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سخن نخست
ّ حم ّ
بس
م الله الر ن الرحیم
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
فناوری ،تغییر چهرة سالمت و بیماری ،تغییرات اساسی در فرهنگ کار و
کارآفرینی و ارزش آفرینی و  ...همگی از جمله عوامل اثرگذار بر تحوالت
سریع نظام آموزش عالی در کشور ماست که البته بهگونهای مدیریت
شدهاند و امروزه شاهد دستاوردهای ارزشمند این نظام نیز در عرصههای
مختلف پاسخگویی ،علم و فناوری هستیم.
اما حرکت متحوالنه نظامهای آموزش عالی ،خصوصاً آموزش عالی
سالمت در جهان ،ایجاب میکند که دانشگاههای علوم پزشکی به منظور
ورود به عرصههای رقابت جهانی ،سیر این تحوالت را شناخته و در کنار
تالش مضاعف به منظور پاسخگویی به نیازهای ملی ،برنامة روشنی در
جهت همسویی بیشتر با نسلهای نوین دانشگاهی ایجاد نمایند؛ چرا که
گردونة رقابتهای هزارة سوم در عرصة دانش و فناوری ،ناظر به این
تحوالت است.
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شاید اولین و مهمترین گام در بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی و
همسویی با نسلهای نوین دانشگاهی ،ایجاد بستری برای تغییر دیدگاهها
) (Paradigm shiftدر سطح کالن سیاستگذاری و ایجاد نگرشهای مثبت
و تحولی به ساختارهای سنتی دانشگاهها است .در این میان ،آموزش،
توانمندسازی و آگاهی بخشی به سیاستگذاران ،قانونگذاران ،مدیران و
دست اندرکاران حوزة آموزش عالی سالمت از اصولیترین اقدامات خواهد
بود .در برنامة تحولی آموزش علوم پزشکی ،نگاه جدید به دانشگاههای
نسل جدید مدنظر قرار گرفته است و در یکی از بستههای طرح تحول ،به
این مهم توجه شده است.
دانشمند گرامی جناب آقای دکتر نبیپور که از جمله فرهیختگان
دانشگاهی در کشور ما هستند ،از ابتدای زمزمة بازمهندسی ساختارهای
دانشگاهی ،به این امر مهم واقف بوده و با تدوین و تألیف کتب و متون
سیاستی ،تالش بیشائبهای را در این خصوص آغاز نمودند که دستاورد
این حرکت مدبرانه ،پیشروی تعداد زیادی از دانشگاههای علوم پزشکی
کشور در حوزة تغییرات ساختاری و حرکت به سمت دانشگاههای هزارة
سوم بوده است.
ایشان در مجموعة پیش رو ،ساختارهای دانشگاهی نسل پنجم را با
توجه به آنچه که اقتضائات بومی کشور ایجاب میکند به خوبی تبیین
نموده و به نظر میرسد سند کم نظیری را در این حوزه ،برای عالقمندان
ارائه دادهاند.
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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
رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
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پیشگفتار
ّ حم ّ
بس
م الله الر ن الرحیم
حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم یکی از بستههای یازدهگانة تحول
و نوآوری است که در معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی جمهوری اسالمی ایران با پیشگامی و رهبری استاد فرهیخته و
دانشمند گرامی جناب آقای دکتر باقر الریجانی در دست اجرا میباشد و
بدینسان دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور ،همسو با نقشة راه
حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم ،در این مسیر گام برمیدارند.
مأموریت سوم دانشگاههای نسل سوم که در ورای مأموریتهای آموزش
و پژوهش آنها قرار دارد همان ”بهرهبرداری دانش تولیدی برای جامعه“
میباشد .بنابراین ،دانشگاههای نسل سوم مجبور میباشند با دانشی که
خلق میکنند برای جامعه نیز خلق ارزش کرده و به عنوان موتور محرکة
اقتصاد منطقهای خود نقش ایفا نمایند.
پروفسور وایسما ،استاد نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه دلفت هلند،
با یک تحلیل تاریخی ،شکلگیری و دینامیسم دانشگاههای نسل سوم را
در یک گذار پارادایمی در دهه های آینده ،در کتاب پرمغز خود با عنوان
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”دانشگاه نسل سوم“ ،در سال  2009ترسیم نموده است 1.امّا به نظر
میرسد که با توجه به زیرساختهای سیستمی ارائه شده توسط انقالب
صنعتی چهارم 2که در پیش رو داریم و همگرایی پرشتاب علم و فناوری،3
دانشگاهها بتوانند این گذار پارادایمی را در زمانی بس کوتاهتر که وایسما
پیشبینی کرده است ،طی نمایند.
آقای پاولوسکی از واژة دانشگاه نسل چهارم به عنوان خلق توسعة
محلی و منطقهای یاد کرده و سپس لوکوویکس و زوتی در سال 201۵
این تعریف را بسط داده و دانشگاههای نسل سوم را به گونهای ترسیم
نمودند که آنها بتوانند به شکل فعال و کنشوار ،زیست محیط اقتصادی
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
و دولت) جای دهند ولی در این نوشتار ما به مفهوم دانشگاه نسل چهارم
در قالب مارپیچ چهارگانة کارایانیس و کمبل (دانشگاه ،صنعت ،دولت و
جامعة مدنی) میپردازیم.
در چند سال گذشته که این حقیر افتخار گفتمان با اندیشمندان را
در سراسر دانشگاهها در هنگام برگزاری کارگاههای ”حرکت به سوی
 1نبیپور ،ایرج .دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،
.139۵
 2نبی پور ،ایرج .دانشگاه نسل سوم و انقالب صنعتی چهارم ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر.1397 ،
 3نبی پور ،ایرج .همگرایی علم و فناوری ،رهیافتی به دانشگاه نسل سوم ،انتشارات دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر.1398 ،
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دانشگاههای نسل سوم“ را داشته است به نارسایی مدل دانشگاه نسل سوم
که تالش مینماید اقتصاد دانشبنیان را خلق کند آگاهی یافت .از نظر
این اندیشمندان ،دانشگاه نسل سوم به شدت پایههای اقتصادی جامعه را
هدف قرار داده است و ممکن است با ایدههای آرمانخواهانه و
انسان گرایانه ،به ویژة انسان شرقی ،هم خویی نداشته باشد و بدین سان
آنها را به دلهره میاندازد که دانشگاه نسل سوم ممکن است بتواند از
مدار تعالیگرایی و معنویجویی روح علمی و معناگرای آرمانی که انسان
شرقی در جستجوی آن است ،دوری جوید .امّا این در حالی است که مدل
دانشگاه نسل چهارم در قالب مارپیچ چهارگانه ،بر خلق ”جامعة
دانشبنیان“ تأکید میورزد .در مقابل ،دانشگاه نسل سوم که به ”اقتصاد
دانشبنیان“ می نگرد ،برجستگی دارد؛ زیرا دانشگاه نسل چهارم به سوی
جامعة مدنی ،رسانه و فرهنگ همگانی ،هنر ،پژوهشهای هنرمندانه و
نوآوریهای بر پایة هنر میل مینماید .از این رو ،شاید مدل دانشگاه نسل
چهارم برای گذار پارادایمی دانشگاههای ما بسیار مقبولتر به نظر آید.
در پذیرش مدل دانشگاههای نسل چهارم ،باید به این دو نکته توجه
نشان داد که آیا ممکن است دانشگاههای ما که هماکنون سیمای
دانشگاههای نسل دومی (دانشگاه تحقیقاتی) را دارند بتوانند به سوی
دانشگاه های نسل چهارم میل کنند؟ در پرداختن به این پرسش بسیار
مهم باید اشاره نمود که دانشگاههای در حال گذار به دانشگاههای نسل
سوم میتوانند عناصر و ویژگیهایی از دانشگاه نسل چهارم را که همان
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پرداختن به جامعه و همآغوشی با علوم انسانی و هنر است را پذیرا باشند.
نکتة دوم آن که یک دانشگاه نسل چهارم ،یک دانشگاه تکامل یافتهتر
از دانشگاه نسل سوم است که همة ویژگیهای متصور در مارپیچ سهگانه
را در خود دارد و به آن مارپیچ چهارمی که همان جامعه مدنی و تأکید
بر نوآوریهای اجتماعی است ،افزوده شده است .از این رو ،در دانشگاههای
ما ،حرکت به سوی دانشگاه نسل چهارم میتواند در پذیرش تغییر ساختار
و عملکردی این دانشگاهها بسیار مقبولتر واقع شود.
در این نوشتار ،تالش شده است که مفاهیم دانشگاههای نسل سوم
و چهارم ،در همگامی با مفاهیم بنیادی گام دوم انقالب ،تحلیل شوند و
از این رو میتوان در البهالی سطور آن ،پتانسیلهای هر دو مدل
دانشگاههای نسل سوم و چهارم ،در جهت پیادهسازی راهبردهای عالمانة
گام دوم انقالب را جستجو نمود.
کارایانیس و کمبل ،اندیشه پردازان ژرفنگری هستند که در تولید
مفهوم دانش ،به فراتر از مدل خطی مد  1نگریستهاند و مد 2و  3تولید
دانش را برای جوامع پیشرفته معرفی نمودهاند .آنها اخیراً بر مدل مارپیچ
پنجگانه تأکید ورزیدهاند و یک سلسله مقاالتی را در این زمینه به چاپ
رسانده و مدل مارپیچ پنجگانه را برای تولید دانش و نظام ملّی نوآوری
معرفی کرده و مارپیچ پنجمی را به نام «محیط طبیعی» به مارپیچ چهارم
افزودهاند .در واقع ،آنها محیط زیست (محیط طبیعی) را در برهمکنش
با دانش و نوآوری به چالش کشاندهاند .در این قالب ،آنها از یک تیپ
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جدید دانشگاه به نام دانشگاه مد 3نام میبرند که البته آن را نباید همتراز
با دانشگاه نسل سوم دانست بلکه از آنجا که مد  3نهادهای تولید دانش و
نوآوری و نظام ملّی نوآوری را هدف قرار داده است در خود مفاهیمی
بسیار گستردهتر از مفهوم دانشگاه نسل سوم را نهفته دارد.
در این نوشتار ،تالش می شود که مفهوم مُد  3دانشگاه ،در پیوند با
مدل های مارپیچ پنجگانه و دانشگاه های نسل سوم و چهارم ،در قالب
مدل ”دانشگاه نسل پنجم“ ارائه شود؛ هر چند که در جستجوی متون
به هیچ واژهای با عنوان «دانشگاه نسلپنجم» برنمیخوریم؛ امّا از آنجا
که تغییرات زیست محیطی ،به عنوان یک تهدید سرسامآوری در برابر
بشر قرار گرفته و زیست او و کرة زمین را هدف قرار داده است ،بیشک
در آینده ای نه چندان دور ،ساختار منعطف و پاسخگوی دانشگاههای
نسل های آینده (دانشگاه های نسل سوم و چهارم) به مارپیچ پنجم
”محیط زیست طبیعی“ گرایش یافته و رشد و تکامل دانش و نوآوری و
خالقیت های فناورانه را با دیدگاهی زیست محیطی ،و نه لزوماً خلق
ثروت محض ،هدف قرار خواهد داد.
در بخش سوم این کتاب که مدل دانشگاه نسل پنجم ارائه شده
است ،پایههای تئوریک «دانشگاه نسل پنجم» بر پایة نوشتارهای
کارایانیس و کمبل ترسیم گردیده و سپس در بحثی تجزیهوتحلیلی به
پیشرانهای خلق دانشگاههای نسل پنجم و ویژگیهای آنها (در مقایسه
با دانشگاههای نسل سوم) ،پرداخته شده است .مفاهیم مطرح شده در این
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بخش مقداری پیچیده و انتزاعی به نظر میآیند ولی روزنهای است برای
درک مجموعه مقاالت کارایانیس و کمبل که میتوانند دانشگاههای نسل
پنجم را به عنوان سازمان نوین دانش و نوآوری نوید دهند؛ هر چند که
آنها هیچگاه واژة ”دانشگاه نسل پنجم“ را به کار نبردهاند.
در پایان سزاوار است از استاد ارجمند و فرهیخته ،جناب آقای دکتر
محمدعلی محققی ،معاون محترم علمی فرهنگستان علوم پزشکی
جمهوری اسالمی ایران که پرداختن به جایگاه دانشگاه نسل سوم در گام
دو انقالب را پیشنهاد فرموده و مشوق این حقیر بودهاند ،از صمیم قلب
سپاسگزاری نمایم .از سرکار خانم دکتر کتایون وحدت که بازخوانی متن
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
در کتابخانه مرکزی دانشگاه که در دریافت مجوزهای الزم اقدام نمودند،
صمیمانه قدردانی مینمایم.
امید بیپایانی وجود دارد که این سلسله نوشتارها پیرامون نسلهای
نوین دانشگاهها بتواند موجب گشایش گفتمانهای غنابخش در این زمینه
گردیده و در ترسیم نقشة راه دانشگاههای کشور ،در گام دوم انقالب ،به
سوی سازمانهای نوین تولید دانش و نوآوری ،راهگشا باشد .همچنین،
این امید بیهمتا نیز میتواند وجود داشته باشد که شاهد خلق
دانشگاه های نسل پنجم در دامنة گام دوم انقالب اسالمی باشیم و

11

پیشگفتار

همانگونه که دانشگاههای بلونیا ،پادوا ،مون پلیه ،سالرنو ،لووین و ...در
اروپا با اثر از دانشگاههای تمدن اسالمی شکل یافتند ،دانشگاههای ایران
نیز بتوانند در گام دوم انقالب همچون الگویی درخشنده در صحنة آموزش
عالی ،در گسترة جهانی ،نقش ایفا نمایند.

دکتر ایرج نبیپور
متخصص بیماریهای داخلی ،فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم
عضو پیوستة فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران
گروه آیندهنگاری ،نظریهپردازی و رصد کالن سالمت
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و گام دوم انقالب اسالمی ایران
در علم و فناوری
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مقدمه
توسعة دانشگاه در ایران در قالب و ساختار دانشگاه نسل اول
(آموزشی) ،در دهة پنجاه شمسی ،مقارن با دهة  70میالدی ،در حال
گذار رشد کمّی خود بود و در همین هنگام گامهایی نیز در جهت توسعة
کیفی برداشته شد؛ اما این در حالی بود که توسعة دانشگاهها در جهان از
ابتدای قرن  19آغاز شده بود .به زبان دیگر توسعة دانشگاه در ایران با
 170سال از دنیای پیشرو ،عقب افتاده بود .در طی این دوره ،تحت پروژة
مدرنیزاسیون دولتی و توسعة اقتدارگرایانه به سبک غربی و به پشتگرمی
دریافت دالرهای نفتی با الگوی دانشگاههای آنگلوساکسونی ،تولید نیروی
انسانی متخصص برای دولت بوروکراتیک ،هدفگذاری شد.
با آغاز انقالب شکوهمند اسالمی ،دانشگاهها در زنجیرة تغییرات
پرشتاب سیاسی و انقالبی برخاسته از بینشهای کمالگرایانه و پدرساالرانه
قرار گرفتند که تا نیمة دوم دهة  60شمسی ادامه یافت .ماحصل این دوران
که با انقالب فرهنگی توأم بود ،ادغام دانشگاه در دولت بود (.)1
در نتیجة نفوذ و تبلور اندیشههای انقالبگرایانه معطوف به تقاضای
اجتماعی و مردمگرایی که تا اواخر دهة هشتاد شمسی ادامه یافت ،شاهد
رشد روزافزون کمّی پیکرة دانشگاهی در کشور بودیم .از لحاظ ساختاری،
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این حرکت ،همانند دهة  1960کشورهای غربی است که بسیاری از
دانشگاهها در طی یک دهه ،چهار برابر شدند .این افزایش به شدت در
راستای ایدههای روشنگری (آزادیخواهی و سوسیالیسم یکسان) قرار
داشت که خواستار ایجاد فرصتهای مساوی برای هر فرد بود و آموزش
را اساس پیشرفت کشور تلقی مینمود ( .)2در نتیجة این انفجار در تعداد
دانشگاه در کشورهای غربی ،آموزش به یک کاال تبدل شد .این روند با
ساعات تماس کمتر با استاد و با آزمونهای چند گزینهای توأم بود .گرچه
کیفیت تحت فشار شدید قرار گرفت اما دانشگاههایی بودند که
دانشآموختگی خود را با کیفیت و در سطح باال نگه داشتند .از آنجا که
تأمین بودجه در این دانشگاهها از سوی دولت بود آنها به صورت
فزایندهای تحت مراقبتهای قانونی نظارت دولتی قرار گرفتند و با
برنامههای سختگیرانهای در نظام بودجهبندی ،روبهرو شدند .درگیر شدن
فزایندة دولت ،موجب افزایش بوروکراسی در دانشگاهها شد (.)2
میبینیم که مشابه چنین روندی نیز در دهة  60تا پایان دهة 80
شمسی در ایران جاری بوده است که نتیجة آن رشد کمّی دانشگاهها و تا
حد زیادی تأمین نیروی متخصص و حرفهمند جهت تأمین دولت در حال
گذار به سازندگی بود و نوسازی و تحول در صنایع و بخشهای وابسته را
در سرلوحة اهداف خود قرار داده بود که این خود موجب تأمین تودة
بحرانی نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد و توسعه در مسیر تدوین یافته
بر پایة آرمانهای انقالبی گردید و پایههای یک دولت رفاه را ساختاربندی
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نمود؛ هرچند که این سیطرة ک ّمی و آموزش عالی انبوهگرا موجب
مدرکگرایی فزاینده و افت کیفیت در بسیاری از موارد گردید و چنین
بود که از دهة  70شمسی آذرخش حرکت به سوی کیفیت در آموزش
عالی درخشیدن گرفت (.)3
هرچند که رشد و تکامل دانشگاه در ایران پس از انقالب نیز بر مدار
دانشگاه نسل اول (آموزشی) بود ولی در اواخر دهة  60شمسی نخستین
گامهای استوار جهت حرکت به سوی دانشگاههای پژوهشی و همبولتی
(دانشگاه نسل دوم) برداشته شد که آغاز این گامها را میتوان با تصویب
آئیننامة «شورای پژوهشهای علمی کشور» در تاریخ 1367/08/30
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی قلمداد کرد که مرحلة تازهای از کار
شورا آغاز گردید و معاون اول ریاست جمهوری به ریاست شورا برگزیده
شد .این شورا به عنوان شورای اصلی نظام تحقیقات و تدوین سیاستهای
علم و فناوری و همچنین نظارت بر کیفیت انجام تحقیقات برگزیده شد
و این شورا ،چالشهای موجود پژوهشی ،ایجاد شهرکهای تحقیقاتی و
نیز ارائه گزارش ملی تحقیقات و ارائه اولویتهای پژوهشی کشور را مدنظر
قرار داد و کمیسیونهای هفتگانة شورا (از جمله کمیسیون پزشکی)
جهت توسعة تحقیقات در زمینههای تخصصی هر یک از بخشهای علمی
تشکیل شد ( .)۴این روند شورا بعدها با اسناد باالدستی نظام که به
حوزههای علم و فناوری توجه ویژه نشان دادند ،راه را برای فراهم آوردن
زیرساختهای دانشگاههای نسل دوم (دانشگاههای پژوهشی) هموار
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نمودند که رشد بیامان علم و فناوری و دستیابی به باالترین نرخ رشد
علمی در جهان در کشور عزیزمان ،شاهد آن میباشد.
از پیامدها و دستاوردهای دیگر این دورة چهلسالة دانشگاه در ایران
مواردی است که به شرح زیر فهرست شدهاند:

”مهار رشد جمعیت ،کاهش نرخ مرگومیر کودکان کمتر از
 ۴سال ،افزایش امید به زندگی ،افزایش نرخ باسوادی
بزرگساالن ،کاهش خانوادههای پرجمعیت ،افزایش دسترسی
به خدمات بهداشتی و افزایش دسترسی به آب سالم و  ...برخی
از تحوالت نهادهای اجتماعی آن دوره بود.
گرایش به بخش خصوصی ،توجه به نظام مالیاتی ،توزیع اوراق
مشارکت ،بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی ،صعود نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی ،توزیع درآمد از محصول ناخالص
داخلی ،افزایش سهم نسبی شاغالن بخش صنعت ،افزایش
حقوق اعضاء هیئتعلمی و  ...برخی از تحوالت در نهادهای
اقتصادی آن دوره بود.
افزایش نرخ ثبتنام در تمامی مقاطع تحصیلی ،افزایش نسبت
هزینههای عمومی آموزش به کل هزینههای دولت ،افزایش نرخ
باسوادی بزرگساالن ،افزایش تعداد مدارس ،افزایش تعداد
کتابخانههای عمومی در کشور ،افزایش تعداد مراجعهکنندگان
به کتابخانهها و افزایش تنوع مطبوعات کشور و  ...برخی
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تحوالت در نهادهای فرهنگی آن دوره بود.)3(“.
در یک فراگرد کلی ،پیادهسازی برنامههای توسعة اول تا چهارم و نگاه
به اقتصاد دانشبنیان ،تدوین نقشة علمی کشور و نقشة علمی کشور در
حوزة سالمت ،موجب برانگیختن عقالنیت ابزاری و تسلط اندیشة عرضه و
تقاضا در آموزش عالی و حرکت به سوی دانشگاههای کارآفرین
(دانشگاههای نسل سوم) در دهة  90شمسی گردید .در حقیقت تدوین
سند تحول نظام سالمت در حوزة علوم پزشکی و شکلگیری پارکهای
علم و فناوری و مراکز رشد و صدها شرکت دانشبنیان و استارتآپ در
کشور ،راه را جهت حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم هموار نمودهاند و از
این رو میبینیم که در یک چرخش خزنده و پیشرفت درونزا و ساختاری،
آرامآرام ،دانشگاههای نسل اول و دوم چهل سال اول انقالب به سوی
دانشگاههای نسل سوم حرکت مینمایند .همانگونه که وایسما ،طراح
گفتمان دانشگاه نسل سوم عنوان کرده است این حرکت پارادایمی به سوی
دانشگاههای نسل سوم ممکن است دههها به طول انجامد (تصویر .)1
پرسش این است که آیا با این تحول پارادایمی دانشگاه در ایران و
جهان ،میتوانیم ضمن گذر از دانشگاه نسل سوم به دانشگاه نسل چهارم
(دانشگاه جامعهمحور) نیز چنگ اندازیم؟ هر چند که گفتمان دانشگاه
نسل چهارم در ایران توسعه نیافته است ولی امید است بتوانیم در گام
دوم انقالب ،در چهل سال آینده ،ساختار دانشگاههای خود را به مدار
دانشگاه نسل چهارم قرار دهیم (تصویر .)2

دانشگاه نسل پنجم

20

تصویر  :1سیر تحول تاریخی دانشگاهها

تصویر  :2درختوارة گام دوم انقالب (بخش علم و فناوری)
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در این نوشتار تالش میشود تا ضمن معرفی دانشگاههای نسل سوم
و چهارم به راهبردهای پیادهسازی این دانشگاهها در قالب گام دوم انقالب
نگریسته شود تا در این پویش بتوانیم پایة ساختارمندی را برای تدوین و
ارائه نسخة دوم نقشة علمی کشور که روشنگر حرکت ما در گام دوم در
چهار دهة آینده خواهد بود ،ترسیم کنیم.
حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم
دانشگاه نسل سوم ،دانشگاهی است که دارای مأموریت سوم است.
مأموریت سوم ،در تعریف گسترده ،نقش مشارکتی دانشگاه در توسعة
اجتماعی  -اقتصادی جامعه را نمایان میسازد ( .)۵در حقیقت ،در
مأموریت سوم ،دانشگاهها باید نتایج علمی خود را در اقتصاد بومی نشان
دهند ( .)6به زبان دیگر ،مأموریت سوم دانشگاهها با توسعة اقتصادی و
اجتماعی جامعه در پیوند بوده و مفاهیم نوآوری و کارآفرینی ،نقش
جداییناپذیری را در این مسیر توسعهای ،ایفا میکنند .این مأموریت سوم
شامل همة فعالیتهایی است که با خلق ،به کارگیری ،کاربرد و
آشکارسازی دانش و دیگر توانمندیهای دانشگاه در حلقة بیرونی محیط
آکادمیک ،در پیوند میباشند( .)7ترمینولوژی و مفهوم مأموریت سوم
دانشگاهها ،در حال گذار پارادایمی است ()8؛ اما آنچه مسلم است این
میباشد که در مأموریت سوم ،دانشگاه با آشکارسازی نتایج دانش در
توسعة اقتصادی جامعه در سطح منطقهای و م ّلی ،سهیم میشود.
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امروزه فشار به دانشگاه برای حرکت به سوی مأموریت سوم ،بسیار
فزونی یافته است و جامعه از دانشگاه خواستار است به گونهای مسیر و
جریان مؤثر دانش و انتقال فناوری خلق شده در محیط آکادمیک را به
محیط بیرونی تنظیم نماید تا امکان ورود سرمایهگذاری فراهم شود.
نخست ،آنها میتوانند در توسعة کسبوکار محلی ،به صورت عمده ،با
خلق شرکتهای دانشبنیان زایشی ،1مشارکت نمایند( .)9دوم ،آنها در
شکوفایی منطقة خود میتوانند با جذب شرکتهایی از سراسر دنیا ،به دلیل
هویت و نقش متمایزی که در سطح بینالمللی دارند ،سهیم شوند و این
کار را با ارائه فرصتهای پژوهشی پرکیفیت برای شرکتهای غیردانشگاهی،
انجام میدهند .سوم آن که میتوانند تنوعگرایی در کسبوکارهای کنونی
را تقویت نمایند و چهارم آن که دانشگاهها میتوانند در پیشرفت صنعت،
از طریق بهبود راهحلهای موجود ،نقش ایفا کنند (.)10
بنابراین ،چنین به نظر میآید که ایجاد و ارتقاء شرکتهای
دانشبنیان زایشی ،به عنوان ابزار حیاتی برای پاسخگویی دانشگاهها به
فشار اجتماعی گفتمان با اقتصاد ،از طریق به اشتراکگذاری نتایج
پژوهشهای علمی ،از راهبردهای اساسی در اجرای مأموریت سوم
دانشگاهها میباشد (.)11

Spin-off enterprises

1
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تصویر  :3هرم توسعة آکادمیک پایدار

بر اساس نظر وایسما (بنیانگذار مفهوم دانشگاه نسل سوم) ،دانشگاه
نسل سوم بر روی همکاری میان دانشگاه و صنعت ،تجاریسازی نتایج
پژوهشهای علمی و آشکارسازی دانش ،به شکل ایجاد بنگاههای فناوری
محور (شرکتهای دانشبنیان) استوار میگردد ( .)2از دیدگاه این
نظریهپرداز ،چند دلیل وجود دارد که تقاضا برای حرکت به سوی
دانشگاههای نسل سوم را به پیش میرانند:
 )1هزینههای سرسامآور پژوهشهای علمی ،به این صورت که
دولتها دیگر نمیتوانند بودجههای مورد نیاز دانشگاهها
(دانشگاههای نسل دوم) را تأمین کنند.
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 )2جهانیسازی و رقابت در سه جبهه :دانشجویان ،اعضاء هیئتعلمی
و قراردادهای پژوهشی
 )3تغییر در دیدگاه دولتها پیرامون نقش دانشگاهها در جامعه؛
بدین صورت که از دانشگاهها تقاضا میشود دانش خود را به
شکل فعالتر ،در قالب مراکز رشد دانشهای نوین و فعالیتهای
تجاری بر پایة فناوریها ،آشکار نمایند.
۴و )۵فزونی یافتن دانشکدهها و تیمهای پژوهشی میانرشتهای که
موجب افزایش پیچیدگی کلی و افزایش چشمگیر در تعداد تودة
دانشجویی و ایجاد بوروکراسی میشود (.)2

تصویر  :۴نیروهای مؤثر در شکلگیری دانشگاه نسل سوم
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این نیروها ،برای حرکت دانشگاهها به سوی دانشگاههای نسل سوم
بسیار اثرگذار بودهاند؛ هرچند که میل تقاضا به سوی دانشگاههای نسل
سوم و کارآفرین بسیار فراوان است اما باید توجه داشت که دانشگاه نسل
سوم یک سازمان تجاری نیست که هر فعالیت آن در پیوند با بیشینهسازی
سودآوری باشد .دانشگاه نسل سوم به خلق دانش و انجام آموزش ،به
عنوان بخشی از فرایند خلق دانش ،ادامه میدهد و آنچه بخش محوری و
ویژگی دانشگاه نسل سوم است ،لحاظ نمودن مأموریت سوم برای ارائه
خدمت به جامعه ،در قالب یکپارچه کردن دستاوردهای دانشی خود در
قالب موتور توسعة اقتصادی است.

تصویر  :۵چهار قضیة بنیادی که سیمای دانشگاه کارآفرین را ترسیم میکنند.
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راهبردهای دانشگاه نسل سوم جهت پیادهسازی اهداف گام دوم
انقالب اسالمی در گسترة علم و فناوری

الف) تخصصگرایی هوشمندانه بر پایة برنامة آمایش
در پیشنهادهای شورای ملّی پژوهش آمریکا برای ساخت
دانشگاههای پژوهشی ،سرمایهگذاری راهبردی بر روی آموزش و پژوهش
در گسترههایی که اولویت ملّی هستند ،تأکید شده است (.)12
خوشبختانه نقشة علمی ایران ،این گسترههای کلیدی را در برنامة توسعة
علمی اقتصادی ،فراروی ما قرار داده است و با تالشهای شورای عالی
انقالب فرهنگی امکان تعریف برشهای منطقهای این سند باالدستی
فراهم آمده است که در دانشگاههای علوم پزشکی این برشهای منطقهای
را میتواند در چارچوب « 10کالنمنطقة آمایشی» تعریف شده توسط
معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،منطبق نمود.
به زبان دیگر ،بر اساس نقشة علمی کشور ،باید اولویتهای کلیدی
پژوهشی ،آموزشی و توسعهای را برای هر کالنمنطقه تعریف نمود تا
دانشگاههای مستقر در هر کالنمنطقه نیز بر اساس ویژگی و داراییهای
منحصربهفرد خود ،مزیتهای رقابتی دانشگاهی را برجسته نموده و ذینفعهای
منطقهای و منابع را حول چشمانداز برخاسته از تعالیگرایی آیندة این مناطق
سوق دهند و این همان معنای تخصصگرایی هوشمندانه (RIS3) 1برنامههای
جامع آمایشی یکپارچة تحول اقتصادی بر پایة مکان است (.)13
)Research & Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3

1
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تصویر  :6تخصصگرایی هوشمندانه

تصویر  :7ویژگیهای برنامة جامع آمایشی یکپارچة تحول اقتصادی بر پایة مکان
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چنانچه دانشگاههای کشور بتوانند مأموریت آمایشی خود را در کالن
منطقه بر پایة برش از نقشة علمی کشور در جهت توسعة دانشبنیان
تعریف نموده و فعالیت خود را بر روی نقاط قوت ،مزیتهای رقابتی و
پتانسیلهای تعالی ،ساماندهی کرده و فناوریها و نوآوریهای بر پایة
عمل را حمایت نموده و ذینفعها را درگیر نمایند؛ میتوانند گامهای خود
را به سوی دانشگاه نسل سوم ،استوارانه دنبال نمایند.
چنانچه این راهبرد به درستی تدوین شود و به اهداف خود نائل
گردد ،هر دانشگاه به شکل یک دانشگاه نسل سوم میتواند در کالنمنطقة
آمایشی خود ،برجستگی یافته و در سطح کشور و جهان نیز مرجعیت
علمی بیابد.
از این رو ،هر دانشگاه نسل سومی بر اساس مزیتهای رقابتی خود
در یک یا چندرشته ،میانرشته یا فرارشته سرآمد گردیده و بسیار
هوشمندانه آن را سامان میدهد.

ب) دانشگاه نسل سوم در قلب کریدور علم و فناوری
هر چند که پارکهای علم و فناوری از ساختارهای بنیادین
دانشگاههای نسل سوم هستند ولی ادبیات پارکهای علم و فناوری مربوط
به قرن گذشته است و ادبیات قرن بیستمی بر توسعة مناطق دانشی،1
دهکدههای دانایی و کریدورهای علم و فناوری ،گرایش پیدا کرده است.
Knowledge regions

1
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کریدورهای علم و فناوری و شرکتهای با فناوری برتر ،سرمایههای
مخاطرهپذیر ،امکانات و زیرساختهای فیزیکی ،نهادی و سرمایة انسانی
می دانند که در یک محدودة خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و
ساختار حقوقی خاص با اتصال به یک بازار مصرف ،میتوانند محصوالت
و خدمات دانشبنیان را تولید میکنند (.)1۴

تصویر  :8بازیگران کریدور علم و فناوری

بدینسان ،مفهوم کریدورهای علم و فناوری در پس مفاهیم پارکهای
علم و فناوری و خوشههای دانایی تبلور یافته است .از دید مقیاس

30
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جغرافیایی ،کریدورها و مناطق دانایی از دهکدههای دانایی و شهر دانایی
کوچکتر هستند .امّا این مقیاس نسبی است زیرا کریدور دانایی ممکن
است جغرافیایی بس گستردهتر را در ورای شهرهای دانایی به خود
اختصاص دهد؛ مانند کریدور هاتفورد  -اسپرینگفیلد که دو هستة عمدة
شهری را با شهرهای پیرامونی در نیوانگلند آمریکا شامل میشود ( .)1۵از
دید ترمینولوژی نیز با نامها و ویژگیهای گوناگونی پیرامون کریدورهای
علم و فناوری در گوشه و کنار کشورهای توسعه یافته تا در حال توسعه،
در آمریکا ،اروپا و آسیا روبهرو میشویم (مانند کریدور صنایع با فناوری برتر
فلوریدا ،کریدور فناوری ولورهمپتون  -تلفورد ،کریدور فناوری آنتاریو،
سوپرکریدور چندرسانهای مالزی ،منطقة علمی بنگلور ،پارک علمی
ژانگگوانسان پکن ،منطقة آزاد اینچئون کره ،سیلیکونولی آمریکا ،سوفیا
آنتیپولیس فرانسه) ( .)16در ایران ،کریدورهای علم و فناوری با عنوان
«مناطق ویژة علم و فناوری» مفهوم یافتهاند .آییننامة نحوة فعالیت و
تأسیس و توسعة کریدورهای علم و فناوری ،در هیئتوزیران دولت هفتم و
هیئت دولت نهم تصویب گردید .با تغییر نام کریدور علم و فناوری به منطقة
ویژة علم و فناوری در سال  1389و بازنگری آییننامه و تصویب آییننامة
جدید «نحوة تأسیس و توسعة مناطق ویژة علم و فناوری کشور» ،پنج
استان مجوز تأسیس این مناطق را دریافت کردند .وجود این قوانین و
آییننامهها و روند رو به رشد جهانی شکلدهی به سامانههای علم و فناوری،
در قالب کریدور علم و فناوری ،بهترین فرصت را برای رشد و شکوفایی
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دانشگاههای نسل سوم فراهم میآورند .دانشگاههای خالق نسل سوم آینده،
در گفتمان با کریدورهای علم و فناوری ،نه تنها به نوآوری و تربیت
کارآفرینان برای عرصة کسبوکار در کریدورهای علم و فناوری میپردازند
بلکه در ایجاد محیط رقابتپذیر ،شاداب و سرزنده و با شاخصهای باالی
کیفیت زندگی و مملو از فناوریهای پاک و برتر ،تالش میکنند (.)17

تصویر  :9کریدورهای علم و فناوری معروف دنیا

وایسما ،مفهوم کریدور علم و فناوری و یا منطقة ویژة علم و فناوری
را در گزارة هاب دانش کاربردی یا «گردون بهرهبرداری از دانش» چکیده
نموده است .از نظر او ،یک دانشگاه نسل پیشرو ،نیاز دارد که خود را به

32

دانشگاه نسل پنجم

صورت هاب برای گروهی از نهادهایی که بر بهرهبرداری از دانش تمرکز
دارند ،توسعه دهد .از این رو ،این نظریهپرداز برجسته ،هاب دانش

کاربردی «گردون بهرهبرداری از دانش» را اینگونه تعریف میکند:
”گروهی از نهادها در درون و پیرامون دانشگاه ،ترجیحاً در عرصه و اعیان
دانشگاه که با دانشگاه ،تیمهای دانشگاهی و پژوهشی و با یکدیگر همکاری
میکنند .)2(“.چنین کانونی میتواند یک جایگاه بینالمللی را به عنوان
پیشگامی در خلق دانایی در گسترههای خاص ویژه (تخصصگرایی
هوشمندانه) فراهم آورد .به زبان وایسما ،هاب دانش کاربردی:

”مکانی است که در حال روی دادن و پدیدار شدن و جایگاهی
است که چنانچه کسی تمایل دارد که در خط مرز پیشگامی
توسعه باشد ،میبایست در آن حضور داشته باشد؛ این کس
میتواند یک بنگاه ،آغازگر فناوری ،پژوهشگر یا دانشجو باشد“.
دانشگاه استنفورد با سیلیکون ولی و  MITدر آمریکا ،به عنوان الگو،
چنین نقشی را ایفا میکنند .چنین نقشی را نیز نهادهایی همچون دانشگاه
کمبریج (با بنگاه وابسته به آن) ،دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک ،دانشگاه
ملّی سنگاپور ،دانشگاه واخنینگن در هلند و بسیاری دیگر از دانشگاهها
ایفا میکنند .افزون بر آموزش و پژوهش دانشگاهی ،یک هاب بهرهبرداری
از دانش ،شامل نهادهای  R&Dبنگاهها ،نهادهای  R&Dمستقل (اغلب
تخصصی) ،تسهیالت برای آغازگران فناوری ،سرمایهگذاران و خدمات
حرفهای از تمام انواع مانند حسابداران ،وکال ،مشاوران مدیریت ،مشاوران
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بازاریابی و متخصصان داراییهای عقالنی و معنوی میباشد .هر چه عناصر
بیشتری وجود داشته باشند و هر چه برهمکنش بیشتری داشته باشند،
هاب نیرومندتر خواهد بود.

تصویر  :10تفاوت مناطق توسعة صنعتی با کریدورهای علم و فناوری

مفهوم «گردونة بهرهبرداری از دانش» این است که کارآمدی در
مقیاس کالس جهانی پژوهش دانشگاهی تنها در صورتی امکانپذیر خواهد
بود که برهمکنشی قوی میان شرکتهای موجود و جدید و دیگر اشکال
نهادهای  R&Dوجود داشته باشد (2و .)18از این رو ،بسیار پسندیده خواهد
بود که هر دانشگاه در منطقة توسعة اقتصادی و اجتماعی خود ،به صورت
بازیگر اصلی این هاب در شکلدهی ،استقرار و ساماندهی شبکة پیچیدة
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تعاملی و همافزایی آن نقش ایفا نماید .در حقیقت ،ایفای نقش در کریدور
علم و فناوری و یافتن نقش مرکزی در هاب بهرهبرداری از دانش ،نه تنها
پنجرة ورود به رقابت بینالمللی یک دانشگاه نسل سومی است بلکه چنانچه
دانشگاه به این حلقه ورود ننماید لزوم ًا نابود نمیشود ولی حتم ًا به یک
جایگاه آموزشی و پژوهشی منطقهای ،سقوط خواهد کرد.

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

در مدل پیشنهادی وایسما برای دانشگاههای نسل سوم ،چنین به
نظر میرسد که دانش از دانشگاهها به بخش صنعت (از طریق بروندههای
تجاری مانند ثبت اختراع 1و شرکتهای دانشبنیان زایشی )2نفوذ مییابد.
Patents
University spin-offs

1
2
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این مدل بیشتر به شکل خطی ،در سطحی تخت ،پیش میرود .امّا این
مدل برای توصیف اهمیت و پیچیدگی برهمکنشهای میان دانشگاهها و
محیط پیرامون (جامعه و بخش صنعت) ،از توان کافی برخوردار
نیست ( .)19در این رابطه ،مدل مارپیچ سهگانة اتزکویتز برای توصیف
نقشهای تحولی و ارتباطات میان نهادهای سهگانة دانشگاه ،صنعت و
دولت ،مناسبتر میباشد (.)12

تصویر  :12مارپیچ سهگانة اتزکویتز

در این مدل ،دانشگاه ،صنعت و دولت به شکل مارپیچهای
درهمتنیدهای با ارتباطات متفاوت ،با یکدیگر در گسترههای نوآوری
کالسیک ،نمایان میشوند .در حقیقت ،در این مدل مارپیچ سهگانة
اتزکویتز ،میتوان یک دانشگاه نسل سوم را جای داد که با صنعت محلی و
دولت ،شبکههای درهمپیچیدهای از برهمکنشها را ترسیم خواهند کرد که
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دیگر نمای خطی نخواهند داشت؛ یعنی جریان تولید دانش از دانشگاه به
صنعت برای توسعة اقتصادی به صورت یکطرفه نخواهد بود بلکه هر عضو
از مارپیچ سهگانه ،نقش خود را خواهد داشت که ممکن است با نقش بخش
دیگر ،همپوشانی یا همافزایی ،داشته باشد ( .)20در یک فراگرد کلی ،مفهوم
دانشگاه نسل سوم را باید در پیوند با ویژگیهایی که توسط وایسما ترسیم
شده است در پیوند با مفهوم مأموریت سوم ،دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی
و همچنین مدل مارپیچ سهگانة اتزکویتز ،تجسم نمود.

ج) پرداختن به رهیافت میانرشتهای و ایجاد پلتفرم فناوریهای
همگرا
رهیافت میانرشتهای ،از ویژگیهای ذاتی و درونزاد دانشگاههای
نسل سوم است که امکان رشد و توسعة دانشگاه ،بدون اقدامات پیشگامانه
به سوی رهیافت میانرشتهای ،هرگز تحول برانگیز نخواهد بود (.)21
نظریهپردازان معاصر همانند کلین و نیوول ،رهیافت میانرشتهای را چنین
توصیف کردهاند:

”مطالعات میانرشتهای به صورت یک فرایند پاسخ یک پرسش،
حل مسئله و پرداختن به موضوعی است که در ماهیت چنان
گسترده و یا پیچیده میباشد که نمیتوان به اندازة کافی با یک
رشته یا تخصص به آن پرداخت)22(“.
در رهیافت میانرشتهای نه تنها بر روی یک پروژة مشترک کار
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میشود (مانند آنچه که در رهیافت چندرشتهای انجام میشود) بلکه یک
درهمتنیدگی و یکپارچگی نیز در روشها ،تئوریها و مفاهیم رشتههای
گوناگون انجام میگردد تا درک ژرفی از الگوهای سیستمهای پیچیده و
نیز فرایند درهمتنیدگی به دست آید .دانش و فناوری امروز به چند دلیل
به رهیافت میانرشتهای نیازمند است:
الف) پیچیدگی درونی طبیعت و جامعه
ب) تمایل به کاوش در مسائل پژوهشهای بنیادین در سطح
مشترک رشتهها
ج) نیاز به حل مسائل پیچیدة اجتماعی
د) نیاز به خلق بینشهای انقالبی و فناوریهای زاینده ()22
از این رو ،یکی از برترین راهبردهای حرکت به سوی دانشگاههای
نسل سوم ،تشکیل تیمهای میان دانشکدهای یا نهادهای دانشگاهی
میانرشتهای است که نه تنها پژوهشهای همگرا و میانرشتهای یا
فرارشتهای در این تیمها انجام میشود بلکه بسیاری از دورههای
فوقلیسانس نیز توسط اعضاء این تیمها ارائه میگردد .با چنین حرکت
خزندهای ،دانشکدههایی که ما امروز میشناسیم رخت خواهند بست و به
جای آنها انستیتوهای پژوهشی که آموزش ،پژوهش و بهرهبرداری از
دانش (مأموریت سوم) را دنبال مینمایند ،پدیدار خواهند شد.
در چنین تغییر ساختار سازمانی ،عنصر برجستة دانشگاه نسل سوم،
ساختارهای میانرشتهای و فرارشتهای خواهند بود و ساختارهای
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عملکردی دانشکدهای یا نابود میگردند یا این که به عناصر
هماهنگکننده بدل خواهند شد (.)23

تصویر  :13ساختار آیندة دانشگاهها بر اساس گفتمان میانرشتهای

اگر انجام پژوهش و آموزش در عرصة دانشگاههای نسل سوم به
صورت میانرشتهای را یک راهبرد اصلی در نظر بگیریم آنگاه پی خواهیم
برد که اتخاذ چهارچوب مفهومی همگرایی در حرکت به سوی
دانشگاههای نسل سوم میتواند بسیاری از پتانسیلهای موجود را برای
شکلدهی به کانونهای ایجاد میانرشتهای و فرارشتهای هموار سازد.
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تصویر  :1۴تکامل تاریخی مفهوم همگرایی علم و فناوری جامعه

این ابرروند میتواند نه تنها موجب همگرایی بین علوم محض و
فناوری شود بلکه بین علوم تجربی و علوم اجتماعی ،هنر ،علوم انسانی،
مدیریت و اقتصاد نیز پیوندهای نوینی را میگستراند که از دل این
همگرایی ،علوم و فنون جدید تجربی و اجتماعی ،زایش خواهند یافت که
به حل مسائل پیچیدة جهانِ سراسر آکنده از پیچیدگی میپردازند و
راهحلهایی را برای مسائل غامض ارائه میدهند که بیشک ارائه این
راهحلها از توان یک رشته فراتر خواهند بود .امّا همانگونه که پیش از
این نیز اشاره شد همگرایی علم و فناوری در این پویش چیزی بیش از
خلق سادة تیمهای پژوهشی  -آموزشی چند رشتهای برای پرداختن به
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مسائل است و در حقیقت در فرایند همگرایی ،هر چند کار میانرشتهای
و فرارشتهای نیز صورت میگیرد ولی توسعة مفاهیم نوین و متدلوژیهای
جدیدی برای پژوهش ،برنامهریزی و همکاری فراهم آورده میشوند که
میتوانند در میانرشتهها و حوزههای تخصصی علم و فناوری ،پل ایجاد
کنند (.)2۴

تصویر  :1۵سیاستهای مؤثر در همگرایی دانشگاههای علوم پزشکی
با دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

داشتن چنین پتانسیلی که از قلب همگرایی بیرون میآید ،چیزی
بسیار فراتر از راهبرد میانرشتهای در دانشگاههای نسل سوم است .از این
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رو ،گام زدن به سوی همگرایی علم و فناوری میتواند راهبرد نوینی برای
دانشگاههای نسل سوم باشد که در خود نه تنها نطفة میانرشتهای را حمل
مینماید بلکه عرصهها و پتانسیلهای شگرفتری را برای عملکرد
دانشگاههای نسل سوم (ارائه خدمت به جامعه و بهرهبرداری از دانش خلق
یافته) عرضه میدارد .همگرایی علم و فناوری ،در سطح پیشرفتة آن ،با
جامعه نیز اتحاد برقرار میکند و باید دید که چگونه در مسیر پراگماتیک
آن در دهة آینده این پویش برقرار میشود ولی در سطح سادهتر همگرایی،
پلتفرم فناوریهای بنیادین شکل میگیرند که مثال سادة آن پلتفرم
فناوریهای همگرا  NBIC1است که روند آن از اوایل سال  2000آغاز
گردیده است .هر کدامیک از فناوریهای  NBICاز عناصر پایه (اتم،DNA ،
بیت یا سیناپس) شروع میشوند که آنها عناصر ساختاری قرن بیست و
یکمی پیشرفت را ساخته و در درون سیستمهای چندگانه یکپارچه گردیده
و در نهایت فناوریهای  NBICرا میسازند .با یک رهیافت سیستمی با
هدف عمومی ،2همة چهار فناوریهای  ،NBICبه یکدیگر پیوند مییابند و
هر فناوری نوپدید بنیادی ،زایشهایی در گسترة خود و یا در خط برخورد
با یکی یا بیشتر حوزههای دیگر  NBICرا دارد (.)2۵

)Nano-Bio-Info-Cogno (NBIC
General purpose system approach

1
2
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تصویر  :16فناوریهای NBIC

در واقع ،در گزارش سال  2003فناوریهای همگرا برای بهبود
عملکرد انسانی ،1حوزههای چهارگانة  NBICدر یک مفهوم واحد گنجانده
شدند به اینگونه که همگی این چهار فناوری بر پایة ساختاری

منسجم2

بوده و از رفتار ماده در مقیاس نانو 3تبعیت میکنند و این که پژوهش در
هر گستره از این فناوریها ،از همافزایی با سه فناوری دیگر بهرهمند
میشود .این برهم بستگی میان فناوریهای چهارگانة بنیادین چنان است
که امروز تقریب ًا هیچ تحقیق و توسعهای توسط یک فناوری در یک حوزة
1

Converging technologies for improving human performance
Cohesive structure
3 Nano scale
2
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منفرد پیشرفت نمیکند مگر آنکه کار میانرشتهای در حوزههای
چندگانه انجام شود.
دو مثال این مفهوم را میتوان در گوشیهای همراه 1و توالییابی
ژنی 2یافت که وابستگی آنها به همگرایی فناوریهای چندگانه منجر به
توسعههای سریع و تند در عملکرد آنها ،کاهش در هزینههای عملکردی
و نرخ بیسابقة پذیرش اجتماعی آنها شده است .مجموعهای از ابزارهای
فیزیکی و تئوریک در همة حوزههای  NBICامکان دیدارسازی،
تصویرسازی ،دستکاری ،شبیهسازی و سنتز مواد را فراهم آوردهاند .اینها
همگی نوید تغییر شکل بنیادین تعدادی از گسترههای علوم و فناوری ،از
الکترونیک ،اپتیک و علم مواد تا ارائه مراقبتهای سالمت ،درمان سرطان،
کشاورزی هوشمند ،حسگری از راه دور و مدیریت دادهها ،محاسبهگری،
ارتباطات و ساخت و تولید را میدهند (.)26
از همگرایی حوزههای علوم و فناوری  NBICبنیادین در یک پلتفرم،
انتظار میرود که معانی اجتماعی چشمگیری را داشته باشد و هر کدامیک
از این معانی نیز میتواند در پیشبرد اهداف حرکت به سوی دانشگاه نسل
سوم به عنوان منبعی از پتانسیلهای بیشمار ،محسوب شود:

Cell phones
Gene sequencing

1
2
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 دانش بنیادین نوین و حوزههای علم و فناوری مورد بحث جدیدبرای نمونههای آن میتوان موارد زیر را مثال آورد :توصیفهای
جدید گذار از ماده از حالت بیجان به سیستمهای زنده ،داروهای مولکولی
بر پایة درمانهای زیر سلولی ،درک اثرات کوانتوم در هر دوی سیستمهای
بیولوژیک و ساختار کهکشان در جهان و بیشماری از حوزههای نوپدید
علم و فناوری مورد بحث ،مانند پالسمونیک ،1بیولوژی سینتتیک،2
نانوبیوانفورماتیک و مهندسی نورومورفیک.3

 پیشرفتهای چشمگیر در محصوالت و خدمات و تولید پلتفرمهایفناوریهای جدید
برای نمونه میتوان از موارد زیر یاد کرد :پلتفرمهای تولیدی NBIC

سایبری ،۴پزشکی فردگرایانه ،۵خدمات رانش یافته با اینترنت (مانند
اوبر ،)6سیستمهای اجتماعی و سایبر  -فیزیکی اینترنت اشیاء ،7خدمات
سایبری ابر 8برای محاسبهگری و ارتباطات (مانند گوگل ،مایکروسافت،
فیسبوک و توییتر) و هابهای نوآوری انرژی ( DOEمراکز پژوهشی
1

Plasmonics
Synthetic biology
3 Neuromorphic engineering
4 Cyber-NBIC manufacturing platforms
5 Personalized medicine
6 Uber
)7 Internet of Things (IoT
8 Cloud cyber services
2
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میانرشتهای که پس از آزمایشگاههای بل 1و  Xerox PARCمدل یافتند
و تالش میکنند پژوهشهای کاربردی و پایه را با یکدیگر برای توسعة
فناوریهای نوین نوآورانه خلق کنند).

 پیوند دادن شهروندان و تقویت درگیر نمودن آنها در علم و آموزشمثالها شامل :فعالیتهای «انجمن علم شهروندان »2از سال 2012
که بازتاب مشارکت عموم در پژوهشهای علمی (علم شهروندی ،3پایش
نمودن داوطلبانه ،شراکتهای  ،Pro-Amپژوهشهای مبتنی بر جامعه ۴و
موارد دیگر) و آزمایشگاه زنده( ۵از سال  )200۵در موزة علم بوستون
جهت بهبودی بخشیدن به آموزش کودکان ،با هدف آموزش دادن به
عموم مردم دربارة رشد و نموی کودک به واسطة غوطهور نمودن
بازدیدکنندگان در فرایند کشف علمی.

 ایجاد بهبودی در پتانسیل انسانی و حس تندرستی در فعالیتهایروزانه
از طریق دستیابی به فزونیهای بر پایة  NBICدر تئوری یادگیری
و ابزارها ،کارآمدی کار ،مراقبتهای سالمت و ابقاء ظرفیت فیزیکی و
روانی برای افراد سالخورده ،همچنین فراهم آوردن سرگرمی و ایمنی
1

Bell Labs
Citizens Science Association
3 Citizen Science
4 Community-based research
5 Living Laboratory
2
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 ترکیب کردن محتوی وب غنیتر و مرورگرهای سریعتر با اینترنت ودادههای بزرگ 1جهت ایجاد انقالب در هر منظری از زندگی انسان
برای مثال ،به شکل ابزارهای ارتباطی سریعتر و گستردهتر و
دسترسی به دانش و اطالعات .همچنین ،فرایند علمی چنین
دگرگونیهای بر اساس توانمندیهای بر پایة  ITکه به تندی در حال
گسترش هستند را جهت دسترسی ،آنالیز و ادغام مجموعة دادههای بزرگ
و پیچیده ،در حال انجام است .خبرگان میگویند که وب علمی 2جدید،
علم با کیفیت باالتری را حاصل خواهد داد ،بینشهای بیشتری در هر
تجربه و دموکراسی علمیِ فزونی یافتهتری را ارائه داده و اثر باالتری از
سرمایهگذاریهای عمده در ابزارهای علمی به دست میدهد.

 شانس بیشتر پذیرفته شدن رهیافت سیستمی در سیاستهایزیستمحیطی ،سالمت و ایمنی ( 3)EHSو اخالقی ،قانونی و اجتماعی
( ۴)ELSIدر رابطه با فناوریهای نوپدید جهت پرداختن به معانی و
داللتهای ثانویة آنها به صورتی

کنشوار۵

چشماندازی که برای توسعة پلتفرم همگرایی فناوریهای بنیادین
 NBICمیتوان در دهة آینده متصور شد به گونهای است که میتواند
1

Big data
Science web
)3 Environment, Health and Safety (EHS
)4 Ethical, Legal and Social Implications (ELSI
5 Proactively
2
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رشد و شکوفایی دانشگاههای نسل سوم را چنانچه فرایند همگرایی پذیرا
شوند و مکان توسعة فناوریهای همگرا ،به ویژه  ،NBICشوند پیشبینی
کند؛ زیرا در این چشمانداز ،میتوان گذار از میانرشتهای به سوی
فرارشتهای 1را مشاهده کرد .بر اساس رشد و توسعة فرایند فرارشتهای،
بیشک خلق رشتههای کامالً جدید در این دانشگاهها را در خط برخورد
رشتههای سنتی ،شاهد خواهیم بود.
در گذار این توسعه ،هر رشتة تخصصی ،به سادگی و راحتی خواهد
توانست از ابزارها و متدلوژیهایی که کامالً مختص رشتة تخصصی دیگر
است و توسط خبرگان آن حوزه توسعه یافتهاند ،در رشتة تخصصی دیگر
ال
استفاده کند .همچنین این امکان فراهم خواهد شد که مجموعهای کام ً
نوین از ابزارهای فناوریهای همگرا خلق شوند که ویژة یک رشتة خاص
نبوده و بتوان به شکل عام در همة رشتههایی که به آنها همبستگی
دارند ،به کار برد .از دستاوردهای این پویش ،خلق فناوریهای

زایشی2

جدید در تالقی حوزههای فناوری  NBICاست.
از مزیّتهای دیگر حمایت از این پلتفرم ،ایجاد پارادایمهای آموزشی
جدید است که به دانشجویان ،دانشمندان و مهندسین ،توانایی ژرفانگری و
گسترش دانشی را میدهند که آنها در ساخت و استفاده کردن از ابزارهای
جدید نیاز دارند .از سوی دیگر ،ارتباطات و پتانسیل شناختی برای افراد و

Transdisciplinary
Spin-off technologies

1
2
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گروهها افزایش خواهد یافت و پتانسیل فیزیکی و سالمتی افراد جهت
پیشبرد در تندرستی نیز فزونی خواهد یافت .افزون بر این ،بهرهوری و مرز
محدودیتهای پایداری 1گسترش یافته و بدینسان دانشگاه نسل سوم
خواهد توانست نوید پیشرفت فناوریهای همگرا را در ایجاد جامعهای که
تعه ِد به کارگیری دانش تولید یافته را دارد ،به خوبی به انجام برساند.
از این رو ،به دلیل وجود چنین پتانسیلهایی در چشمانداز دهة
آیندة فناوریهای همگرا ،بسیار ضروری است که در دانشگاههای نسل
سوم نیز محیط و فضای حاکمیتی را مناسب نیازهای رشد و شکوفایی
پلتفرم فناوریهای بنیادین  NBICنمایند .این دانشگاهها میتوانند از
طریق حاکمیت خوب علوم و فناوریهای همگرا ،با به کار بردن عناصر
مندرج در زیر که از موارد ضروری مدیریت کارآمد محسوب میشوند این
کار را به صورت عقالیی و متوازن به سرانجام برسانند.
دگرگون شونده :2حاکمیت همگرایی  NBICباید بتواند ارزش افزوده
را به دا نش ،فناوری و ابعاد انسانی علم و فناوری در مقایسه با حاکمیت
موجود رشتهها و فناوریهای منفرد ،بیاورد.
مسئولیت پذیرنده :3حاکمیت همگرایی  NBICباید به بهبود
سودمندیهای اجتماعی تحقیق و توسعه بدون افزایش خطرات ایمنی،
سالمت و غیره به مردم و سیارة زمین ،تمرکز یابد.
1

Sustainability
Transformative
3 Responsible
2
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در برگیرنده :1حاکمیت همگرایی  NBICباید پیشگام مشارکت
در برگیرنده به صورت گسترده در تصمیمگیری علم و فناوری و درگیر
نمودن همة ذینفعهای کلیدی باشد.
چشماندازی :2حاکمیت همگرایی  NBICباید چشماندازهای به
اشتراک گذاشته شده و یا اهداف مشترک که میتوان سرمایهگذاری پایدار
شدهای را القاء نماید ،مورد شناسایی و حمایت قرار دهد (.)2۴

تصویر  :17برنامة پیشاهنگ آمریکا که برخاسته از فناوریهای  NBICاست.

Inclusive
Visionary

1
2
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د) یکپارچهسازی آموزش دیجیتالی با هوش مصنوعی
تفکر هوش مصنوعی یک چهارچوب در فراتر از تفکر قالبی است و
بر پایة شناخت و سازگاری نسبت به قوانین یادگیری ژرف و گستردة
خودکار و سمانتیک 1حاصل از تجربیات است (.)27
تفکر هوش مصنوعی نخستین بار به عنوان یک فرایند یادگیری بر
پایة یادگیری ژرف و گسترده ،2محاسبة شناختی 3با قابلیت سمانتیک و
یا تجزیهوتحلیل بر پایة متن ۴دادههای (غیر) ساختار یافته ،معرفی گردید.
در تفکر هوش مصنوعی ،شیوههای پیشرفتة تجزیهوتحلیل دادهها مانند
یادگیری ماشینی ۵و یادگیری ژرف 6به صورت خودکار ،با استخراج
جنبهها و موارد پیچیده ،مسائل تجزیه میشوند .در نتیجه ،نیازی به قوة
شناختی انسان در این چرخه نیست تا الگوها را ترسیم نماید.
هوش مصنوعی ،به عنوان یک رشتة دانشگاهی ،در سال 19۵6
پایهریزی شد و در دهة  1980سامانههای خبرة 7هوش مصنوعی ،معرفی
گردید که مهارتهای دانشی و تحلیل خبرگان انسانی را شبیهسازی میکرد.
طی دو دهة گذشته ،به دلیل دسترسپذیری به دادههای بزرگ ،8رایانههای
1

Semantics
Deep and wide learning
3 Cognitive computing
4 Context
5 Machine Learning
6 Deep learning
7 Expert Systems
8 Big Data
2
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سریعتر و تکنیکهای یادگیری ماشینی پیشرفته ،راهحلهای متعددی برای
چالشهای موجود در گسترة «سایبری  -فیزیکی  -اجتماعی» ،1ارائه شده
است .پیشرفتهای موجود در یادگیری ژرف ،پژوهشهای پیرامون فرآوری
تصویر /ویدئو ،آنالیز متن و درک صدا را به پیش راندهاند.

تصویر  :18سیر تکامل هوش مصنوعی

یادگیری ژرف شامل تکنیکهایی مانند شبکههای عصبی معمولی و
شبکههای عصبی راجعه است که بخشی از یادگیری ماشینی است که
چکیدهسازی دادهها را در سطح باال فراهم کرده و از گراف ژرف 2با
Cyber-physical-social
Deep Graph

1
2
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الیههای پردازشی چندگانه ،1بهره میبرد ( .)27پیشبینی میشود که
سامانه های هوش مصنوعی بر پارادایم دانشگاهی آینده ،بسیار اثرگذار
باشد ( .)28به نظر میرسد که با پیشرفتهای فناورانه در انقالب صنعتی
چهارم که در هوش مصنوعی صورت میگیرد ،هوش مصنوعی بتواند در
یادگیری برهمکنشی آینده ،در سطحی بسیار پیشرفته ،کاربردهای
شگفتانگیز خود را رخنمود نماید که نشانگان آن را هماکنون میتوان در
همپایان یادگیری مجازی 2مشاهده کرد.
ژیل واتسون 3که یک دستیار آموزشی هوش مصنوعی است ،در
فرادست پلتفرم واتسون  IBMساخته شده است .این دستیار آموزشی
هوش مصنوعی ،به موکس هوش مصنوعی بر پایة دانش ۴ارائه شده توسط
انستیتو فناوری جورجیا ،کمک میکند تا به پرسشهای دانشجویان،
پاسخ داده شود .به منظور فراهم کردن برهمکنشهای باورپذیر ،این
همپایان یادگیری مجازی الزم دارند که با ویژگیهای شبه انسانی مجهز
شوند .یک همراه شگفتیساز جهت هدایت یادگیرندگان در محیط
یادگیری بر پایة جهان مجازی ،به منظور هدایت فردگرایانة آنها ،ارائه
شده است .این همراه شگفتیساز (هوش مصنوعی) ،با پایش پیشرفت
یادگیرنده ،میتواند محتواهای یادگیریای که کنجکاوی یادگیرنده را

1

Multiple processing layers
)Virtual Learning Companions (VLCs
3 Jill Watson
4 The knowledge Base Artificial Intelligence MOOCs
2
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برانگیخته نموده و موجب ابقاء عالقهمندی وی میشوند را مورد شناسایی
قرار دهد .یک همراه یادآورنده ،چگونگی سازماندهی اطالعات و فراخوانی
از حافظه ،جهت کمک به یادگیرنده که او بتواند با حجم عظیمی از دانش
روبهرو شود ،ارائه شده است .همراه یادآورندهای طراحی گردیده است که
به یادگیرنده کمک مینماید تا دانش اکتسابی پیشین را فراخوانده و به
فعالیت یادگیری کنونی ،در زمان واقعی 1اتصال دهد .بر پایة تئوریهای
آموزشی مانند یادگیری با یاددهی 2و یادگیری مجادلهایVLCs ،

میتوانند کمک کنند که یادگیرنده ،آنچه را فرا گرفته است به صورت
دانش به هم پیوستهای توسط تسهیل در بحث ،سازماندهی کند.
همچنین برهمکنش با  ،VLCsمیتواند دادههای رفتاری را در طی فرایند
یادگیری جهت تسهیل در تجزیهوتحلیل روند آموزشی و مهارت یادگیری
یادگیرندگان ،تولید نماید .بر پایة نتایج تجزیهوتحلیلهای مربوط به
مهارتهای یادگیری که اینگونه به دست میآیند VLCs ،میتوانند
تداخالت را ارائه داده و بدین طریق کمک نمایند تا مهارتهای یادگیری
به صورت فردگرایانهای ،بهبودی بیابند .در چنین فضایی است که
یادگیری توسط موکس (که به صورت فردگرایانه با هوش مصنوعی مسلح
شده است )3خود را نشان میدهد (.)29

1

Real Time
Learning-by-teaching
3 AI-Powered Personalization
2
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تصویر  :19کاربردهای همپایان یادگیری مجازی در آموزش

این رهیافت فردگرایانه نسبت به یادگیری ،در قالب پلتفرمهای
مبتنی بر موکس ،همان هدفی را دنبال مینماید که گفته میشود از
اهداف بلندپروازانة موکس است که بدینسان در انقالب صنعتی چهارم،
تجلی کامل مییابد (یعنی هدف یادگیری فردگرایانه) .طی این روند ،نه
تنها دوره ،بلکه شیوة دوره ،ارزیابی و بازخورد آن (بر طبق نیازها و تقاضای
یادگیرنده) ارائه میشود .مشاورة آموزشی نیز بر اساس سطح و اندازة
دریافت وی انجام میگردد .در این مسیر ،یادگیرنده نیز میتواند سرعت
و زمان یادگیری را بر طبق درک و هوش خود (که با هوش مصنوعی توان
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یافتة موکس رصد میشود) ،همساز نماید ( .)28در هر صورت ،چنین
می نماید که در انقالب صنعتی چهارم ،در پناه فناوری هوش مصنوعی،
خلق همپایان یادگیری مجازی ( )VLCsکه دارای صفات انسانی هستند،
تحول ژرفی را در گسترة آموزش ،مشاهدهگر باشیم.
چنین قابلیتهای نوینی که VLCsها بتوانند بحث و گفتگوهای
معناداری ،به صورت زبانی یا تصویری ،با انسان در فضای یادگیری ایجاد
نمایند ،از پدیدههایی هستند که در انقالب صنعتی چهارم شاهد پدیداری
آنها خواهیم بود و دانشجویان دانشگاههای نسل سوم را با مهارت یادگیریای
مسلح خواهند نمود که هماکنون ممکن است همچون رؤیا جلوه نماید.

بیشک ،کاربرد هوش مصنوعی در عرصة آموزش ،میتواند «جعبة سیاه
یادگیری» 1را روشن نماید و درک ژرف ،گسترده و بسیار عالمانهای را از
فرایند یادگیری دانشجو فراهم آورد .در نتیجه ،هوش مصنوعی در گسترة
آموزش ،نقش برجستهای را به خود اختصاص داده است و با رشد نمایی که
در پیش رو دارد میتواند یادگیری فردگرایانه را برای هر دانشجو فراهم آورده
و پاسخهای انسانی پیچیده مانند هیجانات را ترجمان کرده و به فراخور
دریافت یادگیرنده ،با او در فرایند آموزش ورود نماید (27و.)30
ما در یک پارادایم آموزشی نوین قرار داریم که ویژگی آن
انعطافپذیری همراه با گزینههای انتخابی برای هر فرد فراگیر است .از این
رو ،ایدة فردگرایانه شدن آموزش ،در شکل عام ،بسیار ساده است :توانمند
Black box of learning

1
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نمودن یاد دهنده به گونهای که بتوان آنچه آموزش داده میشود و چگونگی
آنچه آموزش داده میشود را با نیازهای هر فرد فراگیرنده ،همساز
نمود ( .)31بر اساس چنین ایدهای ،پلتفرم موکس توان یافته با هوش
مصنوعی ،بهترین ابزار دیجیتالی در انقالب صنعتی چهارم است که میتواند
یادگیری فردگرایانه را جاری نماید .در چنین فضای دیجیتالی که آکنده از
دانش دسترسپذیر است ،ما با نسل جوانی از فراگیرندگان روبهرو خواهیم
بود که از لحاظ سواد دیجیتالی ،در سطح باالیی بوده (حتی از آموزگاران
خود) و به آسانی به اطالعات گستردهتر ،دسترسی خواهند داشت و در
چنین شرایطی ،نقش یاددهندگان و اساتید ،به سوی یک راهنما و هدایتگر
و مشارکتکننده در فرایند یادگیری ،تغییر مییابد .بدینسان ،آنها
میتوانند تجربة یادگیری فردگرایانه را مدیریت نمایند (به جای آن که منبع
دانش باشند) ( .)32این ساختار ،حرکت به سوی پارادایم یادگیری
برهمکنشی مشارکتی را ترسیم مینماید (.)33
یکپارچهسازی دادههای حاصل از فعالیت فرد یادگیرنده در
پلتفرمهای دیجیتالی با دادههای برخاسته از فعالیتهای آموزشی وی در
محیطهای دانشگاهی (که به صورت هوشمند گردآوری خواهند شد)،
میتواند تصمیمهای هوشمندانهای را نسبت به ارائه یادگیری فردگرایانه،
برای او فراهم آورد ( .)3۴در یک فراگرد کلی ،یکپارچهسازی آموزش
الکترونیکی با هوش مصنوعی ،از دستاوردهای شگفتانگیز انقالب صنعتی
چهارم محسوب میشود .البته این پیشرفتها در همین مرز برجا نخواهد
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ماند و گسترههای حیرتانگیز دیگری را به پیش خواهند کشید (مانند
کاربرد واقعیت فزون یافته 1در گسترة آموزش و یادگیری که موجب
انقالب در این گسترهها خواهد شد).

تصویر  :20دستیاران شناختی هوشمند

Hyper Reality

1
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مقدمه
آقای پاولوسکی ،1در سال  2009در مقالة «دانشگاه نسل چهارم،
خالق توسعة محلی و منطقهای» ،برای نخستین بار به توصیف دانشگاه
نسل چهارم مبادرت ورزید .در مدل تئوریک او جهت طراحی دانشگاه
نسل چهارم ،این دانشگاهها میبایست بر محیط پیرامونی خود اثر
چشمگیری فرود آورده و آن را متحول سازند .از نظر این نظریهپرداز،
دانشگاه های نسل دوم و سوم نیز در خلق محیط خود اهتمام دارند ولی
در مورد دانشگاه نسل چهارم ،هدف اساسی آن تغییر محیط و حتی تحول
کلی آن بر طبق نیازهای اقتصاد دانشبنیان است (.)3۵
این تعریف سپس توسط لوکوویکس 2و زوتی 3در سال  201۵بسط
داده شد و هر چند که آنها به این نتیجه رسیدند که هنوز تعریف دقیقی
برای دانشگاههای نسل چهارم موجود نیست ولی آنها منطق دانشگاههای
نسل چهارم را فراتر از دانشگاههای نسل سوم ترسیم نمودند؛ بر اساس
دیدگاه این نظریهپردازان ،دانشگاه نسل سوم ،محرک و برانگیزنده ۴در
1

Pawlowski
Lukovics
3 Zuti
4 Trigger
2
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اقتصاد ملی و جامعه است و دانشگاه را در اقتصاد محلی النهگزینی میکند
ولی دانشگاه نسل چهارم به شکل فعال و کنشوار ،1زیست محیط
اقتصادی اجتماعی خود را شکل میدهد ( .)36در این گذار ،آنها به
اهمیت «پژوهش و نوآوری پاسخگو ( »2)PRIتأکید میورزند.

تصویر  :21پژوهش و نوآوری پاسخگو ()RRI

از دید تئوریک ،پژوهش و نوآوری پاسخگو ( )RRIتالش میکند تا
این را پاسخ دهد که ما چگونه به شکل مسئوالنه میتوانیم در فعالیت
Proactive
)Responsible Research and Innovation (RRI

1
2
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نوآورانه و تحقیق و توسعه 1درگیر شویم ،به گونهای که این فعالیتها از
دید اجتماعی مقبول و دموکراتیک بوده و در جهت نیل به اهداف
نوآورانهای که جامعه را هدف قرار میدهند ،مشارکت نمایند .چنین است
که امروز  RRIبه عنوان موضوعی محوری در سراسر جهان مورد توجه
قرار گرفته و حتی بر سیاستهای نوآورانة اتحادیة اروپا نیز بیشازپیش،
تابش یافته است RRI .از دید اتحادیة اروپا اینگونه تعریف شده است:

” RRIبه رهیافت جامعه در پژوهش و نوآوری ارجاع دارد به
شیوههایی که به همة ذینفعهایی که در فرایندهای پژوهش و
نوآوری درگیر هستند این اجازه را میدهد که در مرحلة اولیه
]پژوهش و نوآوری[ ،دانش مربوطة پیرامون نتایج و پیامدهای
کنشهای آنها را به دست آوردند و از محدودة گزینههایی که
برای آنها باز است آگاهی بیابند تا به شکل کارآمدی پیامدهای
اخالقی را ارزیابی نمایند و از این مالحظات به عنوان
نیازمندهای عملکردی جهت طراحی و توسعة پژوهشها،
محصوالت و خدمات نوین استفاده کنند)37(“.

)Research and Development (R&D

1
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تصویر  :22دیدگاه اتحادیة اروپا از RRI

پیگیری  RRIدر صحنة جامعه ،از ویژگیهای دانشگاه نسل چهارم
است .از این رو از دیدگاه این نظریهپردازان ،افزون بر آموزش ،پژوهش و
به کارگیری دانش ،توسعة کنشگرا 1و آیندهنگر اقتصادی یک هدف مسلم
دانشگاه نسل چهارم است .در مدل دانشگاه نسل چهارم این نظریهپردازان،
دانشگاه نسل چهارم هم کاتالیست و هم موتور اقتصاد جامعه است .از این
رو ،چشمانداز دانشگاههای نسل چهارم دستیابی و ابقاء رفاه محلی و
فراگیر است و این در صورتی محقق میشود که این دانشگاهها نیازهای
اقتصاد محلی و جامعة خود را در نظر گرفته و لحاظ نمایند .از آنجا که
Proactive

1

فصل دوم :دانشگاههای نسل چهارم و گام دوم ...

65

جامعه و اقتصاد در حال گذار از تولید ک ّمی به تولید کیفی میباشند ،در
این تغییر پارادایمی ،جامعة خالق ،بهترین شانس شکلدهی به آینده را
از طریق دانشگاههای نسل چهارم به دست میآورد ( .)38لوکوویکس و
زوتی ،ویژگیهای دانشگاههای نسل چهارم را در مقایسه با نسلهای
پیشین در تصویر  23ارائه دادهاند.

تصویر  :23مقایسة دانشگاههای نسلهای گوناگون

آنها در طراحی مدل دانشگاه نسل چهارم بسیار تحت تأثیر مارپیچ
سهگانة اتزکویتز بودهاند ،بر اساس مدل سهگانة اتزکویتز ،فعاالن مثلث
دانشگاه -صنعت -دولت در منطقه در تعامل با یکدیگر هستند و با وجودی
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که همپوشانی فعالیتی میان این سه کنشگر وجود دارد ولی در گذر زمان،
هر کنشگر فعالیتهای برجستة خود را حفظ میکند .هرچند در مدل
مارپیچ سهگانه ،این دانشگاه نسل سوم است که به خوبی نقش ایفا میکند
ولی از نظر لوکوویکس و زوتی ( ،)201۵این دانشگاه نسل چهارم است
که نسبت به دو کنشگر دیگر یعنی صنعت و دولت ،نقش برجستهای را
مییابد؛ به زبان دیگر ،در مارپیچ سهگانة اتزکویتز ،این دانشگاه نسل
چهارم است که به زیبایی میدرخشد.

تصویر  :2۴مارپیچ سهگانة نوآوری
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تصویر  :2۵عناصر مارپیچی چهارگانة نوآوری و تولید دانش

هرچند زمانی که آنها مدل دانشگاه نسل چهارم را در قلب مارپیچ
سهگانه جا میدادند ،کارایانیس و کمبل 1در سالهای  2012و 201۴
مفاهیم مارپیچ چهارگانه 2و پنجگانه 3را ارائه داده بودند ،آنها از این
مارپیچها نیز آگاهی داشتند ولی برای تعریف دانشگاه نسل چهارم ،آنها
خود را به مارپیچ سهگانه محدود کردند .از این رو ،ما در اینجا تالش
میکنیم که مفهوم دانشگاه نسل چهارم را در یک مدار باالتر در قالب مدل
1

Carayannis and Campbel
Quadruple Helix
3 Quintuple Helix
2
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مارپیچهای چهارگانه و پنجگانه توصیف نماییم و در این گذار میبینیم که
چطور تولید دانش از مُد  )M1( 1و  )M2( 2به مُد  )M3( 3ارتقاء مییابد و
خواهیم دید که مدل دانشگاه نسل چهارم چگونه با مفاهیم گام دوم انقالب
ما نه تنها قرابت بلکه پیوستگی وصفناپذیری را به دست میآورد.
تمرکز اصلی مدل نوآوری مارپیچ سهگانه بر ارتباطات دانشگاه ،دولت
و صنعت است که یک مدل پایه را برای تولید دانش و کاربرد نوآوری ارائه
میدهد.
در مدل مارپیچ چهارگانه که گسترش مفهوم مارپیچ سهگانه است،
مارپیچ چهارمی نیز اضافه میگردد .این مارپیچ چهارم که توسط
کارایانیس و کمبل طراحی گردید شامل جامعة مدنی ،رسانه و فرهنگ
همگانی ،هنر ،پژوهشهای هنرمندانه و نوآوریهای بر پایة هنر میباشد.
از ویژگیهای برجستة مارپیچ چهارگانه در برابر مارپیچ سهگانه،
تمرکز آن بر مردم است؛ رویکرد انسانگرایانه .این در حالی است که
رویکرد به سوی نهادهای دیگر ،مقام دوم را به خود اختصاص میدهد .از
این رو ،در مارپیچ چهارگانه ،دموکراسی علم حاکم بوده و نقش کلیدی و
اساسی را ایفا مینماید زیرا بدون دموکراسی ،مارپیچ چهارگانه وجود
ندارد .در اینجاست که توسعة همزمان و تکامل همزمان دموکراسی و
تولید دانش و نوآوری برای جامعة دانشی و ایجاد دموکراسی دانش 1را
شاهد هستیم.
Knowledge democracy

1
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تصویر  :26عملکرد عناصر مارپیچ چهارگانه

در حقیقت مارپیچ چهارگانه ،بعدی از دموکراسی (یعنی دموکراسی
دانش) یا بعدی از جامعة دانشبنیان در متن دموکراسی است.
مارپیچ سهگانه ،جامعة دانشی را شکل میدهد ولی در مارپیچ
چهارگانه ،منظرهای افزونتری از جامعه و دموکراسی مانند جامعة دانش
و دموکراسی دانش را هویدا میسازد؛ به زبان دیگر ،مارپیچ چهارگانه بر
این پافشاری دارد که پایداری اقتصاد دانشبنیان به همتکاملی 1اقتصاد
دانشبنیان ،جامعة دانشی و ایجاد دموکراسی دانش ،نیازمند است؛ زیرا

Co-evolution

1
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شکلگیری جامعة دانشی و دموکراسی دانش ،برای حمایت ،ارتقاء و
توسعة تولید دانش (پژوهش) و کاربرد دانش (نوآوری) مورد نیاز میباشند.
افزون بر این ،در مارپیچ چهارگانه ،نه تنها دانشگاههای دانشمحور که در
علم و فناوری سیر میکنند مهم هستند بلکه وجود دانشگاههای هنر برای
نظامهای نوآوری نسل بعد نیز بسیار حیاتی میباشند؛ به گونهای که
ارتباطات میانرشتهای و فرارشتهای علوم و هنرها در این مارپیچ رخ داده
و ترکیبات خالقانه و اساسیای برای ارتقاء و حمایت از نوآوری خلق
میشوند ( .)39در این نوع دانشگاهها (دانشگاههای نسل چهارم) مدل
تولید دانش و پژوهش از مُد  1و  2به مُد  3میل میکند و شکلدهی
«محیط دانش خالق» 1را فراهم میآورد.
در حقیقت ،دانشگاههای نسل چهارم که با مُد  3تولید دانش کار
میکنند گونهای از سازمان یا نظام را نمایش میدهند که در جستجوی
شیوههای ترکیب کردن و یکپارچهسازی اصول گوناگون تولید دانش و
کاربرد دانش است (برای مثال مُد  1و مُد  )2که این کار را با تشویق به
تنوعگرایی و ایجاد ناهمگنی و نیز خلق زمینههای سازمانی نوآورانه و
خالقانه جهت پژوهش و نوآوری انجام میدهد .به زبان دیگر ،دانشگاههای
نسل چهارمی که با مُد  3تولید دانش کار میکنند آماده میشوند تا
پژوهشهای پایه 2را در قالب کاربردی به انجام برسانند و از این رو در

Creative Knowledge Environments
Basic research

1
2
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مدار کیفیات نوآوری غیرخطی 1قرار میگیرند ( .)39هماکنون به سه
راهبرد برخاسته از گزینش رهیافت به سوی دانشگاههای نسل چهارم،
اشارهای کوتاه خواهیم داشت.

تصویر  :27برهمکنش عناصر مارپیچ چهارگانه برای ترسیم آیندة مطلوب منطقه

Non-linear innovation

1
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تصویر  :28مقایسة شیوة سنتی (مُد  )1با شیوة جدید (مُد  )2تولید دانش

راهبردهای دانشگاه نسل چهارم جهت پیادهسازی اهداف گام دوم
انقالب اسالمی در گسترة علم و فناوری

الف) همجوشی علوم انسانی و هنر با علوم محض
در دانشگاههای نسل دوم ،یک خط شکست بنیادین در میان علم
محض در یک سو و علوم انسانی در سوی دیگر به وجود آمد و در دانشگاه
نسل سوم تالش میشود که این خط شکست از بین برود و یک یکپارچگی
میان علوم ایجاد شود ولی در دانشگاه نسل چهارم ،توجه بسیار واالیی به
علوم انسانی و علوم هنر روی داده و در کانون توجه قرار میگیرند؛ زیرا
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در مُد  3تولید دانش یک همزیستی و همتکاملی میان پارادایمهای دانش
و نوآوری گوناگون روی میدهد ،زیرا که در مارپیچ چهارگانه یک
یکپارچگی میان فرهنگ و رسانة همگانی و بومزیست نوآوری به وجود
میآید که به خوبی در قالب جامعه و اقتصاد دانشبنیان جای
میگیرد ( .)۴0از دید فلسفی نیز چنین همگرایی و یکپارچگیای ،مسیری
را به سوی تصویر دقیقتر ماهیت انسان گشایش مینماید .درک شهودی
طبیعت انسان ،بیشک هستة هنرهای خالق و نیز بنیان علوم اجتماعی
است .بر اساس گفتار رویلسون:

”درک ماهیت انسان به صورت علمی و درک آن در تمام
عرصههای وجودیاش ،موجب کشف یک هدف نهایی میشود
که انتهای رؤیای روشنگری بوده است“.
از این منظر ،دانشکدههای طراحی ،هنر و علوم انسانی ،زمین
حاصلخیزی برای رشد بنگاههای جدیدی میباشند که جایگزینهای
نوینی را برای دستاوردهای فناوریها ،عرضه خواهند داشت (.)2
چنین است که در دانشگاههای نسل چهارم ،به پژوهشهای بر پایة
هنر به عنوان فرصتهایی برای شکلگیری مطالعات میانرشتهای و
فرارشتهای و خلق شبکهسازی در تولید دانش در پژوهشهای بر پایة علوم
محض نگریسته میشود.

74
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تصویر  :29در دانشگاههای نسل چهارم ،علوم انسانی در برابر علم تجربی قرار نمیگیرند.

از سوی دیگر ،نوآوری بر پایة هنر ،مفهوم نوآوری را از تمایالت و
تمرکزهای معطوف به مباحث و اهداف اقتصادی محض رها میسازد و
خالقیت را برای فرایندهای تولید دانش و نوآوری ،مورد تشویق قرار میدهد.
به عبارتی دیگر ،پژوهشها و نوآوریهای بر پایة هنر ،منتهی به تجدیدنظر
و باز الگوسازی (اختراع مجدد) در مدلهای رشد اقتصادی میشوند که این
حرکت نه تنها در اقتصادهای پیشرفته بلکه در بازارهای نوپدید نیز روی
خواهد داد .این حرکت پارادایمی موجب همگامی اقتصاد دانشبنیان،
جامعة دانشی و دموکراسی دانشبنیان میگردد .از این رو ،هنرها،
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پژوهشهای هنرمندانه و نوآوری بر پایة هنر ( 1)AAAبرای پیشرفت و
تکامل نظامهای نوآوری بسیار حیاتی میباشند (.)39
بر پایة چنین مفاهیم راهبردی ،پیشنهاد میشود که در گام دوم
انقالب ،حرکتی به سوی دانشگاه نسل چهارم صورت گیرد؛ زیرا همانگونه
که اشاره شد ،دانشگاه نسل چهارم ،جامعه و انسان را هدف قرار میدهد
و همجوشی و همگرایی علوم انسانی و هنر با علوم محض و علوم مهندسی
و کاربردی میتواند در نخست ،بخشهای فرارشتهای نوینی را در دل
دانشگاههای آیندة کشور ایجاد نماید که ابعادی دیگر از رشد و توسعة
تکامل علوم را ترسیم نموده که بسیار با آموزههای ایدئولوژیک و فلسفی
جایگاه علم و دین ،همخوانی خواهد داشت.
از سوی دیگر ،این همجوشی در قلب خود ،نویددهندة خلق
شرکتهای نوپا و نوپدیدی خواهد بود که در تولیدات و فناوریهای نوظهور
این همجوشی را نمایان خواهند نمود و بازارهای جدیدی را خلق مینمایند؛
بازارهایی که بسیار متنوع بوده و میتوانند خدمات پرکیفیت همساز با اصول
انسانی که زیبندة جامعة دانایی محور هستند را ارائه دهند .از این رو ،اتخاذ
راهبرد همگرایی میان علوم تجربی با علوم انسانی و هنر از راهبردهایی
هستند که میتوانند جامعة اسالمی ایران را در گام دوم انقالب به مدینة
اسالمی نزدیکتر کنند .البته باید این نکته را یادآور شد که این همگرایی
و همجوشی ،بسیار فراتر از همزیستی این علوم با هم است و در حقیقت
)Arts, Artistic research, and Arts-based innovation (AAA

1
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یک ائتالف و همجوشی در فرآیندها ،روشها ،تئوریها و مفاهیم این علوم
(انسانی و محض) روی داده و ما را به درکی ژرف از الگوهای سیستمهای
پیچیده و نیز فرآیندهای درهمتنیده میرسانند.

ب) نوآوریهای اجتماعی
نوآوریها را به دو دستة «نوآوری فناورانه» 1و «نوآوری اجتماعی»،2
تقسیم میکنند و از دانشگاههای نسل سوم چنین انتظار میرود که
بتوانند در مارپیچ سهگانة خود نه تنها با دنیای کسبوکار بلکه با جامعه
نیز همآمیزی داشته باشند .اما آنچه تاکنون در حرکت به سوی دانشگاه
نسل سوم در سطح جهانی مشاهده میشود گام برداشتن آنها به سوی
دنیای کسبوکار است و همآمیزی با جامعه فقط در سطح الیههای نسبت ًا
قشری فعالیت این دانشگاهها قرار میگیرد .شاید این تا حدی به دلیل
مأموریت خاص این نوع دانشگاهها در خلق ثروت نهفته باشد .از این رو
به دلیل ماهیت انسانگرایانة دانشگاههای نسل چهارم شاید این دانشگاهها
(دانشگاههای نسل چهارم) برای نیل به توسعة اجتماعی با به کارگیری
دانش ،آشکارسازی و انتشار دانش خود ،بسیار پسندیدهتر باشند .لذا ما
در اینجا مأموریت نوآوری اجتماعی را به مأموریت دانشگاههای نسل
چهارم پیوند میزنیم .نخست به طرح مفهوم نوآوری اجتماعی میپردازیم.

Technological innovation
Social innovation

1
2
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تصویر  :30مأموریتهای دانشگاه نسل چهارم

نوآوری اجتماعی یک مفهوم فرارشتهای 1است که ادبیات پیرامون
آن از سال  ،2010ساختاربندی گردیده و تعدادی همایش و گردهمایی
در سراسر جهان ،دربارة نوآوری اجتماعی برگزار گردیده است .فوروم
اقتصادی جهانی ،2نوآوری اجتماعی را در صدر برنامههای خود قرار داده
است ( .)۴1نوآوری اجتماعی یک چترواژه است که گسترهای از فعالیتها
را در زیر خود پوشش میدهد و از این رو ،تعاریف فراوانی را از آن در
سطح ادبیات جهانی ،مشاهده میکنیم امّا یکی از تعاریف عملیاتی که تا
Trans-disciplinary concept
The World Economic Forum

1
2
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حد گستردهای نیز مورد استفاده قرار میگیرد ،تعریفی است که بنیاد
یانگ 1از نوآوری اجتماعی ،ارائه داده است (:)۴2

”هر راهحل نوین و سودمندی که برای نیاز اجتماعی ارائه شود
و به گونهای باشد که از رهیافتهای موجود بهتر باشد (این به
معنای آن است که کارآمدتر ،مؤثرتر و پایدارتر یا در همین
مقیاس باشد) و نیز ارزش افزودة آن (یا سودمندیهای حاصل
از آن) ،در نخست به جامعه به شکل کل ،و نه افراد به شکل
خصوصی ،تعلق گیرد“.

تصویر  :31پیامدهای نوآوری اجتماعی در دانشگاه نسل چهارم
The Young Foundation

1
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تعریف دیگر توسط مرکز نوآوری اجتماعی ارائه شده و مورد استفادة
پژوهشگران در این زمینه قرار گرفته است (:)۴3

”ایدههای نوینی که چالشهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
زیستمحیطی موجود را حل کرده و برای انسانها و سیاره
سودمند هستند .یک نوآوری اجتماعی واقعی ،تغییر دهندة
سیستمی است یعنی به شکل پابرجایی ،ادراکات ،رفتارها و
ساختارهایی که پیش از این برای این چالشها ارائه شده بودند
را تغییر میدهد“.

تصویر  :32عملکردهای نوآوری اجتماعی
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این چالش ،از مسائل زیستمحیطی برخاسته از پیشرفت علم و
فناوری طی سه انقالب صنعتی پیشین تا مسائل مربوط به بیعدالتی،
شکاف طبقاتی و ریشهکنی فقر را شامل میشوند .از این رو ،هر چند که
نوآوریهای فناورانه به عنوان جزء بحرانی رشد اقتصادی آینده محسوب
میشوند ،نوآوری اجتماعی نیز از این منظر میتواند همسان نوآوری
فناورانه ،اهمیت یابد .زیرا میتواند با ساخت سرمایة اجتماعی و بهبودی
در شانس و شیوههای زندگی (مانند زدودن انزوای اجتماعی ،ساخت
جامعه و توسعة مهارتهای سطح باال) ،در توسعة اقتصادی ،سهیم شود.
در سطح آموزشی نیز نوآوریهای اجتماعی با ساخت و سازماندهی
جامعة یادگیرنده ،در رشد اقتصادی و زندهسازی آن و پیوند ابعاد اجتماعی
آموزش با اقتصاد ،نقش بیهمتایی را از خود نشان میدهد .امّا متأسفانه،
هنوز پیرامون راهبردهای استوار برای دستیابی به نوآوری اجتماعی
کارآمد و یا این که دانشگاههای نسل سوم و چهارم چگونه میتوانند اثر
اجتماعی خود را در گسترة جامعه نشان دهند ،پژوهشهای بسیار ناچیزی
انجام شده است (.)۴۴
هماکنون ما راهبردهای تدوین شده و موارد پژوهشی بسیاری
پیرامون درگیر شدن دانشگاههای نسل آینده در نوآوریهای فناورانه و
بزرگنمایی سودآوری دانشگاه در عرصة دنیای کسبوکار را در دسترس
داریم ولی از آن جا که راهبرد ،ارزیابی ،مقیاس ،سنجش و پایش عملکرد
دانشگاههای نسل چهارم در عرصة نوآوریهای اجتماعی ناشناخته
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ماندهاند و به خوبی مورد کاوش قرار نگرفتهاند ،گفتگو پیرامون نوآوری
اجتماعی ،در برهمکنش دانشگاه و جامعه ،دشوار است .فقر پژوهش دربارة
نوآوری اجتماعی ،از وجود تفاوتهای بنیادین میان نوآوری اجتماعی و
نوآوری فناورانه ،ریشه میگیرد.
سونگری نوآوری فناورانه در فزونی دادن به سودآوری ،یکی از این
تفاوتها است .این در حالی است که نوآوری اجتماعی ،به شکل اولیه ،بر
ارائه و خلق راهحلهای بهتر برای مردم تمرکز دارد .هدف اصلی آن بر
کاربر نهایی (مردم و جامعه) متمرکز است که نیازهای برآورده نشدهای
دارد .دوم آنکه ممکن است در نوآوری اجتماعی ،بهبودی سنجشپذیری
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
نوآوری اجتماعی جامعتر و جامعه محورتر بوده اما به سادگی نوآوری
فناورانه ،قابل اندازهگیری نیست .سوم آنکه نوآوری فناورانه از دامنة
بخشهای پژوهش آکادمیک و با مشارکت حوزة صنعت برمیخیزد ولی
نوآوری اجتماعی از تجربیات زنده ،ظرفیتسازی و سونگری به تغییر،
حادث میگردد .از این رو ،شبکهای گستردهتر را مدنظر قرار داده که
ممکن است شامل بخشهای عمومی ،ارائهدهندگان خدمات اجتماعی،
پیشگامان حرکتهای اجتماعی و کارآفرینان حوزة کسبوکار باشد و آخر
آنکه نوآوری اجتماعی ممکن است مانند نوآوری فناورانه ،چندان نوین
نباشد بلکه اغلب شیوههای نوین ترکیب منابع جدید و اشکال نوین
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ال نوین و بدیع .در حقیقت ،در
همکاری را شامل است تا خلق چیزی کام ً
نوآوری اجتماعی ،عوامل اجتماعی نقش مرکزی را در تولید و پیادهسازی
نوآوریها دارند (.)۴3

تصویر  :33پیامدهای عملکردی نوآوری اجتماعی

البته همیشه نمیتوان تمایزی کامل را میان « نوآوری اجتماعی» با
«نوآوری فناورانه» ترسیم کرد ،مانند مدلهای یادگیری از راه دور که
نخست توسط سازمانهای اجتماعی بنیان گذاشته شدند ولی پس از آن
مورد استفاده جهان کسبوکار قرار گرفتند و یا نوآوریهای فناورانهای که
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در جهان کسبوکار برای کمکرسانی برای افراد از کار افتاده و معلول
پدید آمدند ( .)۴۵بخش اجتماعی به شکل سنتی شامل گروهی از
سازمانهایی بوده که مأموریت اجتماعی اختصاصی آنها متمرکز بر کسب
گرنتهای بیرونی و حمایتهای اهدایی بوده است .هدف این سازمانها
سودآوری نبوده است امّا هماکنون سازمانهای کارآفرینانة

اجتماعیای1

نیز رو به رشد هستند که مأموریتهای اجتماعی و مالی را با یکدیگر
ترکیب کرده و با کسب سودآوری ،همزمان نیز اهداف اجتماعی را مانند
فقرزدایی ،آموزش و توسعة بینالمللی ،دنبال مینمایند ( .)۴2از این رو،
اندازهگیری ارزش اجتماعی تحت نوآوریهای اجتماعی ،بسیار دشوار است
و میبایست از سنجههایی استفاده کرد که رفاه و تندرستی را در جامعة
انسانی سنجیده و آموزش بهتر ،محیطزیست بهتر ،کیفیت زندگی و امید
به زندگی بهتر را نمایان میسازند ( .)۴2بدون تردید ،دانشگاهها میتوانند
نقش فعالی را در پیدا کردن راهحلهایی برای چالشهای جوامع ایفا کرده
و به توسعه و انتشار نوآوریهای بر پایة فناوریها و خلق دانش ،کمک
نمایند.

Social entrepreneurial organizations

1
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تصویر  :3۴سنجههای در پیوست با نوآوری اجتماعی

بنابراین ،دانشگاههای نسل آینده میبایست ارتباطات همکارانهای را
با ذینفعها استوار نموده و با ایجاد پل میان گروههای اجتماعی و زدودن
انزوای اجتماعی از گروهها و جمعیتها ،اتصاالت نوینی را میان گروههای
اجتماعی برقرار نمایند .با انجام چنین اقداماتی ،آنها میتوانند دانش و
ایدههای جدید را در منطقهای که قرار دارند ،به شکل نوآوریهای
اجتماعی ،کسب و انتشار دهند .این هدف تنها در صورتی امکانپذیر است
که آنها نقش خود را در جامعه ،بازتعریف کرده و نوآوریهای اجتماعی
را در دیگر مأموریتهای خود (افزون بر نوآوریهای فناورانه و انتقال به
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کارآفرینان تجاری و استارتآپها) ،جستجو نمایند ( .)۴2دانشگاههای
نسل سوم و چهارم ،این کار را میتوانند با طراحی و خلق برهمکنش میان
فعاالن درونی و بیرونی ،در قالب پروژههای نوآوری اجتماعی ،به سرانجام
برسانند (.)۴6
در طول تاریخ ،هر انقالب صنعتی با خود فناوریهایی را به ارمغان
آورده که توأمان با پتانسیلهای مثبت و منفی بوده است و این
نوآوریهای اجتماعی هستند که میتوانند از اثرات منفی آنها کاسته و
بر پتانسیلهای مثبت این فناوریها بیفزایند .انقالب صنعتی چهارم نیز
با خود تغییرات بنیان برافکنی را در حیات اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژیک
و فرهنگی به ارمغان آورده است .از این رو ،دانشگاههای نسل آینده،
جایگاه طرح این پرسش هستند که چگونه نوآوریهای اجتماعی میتوانند
با دستاوردهای فناوریهای نوپدید انقالب صنعتی چهارم ،برهمکنش
نشان داده و آیندة جوامع ما را شکل دهند تا برای همة انسانها سودمندی
حاصل شود؟ چگونه ما میتوانیم نوآوریهای فناورانة انقالب صنعتی
چهارم در بخش سالمت ،آموزش و بسیاری دیگر از گسترههای صنعت را
به گونهای شکل دهیم که سودمندی آن را همة جمعیتها به صورت
عادالنه و افراد فقیر و غنی به صورت مساوی ،دریافت نمایند؟ چگونه باید
نقش دولتها در این انقالب فناورانه بازتعریف شود تا شفافیت را در امور
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،متحول نمایند؟
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تصویر  :3۵نوآوری اجتماعی دیجیتالی

بیشک ،دانشگاههای آینده در مأموریت جدید خود میتوانند اثرات
مثبت نوآوریهای فناوریهای نوپدید در بخشهای بحرانی همچون هوش
مصنوعی ،روباتیک ،پهپادها ،واقعیت افزوده و اینترنت اشیاء را با ارائه
راهحلهای نوآورانة اجتماعی فزونی دهند و امکانات مرزشکنی را در بخش
مراقبتهای سالمت ،افزایش توانمندی مردم در سراسر دنیا ،جهت تبدیل
شدن به کارآفرینان آینده و افزایش دسترسپذیری به آموزش را فراهم
آورده و رهیافتهای جامعی را برای روبهرو شدن با چالشهای
زیستمحیطی و اجتماعی که جوامع آینده در انقالب صنعتی با آنها
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روبهرو میشوند ،ارائه دهند .از این طریق دانشگاههای نسل آینده،
میتوانند با نتایج ناخواسته مقابله یا آنها را کمینه سازند و اثرات و
سودمندیهای مثبت آنها در جهت منافع عمومی را بیشینه نمایند.
نتیجهگیری
تخصصگرایی هوشمندانه بر پایة برنامة آمایش ،قرار دادن دانشگاه
نسل سوم در قلب کریدورهای علم و فناوری ،گزینش رهیافت
میانرشتهای و ایجاد پلتفرم فناوریهای همگرا ،یکپارچهسازی آموزش
دیجیتالی با هوش مصنوعی ،همجوشی علوم انسانی و هنر با علوم محض
و حرکت به سوی نوآوریهای اجتماعی ،از راهبردهایی هستند که
میتوانند در گام دوم انقالب اسالمی در حوزة علم و فناوری ،اتخاذ شوند
(تصویر  .)36از این رو ،بهرهبرداری از دانش در قالب دانشگاههای نسل
سوم و شکلدهی کنشگرایانه به محیط اقتصادی  -اجتماعی جامعه از
طریق حرکت به سوی دانشگاههای نسل چهارم ،میتوانند انقالب اسالمی
ایران را در گام دوم آن به سوی یک اقتصاد رقابتی با ساختار دانشبنیان
جهت کسب مرجعیت علمی ،سوق دهند.
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تصویر  :36راهبردهای دانشگاههای نسل سوم و چهارم جهت پیادهسازی اهداف گام
دوم انقالب اسالمی در گسترة علم و فناوری

فصل سوم
دانشگاه نسل پنجم؛

بر پایة مدل مارپیچ پنجگانة کارایانیس و کمبل
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مقدمه
دانشگاههای تحقیقاتی (دانشگاه نسل دوم) که مسیر آموزش و
پژوهش را در سرلوحة کار خود قرار دادند و تا هماکنون نیز در همه جای
جهان پراکنش داشته و به فعالیت میپردازند از مُد نوآوریای که به
صورت خطی است ،پیروی میکنند .این به معنای آن است که
پژوهشهای پایه در محیط این نوع دانشگاهها (دانشگاه نسل دوم) ،در
ی تخصصی انجام میشوند .در این نوع
دپارتمانها ،در قالب رشتههای علم ِ
اکتشافات ،اصراری مبنی بر این که نتایج آنها بالفاصله به مراحل کاربرد
دانش و حل مسئله برای جامعه و اقتصاد جاری شوند ،وجود ندارد؛ هر
چند که یافتههای این پژوهشها میتوانند به صورت خطی ،به جهان
کسبوکار با گذشت زمان نفوذ نمایند.
برعکس ،در مُد  2تولید دانش ،تولید دانش بر زمینهای کاربردی
استوار است و ماهیت فرارشتهای ،ناهمگنی و سازمانیافتگی آن ،گونهای
متنوع را از خود نشان میدهد .از آنجا که این مُد دانش ،حل مسئلة
جامعه را هدف قرار داده است ،پاسخگویی اجتماعی ،بازتابپذیری و
کنترل کیفیت را بیان میدارد .در تولید دانش به صورت مُد  ،2اکتشاف،
کاربرد و تولید ،همگی با یکدیگر همپوشانی دارند .شیوة تولید دانش در
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مُد  2به صورت غیرخطی است و گفتمان بسیار نزدیکی میان دانشگاه،
صنعت و دولت انجام میگیرد و از این لحاظ ،جایگاه تولید دانش در مُد ،2
در دانشگاههای نسل سوم است.
در حقیقت ،دانشگاههای نسل سوم محصول مفهوم نظامهای نوآوری
مارپیچ سهگانه است که توسط اتزکویتز و لیدرزدورف ( )2000پیشنهاد
شد .استعارة مارپیچ اشاره به این دارد که بین سه بخش صنعت ،دولت و
دانشگاه که هر یک نمایانگر یکی از مارپیچها هستند یک گفتمان و
پیوندیافتگی بسیار نزدیکی وجود دارد .هدف نظام نوآوری در قالب مارپیچ
سهگانه ،اقتصاد دانشبنیان است.
با د رک پیچیدگی ارتباط ذاتی میان تولید دانش و نوآوری ،نظام
نوآوری در قالب مارپیچ چهارگانه که از لحاظ مفهومی گستردهتر از مدل
پیشین است توسط کارایانیس و کمبل در سال  2009ارائه گردید .این
مدل همة مفاهیم مدل مارپیچ سهگانه را در خود مفهومسازی کرده است؛
امّا مارپیچ چهارمی که شامل جامعة مدنی ،رسانه ،فرهنگ عمومی ،هنر و
علوم انسانی ،پژوهشهای هنری و نوآوری بر پایة هنر و علوم انسانی نیز
است به آن افزوده شده است و بدینسان چنین مینماید که این مارپیچ،
انسان و جامعه را در کنار صنعت ،دانشگاه و دولت نشانه رفته است و به
مردمساالری دانش ،از منظر تولید دانش و نوآوری نیز توجهی ویژه از خود
نشان میدهد .در قلب این مفاهیم میتوان آذرخشهای خلق دانشگاههای
نسل چهارم را مشاهده کرد .هر چند هنوز شاید هیچ دانشگاهی در دنیا
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برازندگی هضم و ابراز مفاهیم دانشگاه نسل چهارم را نیافته باشد امّا
میتوان برآورد نمود که تا سال  2030بسیاری از دانشگاههای نسل سومی
به این سو گرایش نمایند .بیشک تولید دانش در دانشگاههای نسل
چهارم ،با مُد  2به صورت غیرخطی ،در فضایی آکنده از مردمساالری
دانش ،دنبال خواهد شد.
از آنجا که انسان امروزه با مسائل زیستمحیطی فراوانی روبهرو است
و مسئلة گرم شدن زمین میتواند تمدن وی را نشانه برود و بر بقاء انسان
اثر گذارد ،در رهیافتی پسامدرن ،به محیطزیست توجه نشان داده شده
است و این موضوع از آن جا اهمیت دو چندان مییابد که آشکار شده
است رشد اقتصادی و فرهنگی ،بدون در نظر گرفتن تأمالت انسان با
محیطزیست ،امکانپذیر نمیباشد .از این رو ،محیط طبیعی جامعه (همان
جامعهای که در مدل نوآوری مارپیچ چهارگانه بر آن هدفگذاری شده
بود) ،بسیار حائز اهمیت است .بر این اساس ،مدل مارپیچ پنجگانة نوآوری
توسط خود کارایانیس و کمبل ( )2010ارائه گردید .از آنجا که مدل
مارپیچ پنجگانه به گذار اجتماعی  -اکولوژیک جامعه ،اقتصاد و
مردمساالری توجه نشان میدهد ،چنین به نظر میآید که این مدل به
شرایط و وضعیتهای اکولوژیک و محیطزیست ،حساس باشد.
در واقع ،بر اساس مدل مارپیچ پنجگانة نوآوری ،تولید دانش
(پژوهش) و کاربرد دانش (نوآوری) ،بر ستون اکولوژی اجتماعی قرار دارد؛
البته پرداختن به مسائل زیستمحیطی و اکولوژی (به عنوان مارپیچ پنجم

دانشگاه نسل پنجم

94

مدل) فقط از دید خطرآفرینی و تهدیدکنندگی آنها نیست بلکه فرض بر
این است که در این مارپیچ ،چنانچه گفتمان نزدیکی با چهار مارپیچ دیگر
صورت گیرد ،میتوان فرصتهای بالقوهای را برای خلق دانش بیشتر و
نوآوری گستردهتر فراهم آورد که در نهایت برای اقتصاد دانشبنیان،
فرصت آفرین باشند .در این مدل پویا و بسیار پیچیده ،ما شاهد گفتمان
و همافزایی میان اقتصاد ،جامعه و مردمساالری هستیم.
سازمان مهم دانشمحور مارپیچ پنجگانة نظام نوآوری ،دانشگاهی
است که برای تولید دانش و نوآوری از مُد  3استفاده میکند .مفهوم مُد 3
نیز توسط کارایانیس و کمبل ( )2006برای جوامع و اقتصادهای پیشرفتة
دانشبنیان ارائه شد .مُد  3بر پلورالیسم (کثرتگرایی) مدهای گوناگون
تولید دانش و نوآوری (پارادایمها) بنیان گذاشته شده است و این به معنای
همزیستی و همتکاملی تنوعی از پارادایمهای نوآوری و تولید دانش در
فضای مارپیچ پنجگانه است که در طی این همزیستی و همتکاملی،
یادگیری متقابل و متقاطع نیز برای پارادایمها روی میدهد .بر اساس این
مفهوم و بر طبق نظریة کوهن ،جایگزینی یک پارادایم دانش با پارادایم
دیگر دانش ،دیگر به صورت مطلق انجام نمیگیرد بلکه پارادایمهای
گوناگون دانش میتوانند در نظام نوآوری مارپیچ پنجگانه ،با هم زیست و
تکامل بیابند .در واقع ،در ساختار اینگونه نظام نوآوریای است که
میتوان نوید «مردمساالری دانش» را داد .در چنین فضایی ،رقابتپذیری
و برتری یک نظام دانشی نوین ،به شدت با ظرفیت سازگارمندی آن جهت
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ترکیب و یکپارچهسازی مدهای گوناگون دانش و نوآوری از طریق
همتکاملی ،همتخصصیافتگی و رقابت توأمان با رقابت در منبع و جریان
دینامیک دانش ،بستگی خواهد داشت.
مُد  3دانش را میتوان بر اساس «مردمساالری دانش» ،ترکیبی از
مُد  1و مُد  2دانست که با ارج نهادن به پلورالیسم دانشی منجر به ایجاد
فضایی آکنده از تنوع و ناهمگنی در دانش و نوآوری میشود که میتواند به
صورت پویا ،پیچیده ،انعطافپذیر و سازگارمند ،پژوهشهای پایة دانشگاهی
را به سوی به کارگیری دانش در عرصة جهان کسبوکار ،سوق دهد .بر پایة
چنین فرضیهای ،کارایانیس و کمبل ،مدل دانشگاه مُد  3را ارائه دادند که
یک تیپ بسیار پیچیدة نظام تولید دانش غیرخطی است که میتواند به
عنوان قلب تپندة مارپیچ پنجگانه ،به خلق دانش و نوآوری بپردازد .دانشگاه
مُد  3که در مارپیچ پنجگانة نظام نوآوری زیست میکند با مُد  3به تولید
دانش و نوآوری اهتمام میورزد امّا زیست این نوع دانشگاه در این مارپیچ
که یک بومزیست قرن بیست و یکمی پسامدرنی را شکل میدهد ،به آنها
صفات ،کیفیات و ویژگیهایی را میبخشد که بسیار فراتر از آن است که
بتوان از آنها فقط با عنوان دانشگاههای مُد  3یاد نمود؛ از این رو ،در مقام
مقایسة تیپشناسی با دانشگاههای نسل سوم و چهارم ،ما در اینجا از عنوان
دانشگاه نسل پنجم استفاده میکنیم تا بتوانیم نه تنها این تیپ سازمان
نوین تولید دانش را با دانشگاههای نسل سوم و چهارم مقایسه کنیم بلکه
به ویژگیهای منحصربهفرد آن نیز بپردازیم.
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تصویر  :37جایگاه نظام نوآوری در نظامهای گوناگون اجتماعی

پیشرانهای دانشگاه نسل پنجم
مفهوم «نظام ملّی نوآوری» توسط دو مدرس به نامهای

لوندوال1

( )1992و نلسون )1993( 2توسعه داده شد .این رهیافت ،نوآوری را در
متن جامعه ،در سطح ملّی ،مفهومسازی میکند .از نظر لوندوال ،دانش،
«بنیادیترین منبع» و یادگیری «مهمترین فرایند» در اقتصاد مدرن است.
این گزاره را میتوان در یک معادلة سه عنصری گنجاند )1 :نوآوری دانش
را در کاربرد و استفاده از آن ترجمان میکند؛  )2دانش کاربردی همیشه
Lundvall
Nelson
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یا اغلب (و یا حداقل به شکل بالقوه) ممکن است در راستای اقتصاد و
جهت مقاصد اقتصادی استفاده شود؛  )3بنابراین نوآوری نیز (بالقوه) خلق
دانش و تولید دانش را به فعالیتهای اقتصادی تبدیل مینماید (.)۴7
بر پایة این معادله ،مدل نوآوری مارپیچ سهگانه برای ارتباط میان
«دانشگاه  -صنعت  -دولت» توسط اتزکویتز و لیدزدورف 1پایه گذاشته شد
که نمایانگر مدل پایه و مرکزی برای خلق دانش و به کارگیری دانش
میباشد .مدل مارپیچ پنجگانه که در قلب مدل مارپیچ چهارگانه تکامل
یافته است ،در سال  2010توسط کارایانیس و کمبل ارائه گردید که مفاهیم
سنتی نظام ملّی نوآوری را متحول میسازد و عناصری دیگر را به مدلهای
پیشین میافزاید .بیشک رشد و تکامل این مدل مدیون پیشرانهایی است
که در اکوسیستم نوآوری قرن بیست و یکم هویدا شدهاند .در بطن مدل
مارپیچ پنجگانه ،یک نظام ملّی نوآوری پسامدرن خلق میگردد که قوة
محرکة آن دانشگاهها و مؤسسات عالی نسل پنجم هستند.
برای درک ویژگیهای بنیادین چنین نسل دانشگاههایی ما نیاز داریم
تا از پیشرانهای نظام ملّی نوآوری پسامدرن در قالب مدل مارپیچ
پنجگانه آگاهی بیابیم؛ از این رو ،ما نخست به ریختشناسی مدل پنجگانه
میپردازیم و سپس به ستونهایی که این مدل را استوار داشتهاند و
پیشران اصلی آن بودهاند ،میپردازیم .این پیشرانها عمدتاً شامل «مُد 3
تولید دانش»« ،اکولوژی اجتماعی» و «دموکراسی دانش» میباشند .به
Etzkowitz and Leydesdorff, 2000
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زبان دیگر ،آکنده شدن فضای زیستبوم اقتصاد پسامدرن با مفاهیم
بنیادی مُد  3تولید دانش ،اکولوژی اجتماعی و دموکراسی دانش ،موجب
شده است که مدل مارپیچ پنجگانه ظهور یافته و بر مدلهای پیشین
سیطره یابد.

مدل مارپیچ پنجگانه؛ مدل پایة دانشگاه نسل پنجم
مدل پیشین دانش و نوآوری یعنی مدل مارپیچ سهگانه ،به شکل
آشکار ،از اهمیت آموزش عالی برای نوآوری پردهبرداری نمود امّا باید بر
این تأکید ورزید که این مدل ،تولید دانش و نوآوری را در رابطه با اقتصاد
میبیند و بنابراین در وهلة نخست به مدلسازی اقتصاد میپردازد و به
زبان دیگر ،مارپیچ سهگانه« ،اقتصاد دانش» را شکل میدهد .مارپیچ
چهارگانه ،منظرهای افزودهتری از جامعه (جامعة دانشی) 1و مردمساالری
(مردمساالری دانشی) 2را به ارمغان میآورد .نظام نوآوری مارپیچ
چهارگانه بر این اصرار میورزد که توسعة پایدار و اقتصاد (اقتصاد
دانشبنیان) به همتکاملی اقتصاد دانشبنیان و جامعة دانشی و
مردمساالری دانشی نیاز دارد .مارپیچ چهارگانه بر چشماندازهای جامعة
دانشی و مردمساالری برای حمایت ،ارتقاء و توسعة خلق دانش (پژوهش)
و به کارگیری دانش (نوآوری) تأکید میورزد .همچنین این مارپیچ روشن

Knowledge Society
Knowledge democracy
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میدارد که نه تنها به دانشگاههای علوم تجربی بلکه به دانشگاههای هنر
و علوم انسانی نیز به عنوان نهادهای تعیین کننده و سرنوشتساز برای
ارتقاء و حمایت از نوآوری میبایست نگریست؛ در حقیقت ،پیوند
میانرشتهای و فرارشتهای و هنر ،ترکیبی اساسی و خالق را برای ارتقاء
و حمایت از نوآوری فراهم میآورد.
در همین راستا ،مفهوم کلیدی «اکولوژی اجتماعی» 1نهفته است که
به برهمکنشهای جامعه  -طبیعت میان «جامعة انسانی» و «جهان
مادی» میپردازد .کمیسیون اروپایی 2در سال  2009گذار الزم
اجتماعی  -اکولوژیک اقتصاد و جامعه را نه تنها به عنوان یکی از
چالشهای سترگ مرحلة بعدی بلکه به عنوان یک فرصت برای توسعه و
پیشرفت جامعه و اقتصاد دانشبنیان ،شناسایی نمود .مدل مارپیچ پنجگانه
به این گذار اجتماعی  -اکولوژیک جامعه ،اقتصاد و مردمساالری نظر دارد
و از این رو ،نظام نوآوری مارپیچ پنجگانه ،حساس به رویدادهای اکولوژیک
است .به زبان دیگر ،مارپیچ پنجگانه ،بنیان خود را به جای درک تولید
دانش (پژوهش) و کاربرد دانش (نوآوری) بر اکولوژی اجتماعی میگذارد.
هر چند که موارد زیستمحیطی (مانند گرم شدن جهانی)
موضوعهای مورد توجه را گوشزد مینمایند و بقاء انسانیت و تمدن انسانی
را هدف قرار دادهاند ،مارپیچ پنجگانه در پی آن است که موارد

Social ecology
European Commission
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زیستمحیطی و اکولوژیکی مورد تمرکز را به فرصتهای بالقوه ترجمان
نماید و این کار را با شناسایی پیشرانهای اجتماعی برای خلق دانش و
نوآوری به اتمام میرساند .در حقیقت ،مارپیچ پنجگانه فرصتهای اقتصاد
دانشبنیان را تعریف میکند و شکلگیری وضعیت «برد  -برد» را میان
اکولوژی ،دانش و نوآوری مورد حمایت قرار میدهد و یک همافزایی میان
اقتصاد ،جامعه و مردمساالری خلق میکند ( .)۴8در این میان ،همانگونه
که تأکید گردید ،نمیبایست این را از ذهن دور داشت که مارپیچ پنجگانه،
بر پایة مدلهای مارپیچ سهگانه و چهارگانه استوار است و مارپیچ پنجمی
به نام «محیط طبیعی» 1را اضافه میکند .مدل مارپیچ پنجگانه را میتوان
چهارچوبی برای تجزیهوتحلیل فرارشتهای (و میانرشتهای) توسعة پایدار
و اکولوژی اجتماعی قلمداد نمود .از این منظر ،مارپیچ پنجگانه در

جستجوی آن است که نشان دهد” :چگونه دانش ،نوآوری و محیطزیست
(محیط طبیعی) ،با یکدیگر در ارتباط هستند؟“(.)۴7

Natural environment
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تصویر  :38گسترههایی که مورد پوشش مارپیچ پنجگانة نوآوری
و تولید دانش قرار میگیرند.

هدف مارپیچ پنجگانه آن است که «محیط طبیعی» را به شکل یک
زیرسامانة جدید 1برای مدلهای دانش و نوآوری وارد کند به گونهای که
طبیعت ،یک جزء اساسی و همارز برای خلق دانش و نوآوری شود.
محیطزیست به ویژه برای فرایند خلق دانش و تولید نوآوری مهم است؛ زیرا
در بقاء و حیاتبخشی انسانیت عمل نموده و خودِ محیطزیست نیز ممکن
است در ساخت فناوریهای سبز جدید در آینده به کار آید و میبایست خودِ

A new subsystem

1
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نوع بشر نیز از طبیعت ،بیشتر یادگیری داشته باشد .در واقع در این مارپیچ،
«محیطزیست طبیعی»« ،توسعة پایدار» و «اکولوژی اجتماعی» از اجزاء
نوآوری و خلق دانش خواهند بود ( .)۴9در حقیقت ،همانگونه که کارایانیس
و کمبل ( )2010توصیف نمودهاند ،مدل مارپیچ پنجگانه ،آنچه که توسعة
پایدار معنا میدهد و همچنین مفاهیم بوم  -نوآوری 1و بوم کارآفرینی 2را در
موقعیت کنونی و برای آیندة ما به ترسیم میکشد (.)۴7
مهمترین جزء عنصری مارپیچ پنجگانه فارغ از «عوامل انسانی»،
منبع «دانش» است که از طریق چرخش دانایی میان زیرسامانههای
اجتماعی ،به نوآوری و دانش در یک جامعه برای اقتصاد تغییر مییابد .از
این قرار مارپیچ پنجگانه ،برهمکنش جمعی و تبادل دانش را در حد
«دولت  -ملت» بهواسطة این پنج زیرسیستم مارپیچ ،به تصویر میکشد:
 )1سامانه آموزشی دانشگاهها
 )2سامانة اقتصادی
 )3محیط طبیعی
 )۴جامعة مدنی (جامعه بر پایة رسانه و فرهنگ)
 )۵سامانة سیاسی
تحلیل پایداری در مارپیچ پنجگانه و همچنین تعیین توسعة پایدار
برای پیشرفت ،این را معنا میدهند که هر یک جز از پنج جزء مارپیچ

Eco-innovation
Eco-entrepreneurship

1
2
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(زیرسامانه ) توصیف شده ،اثر و قوة الزمه و ویژه در پیوند با جامعه و
دانشگاه جهت استفاده را دارا هستند.

تصویر  :39رشد هوشمند برخاسته از برهمکنش عناصر
مارپیچهای چهارگانه و پنجگانه

در یک فراگرد کلی ،مدل مارپیچ پنجگانه ،یک مدل عملی و نظری
برای تبادل منبع دانش بر پایة پنج زیرسامانة اجتماعی برای خلق و ارتقاء
توسعة پایدار جامعه است ( .)۴9مدل مارپیچ پنجگانه ،همزمان یک مدل
میانرشتهای و فرارشتهای است .پیچیدگی ساختار مارپیچ پنجگانه بر این
داللت دارد که برای درک یک تحلیل جامع از همة اجزاء مارپیچ ،به
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نگرش در همة زوایای گستره ،از علوم طبیعی (به دلیل وجود محیط
طبیعی) تا علوم اجتماعی و انسانی (به دلیل جامعة مدنی ،مردمساالری
و اقتصاد) ،نیاز است .در هر صورت ،نباید فراموش کرد که با افزودن مارپیچ
پنجم (محیطزیست طبیعی) به عناصر مدیریت دانش (خلق و انتشار و به
کارگیری دانش) ،دانش و نوآوری به دانش و نوآوریای تبدیل میشود که
به «اکولوژی اجتماعی» حساس خواهد بود .از منظر دیگر ،در مارپیچ
پنجگانه ،دانش و نوآوری با «جامعه» مفهومسازی میشود و متن جامعه
و محیطزیست را در خود فرا میگیرد (.)۴7

تصویر  :۴0گسترة وسیعتر مارپیچ پنجگانه که شامل طبیعت و محیط زیست
اجتماعی نیز میشود.
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پیشران اول :مُد  3تولید دانش
مُد  1و  2به عنوان «پارادایمهای دانش» قلمداد میشوند که به
تولید دانش (تا حدی نیز به کاربرد دانش) در مؤسسات آموزش عالی و
نظامهای دانشگاهی نظر دارند .موفقیت یا کیفیت بر طبق مُد  ،1به صورت
«تعالی دانشگاهی» نگریسته میشود و در مُد  2این موضوع به صورت
حل مسئله 1با سودمندی کارآمد و کارا برای جامعه سنجیده میشود .در
مُد  ، 3نظام آموزش عالی ،دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی به صورت
نظام یا سازمانی دیده میشوند که در جستجوی راههای خالقانه ترکیب
و یکپارچهسازی اصول گوناگون تولید دانش و کاربرد دانش هستند؛ به
زبان دیگر ،از رهیافتهای ترکیب مُد  1و مُد  2با تشویق به تنوع و
ناهمگنی سود میجویند و بدینسان زمینههای سازمانی خالق و نوآورانه
برای پژوهش و نوآوری را خلق میکنند .مُد  ،3شکلیابی «محیطهای
دانشی خالق» را مورد تشویق قرار میدهد .دانشگاهها با مُد  ،3نهادهای
آموزشی عالی و نظامهای مربوط با این مُد تولید دانش ،برای انجام
«پژوهشهای پایه در زمینههای کاربردی» ،آماده میباشند (.)۴8
جهت باز کردن این مبحث و نشان دادن نقش پارادایمی گونههای
گوناگون تولید دانش از مُد  1تا  ،3الزم است به صورت جزئیتر،
ویژگیهای این انواع تولید دانش را مورد کنکاش قرار دهیم.

Problem - Solving

1
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تصویر  :۴1مقایسة خطی نوآوری با مدل غیرخطی نوآوری

در نگاه سنتی ،پژوهشهای دانشگاهی در دانشگاههایی که به علوم
تجربی میپردازند و بر پژوهشهای پایه تمرکز دارند انجام میشوند و این
دانشگاهها اغلب در ماتریکس بخشهای آکادمیک قالببندی میشوند و
عالقهای ویژه و خاص به کاربرد عملی دانش و نوآوری از خود نشان
نمیدهند .این مدل دانش دانشگاهی به «مُد  »1تولید دانش مشهور است.
مُد  1همچنین با مدل خطی نوآوری تطابق دارد که به این صورت است
که پژوهشهای پایه در متن دانشگاه انجام میشود و به تدریج این
پژوهشها به بیرون از دانشگاه ،به سوی جامعه و اقتصاد ،انتشار مییابند.
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آنگاه این اقتصاد و بنگاههای کسبوکار هستند که خطوط پژوهشهای
دانشگاهی را برمیچینند و آنها را در قالب کاربرد دانش و نوآوری ،با
هدف خلق موفقیتهای اقتصادی و تجارتی ،در بازارهای خارج از نظام
آموزش عالی ،به کار میگیرند .در قالب نوآوری خطی ،یک توالی ارتباطی
«نخست  -آنگاه» 1میان پژوهشهای پایه (تولید دانش) و نوآوری (به
کارگیری دانش) وجود دارد.
درک بر پایة مُد  1تولید دانش با مفهوم نوین «مد  »2تولید دانش
که توسط گیبونز 2و همکاران وی پیشنهاد شد مورد چالش قرار گرفته
است .مُد  2بر کاربرد دانش و حل مسئله بر پایة دانش تأکید میورزد و
این اصول را مورد تشویق قرار میدهد« :تولید دانش در زمینة کاربردی»،
«فرارشتهای»« ،ناهمگنی 3و تنوع سازمانی»« ،پاسخگویی اجتماعی ۴و
بازتابپذیری »۵و «کنترل کیفیت»؛ امّا نکتة کلیدی آن است که در این
مجموعه تمرکز بر تولید دانش در زمینة کاربردی است .مُد  ،2ارجاعهای
آشکار به مدلهای نوآوری را بیان کرده و مورد تشویق قرار میدهد .در
هر صورت ،مدل خطی نوآوری با مدلهای غیرخطی نوآوری مورد چالش
قرار گرفته است .در مدلهای غیرخطی نوآوری ،پیوندهای مستقیم
بیشتری میان تولید دانش و کاربرد دانش وجود دارند به اینگونه که
1

First-Then
Gibbons
3 Heterogeneity
4 Accountability
5 Reflexivity
2
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پژوهشهای پایه و نوآوری به صورت «نخست  -آنگاه» نخواهند بود بلکه
یک ارتباط همسو و موازی دارند .مُد  2به نظر میرسد که همچنین با
نوآوری غیرخطی و انشعابات آن تطابق داشته باشد.
دانشگاه ،نهاد آموزش عالی یا نظام آموزش عالی «مد  ،»3یک گونه
سازمان یا سیستم را نمایانگر است که شیوههای خالقانة ترکیب و
یکپارچهسازی اصول گوناگون تولید دانش و به کارگیری دانش (برای مثال،
مُد  1و مُد  )2را جستجو میکند و این کار را با تشویق به تنوع و ناهمگنی
و نیز خلق زمینههای سازمانی نوآورانه و خالقانه برای پژوهش و نوآوری
انجام میدهد و همانگونه که اشاره شد ،دانشگاهها یا نهادهای آموزش عالی
مُد  3برای انجام «پژوهشهای پایه در زمینة کاربردی» آماده میشوند.
مُد  3همچنین حاوی کیفیات نوآوری غیرخطی است (.)۵0
مُد  3برای بازمفهومسازی ،آن چیزی است که شامل «شبکههای
نوآوری» و «خوشههای دانش» 1برای خلق ،انتشار و کاربست دانش
میباشد .در واقع« ،مُد  3بومزیست نوآوری» هاب نوپدید بومزیست
نوآوری قرن بیست و یکم است که در آنجا مردم ،فرهنگ و فناوری (سنگ
بناهای اصلی بومزیست نوآوری مُد  )3با یکدیگر مالقات کرده و
برهمکنش از خود نشان میدهند تا خالقیت را کاتالیزه کرده ،ابتکار را
برانگیخته نموده و نوآوری را در میانرشتههای علمی و فناورانه،
بخشهای عمومی و خصوصی (دولت ،دانشگاه ،صنعت و موارد خلق و
Knowledge clusters

1
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بهکارگیری دانش به صورت غیردولتی) ،به شیوهای از باال به پایین ،رانش
یافته با سیاست و همچنین از پایین به باال ،به شیوهای توان یافته با
کارآفرینی ،تسریع نماید .بدینسان ،مُد  3یک رهیافت سیستمی
چندجانبه ،چند گرهای ،چند نمایی و چند سطحی 1است که مفهومسازی،
طراحی و مدیریت ذخیرة دانش واقعی و مجازی و جریان دانش ،مواردی
که موجب کاتالیز کردن ،تسریع و حمایت از خلق ،انتشار ،به
اشتراکگذاری ،جذب و استفاده از داراییهای دانشی که با همدیگر
ویژگی یافتهاند را مورد حمایت قرار میدهد.

تصویر  :۴2ماهیت ساختاری و عملکردی مُد  3تولید دانش
Multi-lateral, multi-nodal, multi-modal and multi-level systems approach

1
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مُد  3بر پایة چشمانداز یک تئوری سیستمی ،روندها و شرایط
اقتصادی  -اجتماعی ،سیاسی ،فناورانه و فرهنگی است که همتکاملی دانش
با جامعه و اقتصاد بر پایة دانایی را شکل میدهد .به زبان دیگر ،این روندهای
اقتصادی  -اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و فناورانة بومزیست نوآوری قرن
بیست و یکمی است که شکلپذیری تولید دانش به صورت مُد  3را طلب
میکنند و این مُد  3تولید دانش است که ایجاد نظامهای آموزش عالی و
دانشگاههای نسل پنجم را بر این پایه به پیش میراند ( .)۵1از این رو،
دانشگاههای نسل پنجم در بومزیستی خلق میشوند که به واسطة اصول
تولید دانش مُد  ،3ساختاربندی و پردازش شده باشد .این بومزیست از خود
کیفیات نوآوری خطی و همچنین غیرخطی را بیان میدارد .در چنین
بومزیستی که فضای آن آکنده از تولید دانش بر پایة مُد  3است به
همزیستی و همتکاملی پارادایمهای گوناگون دانش و نوآوری نه تنها اجازه
داده میشود بلکه بر آنها تأکید نیز میگردد .در واقع ،فرضیة کلیدی آن
است که رقابتپذیری و برتری یک نظام دانشی یا درجة توسعة پیشرفتة
یک نظام دانشی ،به شدت به واسطة ظرفیت سازگارمندی آنها در ترکیب
و یکپارچهسازی مدهای گوناگون دانش و نوآوری ،از طریق «همتکاملی»،1
«همتخصصیافتگی»« ،2رقابت همکارانه» ،3ذخیرة دانش و جریان پویای
آنها تعیین میگردد .در اینجا ما یک همپوشانی هیبرید میان اقتصاد
1

Co-evolution
Co-specialization
3 Co-opetition
2
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دانشبنیان ،جامعة دانشی و مردمساالری دانشی میبینیم .افزون بر این ،بر
اساس پژوهشهای کارایانیس و کمبل ،بومزیست مُد  ،3یک بومزیست
دانش نوآوری نوپدید همانند خود 1است که به خوبی برای یک اقتصاد
دانشبنیان سامان یافته است.

تصویر  :۴3جایگاه مُد  3تولید دانش در مارپیچهای چهارگانه و پنجگانه

در چنین جامعهای که آکنده از چالشها و فرصتهای ویژة قرن
بیست و یکمی است ،سازمانهای آن به شیوهای با همتکامل یافته ،هم

Fractal

1
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تخصصیافتگی را یافته و در فضای رقابت همکارانه ،در شمایلی متنوع و
ناهمگن ،به خلق ،انتشار و کاربرد دانش میپردازند .این سازمانهای
نوپدید بر مدار مُد  3دانش به صورت چندالیهای ،چند گرهای با نظامی
چندجانبه ،شبکههای نوآوری و خوشههای دانایی را به صورت تعاملی
تکمیل کرده و توان میبخشند که شامل انسان و سرمایة معنوی بوده و
با سرمایة اجتماعی و سرمایة مالیه ،شکل داده میشوند (.)۵1
هر چند این سازمانهای نوپدید به خوبی در مدلهای مارپیچ
چهارگانه و پنجگانه جای میگیرند و مفهوم مییابند؛ امّا این مدل مارپیچ
پنجگانه است که با لحاظ نمودن محیطزیست طبیعی در خود ،فضا برای
جوالن این سازمانهای نوپدید که موتور محرکة آنها تولید دانش به
واسطة مُد  3است را مهیا میسازد .از این رو ،مُد  3تولید دانش که
جهانشمولتر از مُد  1و  2میباشد ،برای این که به منصة ظهور برسد به
اینگونه سازمانهای نوپدید مانند دانشگاههای نسل پنجم نیاز خواهد
داشت .چنین است که پیدایی این نوع دانشگاهها یک نیاز جبری برای
حرکت تکاملی جامعه و اقتصاد دانشبنیان در دهههای آینده میباشد و
از این رو ،حرکت به سوی تولید دانش به واسطة مُد  ،3مهمترین پیشران
برای خلق دانشگاههای نسل پنجم است که در شرح ویژگیهای
دانشگاههای نسل پنجم به تحلیل خواهیم پرداخت که چگونه خودِ این
پیشران ،به یکی از مهمترین ویژگیهای ریخت شناسانه و عملکردی این
نوع دانشگاهها بدل خواهد شد.
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پیشران دوم :اکولوژی اجتماعی
تعادل اکولوژیک و چالشهای آن مانند گرم شدن جهان ،اغلب به
عنوان موضوعی برای بقاء انسانی در گسترهای جهانی نگریسته میشود.
بر همین اساس ،کمیسیون اروپایی به «گذار اجتماعی  -اکولوژیک» نگاه
ژرف و عظیمتری را معطوف داشته است .اکولوژی اجتماعی زمینة
زیستمحیطی را برای جامعه و اقتصاد واضحتر نموده و بر درک برهمکنش
«همتوسعهگری »1جامعه و محیطزیست (طبیعت) تأکید میورزد (.)۴8
امروزه ،اکولوژی اجتماعی خود را به صورت یک دانش بحرانی و
فرارشتهای جهت مفهومسازی ،تحلیل و شکلدهی به ارتباطات اجتماعی با
طبیعت نشان میدهد که این برخاسته از اهمیت روزافزون موضوع گفتمان
«پایداری» 2است که بر این پرسش تمرکز یافته است که از ارتباطات پیچیدة
میان طبیعت و جامعه پرده بردارد .پرداختن به اکولوژی اجتماعی یک ابرروند
است که بیشک در شکلدهی به ارتباطات برهمکنشی پیچیده میان فناوری،
جامعه و فرهنگ ،بسیار اثرگذار خواهد بود و از این قرار میتواند در
ساختاربندی سازمانهای نوین هزارة جدید جهت پرداختن به اهداف توسعة
پایدار بسیار تأثیرگذار باشد .هر چند علم در درک و شکلدهی به ارتباطات
پایدار میان جامعه و طبیعت نقش ایفا میکند امّا این نکته را نباید فراموش
نمود که خود علم در شکل کنونی آن نه تنها بخشی از راهحل است بلکه

Co-development
Sustainability
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خود پارهای از مسئله میباشد؛ زیرا به عنوان یک نظم عملکردی در جامعه،
علم ابزارهایی را برای سیطرة بشر بر طبیعت فراهم آورده و بدین طریق یکی
از پیشرانهای عمده برای تبدیل انسان به یک نیروی زمینشناسی است
که سیاره را تا حد مرزهای آن تهدید مینماید (.)۵2
بنابراین ،ابرروندهای تغییر اقلیم ،از دست دادن تنوع زیستی ،نابودی
منابع ،ایمنی غذا و نابرابریهای اجتماعی را باید در فرایند گذار
اجتماعی  -اکولوژیک مورد کنکاش قرار داد (.)۵3
از آنجا که دانشگاه نسل پنجم به عنوان نهاد پایدار مارپیچ پنجگانة
نظام ملّی نوآوری میتواند به چالشهای گذار اجتماعی  -اکولوژیک بپردازد
و ابعاد فناوری ،فرهنگ ،اقتصاد و جامعة مدنی را در مسیر توسعة پایدار
هماهنگ سازد از این رو خلق چنین نهادی بسیار تحت رانش چالشهای
اکولوژی اجتماعی میباشد .مدل نوآوری مارپیچ پنجگانه ،میان اکولوژی
اجتماعی با تولید دانش و نوآوری ،پل برقرار میسازد .در این راستا،
محیطهای زیستمحیطی جامعه و اقتصاد ،تولید دانش و نوآوری را نه تنها
مورد چالش قرار میدهند بلکه میتوانند آنها را مورد تشویق و الهامبخشی
قرار دهند؛ زیرا در رهیافت مدل نوآوری مارپیچ پنجگانه ،محیطهای طبیعی
جامعه به عنوان فرصتهایی برای پیشرانش بیشتر و برترییابی توسعة
پایدار و همتکاملی اقتصاد دانشبنیان ،جامعة دانش و مردمساالری دانش،
مورد شناسایی قرار میگیرند .این دیدگاه خود بر شیوهای که ما کارآفرینی
را درک و سازماندهی میکنیم اثرات بالقوهای را فرود میآورد (.)۴8
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تصویر  :۴۴توسعة پایدار باید به مفاهیم بوم  -نوآوری و بوم  -کارآفرینی بپردازد.

از این منظر میتوان مفهوم «اکولوژی اجتماعی» را در
«برهمکنشهای جامعه  -طبیعت» میان «جامعة انسانی» و «جهان
مادی» قلمداد نمود ( .)۵ما هماکنون در جهانی زیست میکنیم که با
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تغییرات زیستمحیطی انبوهی روبهرو است و فزونی در توان سازگاری ما
با این تغییرات بسیار بحرانی میباشد و این به نگاهی نزدیکتر به
مسئولیتپذیری اکولوژیک و ایجاد حساسیتپذیری بیشتر در مدلهای
نوآوری گوناگون و رژیمهای حاکمیتی نیازمند میباشد .مدل مارپیچ
پنجگانة تولید دانش و نوآوری ،مدلی بسیار مناسب برای پرداختن به این
چالشها و همچنین استفاده از آنها به عنوان پیشرانی برای نوآوری
است (.)۵۴
گنجاندن موضوع «پایداری اکولوژیک» 1در مدلهای نظام ملّی
نوآوری چندان هم موضوع نوینی نیست و خود آقای لوندوال که در
اواخر قرن گذشته پیرامون نظام های نوآوری به تئوریپردازی پرداخته
بود ما را از «پایداری اکولوژیک» در مجاورت موضوع کاهش در «نابرابری
بیحد اجتماعی» ،به عنوان مؤلفههای اثرگذار بر نظام ملّی نوآوری ،آگاه
نموده بود .جالب اینجا است که حتی در مدلهای مردمساالری که به
حقوق انسانی ،توسعة انسانی و توسعة محیطزیست میپردازند ،ارجاع
آشکاری نیز به «اکولوژی اجتماعی» وجود دارد .در مدل مارپیچ پنجگانه
نیز با افزودن مارپیچ پنجم یعنی «محیطزیست طبیعی»  ،نوآوری و تولید
دانش به «اکولوژی اجتماعی» حساس می گردد؛ از این رو ،مارپیچ
پنج گانه دارای این پتانسیل است که به عنوان یک چهارچوب تحلیلی
برای توسعة پایدار و اکولوژی اجتماعی ،نقش ایفا نماید و این کار را با
Ecological sustainability
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ایجاد ارتباط مفهومی دانش و نوآوری با محیطزیست انجام میدهد.
بدینسان با مفهوم «دانش پایدار» 1روبهرو میشویم که این را معنا
می دهد که دانش پایدار بازتابی از اجرا و کیفیت محیطزیست طبیعی
می باشد و از این رو مدل نظام نوآوری مارپیچ پنجگانه این را ترسیم
می کند که توسعة پایدار باید به بوم  -نوآوری 2و بوم  -کارآفرینی ،3در
وضعیت کنونی و آینده ،بپردازد (.)۴8

پیشران سوم :مردمساالری دانش
در نظام نوآوری بر پایة مدل مارپیچ سهگانة اتزکویتز ،وجود
مردمساالری ،برای تولید دانش و نوآوری ،الزم نیست ولی در مدل مارپیچ
چهارگانه ،وجود مردمساالری ،به آشکارا احساس میشود زیرا در این
مدل ،جامعة مدنی ،رسانهها و فرهنگ بر پایة عموم مردم ،جایگاه ویژهای
را دارد و به عنوان مارپیچ چهارم خود را نشان میدهد و از این قرار،
کیفیت مردمساالری و توسعة پایدار ،خود را در قالب نیازمندیها و منطبق
بر مفهومسازی مردمساالری در یک بعد گستردهتر ،فراتر از نظامهای
سیاسی و حکومتی ،عرضه میدارد.
بدینسان ،چندگانگی و کثرتگرایی سیاسی در یک فضای مردمساالر
با چندگانگی ،تنوع و ناهمگنی دانش ،تولید دانش و نوآوری ،گذاری همتکامل
1

Sustainable knowledge
Eco- innovation
3 Eco-entrepreneurship
2
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را مییابد که از آن با عنوان «مردمساالری دانش» 1یاد میشود (.)۵۵
در فضای تولید دانش و نوآوری مارپیچ چهارم و پنجم ،بدون وجود
مردمساالری ،توسعه امکانناپذیر است زیرا وجود مردمساالری و
مردمساالری دانش به عنوان پیشران کلیدی در ساختاربندی اهداف
تولید دانش و نوآوری ،در این مارپیچها نقش ایفا میکنند .قرار گرفتن
مردمساالری دانش به عنوان پیشران دانشگاههای نسل پنجم و نهادهای
آموزش عالی با تولید مُد  3دانش ،موجب دانش و تشویق خالقیت و
نوآوری میشود .حتی بُعد و زمینة محیطزیست طبیعی و اکولوژی
اجتماعی مارپیچ پنجگانه نیز در فضای مردمساالری ،بیشتر نمود مییابد
و بدین گونه مردمساالری و پیشرفت اکولوژیک به یکدیگر گره خوردهاند
و زمینهای را برای رهیافت به سوی نظامهای نوآوری فراهم میآورند که
موجب افزایش تابآوری 2و فزونی در پتانسیل سازگارمندی به تغییرات
محیطزیست میشوند ( .)۵۴اگر مردمساالری چهار بُعد مفهومی «آزادی،
برابری ،کنترل و توسعة پایدار» را در برگیرد آنگاه مدلهای مارپیچ
چهارگانه و پنجگانه ،محیطی مناسب را برای رشد این نوع مردمساالری
فراهم میآورند و وجود و رشد این مردمساالری که خود را در قالب
«مردمساالری دانش» نشان میدهد با ویژگیهای چندگانگی و کثرت،
ناهمگنی و تنوع میتواند موجبات رشد تولید دانش و نوآوری شود زیرا

Democracy of knowledge
Resilience
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در این پهنه است که «گفتمان نوآوری» رشد و شکوفایی مراحل بعدی
توسعة پایدار را نوید خواهند داد .از این رو ،ساختارهای مارپیچ چهارگانه
و پنجگانه نظامهای نوآوری ،ساخت و سامانیابی شکلی از مردمساالری
را نیاز داشته و تقاضامند هستند تا بتواند نوآوری و نظامهای وابسته به
آن را مورد حمایت و تشویق قرار دهند و در این فضا است که کیفیت
مردمساالری و پیشرفت دو جانبة نوآوری به شیوهای پیوند یافته و
تجدید یابنده صورت میگیرد .از این دیدگاه ،این به معنای آن نیست که
رژیمهای قدرتگرا و توتالیتر (یا حتی نیمه توتالیتر) سیاسی نمیتوانند
یک نظام ملّی نوآوری را توسعه دهند بلکه بحث بر سر این موضوع است
که این نوع رژیمهای سیاسی در جایگاهی قرار نمیگیرند که بتوانند یک
نظام ملّی نوآوری را دگرگون ساخته و آن را به سطوح باالتر از بلوغ
رهسپار نمایند ()۴8؛ زیرا در صحنة کارزار و رقابت آینده ،این دیپلماسی
و سیاست نوآوری خواهد بود که جایگزین سیاست اقتصادی خواهد شد
و از این رو ممکن است وجود یک فضای مردمساالرانه برای دانش و
نوآوری به فضای مناسب اقتصادی برای کسبوکار ،سیطره بیابد .با این
بیان ،اکنون این پرسشها مطرح میشود که آیا توسعة پایدار راهی به
سوی مردمساالری با کیفیت باال 1است؟ یا این کیفیت یک مردمساالری
است که خود را در الگوهای توسعة پایدار نشان میدهد؟ اگر مفهوم
مردمساالری را محدود به نظام سیاسی نکنیم و در زیر چتر آن نظام
High-quality democracy
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سیاسی ،جامعه و اقتصاد را قرار دهیم و حتی در یک معنای وسیعتر
«محیطزیست» را جای دهیم ،آنگاه خواهیم دید که مردمساالری در این
تعریف که خود را به صورت مردمساالری دانش (کیفیت مردمساالری)
نشان میدهد ،اجازه به کارگیری مفاهیم «اکولوژی اجتماعی» را در
چهارچوب توسعة پایدار فراهم میسازد ( .)۴8بیشک ،تنوع در یک
مردمساالری ،تنوع در دانش را مورد حمایت قرار میدهد و از این منظر،
مردمساالری با کیفیت باال یک مردمساالری دانشمحور است یا به زبان
دیگر یک «مردمساالری دانشی.»1
ویژگیهای دانشگاه نسل پنجم

ویژگی اول :حساس به محیطزیست
از آنجا که آنچه مارپیچ پنجگانة نظام نوآوری را از مدل مارپیچ
چهارگانه متمایز میسازد اضافه شدن مارپیچ پنجم (محیطزیست) به
چهار مارپیچ پیشین است پس جای شگفتی نخواهد بود که دانشگاه نسل
پنجم نیز که در بطن مارپیچ پنجگانه نهفته است و به عنوان مهمترین
نهاد آموزش عالی آن میدرخشد به محیطزیست طبیعی (که محیط
جوالن اقتصاد دانشبنیان و انسان به عنوان سرمایة اجتماعی آن میباشد)
بپردازد .زیرا در محیط توسعة آینده ،حساسیت به محیطزیست و
اکولوژی ،به عنوان پیشرانهای کلیدی در تولید دانش و نوآوری خواهند
Knowledge democracy
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بود؛ از این رو ،اینکه چگونه دانش و نوآوریای که حساس به محیطزیست
و شرایط اکولوژیک است میتواند در چرخة موفقیتهای اقتصادی ،رشد
اقتصاد و توسعة اقتصادی نقش ایفا نماید ،بسیاری از پرسشها را
برانگیخته است که پاسخ به این پرسشها و تدوین استراتژیهای مناسب،
از وظایف دانشگاه نسل پنجم میباشد .زیرا توسعة اقتصادی درازمدت و
توسعة پایدار بر اساس همین حساسیت به شرایط اکولوژیک و
زیستمحیطی است که میتواند نرخ رشد اقتصادی پایدارتر را فراهم آورد
و پرداختن به همین مقوالت است که چهارچوب دانش میانرشتهای
«اکولوژی اجتماعی» را رقم میزند .زیرا فرض اصلی بر آن است که در
آینده ،رشد اقتصادی بیشتر در ترکیب با توسعة اقتصادی که دوستدار
محیطزیست و فرایندهای اکولوژیک است ،روی خواهد داد .بنابراین،
حفاظت از محیطزیست ،به عنوان یک ورودی و درونداد و سرمایهگذاری،
بر رشد اقتصادی و برای رشد اقتصادی ،نگریسته میشود .همچنین در
چنین فضایی است که حساسیت به محیطزیست و اکولوژی به عنوان
پیشران کلیدی تولید دانش و نوآوری محسوب میگردد (.)۴8
زیرسیستمها و بخشهای پنجگانه مارپیچی در نظام نوآوری مارپیچ
پنجگانه به گونهای با یکدیگر در تعادل و برهمکنش قرار میگیرند که
می بایست حامی توسعة پایدار باشند و رشد و توسعه در یک مارپیچ
میتواند بر توان عملکردی مارپیچی مجاور اثر همافزایی داشته باشد و بر
مابقی اجزاء مارپیچی نیز اثرات مثبت هویدا نماید که در نهایت منجر به
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توسعة پایدار میشود.

تصویر  :۴۵مدل نوآوری مارپیچ پنجگانه بر پایة توسعة پایدار

بر اساس این مدل ،هر ورودی به یک مارپیچ میتواند با پردازش در
آن مارپیچ ،به خروجیای منتهی شود که خود به عنوان ورودی مارپیچ
دیگر عمل نماید؛ برای مثال ،هر اقدام در جهت پایداری جدید در قالب
اقتصاد با کیفیت باال و نوع جدیدی از بازارهای اقتصادی و مشاغل جدید و
رشد نوین که به عنوان خروجی مارپیچ صنعت و اقتصاد محسوب میگردد
خود میتواند به عنوان ورودی جدید دانش در مارپیچ محیطزیست طبیعی
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(پنجمین مارپیچ) عمل نماید که این دانش جدید با طبیعت ارتباط برقرار
کرده و به شکل فزایندهای آن را مورد محافظت قرار داده و از تخریب،
آلودگی و انبوه شدن آن با مواد دفعی جلوگیری مینماید (تصویر  .)۴۵در
این گذار ،محیطزیست طبیعی نیز خود را بازساخت کرده و سرمایة طبیعی
خود را تقویت میکند و انسان نیز دوباره و بیشتر از طبیعت میآموزد (خلق
دانش) .هدف از این مارپیچ آن است که در یک تعادل با طبیعت ،زندگی
جریان یابد و فناوریهای بازآفرینشی توسعه یافته و از منابع در دسترس
به صورت هوشمندانه به شیوهای پایدار و حساس استفاده شود .رشتهها،
میانرشتهها و فرارشتههای علوم طبیعی که به عنوان خروجی از زیرسیستم
محیطزیست طبیعی بیرون خواهند آمد ،موجبات حفاظت بیشتر
محیطزیست را فراهم آورده و یک زندگی پرکیفیت برای مردم را نوید
خواهند داد و این توسعة فناوریهای دوستدار محیطزیست موجب کاهش
بروندههای گاز کربنیک به صورت کارآمدتر گردیده و به کاهش تغییرات
اقلیمی کمک خواهند نمود .به زبان دیگر ،خروجی مارپیچ محیطزیست
طبیعی آن است که خود به دانش عملی و کاربردی سبز 1منجر خواهد شد
و شگفتی اقتصاد سبز 2را نوید میدهد (.)۴9
بر این اساس میتوان استنباط نمود که مبارزه با تغییرات اقلیمی به
معنای پذیرفتن نرخ رشد و یا استانداردهای زندگی پایینتر نمیباشد و در
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واقع شواهد کنونی گویای آن است که چنانچه در راه حفاظت از محیطزیست
گام برداشته شود میتوان امید به رشد اقتصادی واقعی و توسعة اقتصادیای
داشت که بسیار حساس به تغییرات زیستمحیطی و شرایط اکولوژیک باشد.
از این رو ،دانشگاه نسل پنجم با داشتن ویژگی حساسیت به محیط طبیعی
جامعه ،اقتصاد و شرایط اکولوژیک خواهد توانست مسیر آیندة پیشرفت تمدن
بشری را ترسیم کند و در این راستا مقوالت رشد اقتصادی ،توسعة پایدار و
مردمساالری گرد هم آمده و یک همتکاملی اقتصاد دانشبنیان ،جامعة دانایی
و مردمساالری دانش صورت میپذیرد ( .)۴8بنابراین ،دانشگاه نسل پنجم
میتواند گذار الزم اجتماعی  -بومشناختی جامعه /اقتصاد را در قرن بیست و
یکم مورد حمایت قرار دهد زیرا این نوع دانشگاهها ،محیط طبیعی جامعه و
اقتصاد را به عنوان پیشرانهای تولید دانش و نوآوری قلمداد میکنند و از
این طریق فرصتهایی را برای اقتصاد دانشبنیان تعریف مینمایند و به
همین منظور بوده است که کمیسیون اروپایی در سال  2009این گذار
اجتماعی  -بومشناختی 1را به عنوان چالش عمده برای نقشة راه توسعة
آینده مطرح نموده است .در همین راستا ،موضوع «گرم شدن زمین» و
تغییرات اقلیمی مربوطه ،فرصتی بیهمتا را برای دانشگاههای نسل پنجم
فراهم آوردهاند که آنها میتوانند پتانسیلهای نهفته در خود را برای
رویارویی با این چالشها به کار اندازند (.)۴9
با این تحلیل ،دانشگاه نسل پنجم از دید عملکردی ،به صورت ژرفی،
Socioecological transition
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با «توسعة پایدار» در گفتمان میباشد و شاید باید این را عنوان نمود که
هدف بنیادین آن نگهداشت توسعه در مسیر «پایداری» است .کارایانیس
و کمبل ،بر این اساس ،تعریفی نوین را از توسعة پایدار ارائه میدهند:

”همتکاملی سیستمهای جامعه بر اساس دانش و فراگیری
متقابل که از دیدگاه اجتماعی و محیطزیست حساس بوده و
پذیرای مفاهیم یک کیفیت از مردمساالری باشد“.
در پیش از این به «اکولوژی اجتماعی» پرداختیم که این علم
میانرشتهای به برهمکنش میان دو جامعة انسانی (فرهنگ) و جهان
مادی (طبیعت) میپردازد .از این رو ،علومی که به توسعة پایدار و اکولوژی
اجتماعی مینگرند از موضوع فعالیتهای دانشگاههای نسل پنجم بوده و
توسعة پایدار و اکولوژی اجتماعی نمایانگر گسترههایی برای تحلیل
میانرشتهای و فرارشته جهت حل مسئله میباشند .بنابراین ،دانش
پایداری ،1یک تالش میانرشتهای را برای پرداختن به موضوع بسیار مورد
نیازِ چگونگی همزیستی میان «فعالیت انسانی» و «محیطزیست» پدید
میآورند .خودِ مفهوم مردمساالری دانش (که کیفیت مردمساالری است)
نظام سیاسی ،جامعه ،اقتصاد و محیطزیست را به یکدیگر پیوند میدهد
و این اجازه را فراهم میسازد که مفاهیم اکولوژی اجتماعی در یک
چهارچوب توسعة پایدار به کار برده شوند.
در یک فراگرد کلی ،دانشگاه نسل پنجم ،حساس به محیطزیست و
Sustainability science
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جامعه است که به شکل ژرفی به مقوالت توسعة پایدار و اکولوژی
اجتماعی میپردازد؛ به صورت مفهومی ،دانش و نوآوری را به محیطزیست
ارتباط می دهد .از این رو ،دانش پایدار که مکان تولید آن در بطن
دانشگاههای نسل پنجم خفته است بر عملکرد و کیفیت محیطزیست
یعنی «محیط طبیعی جامعة انسانی» بازتاب مییابد .بنابراین،
دانشگاههای نسل پنجم ،به واسطة وجود حساسیت آنها نسبت به
محیطزیست و جامعه ،این را رقم میزنند که توسعة پایدار در مفهوم ژرف
خود چه چیزی را معنا میدهد و از این رو در گسترة ترمینولوژی این نوع
دانشگاهها است که مفاهیمی چون بوم  -نوآوری 1و بوم  -کارآفرینی 2برای
وضعیت کنونی و آیندة ما آفریده میشوند (.)۴7

ویژگی دوم :دانشگاه مُد 3
دانشگاه کارآفرین محصول یکپارچهسازی و همگرایی میان نظامهای
آموزش عالی با نظامهای نوآوری میباشد و از این رو ،این دانشگاه بر مدار
مُد  2تولید دانش قرار دارد که پیش از این در مورد اینگونه تولید دانش
بحث گردید .امّا با پیشرفت مدلهای نظامهای نوآوری و پیدایی مارپیچ
پنجگانة مدل نوآوری ،مدل دانشگاههای کارآفرین نیز نیاز دارد که
گسترده شود و مفاهیم برخاسته از مدل مارپیچ پنجگانه را در خود جذب
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و هضم نماید .کارایانیس و کمبل در مدل پیشرفتة دانشگاههای کارآفرین،
مدل دانشگاه مُد  3را پیشنهاد دادهاند که میتواند خود یکی از ویژگیهای
برجستة دانشگاههای نسل پنجم باشد .به زبان دیگر ما در اینجا تالش
میکنیم تا مفهوم گستردهتر دانشگاه کارآفرین را در قالب دانشگاه مُد 3
در قلب دانشگاه نسل پنجم جای دهیم .این به معنای آن است که دانشگاه
نسل پنجم نه تنها مدل پیشرفتة دانشگاه کارآفرین (دانشگاه مُد  )3است
بلکه ویژگیها و برجستگیهای دیگری نیز دارد که کموبیش در این
نوشتار به آن پرداختهایم .پس دانشگاه مُد  3یکی از منظرهای دانشگاه
ن پیشرفته تلقی میشود.
کارآفری ِ
دانشگاه مُد  3تالش مینماید که دانشگاههای مُد ( 1تحقیقاتی و
آموزشی) را با دانشگاههای مُد ( 2کارآفرین) ترکیب و یکپارچه سازد و از
این طریق ساختار تولید دانش را به واسطة توانمندیها و قابلیتهای
یادگیری پویا در سطح باالتر ،در شکلی نوآورانه و خالق ارائه دهد .در واقع
مُد  1و مُد  2را میتوان به عنوان «پارادایمهای دانش» 1در نظر گرفت
که به تولید دانش (و تا حدی کاربرد دانش) در نهادهای آموزش عالی
میپردازند .در همین راستا ،دانشگاههای کارآفرین در مُد  2را میتوان به
عنوان دانشگاههایی پنداشت که به حل مسئله به شیوهای که کارآمد و
مؤثر برای جامعه باشد ،میپردازند.
کارایانیس و کمبل دانشگاه مُد  3را چنین تعریف کردهاند:
Knowledge paradigms
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”یک دانشگاه ،نهاد یا نظام آموزش عالی مُد  ،3یک تیپ از
سازمان است که توانمند به فراگیری سطح باالتر است و از این
لحاظ یک تیپ نظام تولید دانش آزاد ،بسیار پیچیده و غیرخطی
است که در جستجو و پی بردن به شیوههای خالق ترکیب،
بازترکیب و یکپارچهسازی اصول گوناگون تولید دانش و کاربرد
دانش (برای مثال ،مُد  1و مُد  )2میباشد و بدین شیوه ،آشکارا
تنوع و ناهمگنی را تشویق کرده و همچنین بر ایجاد زمینههای
سازمانی خالقانه و نوآورانه جهت آموزش ،پرورش و نوآوری
تأکید میورزد“(.)۵1
دانشگاه نسل پنجم که با مُد  3به تولید دانش میپردازد در ساخت
«محیطهای خالق دانش» به صورت آشکارا وارد میشود .این محیطها
اثر مثبت بر افرادی دارند که در کار خالقانه تالش میکنند تا دانش نوین
یا نوآوری ها را تولید کنند؛ چه این افراد به شکل منفرد یا در قالب تیم،
در یک سازمان واحد یا در همکاری با دیگر سازمانها ،کار کنند.
بر پایة نقطه نظرات کارایانیس و کمبل ،دانشگاههای نسل پنجم که
به شیوة دانشگاه با مُد  3کار میکنند تالش دارند تا مُد  1را با مُد 2
ترکیب کرده و بدینسان مُد  3را تولید نمایند .بنابراین ،دانشگاههای نسل
پنجم به گونهای آماده یا به گونهای طراحی میشوند تا بتوانند
«پژوهشهای پایه را در بطن کاربرد قرار دهند» (تصویر .)۴6
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تصویر  :۴6مدلهای خطی و غیرخطی نوآوری ،دانشگاهها را با بنگاههای تجاری و
آکادمیک پیوند میدهند.

همانگونه که اشاره شد دانشگاه نسل پنجم که به شیوة مُد  3به
خلق دانش اقدام میکند از نظر ساختار و عملکرد بیش از آن است که در
قالب دانشگاه کارآفرین جای گیرد .در نتیجه ،میبایست دانشگاه نسل
پنجم (با ویژگی دانشگاه مُد  )3را یک تیپ متمایز از دانشگاه کارآفرین
قلمداد کرد؛ یا حداقل یک تیپ از این نوع دانشگاهها که کیفیات
کارآفرینی را دارد ولی همچنین در این عرصه ،بیش از این نوع دانشگاهها،
قابلیتها و توانمندیهایی را در خود دارند که میتواند بسیار مناسب
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فضای کسبوکار و حل مسئله با نیل به سوی برقراری تعادل اکولوژیک
در محیطزیست اجتماعی و در عرصة اقتصاد دانشبنیان باشد.
بومزیست نوآوریای که دانشگاه نسل پنجم در آن زیست میکند
چون بر مدار مُد  3تولید دانش است کیفیات خطی و هم غیرخطی را بیان
میدارد .پرواضح است که بر اساس ماهیت ذاتی تولید دانش به شیوة ُمد ،3
این شیوه ،اجازه به همزیستی و همتکاملی پارادایمهای گوناگون و مختلف
دانش و نوآوری را داده و حتی بر آنها تأکید نیز میورزد.
در حقیقت ،در این شرایط ،این فرضیه حاکم است که رقابتپذیری و
برتری یک نظام تولید دانش و یا درجة توسعه یافتگی آن به شدت با توانایی
سازگارمندی آن برای ترکیب و یکپارچهسازی مدلهای گوناگون دانش و
نوآوری از طریق همتکاملی ،همتخصصیافتگی و رقابت همکارانة دینامیک
ذخیره و چرخش دانش بستگی دارد .ماحصل همتکاملی در این مقیاس،
ظهور تنوع و ناهمگنی در جامعة پیشرفتة دانش و اقتصاد دانشبنیان است
که نمود آن در کثرتگرایی و پلورالیسم سیاسی در گسترة مردمساالری را
میتوان در «مردمساالری دانش» 1مشاهده نمود .در واقع ،مردمساالری
دانش ،مفهومی است که به این رابطة همپوشانه ،ارجاع دارد.
مردمساالری دانش ،مفهوم و استعارهای است که به فرایندهای موازی
میان پلورالیسم سیاسی در «مردمساالری پیشرفته» و تنوع در توأمان با
ناهمگنی در «نوآوری دانش» ،در یک اقتصاد و جامعة پیشرفته ،اشاره دارد.
Knowledge democracy
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در اینجا ما شاهد یک همپوشانی هیبرید میان اقتصاد دانشبنیان ،جامعة
دانش و مردمساالری دانش هستیم که مفهوم آن فراتر از مفهوم «جمهوری
علم» 1است که پوالنی )1962( 2از آن یاد کرده است (۵1و.)۵6

ویژگی سوم :دارای خوی و منش همکاری توأمان با رقابت
در بومزیست دانشگاه نسل پنجم که در قلب مارپیچ پنجگانة نظام
نوآوری جای دارد ،شبکهسازی و شبکهها برای بقاء آن بسیار مهم
میباشند زیرا این نوع نظامهای تولید دانش ،بسیار پیچیده ،پویا و
سازگارمند هستند و یک همپوشانی میان نظامهای تولید دانش چند الیه
با نظامهای نوآوری چند الیه ،در مارپیچ پنجگانه ،برقرار است.
مفاهیم بازار بر فرایند پویای رقابت تأکید دارند و شبکهسازی به
معنای آن نیست که شبکهها جایگزین پویایی بازار میشوند و از این رو
آنها نمایانگر جایگزینی برای اصول اقتصاد بازار در زمینة رقابت نیستند؛
امّا شبکهها ،منطق «همکاری توأمان با رقابت» 3را به کار میبرند که این
به معنای آن است که شبکهها ذاتاً به شکل اولیه بر همکاری تمرکز دارند
ولی ممکن است اجازة رقابت در میان خود را نیز دهند .ارتباط میان
شبکههای مختلف میتواند توأم با انگیزه برای همکاری نیز باشد اما در
عمل ،رقابت در دانش و نوآوری که اغلب بین شبکههای گوناگون که به
1
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شکل انعطافپذیری سامان یافتهاند ،وجود خواهد داشت .به زبان کوتاه،
«همکاری توأمان با رقابت» را باید یک پیشران برای شبکهها محسوب
داشت که در حرکت به سوی همکاری یا رقابت ،همیشه بر اساس مورد و
شرایط ،تصمیم گرفته میشود (.)۵1
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
به شکل همکارانه به تولید دانش و نوآوری میپردازد امّا همزمان ممکن
است در بُعد بیرونی نیز با دیگر شبکهها رقابت کند؛ پس دانشگاه نسل
پنجم ،صفتی دوگانه را از خود نشان میدهد .این دانشگاه در عین حال
این که در شبکة همکاری جای دارد میتواند به همآوردی با دیگر شبکهها
اهتمام ورزد .اگر این روند طبیعی همکاری دانشگاه نسل پنجم در درون
شبکه و رقابت در بیرون را کمی پیچیدهتر سازیم آنگاه آگاه میشویم که
مفهوم «همکاری توأمان با رقابت» در مدل نوآوری مارپیچ پنجگانه با
حضور دانشگاه مُد  3در آن ،میتواند ابعاد دیگری را از خود نشان دهد؛
به این صورت که در جریان تولید دانش و نوآوری ،دانشگاه نسل پنجم در
قالب شبکة خود میتواند با شبکه یا شبکههای دیگر همکاری نماید و
ابعاد وسیعتری از نظام نوآوری باز 1را به شکل پیشرفته از خود نشان دهد
و بدین طریق هزینههای تحقیق و توسعه ) (R&Dرا کاهش داده و از
نفوذ و نشت دانش از دیگر شبکه (یا شبکهها) بهرهمند گردیده و یا خود
Open innovation

1
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به تزریق دانش به این شبکه (یا شبکهها) بپردازد و همزمان نیز در ابعاد
پیشرفتهتر خلق دانش و نوآوری با این شبکه (یا شبکهها) به رقابت
بپردازد .این نوع «همکاری توأمان با رقابت» ،از ویژگیهای بومزیست
نوآوری قرن بیست و یکمی است که همچون ارگانیسمی زنده ،پویا،
پیچیده و پیشرفته خود را نشان میدهد .همکاری توأمان با رقابت را
میتوان در مارپیچ چهارگانه و هم پنجگانه مشاهده نمود ولی از لحاظ
پیچیدگی ،سامان یافتگی و سرعت ،نمود آن در مارپیچ پنجگانه و
دانشگاههای نسل پنجم ،در قالب فعالیت درونشبکهای ،بسیار برجسته
میباشد.
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تصویر  :۴7نوآوری بستة سنتی و نوآوری باز
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ویژگی چهارم :زیستمند بومزیست همانندِ خود (فراکتال) پژوهش،
آموزش و نوآوری ( 1)FREIEقرن بیست و یکم
یک بومزیست نوآوری متشکل از عاملهای اقتصادی ،ارتباطات
اقتصادی و همچنین قسمتهای غیراقتصادی مانند فناوری ،نهادها،
برهمکنشهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگ است .بر پایة چنین رهیافتی،
بومزیست نوآوری یک هیبرید از شبکهها با نظامهای گوناگون است.
دانشگاههای نسل پنجم در فضای بومزیست نوآوریای زیست خواهند نمود
که از لحاظ ساختاری ،این بومزیست چیدمان چند سطحی ،چند نمایی (چند
مدی) ،چند گرهای و چند جانبهای 2دارد که متشکل از شبکههای نوآوری و
خوشههای دانش بوده که یکدیگر را تقویت نموده و مکمل همدیگر میباشند
که سرمایة انسانی و عقالنی را شامل بوده ،با سرمایة اجتماعی شکل داده
میشوند و با سرمایة مالیه نیز مورد پشتیبانی قرار میگیرند ( .)۵7در واقع،
این بومزیست همان تولید دانش به شیوة مُد  3است که توسط کارایانیس و
کمبل در سال  2009پیشنهاد شد و شامل شبکههای نوآوری و خوشههای
دانش جهت خلق دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش است که در این منظر،
مُد  ،3مفاهیم نظامهای تولید دانش مُد  1و مُد  2را گستردهتر میسازد.
در مدل ساختاریای که دانشگاههای نسل سوم در آن فعالیت
مینمایند و توسط وایسما تحت عنوان چرخ گردون «دانش کاربردی»

)Fractal Research, Education and Innovation (FREIE
Multi-level, multi-modal, multi-nodal and multi-lateral

1
2
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نامگذاری شده است ،دانشگاه نسل سوم به عنوان هاب ،در مرکز چرخی قرار
میگیرد که عناصر و بازیگران محلی و منطقهای تولید دانش و نوآوری در
آن چیدمان یافتهاند؛ که این عاملها شامل سازمانهای حمایت کنندة
حرفهای ،نهادهای خصوصی  ،R&Dشرکتهای نوپا ،تکنوپارکها ،آغازگران
فناوری و زیرساختهای مالی ،آموزش و پژوهش میباشند که ضرباهنگ
حرکت این چرخ گردون توسط دانشگاه نسل سوم فراهم میشود .این مدل
در عین این که بسیار پویا میباشد ولی انرژی چرخشی و نور ساطع شده از
آن ،در خود چرخ ،گردش مییابد و بسیار مناسب مارپیچ سهگانة اتزکویتز
است ( .)21امّا در مدل پیچیدهتر مارپیچ پنجگانه که در فضایی آکنده از
عدم قطعیت و پیچیدگی ،به برهمکنش عناصر گوناگون بومزیست نوآوری
میپردازد ،مدل ساختاری  FREIEبسیار کاربردیتر میباشد و در حقیقت
مدل بسیار تکامل یافتة سهگانة دولت ،دانشگاه ،صنعت موجود در مارپیچ
سهگانه است که حالت بسیار پویاتری یافت کرده و اجزاء سهگانة دولت،
دانشگاه ،صنعت ،به عنوان یک مجموعة عنصری قلمداد میشوند که حاوی
شبکهها و خوشههای سیستم خود هستند و به عنوان سنگ بنای ساختار
دیگر که خود نیز از الگوی این سنگ بنا تبعیت میکند (دولت ،دانشگاه،
صنعت یا به زبان دیگر مردم ،فناوری ،فرهنگ) قرار میگیرد و این ساختار
بزرگتر خود نیز به عنوان سنگ بنای ساختار بزرگتری از (مردم ،فناوری
و فرهنگ) قرار گرفته و این سلسله مراتب تا بینهایت ادامه مییابد .از این
رو ،ساختار فراکتال (همانند خود) برای پژوهش ،آموزش و نوآوری ،فضای
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بومزیست بسیار پیچیده و ترکیبیای میسازد که بسیار مناسب شرایط و
امکانات قرن بیست و یکم است .سپس این ساختارهای فراکتالی (همانند
خودی) به صورت چند گرهای ،چند نمایی (چند مُدی) و چند جانبهای
ظهور نموده که متشکل از خوشههای دانش و شبکههای نوآوری است که
به صورت متقابل ،همدیگر را تکمیل و تقویت مینمایند (تصویر .)۴8

تصویر  :۴8بومزیست نوآوری فراکتال (همانند خودی) قرن بیست و یکم

چیدمان این ساختار تولید دانش و نوآوری در سطح پایه به گونهای
است که هر کدامیک از عناصر ابتداییتر که سنگ بنای عناصر فوقانیتر
هستند به صورت گره عمل نموده و با خلق ارتباطات شبکهای به صورت
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چند گرهای در بومزیست نمود مییابند .در ساختار فراکتال دانش ،بر
امتداد پیشرفت از پایین به باال و بر پیچیدگی از باال به پایین تأکید ورزیده
میشود .هر زیرجزء (زیرعنصر) خوشة دانایی و شبکة نوآوری را میتوان
به صورت یک ریز  -سطح 1شکلبندی خوشههای دانش و شبکههای
نوآوری نمایش داد (تصویر .)۴9

تصویر  :۴9سطوح گوناگون نوآوری و تولید دانش

همزمان ،میتوان به سوی باال نیز حرکت کرد .هر خوشة دانایی و شبکة
نوآوری را میتوان به صورت یک زیرجزء (زیرعنصر) یک سطح بزرگتر در

Micro-level

1

فصل سوم :دانشگاه نسل پنجم؛ برپایة مدل مارپیچ پنجگانة ...

139

مقیاس بزرگِ (ماکرو) خوشة دانایی با شبکة نوآوری مربوط به خود درک
نمود (۵0و .)۵1در این مدل ،هر مرکز میانرشتهای ،آموزش و نوآوری
دانشگاهی و خود دانشگاه نسل پنجم ،به صورت گرههایی 1از بومزیست
گ آنها ،دانش خواهد بود
فراکتال  FREIEمحسوب میگردند که خون در ر ِ
گ هدفگذاری شدة اجتماعی  -فناورانه و یا
که از طریق پروژههای پیشاهن ِ
اجتماعی  -اقتصادی استراتژیک و کنشگر ،جریان مییابد .در ساختار
بومزیست فراکتال  FREIEچیدمان چند الیه ،شکل غالب است (تصویر .)۵0

تصویر  :۵0مدل نوآوری و تولید دانش چند گرهای ،چند الیهای توأمان با همتکاملی،
همتخصصگرایی و همکاری
Nodes

1
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در ساختار چند سطحی ،چند محور را میتوان تصور نمود؛ یکی محور
فضایی (جغرافیایی ،فضایی ،سیاسی) که سطوح گوناگون تجمع فضایی را
به تصویر میکشد که این میتواند از سطح تقسیمات سیاسی محلی تا ملّی،
فراملّی و در نهایت سطح جهانی را شامل شود .این به معنای این است که
یک دانشگاه نسل پنجم به عنوان یک گره میتواند در بُعد فضایی ،در سطح
محلی ،ملّی ،منطقهای (شامل بیش از یک دولت) ،فراملّی و جهانی ،نقش
ایفا نماید .از این رو ،میتوان گفت که دانشگاه نسل پنجم به عنوان
زیستمند این ساختار فراکتال نوآوری قرن بیست و یکمی میتواند نمای
نوپدید محلی  -جهانی (گلوکالیزه) 1را داشته باشد یعنی یک بازیگر خلق
دانش و نوآوری شبکهها و خوشههای دانش باشد که به شکل پویا و
پیچیدهای در سطوح گوناگون فضایی ،در مقیاس سیاسی  -فضایی نقش
ایفا کند ( .)۵6ارائه اصطالح گلوکال 2توسط کارایانیس ،پتانسیلها و
سودمندیهای پیوند یافتگی موازی و متقابل دو طرفه میان سطوح
گوناگون را به رخ میکشد.
محورهای دیگر چند سطحی ،محورهای غیرفضایی یعنی محورهای
عملکردی 3دانش میباشند .در این زمینه ،آموزش و پژوهش (،R&D
توسعة پژوهش و تجربی) ،اهمیت مییابند .مدل سهبعدی دانش در نظام
چند سطحی در تصویر  ۵1نشان داده شده است.
1

GloCalising, Globalising and Localising
GloCal
3 Functional
2
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تصویر  :۵1مدلسازی سه بعدی دانش در یک درک نظام چندالیه

البته این ساختاربندی چند الیه که در تصویر نشان داده شده است
به معنای آن نیست که محورهای غیرفضایی دیگری وجود نداشته باشند
و همین چندگانگی محوری و تنوع آنها را میتوان برای نوآوری نیز لحاظ
نمود و نوآوری منطقهای میتواند ارجاع متقاطع ملّی و فراملّی نظامهای
نوآوری را از خود نشان دهد و مدل پیشرفتهتری از نظام ملّی نوآوری که
لوندوال ارائه داد را ترسیم نماید .برجستگی تئوریک این مدل چند الیه
آن است که میتواند بسیاری از رویدادهای نوپدید در عرصة تولید دانش

142
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و نوآوری را توصیف کند؛ برای مثال ،امروزه در قالب نظام نوآوری باز،1
بنگاههای کسبوکار و دانشگاههای کارآفرین ،حلقة  R&Dخود را از درون
سازمان ،به دلیل هزینههای کمرشکن ،به بیرون از سازمان ،در سطح ملّی،
منطقهای و حتی فراملّی و جهانی گسترانیدهاند و این همان پدیدهای
است که به بینالمللیسازی  2R&Dمشهور است .از آنجا که در مدل
بومزیست نوآوری  ،FREIEدانشگاه نسل پنجم با مدلهای نوآوری خطی
و غیرخطی روبهرو است ،میتواند از لحاظ عملکردی در ساختار این
بومزیست ،بسیار چاالک خود را نشان دهد .در شیوة سنتی مُد نوآوری
خطی دانش ،دانشگاهها میتوانند با انجام پژوهشهای پایه به بخشهای
وابسته و حتی به بیرون نفوذ نموده و به بنگاههای کسبوکار (اقتصاد)،
در قالبی کاربردی میل کنند و بدین صورت موجهای جدید خلق دانش
در نهایت توسط دنیای کسبوکار ،خوشهچینی میشوند .امّا افق زمانی
در یک اقتصاد پویا و یک دانشگاهی که در مقیاس فراملّی کار میکند در
سیر نوآوری خطی ،بسیار طوالنی است و از سوی دیگر در این مدل،
دانشگاه نمی تواند از دانش ضمنی و پنهان کاربران فناوری و استفاده
کنندگان انتهایی بهره جوید و همچنین از تمایالت کاربران و انتخابهای
آنها بیخبر است و لذا این مقولهها نمیتوانند با بازخورد به بخش تولید
دانش و پژوهشهای پایه در سطح دانشگاه ،بازتاب بیابند (۵6،۵1و.)۵8

Open innovation system
R&D Internationalisation

1
2
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اما مسیر نوآوری غیرخطی که در چیدمان بومزیست نوآوری قرن بیست
و یکمی در جریان است موجب میشود که دانشگاه بتواند از میوههای مُد
 2نوآوری که شامل تنوع ،ناهمگنی و پلورالیسم در مدلهای گوناگون
دانش و نوآوری است بهره گیرد و از پیوند دادن آنها با یکدیگر از طریق
ساختار شبکهایِ همتکاملی ،سود جوید .بدین طریق ،بنگاهها ،دانشگاهها
(دانشگاههای نسل چهارم و پنجم) و دیگر سازمانها میتوانند (در یک
زمان) در چرخههای حیات فناوری چندگانه و متنوع در سطوح مختلف
بلوغ ،ورود نمایند و این از ویژگیهای مُد غیرخطی نوآوری است .در هر
صورت ،این در مُد غیرخطی نوآوری است که پیوند بخشهای گوناگون
مانند دانشگاهها و بنگاهها به تندی انجام میشود و پیوند یافتن مراحل
گوناگون ( R&Dبرای مثال پژوهشهای پایه و توسعة تجربی) ،به صورت
بالدرنگ ،انجام میگیرد (.)۵۵
منظری دیگری که از نشانگان حضور نوآوری غیرخطی (مد  )2در
دانشگاههای نسل پنجم در تاروپود بومزیست نوآوری  FREIEاست ،وجود
مفهوم استخدام متقاطع 1میباشد .استخدام متقاطع به عنوان یک تیپ از
استخدام چندگانه است که یک فرد ممکن است همزمان توسط دو سازمان
(یا حتی بیشتر) استخدام گردد به گونهای که یک سازمان میتواند نزدیکتر
به تولید دانش باشد و سازمان دیگر در طیف کاربردی دانش (نوآوری) قرار
گیرد؛ چنانچه این سازمانها از بخشهای گوناگون باشند آنگاه استخدام
Cross-employment

1
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متقاطع میتواند به صورت شبکهسازی فرابخشی 1عمل نماید .استخدام
متقاطع میتواند بین بخشهای گوناگون و رشتههای متفاوت علمی با
رشتههای علوم انسانی و هنر پل برقرار سازد و بدین طریق فعالیتهای
فرابخشی ،فرارشتهای و نیز میانرشتهای ظهور یابند .این موازیگری و پیوند
یافتگی به حلقههای حیات فناوری چندگانه و متنوع ،از ویژگیهای دانشگاه
نسل پنجم خواهد بود؛ که بدینسان میتواند استراتژیهای همزمان پیوند
متقاطع چرخههای حیات فناوری گوناگون را توسعه دهد (.)۴8

تصویر  :۵2نظامهای چندالیة نوآوری:
انباشت عملکردی (غیرفضایی) و جغرافیایی (فضایی)
Trans-sectoral networking

1
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ویژگی پنجم :متعهد به مردمساالری دانش
کوهن ،1پارادایم را به صورت اصول پایهای که بر آن یک تئوری نشسته
است تعریف میکند .وی بر جابهجایی یک مجموعه از تئوریها و پارادایمها
به مجموعة جدید دیگری تأکید دارد که این به معنای آن است که تئوریها
و پارادایمها ،نه تنها خود محصول زایش تکاملی هستند بلکه واقعاً به جای
تئوریها و پارادایمهای پیشین مینشینند .هر چند که این موضوع به
صورت قطعی اغلب درست است (به ویژه در مورد علوم طبیعی) ولی باید
به این نکته توجه داشت که یک همزیستی و همتکاملی پارادایمها
(تئوریها) نیز امکانپذیر است .این پدیده نشان میدهد پارادایمها و
تئوریها میتوانند به صورت متقابل از یکدیگر یادگیری داشته باشند .بر
این اساس ،ضمن پذیرش این مطلب که امکان جایگزینی یک پارادایم
اختصاصی دانش با پارادایم دیگر دانشی وجود دارد ،ارتباط میان مدهای
گوناگون دانش و نوآوری را ممکن است بتوان به صورت یک برهمکنش
ممتد و در حال انجام همزیستی پویا و در طی زمان یک همتکاملی
پارادایمهای مختلف دانشی نیز نگریست .این خود نشانگر این موضوع است
که در جوامع و اقتصادهای پیشرفتة دانشبنیان ،مدلهای خطی و
غیرخطی نوآوری میتوانند در موازات هم عمل کنند (۵6،۵1و .)۵8مُد 3
نوآوری به همزیستی و همتکاملی پارادایمهای گوناگون دانش و نوآوری
تأکید میورزد و ساختار بومزیست نوآوری فراکتال (همانند خودی) قرن
Kohn

1
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بیستم و یکمی  FREIEنیز این اجازه را به دانشگاههای نسل پنجم میدهد
که به عنوان یک سازمان دانشی نوین با سازمانهای همانند خود و یا
ناهمسان ،همزیست گردیده و همتکاملی بیابند و حتی این پدیده تا آنجا
اهمیت مییابد که بقا ،حیات و توسعة این دانشگاهها و یا اینگونه نظامهای
دانشی ،بسیار به شیوههای همتکاملی ،همزیستی و همکاری توأمان با رقابت
آنها بستگی دارد .از این رو ،در این بومزیست که با جامعه و اقتصاد
پیشرفتة دانشبنیان پیوست دارد ،پارادایمهای دانشی متنوع و ناهمگن
(همچون پلورالیسم سیاسی در فضای سیاست) با یکدیگر زیست کرده و
همتکاملی مییابند و به این نوع ارتباط همپوشانی« ،مردمساالری دانش»
میگویند (.)20
مردمساالری دانش ،از منظرهای مارپیچ چهارگانه است که در کنار
جامعة دانش جای میگیرد و در مارپیچ پنجگانه و دانشگاههای نسل پنجم
نیز نمود برجسته مییابد زیرا توسعة پایدار و اقتصاد دانشبنیان به
همتکاملی اقتصاد دانش ،جامعة دانش و مردمساالری دانش ،نیاز دارد و از
سوی دیگر ،خلق دانش (پژوهش) و کاربرد دانش (نوآوری) ،بسیار به ستون
مردمساالری دانش ،نیازمند است (.)۵0
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تصویر  :۵3خلق ،انتشار و استفاده از دانش در یک اقتصاد و جامعة گلوکال ( )Glocalدانش

از آنجا که پلورالیسم (کثرتگرایی) در تولید دانش با پلورالیسم
سیاسی ،در فضایی آکنده از مردمساالری ،در گفتمان است ،چنین
مینماید که یک همتکاملی مردمساالری با نظام تولید دانش و نوآوری
روی میدهد .از آنجا که وجه غالب برای مارپیچ پنجگانة نوآوری و
دانشگاههای نسل پنجم ،پرداختن به محیطزیست است ،آنها بیشتر از
دانشگاههای نسل چهارم و مارپیچ چهارگانه به مردمساالری دانش نیاز
دارند زیرا در یک فضای مردمساالر بهتر میتوان به زمینة محیط زیست
جامعه پرداخت تا در فضای غیرمردمساالر ( .)۵۵از این رو ،یک دانشگاه
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نسل پنجم که پرداختن به محیطزیست طبیعی برهمکنشهای اجتماعی
را سرلوحة کار خود قرار داده است و به همتکاملی و همزیستی
پارادایمهای دانش ارج مینهد ،هم خود فرآوردة این مردمساالری دانشی
است و هم متعهد به رشد آن و ایجاد تنوع در مردمساالری؛ زیرا این تنوع،
تنوع در دانش را مورد حمایت قرار میدهد .در اینجا پیچیدگی دانش و
مردمساالری با یکدیگر مالقات کرده و گرد هم میآیند و موجب خلق
گونهای پرکیفیت از مردمساالری میشوند که دانشبنیان است
(مردمساالری دانشبنیان) .در واقع ،مردمساالری دانش است که بهترین
فضا را برای رشد و شکوفایی خالقیت فراهم آورده و به عنوان قوة محرکه
برای حرکت دیگر زیرسیستمهای مارپیچ پنجگانة نوآوری میشود (.)۴7
نتیجهگیری
 /1در مدل های نوین تولید دانش و نوآوری ،به ویژه مدل مارپیچ
پنجگانة پیشنهادی کارایانیس و کمبل ،دانشگاههای نوینی خلق میشوند
که برازندة نام نسل پنجم دانشگاهها خواهند بود .با وجود چالشهایی که
این دانشگاهها در آینده با آنها روبهرو میباشند ،مانند گذشته ،آنها نقش
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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تصویر  :۵۴سیر تکامل نوآوری و تولید دانش

 /2بومزیست نوآوری که دانشگاههای نسل پنجم در آن زیست
می کنند دیگر متکی به نوآوری خطی نبوده و یک همبستگی میان
مدلهای خطی و غیرخطی نوآوری (مُد  3تولید دانش و نوآوری) در آن
مشاهده خواهد شد که این همبستگی روابط بسیار پیچیده ،زاینده و
شگفتآوری را در عرصة تولید دانش خلق خواهد نمود.
 /3دانشگاههای نسل پنجم که به شیوة مُد  3به تولید دانش و نوآوری
میپردازند ،یک سطح ارتقاء یافته از دانشگاههای کارآفرین را عرضه
خواهند داشت؛ زیرا همگام با نشان دادن کیفیات یک دانشگاه کارآفرین،
ویژگیهای ساختاری و عملکردیای را در بومزیست قرن بیست و یکمی
از خود نشان خواهند داد که آنها را همچون سازمانهای نوین دانشی
بسیار مناسب جهت پیشبرد اهداف تولید دانش جلوه مینمایند.
 /۴دانشگاههای نسل پنجم از آنجا که نوع پیشرفتة دانشگاههای
کارآفرین هستند در حیات بومزیستی خود بسیار وابسته به استقرار و
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گسترش سازمانهای کسبوکار تیپ بنگاهی آکادمیک خواهند بود که
هدف ارتقاء نوآوری را در سرلوحة کار خود قرار دادهاند .بنگاه آکادمیک،
یک تیپ از بنگاههایی است که بر تشویق ،حمایت و توسعة تولید دانش
(پژوهش ،پژوهش و توسعة تجربی و  )R&Dو کاربرد دانش (نوآوری)
تمرکز دارد.
در واقع ،بنگاه آکادمیک ،یک طراحی جدید برای کارآفرینی در
ن رانش یافته با نوآوری است ( .)۵9این نشان میدهد
اقتصاد دانشبنیا ِ
که برای ظهور تمام پتانسیلهای دانشگاه نسل پنجم ،بازیگران و نهادهای
دیگر قرن بیست و یکمی نیاز است که بتوانند خود را با مفاهیم
دانشگاههای نسل پنجم تطابق دهند.
 /۵مأموریت دانشگاههای نسل پنجم در تولید دانش ،انجام
پژوهشهای بنیادی در زمینة کاربردی است و این نیاز به حمایتی
میانرشتهای و فرارشتهای دارد .در این نوع دانشگاهها ،فرارشتهای همیشه
به اشکال کاربردی دانش اشاره دارد و روح حاکم بر دانشگاههای نسل
پنجم ،رهیافت میانرشتهای و فرارشتهای خواهد بود.
 /6از آنجا که مفهوم دانشگاههای نسل پنجم با فرارشتهای و نیز نظام
تولید دانش مُد  3آمیختگی بیانتهایی دارد؛ برای حیات این دانشگاهها،
ساختاری پیچیده و بومزیستی ویژه نیاز است .این بومزیست یک بومزیست
فراکتال (همانند خود) پژوهش ،آموزش و نوآوری است .در واقع ،دانشگاههای
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نسل پنجم در رهیافتی چندالیه 1به تولید دانش و نوآوری میپردازند.
 /7قالب ساختاری برای عملکرد دانشگاههای نسل پنجم به صورت
نظامی چند سطحی ،چند نمایی ،چند گرهای و چند عاملی از نظامها است.
نظامهای تشکیل دهنده شامل :فراشبکههای نوآوری( 2شبکههای
شبکههای نوآوری 3و خوشههای دانش) و فراخوشههای

دانش۴

(خوشههای شبکههای نوآوری و خوشههای دانش) ،به عنوان عناصر
ساختاری میباشند که به شکل ساختارهای نوآوری و تولید دانش فراکتال
آشوبناک ۵سامان مییابند .در این نوع ساختار ،انباشتی از ذخیرة جریان
سرمایة انسانی ،اجتماعی ،عقالنی و مالی و نیز نمادهای فرهنگی و فناورانه
وجود دارند که با یکدیگر تکامل یافته ،همتخصصگرایی مییابند و به
رقابت توأمان با همکاری 6میپردازند.
 /8برای ظهور و عملکرد دانشگاههای نسل پنجم به یک محیط
اجتماعی مردمساالر جهت کارآفرینی پایدار و رقابت نیرومند نیاز است و
هیچگونه جایگزینی برای مردمساالری نه هماکنون بلکه در آینده نیز
وجود نخواهد داشت .زیرا مردمساالری ،دانش و نوآوری را در چهارچوب
مردمساالری دانش ،مورد تشویق قرار میدهد.
1

Multi-level
Innovation meta-networks
3 Networks of innovation networks
4 Knowledge meta-clusters
5 Chaotic fractal
6 Co-evolving, co-specializing and co-opeting
2
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 /9حساسیت زیستمحیطی و اکولوژیک ،پیشران کلیدی برای خلق
دانش و نوآوری میباشد و این از وظایف دانشگاههای نسل پنجم است که
این حساسیتهای محیطی و اکولوژیک را به موفقیتهای اقتصادی ،رشد
اقتصادی و توسعة اقتصادی ،تبدیل کنند.
 /10در دانشگاههای نسل پنجم ،اقدامات حفاظت از محیطزیست به
عنوان یک برونداد و نیز سرمایهگذاری در رشد اقتصادی و توسعة
اقتصادی قلمداد میشود .در واقع در طوالنیمدت ،دانشگاههای نسل
پنجم با ترکیب توسعة اقتصادی دوستدار محیطزیست و اکولوژی با
توسعة پایدار ،رشد اقتصادی را در عرصة ملّی موجب میشوند .زیرا توسعة
اقتصادی درازمدت و توسعة پایدار ،بر حساسیت اکولوژیک و
زیستمحیطی استوار میباشند و در این فضا است که پتانسیلهای رشد
اقتصادی باالتر و پایدار فراهم میگردد و این همان است که به اکولوژی
اجتماعی معروف است.
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