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چکیده:
جهددانی شدد وظهوراقتصددا انش ،رتعریف مج وتوسددعه نقددش انشددگاهها ،سددهم عمدد ه ای رجامعدده اشددته اسددت .فعالیتهددای
انشددگاههاازآموزش(مأموریت اول) ،و پژوهش(مأموریددت وم) ،ر حددال گددمرازمفهوم مأموریددت سددوم بدده مأموریددت چهددارم جهددت
شناسددایی تعددامالت بددین انشددگاههاباجامعه وخلددق مشددتر بددرای پایدد اری اسددت .انشددگاه هددا ر ایددن گددمر همددواره ر تحددول از
انشددگاه کددارآفرین بدده انشددگاه تحددولی بددو ه اندد  .توانمن سددازهای عمدد ه نوآوری(خلددق مشددتر و اسددتاراد انددش ،جسددتجوی
فرصت وظرفیت سدازی) ،اصدول اساسدی مدارپیچ سده و چهارجانبده و نقشدی کده انشدگاه هدا از راه مأموریدت سدوم و چهدارم رجهدت
توسددعه ظرفیتهددا و حمایددت از تغییددر مفهددوم نددوآوری از طریددق رویکددر راهبددر تاصددگ گرایددی هوشددمن انه ارند  ،مور بررسددی قددرار
گرفتدده اسددت .بدده چن د مطالعدده کدده بدده نقشددهای انشددگاه هددا ر رویکددر تاصددگ گرایددی هوشددمن انه پر اختدده ان د مددور بررسددی
قرارگرفتدده اندد  .از منظددر سیاسددت نددوآوری و اشدداراتی ر مددور مسددای و روندد ها باصددود رکشددورهای رحددال توسددعه پر اختدده
ش ه است.
کلمات کلی ی :راهبر تاصگ گرایی هوشمن انه ،مأموریت سوم وچهارم ،نقش های انشگاه ،اکوسیستم نوآوری ،مارپیچ سه و چهارجانبه،
سیاست نوآوری
پیشرفتهای صرف فناورانه  -2ارزش ایجا ش ه از راه تعام
-1مقدمه:
جهانی شدد

و ظهور اقتصددا

انش ر تعریف مج

و

توسعه نقش انشگاه ها ،ر جامعه سهم اشته است .همراه
با آموزش یا ت ریس(مأموریت اول)و پژوهش(مأموریت وم)،
مفهوم مأموریت سوم برای شناسایی تعامالت بین انشگاهها
و مابقی جامعه ارائه ش ه ا ست .به طور معمول ،کارب ست
های عملی این مفهوم عم تاً اشاره به انشگاههای کارآفرین
اسدددت جایی که انتقال ف ناورانه ،حق ث بت اختراعات و
شددرکتهای زایشددی ه فشددا بهبو عملکر منطقه ای یا
اقتصددا

ملی و نیز برتری مالی انشددگاه و اعضددای هیأت

علمی آ است .چنین رویکر ی تا ح و ی مح و به جنبه
اقت صا ی و مالی تو سعه ا ست و ر محا سبه این موار با
مشددک مواجه می شددو  -1.مشددارکتهای محلی آنسددوی

با جوامع محلی ،نه مربوط به اکو سی ستم ک سب و کار -3
سهم انشگاهها ر فرآین نوآوری ر جامعه شناسایی خلق
مشدددتر

برای پارا ایم پای اری جهت تأکی بر این خالء

شروع ش .خلق م شتر

به نبال توسعه نقش ان شگاه ها

اسدت .این نقش ج ی  ،مأموریت چهارم انشدگاه ها جهت
مشددارکت چن ذینفعی مکا محور و جهت تأکی و ح
موضدددوعات واقعی نیای پیچی ه اسدددت.جهت ر

این

ی گاه ،م ل مارپیچ سه جانبه به م ل مارپیچ چهار جانبه
توسعه می یاب و این رویکر م سای پیرامو ماهیت تقا ضا
را باز نگه می ار و نوآوری را از جهت فناورانه مح و به
تمرکز اجتماعی بیشددتر سددو می ه  .انتقال به سددمت
مفهوم مأموریت ج ی

رک

انشدددگاه ها اتفا میافت .
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فصلنامه صنعت و انشگاه ،سال هم ،شمارههای  33و  ،33بهار و تابستا 1333

م بنددای S3یددارا ه بر تاصدددگ گرا یی هوشددد من د

اندده1

انتظددار مددی رو

ر توسددعه قلمددرو جددایی کدده خددو

رآ

تعام ذینفعا و بازیگرا محلی جهت اطمینا از این مور

قددرارر ارندد  ،مشددارکت کنندد  .ایددن مفهددوم بدده ظهددور

اسددت که محوریت اولویت ها توسددعه اقتصددا ی منطقه ای

 glocalizingتغییددر کددر ه اسددت.یعنی مسددیر جهددانی

بو ه و مبتنی براجماع است.

سددازی و محلددی سددازی فرآیندد های پیچیدد ه ،یرخطددی

ر توسددد عه راهبر تاصدددگ گرایی هوشدددم ن ا نه ،نقش

و پویای ایجا

ان شگاهها فراوا و عمیق ا ست ولی ر پارا ایم فناورانه این

مندداطق و ذینفعددا اسددت .ر سددطا منطقدده ای ،امددروزه

نقش نا ی ه انگا شته ش ه ا ست .ان شگاه ما سراتا برنامه های

انشددگاهها بایدد بددا توسددعه و تشددکی گددروه هددا یددا

چالش برانگیز برای توسدددعه مأموریتهای سدددوم و چهارم را

گروههایی از م لفده هدای مربدوط بده جغرافیدایی کده مدی

عملی کر ه اسددت .این انشددگاه جهت توسددعه اقتصدد ی و

توانن به طدور خداد بده عندوا چدالش بدزرا اقتصدا ی

پای ار ر ک منطقه تال شهاو فعالیتهایی را صورت ا .چن
آموخ ته از این م طال عه و نیز م طال بات یگر وجو

انش کده شدام شدبکه هدای بدین المللدی

به کار گرفتده شدون  ،رگیدر شد ه و بدا آ تعامد

ار  ،به

اشدته

باشن .

طور مثال چگونه ان شگاههای علوم ان سانی و اجتماعی می

از لحددات تدداریای ،انشددگاهها بددا ه د ف تعلددیم و تربیددت
بعنددوا هدد ف اصددلی خددو تأسددیس شدد ه ان :تدد ریس
فعالیت اصدلی آنهدا بو (مأموریدت اول).طدی قدر ندوز هم،
بددا اولددین انقددالی صددنعتی ،پددژوهش ر فعالیتهددای اصددلی
انشددگاه(مأموریت وم)قددرار اشددت.پس از هدده ،1391
ظهددور مأموریددت سددوم یکددی یگددر از نقدداط عطددف ر
تکام د مطالعددات مربددوط بدده نقددش انشددگاها ر جامعدده
بو .با ایدن انقدالی"علمدی" وم ،مد ل انشدگاه کدارآفرین
3وار گفتمددا علمددی شدد  .رایددن مدد ل ،انشددگاه بدده
مشددارکت تعامدد سدده جانبدده 2بددا صددنعت و ولددت مددی
پر از و به راهبدر مبتندی بدر ندوآوری و ر نتیجده رشد
اقتصددا ی منطقدده ای یددا ملددی کمددف مددی کندد .مفهوم
مأموریددت سددوم مددبهم اسددت و وابسددته بدده سدده جنبدده
مددرتبا اسددت .الددف) تنظددیم فعالیتهددای خدداد ر هددر
انشددگاه.ی) رجدده محصددور بددو جغرافیددایی یددا قلمددرو
د) چهدددار چدددوی نهدددا ی کددده ر آ فعالیدددت مدددی
کن (.منطقدده ای ،ملددی و یره.)...فعالیتهددای مرحدده سددوم
ر اص د بدده فعالیتهددایی اشدداره ار کدده تولی د  ،کدداربر ،
اسددتفا ه ،و بهددره بددر اری از انددش و سددایر تواناییهددای
انشددگاه را ر خددارد از محددیا انشددگاهی نشددا مددی
ه  .اساسداً شدام تمدام فعالیتهدایی اسدت کده مأموریدت

1

2

1

3

توانن مأموریت های ج ی خو برای پای اری اقتصدددا ی و
اجتماعی تحت حمایت راهبر ها و سددیاسددت های تاصددگ
گرایی هوشمن انه را انجام هن .

-2مبانی نظری در خصوص نقش دانشگاهها:
ر نیددای جهددانی ش د ه امددروزی ،انددش بدده مهددم تددرین
منبددع تبدد ی شدد ه و قددا ر بدده تفکددر مجدد

و نددوآوری

اقتصا هاسدددت .ر ایدددن زمینددده انشدددگاهها و م سسدددات
آمددوزش عددالی جهددت مالحظدده مجدد

نقددش خددو

ر

جامعددده و مشدددارکت ر توسدددعه منطقددده ای ،اقتصدددا ی،
اجتمدداعی و فرهنگددی مددور پرسددش قددرار مددی گیرندد .
جهانی ش

از نظدر آربدو و بنده وور  1بدا فرآیند منطقده

ای کددر  2همددراه بددو ه و از م سسددات آمددوزش عددالی
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ارائه الگو ر جهت شناسایی عوام موجو

رانکوباتورهای انشگاهی.....

اول و وم آ را پوشددش نمددی هدد .با ایددن حددال ایددن
مشددارکت ر کدد تقریبدداً بدده طددور انحصدداری از یدد گاه
اقتصددا ی مددور اسددتفا ه قددرار گرفتدده اسددت.به نظددر مددی
رس د ایددن تفسددیر بددرای رسددی گی بدده مسددائ متضددا و
پیچی ه مانند پاید اری کده چدالش هدا شدام  ،مالحظدات
اجتمددداعی ،اقتصدددا ی  ،سیاسدددی ،فرهنگدددی و محیطدددی
است ،بدیش از حد محد و باشد  .پاید اری آنقد ر وسدیع
و مبتنددی بددر آرزو اسددت کدده راه حدد هددای خدداد بایدد
توسددا بددازیگرا متعدد مانندد انشددگاهها ،ولتهددای
محلددی ،جوامددع ،بددازیگرا اقتصددا ی و جامعدده مدد نی
ایجا شو .
بدده منظددور کمددف بدده پایدد اری ،مهددم اسددت کدده ر
مشدددارکتهای مبتندددی بدددر مکدددا و مشدددارکتهای چنددد
ذینفعی کده قدا ر بده حد مسدائ نیدای واقعدی هسدتن
شددرکت کددر ه  ،انددش و مهارتهددایی ر حدد وسددیعی ر
بیددرو از محدد و ه انشددگاه قددرار ارندد  .انشددگاههای
یگددر سترسددی منحصددر بدده فددر بدده بهتددرین انددش
موجددو را ن ارندد  .بددا ایددن وجددو نقددش آنهددا ا لدددب
مشروعیت باشدی بده اندش ایجدا شد ه ر جدای یگدر
اسددت.این امددر نقددش مهددم و یددر قابدد شددناخت بددرای
انشدمن ا علدوم اجتمدداعی ار (.)1خلدق مشدتر بددرای
پایدد اری 1را بعنددوا کددارکر ج یدد مأموریددت چهددارم
نظریدده پددر ازی کددر ه ان د  .راین کددارکر ج ی د  ،م د ل از
انشددگاه کددار آفددرین بدده انشددگاه تحددولی 2ظدداهرمی
شددو ،که بعنددوا پلتفورم(چارچوی)چندد ذینفعددی تعامدد
ر جامعدده ر روندد مدد وام و متقابدد ایجددا و تحددول ر
نظر گرفته مدی شدو .خلق مشدتر بدرای پاید اری نشدا
هن د ه تغییددر پددارا ایمی مهم دی ر انشددگاه اسددت .انش
ر انشددگاه ندده تنهددا از راه انتقددال فندداوری و کددارآفرینی
گرایددی مشددارکت و سددهم ار  ،بلکدده بددا ذینفعددا ماتلددف
بددا هدد ف تحقددق توسددعه پایدد ار نیددز همکدداری ار .ایددن
ب ا معنی است کده انشدگاهها باید نده تنهدا بدا سیسدتم
کسب و کدار ولدت محلدی ،بلکده بدا جامعده وسدیع تدر ،از
راه ایجا مشدارکت حمدایتی بتواند همکداری بلند مد ت
را تقویت کن .
مقایسدده اولویتهددای کلیدد ی ر مأموریتهددای سددوم و ر
حال ظهور (چهارم)
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مأموریت ر حال ظهور(چهارم)

مأموریت سوم
کارکر

انتقال فناوری

خلق مشتر

ه ف

مشددددددارکت ر توسددددددعه
اقتصا ی

ایجدددا تحدددو ت اجتمددداعی بدددرای
مجسم کر توسعه اجتماعی

انشگاه کارآفرین

م ل
پارا ایم
انشها

انشگاه تحول گرا

منطق بازار و کارآفرینی

پای اری

عمدددد تاً علددددوم طبیعددددی و
مهن سی

امنددده گسدددتر ه ای از حدددوزه هدددا
شددام علددوم انسددانی و اجتمدداعی و
علوم مهن سی و طبیعی


رویکر



مدددد ل بسددددتر
نوآوری



مبتنی بر ابزار



چدددارچوی
زمانی

برای پای اری




پاسخ بده مسدائ
بصددددددددددورت
ج اگانه

کوتاه م ت تا میا م ت



م ل نوآوری باز
ذینفددع محددور و مبتنددی
بر مکا
جدددامع ،سیسدددتماتیف،
ر پاسدددخ بددده مسدددائ
بسیر زیا و امض
کدددداربر سددددیتماتیف
روشددددها و کانالهددددای
ماتلف

میا م ت تا بلن م ت

ائدددتالف بدددا متاصصدددا و یدددر
انشدددگاه،دقصدددنعت،
جامعد از
متاصصدددا
متاصصددانیوسازد انش
ده از طرید
ددگاههادوداری بددا
دیعد همک
ندددددددددوعبددر مفهددوم
تمرکددز
ولددت و جامعدده شددهری ر مقیددا
صنعت و ولت
مشارکت
برنامدده ماتلددف و فعالیتهددا ر انشد بزرا
دگاهها آ دداز شد ه و بدده
بددددازیگرا
انشگاه

خددارد از
جها

هیأت علمدی یدا انشدجویانی اعضدددای هیدددأت علمدددی /محققدددا ،
دددداطی و
ددددازمانهای ارتبد
گسددترشیریت
انشددگاهگددرفتن از م د
بددا کمددف
هددای
یریت،سدانشددگاه
یافتددهم است.
انشجویا
و ا اره انتقال فناوری

برنامده هدای

ر حدال افدزو

پاید اری واندیدا
برنامدهتاصصددی
دش علمددی
و چن رشته ای

توسددعه پایدد ار بدده برنامدده رسددی خددو و
گر اننددد گا



اندددش علمدددی
تاصصی

انشگاهی خو هستن .
عم ه


نوآوری فناورانه

انشددگاهها از

تنددوع حالتهددای تعامدد

مأموریتهددایدددددی و
نددددددوآوری فند
اجتماعی

اندددش منحصدددر بددده

اجتمددداع و یددددا گیری
مأموریددت ای
طریددقمتقاب فرا رشته


تحو ت محیطی

کده تد وین نقدش انشدگاه
باعد مدی
سوم /چهارم،
شدوکنتددرل
آزمایشددگاهی
محددیا
فندددداوری،

محیا

شدددد ه (پددددار

کاتالیست

مسئله فنی یا علمی

محددددیا نیددددای واقعددددی مکددددا
ویژه(جامعه ،شهر،منطقه و یره)

انکوباتورها)و یددا مشددارکت ر راهبددر
آمددوزش عددالی
هاوم سسددات
سرمایه گزارا ،
مسأله پای اری

ساتی همراه باش )2 (.
هوشمنحد انه
دددددقباثبددددددت
تاصگ گرایی 

اختراعددددددددددات
/ابتکارات/پرواندرددددهجامعددده  اندددش بنیدددا ،
تغییدددر نقدددش انشدددگاهها:
انتقددال فندداوری یددا توسددعه
ها
اقتصا ی
زایشدی،
حرکتهای
انشددگاهها بدده طددور فزاین د ه ای بددرای تبد ی پروژهش ود بد
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مشددداوره ،تولیددد
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بددرای حفدد وانتقددال انددش ایجددا شدد ه ،مشددارکت ر

پارا ایم سدددنتی)تا فعالیتهای سدددات(نز یف به فعالیتهای

توسددعه اجتمدداعی – اقتصددا ی نیازمن د تعامد نز یددف ب دا

کارآفرینانه)را شام می ش .فعالیتهای نوآوری و کارآفرینی

صنعت و ولت هستن .

مربوط هستن به :الف) توسعه اقتصا ی اجتماعی،منطقه ای

توجه به مأموریتهای انشدددگاهها و متعه کر
آن ها به معنی جایگزین کر
نی ست .ر مقاب

و تو سعه پای ار ان شگاه ها؛ی) افرا

نوع ج ی

آن ها با مأموریت های ق یمی

ان شگاهها نیازمن ترکیب فعالیتهای ج ی

اخ

ان شگاهها ،خو

انشگاهها و مربوط به انشگاه با محیا اطراف؛ د) فرآین و
انشگاه یا

نتایج تولی ،توزیع و کاربست انش؛ )کسب سو

جهت انجام مأموریتهای ج ی هسددتن  ،ر حالیکه ر حال

شدددر کای آ و توسددد عه اجت ماع اطراف آ و ه) تکم ی

انجام فعالیتهای مربوط به مأموریت ا صلی خو ه ستن  ،نیاز

مدأموریتهدای انشدددگداه و روابا آنهدا بدا جدامعده انش

به تکمی و انجام همزما این مأموریتها و تعام نز یف با

بنیددا ( .)3را امدده،نقش انشدددگدداههددا از ی د گدداههددای

صددنعت و ولت  ،به معنی و مسددتلزم تغییرات ر کارکر و

تغییرمأموریت ها،سددیاسددت های نوآوری ،شددیوه های انش

ساختار ان شگاهها ا ست.تنظیم و آرایش مج
ج ی و سنجی

شام فهم

مأموریت های سنتی آموزش و پژوهش و

تغییرات رو سازمانی ا ست که بی شتر منجر به بین ر شته
ای ش

وترکیب سیاست خواهیم پر اخت.

و م شارکت با ولت و صنعت ،شیوه های ج ی

-3نقش های دانشگاهها ازمنظردیدگاههای مختلف:
1-3نقش دانشگاههاازمنظرتغییرمأموریت

ها4

حاکمیت 1وظرفیت های م س سه ای 2ج ی می شون .این

انشگاه هاجهت رویارویی باچالش ها ،به سمت انقالی های

تغییرات ر ان شگاهها اهمیت ا سا سی ر ا بیات اخیر پی ا

انش را

کر ه و می توا آنها را از ی گاه نوآوری و کار آفرینی مور
بح

انشدددگاهی رفته ان  .انقالی اول مأموریت تولی
ازطریق پژوهش به مأموریت سددنتی حف

و انتقال انش

قرار ا .مطالعات نشدددا می ه ن تغییراتی که ر

افزو  .س س انقالی وم ،تو سعه اقت صا ی و اجتماعی را به

انشگاهها اتفا می افتن  ،به شک فعالیتهای نوآوری و کار

عنوا مأموریت سوم انشگاه ها ،عالوه برت ریس و پژوهش

آفرینی جلوه و بروز می هن .این فعالیت ها هم شدددام

بوجو آور  .این ب ا معنی اسددت که انشددگاه ها رجامعه

فعالیتهای سددنتی نوآوری و کار آفرینی که بیشددتر مرتبا با
توسعه اقتصا ی هستن و همچنین فعالیتهایی که مربوط به

انشددی عالوه برحف وانتقال انش ،نیازمن تولی
فراهم آور

انش و

کاربر آ هسددتن  .عالوه براین انشددگاه ها

توسدددعدده اج تمدداعی و پددای د ار هسدددتن د  .فیل وت و

رجامعه ان شی برای تو سعه اجتماعی ،اقت صا ی نیازمن

هم کارا  )2111(3یف پیوسددد تار از ف عالیت های نوآوری ر

تعام نز یف باصددنعت و ولت هسددتن که مسددتلزم تغییر

انشدددگاهها را تعریف کر ن که فعالیت های نرم(نز یف به

رکارکر و ساختار ان شگاه ها ست .تغییرات شام فهم

1

governance and management
institutional capacities
3
Philpot et al
2

missions

4
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وسدددنجه های ج ی رمأموریت های سدددنتی وپژوهش

و جغراف یایی 2هسدددت ن و ا ما ر رویکر چ هارم ،تعریف

وتغییرات سدازمانی رونی اسدت که موجب بین رشدته ای

مرزهای اکوسددیسددتم واینکه آیا جغرافیایی هسددتن یاخیر،

 ،م شارکت با ولت و صنعت ،روش های ج ی حاکمیت

م شک ا ست .اکو سی ستم یف ا ستعاره ا ست نه یف سازه

ش

وم یریت قابلیتهای سدددازمانی ج ی وتغییرفعالیتهاونقش
ها ربین وم یا

بازیگرا می شدددو  .تغییراتی که رو

انشددگاه ها رخ می هن خو مانیفسددتی رشددک

سات(.)3،8
-1-2-3خوشههه:تئددوری خوشدده رامایکدد پورتر راوایدد

هی

هدده 1331معرفددی کددر و مبتنددی برای د ه محلددی کددر

فعالیتهای نوآوری وایفای نقش میا بازیگرا ماتلف ش ه

اقتصا هاست که عمد تاً اشداره بده اقتصدا هایی اسدت کده

اسددت( .)2فعالیتهاعالوه برمشددارکت رتوسددعه اقتصددا ی

بدده واسددطه تجمددع جغرافیددایی فعالیتهددای مددرتبا توسددعه

رپددای د اری ( ،)3رتوسدددعدده منطقدده

مددی یابن .خوشدده هابدده ایددن منظورشددک گرفتدده اندد تا

واجتمدداعی ،بددای د

ای(2؛3؛،3؛،3؛)2مشارکت ارن .

ازمزایدددای پیشدددنها ی راه مجددداورت جغرافیدددایی ماننددد

-2-3بررسی نقش دانشگاههاازمنظرسیاست نوآوری

اشدداعه انددش ،اعتمددا و همدداهنگی بهترمنفعددت کسددب

رویکر ها و مفاهیم ماتلفی که راهنمای سددیاسددت گمارا

کنند  .تعامد بددین شددرکتها نیددروی گر انند ه عمد ه مددی

ارن  .رمباح مربوط

باشدد  .گرچدده رقابددت ازاهمیددت کلیدد ی برخور اراسددت،

رحوزه سیاست نوآوری است وجو

به سددد یاسدددت ،کاربر این م فاهیم ج ی ق ب ازاین که

اماشدددرکتهای خوشددده باسایرشدددرکتها ر اخددد خوشددده

سددیاسددتگمار بطورواقعی فهم عمیقی ازموار قبلی اشددته

همکددداری مدددی کننددد  .بددداین وجو خوشددده هدددا شدددام

باشددد ن  ،ظهور می کن ن  .سددد یاسدددت نوآوری مفهومی

بددازیگرا

ولتددی و سددازمانهای یگرمانن ارائدده هندد گا

نسبتاًج ی است.موقعیت اقتصا ی ربساری ازکشورهاچالش

آمدددوزش واطالعدددات ،سدددازما هدددای پژوهشدددی ،ارائددده

زاسدددت و تفاوتهای منطقه ای ر عملکر اقتصدددا ی رحال

هندد گا حمایددت فنددی ومشددتریا هسددتن  .سیاسددت

افزایش ه ستن و سیا ستگمارا رامجبورمی کنن به نبال

هددای خوشدده بای د متمرکز برتوسددعه کلددی خوشدده هددا بددا

راههای ج ی ی برای تقویت وحمایت ازر ش وتو سعه با شن .

قابلیددت رش د و نددوآوری و تأثیرمثبددت برتوسددعه اقتصددا ی

سیاستهای نوآوری اثرمهمی براکوسیستمهای نوآوری ارن

منطقه ای باشن .

و بنابراین برخلق نوآوری های ج ی اثرگمارن  .رویکر های

-2-2-3سیسههتم هههای نههوآوری :ایددن رویکر ،جهددت

سیاست نوآوری به اختصارعبارتن از :خوشه ها ،1سیستمهای

رنظرگددرفتن تمددام بددازیگرا عم د ه کدده فعالیددت نددوآوری

نوآوری ، 2تاصگ گرایی هوشمن انه و اکوسیستم نوآوری.3

را شددک مددی هندد طراحی شدد ه اسددت .مبددانی ایددن

بطورکلی سه رویکر اول ر سیا ست نوآوری مبتنی برمکا

رویکر ازبح د سیسددتمهای نددوآوری ملددی فریمن ،ن د وال

clusters
innovation system

1
2

innovation ecosystem
Place-based and geographical

3
4
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ونلسددو طددی اوخر هدده  1391و1331وا بیددات خوشدده

ایجا مزیددددت منطقدددده ای باشدددد .پرورش فرایندددد های

سرچشددمه مددی گیددر  .ازنقطدده نظر یدد گاه سیسددتمی،

یددا گیری منطقدده ای،ظرفیددت جددمی سازمانی،نشددر انش

عملکر نددوآوری سددازمانها ،بدده کیفیددت سیسددتم و خددر ه

وایجا اعتمددددددا بین بددددددازیگرا

رمرکزسیاسددددددتهای

سیسددتم هددای آ وابسددته اسددت.یف سیسددتم نددوآوری

متمرکزبرسیستم نوآوری است.

مح و بدددده حددددوزه جغرافیددددایی چن شددددبکه نددددوآوری

-3-2-3تخصص گرایی هوشمندانه:

است.عناصددددرکلی ی سیسددددتم نددددوآوری ،شددددرکتها،

ابت ابعنوا مفهومی انشددگاهی ارائه شدد ،امابع به سددرعت

نشدددگاهها و یگرسدددازمانهای پژوهشدددی ،آژاندددس هدددای

برای مقص سیاست توسعه یافت.اولین بارتوسا فورای ووو

انتقال فنداوری ،سدازما هدای توسدعه مهارتهدا ،مشداورین،

آر  )2112(1ارائه ش و س س ر سال 2119تو سا گروه

سددازما هددای تددأمین بو جدده وسددازما هددای یرشددرکتی

تاصددصددی انش برای رشدد توسددعه یافت.تاصددگ گرایی

هستن .چن عنصرموسسدددددده ای رسیسددددددتم هددددددای

هو شمن انه رقلب سیا ستگماری اتحا یه اروپاقرار ار .این

نوآوری(بددده ویدددژه سیسدددتم هدددای منطقددده ای)مهدددم

مفهوم کامالًباشدددی اسدددت امااخیراً رزمینه هی منطقه ای

هسدددتن که عبارتنددد ازیا گیری موسسددده ای،حاکمیدددت

نیزب کارمی رو .این رویکر رمور ای جا یف راهبر نوآوری

مربوطدددده،مجاورت سددددرمایه ای وفرایندددد های نددددوآوری

برای یف منطقه بو ه و مبتنی بر ارایی های منطقه ای به

تعدداملی.چیزی کدده رایددن رویکددر مهم اسددت پیوندد های

منظوراستفا ه ه فمن ازایجا

رآم ازراه تمرکز برحوزه ها با

بین ایدن عناصراصدلی اسدت.این پیوند ها ،جریاندات اندش

قابلیت بیشددترنوآوری رآین ه اسددت.فراین ایجا رهبر و

واطالعات،سدددرمایه گدددماری جهدددت رآمددد زایی،جریانات

سیا ست گونه این رویکر  ،به معنی حمایت ازتجاری سازی

اقتدددد ار و شددددبکه هددددای مشددددارکت هسددددتن  .ایددددن

نتایج پژوهش،کارآموزی تاصددصددی برای نیروی کارمحلی،

رویکر همانطورکدددده بددددرنقش شددددبکه هاوایجا شددددبکه

برن سددازی مشددتر

وبرنامه های بازاریابی برای شددرکتهای

تأکی می کن ،توجده ار کده شدبکه هدا بیدرو ازمرزهدای

خوشه وحمایت سیاست برای ستیابی به مزیت بهترنوآوری

جغرافیدددایی سیسدددتم استمرار اشدددته باشن .سیاسدددتهای

بازاسددت .هرمنطقه یف ترکیب سددیاسددت واقعی برای پیون

ندددوآوری بای مح و بددده زمینددده اجتمددداعی-اقتصدددا ی

باراهبر کلی ،اه اف وطرس عم ایجا می کن .این رویکر

وسددیعتربو ه وحیطدده سیاسددت کلددی بای گسددتر ه تربددو ه
وم د یریت بای د ازحالت با بدده پددایین بدده حالددت شددبکه ای

مبتنی برمفاهیم منحصددربه فر بو  ،مرتبا بو
ا شتن ا ست .منح صربه فر بو

و ارتباط

ا شاره به اهمیت صنایع

اطدددددالس شدددددو .نوآوری ابدددددزارمهم سیاسدددددتگماری

موجو وهمکاری بابازیگرا منطقه ای بو ه وباشرایا سیاسی

م نظراست.سیاسدددتها بایدددد مبتنی برشناسدددایی تنددددوع

اجتماعی هماهنگ هسددتن .اصددول مرتبا بو ،تنوع واقعی

مربددوط بدده منطقدده وپایدده هددای انددش وکاربر آنهاجهددت
fory and von ark

1
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مبتنی برفناوری یافراین های ج ی است وعالوه براین اصول

نقش های عم ه انشدددگاهها برای طراحی و اجرای راهبر

براهم یت پیو ن م بانی انش موجو با یگر بازیگرا بیرو

تاصگ گرایی هوشمن انه عبارتن از:

ازمنطقه وایجا شدددبکه بصدددورت ملی وبین المللی تأکی می



سازن ه :2انشگاهها زمدانی کده مولد یدا سدازن ه

کن د ( .)11اصددددو لی کدده رز م یندده پ یون د و تعددام د

هسددتن  ،نقدداط قددوت آنهددا ندده تنهددا محد و بدده

انشددددگدداهددهددابدداصددددنددعددت و ولددت مددطددرس اسددددت

تاصددگ گرایددی پددژوهش فناوراندده اسددت ،نقدداط

ع بارت ن از بازیگرا (نحوه هم کاری بین انشددد گاه،صدددن عت

اتصدددال ضدددروری پیونددد بدددا پژوهشدددگرا و

وم یریت عمومی)،سدداختارها(وضددعیت سدداختارها،شددبکه

م سسدددات پژوهشدددی ر سرتاسدددر جهدددا را

ها،گروههای پژوهشددی وسددازما های مشددترکی که ررابا

نمددایش مددی هن د .ظرفیددت مول د بددو

آنهددا

های مشدددارکت ظهورمی کنن )،مح و ه ها( 1چه مح و ه

مربددوط بدده شددبکه هددایی اسددت کدده آنهددا بدده آ

هایی برای توسدددعه فیزیکی،مجازی واجتماعی ر سدددتر

تعلق ارن .

اسدددت)،سدددازما های ج ی (مانن پارکهای علمی وفناوری
وانکو باتور ها،یعنی این که بازیگرا



جدددمی کننددد ه :3انشدددگاهها همچندددین مدددی

ج ی چگو نه رمنط قه

توانن از ایجدا ظرفیدت جدمی ر منداطقی کده

ظهورمی کنن ) ،انتقال انش وفناوری وخلق م شتر (یعنی

رآ قددرار گرفتدده ان د حمایددت کنن  .انشددگاهها

کارکر نوآوری ،اختراع و ...ر انشدددگاههاو...چگونه اسدددت )،

باید از طددر ماتلددف ظرفیددت جددمی مشددارکت

سیا ستها(آیاابزارهای مالی ج ی ،حمایت ازم شارکت ،سنجه

اشددته باشددن مانند تضددمین نمایند گی کسددب

هددای ح قو مددا ل کیددت ف کری واصدددالحددات،مددا لیددات

و کددار و مشددارکت منطقدده ای ،ایجددا مکانهددای

بر رآم یاقوع ومقررات رجایگاه خو قرار ارن ).مارپیچ سدده

خنثدددی بدددرای جلسدددات شدددبکه و رویددد ا های

جانبه یگر رزمینه تاصدددگ گرایی هوشدددمن انه کفایت

منددابع بددرای افددزایش

ن ار وبرای کار ر زمینه مارپیچ چهارجانبه،اصددد

کسددب و کددار و اشددترا

یگری

نیزپی شنها می شو وآ ا ص م شارکت ا ست.یعنی جامعه

تبا ت.


مشارکتی :2بدی طرفدی انشدگاه یدف ارایدی ر

شدهری تعام کنن ه برپایه انش وتاصدگ چه نقش هایی

مشددارکتهای منطقدده ای ر نظددر گرفتدده مددی

اکو سی ستم نوآوری منطقه ای بازی

شددو  .انشددگاهها کمتددر تحددت تددأثیر تنشددهای

جهت هو شمن ترکر
می کنن )3(.

سیاسی یا تجاری قدرار مدی گیرند و بیشدتر بدی

-1-3-2-3نقش های دانشگاه ها در راهبردتخصص گرایی

طرف 3و مستق هسدتن  .ایجدا ایدن ارایدی هدا

هوشمندانه:

جهدددت توسدددعه مدددرز گسدددترا یدددا عددداملین
premises
generative

1

3

2

4

absorptive
collaborative
5
super parter
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تغییر1یعندی افدرا ی کده مدی توانند

ر حیطده



هددای انشددگاهی ،کسددب و کددار و اجتمدداع کددار

هوشددمن ی و هددوش ر معددانی ق د یمی تفکددر و

کنن و تجهیز آنهدا بده مهارتهدای زم بسدیار بدا



رهبددری :2انشددگاهها همچنددین مددی توانندد

یددا گیری :یددا گیری از طریددق انجددام ا  ،3ندده
بر پایده برنامده رسدی ،یدا گیری ر اکوسیسدتم

ر

ایجدددا رهبدددری منطقددده ای ،از راه حمایدددت از

و نیز ربار اکو سیستم.


پددیش بینددی :3انشددگاهها بایدد آیندد ه نگددری

توسددعه رویکددر مبتنددی بددر مکددا  ،ر رهبددری

فعددال ، 2جسددتجوی پددیش بینددی ، 9تسددهیالت

منطقدده ای و ایجددا چشددم ان د از مشددترکی کدده

هش ار اولیه 3بدرای منداطق و جدوامعی کده آنهدا

ریشه ر منحصدر بده فدر بدو
کنن  .انشددگاه از طریددق پیوندد

ار مشدارکت
ا

شددرکای

ارائه می هن  ،را حف و نگه اری کنن .


نس د هددای آین د ه :11کمددف بدده جوانددا بددرای
بددرای فرصددتهای آیندد ه هددای

آمددا ه شدد

ممکددن ،آ طددور کدده ظدداهرمی شددون  :ه د ایت

یددا گیری ماتلددف بدده منظددور ایجددا سددازما
یددا گیری پایدد ار بددا قابلیددت توسددعه مدد اوم
ظرفیددت رهبددری منطقدده ،بدده توسددعه مشددارکت
یا گیری منطقه ای کمف کنن ()2



انستن.


اهمیت است.

انش :پیون منطقده بدا اندش و فهدم و افدزایش

کددر  ،11مربیگددری ،12ایجا شددرایا ، 13توسددعه
شایستگی 12و ظرفیت سازی.13
 3-3نقههش دانشههگاه هاازمنظرشههیوه هههای
دانشی
انش حالت  3و سیستم نوآوری

همچنددددددین نقددددددش ارائدددددده هندددددد ه

مفاهیم سیستم تولی

پلتفورم(چارچوی)تبددددا ل انددددش 3نیددددز ر

مارپیچ چهارجانبه توسا کارایانیس و کم ب معرفی ش ن

توسددعه فرآین د تاصددگ گرایددی هوشددمن انه ر

و جهت بازنمایی تحول حالت  ،1حالت  ،2و مارپیچ سه جانبه

منطقددده حدددائز اهمیدددت اسدددت و عناصدددر و

انش با ه ف

ر نظر گرفته ش ن  .تئوری حالت  1و  2تولی

فعالیتهای زیر را شام میشو :

برجسته کر

ارتبدداط :2برقددراری ارتبدداط نسدد هددا ،ارتبدداط

اواسا قر  21ظهور کر  ،توسعه یافت .تولی

افددرا بددا فرآین د ها ،ارتبدداط انددش بددا فرآین د ها

نوع ج ی ی از تولی

یا حالت  ،1اشاره به تولی

انش علمی که ر
انش سنتی

ر محیا انشگاهی مبتنی بر

انش علمی ار  .م ل خطی است ،از این لحات که انش

و ارتباط شرکای اکو سیستم با یک یگر .

مرحله به مرحله از پژوهش بنیا ی اجرا ش ه ر انشگاهها
1

9

2

10

boundary spanners or change agents
leadership
3
knowledge exchange platform provider
4
connection
5
Learning by doing
6
Anticipating
7
proactive foresight
8
for- search

early warning facilities
Generation of future
11
guiding
12
coaching
13
condition-creation
14
competence-enhancing
15
capacity building
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رانکوباتورهای انشگاهی.....

تا کار بست ر صنایع ر شرکتها بعنوا توسعه ازمایشگاهی

وتحول مشتر

تحول پی ا می کن  .از طرف یگر حالت  2که یر خطی

ها  ،فرصت تعام ویا گیری ازهم یگررافراهم می کن  .حالت

است ،با ویژگی انش تولی ش ه ر زمینه کاربست ،فرارشته

 ،3به سیاست های با به پایین ولت ،انشگاه ،صنعت و نیز

ای ،ناهمگونی و تنوع سازمانی  ،مسئولیت اجتماعی و بازتابی

سیاست های پایین به با و ابتکارات اجتماع محلی اجازه می

و کنترل کیفیت ،مشاگ می شو  .طبق این مفهوم ،مهم

ه که هر یف ی گاه واقعی محکمی ارائه کنن  .آرزو با

است که انشگاهها و صنعت علم و فناوری با هم پیون ی

این مفهوم ،فشار به سمت ی گاه توسعه پای ار است که

نز یف اشته باشن  .تولی کنن گا و کاربرا
فراین ایجا

انش ر ک

پارا ایم های انش  ،به پارا ایم هاوتئوری

نوآوری ،کارآفرینی و موکراسی را با خو به همراه ار  .به

انش با هم مرتبا هستن  .باش انشگاه یا

عبارت یگر حالت  3موکراتیزه کر

نوآوری را از راه نظم

آموزش عالی حالت  ،3همزما بر طبق اصول حالت  1و 2

جامع تشویق می کنن  .افرا  ،فرهنگ و فناوری ،جهت ایجا

عم می کن  .بطور کلی حالت  3اشاره به سیستم تولی

خالقیت ،اختراع و شتای هی به نوآوری ر رشته های علمی

انش  Glocalکه شام
بازیگرا

ارتباطات بین

و فناورانه با یک یگر تعام می کنن  .این هما جایی است

متراکم کر

ر سطا منطقه ای یا محلی و نیز ارتباطات گستر ه

که ر تحول گامهای مفهوم مارپیچ سه جانبه به سمت
مارپیچ چهارجانبه به نباآل

ر شبکه های نوآوری جهانی است می باش  .ر حالت  3مث

هستیم .مارپیچ چهارجانبه

حالت  ، 2بر فراین های موازی که ر آ پژوهشهای بنیا ی،

عالوه بر انشگاه ،صنعت و ولت ،جامعه شهری و جامعه

کاربر ی و آزمایشگاهی همزما انجام می شون تاکی می

مبتنی بر رسانه و فرهنگ را بعنوا یف هلیکس بر سیستم

کن  .شرکت انشگاهی 1و انشگاه کارآفرین 2اشاره به تاکی

نوآوری اضافه می کن  .جامعه شهری و اجتماع ،انسانی

بر این است که چگونه صنایع و انشگاه ها ویژگی های

هستن که از انش استفا ه کر ه و بکار می برن و از این رو

یک یگر را که اهمیت حالت  3را می رسان  ،را به عه ه می

ر ان یشه مشارکت ر زمینه و تجربیات خاد یف منطقه

گیرن  .نگاه از ریچه شرکت ها که عبارت از توانایی شناخت،

هستن  .بر طبق آ  ،مارپیچ چهار جانبه اشاره به فهم گستر ه

جمی و استاراد انش ،برای ارتقاء راز م ت آنها است بی

انش ار و فرهنگ ،هنرها ،رسانه ،ارزشها و سبف

نهایت مهم است .یف راه عم

تولی

با این شیوه ،استا ام و

زن گی را مطرس می کن  .این عوام  ،همچنین شام روشی

ر انشگاهها یا تشویق تحریف پمیری

است که رسانه واقعیت اجتماع آنرا می ساز  ،چو انتظار می

بین کارکنا شرکتها و انشگاههاست .حالت  ،3همچنین

ر

بکارگیری کارکنا

فرصت تکام مشتر

پارا ایم های انش ماتلف را می

رو بر محیا خال

ر منطقه ای خاد و به نوبه خو

سیستم نوآوری تاثیرگمار  .محیا های انشی خال وکال

ه  .بر طبق یف پارا یم ج اگانه ،فقا توانایی مح و ش ه
ای جهت تبیین پ ی ه ای خاد ار  ،رحالی که همزیستی
Academic firm

1

Entrepreneurial

2
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خال  1مفاهیم مرتبا ر این زمینه هستن  .از نظر کارایانیس

-3مارپیچ سه جانبه  :پوشش مارپیچ سه جانبه ،م لی ر

و کم ب  ،چهارمین مارپیچ ،بر نیاز به سیاست نوآوری ،به

سطا ساختار اجتماعی به منظور تبیین حالت  ،2بعنوا

منظور عرضه خو به جامعه از راه رسانه ،مشروعیت و به

انش علمی و رابطه ا

رسمیت شناخته ش

تاکیم می کن  .این مهم است زیرا

ساختار نوظهور تاریای جهت تولی

با حالت  ،1و عبارت از م ل شبکه های سه جانبه و

حمایت پای ار و تقویت انش و نوآوری ر اقتصا و اجتماع

سازمانهای ورگه روابا انشگاه -صنعت -ولت.

گلوکال مستلزم حمایت اساسی از توسعه و تحول فرهنگهای

-2حالت  :3مفهوم حالت  3بیشتر متمای به تاکی همزیستی

نوآوری است .انش  ،کلی موفقیت توسعه پای ار است .اساسا

و تحول مشتر م لهای ماتلف انش و نوآوری است .حالت

امروزه این فهم حاص ش ه است که ولت -ملتهایی که بر

 3حتی تش ی کنن ه چنین تکثرگرایی و تنوع حالتهای

پیشرفت جامعه ،رقابت پمیری سطا با ی اقتصا خو یا

انش و نوآوری است و برای پیشرفت جوامع و اقتصا ها

کیفیت بهتر و پا ی ار زن گی تمرکز می کنن  ،به نبال

ضروری است .این کثرت گرایی ،از فراین های یا گیری

کاربست منبع انش هستن  .ر تحول جامعه انش بنیا ،

متقاب حالتهای انشی ماتلف ،حمایت می کن  .بین حالت

انش بنیا یا موکراسی انش بنیا  2نیز ر زمینه

ار  .که

اقتصا

تغییر جو ،امکا تولی

انش ج ی و قاب

استفا ه ر

 1و حالت  ،2نظم و ترتیب و اشکال خالقی وجو

پژوهش بینا ی و ح مساله را به هم پیون می ه .

پیوستگی با توسعه پای ار وجو ار  .بنابراین ،انش به عنوا
یف منبع ،از راه فراین های خال  ،ترکیبات و تولی ات
بصورت م لهای به اصطالس انش یا م لهای نوآوری ایجا
می شو و ر ستر
خالقیت ایجا

جامعه قرار می گیر  :همچنین این را

انش می نامیم .به طور ویژه شش م ل

موجو خلق انش و خالقیت نوآوری اشاره وجو ار .

تکام

-1حالت :1حالت یاشیوه  1نقش سنتی پژوهش انشگاهی

وکم ب )2113،

ر فهم کام م ل خطی نوآوری تمرکز می کن و موفقیت
ر حالت  1بصورت سلسله مراتبی نشا

-2حالت :2با پنج اص مشاگ می شو  -1 :انش تولی ش ه
ر زمینه کاربست -2فرارشته ای بو

حالت  ،3تفکر بین رشته ای و کاربست فرارشته ای انش
بین رشته ای را تشویق کر ه و برهمزیستی و تحول مشتر

ا ه می شو .

-3نامتجانس بو

سه حالت (شیوه) ایجا

انش(منبع:کارایانیس

انش و پارا ایمهای نوآوری ماتلف تأکی می کنن .

و

تنوع سازمانی -2مسئولیت پمیری اجتماعی و بازتابی بو
و -3کنترل کیفیت.
Creative Knowledge Environments

1

Knowledge- based economy democracy

2
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 -3مارپیچ چهارجانبه : 1م ل مارپیچ چهارجانبه ، 2مبتنی بر
م ل مارپیچ سه جانبه می باش  ،و هلیکس چهارم به نام

33

بوم شناختی اجتماعی برتعام  ،توسعه مشتر  ،و تحول
مشتر

جامعه و طبیعت تمرکز می کن (.)12

جامعه را به آ می افزای و به ویژه اینکه بعنوا جامعه

 -3-3رویکردهههای سیاسههت ترکیبههی از نظههر

شهری مبتنی بر رسانه و فرهنگ تعریف می شو  .هلیکس

شههیوه های:ترکیههن نوآوریاپایههداری وتوسههعه

چهارم ،با رسانه "صنایع خال "" ،فرهنگ" "،ارزشها" ،

منطقه ای

"شیوه های زن گی"" ،هنر" ،و شای ای ه کالسهای خال
رویکر هددای سیاسددت تلفیقددی 3حددوزه ای کمترتوسددعه

مرتبا است.
-3مارپیچ پنج جانبه :3م ل مارپیچ پنج جانبه مبتنی بر

نظدری تعریدف شد ه اسدت ونده بداروش هدای اسددتان ار به

مارپیچ سه و چهار جانبه است و محیا طبیعی را بعنوا
هلیکس پنجم اضافه می کن  .مارپیچ پنج جانبه ،یف م ل
هلیکس پنجم است که محیا یا محیا های طبیعی ر آ ،
نمایش هن ه هلیکس پنجم هستن  .مارپیچ پنج جانبه،
چارچوبی برای تحلی فراررشته ای (و بین رشته ای) توسعه

آنچه از این شش م ل می توا نتیجه گرفت ر جامعه
انشی (و انش) سطا ملی ،پیون

خددوبی توسددعه یافتدده ومستن شدد ه اسددت .بیشددترتجاری
تلفیقددی امددروزی بدده واسددطه یددا گیری ازطریددق انجددام
ا

بددو ه وبیشددترفعالیتی یررسددمی ( )11تددا اینکدده

طراحدددی شددد ه باشدددن (. )12یدددف مفهدددوم پدددر ازی
ازهم وشدددی سیاسدددت بدددین نوآوری،توسدددعه منطقددده ای

پای ار و اکولوژی اجتماعی ارائه می ه .

انش به سبف

یافته رشیوه عمد پژوهشدی رجهدا اسدت کده ازلحدات

وپای اری رشک زیرارائه ش ه است)3(.

شبکه2

سیاست نوآوری

پر ازش می شو و هر م ل سهم ویژه ای ر ایجا  ،نشر و
کاربر

انش ار  .م ل اصلی نوآوری بنیا ی مارپیچ سه

جانبه ،بر اقتصا

نوآوری زیستی

سیستم های

ارتقاءفرهنگ

نوآوری منطقه

واقتصادنوآوری

ایس

انش متمرکز است .مارپیچ چهار جانبه

امروزه از ی گاه جامعه انش (و موکراسی انش) مطرس

محیط سالم،حمایتی

می شو  .از ی گاه م ل نوآوری مارپیچ چهار جانبه واضا

وانعطاف پذیرطبیعی

انش و جامعه انش

سیاست پایداری

است که بای تحول مشتر

اقتصا

بهره وری بهتر،تنوع
وتوسعه اقتصادی

سیاست توسعه ای

وجو اشته باش  .سرانجام ،مارپیچ پنج جانبه بر ی گاه بوم
شناختی اجتماعی محیا های طبیعی جامعه تاکی می کن .

1

Quadruple Helix
Quadruple Helix Model
3
Quintuple Helix
2

توسعه منطقه ای پایدار

network- style
integrated policy approach

4
5
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-4پیش فرض ههای تخصهص گرایهی هوشهمندانه و

اینجاسددت کدده مسددأله کیفیددت حاکمیددت بدده شدد ت بدده

مشهکت پههیش روی کشههورهای عقههن مانههده و در

ظرفیددت ولددت مربددوط مددی شددو .زمانی کدده کشددورها یددا

حال توسعه

مندداطقی کدده حاکمیددت پددایینی ارندد  ،تمای د بدده ارائدده

هدد ف تاصددگ گرایددی هوشددن انه بهبددو ارئدده سیاسددت

خ مات عمومی با کیفیت پایین ارن .

هددای نددوآوری ازراه اطمینددا از ایددن طریددق اسددت کدده

-3م د ل خطددی نددوآوری مددر ه و فددن ش د ه اسددت(وقتی

ه ف آ نقداط قدوت هدر منطقده اسدت.این کدار از طریدق

این زند ه خدوی اسدت):ذید سدطا حاکمیدت موضدوعات

راهبددر

و گاندده شناسددای نقدداط قددوت جدداری وتاصددگ

محلددی نیددز وجددو

ارن د کدده مربددوط بدده خددو سیسددتم

هددددددای ج یدددددد بددددددالقوه از طریددددددق فرآیندددددد
کشف(اکتشددداف)کارآفرینانه انجدددام مدددی شدددو .از لحدددات

ندددوآوری هسدددتن .م ل خطدددی ندددوآوری همچندددا

تئدددوری تاصدددگ گرایدددی هوشدددمن انه بایددد ماهیدددت

سیاسددت گددماری الددب اسددت.این بدده خدداطر اعتقددا ی

سیسددتماتیف نددوآوری را مددنعکس کندد .پیش فرضددهای

ر

اسددت کدده ورو ی هددای علمددی بدده طددور خو کددار بدد و

تاصدددگ گرایدددی هوشدددمن انه و مشدددکالت پدددیش روی
ا ه هددای نددوآوری را تولی د مددی کنن د .قوت م د ل خطددی

عبارتن از :
-1نابگا منطقه ای بده طدور جهدانی متعهد بده ندوآوری
هسددتن .نابگا منطقدده ای ر ایددن زمیندده تعه د ان د کی

بیددرو از انشددگاه ،موقعیددت هددای سیاسددی مشددک زایددی
را ایجددا مددی کنن ماننددد  :امتیدداز ا

انددش علمدددی

بدده برنامدده سیاسددت نددوآوری ر مح د و تاصددگ گرایددی
هوشددمن انه ارن د .اول اینکدده نابگددا حدداکم مددی توانن د

با سددت نسددبت بدده یگددر انددواع انددش ،فلددت از انجددام،

حددق امتیدداز بیشددتری ر کنتددرل ر مقایسدده بددا نددوآوری

اسددفا ه و تعمدد مدد ل هددای نددوآوری کدده از راه سددنجه

ارندد .و وم اینکدده آنهددا ر بعضددی زمیندده هددا ر رفتددار

هددای علمددی متدد اول بدده سددت نمددی آیندد و تدد اوم

سیاسددی نددامنظمی قددرار ارندد کدده ر یددف سددر طیددف
فروپاشددی اسددت .علددوه بددر

پددارا وکس (متندداقض) نددوآوری منطقدده ای کدده اشدداره بدده

فروپاشددی آنهددا مددی توانندد از طریددق مشددوقها و شددیوه

ایددن واقعیددت اسددت کدده مندداطق عقددب مان د ه و ر حددال

مشددتری گرایددی و سددر

هایی که هر یدف از آنهدا ایجدا مدی کنند و شدیوه هدایی

توسعه قیقداً منداطق بدا کمتدرین ظرفیدت بدرای اسدتفا ه

که هریف از آنهدا مندابع عمدومی را اختصداد مدی هند
فشارمی آورن .

از چنددین وجددوهی هسددتن بدده لیدد ظرفیددت جددمی

 -2ولددت بدده اندد ازه کددافی بددرای رویددارویی بددا چددالش

آنهاست .یکدی از عواقدب آ ایدن اسدت کده بو جده هدایی

تاصدددگ گرایدددی هوشدددمن انه هوشدددمن است:مشدددک

ارائه الگو ر جهت شناسایی عوام موجو
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کده بدرای نددوآوری ر منداطق عقدب افتددا ه طراحدی شد ه
اندد  ،تمایدد

ارندد سددیلوهای علمددی انشددگاهها بدداقی
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وجددو
چو

ار اول اینکدده خددو اسددتعاره مشددک زا اسددت
ید زیدا ی وجدو

ار کده چدرا بده مدارپیچ سده

بماننددد .زیرا طدددرف تقاضدددا1یعندددی صدددنعت ر چندددین

جانبدده جلددوه عم د پوش دی ه نمددی شددو  .وم اینکدده ایددن

مناطقی ضدعیف اسدت و هدیچ عداملی بدرای بهدره بدر اری

اید ه کدده انشددگاه عامد اصددلی نهددا ی ر اقتصددا

انددش

از انددش هددایی کدده ممکددن اسددت تولی د شددون ن د ار .راه

جدددایگزین شدددرکت اسدددت هدددم اشدددتباه اسدددت و هدددم

حد ایددن مشددک کاسددتن سددرمایه گددزاری هددای پددژوهش

خطرنددا  .اشددتباه اسددت زیددرا شددرکتها همچنددا بدده

نیسددت بلکدده بیشددتر ر مکانیزمهددای پژوهشددی ترجمدده

محاسددبه بزرگتددرین سددهم تحقیددق و توسددعه پر اختدده و

ش د ه ر طددرف عرضدده 2یعنددی انشددگاهها بددرای افددزایش

بدددازیگرا کلیددد ی ر ارزش گدددماری هسدددتن .خطرنا

ظرفیددت جددمی شددرکتها ر طددرف تقاضددا و بدده عبددارت

است زیدرا ایدن امدر نشدا مدی هد کده انشدگاهها باید

یگر شیوه اکو سیسدتم هدای ندوآوری کده عرضده و تقاضدا

بیشددتر متمرکددز بددر تعددال ر فرآیندد نددوآوری (یعنددی

را تحددت قاعد ه و اصددول معینددی ر مددی آورن .مد ل مد ثر

آنسددوی تولید

انش)باشددن وقتددی کدده آنهددا ندده مهددارت و

برای رسدی گی بده مشدک پدارا وکس ندوآوری منطقده ای

نه زمانی برای انجام این کار ارن .

مارپیچ سه جانبده اسدت کده مدارا بده سدمت فرضدیه بعد

-3همدداهنگی چندد جهتدده  3ر قلددب طراحددی و ارائدده

سو می ه .

راهبددر تاصددگ گرایددی هوشددمن انه اسددت.این برنامدده

-2فرض مدی شدو منداطق ائدتالف مدارپیچ سده جانبده ر
مح د

نیازمند

رجدده بددی سددابقه ای از همدداهنگی چن د جهتدده

اشددته باشددن .ای ه فراگیددر میددا نظریدده پددر ازا و

بین بازیگرا ملدی و بدین المللدی اسدت .ر بعضدی زمینده

سیاست گمارا این اسدت کده ائدتالف مدارپیچ سده جانبده

هددا فق د ا ظرفیددت ر باددش عمددومی ممکددن اسددت بدداز

مددی تواندد هددم ر مکددا باشدد وهم ر ارتقدداء نددوآوری و

ارن ه طراحی و اجدرای راهبر هدای مد ثر باشد کده باید

توسددعه اقتصددا

انش .ومشددک اساسددی ر ایددن زمیندده

demand-side
supply-side

1
2

multi-scalar co-ordination

3
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