگیری ماشینی

شوند. در نتیجه، نیازی به قوة ها و موارد پیچیده، مسائل تجزیه میجنبه

 تا الگوها را ترسیم نماید. شناختی انسان در این چرخه نیست

 19۵6هوش مصنوعی، به عنوان یک رشتة دانشگاهی، در سال 

هوش مصنوعی، معرفی  7های خبرةسامانه 1980ریزی شد و در دهة پایه

کرد. سازی میهای دانشی و تحلیل خبرگان انسانی را شبیهگردید که مهارت

های ، رایانه8بزرگ هایپذیری به دادهدو دهة گذشته، به دلیل دسترس یط

                                                      
1 Semantics 
2 Deep and wide learning 
3 Cognitive computing 
4 Context 
5 Machine Learning 
6 Deep learning 
7 Expert Systems 
8 Big Data 
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های متعددی برای حلهای یادگیری ماشینی پیشرفته، راهتر و تکنیکسریع

، ارائه شده 1«اجتماعی - فیزیکی - سایبری»های موجود در گسترة چالش

های پیرامون فرآوری های موجود در یادگیری ژرف، پژوهشاست. پیشرفت

 اند.پیش راندهتصویر/ ویدئو، آنالیز متن و درک صدا را به 
 

 

 : سیر تکامل هوش مصنوعی18تصویر 

 

های عصبی معمولی و هایی مانند شبکهیادگیری ژرف شامل تکنیک

از یادگیری ماشینی است که  یهای عصبی راجعه است که بخششبکه

با  2ها را در سطح باال فراهم کرده و از گراف ژرفسازی دادهچکیده

                                                      
1 Cyber-physical-social 
2 Deep Graph 
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شود که بینی می(. پیش27) بردبهره می، 1های پردازشی چندگانهالیه

های هوش مصنوعی بر پارادایم دانشگاهی آینده، بسیار اثرگذار سامانه

های فناورانه در انقالب صنعتی رسد که با پیشرفت(. به نظر می28) باشد

گیرد، هوش مصنوعی بتواند در چهارم که در هوش مصنوعی صورت می

کنشی آینده، در سطحی بسیار پیشرفته، کاربردهای یادگیری برهم

توان در اکنون مینماید که نشانگان آن را هم نمودرخخود را  زیانگشگفت

 مشاهده کرد. 2همپایان یادگیری مجازی

که یک دستیار آموزشی هوش مصنوعی است، در  3ژیل واتسون

ی ساخته شده است. این دستیار آموزش IBMواتسون  پلتفرمفرادست 

ارائه شده توسط  ۴هوش مصنوعی، به موکس هوش مصنوعی بر پایة دانش

های دانشجویان، کند تا به پرسشفناوری جورجیا، کمک می تویانست

های باورپذیر، این کنشپاسخ داده شود. به منظور فراهم کردن برهم

های شبه انسانی مجهز الزم دارند که با ویژگیهمپایان یادگیری مجازی 

در محیط  رندگانیادگیجهت هدایت  سازیشگفتشوند. یک همراه 

ها، ارائه یادگیری بر پایة جهان مجازی، به منظور هدایت فردگرایانة آن

)هوش مصنوعی(، با پایش پیشرفت  سازشده است. این همراه شگفتی

را  رندهیادگیای که کنجکاوی تواند محتواهای یادگیری، میرندهیادگی

                                                      
1 Multiple processing layers 
2 Virtual Learning Companions (VLCs) 
3 Jill Watson 
4 The knowledge Base Artificial Intelligence MOOCs 
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شوند را مورد شناسایی وی می یمندعالقهبرانگیخته نموده و موجب ابقاء 

اطالعات و فراخوانی  یدهسازمانقرار دهد. یک همراه یادآورنده، چگونگی 

ش دان ی ازکه او بتواند با حجم عظیم رندهیادگیاز حافظه، جهت کمک به 

ای طراحی گردیده است که شود، ارائه شده است. همراه یادآورنده روروبه

ه و ب فراخواندهنماید تا دانش اکتسابی پیشین را کمک می رندهیادگیبه 

های اتصال دهد. بر پایة تئوری 1فعالیت یادگیری کنونی، در زمان واقعی

 VLCsای، و یادگیری مجادله 2آموزشی مانند یادگیری با یاددهی

ا گرفته است به صورت ، آنچه را فررندهیادگیتوانند کمک کنند که می

کند.  یدهسازمانای توسط تسهیل در بحث، دانش به هم پیوسته

فرایند  یطهای رفتاری را در تواند داده، میVLCsکنش با همچنین برهم

روند آموزشی و مهارت یادگیری  لیوتحلهیتجزیادگیری جهت تسهیل در 

مربوط به  یهالیوتحلهیتجز، تولید نماید. بر پایة نتایج رندگانیادگی

توانند می VLCsآیند، به دست می گونهنیاهای یادگیری که مهارت

های یادگیری تداخالت را ارائه داده و بدین طریق کمک نمایند تا مهارت

، بهبودی بیابند. در چنین فضایی است که یاانهیفردگرابه صورت 

سلح م)که به صورت فردگرایانه با هوش مصنوعی  یادگیری توسط موکس

 (.29) دهد( خود را نشان می3شده است

                                                      
1 Real Time 
2 Learning-by-teaching 
3 AI-Powered Personalization 
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 : کاربردهای همپایان یادگیری مجازی در آموزش19تصویر 

 

های این رهیافت فردگرایانه نسبت به یادگیری، در قالب پلتفرم

شود از نماید که گفته میمبتنی بر موکس، همان هدفی را دنبال می

سان در انقالب صنعتی چهارم، اهداف بلندپروازانة موکس است که بدین

ی این روند، نه ط)یعنی هدف یادگیری فردگرایانه(.  یابدی کامل میتجل

 )بر طبق نیازها و تقاضای تنها دوره، بلکه شیوة دوره، ارزیابی و بازخورد آن

شود. مشاورة آموزشی نیز بر اساس سطح و اندازة ( ارائه میرندهیادگی

تواند سرعت نیز می رندهیادگاین مسیر، یگردد. در دریافت وی انجام می

)که با هوش مصنوعی توان  و زمان یادگیری را بر طبق درک و هوش خود
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(. در هر صورت، چنین 28) شود(، همساز نمایدیافتة موکس رصد می

نماید که در انقالب صنعتی چهارم، در پناه فناوری هوش مصنوعی، می

دارای صفات انسانی هستند،  که (VLCs) خلق همپایان یادگیری مجازی

 گر باشیم.تحول ژرفی را در گسترة آموزش، مشاهده

ها بتوانند بحث و گفتگوهای VLCsهای نوینی که چنین قابلیت

معناداری، به صورت زبانی یا تصویری، با انسان در فضای یادگیری ایجاد 

پدیداری هایی هستند که در انقالب صنعتی چهارم شاهد نمایند، از پدیده

ای های نسل سوم را با مهارت یادگیریها خواهیم بود و دانشجویان دانشگاهآن

اکنون ممکن است همچون رؤیا جلوه نماید. مسلح خواهند نمود که هم

جعبة سیاه »تواند شک، کاربرد هوش مصنوعی در عرصة آموزش، میبی

ای را از مانهرا روشن نماید و درک ژرف، گسترده و بسیار عال 1«یادگیری

فرایند یادگیری دانشجو فراهم آورد. در نتیجه، هوش مصنوعی در گسترة 

ای را به خود اختصاص داده است و با رشد نمایی که آموزش، نقش برجسته

 تواند یادگیری فردگرایانه را برای هر دانشجو فراهم آوردهدر پیش رو دارد می

ا ترجمان کرده و به فراخور های انسانی پیچیده مانند هیجانات رو پاسخ

 (.30و27) ، با او در فرایند آموزش ورود نمایدرندهیادگیدریافت 

ما در یک پارادایم آموزشی نوین قرار داریم که ویژگی آن 

های انتخابی برای هر فرد فراگیر است. از این پذیری همراه با گزینهانعطاف

رو، ایدة فردگرایانه شدن آموزش، در شکل عام، بسیار ساده است: توانمند 

                                                      
1 Black box of learning 
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شود و چگونگی ای که بتوان آنچه آموزش داده مینمودن یاد دهنده به گونه

شود را با نیازهای هر فرد فراگیرنده، همساز آنچه آموزش داده می

موکس توان یافته با هوش  پلتفرمای، س چنین ایده(. بر اسا31) نمود

تواند مصنوعی، بهترین ابزار دیجیتالی در انقالب صنعتی چهارم است که می

یادگیری فردگرایانه را جاری نماید. در چنین فضای دیجیتالی که آکنده از 

خواهیم  روروبهپذیر است، ما با نسل جوانی از فراگیرندگان دانش دسترس

)حتی از آموزگاران  از لحاظ سواد دیجیتالی، در سطح باالیی بودهبود که 

تر، دسترسی خواهند داشت و در خود( و به آسانی به اطالعات گسترده

گر تدایچنین شرایطی، نقش یاددهندگان و اساتید، به سوی یک راهنما و ه

ها ، آنساننیبدیابد. در فرایند یادگیری، تغییر می کنندهمشارکتو 

منبع  )به جای آن که توانند تجربة یادگیری فردگرایانه را مدیریت نمایندمی

(. این ساختار، حرکت به سوی پارادایم یادگیری 32) دانش باشند(

 (.33) دماینکنشی مشارکتی را ترسیم میبرهم

در  رندهیادگیهای حاصل از فعالیت فرد سازی دادهیکپارچه

های آموزشی وی در برخاسته از فعالیتهای های دیجیتالی با دادهپلتفرم

)که به صورت هوشمند گردآوری خواهند شد(،  های دانشگاهیمحیط

ای را نسبت به ارائه یادگیری فردگرایانه، های هوشمندانهتواند تصمیممی

سازی آموزش (. در یک فراگرد کلی، یکپارچه3۴) برای او فراهم آورد

انقالب صنعتی  زیانگشگفتوردهای الکترونیکی با هوش مصنوعی، از دستا

ها در همین مرز برجا نخواهد شود. البته این پیشرفتمحسوب می مچهار
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دیگری را به پیش خواهند کشید )مانند  زیانگرتیحهای ماند و گستره

در گسترة آموزش و یادگیری که موجب  1کاربرد واقعیت فزون یافته

 ها خواهد شد(.انقالب در این گستره

 

 

 : دستیاران شناختی هوشمند20تصویر 

  

                                                      
1 Hyper Reality 
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 دانشگاه نسل چهارم

 و گام دوم انقالب اسالمی ایران

 در علم و فناوری
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 61 ...و گام دوم چهارم های نسل : دانشگاهدومفصل 

 

 

 

 مقدمه

ارم، دانشگاه نسل چه»ة در مقال 2009، در سال 1اولوسکیآقای پ

دانشگاه برای نخستین بار به توصیف  ،«یامنطقهمحلی و ة خالق توسع

دانشگاه  طراحی جهتاو  تئوریکنسل چهارم مبادرت ورزید. در مدل 

اثر  خودبر محیط پیرامونی  بایستمیها نسل چهارم، این دانشگاه

، پردازهینظراز نظر این د. نسازچشمگیری فرود آورده و آن را متحول 

های نسل دوم و سوم نیز در خلق محیط خود اهتمام دارند ولی دانشگاه

آن تغییر محیط و حتی تحول  اساسیدر مورد دانشگاه نسل چهارم، هدف 

 .(3۵)است  بنیاندانشق نیازهای اقتصاد کلی آن بر طب

بسط  201۵در سال  3و زوتی 2سپس توسط لوکوویکساین تعریف 

ه هنوز تعریف دقیقی به این نتیجه رسیدند ک هاآنداده شد و هر چند که 

های منطق دانشگاه هاآنولی  موجود نیستهای نسل چهارم برای دانشگاه

های نسل سوم ترسیم نمودند؛ بر اساس سل چهارم را فراتر از دانشگاهن

در  ۴محرک و برانگیزنده ،شگاه نسل سوم، دانپردازانهینظردیدگاه این 

                                                      
1 Pawlowski 
2 Lukovics 
3 Zuti 
4 Trigger 
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کند گزینی میمحلی النهاقتصاد ملی و جامعه است و دانشگاه را در اقتصاد 

ط زیست محی ،1وارنسل چهارم به شکل فعال و کنشولی دانشگاه 

به  هاآن ،(. در این گذار36دهد )اقتصادی اجتماعی خود را شکل می

 ورزند.می دیتأک« 2(PRI) پاسخگو پژوهش و نوآوری»اهمیت 

 

 

 (RRI: پژوهش و نوآوری پاسخگو )21تصویر 

 

کند تا تالش می( RRI) پژوهش و نوآوری پاسخگو از دید تئوریک،

توانیم در فعالیت مینه چگونه به شکل مسئوالاین را پاسخ دهد که ما 

                                                      
1 Proactive 
2 Responsible Research and Innovation (RRI) 
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ها از فعالیتای که این به گونه ،درگیر شویم 1و توسعه تحقیقنوآورانه و 

بوده و در جهت نیل به اهداف  دموکراتیکدید اجتماعی مقبول و 

، مشارکت نمایند. چنین است دهندیمقرار که جامعه را هدف  یانوآورانه

به عنوان موضوعی محوری در سراسر جهان مورد توجه  RRIکه امروز 

، شیازپشیباروپا نیز ة اتحادیة نوآورانهای رفته و حتی بر سیاستقرار گ

 تعریف شده است: گونهنیااروپا ة از دید اتحادی RRIتابش یافته است. 

”RRI رد به به رهیافت جامعه در پژوهش و نوآوری ارجاع دا

که در فرایندهای پژوهش و  ییهانفعیذة به همهایی که شیوه

اولیه ة دهد که در مرحلوری درگیر هستند این اجازه را مینوآ

پیرامون نتایج و پیامدهای  ةطدانش مربو، ]پژوهش و نوآوری[

هایی که گزینهة و از محدود آوردند به دست را هاآنهای کنش

 کارآمدی پیامدهایباز است آگاهی بیابند تا به شکل  هاآنبرای 

ارزیابی نمایند و از این مالحظات به عنوان را اخالقی 

، هاپژوهشة عملکردی جهت طراحی و توسعنیازمندهای 

 (37)“ت و خدمات نوین استفاده کنند.محصوال

 

                                                      
1 Research and Development (R&D) 
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 RRI: دیدگاه اتحادیة اروپا از 22تصویر 

 

های دانشگاه نسل چهارم جامعه، از ویژگی ةدر صحن RRIپیگیری 

آموزش، پژوهش و  ، افزون برپردازانهینظراست. از این رو از دیدگاه این 

اقتصادی یک هدف مسلم  نگرندهیآو  1گراکنشة به کارگیری دانش، توسع

 ،پردازانهینظرمدل دانشگاه نسل چهارم این در دانشگاه نسل چهارم است. 

و هم موتور اقتصاد جامعه است. از این  دانشگاه نسل چهارم هم کاتالیست

های نسل چهارم دستیابی و ابقاء رفاه محلی و هدانشگا اندازچشمرو، 

ها نیازهای که این دانشگاهشود این در صورتی محقق می وگیر است فرا

د. از آنجا که نلحاظ نمایو نظر گرفته  درخود را ة اقتصاد محلی و جامع

                                                      
1 Proactive 
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 در باشند،میی به تولید کیفی جامعه و اقتصاد در حال گذار از تولید کمّ 

به آینده را  دهیشکلبهترین شانس  ،خالقة این تغییر پارادایمی، جامع

(. لوکوویکس و 38) آوردبه دست میهای نسل چهارم از طریق دانشگاه

ای هی نسل چهارم را در مقایسه با نسلهاهای دانشگاهزوتی، ویژگی

 اند.ارائه داده 23تصویر پیشین در 

 

 

 های گوناگونهای نسل: مقایسة دانشگاه23تصویر 

 

سیار تحت تأثیر مارپیچ در طراحی مدل دانشگاه نسل چهارم ب هاآن

، فعاالن مثلث اتزکویتزة گانسهاند، بر اساس مدل بوده اتزکویتزة گانسه

در تعامل با یکدیگر هستند و با وجودی در منطقه دولت  -صنعت -دانشگاه
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 ،زمان ذروجود دارد ولی در گ کنشگر فعالیتی میان این سه یپوشانهمکه 

کند. هرچند در مدل خود را حفظ میة های برجستفعالیت کنشگر هر

 کندیمبه خوبی نقش ایفا است که دانشگاه نسل سوم  این ،گانهسهمارپیچ 

(، این دانشگاه نسل چهارم است 201۵ولی از نظر لوکوویکس و زوتی )

را  یاهبرجستدیگر یعنی صنعت و دولت، نقش  کنشگر که نسبت به دو

، این دانشگاه نسل اتزکویتزة گانسه، در مارپیچ ؛ به زبان دیگرابدییم

 .درخشدیمه به زیبایی چهارم است ک

 

 

 گانة نوآوری: مارپیچ سه2۴تصویر 
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 : عناصر مارپیچی چهارگانة نوآوری و تولید دانش2۵تصویر 

 

مدل دانشگاه نسل چهارم را در قلب مارپیچ  هاآنهرچند زمانی که 

 201۴و  2012ی هاسالدر  1، کارایانیس و کمبلدادندیمجا  گانهسه

از این  هاآنرا ارائه داده بودند،  3گانهپنجو  2چهارگانهمفاهیم مارپیچ 

ا هآننیز آگاهی داشتند ولی برای تعریف دانشگاه نسل چهارم،  هاچیمارپ

محدود کردند. از این رو، ما در اینجا تالش  گانهسهخود را به مارپیچ 

 کنیم که مفهوم دانشگاه نسل چهارم را در یک مدار باالتر در قالب مدلمی

                                                      
1 Carayannis and Campbel 
2 Quadruple Helix 
3 Quintuple Helix 
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بینیم که توصیف نماییم و در این گذار می گانهپنجهای چهارگانه و مارپیچ

یابد و ( ارتقاء می3M) 3مُد به  (2M) 2( و 1M) 1ُمد چطور تولید دانش از 

خواهیم دید که مدل دانشگاه نسل چهارم چگونه با مفاهیم گام دوم انقالب 

 .آورددست میبه ی را ریناپذوصفما نه تنها قرابت بلکه پیوستگی 

بر ارتباطات دانشگاه، دولت  گانهسهتمرکز اصلی مدل نوآوری مارپیچ 

د دانش و کاربرد نوآوری ارائه است که یک مدل پایه را برای تولیو صنعت 

 دهد.می

است،  گانهسهدر مدل مارپیچ چهارگانه که گسترش مفهوم مارپیچ 

رم که توسط گردد. این مارپیچ چهایمارپیچ چهارمی نیز اضافه م

مدنی، رسانه و فرهنگ ة کارایانیس و کمبل طراحی گردید شامل جامع

 باشد.هنر میة های بر پایهنرمندانه و نوآوری یهاپژوهشر، همگانی، هن

، گانهسهمارپیچ چهارگانه در برابر مارپیچ ة های برجستاز ویژگی

که است در حالی  این ه.گرایانرویکرد انسان تمرکز آن بر مردم است؛

دهد. از رویکرد به سوی نهادهای دیگر، مقام دوم را به خود اختصاص می

و نقش کلیدی و  بودهحاکم در مارپیچ چهارگانه، دموکراسی علم  ،این رو

وجود  چهارگانهمارپیچ  ،نماید زیرا بدون دموکراسیاساسی را ایفا می

راسی و دموک زمانهمو تکامل  زمانهمة ندارد. در اینجاست که توسع

را  1دانشدموکراسی ایجاد ی و دانشة تولید دانش و نوآوری برای جامع

 شاهد هستیم.

                                                      
1 Knowledge democracy 
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 : عملکرد عناصر مارپیچ چهارگانه26تصویر 

 

در حقیقت مارپیچ چهارگانه، بعدی از دموکراسی )یعنی دموکراسی 

 در متن دموکراسی است. بنیاندانشة یا بعدی از جامع (نشدا

دهد ولی در مارپیچ شکل می را دانشیة جامع ه،گانسهمارپیچ 

دانش ة از جامعه و دموکراسی مانند جامع یترافزونچهارگانه، منظرهای 

مارپیچ چهارگانه بر  ،سازد؛ به زبان دیگررا هویدا می و دموکراسی دانش

اقتصاد  1تکاملیهم به بنیاندانشاین پافشاری دارد که پایداری اقتصاد 

نیازمند است؛ زیرا  ش،دموکراسی دانایجاد و  دانشی ة، جامعبنیاندانش

                                                      
1 Co-evolution 
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برای حمایت، ارتقاء و  ،شو دموکراسی دانشی جامعة دان یریگشکل

 .باشندو کاربرد دانش )نوآوری( مورد نیاز می (تولید دانش )پژوهشة توسع

که در  محوردانشهای ، نه تنها دانشگاهافزون بر این، در مارپیچ چهارگانه

های هنر برای نند مهم هستند بلکه وجود دانشگاهکری سیر میعلم و فناو

ای که باشند؛ به گونههای نوآوری نسل بعد نیز بسیار حیاتی مینظام

ای علوم و هنرها در این مارپیچ رخ داده فرارشته و یارشتهانیمارتباطات 

برای ارتقاء و حمایت از نوآوری خلق  ایو ترکیبات خالقانه و اساسی

های نسل چهارم( مدل ها )دانشگاه(. در این نوع دانشگاه39) شوندیم

 دهیشکلکند و میل می 3ُمد به  2و  1ُمد ش از تولید دانش و پژوه

 آورد.را فراهم می 1«محیط دانش خالق»

تولید دانش کار  3ُمد های نسل چهارم که با در حقیقت، دانشگاه

دهند که در جستجوی نمایش میای از سازمان یا نظام را کنند گونهمی

ی اصول گوناگون تولید دانش و سازکپارچهی ترکیب کردن و یهاوهیش

( که این کار را با تشویق به 2مُد و  1مُد کاربرد دانش است )برای مثال 

های سازمانی نوآورانه و یی و ایجاد ناهمگنی و نیز خلق زمینهگراتنوع

های دهد. به زبان دیگر، دانشگاهیخالقانه جهت پژوهش و نوآوری انجام م

شوند تا کنند آماده میتولید دانش کار می 3ُمد نسل چهارمی که با 

از این رو در  برسانند ورا در قالب کاربردی به انجام  2های پایهپژوهش

                                                      
1 Creative Knowledge Environments 
2 Basic research 
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به سه  اکنونهم (.39گیرند )قرار می 1یرخطیغمدار کیفیات نوآوری 

های نسل چهارم، به سوی دانشگاهبرخاسته از گزینش رهیافت  دراهبر

 ای کوتاه خواهیم داشت.اشاره

 

 

 کنش عناصر مارپیچ چهارگانه برای ترسیم آیندة مطلوب منطقه: برهم27تصویر 

 

 

 

                                                      
1 Non-linear innovation 
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 ( تولید دانش2( با شیوة جدید )مُد 1: مقایسة شیوة سنتی )مُد 28تصویر 

 

 دوم گام اهداف یسازادهیپ چهارم جهت نسل دانشگاه راهبردهای

 فناوری و علمة گستر در اسالمی انقالب

 علوم انسانی و هنر با علوم محضهمجوشی الف( 

های نسل دوم، یک خط شکست بنیادین در میان علم دانشگاهدر 

مد و در دانشگاه آ به وجودمحض در یک سو و علوم انسانی در سوی دیگر 

گی پارچشود که این خط شکست از بین برود و یک یکنسل سوم تالش می

به  االییتوجه بسیار و ،میان علوم ایجاد شود ولی در دانشگاه نسل چهارم

زیرا  ؛گیرندوی داده و در کانون توجه قرار میر علوم انسانی و علوم هنر
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ای دانش همیان پارادایمتکاملی هم ی وزیستهمتولید دانش یک  3مُد در 

که در مارپیچ چهارگانه یک  زیرا ،دهدو نوآوری گوناگون روی می

 به وجودنوآوری  زیستبوم و همگانیة چگی میان فرهنگ و رسانیکپار

جای  بنیاندانشامعه و اقتصاد آید که به خوبی در قالب جمی

ی یر، مسای(. از دید فلسفی نیز چنین همگرایی و یکپارچگی۴0) گیردمی

نماید. درک شهودی ماهیت انسان گشایش می ترقیدقبه سوی تصویر  را

اعی هنرهای خالق و نیز بنیان علوم اجتمة هست شکیبطبیعت انسان، 

 است. بر اساس گفتار رویلسون:

صورت علمی و درک آن در تمام درک ماهیت انسان به ”

 شودیماش، موجب کشف یک هدف نهایی های وجودیعرصه

 “ی بوده است.روشنگر یایرؤانتهای  که

هنر و علوم انسانی، زمین  طراحی، یهادانشکدهاز این منظر، 

ی هانیگزیجاکه  باشندیمی جدیدی هابنگاهحاصلخیزی برای رشد 

 (.2ها، عرضه خواهند داشت )نوینی را برای دستاوردهای فناوری

های بر پایة به پژوهش ،های نسل چهارمچنین است که در دانشگاه

ی و ارشتهانیمی مطالعات ریگشکلهایی برای هنر به عنوان فرصت

های بر پایة علوم ی در تولید دانش در پژوهشسازشبکهای و خلق فرارشته

 شود.محض نگریسته می
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 د.گیرنقرار نمی تجربی های نسل چهارم، علوم انسانی در برابر علم: در دانشگاه29تصویر 

 

هنر، مفهوم نوآوری را از تمایالت و ة از سوی دیگر، نوآوری بر پای

سازد و تمرکزهای معطوف به مباحث و اهداف اقتصادی محض رها می

دهد. رار میمورد تشویق ق ،خالقیت را برای فرایندهای تولید دانش و نوآوری

 دنظریتجدبه منتهی  ،هنرة های بر پاینوآوریو  ها، پژوهشبه عبارتی دیگر

که این  شوندرشد اقتصادی می هایز الگوسازی )اختراع مجدد( در مدلو با

نه تنها در اقتصادهای پیشرفته بلکه در بازارهای نوپدید نیز روی  حرکت

، بنیاندانشاقتصاد گامی . این حرکت پارادایمی موجب همخواهد داد

گردد. از این رو، هنرها، می بنیاندانشو دموکراسی  یانشجامعة د
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برای پیشرفت و  1(AAA) هنرة های هنرمندانه و نوآوری بر پایپژوهش

 (.39) باشندیمنوآوری بسیار حیاتی  یهانظامتکامل 

شود که در گام دوم چنین مفاهیم راهبردی، پیشنهاد میة یبر پا

 گونههمانزیرا  ؛انقالب، حرکتی به سوی دانشگاه نسل چهارم صورت گیرد

 دهدهدف قرار می را جامعه و انسان ،که اشاره شد، دانشگاه نسل چهارم

و همجوشی و همگرایی علوم انسانی و هنر با علوم محض و علوم مهندسی 

در دل ای نوینی را های فرارشتهبخش ،تواند در نخستو کاربردی می

ة که ابعادی دیگر از رشد و توسع داینمکشور ایجاد ة های آینددانشگاه

ی های ایدئولوژیک و فلسفکه بسیار با آموزه نمودها ترسیم تکامل علوم ر

 همخوانی خواهد داشت. ،جایگاه علم و دین

خلق ة ددهندینو ،در قلب خود این همجوشی ،از سوی دیگر

های نوظهور د که در تولیدات و فناوریهای نوپا و نوپدیدی خواهد بوشرکت

 ؛نمایندنمود و بازارهای جدیدی را خلق میاین همجوشی را نمایان خواهند 

توانند خدمات پرکیفیت همساز با اصول و میارهایی که بسیار متنوع بوده باز

خاذ ات ،دهند. از این رو ارائهمحور هستند را  ة جامعة داناییانسانی که زیبند

و هنر از راهبردهایی راهبرد همگرایی میان علوم تجربی با علوم انسانی 

ة اسالمی ایران را در گام دوم انقالب به مدینة توانند جامعهستند که می

البته باید این نکته را یادآور شد که این همگرایی  .ندنک تردیکاسالمی نز

ی این علوم با هم است و در حقیقت زیستهمبسیار فراتر از  ،و همجوشی

                                                      
1 Arts, Artistic research, and Arts-based innovation (AAA) 
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ها و مفاهیم این علوم ها، تئوریو همجوشی در فرآیندها، روش تالفیک ائ

های ژرف از الگوهای سیستم ی)انسانی و محض( روی داده و ما را به درک

 رسانند.می دهیتندرهمپیچیده و نیز فرآیندهای 

 

 اجتماعی یهاینوآورب( 

، 2«نوآوری اجتماعی»و  1«نوآوری فناورانه» ةدست دورا به  هاینوآور

که  رودیمهای نسل سوم چنین انتظار کنند و از دانشگاهتقسیم می

بلکه با جامعه  وکارکسببا دنیای نه تنها خود ة گانسهبتوانند در مارپیچ 

داشته باشند. اما آنچه تاکنون در حرکت به سوی دانشگاه  یزیآمهمنیز 

ها به سوی نشود گام برداشتن آنسل سوم در سطح جهانی مشاهده می

 های نسبتاً الیه فقط در سطحبا جامعه  یزیآمهم واست  وکارکسبدنیای 

تا حدی به دلیل . شاید این گیردقرار میها قشری فعالیت این دانشگاه

از این رو  .در خلق ثروت نهفته باشد هامأموریت خاص این نوع دانشگاه

ها های نسل چهارم شاید این دانشگاهدانشگاهة گرایانلیل ماهیت انسانبه د

اجتماعی با به کارگیری ة برای نیل به توسع های نسل چهارم()دانشگاه

باشند. لذا ما  تردهیپسندبسیار  ،دانش، آشکارسازی و انتشار دانش خود

های نسل ی اجتماعی را به مأموریت دانشگاهموریت نوآوردر اینجا مأ

 پردازیم.به طرح مفهوم نوآوری اجتماعی می نخست زنیم.چهارم پیوند می

                                                      
1 Technological innovation 
2 Social innovation 
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 های دانشگاه نسل چهارم: مأموریت30تصویر 

 

است که ادبیات پیرامون  1اینوآوری اجتماعی یک مفهوم فرارشته

، ساختاربندی گردیده و تعدادی همایش و گردهمایی 2010آن از سال 

در سراسر جهان، دربارة نوآوری اجتماعی برگزار گردیده است. فوروم 

های خود قرار داده ، نوآوری اجتماعی را در صدر برنامه2اقتصادی جهانی

ها ای از فعالیتترهواژه است که گس(. نوآوری اجتماعی یک چتر۴1) است

دهد و از این رو، تعاریف فراوانی را از آن در را در زیر خود پوشش می

کنیم اّما یکی از تعاریف عملیاتی که تا سطح ادبیات جهانی، مشاهده می

                                                      
1 Trans-disciplinary concept 
2 The World Economic Forum 



 دانشگاه نسل پنجم 78

گیرد، تعریفی است که بنیاد ای نیز مورد استفاده قرار میحد گسترده

 (:۴2) از نوآوری اجتماعی، ارائه داده است 1یانگ

حل نوین و سودمندی که برای نیاز اجتماعی ارائه شود هر راه”

)این به  های موجود بهتر باشدای باشد که از رهیافتو به گونه

معنای آن است که کارآمدتر، مؤثرتر و پایدارتر یا در همین 

های حاصل )یا سودمندی مقیاس باشد( و نیز ارزش افزودة آن

افراد به شکل  و نهاز آن(، در نخست به جامعه به شکل کل، 

 “خصوصی، تعلق گیرد.

 

 

 : پیامدهای نوآوری اجتماعی در دانشگاه نسل چهارم31تصویر 

                                                      
1 The Young Foundation 
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تعریف دیگر توسط مرکز نوآوری اجتماعی ارائه شده و مورد استفادة 

 (:۴3) پژوهشگران در این زمینه قرار گرفته است

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نوینی که چالش هایایده”

و سیاره  هاانسانموجود را حل کرده و برای  یطیمحستیز

سودمند هستند. یک نوآوری اجتماعی واقعی، تغییر دهندة 

، ادراکات، رفتارها و ییپابرجاسیستمی است یعنی به شکل 

بودند ها ارائه شده ساختارهایی که پیش از این برای این چالش

 “دهد.را تغییر می

 

 

 : عملکردهای نوآوری اجتماعی32تصویر 
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برخاسته از پیشرفت علم و  یطیمحستیزاز مسائل  ،این چالش

عدالتی، سه انقالب صنعتی پیشین تا مسائل مربوط به بی یطفناوری 

شوند. از این رو، هر چند که کنی فقر را شامل میشکاف طبقاتی و ریشه

فناورانه به عنوان جزء بحرانی رشد اقتصادی آینده محسوب های نوآوری

تواند همسان نوآوری شوند، نوآوری اجتماعی نیز از این منظر میمی

تواند با ساخت سرمایة اجتماعی و بهبودی فناورانه، اهمیت یابد. زیرا می

)مانند زدودن انزوای اجتماعی، ساخت  های زندگیدر شانس و شیوه

های سطح باال(، در توسعة اقتصادی، سهیم شود. مهارتجامعه و توسعة 

 یدهسازمانهای اجتماعی با ساخت و در سطح آموزشی نیز نوآوری

سازی آن و پیوند ابعاد اجتماعی ، در رشد اقتصادی و زندهرندهیادگیة جامع

دهد. اّما متأسفانه، همتایی را از خود نشان میآموزش با اقتصاد، نقش بی

ن راهبردهای استوار برای دستیابی به نوآوری اجتماعی هنوز پیرامو

د اثر نتوانچگونه می و چهارم نسل سوم یهادانشگاهکارآمد و یا این که 

های بسیار ناچیزی د، پژوهشناجتماعی خود را در گسترة جامعه نشان ده

 (.۴۴) انجام شده است

اکنون ما راهبردهای تدوین شده و موارد پژوهشی بسیاری هم

های فناورانه و در نوآوریآینده های نسل پیرامون درگیر شدن دانشگاه

را در دسترس  وکارکسببزرگنمایی سودآوری دانشگاه در عرصة دنیای 

سنجش و پایش عملکرد  هبرد، ارزیابی، مقیاس،داریم ولی از آن جا که را

های اجتماعی ناشناخته در عرصة نوآوری چهارم های نسلدانشگاه
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اند، گفتگو پیرامون نوآوری ند و به خوبی مورد کاوش قرار نگرفتهامانده

کنش دانشگاه و جامعه، دشوار است. فقر پژوهش دربارة اجتماعی، در برهم

 وهای بنیادین میان نوآوری اجتماعی نوآوری اجتماعی، از وجود تفاوت

 گیرد.نوآوری فناورانه، ریشه می

دن به سودآوری، یکی از این سونگری نوآوری فناورانه در فزونی دا

ها است. این در حالی است که نوآوری اجتماعی، به شکل اولیه، بر تفاوت

های بهتر برای مردم تمرکز دارد. هدف اصلی آن بر حلارائه و خلق راه

ای )مردم و جامعه( متمرکز است که نیازهای برآورده نشده کاربر نهایی

پذیری بهبودی سنجش ،ممکن است در نوآوری اجتماعی کهآندارد. دوم 

به شکل ملموس مشاهده نشود ولی تغییر در منش، رفتار و ادراک را به 

شکلی نوین، در عملی همکارانه از خود بر جا گذارد. از این رو، مفهوم 

تر و جامعه محورتر بوده اما به سادگی نوآوری نوآوری اجتماعی جامع

نوآوری فناورانه از دامنة  کهآننیست. سوم  یریگازهاندفناورانه، قابل 

ولی  زدیخیبرمهای پژوهش آکادمیک و با مشارکت حوزة صنعت بخش

و سونگری به تغییر،  یسازتیظرفنوآوری اجتماعی از تجربیات زنده، 

تر را مدنظر قرار داده که ای گستردهگردد. از این رو، شبکهحادث می

خدمات اجتماعی،  دهندگانارائهعمومی،  هایممکن است شامل بخش

باشد و آخر  وکارکسبهای اجتماعی و کارآفرینان حوزة پیشگامان حرکت

نوآوری اجتماعی ممکن است مانند نوآوری فناورانه، چندان نوین  کهآن

های نوین ترکیب منابع جدید و اشکال نوین نباشد بلکه اغلب شیوه
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کاماًل نوین و بدیع. در حقیقت، در شامل است تا خلق چیزی  را همکاری

سازی نوآوری اجتماعی، عوامل اجتماعی نقش مرکزی را در تولید و پیاده

 (.۴3) ها دارندنوآوری

 

 

 : پیامدهای عملکردی نوآوری اجتماعی33تصویر 

 

با « نوآوری اجتماعی »توان تمایزی کامل را میان البته همیشه نمی

های یادگیری از راه دور که کرد، مانند مدلترسیم « نوآوری فناورانه»

های اجتماعی بنیان گذاشته شدند ولی پس از آن نخست توسط سازمان

ای که های فناورانهقرار گرفتند و یا نوآوری وکارکسبمورد استفاده جهان 
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افتاده و معلول  برای افراد از کار یرسانکمکبرای  وکارکسبدر جهان 

بخش اجتماعی به شکل سنتی شامل گروهی از (. ۴۵) پدید آمدند

ها متمرکز بر کسب هایی بوده که مأموریت اجتماعی اختصاصی آنسازمان

ها های اهدایی بوده است. هدف این سازمانهای بیرونی و حمایتنتگر

 1ایهای کارآفرینانة اجتماعیاکنون سازمانسودآوری نبوده است امّا هم

های اجتماعی و مالی را با یکدیگر أموریتنیز رو به رشد هستند که م

نیز اهداف اجتماعی را مانند  زمانهمترکیب کرده و با کسب سودآوری، 

(. از این رو، ۴2) نمایندالمللی، دنبال میفقرزدایی، آموزش و توسعة بین

های اجتماعی، بسیار دشوار است گیری ارزش اجتماعی تحت نوآوریاندازه

هایی استفاده کرد که رفاه و تندرستی را در جامعة بایست از سنجهو می

بهتر، کیفیت زندگی و امید  ستیزطیمحانسانی سنجیده و آموزش بهتر، 

توانند ها می(. بدون تردید، دانشگاه۴2) سازندبه زندگی بهتر را نمایان می

های جوامع ایفا کرده هایی برای چالشحلنقش فعالی را در پیدا کردن راه

ها و خلق دانش، کمک های بر پایة فناوریتوسعه و انتشار نوآوریو به 

 نمایند.

                                                      
1 Social entrepreneurial organizations 
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 های در پیوست با نوآوری اجتماعی: سنجه3۴تصویر 

 

ای را بایست ارتباطات همکارانهمیآینده های نسل بنابراین، دانشگاه

های اجتماعی و زدودن ها استوار نموده و با ایجاد پل میان گروهنفعبا ذی

های گروه ها، اتصاالت نوینی را میانها و جمعیتانزوای اجتماعی از گروه

توانند دانش و ها میاجتماعی برقرار نمایند. با انجام چنین اقداماتی، آن

های ای که قرار دارند، به شکل نوآوریهای جدید را در منطقهایده

پذیر است اجتماعی، کسب و انتشار دهند. این هدف تنها در صورتی امکان

های اجتماعی ها نقش خود را در جامعه، بازتعریف کرده و نوآوریکه آن

های فناورانه و انتقال به )افزون بر نوآوری های خودرا در دیگر مأموریت
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های (. دانشگاه۴2) ها(، جستجو نمایندآپکارآفرینان تجاری و استارت

کنش میان خلق برهمو توانند با طراحی این کار را می ،و چهارمنسل سوم 

های نوآوری اجتماعی، به سرانجام فعاالن درونی و بیرونی، در قالب پروژه

 (.۴6) برسانند

هایی را به ارمغان در طول تاریخ، هر انقالب صنعتی با خود فناوری

های مثبت و منفی بوده است و این آورده که توأمان با پتانسیل

ها کاسته و توانند از اثرات منفی آنهای اجتماعی هستند که مینوآوری

ها بیفزایند. انقالب صنعتی چهارم نیز های مثبت این فناوریبر پتانسیل

با خود تغییرات بنیان برافکنی را در حیات اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیک 

، آیندههای نسل و فرهنگی به ارمغان آورده است. از این رو، دانشگاه

توانند های اجتماعی میند که چگونه نوآوریجایگاه طرح این پرسش هست

کنش های نوپدید انقالب صنعتی چهارم، برهمبا دستاوردهای فناوری

سودمندی  هاانسانجوامع ما را شکل دهند تا برای همة  ةنشان داده و آیند

های فناورانة انقالب صنعتی توانیم نوآوریحاصل شود؟ چگونه ما می

های صنعت را ش و بسیاری دیگر از گسترهچهارم در بخش سالمت، آموز

ها به صورت که سودمندی آن را همة جمعیت میشکل دهای به گونه

عادالنه و افراد فقیر و غنی به صورت مساوی، دریافت نمایند؟ چگونه باید 

ها در این انقالب فناورانه بازتعریف شود تا شفافیت را در امور نقش دولت

 ، متحول نمایند؟یطیمحستیزاقتصادی، اجتماعی و 
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 : نوآوری اجتماعی دیجیتالی3۵تصویر 

 

توانند اثرات های آینده در مأموریت جدید خود می، دانشگاهشکیب

های بحرانی همچون هوش های نوپدید در بخشهای فناوریمثبت نوآوری

اینترنت اشیاء را با ارائه  ، پهپادها، واقعیت افزوده وکیروباتمصنوعی، 

فزونی دهند و امکانات مرزشکنی را در بخش  های نوآورانة اجتماعیحلراه

های سالمت، افزایش توانمندی مردم در سراسر دنیا، جهت تبدیل مراقبت

پذیری به آموزش را فراهم شدن به کارآفرینان آینده و افزایش دسترس

های شدن با چالش روروبههای جامعی را برای آورده و رهیافت

ها و اجتماعی که جوامع آینده در انقالب صنعتی با آنی طیمحستیز
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های نسل آینده، شوند، ارائه دهند. از این طریق دانشگاهمی روروبه

ها را کمینه سازند و اثرات و توانند با نتایج ناخواسته مقابله یا آنمی

 بیشینه نمایند. را ها در جهت منافع عمومیهای مثبت آنسودمندی

 

 یریگجهینت

آمایش، قرار دادن دانشگاه ة برنامة هوشمندانه بر پای گراییتخصص

نسل سوم در قلب کریدورهای علم و فناوری، گزینش رهیافت 

آموزش  یسازکپارچهیهمگرا،  یهایفناور پلتفرمو ایجاد  یارشتهانیم

دیجیتالی با هوش مصنوعی، همجوشی علوم انسانی و هنر با علوم محض 

اجتماعی، از راهبردهایی هستند که  یهاینوآورو حرکت به سوی 

علم و فناوری، اتخاذ شوند ة در گام دوم انقالب اسالمی در حوز توانندیم

نسل  یهادانشگاهاز دانش در قالب  برداریبهره (. از این رو،36)تصویر 

اجتماعی جامعه از  -به محیط اقتصادی گرایانه کنش دهیشکلسوم و 

انقالب اسالمی  توانندیمنسل چهارم،  یهادانشگاهطریق حرکت به سوی 

 بنیاندانشایران را در گام دوم آن به سوی یک اقتصاد رقابتی با ساختار 

 جهت کسب مرجعیت علمی، سوق دهند.
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اهداف گام  یسازادهیپنسل سوم و چهارم جهت  یهادانشگاه: راهبردهای 36تصویر 

 فناوریعلم و ة دوم انقالب اسالمی در گستر

 

 



 

 

 

 

 فصل سوم

 ؛دانشگاه نسل پنجم

 گانة کارایانیس و کمبلمارپیچ پنج بر پایة مدل

  



 دانشگاه نسل پنجم 90

  



 91 ...گانة پنج چیمارپ پنجم؛ برپایة مدل: دانشگاه نسل سومفصل 

 

 

 

 مقدمه

تحقیقاتی )دانشگاه نسل دوم( که مسیر آموزش و  یهادانشگاه

نیز در همه جای  اکنونهمو تا  ندکار خود قرار داد ةسرلوحپژوهش را در 

که به  یاینوآورُمد  از پردازندیمجهان پراکنش داشته و به فعالیت 

. این به معنای آن است که کنندیمپیروی  صورت خطی است،

در  ،)دانشگاه نسل دوم( هادانشگاهع پایه در محیط این نو یهاپژوهش

این نوع  در .شوندیمتخصصی انجام  علمیِ  یهارشتهدر قالب  ،هادپارتمان

کاربرد  مراحلها بالفاصله به نتایج آنکه ، اصراری مبنی بر این اکتشافات

هر  ؛جاری شوند، وجود ندارددانش و حل مسئله برای جامعه و اقتصاد 

به جهان  به صورت خطی، توانندیم هاپژوهشاین  یهاافتهیچند که 

 نفوذ نمایند.با گذشت زمان  وکارکسب

کاربردی  یانهیزمتولید دانش، تولید دانش بر  2مُد  ، دربرعکس

 یاگونه آن، یافتگیسازمانای، ناهمگنی و استوار است و ماهیت فرارشته

حل مسئلة  دانش،ُمد  . از آنجا که ایندهدیممتنوع را از خود نشان 

پذیری و جامعه را هدف قرار داده است، پاسخگویی اجتماعی، بازتاب

، اکتشاف، 2ُمد  دانش به صورت دیدر تول. داردیمکنترل کیفیت را بیان 

 ری دارند. شیوة تولید دانش دپوشانهمکاربرد و تولید، همگی با یکدیگر 
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اه، انشگاست و گفتمان بسیار نزدیکی میان د یرخطیغبه صورت  2مُد 

 ،2 ُمد و از این لحاظ، جایگاه تولید دانش در ردیگیمصنعت و دولت انجام 

 نسل سوم است. یهادانشگاهدر 

نوآوری  یهانظامنسل سوم محصول مفهوم  یهادانشگاهدر حقیقت، 

( پیشنهاد 2000و لیدرزدورف ) اتزکویتزاست که توسط  گانهسهمارپیچ 

شد. استعارة مارپیچ اشاره به این دارد که بین سه بخش صنعت، دولت و 

هستند یک گفتمان و  هاچیمارپدانشگاه که هر یک نمایانگر یکی از 

 بسیار نزدیکی وجود دارد. هدف نظام نوآوری در قالب مارپیچ یافتگیوندیپ

 است. بنیاندانش، اقتصاد گانهسه

رک پیچیدگی ارتباط ذاتی میان تولید دانش و نوآوری، نظام با د

از مدل  ترگستردهنوآوری در قالب مارپیچ چهارگانه که از لحاظ مفهومی 

ارائه گردید. این  2009سال پیشین است توسط کارایانیس و کمبل در 

 کرده است؛ یسازمفهومرا در خود  گانهسه مدل همة مفاهیم مدل مارپیچ

چ چهارمی که شامل جامعة مدنی، رسانه، فرهنگ عمومی، هنر و امّا مارپی

هنری و نوآوری بر پایة هنر و علوم انسانی نیز  یهاپژوهشعلوم انسانی، 

که این مارپیچ،  دینمایمچنین سان بدیناست به آن افزوده شده است و 

انسان و جامعه را در کنار صنعت، دانشگاه و دولت نشانه رفته است و به 

ی ویژه از خود هدانش، از منظر تولید دانش و نوآوری نیز توج ساالریمردم

 یهادانشگاهخلق  یهاآذرخش توانیم. در قلب این مفاهیم دهدیمنشان 

نسل چهارم را مشاهده کرد. هر چند هنوز شاید هیچ دانشگاهی در دنیا 
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ا امّ برازندگی هضم و ابراز مفاهیم دانشگاه نسل چهارم را نیافته باشد

نسل سومی  یهادانشگاهبسیاری از  2030برآورد نمود که تا سال  توانیم

نسل  یهادانشگاهتولید دانش در  شکیببه این سو گرایش نمایند. 

 ساالریمردم، در فضایی آکنده از یرخطیغبه صورت  2مُد  با چهارم،

 دانش، دنبال خواهد شد.

است  روروبه فراوانی یطیمحستیزاز آنجا که انسان امروزه با مسائل 

تمدن وی را نشانه برود و بر بقاء انسان  تواندیمو مسئلة گرم شدن زمین 

توجه نشان داده شده  زیستمحیطاثر گذارد، در رهیافتی پسامدرن، به 

که آشکار شده  ابدییماست و این موضوع از آن جا اهمیت دو چندان 

فتن تأمالت انسان با است رشد اقتصادی و فرهنگی، بدون در نظر گر

. از این رو، محیط طبیعی جامعه )همان باشدینم پذیرامکان، زیستمحیط

شده  یگذارهدفکه در مدل نوآوری مارپیچ چهارگانه بر آن  یاجامعه

نوآوری  ةگانپنجبود(، بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، مدل مارپیچ 

( ارائه گردید. از آنجا که مدل 2010توسط خود کارایانیس و کمبل )

اکولوژیک جامعه، اقتصاد و  - به گذار اجتماعی گانهپنجمارپیچ 

که این مدل به  دیآیم، چنین به نظر دهدیمتوجه نشان  ساالریمردم

 حساس باشد. ،زیستمحیطاکولوژیک و  یهاتیوضعشرایط و 

نوآوری، تولید دانش  گانةپنجمدل مارپیچ  اسبر اسدر واقع، 

بر ستون اکولوژی اجتماعی قرار دارد؛  )پژوهش( و کاربرد دانش )نوآوری(،

و اکولوژی )به عنوان مارپیچ پنجم  محیطیزیستالبته پرداختن به مسائل 
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نیست بلکه فرض بر  هاآن یدکنندگیتهدو  ینیخطرآفرمدل( فقط از دید 

این است که در این مارپیچ، چنانچه گفتمان نزدیکی با چهار مارپیچ دیگر 

را برای خلق دانش بیشتر و  یابالقوه یهافرصت توانیمصورت گیرد، 

 ،بنیاندانشفراهم آورد که در نهایت برای اقتصاد  ترگستردهنوآوری 

مان ما شاهد گفت چیده،باشند. در این مدل پویا و بسیار پی فرصت آفرین

 هستیم. ساالریمردممیان اقتصاد، جامعه و  افزاییهمو 

نظام نوآوری، دانشگاهی  گانةپنجمارپیچ  محوردانشسازمان مهم 

 3 مُد . مفهومکندیماستفاده  3مُد  است که برای تولید دانش و نوآوری از

ة پیشرفت ( برای جوامع و اقتصادهای2006نیز توسط کارایانیس و کمبل )

( مدهای گوناگون ییگراکثرتبر پلورالیسم ) 3ُمد  ارائه شد. بنیاندانش

( بنیان گذاشته شده است و این به معنای هامیپاراداتولید دانش و نوآوری )

نوآوری و تولید دانش در  یهامیپاراداتنوعی از تکاملی هم و یزیستهم

ی، تکاملهم و یتزیسهمگانه است که در طی این فضای مارپیچ پنج

این  بر اساس. دهدیمروی  هامیپارادامتقاطع نیز برای و یادگیری متقابل 

کوهن، جایگزینی یک پارادایم دانش با پارادایم  نظریة طبق بر مفهوم و

 یهامیپارادا بلکه ردیگینم دیگر دانش، دیگر به صورت مطلق انجام

، با هم زیست و گانهپنجدر نظام نوآوری مارپیچ  توانندیمگوناگون دانش 

است که  یاینوآورنظام  گونهنیادر واقع، در ساختار  تکامل بیابند.

 یریپذرقابترا داد. در چنین فضایی، « دانش ساالریمردم»نوید  توانیم

به شدت با ظرفیت سازگارمندی آن جهت  ،و برتری یک نظام دانشی نوین
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مدهای گوناگون دانش و نوآوری از طریق  یسازکپارچهیترکیب و 

قابت توأمان با رقابت در منبع و جریان ی و رافتگیتخصصتکاملی، همهم

 بستگی خواهد داشت. دینامیک دانش،

 ترکیبی از ،«دانش ساالریمردم» بر اساس توانیمدانش را  3مُد 

دانست که با ارج نهادن به پلورالیسم دانشی منجر به ایجاد  2مُد  و 1 مُد

به  تواندیمکه  شودیمفضایی آکنده از تنوع و ناهمگنی در دانش و نوآوری 

دانشگاهی ة پای یهاپژوهشو سازگارمند،  ریپذانعطافصورت پویا، پیچیده، 

ایة ، سوق دهد. بر پوکارکسبجهان ة را به سوی به کارگیری دانش در عرص

را ارائه دادند که  3ُمد  ، کارایانیس و کمبل، مدل دانشگاهیاهیفرضچنین 

به  تواندیماست که  یرخطیغنظام تولید دانش ة یک تیپ بسیار پیچید

 ، به خلق دانش و نوآوری بپردازد. دانشگاهگانهپنجعنوان قلب تپندة مارپیچ 

به تولید  3ُمد  با کندیمنظام نوآوری زیست ة گانپنجکه در مارپیچ  3مُد 

امّا زیست این نوع دانشگاه در این مارپیچ  ورزدیمدانش و نوآوری اهتمام 

 هاآن، به دهدیمقرن بیست و یکمی پسامدرنی را شکل  زیستبومکه یک 

که بسیار فراتر از آن است که  بخشدیمرا  ییهایژگیوصفات، کیفیات و 

یاد نمود؛ از این رو، در مقام  3مُد  یهادانشگاهفقط با عنوان  هااز آنبتوان 

نسل سوم و چهارم، ما در اینجا از عنوان  یهادانشگاهبا  یشناسپیتة مقایس

تا بتوانیم نه تنها این تیپ سازمان  میکنیمدانشگاه نسل پنجم استفاده 

نسل سوم و چهارم مقایسه کنیم بلکه  یهادانشگاهنوین تولید دانش را با 

 آن نیز بپردازیم. فردمنحصربه یهایژگیوبه 
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 های گوناگون اجتماعی: جایگاه نظام نوآوری در نظام37تصویر 

 

 های دانشگاه نسل پنجمرانپیش

 1های لوندوالتوسط دو مدرس به نام« نظام مّلی نوآوری»مفهوم 

( توسعه داده شد. این رهیافت، نوآوری را در 1993) 2( و نلسون1992)

کند. از نظر لوندوال، دانش، ی میسازمفهوممتن جامعه، در سطح ملّی، 

در اقتصاد مدرن است. « فرایند نیترمهم»و یادگیری « ترین منبعبنیادی»

( نوآوری دانش 1توان در یک معادلة سه عنصری گنجاند: این گزاره را می

( دانش کاربردی همیشه 2کند؛ رد و استفاده از آن ترجمان میرا در کارب

                                                      
1 Lundvall 
2 Nelson 
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 ویا اغلب )و یا حداقل به شکل بالقوه( ممکن است در راستای اقتصاد 

( بنابراین نوآوری نیز )بالقوه( خلق 3جهت مقاصد اقتصادی استفاده شود؛ 

 (.۴7نماید )های اقتصادی تبدیل میدانش و تولید دانش را به فعالیت

گانه برای ارتباط میان ، مدل نوآوری مارپیچ سهپایة این معادلهبر 

پایه گذاشته شد  1و لیدزدورف اتزکویتزتوسط « دولت - صنعت - دانشگاه»

که نمایانگر مدل پایه و مرکزی برای خلق دانش و به کارگیری دانش 

تکامل  هب مدل مارپیچ چهارگانگانه که در قلباشد. مدل مارپیچ پنجمی

یانیس و کمبل ارائه گردید که مفاهیم اتوسط کار 2010یافته است، در سال 

های سازد و عناصری دیگر را به مدلسنتی نظام ملّی نوآوری را متحول می

است  ییهارانشیپشک رشد و تکامل این مدل مدیون افزاید. بیپیشین می

طن مدل اند. در بکه در اکوسیستم نوآوری قرن بیست و یکم هویدا شده

گردد که قوة یک نظام مّلی نوآوری پسامدرن خلق می ،گانهمارپیچ پنج

 .هستندها و مؤسسات عالی نسل پنجم آن دانشگاه ةحرکم

هایی ما نیاز داریم های بنیادین چنین نسل دانشگاهبرای درک ویژگی

نظام مّلی نوآوری پسامدرن در قالب مدل مارپیچ  یهارانشیپتا از 

گانه مدل پنج یشناسختیرگانه آگاهی بیابیم؛ از این رو، ما نخست به پنج

اند و هایی که این مدل را استوار داشتهپردازیم و سپس به ستونمی

 3 مُد»عمدتاً شامل  هارانشیپپردازیم. این اند، میاصلی آن بوده رانشیپ

ند. به باشمی« دموکراسی دانش»و « اکولوژی اجتماعی»، «تولید دانش

                                                      
1 Etzkowitz and Leydesdorff, 2000 



 دانشگاه نسل پنجم 98

اقتصاد پسامدرن با مفاهیم  بومستیزشدن فضای  آکندهزبان دیگر، 

موجب  ،تولید دانش، اکولوژی اجتماعی و دموکراسی دانش 3مُد  بنیادی

های پیشین مدلگانه ظهور یافته و بر شده است که مدل مارپیچ پنج

 سیطره یابد.

 

 گانه؛ مدل پایة دانشگاه نسل پنجممدل مارپیچ پنج

، به شکل گانهسه مدل پیشین دانش و نوآوری یعنی مدل مارپیچ

نمود امّا باید بر  یبردارپردهآشکار، از اهمیت آموزش عالی برای نوآوری 

این تأکید ورزید که این مدل، تولید دانش و نوآوری را در رابطه با اقتصاد 

و به پردازد اقتصاد می یسازمدلبیند و بنابراین در وهلة نخست به می

دهد. مارپیچ را شکل می« اقتصاد دانش»، گانهسه زبان دیگر، مارپیچ

 ساالریمردمو  1(جامعة دانشی)تری از جامعه چهارگانه، منظرهای افزوده

آورد. نظام نوآوری مارپیچ را به ارمغان می 2(دانشی ساالریمردم)

ورزد که توسعة پایدار و اقتصاد )اقتصاد چهارگانه بر این اصرار می

و جامعة دانشی و  بنیاندانشاقتصاد تکاملی هم ( بهبنیاندانش

های جامعة اندازچشمدانشی نیاز دارد. مارپیچ چهارگانه بر  ساالریمردم

برای حمایت، ارتقاء و توسعة خلق دانش )پژوهش(  ساالریمردمدانشی و 

ورزد. همچنین این مارپیچ روشن أکید میو به کارگیری دانش )نوآوری( ت

                                                      
1 Knowledge Society 
2 Knowledge democracy 
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های هنر های علوم تجربی بلکه به دانشگاهدارد که نه تنها به دانشگاهمی

برای  سازسرنوشتو علوم انسانی نیز به عنوان نهادهای تعیین کننده و 

نگریست؛ در حقیقت، پیوند  ستیبایمارتقاء و حمایت از نوآوری 

هنر، ترکیبی اساسی و خالق را برای ارتقاء  ای وو فرارشته یارشتهانیم

 آورد.و حمایت از نوآوری فراهم می

نهفته است که  1«اکولوژی اجتماعی»در همین راستا، مفهوم کلیدی 

جهان »و « جامعة انسانی»طبیعت میان  - جامعه یهاکنشبرهمبه 

گذار الزم  2009در سال  2پردازد. کمیسیون اروپاییمی« مادی

اکولوژیک اقتصاد و جامعه را نه تنها به عنوان یکی از  - اجتماعی

های سترگ مرحلة بعدی بلکه به عنوان یک فرصت برای توسعه و چالش

گانه ، شناسایی نمود. مدل مارپیچ پنجبنیاندانشپیشرفت جامعه و اقتصاد 

نظر دارد  ساالریمردماکولوژیک جامعه، اقتصاد و  - به این گذار اجتماعی

حساس به رویدادهای اکولوژیک  ،گانهو از این رو، نظام نوآوری مارپیچ پنج

درک تولید  به جایگانه، بنیان خود را است. به زبان دیگر، مارپیچ پنج

 گذارد.دانش )پژوهش( و کاربرد دانش )نوآوری( بر اکولوژی اجتماعی می

ی( )مانند گرم شدن جهان محیطیزیستهر چند که موارد 

نمایند و بقاء انسانیت و تمدن انسانی های مورد توجه را گوشزد میموضوع

گانه در پی آن است که موارد مارپیچ پنج ،اندرا هدف قرار داده

                                                      
1 Social ecology 
2 European Commission 
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های بالقوه ترجمان مورد تمرکز را به فرصت و اکولوژیکی محیطیزیست

ش و اجتماعی برای خلق دان یهارانشیپنماید و این کار را با شناسایی 

های اقتصاد گانه فرصترساند. در حقیقت، مارپیچ پنجنوآوری به اتمام می

را میان « برد - برد»وضعیت  یریگشکلکند و را تعریف می بنیاندانش

میان  افزاییهمدهد و یک اکولوژی، دانش و نوآوری مورد حمایت قرار می

 گونههمان(. در این میان، ۴8کند )خلق می ساالریمردماقتصاد، جامعه و 

گانه، بایست این را از ذهن دور داشت که مارپیچ پنجکه تأکید گردید، نمی

و چهارگانه استوار است و مارپیچ پنجمی  گانهسه های مارپیچبر پایة مدل

توان گانه را میکند. مدل مارپیچ پنجرا اضافه می 1«محیط طبیعی»به نام 

پایدار ة ( توسعیارشتهانیمای )و فرارشته لیلوتحهیتجزچهارچوبی برای 

گانه در و اکولوژی اجتماعی قلمداد نمود. از این منظر، مارپیچ پنج

 زیستمحیطچگونه دانش، نوآوری و ”: جستجوی آن است که نشان دهد

 (.۴7)“هستند؟)محیط طبیعی(، با یکدیگر در ارتباط 

 

                                                      
1 Natural environment 
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 گانة نوآوریمارپیچ پنجهایی که مورد پوشش : گستره38تصویر 

 گیرند.و تولید دانش قرار می

 

را به شکل یک « محیط طبیعی»گانه آن است که هدف مارپیچ پنج

ای که های دانش و نوآوری وارد کند به گونهبرای مدل 1جدید ةرسامانیز

برای خلق دانش و نوآوری شود.  ارزهمیک جزء اساسی و  ت،طبیع

یرا ز ؛فرایند خلق دانش و تولید نوآوری مهم استبرای به ویژه  زیستمحیط

نیز ممکن  زیستمحیط انسانیت عمل نموده و خودِ یبخشاتیحدر بقاء و 

 بایست خودِ های سبز جدید در آینده به کار آید و میاست در ساخت فناوری

                                                      
1 A new subsystem 
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 ،مارپیچ در این شتر یادگیری داشته باشد. در واقعبی ،نوع بشر نیز از طبیعت

از اجزاء « اکولوژی اجتماعی»و « توسعة پایدار»، «طبیعی ستزیمحیط»

یانیس اکه کار گونههمان ،(. در حقیقت۴9نوآوری و خلق دانش خواهند بود )

ة گانه، آنچه که توسعاند، مدل مارپیچ پنج( توصیف نموده2010کمبل ) و

را در  2و بوم کارآفرینی 1نوآوری - دهد و همچنین مفاهیم بومپایدار معنا می

 (.۴7کشد )موقعیت کنونی و برای آیندة ما به ترسیم می

، «عوامل انسانی»از  فارغگانه ترین جزء عنصری مارپیچ پنجمهم

 یهارسامانهیزاست که از طریق چرخش دانایی میان « دانش»منبع 

از یابد. به نوآوری و دانش در یک جامعه برای اقتصاد تغییر می ،اجتماعی

جمعی و تبادل دانش را در حد  کنشبرهم، گانهمارپیچ پنجاین قرار 

 کشد: ، به تصویر میچیمارپ ستمیرسیزاین پنج  ةواسطبه« ملت - دولت»

 هاآموزشی دانشگاه ( سامانه1

 ( سامانة اقتصادی2

 ( محیط طبیعی3

 )جامعه بر پایة رسانه و فرهنگ( ( جامعة مدنی۴

 ( سامانة سیاسی۵

گانه و همچنین تعیین توسعة پایدار مارپیچ پنجتحلیل پایداری در 

دهند که هر یک جز از پنج جزء مارپیچ این را معنا می ،برای پیشرفت

                                                      
1 Eco-innovation 
2 Eco-entrepreneurship 
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( توصیف شده، اثر و قوة الزمه و ویژه در پیوند با جامعه و رسامانهیز)

 دانشگاه جهت استفاده را دارا هستند.

 

 

 صرکنش عنا: رشد هوشمند برخاسته از برهم39تصویر 

 گانههای چهارگانه و پنجمارپیچ

 

گانه، یک مدل عملی و نظری کلی، مدل مارپیچ پنج فراگرددر یک 

اء اجتماعی برای خلق و ارتق ةرسامانیزبرای تبادل منبع دانش بر پایة پنج 

یک مدل  زمانهمگانه، (. مدل مارپیچ پنج۴9پایدار جامعه است )ة توسع

گانه بر این است. پیچیدگی ساختار مارپیچ پنجای و فرارشته یارشتهانیم

داللت دارد که برای درک یک تحلیل جامع از همة اجزاء مارپیچ، به 
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، از علوم طبیعی )به دلیل وجود محیط گسترهنگرش در همة زوایای 

 ساالریمردمطبیعی( تا علوم اجتماعی و انسانی )به دلیل جامعة مدنی، 

صورت، نباید فراموش کرد که با افزودن مارپیچ و اقتصاد(، نیاز است. در هر 

طبیعی( به عناصر مدیریت دانش )خلق و انتشار و به  زیستمحیطپنجم )

شود که ای تبدیل میکارگیری دانش(، دانش و نوآوری به دانش و نوآوری

حساس خواهد بود. از منظر دیگر، در مارپیچ « اکولوژی اجتماعی»به 

شود و متن جامعه می یسازمفهوم« جامعه»با  گانه، دانش و نوآوریپنج

 (.۴7گیرد )را در خود فرا می زیستمحیطو 

 

 

گانه که شامل طبیعت و محیط زیست تر مارپیچ پنج: گسترة وسیع۴0تصویر 

 شود.اجتماعی نیز می
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 تولید دانش 3ران اول: ُمد پیش

که به شوند قلمداد می« های دانشپارادایم»به عنوان  2و  1مُد 

تولید دانش )تا حدی نیز به کاربرد دانش( در مؤسسات آموزش عالی و 

، به صورت 1مُد  های دانشگاهی نظر دارند. موفقیت یا کیفیت بر طبقنظام

این موضوع به صورت  2مُد  شود و درنگریسته می« تعالی دانشگاهی»

 در شود.با سودمندی کارآمد و کارا برای جامعه سنجیده می 1حل مسئله

، نظام آموزش عالی، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی به صورت 3مُد 

های خالقانه ترکیب شوند که در جستجوی راهدیده می سازمانی نظام یا

اصول گوناگون تولید دانش و کاربرد دانش هستند؛ به  یسازکپارچهیو 

با تشویق به تنوع و  2مُد  و 1ُمد  های ترکیبزبان دیگر، از رهیافت

 های سازمانی خالق و نوآورانهزمینهسان بدینجویند و ناهمگنی سود می

های محیط»یابی ، شکل3مُد  کنند.خلق میرا برای پژوهش و نوآوری 

، نهادهای 3مُد  ها بادهد. دانشگاهرا مورد تشویق قرار می« دانشی خالق

جام ان برای ،تولید دانشمُد  های مربوط با اینآموزشی عالی و نظام

 (.۴8باشند )آماده می ،«های کاربردیهای پایه در زمینهپژوهش»

های جهت باز کردن این مبحث و نشان دادن نقش پارادایمی گونه

تر، ، الزم است به صورت جزئی3تا  1مُد  گوناگون تولید دانش از

 های این انواع تولید دانش را مورد کنکاش قرار دهیم.ویژگی

 

                                                      
1 Problem - Solving 
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 خطی نوآوری با مدل غیرخطی نوآوری : مقایسة۴1تصویر 

 

 هایی که به علومدانشگاه دردانشگاهی  هایپژوهش ،در نگاه سنتی

این  وشوند انجام میهای پایه تمرکز دارند بر پژوهش وپردازند می تجربی

شوند و ی میبندقالبهای آکادمیک اغلب در ماتریکس بخش هادانشگاه

از خود نشان به کاربرد عملی دانش و نوآوری و خاص ای ویژه عالقه

 تولید دانش مشهور است.« 1مُد ». این مدل دانش دانشگاهی به دهندنمی

همچنین با مدل خطی نوآوری تطابق دارد که به این صورت است  1مُد 

شود و به تدریج این های پایه در متن دانشگاه انجام میکه پژوهش

یابند. ، به سوی جامعه و اقتصاد، انتشار میها به بیرون از دانشگاهپژوهش
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های هستند که خطوط پژوهش وکارکسبی هابنگاهآنگاه این اقتصاد و 

با  ،را در قالب کاربرد دانش و نوآوری هاآنچینند و دانشگاهی را برمی

های اقتصادی و تجارتی، در بازارهای خارج از نظام هدف خلق موفقیت

یرند. در قالب نوآوری خطی، یک توالی ارتباطی گآموزش عالی، به کار می

های پایه )تولید دانش( و نوآوری )به میان پژوهش 1«آنگاه - نخست»

 کارگیری دانش( وجود دارد.

تولید دانش « 2مد »تولید دانش با مفهوم نوین  1ُمد  درک بر پایة

و همکاران وی پیشنهاد شد مورد چالش قرار گرفته  2که توسط گیبونز

ورزد و بر کاربرد دانش و حل مسئله بر پایة دانش تأکید می 2مُد  است.

، «تولید دانش در زمینة کاربردی: »دهدیماین اصول را مورد تشویق قرار 

و  ۴پاسخگویی اجتماعی»، «و تنوع سازمانی 3ناهمگنی»، «ایفرارشته»

 ن است که در اینآ؛ امّا نکتة کلیدی «کنترل کیفیت»و  «۵پذیریبازتاب

های ، ارجاع2ُمد  مجموعه تمرکز بر تولید دانش در زمینة کاربردی است.

دهد. در های نوآوری را بیان کرده و مورد تشویق قرار میآشکار به مدل

نوآوری مورد چالش  یرخطیغهای هر صورت، مدل خطی نوآوری با مدل

نوآوری، پیوندهای مستقیم  یرخطیغهای قرار گرفته است. در مدل

که  گونهنیابیشتری میان تولید دانش و کاربرد دانش وجود دارند به 

                                                      
1 First-Then 
2 Gibbons 
3 Heterogeneity 
4 Accountability 
5 Reflexivity 
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نخواهند بود بلکه « آنگاه - نخست»های پایه و نوآوری به صورت پژوهش

رسد که همچنین با به نظر می 2مُد  یک ارتباط همسو و موازی دارند.

 اشد.و انشعابات آن تطابق داشته ب یرخطیغنوآوری 

، یک گونه «3مد »دانشگاه، نهاد آموزش عالی یا نظام آموزش عالی 

های خالقانة ترکیب و سازمان یا سیستم را نمایانگر است که شیوه

 اصول گوناگون تولید دانش و به کارگیری دانش )برای مثال، یسازکپارچهی

ی ناهمگنکند و این کار را با تشویق به تنوع و ( را جستجو می2مُد  و 1مُد 

های سازمانی نوآورانه و خالقانه برای پژوهش و نوآوری و نیز خلق زمینه

 آموزش عالی هاییا نهاد هاکه اشاره شد، دانشگاه گونههماندهد و انجام می

 شوند. آماده می« های پایه در زمینة کاربردیپژوهش»برای انجام  3مُد 

 (.۵0)است  یرخطیغهمچنین حاوی کیفیات نوآوری  3 مُد

های شبکه»آن چیزی است که شامل  ،یسازمفهومبرای باز 3مُد 

برای خلق، انتشار و کاربست دانش  1«های دانشخوشه»و « نوآوری

 زیستبومهاب نوپدید « نوآوری زیستبوم 3مُد »باشد. در واقع، می

، فرهنگ و فناوری )سنگ مردم آنجانوآوری قرن بیست و یکم است که در 

( با یکدیگر مالقات کرده و 3مُد  نوآوری زیستبومبناهای اصلی 

ابتکار را  هند تا خالقیت را کاتالیزه کرده،داز خود نشان می کنشبرهم

های علمی و فناورانه، رشتهمیانبرانگیخته نموده و نوآوری را در 

وارد خلق و های عمومی و خصوصی )دولت، دانشگاه، صنعت و مبخش

                                                      
1 Knowledge clusters 
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ای از باال به پایین، رانش (، به شیوهیردولتیغدانش به صورت  یریکارگبه

ای توان یافته با یافته با سیاست و همچنین از پایین به باال، به شیوه

یک رهیافت سیستمی  3مُد  ،ساننیبدنماید. کارآفرینی، تسریع 

، یسازمفهوماست که  1یسطحای، چند نمایی و چند ، چند گرهچندجانبه

طراحی و مدیریت ذخیرة دانش واقعی و مجازی و جریان دانش، مواردی 

، تسریع و حمایت از خلق، انتشار، به کردن که موجب کاتالیز

های دانشی که با همدیگر ، جذب و استفاده از دارایییگذاراشتراک

 دهد.اند را مورد حمایت قرار میویژگی یافته

 

 تولید دانش 3مُد  ی و عملکردی: ماهیت ساختار۴2تصویر 

                                                      
1 Multi-lateral, multi-nodal, multi-modal and multi-level systems approach 
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یک تئوری سیستمی، روندها و شرایط  اندازچشمبر پایة  3مُد 

دانش تکاملی هم اجتماعی، سیاسی، فناورانه و فرهنگی است که - اقتصادی

بان دیگر، این روندهای دهد. به زبا جامعه و اقتصاد بر پایة دانایی را شکل می

 نوآوری قرن زیستبوماجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فناورانة  - اقتصادی

را طلب  3مُد  تولید دانش به صورت یریپذشکلبیست و یکمی است که 

های آموزش عالی و تولید دانش است که ایجاد نظام 3مُد  کنند و اینمی

(. از این رو، ۵1راند )های نسل پنجم را بر این پایه به پیش میدانشگاه

شوند که به واسطة اصول ی خلق میزیستبومهای نسل پنجم در دانشگاه

د از خو زیستبومساختاربندی و پردازش شده باشد. این  ،3ُمد  تولید دانش

دارد. در چنین را بیان می یرخطیغکیفیات نوآوری خطی و همچنین 

است به  3مُد  یةبر پای که فضای آن آکنده از تولید دانش زیستبوم

های گوناگون دانش و نوآوری نه تنها اجازه پارادایمتکاملی هم و یزیستهم

گردد. در واقع، فرضیة کلیدی آن تأکید نیز می هاآنشود بلکه بر داده می

و برتری یک نظام دانشی یا درجة توسعة پیشرفتة  یریپذرقابتاست که 

در ترکیب  هاآنبه شدت به واسطة ظرفیت سازگارمندی  ،یک نظام دانشی

، 1«تکاملیهم»از طریق  ،مدهای گوناگون دانش و نوآوری یسازکپارچهیو 

ذخیرة دانش و جریان پویای  ،3«رقابت همکارانه» ،2«یافتگیتخصصهم»

ی هیبرید میان اقتصاد پوشانهمگردد. در اینجا ما یک تعیین می هاآن

                                                      
1 Co-evolution 
2 Co-specialization 
3 Co-opetition 
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بر بینیم. افزون بر این، دانشی می ساالریمردم، جامعة دانشی و بنیاندانش

 زیستبوم، یک 3زیست مُد بومیانیس و کمبل، اهای کارپژوهش اساس

است که به خوبی برای یک اقتصاد  1دانش نوآوری نوپدید همانند خود

 سامان یافته است. بنیاندانش

 

 

 گانهچهارگانه و پنج هایتولید دانش در مارپیچ 3مُد  : جایگاه۴3تصویر 

 

قرن ة های ویژها و فرصتاز چالش آکندهای که جامعهدر چنین 

یافته، هم تکاملهم ای باهای آن به شیوهبیست و یکمی است، سازمان

                                                      
1 Fractal 
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 در شمایلی متنوع و ،یافته و در فضای رقابت همکارانهرا  یافتگیتخصص

های پردازند. این سازمانناهمگن، به خلق، انتشار و کاربرد دانش می

ای با نظامی ای، چند گرهدانش به صورت چندالیه 3مُد  نوپدید بر مدار

ملی عاهای دانایی را به صورت تهای نوآوری و خوشه، شبکهچندجانبه

بخشند که شامل انسان و سرمایة معنوی بوده و تکمیل کرده و توان می

 (.۵1شوند )شکل داده می ،با سرمایة اجتماعی و سرمایة مالیه

های مارپیچ نوپدید به خوبی در مدلهای هر چند این سازمان

یابند؛ اّما این مدل مارپیچ گیرند و مفهوم میگانه جای میچهارگانه و پنج

طبیعی در خود، فضا برای  زیستمحیطگانه است که با لحاظ نمودن پنج

 بهتولید دانش  هاآنهای نوپدید که موتور محرکة جوالن این سازمان

تولید دانش که  3ُمد  سازد. از این رو،یمهیا م را است 3مُد  ةواسط

باشد، برای این که به منصة ظهور برسد به می 2و  1ُمد  از ترشمولجهان

های نسل پنجم نیاز خواهد های نوپدید مانند دانشگاهسازمان گونهنیا

ها یک نیاز جبری برای داشت. چنین است که پیدایی این نوع دانشگاه

باشد و های آینده میدر دهه بنیاندانشحرکت تکاملی جامعه و اقتصاد 

 رانشیپ نیترمهم، 3مُد  از این رو، حرکت به سوی تولید دانش به واسطة

های های نسل پنجم است که در شرح ویژگیبرای خلق دانشگاه

این  ونه خودِهای نسل پنجم به تحلیل خواهیم پرداخت که چگدانشگاه

شناسانه و عملکردی این  های ریختترین ویژگی، به یکی از مهمرانشیپ

 ها بدل خواهد شد.نوع دانشگاه
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 اکولوژی اجتماعیران دوم: پیش

اغلب به  ،های آن مانند گرم شدن جهانتعادل اکولوژیک و چالش

 شود.ای جهانی نگریسته میعنوان موضوعی برای بقاء انسانی در گستره

گاه ن« اکولوژیک - گذار اجتماعی»بر همین اساس، کمیسیون اروپایی به 

را معطوف داشته است. اکولوژی اجتماعی زمینة  یترمیعظژرف و 

 کنشبرهمنموده و بر درک  ترواضحرا برای جامعه و اقتصاد  محیطیزیست

 (.۴8ورزد )تأکید می )طبیعت( زیستمحیطجامعه و « 1گریتوسعههم»

امروزه، اکولوژی اجتماعی خود را به صورت یک دانش بحرانی و 

به ارتباطات اجتماعی با  دهیشکل، تحلیل و یسازمفهومای جهت فرارشته

موضوع گفتمان  روزافزوندهد که این برخاسته از اهمیت طبیعت نشان می

است که بر این پرسش تمرکز یافته است که از ارتباطات پیچیدة  2«پایداری»

وند رداختن به اکولوژی اجتماعی یک ابرمیان طبیعت و جامعه پرده بردارد. پر

پیچیده میان فناوری،  یکنشبرهمبه ارتباطات  دهیشکلدر  شکیباست که 

در تواند خواهد بود و از این قرار می اثرگذارجامعه و فرهنگ، بسیار 

های نوین هزارة جدید جهت پرداختن به اهداف توسعة سازمان یساختاربند

به ارتباطات  دهیشکلباشد. هر چند علم در درک و  رگذاریتأثپایدار بسیار 

کند امّا این نکته را نباید فراموش پایدار میان جامعه و طبیعت نقش ایفا می

است بلکه  حلراه نمود که خود علم در شکل کنونی آن نه تنها بخشی از
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باشد؛ زیرا به عنوان یک نظم عملکردی در جامعه، ای از مسئله میخود پاره

آورده و بدین طریق یکی علم ابزارهایی را برای سیطرة بشر بر طبیعت فراهم 

است  یشناسنیزمعمده برای تبدیل انسان به یک نیروی  یهارانشیپاز 

 (.۵2نماید )که سیاره را تا حد مرزهای آن تهدید می

 ابودینبنابراین، ابرروندهای تغییر اقلیم، از دست دادن تنوع زیستی، 

های اجتماعی را باید در فرایند گذار منابع، ایمنی غذا و نابرابری

 (.۵3داد )اکولوژیک مورد کنکاش قرار  - اجتماعی

گانة از آنجا که دانشگاه نسل پنجم به عنوان نهاد پایدار مارپیچ پنج

بپردازد  اکولوژیک - های گذار اجتماعیتواند به چالشملّی نوآوری مینظام 

اقتصاد و جامعة مدنی را در مسیر توسعة پایدار  و ابعاد فناوری، فرهنگ،

های هماهنگ سازد از این رو خلق چنین نهادی بسیار تحت رانش چالش

اکولوژی گانه، میان باشد. مدل نوآوری مارپیچ پنجاکولوژی اجتماعی می

سازد. در این راستا، پل برقرار می ،اجتماعی با تولید دانش و نوآوری

جامعه و اقتصاد، تولید دانش و نوآوری را نه تنها  محیطیزیستهای محیط

بخشی را مورد تشویق و الهام هاآنتوانند دهند بلکه میمورد چالش قرار می

های طبیعی گانه، محیطنجقرار دهند؛ زیرا در رهیافت مدل نوآوری مارپیچ پ

یابی توسعة بیشتر و برتری رانششیپهایی برای جامعه به عنوان فرصت

 دانش، ساالریمردم، جامعة دانش و بنیاندانشاقتصاد تکاملی هم پایدار و

ما کارآفرینی که ای گیرند. این دیدگاه خود بر شیوهمورد شناسایی قرار می

 (.۴8آورد )را فرود می یابالقوهکنیم اثرات می یدهسازمانرا درک و 
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 کارآفرینی بپردازد. -نوآوری و بوم  -بوم مفاهیم به : توسعة پایدار باید ۴۴تصویر 

 

را در « اکولوژی اجتماعی»توان مفهوم از این منظر می

جهان »و « جامعة انسانی»میان « طبیعت - ی جامعههاکنشبرهم»

کنیم که با در جهانی زیست می اکنونهم(. ما ۵قلمداد نمود )« مادی
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رو است و فزونی در توان سازگاری ما ی روبهانبوهمحیطی تغییرات زیست

به  ترکینزدباشد و این به نگاهی با این تغییرات بسیار بحرانی می

های پذیری بیشتر در مدلحساسیت ی اکولوژیک و ایجادریپذتیمسئول

باشد. مدل مارپیچ های حاکمیتی نیازمند مینوآوری گوناگون و رژیم

گانة تولید دانش و نوآوری، مدلی بسیار مناسب برای پرداختن به این پنج

رانی برای نوآوری به عنوان پیش هاآنها و همچنین استفاده از چالش

 (.۵۴است )

های نظام ملّی در مدل 1«اکولوژیک پایداری»گنجاندن موضوع 

نوآوری چندان هم موضوع نوینی نیست و خود آقای لوندوال که در 

پردازی پرداخته های نوآوری به تئوریاواخر قرن گذشته پیرامون نظام

نابرابری »در مجاورت موضوع کاهش در « پایداری اکولوژیک»بود ما را از 

بر نظام ملّی نوآوری، آگاه  اثرگذاری هامؤلفه، به عنوان «اجتماعی حدیب

ساالری که به های مردمنموده بود. جالب اینجا است که حتی در مدل

پردازند، ارجاع زیست میحقوق انسانی، توسعة انسانی و توسعة محیط

گانه وجود دارد. در مدل مارپیچ پنج« اکولوژی اجتماعی»آشکاری نیز به 

، نوآوری و تولید «زیست طبیعیمحیط»نیز با افزودن مارپیچ پنجم یعنی 

گردد؛ از این رو، مارپیچ حساس می« اکولوژی اجتماعی»دانش به 

گانه دارای این پتانسیل است که به عنوان یک چهارچوب تحلیلی پنج

نقش ایفا نماید و این کار را با  ،برای توسعة پایدار و اکولوژی اجتماعی

                                                      
1 Ecological sustainability 
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دهد. زیست انجام میبا محیطایجاد ارتباط مفهومی دانش و نوآوری 

که این را معنا  میشویم روروبه 1«دانش پایدار»سان با مفهوم بدین

زیست طبیعی دهد که دانش پایدار بازتابی از اجرا و کیفیت محیطمی

گانه این را ترسیم باشد و از این رو مدل نظام نوآوری مارپیچ پنجمی

، در 3کارآفرینی -و بوم  2نوآوری -کند که توسعة پایدار باید به بوم می

 (.۴8وضعیت کنونی و آینده، بپردازد )

 

 دانش ساالریمردمران سوم: پیش

، وجود اتزکویتز ةگانسهمدل مارپیچ  یةبر پانظام نوآوری در 

الزم نیست ولی در مدل مارپیچ  ،برای تولید دانش و نوآوری ،ساالریمردم

شود زیرا در این احساس می اآشکار، به ساالریمردمچهارگانه، وجود 

ای عموم مردم، جایگاه ویژه یةبر پاها و فرهنگ مدل، جامعة مدنی، رسانه

دهد و از این قرار، را دارد و به عنوان مارپیچ چهارم خود را نشان می

ها و منطبق خود را در قالب نیازمندی ،و توسعة پایدار ساالریمردمکیفیت 

های فراتر از نظام ،تردر یک بعد گسترده الریسامردم یسازمفهومبر 

 دارد.عرضه می ،سیاسی و حکومتی

 ساالرمردمسیاسی در یک فضای  ییگراکثرت، چندگانگی و ساننیبد

 تکاملهم با چندگانگی، تنوع و ناهمگنی دانش، تولید دانش و نوآوری، گذاری
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 (.۵۵شود )یاد می 1«دانش ساالریمردم»یابد که از آن با عنوان را می

در فضای تولید دانش و نوآوری مارپیچ چهارم و پنجم، بدون وجود 

و  ساالریمردماست زیرا وجود  ریناپذامکان، توسعه ساالریمردم

اهداف  یساختاربندکلیدی در  رانشیپدانش به عنوان  ساالریمردم

کنند. قرار گرفتن ها نقش ایفا میدر این مارپیچ ،تولید دانش و نوآوری

های نسل پنجم و نهادهای دانشگاه رانشیپدانش به عنوان  ساالریمردم

موجب دانش و تشویق خالقیت و  ،دانش 3ُمد  آموزش عالی با تولید

طبیعی و اکولوژی  زیستمحیطشود. حتی بُعد و زمینة نوآوری می

یابد مود میبیشتر ن ،ساالریمردمگانه نیز در فضای اجتماعی مارپیچ پنج

اند و پیشرفت اکولوژیک به یکدیگر گره خورده ساالریمردمو بدین گونه 

که  آورندیمهای نوآوری فراهم ای را برای رهیافت به سوی نظامو زمینه

و فزونی در پتانسیل سازگارمندی به تغییرات  2یآورتابموجب افزایش 

آزادی، »چهار بُعد مفهومی  ساالریمردم(. اگر ۵۴د )نشومی زیستمحیط

های مارپیچ را در برگیرد آنگاه مدل« برابری، کنترل و توسعة پایدار

 ساالریمردمگانه، محیطی مناسب را برای رشد این نوع چهارگانه و پنج

که خود را در قالب  ساالریمردمآورند و وجود و رشد این فراهم می

های چندگانگی و کثرت، یدهد با ویژگنشان می« دانش ساالریمردم»

تواند موجبات رشد تولید دانش و نوآوری شود زیرا ناهمگنی و تنوع می

                                                      
1 Democracy of knowledge 
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رشد و شکوفایی مراحل بعدی « گفتمان نوآوری»در این پهنه است که 

توسعة پایدار را نوید خواهند داد. از این رو، ساختارهای مارپیچ چهارگانه 

 ساالریمردمیابی شکلی از سامانهای نوآوری، ساخت و گانه نظامو پنج

های وابسته به را نیاز داشته و تقاضامند هستند تا بتواند نوآوری و نظام

د و در این فضا است که کیفیت نن را مورد حمایت و تشویق قرار دهآ

ای پیوند یافته و و پیشرفت دو جانبة نوآوری به شیوه ساالریمردم

دیدگاه، این به معنای آن نیست که  گیرد. از اینیابنده صورت می تجدید

توانند توتالیتر )یا حتی نیمه توتالیتر( سیاسی نمیو  گراقدرتهای رژیم

یک نظام مّلی نوآوری را توسعه دهند بلکه بحث بر سر این موضوع است 

گیرند که بتوانند یک های سیاسی در جایگاهی قرار نمیکه این نوع رژیم

ن ساخته و آن را به سطوح باالتر از بلوغ نظام ملّی نوآوری را دگرگو

(؛ زیرا در صحنة کارزار و رقابت آینده، این دیپلماسی ۴8رهسپار نمایند )

و سیاست نوآوری خواهد بود که جایگزین سیاست اقتصادی خواهد شد 

انه برای دانش و ساالرمردمو از این رو ممکن است وجود یک فضای 

، سیطره بیابد. با این وکارکسبرای نوآوری به فضای مناسب اقتصادی ب

شود که آیا توسعة پایدار راهی به ها مطرح میبیان، اکنون این پرسش

 ساالریمردماست؟ یا این کیفیت یک  1با کیفیت باال ساالریمردمسوی 

دهد؟ اگر مفهوم است که خود را در الگوهای توسعة پایدار نشان می

را محدود به نظام سیاسی نکنیم و در زیر چتر آن نظام  ساالریمردم
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 ترعیوسسیاسی، جامعه و اقتصاد را قرار دهیم و حتی در یک معنای 

در این  ساالریمردمرا جای دهیم، آنگاه خواهیم دید که « زیستمحیط»

( ساالریمردمدانش )کیفیت  ساالریمردمتعریف که خود را به صورت 

را در « اکولوژی اجتماعی»به کارگیری مفاهیم دهد، اجازه نشان می

، تنوع در یک شکیب(. ۴8سازد )چهارچوب توسعة پایدار فراهم می

دهد و از این منظر، ، تنوع در دانش را مورد حمایت قرار میساالریمردم

است یا به زبان  محوردانش ساالریمردمبا کیفیت باال یک  ساالریمردم

 «.1دانشی ساالریمردم»دیگر یک 
 

 های دانشگاه نسل پنجمویژگی

 زیستمحیطحساس به ویژگی اول: 

گانة نظام نوآوری را از مدل مارپیچ از آنجا که آنچه مارپیچ پنج

( به زیستمحیطسازد اضافه شدن مارپیچ پنجم )چهارگانه متمایز می

چهار مارپیچ پیشین است پس جای شگفتی نخواهد بود که دانشگاه نسل 

 نیترمهمگانه نهفته است و به عنوان نیز که در بطن مارپیچ پنجپنجم 

طبیعی )که محیط  زیستمحیطدرخشد به نهاد آموزش عالی آن می

باشد( و انسان به عنوان سرمایة اجتماعی آن می بنیاندانشجوالن اقتصاد 

و  زیستمحیطبپردازد. زیرا در محیط توسعة آینده، حساسیت به 

در تولید دانش و نوآوری خواهند  کلیدی یهارانشیپاکولوژی، به عنوان 
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 زیستمحیطای که حساس به چگونه دانش و نوآوری کهنیااز این رو،  ؛بود

های اقتصادی، رشد تواند در چرخة موفقیتو شرایط اکولوژیک است می

ا ها راقتصاد و توسعة اقتصادی نقش ایفا نماید، بسیاری از پرسش

 ،های مناسبها و تدوین استراتژیبرانگیخته است که پاسخ به این پرسش

و  درازمدتباشد. زیرا توسعة اقتصادی از وظایف دانشگاه نسل پنجم می

همین حساسیت به شرایط اکولوژیک و  بر اساستوسعة پایدار 

تواند نرخ رشد اقتصادی پایدارتر را فراهم آورد است که می محیطیزیست

 یارشتهانیمختن به همین مقوالت است که چهارچوب دانش و پردا

زند. زیرا فرض اصلی بر آن است که در را رقم می« اکولوژی اجتماعی»

دار آینده، رشد اقتصادی بیشتر در ترکیب با توسعة اقتصادی که دوست

و فرایندهای اکولوژیک است، روی خواهد داد. بنابراین،  زیستمحیط

 ،یگذارهیسرماو  داددرون به عنوان یک ورودی و ،زیستمحیطحفاظت از 

شود. همچنین در بر رشد اقتصادی و برای رشد اقتصادی، نگریسته می

و اکولوژی به عنوان  زیستمحیطچنین فضایی است که حساسیت به 

 (.۴8گردد )محسوب می یو نوآورکلیدی تولید دانش  رانشیپ

مارپیچی در نظام نوآوری مارپیچ گانه های پنجها و بخشزیرسیستم

گیرند که قرار می کنشبرهمای با یکدیگر در تعادل و گانه به گونهپنج

بایست حامی توسعة پایدار باشند و رشد و توسعه در یک مارپیچ می

افزایی داشته باشد و بر تواند بر توان عملکردی مارپیچی مجاور اثر هممی

مثبت هویدا نماید که در نهایت منجر به  مابقی اجزاء مارپیچی نیز اثرات
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 شود.توسعة پایدار می

 

 

 گانه بر پایة توسعة پایدار: مدل نوآوری مارپیچ پنج۴۵تصویر 

 

تواند با پردازش در این مدل، هر ورودی به یک مارپیچ می بر اساس

ای منتهی شود که خود به عنوان ورودی مارپیچ به خروجی ،آن مارپیچ

ید؛ برای مثال، هر اقدام در جهت پایداری جدید در قالب دیگر عمل نما

اقتصاد با کیفیت باال و نوع جدیدی از بازارهای اقتصادی و مشاغل جدید و 

گردد رشد نوین که به عنوان خروجی مارپیچ صنعت و اقتصاد محسوب می

طبیعی  زیستمحیطتواند به عنوان ورودی جدید دانش در مارپیچ میخود 
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مارپیچ( عمل نماید که این دانش جدید با طبیعت ارتباط برقرار )پنجمین 

ای آن را مورد محافظت قرار داده و از تخریب، کرده و به شکل فزاینده

. در (۴۵)تصویر  نمایدآلودگی و انبوه شدن آن با مواد دفعی جلوگیری می

طبیعی نیز خود را بازساخت کرده و سرمایة طبیعی  زیستمحیطاین گذار، 

آموزد )خلق کند و انسان نیز دوباره و بیشتر از طبیعت میود را تقویت میخ

دانش(. هدف از این مارپیچ آن است که در یک تعادل با طبیعت، زندگی 

های بازآفرینشی توسعه یافته و از منابع در دسترس جریان یابد و فناوری

ها، شته. رشودای پایدار و حساس استفاده به صورت هوشمندانه به شیوه

 مستیرسیزهای علوم طبیعی که به عنوان خروجی از ها و فرارشتهرشتهمیان

موجبات حفاظت بیشتر  ،د آمدنطبیعی بیرون خواه زیستمحیط

نوید را  برای مردمفراهم آورده و یک زندگی پرکیفیت را  زیستمحیط

 موجب کاهش زیستمحیطهای دوستدار د داد و این توسعة فناورینخواه

های گاز کربنیک به صورت کارآمدتر گردیده و به کاهش تغییرات دهبرون

 زیستمحیطاقلیمی کمک خواهند نمود. به زبان دیگر، خروجی مارپیچ 

منجر خواهد شد  1طبیعی آن است که خود به دانش عملی و کاربردی سبز

 (.9۴دهد )را نوید می 2و شگفتی اقتصاد سبز

ط نمود که مبارزه با تغییرات اقلیمی به توان استنبابر این اساس می

باشد و در تر نمیمعنای پذیرفتن نرخ رشد و یا استانداردهای زندگی پایین

                                                      
1 Green know-how 
2 Green economic wonder 
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 زیستمحیطواقع شواهد کنونی گویای آن است که چنانچه در راه حفاظت از 

ای اقتصادیة توان امید به رشد اقتصادی واقعی و توسعگام برداشته شود می

باشد. و شرایط اکولوژیک  محیطیزیستتغییرات داشت که بسیار حساس به 

حساسیت به محیط طبیعی  از این رو، دانشگاه نسل پنجم با داشتن ویژگی

اقتصاد و شرایط اکولوژیک خواهد توانست مسیر آیندة پیشرفت تمدن  ،جامعه

دار و ة پایمقوالت رشد اقتصادی، توسعو در این راستا بشری را ترسیم کند 

، جامعة دانایی بنیاندانشاقتصاد تکاملی هم گرد هم آمده و یک ساالریمردم

(. بنابراین، دانشگاه نسل پنجم ۴8پذیرد )دانش صورت می ساالریمردمو 

/ اقتصاد را در قرن بیست و جامعه یشناختبوم - تواند گذار الزم اجتماعیمی

ها، محیط طبیعی جامعه و مورد حمایت قرار دهد زیرا این نوع دانشگاه یکم

کنند و از تولید دانش و نوآوری قلمداد می یهارانشیپاقتصاد را به عنوان 

نمایند و به تعریف می بنیاندانشهایی را برای اقتصاد این طریق فرصت

گذار  این 2009همین منظور بوده است که کمیسیون اروپایی در سال 

راه توسعة  ةرا به عنوان چالش عمده برای نقش 1یشناختبوم - اجتماعی

و « گرم شدن زمین»آینده مطرح نموده است. در همین راستا، موضوع 

های نسل پنجم را برای دانشگاه همتایبتغییرات اقلیمی مربوطه، فرصتی 

را برای های نهفته در خود توانند پتانسیلمی هاآن اند کهآوردهفراهم 

 (.۴9ها به کار اندازند )رویارویی با این چالش

با این تحلیل، دانشگاه نسل پنجم از دید عملکردی، به صورت ژرفی، 

                                                      
1 Socioecological transition 
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باشد و شاید باید این را عنوان نمود که در گفتمان می« توسعة پایدار»با 

 سکارایانیاست. « پایداری»هدف بنیادین آن نگهداشت توسعه در مسیر 

 دهند:تعریفی نوین را از توسعة پایدار ارائه می ،این اساسو کمبل، بر 

دانش و فراگیری  بر اساسهای جامعه سیستمتکاملی هم”

حساس بوده و  زیستمحیطمتقابل که از دیدگاه اجتماعی و 

 “باشد. ساالریمردمپذیرای مفاهیم یک کیفیت از 

پرداختیم که این علم « اکولوژی اجتماعی»در پیش از این به 

میان دو جامعة انسانی )فرهنگ( و جهان  کنشبرهمبه  یارشتهانیم

پردازد. از این رو، علومی که به توسعة پایدار و اکولوژی مادی )طبیعت( می

و  بودههای نسل پنجم های دانشگاهنگرند از موضوع فعالیتاجتماعی می

هایی برای تحلیل پایدار و اکولوژی اجتماعی نمایانگر گستره توسعة

 دانشبنابراین،  باشند.و فرارشته جهت حل مسئله می یارشتهانیم

برای پرداختن به موضوع بسیار مورد را  یارشتهانیمیک تالش  ،1پایداری

پدید « زیستمحیط»و « فعالیت انسانی»ی میان زیستهمچگونگی  نیازِ

است(  ساالریمردمدانش )که کیفیت  ساالریمردممفهوم  خودِ د.آورنمی

دهد را به یکدیگر پیوند می زیستمحیطنظام سیاسی، جامعه، اقتصاد و 

سازد که مفاهیم اکولوژی اجتماعی در یک و این اجازه را فراهم می

 د.نچهارچوب توسعة پایدار به کار برده شو

و  زیستمحیطحساس به در یک فراگرد کلی، دانشگاه نسل پنجم، 

                                                      
1 Sustainability science 
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جامعه است که به شکل ژرفی به مقوالت توسعة پایدار و اکولوژی 

 زیستمحیطپردازد؛ به صورت مفهومی، دانش و نوآوری را به اجتماعی می

دهد. از این رو، دانش پایدار که مکان تولید آن در بطن ارتباط می

 زیستمحیطهای نسل پنجم خفته است بر عملکرد و کیفیت دانشگاه

 ،یابد. بنابراینبازتاب می« محیط طبیعی جامعة انسانی»یعنی 

نسبت به  هاآنوجود حساسیت ة به واسط ،های نسل پنجمدانشگاه

زنند که توسعة پایدار در مفهوم ژرف این را رقم می ،و جامعه زیستمحیط

 عدهد و از این رو در گسترة ترمینولوژی این نوخود چه چیزی را معنا می

 یبرا 2کارآفرینی - و بوم 1نوآوری - ها است که مفاهیمی چون بومدانشگاه

 (.۴7شوند )وضعیت کنونی و آیندة ما آفریده می

 

 3ُمد  دانشگاهویژگی دوم: 

های همگرایی میان نظام و یسازکپارچهیدانشگاه کارآفرین محصول 

 بر مداردانشگاه باشد و از این رو، این های نوآوری میآموزش عالی با نظام

تولید دانش  گونهنیاتولید دانش قرار دارد که پیش از این در مورد  2مُد 

های نوآوری و پیدایی مارپیچ های نظامبحث گردید. امّا با پیشرفت مدل

های کارآفرین نیز نیاز دارد که گانة مدل نوآوری، مدل دانشگاهپنج

گانه را در خود جذب پنجگسترده شود و مفاهیم برخاسته از مدل مارپیچ 

                                                      
1 Eco-innovation 
2 Eco-entrepreneurship 



 127 ...گانة پنج چیمارپ پنجم؛ برپایة مدل: دانشگاه نسل سومفصل 

های کارآفرین، و کمبل در مدل پیشرفتة دانشگاه کارایانیسو هضم نماید. 

های تواند خود یکی از ویژگیاند که میرا پیشنهاد داده 3ُمد  مدل دانشگاه

های نسل پنجم باشد. به زبان دیگر ما در اینجا تالش برجستة دانشگاه

 3مُد  شگاه کارآفرین را در قالب دانشگاهتر دانکنیم تا مفهوم گستردهمی

در قلب دانشگاه نسل پنجم جای دهیم. این به معنای آن است که دانشگاه 

( است 3 ُمد دانشگاه کارآفرین )دانشگاهة نسل پنجم نه تنها مدل پیشرفت

در این  شیوبکمدارد که  ی نیزهای دیگرها و برجستگیبلکه ویژگی

یکی از منظرهای دانشگاه  3مُد  پس دانشگاه ایم.نوشتار به آن پرداخته

 شود.پیشرفته تلقی می کارآفرینِ 

)تحقیقاتی و  1مُد  هاینماید که دانشگاهتالش می 3ُمد  دانشگاه

)کارآفرین( ترکیب و یکپارچه سازد و از  2ُمد  هایآموزشی( را با دانشگاه

های قابلیتها و به واسطة توانمندی را این طریق ساختار تولید دانش

 در شکلی نوآورانه و خالق ارائه دهد. در واقع ،یادگیری پویا در سطح باالتر

در نظر گرفت  1«های دانشپارادایم»توان به عنوان را می 2مُد  و 1مُد 

که به تولید دانش )و تا حدی کاربرد دانش( در نهادهای آموزش عالی 

توان به را می 2مُد  ین درهای کارآفرپردازند. در همین راستا، دانشگاهمی

ای که کارآمد و هایی پنداشت که به حل مسئله به شیوهعنوان دانشگاه

 پردازند.مؤثر برای جامعه باشد، می

 اند:را چنین تعریف کرده 3مُد  و کمبل دانشگاه کارایانیس

                                                      
1 Knowledge paradigms 
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، یک تیپ از 3مُد  یک دانشگاه، نهاد یا نظام آموزش عالی”

سازمان است که توانمند به فراگیری سطح باالتر است و از این 

 یرخطیغلحاظ یک تیپ نظام تولید دانش آزاد، بسیار پیچیده و 

های خالق ترکیب، است که در جستجو و پی بردن به شیوه

اصول گوناگون تولید دانش و کاربرد  یسازکپارچهیبازترکیب و 

ین شیوه، آشکارا و بد باشدمی( 2مُد  و 1مُد  دانش )برای مثال،

های تنوع و ناهمگنی را تشویق کرده و همچنین بر ایجاد زمینه

سازمانی خالقانه و نوآورانه جهت آموزش، پرورش و نوآوری 

 (.۵1)“ورزدتأکید می

پردازد در ساخت به تولید دانش می 3ُمد  دانشگاه نسل پنجم که با

ها شود. این محیطت آشکارا وارد میبه صور« های خالق دانشمحیط»

کنند تا دانش نوین اثر مثبت بر افرادی دارند که در کار خالقانه تالش می

ها را تولید کنند؛ چه این افراد به شکل منفرد یا در قالب تیم، یا نوآوری

 ها، کار کنند.در یک سازمان واحد یا در همکاری با دیگر سازمان

های نسل پنجم که و کمبل، دانشگاه کارایانیسنقطه نظرات  یةبر پا

 2مُد  را با 1ُمد  کنند تالش دارند تاکار می 3مُد  به شیوة دانشگاه با

های نسل را تولید نمایند. بنابراین، دانشگاه 3ُمد  سانبدینترکیب کرده و 

شوند تا بتوانند ای طراحی میای آماده یا به گونهپنجم به گونه

 (.۴6)تصویر  «کاربرد قرار دهند بطنیه را در های پاپژوهش»
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های تجاری و ها را با بنگاههای خطی و غیرخطی نوآوری، دانشگاه: مدل۴6تصویر 

 دهند.آکادمیک پیوند می

 

به  3مُد  که اشاره شد دانشگاه نسل پنجم که به شیوة گونههمان

آن است که در کند از نظر ساختار و عملکرد بیش از خلق دانش اقدام می

بایست دانشگاه نسل قالب دانشگاه کارآفرین جای گیرد. در نتیجه، می

( را یک تیپ متمایز از دانشگاه کارآفرین 3مُد  پنجم )با ویژگی دانشگاه

ها که کیفیات قلمداد کرد؛ یا حداقل یک تیپ از این نوع دانشگاه

ها، نوع دانشگاهبیش از این  ،کارآفرینی را دارد ولی همچنین در این عرصه

تواند بسیار مناسب هایی را در خود دارند که میها و توانمندیقابلیت
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و حل مسئله با نیل به سوی برقراری تعادل اکولوژیک  وکارکسبفضای 

 باشد. بنیاندانشدر عرصة اقتصاد و اجتماعی  زیستمحیطدر 

کند ای که دانشگاه نسل پنجم در آن زیست مینوآوری زیستبوم

 را بیان یرخطیغتولید دانش است کیفیات خطی و هم  3ُمد  چون بر مدار

، 3 دمُ  ماهیت ذاتی تولید دانش به شیوة بر اساسدارد. پرواضح است که می

های گوناگون و مختلف تکاملی پارادایمو هم یزیستهم، اجازه به این شیوه

 ورزد.تأکید نیز می هاآندانش و نوآوری را داده و حتی بر 

و  یریپذرقابتدر حقیقت، در این شرایط، این فرضیه حاکم است که 

برتری یک نظام تولید دانش و یا درجة توسعه یافتگی آن به شدت با توانایی 

گوناگون دانش و های مدل یسازکپارچهیسازگارمندی آن برای ترکیب و 

و رقابت همکارانة دینامیک  یافتگیتخصصهمتکاملی، هم از طریقنوآوری 

تکاملی در این مقیاس، . ماحصل همبستگی داردذخیره و چرخش دانش 

است  بنیاندانشظهور تنوع و ناهمگنی در جامعة پیشرفتة دانش و اقتصاد 

را  ساالریمردم گسترة و پلورالیسم سیاسی در ییگراکثرتکه نمود آن در 

 ساالریمردمنمود. در واقع،  مشاهده 1«دانش ساالریمردم»در  توانمی

 ارجاع دارد. ،هپوشانهمدانش، مفهومی است که به این رابطة 

ای است که به فرایندهای موازی دانش، مفهوم و استعاره ساالریمردم

با  در توأمانو تنوع « پیشرفته ساالریمردم»میان پلورالیسم سیاسی در 

اقتصاد و جامعة پیشرفته، اشاره دارد. یک در  ،«نوآوری دانش»ناهمگنی در 

                                                      
1 Knowledge democracy 
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، جامعة بنیاندانشهیبرید میان اقتصاد  یپوشانهمدر اینجا ما شاهد یک 

جمهوری »دانش هستیم که مفهوم آن فراتر از مفهوم  ساالریمردمدانش و 

 (.۵6و۵1است )( از آن یاد کرده 1962) 2است که پوالنی 1«علم

 

 خوی و منش همکاری توأمان با رقابت دارایویژگی سوم: 

نظام  گانةپنجدانشگاه نسل پنجم که در قلب مارپیچ  زیستبومدر 

ها برای بقاء آن بسیار مهم و شبکه یسازشبکهنوآوری جای دارد، 

بسیار پیچیده، پویا و  ،های تولید دانشباشند زیرا این نوع نظاممی

های تولید دانش چند الیه نظامی میان پوشانهمسازگارمند هستند و یک 

 برقرار است. ،گانهدر مارپیچ پنج ،های نوآوری چند الیهبا نظام

به  یسازشبکهمفاهیم بازار بر فرایند پویای رقابت تأکید دارند و 

شوند و از این رو ها جایگزین پویایی بازار میمعنای آن نیست که شبکه

د؛ صاد بازار در زمینة رقابت نیستننمایانگر جایگزینی برای اصول اقت هاآن

برند که این را به کار می 3«همکاری توأمان با رقابت»منطق  ،هاامّا شبکه

ها ذاتاً به شکل اولیه بر همکاری تمرکز دارند به معنای آن است که شبکه

ولی ممکن است اجازة رقابت در میان خود را نیز دهند. ارتباط میان 

توأم با انگیزه برای همکاری نیز باشد اما در  تواندهای مختلف میشبکه

های گوناگون که به عمل، رقابت در دانش و نوآوری که اغلب بین شبکه

                                                      
1 Republic of Science 
2 Polanyi 
3 Co-opetitive rationale 
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اند، وجود خواهد داشت. به زبان کوتاه، سامان یافته یریپذانعطافشکل 

محسوب  هابرای شبکه رانشیپرا باید یک « همکاری توأمان با رقابت»

مورد و  بر اساسحرکت به سوی همکاری یا رقابت، همیشه در داشت که 

 (.۵1شود )شرایط، تصمیم گرفته می

در یک فراگرد کلی، در شرایط پایدار و طبیعی، دانشگاه نسل سوم 

در شبکة خود که بازیگران دیگر تولید دانش و نوآوری نیز حضور دارند 

ممکن  زمانهما پردازد امّبه شکل همکارانه به تولید دانش و نوآوری می

ها رقابت کند؛ پس دانشگاه نسل است در بُعد بیرونی نیز با دیگر شبکه

دهد. این دانشگاه در عین حال پنجم، صفتی دوگانه را از خود نشان می

ها آوردی با دیگر شبکهتواند به هماین که در شبکة همکاری جای دارد می

گاه نسل پنجم در درون اهتمام ورزد. اگر این روند طبیعی همکاری دانش

شویم که تر سازیم آنگاه آگاه میشبکه و رقابت در بیرون را کمی پیچیده

گانه با در مدل نوآوری مارپیچ پنج« همکاری توأمان با رقابت»مفهوم 

 ؛را از خود نشان دهد یدیگر تواند ابعادمی ،در آن 3مُد  حضور دانشگاه

نوآوری، دانشگاه نسل پنجم در  به این صورت که در جریان تولید دانش و

های دیگر همکاری نماید و تواند با شبکه یا شبکهقالب شبکة خود می

را به شکل پیشرفته از خود نشان دهد  1تری از نظام نوآوری بازابعاد وسیع

را کاهش داده و از  (R&D)های تحقیق و توسعه و بدین طریق هزینه

مند گردیده و یا خود ها( بهرهنفوذ و نشت دانش از دیگر شبکه )یا شبکه

                                                      
1 Open innovation 
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نیز در ابعاد  زمانهمها( بپردازد و به تزریق دانش به این شبکه )یا شبکه

ها( به رقابت تر خلق دانش و نوآوری با این شبکه )یا شبکهپیشرفته

 زیستبومهای از ویژگی ،«ابتهمکاری توأمان با رق»بپردازد. این نوع 

نوآوری قرن بیست و یکمی است که همچون ارگانیسمی زنده، پویا، 

دهد. همکاری توأمان با رقابت را پیچیده و پیشرفته خود را نشان می

گانه مشاهده نمود ولی از لحاظ توان در مارپیچ چهارگانه و هم پنجمی

گانه و مارپیچ پنجپیچیدگی، سامان یافتگی و سرعت، نمود آن در 

، بسیار برجسته یاشبکهدرونهای نسل پنجم، در قالب فعالیت دانشگاه

 باشد.می
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 : نوآوری بستة سنتی و نوآوری باز۴7تصویر 
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 ،پژوهش( فراکتال) خود همانندِ زیستبومزیستمند ویژگی چهارم: 

 قرن بیست و یکم  1(FREIE) نوآوری و آموزش

های اقتصادی، ارتباطات نوآوری متشکل از عامل زیستبومیک 

مانند فناوری، نهادها،  یراقتصادیغهای اقتصادی و همچنین قسمت

اجتماعی اقتصادی و فرهنگ است. بر پایة چنین رهیافتی،  یهاکنشبرهم

های گوناگون است. ها با نظامنوآوری یک هیبرید از شبکه زیستبوم

ای زیست خواهند نمود نوآوری زیستبومی های نسل پنجم در فضادانشگاه

 نمایی )چند ، چندچند سطحیچیدمان  زیستبوماین  ،که از لحاظ ساختاری

های نوآوری و دارد که متشکل از شبکه 2ایای و چند جانبهمدی(، چند گره

باشند های دانش بوده که یکدیگر را تقویت نموده و مکمل همدیگر میخوشه

عقالنی را شامل بوده، با سرمایة اجتماعی شکل داده  که سرمایة انسانی و

(. در واقع، ۵7د )نگیرد و با سرمایة مالیه نیز مورد پشتیبانی قرار مینشومی

و  کارایانیساست که توسط  3ُمد  همان تولید دانش به شیوة زیستبوماین 

های های نوآوری و خوشهپیشنهاد شد و شامل شبکه 2009کمبل در سال 

 جهت خلق دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش است که در این منظر،دانش 

 سازد.می تررا گسترده 2ُمد  و 1مُد  های تولید دانش، مفاهیم نظام3مُد 

های نسل سوم در آن فعالیت ای که دانشگاهدر مدل ساختاری

« دانش کاربردی»نمایند و توسط وایسما تحت عنوان چرخ گردون می

                                                      
1 Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) 
2 Multi-level, multi-modal, multi-nodal and multi-lateral 
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در مرکز چرخی قرار  ،شده است، دانشگاه نسل سوم به عنوان هاب یگذارنام

ای تولید دانش و نوآوری در گیرد که عناصر و بازیگران محلی و منطقهمی

های حمایت کنندة ها شامل سازماناند؛ که این عاملآن چیدمان یافته

ها، آغازگران های نوپا، تکنوپارک، شرکتR&Dای، نهادهای خصوصی حرفه

 هنگاضربباشند که مالی، آموزش و پژوهش می یهارساختیزاوری و فن

شود. این مدل حرکت این چرخ گردون توسط دانشگاه نسل سوم فراهم می

باشد ولی انرژی چرخشی و نور ساطع شده از در عین این که بسیار پویا می

 اتزکویتز ةگانسه یابد و بسیار مناسب مارپیچمی گردش ،در خود چرخ ،آن

در فضایی آکنده از که گانه تر مارپیچ پنج(. امّا در مدل پیچیده21است )

نوآوری  زیستبومعناصر گوناگون  کنشبرهمقطعیت و پیچیدگی، به  عدم

باشد و در حقیقت تر میبسیار کاربردی FREIEپردازد، مدل ساختاری می

 ر مارپیچدموجود دولت، دانشگاه، صنعت ة گانمدل بسیار تکامل یافتة سه

دولت،  ةگانسهحالت بسیار پویاتری یافت کرده و اجزاء  است که گانهسه

حاوی که شوند به عنوان یک مجموعة عنصری قلمداد می ،دانشگاه، صنعت

های سیستم خود هستند و به عنوان سنگ بنای ساختار ها و خوشهشبکه

دانشگاه،  کند )دولت،دیگر که خود نیز از الگوی این سنگ بنا تبعیت می

گیرد و این ساختار مردم، فناوری، فرهنگ( قرار مییا به زبان دیگر  صنعت

از )مردم، فناوری  یتربزرگخود نیز به عنوان سنگ بنای ساختار  تربزرگ

یابد. از این ادامه می تینهایبو فرهنگ( قرار گرفته و این سلسله مراتب تا 

فضای  ،وهش، آموزش و نوآوریرو، ساختار فراکتال )همانند خود( برای پژ
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سازد که بسیار مناسب شرایط و می ایبسیار پیچیده و ترکیبی زیستبوم

م است. سپس این ساختارهای فراکتالی )همانند و یک امکانات قرن بیست

ای ای، چند نمایی )چند مُدی( و چند جانبهخودی( به صورت چند گره

نوآوری است که  یهابکهشهای دانش و ظهور نموده که متشکل از خوشه

 .(۴8)تصویر  نمایندهمدیگر را تکمیل و تقویت می ،به صورت متقابل
 

 

 زیست نوآوری فراکتال )همانند خودی( قرن بیست و یکم: بوم۴8تصویر 

 

ای چیدمان این ساختار تولید دانش و نوآوری در سطح پایه به گونه

تر بنای عناصر فوقانی تر که سنگاز عناصر ابتدایی کیکداماست که هر 

ای به صورت هستند به صورت گره عمل نموده و با خلق ارتباطات شبکه
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دانش، بر  یابند. در ساختار فراکتالنمود می زیستبومای در چند گره

ید ورزیده از باال به پایین تأکبر پیچیدگی پایین به باال و از امتداد پیشرفت 

توان دانایی و شبکة نوآوری را می عنصر( خوشةجزء )زیرشود. هر زیرمی

های های دانش و شبکهخوشه بندیشکل 1سطح - به صورت یک ریز

 (.۴9نوآوری نمایش داد )تصویر 

 

 : سطوح گوناگون نوآوری و تولید دانش۴9تصویر 

 

توان به سوی باال نیز حرکت کرد. هر خوشة دانایی و شبکة همزمان، می

تر در عنصر( یک سطح بزرگزیرجزء )زیر توان به صورت یکنوآوری را می

                                                      
1 Micro-level 
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درک مربوط به خود خوشة دانایی با شبکة نوآوری  بزرگِ )ماکرو(مقیاس 

، آموزش و نوآوری یارشتهانیمهر مرکز  ،(. در این مدل۵1و۵0نمود )

 زیستبوماز  1هاییبه صورت گره ،دانشگاهی و خود دانشگاه نسل پنجم

دانش خواهد بود  ،هاآن که خون در رگِ گردند محسوب می FREIEفراکتال 

فناورانه و یا  - شدة اجتماعی یگذارهدف های پیشاهنگِ که از طریق پروژه

در ساختار  یابد.، جریان میگرکنشاقتصادی استراتژیک و  - اجتماعی

 (.۵0شکل غالب است )تصویر ، چیدمان چند الیه FREIEفراکتال  زیستبوم
 

 

تکاملی، ای توأمان با همای، چند الیهو تولید دانش چند گره: مدل نوآوری ۵0تصویر 

 گرایی و همکاریتخصصهم

                                                      
1 Nodes 
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توان تصور نمود؛ یکی محور ، چند محور را میچند سطحیدر ساختار 

فضایی )جغرافیایی، فضایی، سیاسی( که سطوح گوناگون تجمع فضایی را 

، محلی تا ملّیتواند از سطح تقسیمات سیاسی کشد که این میبه تصویر می

فرامّلی و در نهایت سطح جهانی را شامل شود. این به معنای این است که 

در سطح  ،تواند در بُعد فضایییک دانشگاه نسل پنجم به عنوان یک گره می

نقش  ،ای )شامل بیش از یک دولت(، فرامّلی و جهانیمحلی، ملّی، منطقه

ه نسل پنجم به عنوان توان گفت که دانشگامی ،ایفا نماید. از این رو

تواند نمای زیستمند این ساختار فراکتال نوآوری قرن بیست و یکمی می

را داشته باشد یعنی یک بازیگر خلق  1جهانی )گلوکالیزه( - نوپدید محلی

که به شکل پویا و  دانش باشد یهاو خوشهها دانش و نوآوری شبکه

 فضایی نقش - سیاسیای در سطوح گوناگون فضایی، در مقیاس پیچیده

ها و ، پتانسیلکارایانیستوسط  2(. ارائه اصطالح گلوکال۵6ایفا کند )

های پیوند یافتگی موازی و متقابل دو طرفه میان سطوح سودمندی

 کشد.گوناگون را به رخ می

فضایی یعنی محورهای ، محورهای غیرچند سطحیمحورهای دیگر 

، R&Dآموزش و پژوهش ) باشند. در این زمینه،دانش می 3عملکردی

دانش در نظام  یبعدسهیابند. مدل (، اهمیت مییو تجربتوسعة پژوهش 

 نشان داده شده است. ۵1در تصویر  چند سطحی

                                                      
1 GloCalising, Globalising and Localising 
2 GloCal 
3 Functional 
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 سازی سه بعدی دانش در یک درک نظام چندالیه: مدل۵1تصویر 

 

چند الیه که در تصویر نشان داده شده است  یساختاربندالبته این 

 وجود نداشته باشند یفضایی دیگرکه محورهای غیربه معنای آن نیست 

توان برای نوآوری نیز لحاظ را می هاآنو همین چندگانگی محوری و تنوع 

های تواند ارجاع متقاطع ملّی و فراملّی نظامای مینمود و نوآوری منطقه

تری از نظام مّلی نوآوری که نشان دهد و مدل پیشرفتهنوآوری را از خود 

د. برجستگی تئوریک این مدل چند الیه لوندوال ارائه داد را ترسیم نمای

تواند بسیاری از رویدادهای نوپدید در عرصة تولید دانش آن است که می



 دانشگاه نسل پنجم 142

 ،1نظام نوآوری باز امروزه در قالبو نوآوری را توصیف کند؛ برای مثال، 

خود را از درون  R&Dهای کارآفرین، حلقة و دانشگاه وکارکسبی هابنگاه

های کمرشکن، به بیرون از سازمان، در سطح ملّی، سازمان، به دلیل هزینه

ای اند و این همان پدیدهو حتی فراملّی و جهانی گسترانیده ایمنطقه

که در مدل  آنجامشهور است. از  R&D2سازی المللیاست که به بین

های نوآوری خطی ، دانشگاه نسل پنجم با مدلFREIEزیست نوآوری بوم

تواند از لحاظ عملکردی در ساختار این است، می روروبه یرخطیغو 

نوآوری ُمد  ، بسیار چاالک خود را نشان دهد. در شیوة سنتیزیستبوم

های های پایه به بخشبا انجام پژوهشتوانند ها میدانشگاهخطی دانش، 

 )اقتصاد(، وکارکسبهای و حتی به بیرون نفوذ نموده و به بنگاهوابسته 

های جدید خلق دانش ند و بدین صورت موجندر قالبی کاربردی میل ک

د. امّا افق زمانی نشومی ینیچخوشه ،وکارکسبدر نهایت توسط دنیای 

در کند ملّی کار میدانشگاهی که در مقیاس فرایک یک اقتصاد پویا و  در

 ،و از سوی دیگر در این مدل استبسیار طوالنی  ،نوآوری خطی سیر

تواند از دانش ضمنی و پنهان کاربران فناوری و استفاده دانشگاه نمی

های بهره جوید و همچنین از تمایالت کاربران و انتخابی کنندگان انتهای

 دتوانند با بازخورد به بخش تولیها نمیاست و لذا این مقوله خبریب هاآن

(. ۵8و۵6،۵1ند )، بازتاب بیابهای پایه در سطح دانشگاهدانش و پژوهش

                                                      
1 Open innovation system 
2 R&D Internationalisation 
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نوآوری قرن بیست  زیستبومکه در چیدمان  یرخطیغمسیر نوآوری اما 

مُد  هایاز میوهبتواند شود که دانشگاه و یکمی در جریان است موجب می

های گوناگون در مدل پلورالیسم نوآوری که شامل تنوع، ناهمگنی و 2

ها با یکدیگر از طریق است بهره گیرد و از پیوند دادن آنانش و نوآوری د

ها ها، دانشگاه. بدین طریق، بنگاهسود جوید ،تکاملیهم ایِساختار شبکه

توانند )در یک ها میهای نسل چهارم و پنجم( و دیگر سازمان)دانشگاه

مختلف های حیات فناوری چندگانه و متنوع در سطوح زمان( در چرخه

نوآوری است. در هر  یرخطیغمُد  هایورود نمایند و این از ویژگی ،بلوغ

های گوناگون بخش نوآوری است که پیوند یرخطیغمُد  صورت، این در

مراحل  یافتنشود و پیوند ها به تندی انجام میها و بنگاهمانند دانشگاه

ه صورت ب ،های پایه و توسعة تجربی()برای مثال پژوهش R&Dگوناگون 

 (.۵۵گیرد )انجام می ،بالدرنگ

( در 2)مد  یرخطیغمنظری دیگری که از نشانگان حضور نوآوری 

است، وجود  FREIEنوآوری  زیستبوم تاروپودهای نسل پنجم در دانشگاه

. استخدام متقاطع به عنوان یک تیپ از باشدمی 1مفهوم استخدام متقاطع

توسط دو سازمان  زمانهماستخدام چندگانه است که یک فرد ممکن است 

تر تواند نزدیکای که یک سازمان می)یا حتی بیشتر( استخدام گردد به گونه

 دانش )نوآوری( قرار یبه تولید دانش باشد و سازمان دیگر در طیف کاربرد

های گوناگون باشند آنگاه استخدام ها از بخشگیرد؛ چنانچه این سازمان

                                                      
1 Cross-employment 
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عمل نماید. استخدام  1فرابخشی یسازشبکهتواند به صورت متقاطع می

های متفاوت علمی با های گوناگون و رشتهتواند بین بخشمتقاطع می

های ین طریق فعالیتهای علوم انسانی و هنر پل برقرار سازد و بدرشته

و پیوند  گریموازیاین  ظهور یابند. یارشتهانیمای و نیز فرابخشی، فرارشته

های دانشگاه از ویژگی حیات فناوری چندگانه و متنوع،های یافتگی به حلقه

پیوند  زمانهمهای استراتژیتواند سان میبدین ؛ کهنسل پنجم خواهد بود

 (.۴8گوناگون را توسعه دهد ) ت فناوریهای حیامتقاطع چرخه
 

 

 های چندالیة نوآوری:: نظام۵2تصویر 

 انباشت عملکردی )غیرفضایی( و جغرافیایی )فضایی(

                                                      
1 Trans-sectoral networking 
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 دانش ساالریمردممتعهد به  پنجم: ویژگی

که بر آن یک تئوری نشسته  ایبه صورت اصول پایهرا ، پارادایم 1کوهن

ها ها و پارادایممجموعه از تئورییی یک جاجابه بر وی. کندتعریف میاست 

ها که این به معنای آن است که تئوری داردتأکید  یجدید دیگر ةبه مجموع

محصول زایش تکاملی هستند بلکه واقعاً به جای خود نه تنها  ،هاو پارادایم

وضوع به نشینند. هر چند که این مهای پیشین میها و پارادایمتئوری

د یولی با (به ویژه در مورد علوم طبیعی) تصورت قطعی اغلب درست اس

ها پارادایم تکاملیهمو  یزیستهمبه این نکته توجه داشت که یک 

ها و دهد پارادایماست. این پدیده نشان می پذیرامکانها( نیز )تئوری

توانند به صورت متقابل از یکدیگر یادگیری داشته باشند. بر ها میتئوری

این اساس، ضمن پذیرش این مطلب که امکان جایگزینی یک پارادایم 

اختصاصی دانش با پارادایم دیگر دانشی وجود دارد، ارتباط میان مدهای 

 کنشبرهمگوناگون دانش و نوآوری را ممکن است بتوان به صورت یک 

تکاملی هم پویا و در طی زمان یک یزیستهمجام ممتد و در حال ان

های مختلف دانشی نیز نگریست. این خود نشانگر این موضوع است پارادایم

های خطی و ، مدلبنیاندانشکه در جوامع و اقتصادهای پیشرفتة 

 3ُمد  (.۵8و۵6،۵1توانند در موازات هم عمل کنند )نوآوری می یرخطیغ

های گوناگون دانش و نوآوری پارادایمتکاملی هم و یزیستهمنوآوری به 

نوآوری فراکتال )همانند خودی( قرن  زیستبومورزد و ساختار تأکید می

                                                      
1 Kohn 
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دهد های نسل پنجم مینیز این اجازه را به دانشگاه FREIEبیستم و یکمی 

های همانند خود و یا که به عنوان یک سازمان دانشی نوین با سازمان

بیابند و حتی این پدیده تا آنجا تکاملی هم دیده وگر زیستهم ،ناهمسان

های نظام گونهنیاها و یا این دانشگاهة حیات و توسع ،یابد که بقااهمیت می

و همکاری توأمان با رقابت  یزیستهم تکاملی،هم هایبسیار به شیوه ،دانشی

که با جامعه و اقتصاد  زیستبومبستگی دارد. از این رو، در این  هاآن

های دانشی متنوع و ناهمگن پیوست دارد، پارادایم بنیاندانشپیشرفتة 

 )همچون پلورالیسم سیاسی در فضای سیاست( با یکدیگر زیست کرده و

« دانش ساالریمردم»، یپوشانهمیابند و به این نوع ارتباط میتکاملی هم

 (.20) ندیگومی

دانش، از منظرهای مارپیچ چهارگانه است که در کنار  ساالریمردم

های نسل پنجم و دانشگاه هگانپنجگیرد و در مارپیچ جامعة دانش جای می

 به بنیاندانشیابد زیرا توسعة پایدار و اقتصاد نیز نمود برجسته می

دانش، نیاز دارد و از  ساالریمردم و دانشة اقتصاد دانش، جامعتکاملی هم

 ، بسیار به ستون(نوآوری)کاربرد دانش  ( وگر، خلق دانش )پژوهشسوی دی

 (.۵0دانش، نیازمند است ) ساالریمردم
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 ( دانشGlocal: خلق، انتشار و استفاده از دانش در یک اقتصاد و جامعة گلوکال )۵3تصویر 

 

در تولید دانش با پلورالیسم  (ییگراکثرت)از آنجا که پلورالیسم 

در گفتمان است، چنین  ،ساالریمردمدر فضایی آکنده از  ،سیاسی

با نظام تولید دانش و نوآوری  ساالریتکاملی مردمهم نماید که یکمی

نوآوری و  گانةپنجمارپیچ برای وجه غالب  از آنجا کهدهد. روی می

بیشتر از  هاآن ،است زیستمحیطهای نسل پنجم، پرداختن به دانشگاه

دانش نیاز  ساالریمردمهای نسل چهارم و مارپیچ چهارگانه به دانشگاه

توان به زمینة محیط زیست ساالر بهتر مییک فضای مردمدر دارند زیرا 

(. از این رو، یک دانشگاه ۵۵)ساالر جامعه پرداخت تا در فضای غیرمردم
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اجتماعی  یهاکنشبرهمطبیعی  زیستمحیطنسل پنجم که پرداختن به 

 یزیستهمو تکاملی هم کار خود قرار داده است و به ةسرلوحرا 

دانشی  ساالریمردمنهد، هم خود فرآوردة این های دانش ارج میپارادایم

؛ زیرا این تنوع، ساالریمردماست و هم متعهد به رشد آن و ایجاد تنوع در 

دهد. در اینجا پیچیدگی دانش و تنوع در دانش را مورد حمایت قرار می

آیند و موجب خلق با یکدیگر مالقات کرده و گرد هم می ساالریمردم

است  بنیاندانششوند که می ساالریمردمای پرکیفیت از گونه

است که بهترین  دانش ساالریمردم(. در واقع، بنیاندانش ساالریمردم)

که حرة مقوبه عنوان فضا را برای رشد و شکوفایی خالقیت فراهم آورده و 

 (.۴7شود )نوآوری می گانةپنجهای مارپیچ زیرسیستم دیگربرای حرکت 

 

 یریگجهینت

های نوین تولید دانش و نوآوری، به ویژه مدل مارپیچ / در مدل1

شوند های نوینی خلق میو کمبل، دانشگاه کارایانیسپیشنهادی  گانةپنج

که هایی ها خواهند بود. با وجود چالشکه برازندة نام نسل پنجم دانشگاه

نقش  هاآن ،گذشتهمانند باشند، می روروبه هاآنها در آینده با این دانشگاه

مهمی را در حیات ملّی و رفاه اجتماعی ایفا کرده و اثر چشمگیری را بر 

 اقتصاد و جامعة دانشی آینده از خود نشان خواهند داد.
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 : سیر تکامل نوآوری و تولید دانش۵۴تصویر 

 

های نسل پنجم در آن زیست نوآوری که دانشگاه زیستبوم/ 2

کنند دیگر متکی به نوآوری خطی نبوده و یک همبستگی میان می

در آن تولید دانش و نوآوری(  3نوآوری )ُمد  یرخطیغهای خطی و مدل

روابط بسیار پیچیده، زاینده و  این همبستگی مشاهده خواهد شد که

 خواهد نمود. را در عرصة تولید دانش خلق یآورشگفت

به تولید دانش و نوآوری  3مُد  های نسل پنجم که به شیوة/ دانشگاه3

های کارآفرین را عرضه پردازند، یک سطح ارتقاء یافته از دانشگاهمی

زیرا همگام با نشان دادن کیفیات یک دانشگاه کارآفرین،  ؛خواهند داشت

قرن بیست و یکمی  زیستبومای را در های ساختاری و عملکردیویژگی

دانشی  نهای نویسازمانهمچون را  هاآناز خود نشان خواهند داد که 

 نمایند.بسیار مناسب جهت پیشبرد اهداف تولید دانش جلوه می

های های نسل پنجم از آنجا که نوع پیشرفتة دانشگاه/ دانشگاه۴

 وی خود بسیار وابسته به استقرار زیستبومکارآفرین هستند در حیات 
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تیپ بنگاهی آکادمیک خواهند بود که  وکارکسبهای گسترش سازمان

اند. بنگاه آکادمیک، هدف ارتقاء نوآوری را در سرلوحة کار خود قرار داده

است که بر تشویق، حمایت و توسعة تولید دانش  ییهایک تیپ از بنگاه

( و کاربرد دانش )نوآوری( R&D)پژوهش، پژوهش و توسعة تجربی و 

 دارد. تمرکز

واقع، بنگاه آکادمیک، یک طراحی جدید برای کارآفرینی در  در

دهد (. این نشان می۵9رانش یافته با نوآوری است ) بنیانِ دانشاقتصاد 

های دانشگاه نسل پنجم، بازیگران و نهادهای که برای ظهور تمام پتانسیل

دیگر قرن بیست و یکمی نیاز است که بتوانند خود را با مفاهیم 

 های نسل پنجم تطابق دهند.دانشگاه

های نسل پنجم در تولید دانش، انجام / مأموریت دانشگاه۵

است و این نیاز به حمایتی  یهای بنیادی در زمینة کاربردپژوهش

ای همیشه ها، فرارشتهای دارد. در این نوع دانشگاهو فرارشته یارشتهانیم

های نسل حاکم بر دانشگاهبه اشکال کاربردی دانش اشاره دارد و روح 

 ای خواهد بود.و فرارشته یارشتهانیمرهیافت  ،پنجم

ای و نیز نظام فرارشته های نسل پنجم با/ از آنجا که مفهوم دانشگاه6

ها، برای حیات این دانشگاه ؛دارد ییانتهایبآمیختگی  3مُد  تولید دانش

 زیستومبیک  زیستبومی ویژه نیاز است. این زیستبومساختاری پیچیده و 

های فراکتال )همانند خود( پژوهش، آموزش و نوآوری است. در واقع، دانشگاه
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 پردازند.به تولید دانش و نوآوری می 1نسل پنجم در رهیافتی چندالیه

های نسل پنجم به صورت / قالب ساختاری برای عملکرد دانشگاه7

 ها است.املی از نظامای و چند عنظامی چند سطحی، چند نمایی، چند گره

های )شبکه 2های نوآوریهای تشکیل دهنده شامل: فراشبکهنظام

 ۴های دانشهای دانش( و فراخوشهو خوشه 3های نوآوریشبکه

های دانش(، به عنوان عناصر های نوآوری و خوشههای شبکه)خوشه

باشند که به شکل ساختارهای نوآوری و تولید دانش فراکتال ساختاری می

یابند. در این نوع ساختار، انباشتی از ذخیرة جریان سامان می ۵آشوبناک

سرمایة انسانی، اجتماعی، عقالنی و مالی و نیز نمادهای فرهنگی و فناورانه 

یابند و به گرایی میتخصصوجود دارند که با یکدیگر تکامل یافته، هم

 پردازند.می 6رقابت توأمان با همکاری

های نسل پنجم به یک محیط کرد دانشگاه/ برای ظهور و عمل8

جهت کارآفرینی پایدار و رقابت نیرومند نیاز است و  ساالرمردماجتماعی 

نیز بلکه در آینده  اکنونهمنه  ساالریمردمجایگزینی برای  گونهچیه

، دانش و نوآوری را در چهارچوب ساالریمردموجود نخواهد داشت. زیرا 

 دهد.دانش، مورد تشویق قرار می ساالریمردم

                                                      
1 Multi-level 
2 Innovation meta-networks 
3 Networks of innovation networks 
4 Knowledge meta-clusters 
5 Chaotic fractal 
6 Co-evolving, co-specializing and co-opeting 
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کلیدی برای خلق  رانشیپو اکولوژیک،  محیطیزیست/ حساسیت 9

که  استهای نسل پنجم باشد و این از وظایف دانشگاهدانش و نوآوری می

های اقتصادی، رشد های محیطی و اکولوژیک را به موفقیتاین حساسیت

 اقتصادی و توسعة اقتصادی، تبدیل کنند.

به  زیستمحیطهای نسل پنجم، اقدامات حفاظت از در دانشگاه/ 10

در رشد اقتصادی و توسعة  یگذارهیسرمانیز و  دادبرون عنوان یک

های نسل ، دانشگاهمدتیطوالندر شود. در واقع اقتصادی قلمداد می

و اکولوژی با  زیستمحیطپنجم با ترکیب توسعة اقتصادی دوستدار 

شوند. زیرا توسعة توسعة پایدار، رشد اقتصادی را در عرصة مّلی موجب می

و توسعة پایدار، بر حساسیت اکولوژیک و  درازمدتاقتصادی 

های رشد باشند و در این فضا است که پتانسیلاستوار می محیطیزیست

اکولوژی گردد و این همان است که به اقتصادی باالتر و پایدار فراهم می

 اجتماعی معروف است.
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