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Abstract 

There is a widespread consensus regarding the role and function of the universities in society 

concerning the ways of their response to economic and social challenges and fostering intellectual, 

productive, and engaged citizens in participation through the third mission. However, it seems that 

there is not a single agreed-upon definition and clear picture of the concept of academic engagement 

and the third mission of the university. Using an analytical review method, this article with a critical 

perspective examines five approaches of university engagement with society, namely knowledge 

factory, interaction with industry, technological entrepreneurship, social entrepreneurship, 

sustainability approach, and systemic interaction. These approaches were compared based on nine 

factors, including philosophy, goals, orientation, beneficiaries, influencing factors, political Context, 

innovation approach, time framework, and communication channels. The purpose of this process was 

to clarify the differences existing among the five approaches to the university engagement with 

society; to provide a broad perspective of university engagement and understand the nature and 

characteristic features of the appropriate approaches to the third mission in universities based on the 

Iranian environmental/contextual situation. The results indicated that the third mission of the 

university is an evolving mission that differs from its conventional definition and economic focus and 

technology transfer methods. Choosing the appropriate approach of interaction in a given university is 

a complex issue, which requires solving the complexity and obtaining a clear picture of the university's 

interaction with society. That, in turn, depends on clarifying five complicated issues of the intention or 

purpose of the interaction, understanding or imagining the interaction, historical development of the  
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university, the organizational structure of the university, and the meaning of interaction from the 

perspective of stakeholders. 
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 چکیده

پرورش شهروندان روشونفکر   های اقتصادی و اجتماعی،ای نسبت به نقش دانشگاه در جامعه در پاسخ به چالشتوافق گسترده
فردی از مفهوم تعام  دانشوگاهی وجوود   یق مأموریت سوم وجود داردد اما هیچ تعریف منحصربهو مولد و درگیر در مشارکت از طر

تحلیلوی، پونج    -ندارد و مأموریت سوم دانشگاه فاقد تصویری مشخص است. در این مقاله با دیدگاهی انتقادی و با روش موروری 
کارآفرینی فناورانه، کارآفرینی اجتمواعی، رویکورد پایودار و     رویکرد تعام  دانشگاه با جامعه شام  کارخانه دانش، تعام  با صنعت،

نفعان، عوام  تأثیرگذار، گیری، ذیمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس نه عام  اعم از فلسفه، اهداف، جهتتعام  ناام
از این فرایند شفاف ساختن تفواوت   اند. هدفهای ارتباطی مقایسه شدهدیلت سیاسی، رویکرد به نوآوری، چارچوب زمانی و کانال

رویکردهای تعام  دانشگاه با جامعهد ارائه تصویری از تعام  دانشگاهی و مبرهن سواختن شوناخت و تبیوین رویکورد مناسوظ بوه       
ال ها با توجه به شرایط محیطی در ایران بود. نتایج نشان داد که مأموریت سوم دانشگاه، مأموریتی در حمأموریت سوم در دانشگاه

های انتقال فنواوری تفواوت دارد. انتخواب رویکورد تعامو  در هور       تحول است که با تعریف معمول آن و تمرکز اقتصادی و شیوه
دانشگاه موضوعی پی یده است که رهایی از این پی یدگی و به دست آوردن تصویری واضح از تعام  دانشگاه با جامعه به شوفاف  

سواختار دانشوگاه و   تواریخ توسوعه دانشوگاه،     م از قصد یا هدف از تعام ، درک یا تصور تعام ،برانگیز اعساختن پنج موضوع ابهام
 .نفعان تعام  بستگی داردمعنای تعام  از دیدگاه ذی

 .ایراندانشگاه،  مأموریت سوم، جامعه، رویکرد تعام ، ها:کلیدواژه
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  مقدمه

ل تا اواسط قرن بیستم، بسیاری از دانشگاهیان بوه دنبوا  
هوای علموی ملوی و    حفظ یا ارتقای موقعیت خود در شوبکه 

رسید که جودایی دانشوگاه بوا    المللی بودند و به نار میبین
شود توا   جامعه برای دانشگاهیان نوعی افتخار محسوب موی 

ای دانشوگاه )تودریس و تحقیوق(،    حدی کوه نقوش کلیشوه   
[. دانشوگاه مکوانی   1های عاج دارای اعتبار شد ]همانند برج

ک  حقیقوت  پردازد و به که با فراغ بال به آموزش میاست 
ها را در جای خواص خوود قورار    افکند و تمام دانشنار می

توان دهد که از طریق آن میدهد و روشی را آموزش میمی
هوا  [د اموا فهوم دانوش   3ها را فهمیود ] هر کدام از آن دانش

 انداز عملی است و علم و عم  یزم و ملوزوم همراه با چشم
 یکدیگرند. 

در حال حاضر دانش و مهارت در خارج از دانشگاه بسیار 
ها دیگر دسترسی اختصاصی به بهتورین  زیاد است. دانشگاه

دانش موجود را ندارند، با وجود این، نقش آنها به طور کلوی  
مشروعیت بخشیدن به دانش تولیدشده در خارج از دانشگاه 

اند و یادی مواجههای اجتماعی ز[. کشورها با چالش2است ]
آموزش عالی باید در پاسخ به آنها نقش داشته باشد. توافوق  

ای نسبت به نقش دانشوگاه در پورورش شوهروندان    گسترده
روشنفکر و مولد و درگیر در مشارکت وجوود دارد. دانشوگاه   

هوایی مواجوه اسوت اموا     برای تحقق چنین اهدافی با چالش
ند به این اهداف تواپرسش این است که دانشگاه چگونه می

شوود کوه   [. پاسخ به این پرسش زمانی دشووار موی  7برسد ]
تور  بوین اغلظ دانشگاهیان با مخاطبان دانشوگاهی و باریوک  

کنند، با استفاده از زبانی که گاهی حتی خواننده صحبت می
هوایی کوه خوانوده    فهمود، در مجلوه  تحصیلکرده آن را نمی

الً دغدغوه  شوود کوه اصو   هایی مطرح میشوند، پرسشنمی
جامعه نیست و این پرسش که آیا این تحقیوق، تغییوری در   

شود و شاید ندرت پرسیده میبه کند، دنیای واقعی ایجاد می
هم هرگز پرسیده نشود. این مشک  هم برای جامعه و هوم  

 برای آموزش عالی خطرناک است. 
مسئله تعام  دانشگاه با جامعه در ایران روندی پرفراز و 

ته و در حال حاضر نیز با افزایش سرعت تغییرات نشیظ داش
ها پاسخگوی جامعه نبوده و تداوم و تنوع در نیازها، دانشگاه

این روند، نیازمند تأم  و بازاندیشی مسوئوین در خصووص   
محوری در ناام آموزش عوالی کشوور   اهمیت تحقق جامعه

[د اموا ایون مشوک  فقوط مخوتص ایوران نیسوت.        6است ]
دهنوده  شده در کشورهای مختلف نشوان مهای انجاپژوهش

[. برخووی از 5، 4، 7، 3بحووران در آموووزش عووالی اسووت ]  
پژوهشگران علت مشوکالت ذکرشوده و بحوران موجوود را     
شفاف نبودن تعام  دانشگاه با جامعوه و نقوش دانشوگاه در    

داننود و بوه ذکور تعریفوی بورای مأموریوت سووم        جامعه می
وتی را بورای آن در ناور   انود و ابعواد متفوا   دانشگاه پرداختوه 

اند که برگرفته از تواریخ کشوورها و زمینوه ملوی هور      گرفته
ای که در تعریف یا تصویر [. مسئله10، 11دانشگاهی است ]

واضح مأموریت سوم وجود دارد، این است که هویچ تعریوف   
[. 13فردی از مفهوم مأموریت سوم وجوود نودارد ]  منحصربه

دهد مختلفی را نشان میادبیات مأموریت سوم رویکردهای 
هوا را شوک  دهود    کند فرم و نقوش دانشوگاه  که تالش می

انتقوادی   -مقاله حاضر با رویکوردی تحلیلوی  [د بنابراین 12]
رویکردهوای رایوج تعامو     نگارش شده است و بوه بررسوی   

هووا بووا جامعووه شووام  کارخانووه دانووش، تعاموو  بووا دانشووگاه
ی، رویکوورد صوونعت،کارآفرینی فناورانووه،کارآفرینی اجتموواع 

پردازد که به صورت تلویحی یا مند میپایداری و تعام  ناام
آشکار در ادبیات مأموریت سوم ذکر شده اسوتد توا ضومن    

ضرورت شناخت رویکرد مناسظ بوه  مقایسه این رویکردها، 
ها با توجه به شورایط محیطوی در   مأموریت سوم در دانشگاه

یفی از مأموریت شود. در ادامه پس از ذکر تعارایران مبرهن 
سوم دانشگاه به نقود و مقایسوه انوواع رویکردهوای تعامو       

 پردازد.دانشگاه با جامعه می

 ها با اجرای مأموریت سومتغییر نقش دانشگاه

محور، دانشگاه مکوانی اسوت کوه در آن    در عصر دانایی
نگرش سیال بودن و تغییرمداری تشویق و پیرو این نگرش 

دد یعنوی دانشوگاه شوام     شوو حدومرز دانشوگاه گنوگ موی   
کشاورزان، تجار و تمام کسانی آموختگان، قانونگذاران،دانش
شود که به نحووی بوا یکوی از جوامو  داخلوی دانشوگاه       می

منزلووه اتوواق پایاپووای کلیووه [. دانشووگاه بووه 17انوود ]موورتبط
کند کوه در خوارج از قلموروی دانشوگاه     صداهایی عم  می

هر یوک   .ی آهسته استشنیدنصورت غیرقاب  ساکت یا به 
از این افراد در دانشگاه باید بداننود کوه چگونوه نسوبت بوه      

[د بنابراین پرداختن 16تغییر، رفتار هوشمندانه داشته باشند ]
به پدیده اجتماعی تعامو  متعهدانوه موضووع مهموی بورای      
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دانشگاه است زیرا جامعوه معاصور بوا ارتباطوات همبسوته و      
ی ناام شغلی )پول یا قدرت( یکپارچه نه با ملزومات کارکرد

 شود. دانشگاه بوا دمووکراتیزه کوردن دانوش،    داشته می نگه
بازیگر مهمی در حوزه عمومی است. در این شرایط دانشگاه 

توانود بوین الگووی    فقط نهاد مهم در جامعه اسوت کوه موی   
های نهادی واسطه باشد دانش، الگوهای فرهنگی و نوآوری

[15 .] 
بوور اهمیووت تعاموو  متعهدانووه، یکووی از دییوو  تأکیوود 

گیری مأموریت سوم یا نس  سوم دانشوگاه اسوت. بوه    شک 
در مورد نقوش دانشوگاه،    های اخیر،که حتی در سالطوری 

تواند به رفاه اجتمواعی و اقتصوادی   هایی که میمیزان و راه
[. 14شده است ]های زیادی انجام جامعه کمک کند بررسی

شود که بین نس  دانشگاه می در مناب  علمی صحبت از سه
وسوطی یوا نسو      های قرونآنها تفاوت وجود دارد. دانشگاه

محوور( و  محور( دانشگاه نسو  دوم )پوژوهش  اول، )آموزش
هوا در حوال حاضور در مرحلوه     دانشگاه نس  سوم. دانشوگاه 

 [. 17سوی نس  سوم سوق داد ] گذارند و باید آنها را به
رد هدف مأموریت سووم  دست کم دو دیدگاه کلی در مو

هووای آموووزش عووالی وجووود دارد. دیوودگاه اول    مثسسووه
پذیری در اقتصواد  دربرگیرنده مفاهیم اقتصادی، مانند رقابت

بازار و نیروی کار است که بخش زیادی از پژوهشوگران بوا   
نگرنوود. از نخسووتین ایوون رویکوورد بووه مأموریووت سوووم مووی

یوت سووم   پژوهشگرانی که با این دیدگاه بوه تعریوف مأمور  
توان به اتوکیتز و کالرک اشاره کرد. این دسته پرداختند می

ای طوور گسوترده   ها بوه از پژوهشگران معتقدند که دانشگاه
فقوط بوه خواطر خودشوان بلکوه بورای        دانش جدیود را نوه  

[. در ایون  13کننود ] های بالقوه اقتصادی تولید موی پیشرفت
جوود دارد.  دیدگاه رویکردهای متفاوت اما نزدیک بوه هوم و  

منطق این دسته از پژوهشگران بازارمحور و نئولیبرال اسوت  
[. آنها برای بیان دیودگاه اقتصوادی خوود در مأموریوت     30]

دارای دانشوووگاه،  هوووایی ماننووود سووورمایه سووووم، از واژه
انتقال دانش، انتقال فناوری، تعام  با  سازی دانشگاه،تجاری

نود. دیودگاه دوم   کنصنعت و دانشگاه کارآفرین استفاده موی 
توان آن را اثور اجتمواعی   دربرگیرنده مفاهیمی است که می

آموزش عوالی نامیود. پژوهشوگران کوه بوه بعود اجتمواعی        
مأموریت اجتمواعی توجوه دارنود اغلوظ از مفواهیمی ماننود       
توسووعه اجتموواعی، دانشووگاه موودنی، توانمندسووازی افووراد،   

ده کووارآفرینی اجتموواعی، نوووآوری اجتموواعی و غیووره اسووتفا
 کنند.می

فردی از مأموریوت  در حال حاضر هیچ تعریف منحصربه
سوم وجود ندارد و هیچ رویکرد جهانی یا عمومی نیز بورای  
نحوه انجام مأموریوت سووم وجوود نودارد کوه بورای هموه        

یافتگی مشابه کشورها و حتی برای کشورها در سطح توسعه
اجورا  سیاسی و فرهنگی قابو   اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، 

باشوود. در واقوو  هوور کشوووری از ناوور مجموعووه نهووادی و  
نایر و بر هموین اسواس   های اقتصادی و اجتماعی بیزمینه

فورد  نیازهای پرداختن به مأموریت سووم منحصوربه  در پیش
هوای  حو  دیگر، تاریخ کشورها در یافتن راهعبارت  است. به

و ها بایود فراتور از آمووزش    مناسظ برای نقشی که دانشگاه
حو  بوه   تحقیق ایفا کنند بسیار مهم استد بنوابراین هور راه  

ای( ملی )یوا منطقوه   فرد است و در زمینهضرورت منحصربه
[. با وجود این، اص  مهوم و فزاینوده از   31شود ]مذاکره می

ارائوه دانوش مفیود و     نقش دانشگاه در تمام جوام  معاصور، 
ایون  کمک به ح  مشکالت در حال ظهور در جامعه است. 

فقط از طریق مشارکت در  اص  به دنبال کمک به جامعه نه
دانشگاهی بلکه از طریوق سواختارهای داخلوی    فعالیت برون

گوویی  و پاسخ در جامعه دانشگاهی هایدانشگاه، انتقال ایده
[. بسویاری از  33به فشارهای اجتماعی بور دانشوگاه اسوت ]   
رنود کوه   نار داپژوهشگران نیز نسبت به این موضوع اتفاق 

ها باید در توسعه اقتصادی و اجتماعی در نس  سوم، دانشگاه
 [. 32، 37جامعه نقش داشته باشند ]

 1تمای  سیاسی برای مشارکت دانشگاه در بازتولید مادی
ای، تعام  دانشوگاه و صونعت را بوه    در سطح ملی و منطقه

شوودت تحریووک کوورده اسووت امووا دانشووگاه تعهوودات و     
آوری فرهنگوی،  ری در قبوال هوم  تو های گسوترده مسئولیت

اجتماعی و سیاسی جامعه مدنی و جوامو  سیاسوی دارد کوه    
منجوور بووه ایجوواد انووواع مختلفووی از تعاموو  بووین دانشووگاه، 

هوای جامعوه مودنی    گذاران، شهروندان و یا سازمانسیاست
طور مداوم مفهوم مأموریت سووم   [د بنابراین به36شود ]می

ی بور بوازیگران وسوی  بورای     های مرتبط با آن مبتنو روش
 شود.ایجاد تحول در جامعه تعریف می

                                                                                      
1. Material Reproduction 
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توان گفت مفهوم مأموریوت سووم کوه    طور کلی می به
شود، هماننود  تعام  دانشگاه با جامعه از طریق آن ایجاد می

کردن اجوزای فیو    مردان نابینا و فی  است به یقین با جم 
ت آوریوم،  توانیم فی  کام  به دس)ابعاد مأموریت سوم( نمی

باید هم نین  فی  بیش از اینهاست. بنابراین برای درک آن،
هوودف، موودل، الگووو،  هووای آن )عملکوورد،تووک مثلفووهتووک

رویکردها، چارچوب زمانی، بازیگران اصلی، مدیر یا مودیران  
هوا( را شوناخت. بوه یقوین     محیط، کاتالیزورها، کانال اصلی،

تواریخ و   نوا، شناخت و تعریف این اجزا بوه هودف، درک، مع  
ساختاری بستگی دارد که فیو  مأموریوت سووم را بررسوی     

گانه فی  مأموریوت  کندد بنابراین برای درک اجزای هفتمی
سوم ابتدا باید تصویر واضحی از مفسرانی داشته باشیم کوه  

کنند. ایون مفسوران هموان رویکردهوا یوا      آن را تعریف می
سووت انوود. یزم بووه ذکوور ا هووای مأموریووت سوووم تئوووری

درپوی  شوند بوه لوزوم پوی   رویکردهایی که در ادامه ذکر می
نیستند بلکه هدف از ارائه و بررسی آنها فقط بیان تمایز بین 

ها یا تصور آنها از سهمشوان در  سبک و نحوه نقش دانشگاه
توسعه است. این تمایز در خدمت هدفی اکتشافی است کوه  

رویکردهوای  بین  دهد تا مشترکات و رابطهاین امکان را می
هووای موجووود درک شووودد مختلووف را شناسووایی و شووکاف

بنابراین در ادامه پس از توضویح مختصوری از هور یوک از     
 شود.نقد و مقایسه آنها پرداخته میرویکردها، به 

 رویکردهای تعامل دانشگاه با جامعه. 0

 . رینکرک رارخانه کانش ی نقد ی  کر شرانط انرا 1-1

بورده  نیز نوام   1ن انباشتگان دانشاز این رویکرد با عنوا
هوا هماننود   [. مطابق با ایون رویکورد دانشوگاه   35شود ]می

هوا و فراینودها   هوا، واسوطه  هوای دانوش بوا ورودی   کارخانه
)عملیات و نگهداری، آموزش، پژوهش و تعامو ( و دو نووع   

شوود. ایون   خروجی )انتشار و محصویت( در نار گرفته می
ترین محصویت دانشگاه، توجه دهد که قاب مدل نشان می

ها، ها، مقالهالتحصی  و دانش تولید شده در قالظ کتابفارغ
ها و غیره یا همان سرمایه فکری و انسانی اسوت کوه   مجله
[. 34، 37شوند ]ترین تأثیرات دانشگاه نیز محسوب میمهم

                                                                                      
1. Accumulators of Knowledge 

فرض تئوریک این شک  از تعام  این است که پشوتیانی از  
کشوف، روزی منجور بوه ایجواد ارزش      تحقیقات بنیوادی و 

[. ایون  33شوود ] احتمالی برای صنعت، اقتصاد و عموم موی 
دار آفرینی دانشگاه در جامعه، عهدهتئوری یا رویکرد به نقش

شوند و این طرفه دانش از صنعت به دانشگاه می انتقال یک
گیرند کوه جریوان دانوش بوین علوم و      موضوع را نادیده می

 کووه دو جهتووی و متقابوو  اسووت صوونعت خطووی نیسووت بل 
( نیز بوه ایون نکتوه    1234[. کرمخانی و همکاران )20، 21]

ای کنند که رابطه دانشگاه و توسعه جامعوه رابطوه  تأکید می
افزایوی  کوه هوم   طووری دوسویه و دو سر سودمند است بوه  

ها، رشد و توسعه دانشگاه و جامعوه را در پوی   ناشی از تعام 
 [.23دارد ]

رویکرد این است که قادر به جدا کردن  مشک  کلی این
هوای  های مختلف دانشگاه و شناسایی مکانیسمتأثیر فعالیت

مختلف یا مسیری نیست که توسط آن نتایج علموی انتقوال   
یابد. عالوه بر این، در سنجش اثربخشوی یوا ارزیوابی از    می

عملکرد این رویکرد نیز انتقادهایی وجود دارد. با وجود اینکه 
پژوهشگران معتقدند کوه ایون رویکورد تعامو  بوا       برخی از

جامعه نیز بر توسعه اقتصادی جامعه تأثیرگذار بوده است اما 
در ارزیووابی از عملکوورد آن بووه طووور عمووده بووه بررسووی    

های تأثیرگذاری آن در دانشگاهی خاص، با استفاده از روش
شوده   های مقطعی و شبه آزمایشی استفادهطرح نارسنجی،
هوا ایرادهوایی وارد اسوت    هر یک از ایون روش  است که به

[22 .] 
اجرای این رویکرد با وجود نقاط قوت و ضعف احتمالی، 

های انجام شوده از  پذیر است که پژوهشدر شرایطی امکان
کیفیت باییی برخوردار و انجام پژوهش از بودجه تحقیوق و  

مند و هموراه بوا نتوایح قابو      توسعه دولتی و خصوصی بهره
د باشد. ایون موضووع در حوالی اسوت کوه آمووزش و       اعتما

های ایران با مشکالت زیوادی مواجوه   تحقیقات در دانشگاه
که طی سه دهه پژوهشی گذشوته تواکنون    طوریاست. به 

با وجود موفقیت در تولیدات کمی علمی، کیفیت آنها از نار 
توسووعه مرزهووای دانووش و اثربخشووی نتووایج پژوهشووی در  

ر ارتقوای مطلووبی نداشوته اسوت.     های توسعه کشوشاخص
روند تغییرات جایگاه جهانی ایران از لحاظ کمیوت تولیودات   

هوای  علمی با روند تغییرات جایگاه کشور از لحاظ شواخص 
[. عوالوه بور   27توسعه سنخیت و تناسظ قاب  قبولی ندارد ]
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های دیگوری مواجوه   این تحقیقات و فناوری ایران با آسیظ
تگی موالی دانشوگاه و پوژوهش    توان بوه وابسو  است که می

شده به دولوت اشواره کورد. ایون در حوالی اسوت کوه        انجام
درصد بودجوه   51بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا 

ای اختصاص دارد و بر خوالف  تحقیقات به تحقیقات توسعه
کننده بودجه تحقیقات و مشوتری آن دولوت   ایران که تعیین

طریق بخش خصوصی  ای از بودجه آن ازاست بخش عمده
[د بنابراین به دلی  مشکالت ذکور شوده،   26شود ]تأمین می

رویکرد کارخانه دانش با وجود نقاط ضعف بسویار از قابلیوت   
 اجرای باییی در شرایط موجود برخوردار نیست. 

کر شرانط . رینکرک تعایل کان گا  با صاعت ی نقد ی  1-2

 انرا 

افزا و پویوا بور   همتعام  دانشگاه و صنعت نوعی ارتباط 
محوور دانووش و فنوواوری مبتنوی بوور همکوواری و مشووارکت   
کنشگران مختلف دانشگاه و صنعت با در نار گرفتن منواف   

که ایون ارتبواط   نحوی های این همکاری استد به و انگیزه
تا حدی پایدار باشد و آنها را از انجام وظایف و کارکردهوای  

ایون حووزه در بیوان     [. در ادبیوات 25اصلی خود دور نسازد ]
هدف اصلی از تعام  دانشگاه و صونعت بوه طوور عموده از     

[د ترغیظ و توسعه اقتصوادی  24توسعه و پیشرفت فناوری ]
[د 23[د تأمین اعتبارات موالی دانشوگاه ]  27مبتنی بر دانش ]

[د حفوظ و افوزایش   70حمایت مالی و معنووی از دانشوگاه ]  
[ 71هوای صونعت ]  مزیت رقابتی و تأمین امکانات و توانایی

 شود.برده مینام 
در حوال   1این رویکرد در کشور چین در دانشگاه تسنگوا

این دانشگاه درگیر انتقال فناوری  1370از سال انجام است. 
است. دانشگاه تسونگوآ بوا درک دقیوق نیازهوای صونعت و      
معرفی مناب  تحقیقاتی با کیفیت بای، همکاری بین صونعت  

خشیده و باعث ایجاد نوآوری در فناوری و دانشگاه را ارتقا ب
وجود این، منتقدان ایون رویکورد اظهوار    [. با 73شده است ]

هوای علووم انسوانی و اجتمواعی     نقوش رشوته   دارند کوه می
هوا بور   [ و در صورت تمرکز دانشگاه72شده است ]فراموش 

هوا در  رابطه با صنعت و انتقال فناوری، اثرگذاری این رشوته 
شود ناریه مارپیچ شود. از طرفی گفته میجامعه محدود می

                                                                                      
1. Tsinghua University 

از حود  گانه یا تعامو  دانشوگاه، صونعت و دولوت بویش      سه
طووری  نگر، کارکردگرا و متمرکز به اجماع اسوتد بوه   کالن

نودرت ایون نووع پیونودهای      که در سطح خرد، نهادهوا بوه  
وکوار  مند را بین پژوهشگران و مدیران صنای  یا کسوظ ناام

گانه قادر به اجورا در  عالوه بر این مارپیچ سه کنند.ایجاد می
هوای دنیووا نیسوت و فقوط در چنود رشووته     سراسور دانشوگاه  

 3توی آیپژوهشی و تعدادی دانشگاه خاص مانند دانشوگاه ام 
[د بنوابراین ممکون   77اجورا اسوت ]  صورت محدود قاب   به

هوا  دانشوگاه گانوه،  است در صورت اجرای تئوری مارپیچ سه
به خصوص جوامو  محوروم   با جوام  مدنی  روابط محدودی

با وجود  .شوندداشته باشند و این جوام  اغلظ نادیده گرفته 
رسد آن ه منجور بوه موفقیوت ایون     این انتقادها، به نار می

شوناخت دقیوق نیواز    رویکرد در دانشگاه تسنگوا شده است، 
جامعه و ایفای نقش متعهدانوه دانشوگاه بوه ارائوه خودمات      

طریق توسعه فناوری باشد زیورا در ایون کشوور     اجتماعی از
انود. عوالوه بور اتخواذ ایون      های صنعتیمردم درگیر فعالیت

زمان با توسعه ملی مناطق غرب رویکرد در این دانشگاه هم
های صونعتی شومال شورق و رشود اقتصوادی      و احیای پایه

 های مناسظ این دانشگاه بوه مناطق مرکزی و کسظ راهبرد
توسعه همکاری خود را با این مناطق بووده   مناور تقویت و

هوا و همواهنگی بوین    دیگر شناخت فرصتعبارت  است. به
هوای انجوام   نفعان توسعه کشور یا سیستمی بودن اقدامذی

تواند از دییو  موفقیوت ایون رویکورد در دانشوگاه      شده می
تسنگوا باشد. یکی دیگور از دییو  کسوظ ایون رویکورد از      

شاید وضعیت اقتصادی کشور چین باشد سوی این دانشگاه، 
دومین اقتصاد بزرگ دنیا پوس از ایوایت    3012که در سال 
 عالوه اقتصاد چین امروزی بور مبنوای  است. به متحده بوده 

استد بنابراین انتقال فناوری از دانشگاه با  مالکیت خصوصی
تواند از استقبال خوبی برخوردار باشود و پتانسوی    جامعه می

 کسظ درآمد برای دانشگاه را به ارمغان بیاورد.
در نقد این رویکرد تعام  دانشگاه بوا جامعوه در ایوران،    

ان به طور عمده وکارهای صنعتی در ایرتوان گفت کسظمی
انوود و بودجووه تحقیووق و توسووعه بسوویار کوچووک و متوسووط
که دسوت کوم بودجوه تحقیوق و     طوری محدودی دارند به 
کمترین بودجه تحقیق برابر ایران است.  777توسعه در دنیا، 

                                                                                      
2. MIT 
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ها اسوت در حوالی   درصد از درآمد شرکت 7و توسعه در دنیا 
های شرکتدرصد از بودجه  0,003که این شاخص در ایران 

دهود کوه ایون    عالوه آمارها نشان میاست. بهبزرگ دولتی 
ای بودجه رو به کاهش است و این موضوع مشکالت عدیده

غالمی و  [.76، 75است ] ها ایجاد کردهرا برای این شرکت
نگور بوه نقود اجورای     ( با دیودگاهی کوالن  1234همکاران )

ند. آنها در پردازرویکرد تئوری صنعت و دانشگاه در ایران می
های خود به این نتیجه رسیدند که علت ناکارآمودی  بررسی

ایوون رویکوورد در اجوورا نووه فقووط در ضووعف مسووائ  درونووی 
ها و ماهیت این رویکرد است بلکه به دلی  برخی از دانشگاه

گذاری بخش مسائ  کالن در کشور مانند نوع ناام سیاست
ر بخوش  صنعت و اقتصاد و وجود انحصار و فقدان رقابوت د 

صنعت است. عالوه بور ایون عملکورد کشوور را در عرصوه      
طوور کلوی   هوای علموی و روابوط خوارجی و بوه      دیپلماسی

کند و های موجود در کشور را ضعیف ارزیابی میسیاستفرا
دانود. آنهوا معتقدنود در    آن را مان  اجرای این رویکورد موی  

گذاری، پیونود  مشیاصالح ناام خطشرایط موجود و فقدان 
 [. 74فایده است ]دانشگاه با صنعت بیهوده و بی

 کر شرانط انرا . رینکرک رارینرنای ناایرانه ی نقد ی  1-3

آفرینوی دانشوگاه در فراینود    یکی از رویکردهوای نقوش  
توسعه اقتصادی جامعه، ایده دانشوگاه کوارآفرین اسوت کوه     

سوازی و مالکیوت معنووی بوه اهوداف نهوادی ایون        تجاری
شده است. دانشگاه کوارآفرین بوا رسومی      ها تبدیدانشگاه

های مرتبط با انتقال فناوری مانند مودیریت و  کردن فعالیت
بورداری از مالکیوت   مقررات سازمانی و مدیریتی درباره بهره

 سوعی دارد  های سنتی دانشگاه،معنوی و تعام  با مأموریت

[. در تعواریفی کوه   77، 73مأموریت سووم را نهادینوه کنود ]   
شده است به طور کلی به  از دانشگاه کارآفرین ارائهتاکنون 

بعد اقتصادی و در نار گورفتن سوهم عموده درآمود بورای      
شوده اسوت. برخوی از پژوهشوگران در کنوار      دانشگاه اشاره 

توجه به مفاهیمی مانند انتقال فنواوری، ارتقوای نووآوری و    
های انشعابی، بوه کاربسوت دانوش و بوروز رفتارهوای      بنگاه
نانه از طریق آموزش و یادگیری کارآفرینی از طریق کارآفری

[. در 60، 61، 63تعام  با محیط پیرامون نیز توجوه دارنود ]  
کارآفرینی در دانشگاه از طریق شویوه  واق ، در این تعاریف، 

موودیریتی کارآفرینانووه و پوورورش افووراد کووارآفرین نهادینووه 

شوگاه  فقط افزایش درآمود بورای دان   شود و برایند آن نهمی
بلکه رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در جامعه نیوز اسوت.   

توان گفت دانشگاه بلا رویکلرد کلارآفرینی    به طور کلی می

باید دو وظیفه انیام داد. نخست؛ باید کارآفرینان آینده را 

وکاری را اییاد کنند و آموزش داد. یعنی افرادی که کسس

خلود دانشلگاه    دوم؛ بایلد روحیه کارآفرینانه داشته باشند. 

وکار را کارآفرینانه عمل کند به طوری که مراکز رشد کسس

اای فناوری و مواردی نظیر آن را اییاد، سازماندای، پارک

اا درگیر و از طریلق آنهلا بله    دانشیویان را در این سازمان

وکار کملک و  آموختگان در اییاد کسسدانشیویان و دانش

و بله  ی استقال پیلدا کنلد   باالخره اینکه بتواند از لحاظ مال

اای مختلف کمک رشد اقتصادی جامعه نیز از طریق روش

این تعاریف در برخی از جوام  صنعتی کوه   [.39، 39کند ]
توانود مناسوظ باشود زیورا     اندد میمردم جامعه درگیر صنعت

توجه به نیازهای صنعت همانا توجه به نیازهای جامعه است 
سووم از جملوه ایوران کوه     اما در برخی از کشورهای جهان 

های صنعتی نیست یا صنعت در جامعه آن نان درگیر فعالیت
ها پوایین اسوتد   آن ضعیف و سهم تحقیق و توسعه شرکت

شوواید رویکوورد مناسووبی بوورای مأموریووت سوووم در تمووام   
 ها در ایران نباشد.دانشگاه

عنوان موتور رشود اقتصوادی،   های کارآفرین به دانشگاه
تواند در رشد و توسوعه  اند و کارآفرینی مییطرفدار کارآفرین
کاهش فقر و افوزایش  زایی، توسعه عدالت،اقتصادی، اشتغال

دانشگاه درآمد تأثیرگذار باشد اما برخی منتقدان معتقدند که 
شوده بورای تعامو     کارآفرین که یکی از رویکردهای مطرح

آمیز مناطقی دانشگاه با جامعه است ناشی از تجارب موفقیت
بوا منواف  اقتصوادی و بوا      3و اسوتنفورد  1انند دره سیلیکونم

دیگر موفقیوت ایون   عبارت [. به 62محوریت فناوری است ]
هووای انتقووال فنوواوری از منوودی از فعالیووترویکوورد و بهووره

فقط به ساختار سازمانی و راهبردهای سازمانی  ها نهدانشگاه
سوتگی  های نهادی و ساختاری مناطقی ببلکه به سایر جنبه

شده است. هم نین بوازیگران  دارد که دانشگاه در آن واق  
هوا در سیسوتم نووآوری    ای و فعالیت آنیا کنشگران منطقه

[. عوالوه  67، 66ای روی نتایج تأثیر خواهد گذاشت ]منطقه
های تئوری دانشگاه کارآفرین تردید بر این نسبت به ویژگی

                                                                                      
1. Silicon Valley 

2. Stanford 
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هوای  ضویه کننود فر وجود دارد و برخی منتقودان بیوان موی   
هایی در موورد  ضعیفی در پشت این تئوری قرار دارد. فرضیه

های اقتصادی وجوود دارد کوه   های نوآوری یا خوشهسیستم
شووند.  ها بدون نقد و بررسی تکرار موی در برخی از پژوهش

ها در ها و این فرضیهگذاریکه ارزیابی این سرمایه در حالی
اکتشافات تجواری   شودغیرممکن است. گفته می مدتکوتاه

باید محصول جانبی دانشگاه و نه هدف اصلی دانشگاه تلقی 
هوای دانشوگاه بورای    رسد تالشد اما به نار می[33شوند ]

ها زیر نار عقالنیوت مترقوی   سازی نوآوریتوسعه و تجاری
های علم و که گاهی پارکطوری  [. به65قرارگرفته است ]
انتقووال فنوواوری باشووند،  جووای اینکووه ابووزار  فنوواوری بووه 

 [. 64اند ]های تجاریویژگی دهندهتوسعه
افزایووی میووان در ایووران بووا وجووود اینکووه ظرفیووت هووم

های علم و فناوری های پارککنشگران اقتصادی از ویژگی
است اما ناام نوآوری در کشور ایران چه بوه لحواظ اجوزای    

ه هوایی کو  دهنده و چه به لحاظ کارکردها و فعالیوت تشکی 
[. هم نووین 27هووای زیووادی دارد ]دهوود ضووعفانجووام مووی

های علم و فناوری در ایران از کارایی یزم برخووردار  پارک
های علم و فناوری به دلی  مواجه بودن [. پارک67نیستند ]

با مسائ  و مشکالت محیطوی و ضوعف کوارکردی درونوی     
نتوانسته است به فلسفه وجودی خود نزدیک شود. فنواوری  

ده سوووطح بوووای در دانشوووگاه اغلوووظ مناسوووظ  تولیدشووو
وکارهای خرده مقیاس نیسوت و بوازار بورای فنواوری     کسظ

فقوط   ها نیز محودود اسوتد بنوابراین نوه    تولیدشده در پارک
هوای تولیدشوده مشوکلی از جامعوه را چنودان حو        فناوری
های علوم  کند بلکه به دلی  سود محدود برگشتی پارکنمی

وند. اجرای تئوری کارآفرینی شو فناوری متحم  ریسک می
در دانشگاه بدون توجه به ایون موضووع منجور بوه تبودی       

شود که فقط نیازهوای فعلوی   دانشگاه به مثسسه ابزاری می
کند کوه  های بزرگ و محدود را براورده میبرخی از شرکت

شدت تحت تأثیر اند و ساختار آنها به در درجه اول اقتصادی
[. در 63گیوورد ]هووا قوورار موویداری شوورکتسوواختار سوورمایه

های انجام شده در کشوور نیوز موانو  و مشوکالت     پژوهش
هوای  مناور اجرای تئوری کارآفرینی در دانشوگاه زیادی به 

( در 1235ایران شناسایی شده اسوت. بواقری و همکواران )   
پژوهش خود به ایون نتیجوه رسویدند کوه تحقوق دانشوگاه       

در ناوام آمووزش   کارآفرین به تغییرات سواختاری گسوترده   

گرایوی نیواز   ویژه در ابعاد استقالل، ترکیظ و حرفوه عالی به 
[. از طرفی محیط ساختاری دانشگاه کارآفرین باید 50دارد ]

افزایی باشد، زیورا موادامی کوه    مشوق فوای خالقیت و هم
تحووویت بنیووادی در سوواختار آموووزش عووالی ایجوواد نشووود 

 ا و هدایت آنها بهتوان انتاار تحول در نگرش دانشجوهنمی
سوی نوآوری و کارآفرینی داشوت. عوالوه بور ایون تحقوق      
دانشگاه کارآفرین در ایران از موان  دیگری هم ون موانو   
مالی و ناتوانی در جذب مناب  موالی، سواختاری و سوازمانی،    

 [. 51، 53برد ]ارتباطی و فرهنگ سازمان رنج می

کر شمرانط  . رینکرک رمارینرنای اجتمماعی ی نقمد ی     1-4

 انرا 

آفرینی دانشگاه در جامعوه، رویکورد   یکی از مااهر نقش
گیری اجتماعی در دانشوگاه اسوت. پیتور    کارآفرینانه با جهت

کارآفرینی اجتمواعی   بینی کرد که در آینده شایددراکر پیش
تر شود. کارآفرینی اجتمواعی بوه   از کارآفرینی اقتصادی مهم

اجتمواعی تأکیود دارد.   نوآوری اجتماعی برای ح  مشکالت 
ها از ترکیظ مناب  برای دنبال کوردن  در این دیدگاه سازمان

دهند که مناف  اجتمواعی را  ها، کارهایی را انجام میفرصت
[. در واق  در این نوع کوارآفرینی  52کنند ]ایجاد و حفظ می

 -های اجتمواعی ها و شیوهساختارها، روابط، نهادها، سازمان
شووند  ابی به مناب  اجتماعی ایجواد موی  اقتصادی برای دستی

 های ابتکاری بورای مشوکالت اجتمواعی،   ح [. آنها راه57]
کنند ها برای دگرگونی اجتماعی ابداع میفوری و بسیج ایده

( نیز معتقدند کوه ایوران در   1237[. مالکی و همکاران )56]
 توانود بوه  مسیر توسعه است و مقوله کارآفرینی اجتماعی می

دن رونوود پیشوورفت کشووور کمووک کنوود. آنهووا   سوورعت دا
کوه کوارآفرینی اجتمواعی در    کنند در صورتیخاطرنشان می

توانود  های دولتی اعم از دانشگاه نهادینه شوود، موی  سازمان
 [. 55اجرا برای مسائ  مختلف باشد ]حلی پایدار و قاب راه

های این تئووری، تاریخ وه کوارآفرینی    با وجود ویژگی
دهود کوه ایون تئووری، وضوعیت پویش       اجتماعی نشان می

شناسی است پارادایمیک دارد که در حال حاضر فاقد معرفت
شوود ایون   ( نیز متذکر می1235طور که قرونه )[. همان54]

ها در موورد  رویکرد از دانشگاه کارآفرین، در پاسخ به نگرانی
گیری همگانی بودن آموزش عوالی بوه   کمرنگ شدن جهت
[. رشد سری  این 57گرفته است ] جو شکدست بازار منفعت
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تکه شوده کوه   اصطالح منجر به ایجاد ادبیاتی به نسبت تکه
شوده و بدنوه قووی و    های تيبیوت ای از ناریهفاقد مجموعه

 [. 53یکپارچه از تحقیقات تجربی است ]
کارآفرینی اجتماعی به دلیو    1قاعده و سستتعاریف بی
شک  نه فقط در کننده بودن معو  است. این ممبهم و گیج

های کارآفرینی گذاریتئوری بلکه در عم  و نیز در سیاست
های دولتی یوا خصوصوی،   گیری سازماناجتماعی و تصمیم

تواند هرگونه المللی نیز بارز است. این شرایط میملی یا بین
مشروعیت علمی کارآفرینی اجتماعی را توعیف کند. تعریف 

کننده است و این و و گیجعملیاتی کارآفرینی اجتماعی دوپهل
گوذاران و  سردرگمی در تعریف عملیاتی تا حدودی سیاسوت 

کند و کارایی آن ریزیان کارآفرینی اجتماعی را فلج میبرنامه
[. تنوع در تعریف کارآفرینی اجتماعی 40دهد ]را کاهش می

طووری  منجر به فقدان مشروعیت این تئوری شده است به 
اسوت کوه اصوطالح کوارآفرینی      ( معتقود 3012که شاپیرو )

[ و 41شوده اسوت ]  اجتماعی به یک عبوارت کوالن تبودی    
کس مطمئن نیست که این اصطالح به طور دقیوق بوه   هیچ

 چه معنا است.
شورایط   توجه دهد باشناسی این تئوری نشان میآسیظ

 افوزایش  و اقتصوادی  رکوود  موجود کشور ایوران هم وون  

 و ارزش شوان دادن ن بورای  نفعوان ذی برابور  در انتاارهوا 
بودون در   اجتماعی کارآفرینان خدمات، و هابرنامه اثربخشی

 ایجاد مناب  برای خود هایتالش نار گرفتن علم اقتصاد در

 شوماری بوی  هوای چالش با درازمدت در آن پایداری و مالی

[. به طور کلی کارآفرین اجتماعی به دلیو   43است ] روروبه
شناسوی و تعریوف   معرفوت فقودان شوفافیت    تئوریزه نشدن،

شمول و در نتیجه نامشخص بوودن ابعواد و مرزهوای    جهان
خصوص در  های مالی بهمشک  در تعیین تأمین فعالیت آن،

که با مشکالت مالی زیادی مواجه و  سازمانی مانند دانشگاه
توانود فقوط   [ نمی42، 47، 46متکی بر بودجه دولتی است ]

جامعه باشود. اجورای ایون    رویکردی برای تعام  دانشگاه با 
تئوری با مشکالت مبتالبه در ایران در شرایطی که سازمان 

هووای دولتووی در دام دانشووگاه هماننوود بسوویاری از سووازمان
[ 45تدبیری و فقدان راهبردهای مناسوظ افتواده اسوت ]   بی

 رسد.رویکرد مناسبی به نار نمی

                                                                                      
1. Loose Definitions 

 رینکرک پاندارو ی نقد ی  کر شرانط انرا . 1-5

 توسوعه  اصطالح با مترادف و برگرفته 3یداریپا مفهوم

 الگوهوای  و نوواقص  هوا نارسوایی  دنبال هب که است 2پایدار

اسوت.   شدهمطرح ) اقتصادی توسعه ویژه به(توسعه  مرسوم
 که است به نسبت جدید رویکردی عالی آموزش پایداری در

 در توسعه پایدار مفاهیم و اصول کاربست و استقرار دنبال به

دانشوگاه  [. 44است ] عالی های آموزشمثسسه و هادانشگاه
انوداز بلندمودت   با رویکرد پایداری در مأموریت سوم، چشوم 

مطلوبی برای تداوم حیات خود دارد. چنوین دانشوگاهی بوه    
کنود کوه یکپوارچگی و تنووع زیسوتی      هایی رفتار موی روش

های محلی و جهانی پایدار بماند کوه زنودگی بوه    اکوسیستم
ای به طوور فعاینوه دانوش    است. چنین مثسسه آنها وابسته

های اکولوژیکی و آکادمیک را برای شناسایی و اعالم چالش
ایم بوه کوار   اجتماعی که در زمان حال و آینده با آنها مواجه

به طور کلی رویکرد پایداری اشاره به نقشی  [.47گیرند ]می
 توانند از طریق اشاعههای آموزش عالی میدارد که مثسسه

هوای  ح اصول و مفاهیم توسعه پایدار شناسایی و کشف راه
محیطوی و  اجتماعی و زیستتحقق توسعه پایدار اقتصادی، 

کاربرد عملوی اصوول و مفواهیم توسوعه پایودار در سواختار       
 فیزیکی و زندگی روزانه پردیس دانشگاه ایفا کنند.

به طور کلی پایداری موضوع خوبی است اما هنووز نیواز   
کوه ایون مفهووم،    [د در حوالی  43و تعریوف دارد ]  به تفسیر

، 71کلیشه است و تقریباً در همه زندگی جای گرفته اسوت ] 
[. بسیاری از پژوهشگران بر ایون اعتقادنود کوه تعواریف     70

توسعه پایدار مبهم است. تعریف عملیاتی این مفهوم وجوود  
ناور وجوود   ندارد و در مورد آن ه باید پایدار باشود اخوتالف  

شود این مفهوم، موضوعی اشوتباه و  . هم نین گفته میدارد
[ و لفواظی نموادین اسوت کوه منواب       73، 72پر از تناقض ]

هوای سیاسوی خوود از ایون     رقیظ هر یک متناسظ با برنامه
عنوان مبنوای تأثیرگوذار   کنند و هنوز به تعاریف استفاده می
[. در 77ها قورار نگرفتوه اسوت ]   گذاریبرای تدوین سیاست

  هیچ توافقی در مورد چگونگی تفسویر ایون مفهووم در    واق
 [. 76عم  وجود ندارد ]

                                                                                      
2. Sustainability 

3. Sustainable Development 
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دستیابی به توسعه پایدار ناشی از ميلث مشوتق شوده از   
کن نکرده فقر را ریشه در عم ، اسناد سازمان مل  آینده ما،

ی را تورویج نکورده اسوت    نو یا استفاده پایدارتر از مناب  جها
ها، بدون تغییر بوود و  گذشت سال[. این چارچوب بعد از 75]

این است که پژوهشگران و تغییر نکردن یکی از دیی  این 
قاعوده یوا   متخصصان بدون اینکه خودشان بدانند نسبت به 

زیسوت  های گذشته اجتمواعی، اقتصوادی و محویط    فرمول
شوود کوه   ( این نکته را یادآور موی 3017متعهدند. اسمایت )

صورت جداگانه توسعه پایدار به  برای چند دهه قب  سه بعد
شوود و ایوون موضوووع کووه اقتصوواد از  در ناوور گرفتووه مووی 

محیطی جدا است از اهمیت های اجتماعی و زیستمالحاه
 کردن این سوه بعود بوه   ای برخوردار بودد بنابراین جم ویژه

تواند منجر به ایجاد پایداری شود، چندضلعی نمیسادگی در 
انود  ابعاد از یکودیگر جودا بووده   چون مدت طوینی این سه 

[74.]  
برخووی از منتقوودان معتقدنوود کووه رویکوورد پایووداری بووه 

کوه مشوارکت    کنود در حوالی  نفعان اشاره نمیمشارکت ذی
[. بوه  77نفعان برای تحقق توسعه پایدار ضروری است ]ذی

اقتصوادی و  محیطوی،  های زیستعبارتی نیاز است که جنبه
ترکیظ و مناف  مشترک همه از  هاگیریاجتماعی در تصمیم

نفعان اداره شود. برخی به ابعاد طریق مشارکت پیشرفته ذی
های توسعه پایدار، بعد نهادی یوا حواکمیتی اضوافه    یا ستون
[. برخی دیگر نیز معتقدند که فرهنگ بایود بوه   73اند ]کرده

های دیگر قورار گیورد.   عنوان یک بعد در کنار ابعاد یا ستون
قی در مورد اینکه ابعاد توسعه پایدار باید کمتر از تاکنون تواف
سه بعد یا بیشتر باشد، توافقی صورت نگرفته اسوت   سه بعد،

 ( معتقد است که بوه دلیو  ماهیوت قابو     3013[. دیانا )73]
بحث و فقدان درک آن، کاربرد این مفهوم در معرض خطور  

شود بخشی از چالشی کوه جنوبش پایوداری    است. گفته می
رو بوده است اینکه اقتصاد را ایزوله کورده  ن با آن روبهتاکنو

طور ویژه به رسمیت شناخته است و توجوه   است و آن را به
های پایداری به آن داردد بنابراین توسوعه  ای در تصمیمویژه

شده و به دلی  انزوای اقتصواد   پایدار با این چارچوب مطرح
مناوور رفواه   به انداز از محیط و جامعه بهترین مدل یا چشم

[ و بنابراین چنین مدلی بدون رف  ایرادهای 74بشر نیست ]
آن، به خصوص فقدان بعد تعام  و مشارکت، شواید نتوانود   

 بهترین الگو برای تعام  دانشگاه با جامعه در ایران باشد.

سیسمتماتیا ی نقمد ی  کر    1. رینکرک تعایل یتع دانه1-6

 شرانط انرا 

ام  دانشگاه با جامعوه از رویکورد   مناور تع به تازگی به
تور و  شوود کوه نقوش وسوی     بورده موی   مند نوام تعام  ناام

شوود ایون   سازگارتری برای تعام  با جامعه دارد. گفتوه موی  
توسوعه   2دهندهیا محرک یا رونق 3دانشگاه نقش توانمندساز

ای بوا  جانبهای دارد و در مأموریت خود ارتباطات همهمنطقه
و غیردولتی در سطح منطقه را تعبیه کورده  کنشگران دولتی 

 است.
ها اسوت  این دانشگاه که برگرفته از نقش مدنی دانشگاه

شوود بحوث   نیوز گفتوه موی   و گاهی به آن دانشوگاه مودنی   
جدیدی نیست اما به تازگی مورد توجه بیشوتر قورار گرفتوه    
است. دانشگاه با ایون رویکورد کوه گواهی بوه آن دانشوگاه       

جوای توجوه بوه راهبردهوا و     شود بوه  میپاسخگو نیز گفته 
فرایندهای انتقوال دانوش و تمرکوز بور معیارهوای متعوارف       

و  7ایهووای دانشووگاهی، روی نیازهووای منطقووه  پووژوهش
کنند. در واق  ها تمرکز میهای تطبیقی توسط دانشگاهپاسخ

اجتمواعی بوا   مناور توسعه محیطی، فرهنگوی و   دانشگاه به
عنوان کنشگر سازمانی  خود بهمشارکت رسمی و غیررسمی 

نوووآوری و حاکمیووت  ای یووادگیری،هووای منطقووهدر شووبکه
هوا  [. در این رویکرد از دانشگاه30ای مشارکت دارد ]منطقه

رود که مانند گره در شوبکه یکپارچوه در سیسوتم    انتاار می
جهوانی عمو  کننود کوه در آن جنبوه       -اینوآوری منطقوه 

یج و مناب  خوارجی را بوا   کلیدی همان ظرفیتی است که نتا
 های متعهد به[. دانشگاه31کند ]نیازهای محلی ترکیظ می

هوای  صورت راهبردی مأموریت سوم را در سوایر مأموریوت  
هووا و سوونتی یووا آموووزش و تحقیووق را درکلیووه فعالیووت    

عملکردهووای سووازمان دانشووگاه ترکیووظ و از آنهووا حمایووت 
ای د منطقوه طور هماهنگ در فراینودهای رشو  کند تا به می

تعام   [. این رویکرد در دانشگاه،33، 32نقش داشته باشند ]
هووا و موونام بووین تولیدکننوودگان دانووش، کوواربران، واسووطه

صوورت سیسوتمی   گذاران با تمرکز منطقه ایی و بوه سیاست
کند. مراکوز آمووزش عوالی بوا ایون رویکورد، بوه        ایجاد می
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های ویژگیای و های ناام نوآوری منطقهسازی شبکهبهینه
مند آنها، تشویق توسعه و تحقیق و مشواوره در  نوآوری ناام

کنود. ایون رویکورد    کنار انتقال دانش غیررسمی کمک موی 
های مشورتی، مشاوره، آمووزش  های نرم مانند نقشفعالیت

التحصیالن با مهوارت بوای و بسویاری از    صنعت، تولید فارغ
ت یا فنی مانند های متنوع دیگر را از ابتکارهای سخفعالیت

عنووان  هوای اسوپین آف بوه    ثبت اختراع، مجووز و فعالیوت  
کنود  های مأموریت سوم آنها متموایز موی  بخشی از خروجی

[37 .] 
ها بینی در مورد ظرفیت و توانایی دانشگاهبا وجود خوش

های اجتمواعی، سیاسوی، اقتصوادی و    برای انجام این نقش
ا و توأثیر مورتبط بوا    مدنی، شواهد در مورد مزایا، سوازوکاره 

هوا  های متفاوت تعام  در انوواع متفواوتی از دانشوگاه   شک 
[. عالوه بر کاربرد محدود و ضعف تجوارب  36ناقص است ]

صوورت  در رابطه با ایون رویکورد، عموده ایون تجوارب بوه       
اند که افراد کلیدی و مهم آنهوا را  مقیاسمدت، کوچککوتاه

تعبیوه یوا جاسوازی     کنند. هم نین در جریوان پشتیبانی می
ای موانو   های منطقوه هایی از تعام  در سیاستچنین رویه

تووان بوه همبسوتگی و    شده است که موی  خاصی شناسایی
های ملی، محدودیت برای رهبری در تطابق ضعیف سیاست

ای برای دانشگاه، ظرفیت محدود کنشگران محلی و منطقه
های کم مشارکت در آموزش عالی و بودجه ناکافی و مشوق

مانند ناارت و معیارهای ناکافی و ناموجود بر نتوایج اشواره   
 [. 27کرد ]

هوای ایوران در شورایطی    اجرای این رویکرد در دانشگاه
شوود  ها از طریق دولت تأمین میکه بودجه و اعتبار دانشگاه
های سونتی تودریس و پوژوهش    و دولت تمای  به مأموریت

دارد بوا مشوکالت    دارد و بر ارائه مودرک تحصویلی تمرکوز   
هوای  طور کلی مادامی که در برناموه زیادی مواجه است. به 
علمی های ارتقای اعوای هیئتنامهراهبردی دانشگاه، آیین

هوای  و فرایند پذیرش دانشجویان دکترا بور انجوام فعالیوت   
مأموریت سوم تأکید نشده باشد اجرای این رویکرد با وجوود  

 .اجرا نیستمناسظ بودن آن قاب  

 مقایسه رویکردهای تعامل دانشگاه و جامعه

فقدان تصویری جام  از تعام  دانشگاه با جامعه یکی از 
مشکالت مأموریت سوم است. مقایسه رویکردهوای تعامو    

ای از رویکردهوای  دانشگاه با جامعه به ایجاد تصوویر اولیوه  
کند. در جودول زیور پونج رویکورد     مأموریت سوم کمک می

گیوری  شواخص فلسوفه، هودف، جهوت     3ذکرشده به لحاظ 
دلیو  یوا    عوام  کلیدی تأثیرگوذار، نفعان اصلی، تعام ، ذی

چارچوب زموانی و   رویکرد به نوآوری، گذاری سیاسی،هدف
اند. پیش از ایون نیوز اویوارا    ها با یکدیگر مقایسه شدهکانال

( نیز به مقایسه سه رویکرد تعام  دانشگاه با جامعوه  3010)
[. 70ر مورد از عوام  ذکر شده پرداخته اسوت ] از منار چها

تورین  تورین و اساسوی  مناور از فلسفه نوع تفکر درباره کلی
های مرتبط با مأموریوت سووم دانشوگاه اسوت کوه      موضوع

انوود. هوودف، گووذاران بووا آن مواجووهدانشووگاهیان و سیاسووت
تووان  وضعیتی است که در آینده با انجام مأموریت سوم می

گیری، به گورایش و تمایو    صور شد. جهتبرای دانشگاه مت
وسووی تعامو  بوا جامعوه اشواره دارد.      دانشگاهیان به سمت

انود کوه در مأموریوت سووم بور      ها و افرادینفعان، گروهذی
پذیرنود. در  گذارنود و از آن اثور موی   سازمان دانشگاه اثر می

عوام  کلیدی اثرگذار به عواملی اشاره شوده اسوت کوه در    
رویکرد تعام  دانشگاه با جامعه مثثر است انجام نوع خاص 

شود. آن وه  و وجود آن عوام  منجر به موفقیت رویکرد می
کنودد  رویکردها را به لحاظ استراتژیک رهنمود یا هدایت می

شده است. کوشش دانشگاه بورای   در دیلت سیاسی مطرح
خلوق تغییورات هدفمنود، متمرکوز و متناسوظ بوا هوودف در       

شده است. مناوور از چوارچوب   شخص رویکرد به نوآوری م
ریوزی و بوروز نتوایج    زمانی، بازه زمانی برای تمرکز برناموه 

های ارتبواطی دانشوگاه بوا جامعوه نیوز      رویکرد است. کانال
هایی است که بسته به رویکورد تعامو  و   همان راه یا روش

نفعان تعام  متفواوت اسوت کوه    توجه به هدف تعام  و ذی
  ها یا جامعه مدنی باشد.سازمان دولت، تواند صنعت،می
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 . مقایسه رویکردهای مختلف تعامل دانشگاه با جامعه0جدول 

 رویکردها
 

 هاویژگی
 کارخانه دانش

دانشگاه و 

 صنعت

کارآفرینی 

 فناورانه

کارآفرینی 

 اجتماعی
 مندتعامل نظام رویکرد پایداری

 فلسفه
گرایانه مادی

 )ماتریالیس (

گرایانه مادی

 لیس ()ماتریا
 پراگماتیس  پرنیالیسم اومانیس  آلیس ایده

 ااداف
تولید دانش علمی 

 افزایش درآمد و

 تبادل داتش و

 افزایش درآمد

نقش تیاری 

افزایش  فعال و

 درآمد

تولید دانش با 

ادف اقدام 

 معنوی

کاربست دانش برای 

 توسعه متوازن
 اینقش توسعه

گیری جهت

 تعامل
 ه صری دوسوی دوجانبه ضمنی سویهیک

سویه تعامل یک

دانشگاه و جامعه 

 مدنی

 پاسخگو دوسویه صری 

نفعان ذی

 اصلی

اا با شرکت

فناوری باال در 

 اانزدیکی دانشگاه

وکاراای کسس

 بزرگ تولیدی

اای شرکت

اسپین آف و 

اای شرکت

 بزرگ تولیدی

جامعه مدنی 

شامل 

اای سازمان

  یردولتی

جامعه دانشگاای 

)درون و خارج از 

گاه(، دانش

التحصیالن و فارغ

 کارکنان

ای نفعان منطقهذی

 نظام نوآوری

عوامل کلیدی 

 تأثیرگذار

اای ورودی

دانشگاه و منابع و 

اای زیرساخت

الزم برای 

 تحقیقات

عوامل ساختاری 

اا مانند شرکت

اندازه، سن، 

ظرفیت جذب، 

بودجه تحقیق و 

راابرد  توسعه،

 نوآوری

ساختار 

سازمانی، 

اای شیوه

یریتی و رفتار مد

اای و انگیزه

اعضای ایئت 

 علمی

اای ویژگی

 فردی

دانش، نگرش و 

مهارت 

التحصیالن و فارغ

 دانشیویان،

پذیری مسئولیت

 دانشگاایان

افزایی تعداد و ا 

اا یا بین دانشگاه

اا، رابری گروه

دانشگاه، 

پیوستگی یا ا به

اا/ انطباق سیاست

اا، پیکربندی مشوق

ای، سیست  منطقه

ای و سیاست منطقه

ظرفیت نهادی 

 اادانشگاه

 داللت سیاسی

امکاری مشترک 

مبتنی بر مکان 

جغرافیایی 

 دانشگاه و صنعت

افزایش سرمایه 

 برای تحقیقات

ارتقای برخی از 

انواع ارتباطات، 

پیونداا یا 

اای ارتباطی کانال

در مقابل دیگر 

 موارد

ضرورت 

اا و واسطه

ترتیبات و 

اای مشوق

انی برای سازم

 تائید ارتباطات

افزودن بار 

ارزشی و بعد 

انسانی به تعامل 

دانشگاه با 

 جامعه

، لزوم افزایش دانش

نگرش و بهبود 

مهارت و 

پذیری مسئولیت

اجتماعی در برقراری 

منظور  تعامل به

 توسعه پایدار

به ا  پیوستن 

اای مأموریت

دانشگاای و دیگر 

اا در سطوح سیاست

 مختلف

 رویکرد به

 نوآوری
 نوآوری فرایند نوآوری محصول نوآوری محصول

نوآوری 

 اجتماعی

نوآوری ساختار 

 سازمانی

محور و جامعه

 سیستمی

چارچوب 

 زمانی
 بلندمدت مدتمیان مدتمیان مدتکوتاه مدتکوتاه مدتکوتاه

اای کانال

 ارتباطی
 انتشارات

 انتشارات

 رواب  شخصی

ارائه پتنت، 

میوز و از طریق 

اراای ساخت

 کارآفرینانه

 بسیار متنوع آموزش رواب  شخصی
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 گیرینتیجه

کند دانوش تعامو  یوا    آن ه دانشگاه را از انزوا خارج می
مند بین آموزش علم کاربرد است. این علم نوعی رابطه ناام

عالی و جامعوه اسوت کوه طوی ایون فراینود کوار گروهوی،         
ی نفعووان وابسووته بووه هووم بووا منوواف  مشووترک و نزدیکووذی

جغرافیایی برای تغییر و تحول جامعه تالش متعهدانه دارندد 
فقوط بوه    که طی این مبادله دو سر سوودمند نوه   طوری به

دهدد بلکه منجر بوه  تدریس و پژوهش دانشگاهی قدرت می
افزایش رفواه   ارتقای جامعه مدنی،ها، افزایش توسعه مهارت
ابطوه  شود. آن وه شویوه اجورای ایون ر    و کیفیت زندگی می
جزئیات دقیوق دانشوگاه اعوم از    کندد متعهدانه را شفاف می

شوبکه ارتبواطی    سوازمانی، رهبوری،   فرهنوگ  ها،زیرساخت
های مندرج در اسناد آن دانشگاه سازمان با جامعه و سیاست

 مطووابق بووا تعریووف مأموریووت سوووم دارد. بووه ایوون مناووور 
ی خوالق  ترین شرکا و کاتالیزورهاعنوان قوی ها بهدانشگاه

برای تغییر و بهبود کیفیت زندگی در جوامو  بورای تحقوق    
های نهفتوه در دانشوگاه و تأثیرگوذاری    بخشیدن به پتانسی 

طوور   مثثرتر و ایجواد تغییورات ميبوت در جوامو ، بایود بوه      
سازمانی و ساختاری خود را  انتقادی بررسی شوند و فرهنگ

سسه جاسازی تغییر دهند و تعام  را در میان تمام اجزای مث
ها در ایران به دلی  به طور کلی دانشگاه[. 35و تعبیه کنند ]

ضعف در ارکان اصولی آمووزش عوالی بوه شوک  نواقص و       
هایی از الگوهای رایج دانشوگاهی را اقتبواس   تقلیدی بخش

الگویی و هویت بوومی  کرده و در حال حاضر دچار نوعی بی
 [. ایوون در حووالی اسووت کووه 34و مشووخص شووده اسووت ] 

پوذیری  پذیری با جامعه و نقوش مناور انطباقها به نشگاهدا
بیشتر در توسعه جامعه ناگزیرنود رویکوردی مناسوظ بورای     
تعام  با جامعه داشته باشند زیرا رویکرد پراکنوده در تحقوق   
اهداف مأموریت سوم کمتر از رویکرد راهبوردی بوا اهوداف    

بندی نهادی برای رسیدن به آن اهوداف،  مشخص و اولویت
  کارآمد و مثثر است. 

هوای درک  بررسی پی یودگی برای تحقق چنین هدفی 
هوای مختلوف بورای    روابط اجتماعی دانشگاه با زیرسیسوتم 

مند ضروری اسوتد بنوابراین   دانشگاه با رویکرد تعام  ناام
هوای  باید در مورد مأموریت اجتماعی دانشگاه بدون دیودگاه 

عی بحوث شوود و   پدرسایرانه در مورد مزایا و نقوش اجتموا  
همواره باید به این موضوع توجه داشت که تغییور و تحوول   

منود آن،  در سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و ناوام 
ریزی و مدیریت و سازگاری با محیط به تفکر و عم  برنامه

گویی مناور پاسخسازمانی و محیط بیرون دانشگاه به درون
اجتمواعی، اقتصوادی و   به نیازهای جامعه در ابعواد مختلوف   

فرهنگی نیاز دارد و شرط یزم برای ایون نووع توسوعه نیوز     
بررسی و شناخت دقیق وضعیت گذشته و موجود و عوام  و 
نیروهای درونی و بیرونی تأثیرگذار در فرایند توسعه دانشگاه 

[. زیرا چیزی که مهم است ضرورت تغییر آموزش 37است ]
ایون تغییور و توسوعه    عالی نیست، بلکه چگونگی و کیفیوت  

است که توجهوات بسیاری را به خود معطوف کورده اسوتد   
بنووابراین بوورای فهووم چگووونگی تغییوور در آموووزش عووالی و 
چگونگی ارتباط با جامعه و مرتبط سواختن هور چوه بیشوتر     

ای دانشوگاه بوا نیازهوای جامعوه، بوه      های هسوته مأموریت
هووای بررسووی تاریخ ووه تعاموو  در آموووزش عووالی درس  

 شده از نوع و نحوه تعامالت با جامعه نیاز است.ختهآمو
رویکردهای تعام  دانشگاه با جامعه که در این پژوهش 
بررسی شود، در تعیوین چگوونگی سواختار دانشوگاه، نحووه       
تأثیرگذاری آنها در توسعه جامعه و تعیوین راهبردهوای یزم   
در این خصوص مثثرند. شناخت ایون رویکردهوا و مقایسوه    

تری از تعام  دانشگاه با جامعوه  کدیگر تصویر کام آنها با ی
دهود توا بوه    کند و معیارهایی را در اختیار قورار موی  ارائه می

بررسی و تحلی  وضوعیت تعامو  و ارائوه رویکورد مناسوظ      
پرداخته شود و با مقایسوه وضوعیت فعلوی هور دانشوگاه بوا       

هووای ميبووت و رویکوورد مطلوووب تعاموو  بووا جامعووه، زمینووه
علمی مورد ارزیابی قورار گیورد و در    آن به شیوهزایی آسیظ
 ها به کار گرفته شود. گیریها و تصمیمگذاریسیاست

عنووان  شایان ذکر اسوت کوه رویکردهوای تعامو  بوه      
های معاصر توصیف های انتزاعی عمومی از دانشگاهموضوع
اند و میزان استفاده از آنها در سطح جهانی مورد تردیود  شده

بنابراین هیچ دستورالعم  استانداردی وجود نودارد   قرار داردد
ها عنوان نقش یا سازوکار مناسظ برای دانشگاه که بتواند به

هوای مختلوف در   در توسعه جوامو  توصویه شوود. دانشوگاه    
های مختلوف و  ای با دولتهای مختلف ملی و منطقهزمینه
های مختلف های مختلف نوآوری نیاز به اتخاذ ترکیظزمینه

ز رویکردهای متفاوت یا خلق رویکردی منحصور بوه فورد    ا
 متناسظ با شرایط درونی و محیطی خود دارند. 
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در مجموع مطالعه تعاریف مأموریت سوم و ترکیظ نقاط 
قوت و پتانسی  رویکردهای مختلف تعام  دانشگاه با جامعه 

دهد که رعایت برخی از نکات در انتخاب رویکورد  نشان می
 ه جامعه ضروری است:تعام  دانشگاه ب

هوا، شورایط محیطوی و    در نار گرفتن تفواوت دانشوگاه   .1
محلی هر دانشوگاه و سوپس خلوق رویکورد یوا تلفیوق       
رویکردها و تدوین راهبرد تعام  دانشگاه بوا جامعوه بوه    

 شک  بومید 
توصیف آگاهانه دانشگاه و توجوه بوه تواریخ دانشوگاه و      .3

متناسظ با هدف از تعام  معنای تعام ، تجارب گذشته، 
نفعوان مختلوف در انتخواب رویکورد تعامو       دیدگاه ذی

 دانشگاه با جامعهد 

پذیرش فقدان یگانگی رویکرد کوارآفرینی و ارتبواط بوا     .2
صنعت و انتخاب این رویکرها به عنوان بهترین و تنهوا  

 رویکرد تعام  با جامعهد 

هووای لوزوم سووازگاری سوواختار دانشووگاه و سووایر مثلفووه  .7
یکورد انتخواب شوده دانشوگاه بورای      آموزش عالی با رو
 تعام  با جامعهد 

توجه به چگونگی تأثیرگذاری )سازوکار رویکرد تعواملی(   .6
دانشوووگاه در توسوووعه پایووودار جوامووو  در تووودوین    

 ی آموزش عالی.هاگذاریسیاست
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