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 دیباچه

برنامه و  پژوهش  با  مؤسسه  تخصصی  و  علمی  نهادی  مثابه  به  عالی  آموزش  ریزی 

دانش میانرسالت  رویکردی  و  عالی  آموزش  قلمرو  در  اصلی  رشتهپژوهی  ای، محور 

کارویژهفعالیت به  را  خود  در    -1های:  های  کاربردی  و  نظری  دانش  ارتقاء  و  تولید 

عالی   آموزش  ذی  -2حوزه  به  عالی  آموزش  دانش  اشاعه  و  سطح  انتقال  در  نفعان 

های آموزش عالی قرار داده است. پژوهی و تحلیل سیاست سیاست  -3خرد و کالن  

های تخصصی که در این راستا به منظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش 

های پژوهشی به کار گرفته مدت است را در کنار انجام طرح ک و کوتاهرویکردی چاب

 است. 

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش 

بهره  1397 و  انتشار  این  برداری ذیبرای  است. گستره موضوعی  آماده شده  نفعان 

چالشگزارش  از  وسیعی  طیف  دغدغهها  و  دها  کنونی  عالی  های  آموزش  حوزه  ر 

برنامه کیفی،  و  کمی  توسعه  حکمرانی،  و  مدیریت  درسی،  نظیر:  و  آموزشی  ریزی 

المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی، ارزیابی و تضمین منابع مالی و انسانی، بین

سیاست تحلیل  تطبیقی،  مطالعات  میکیفیت،   ... و  عالی  آموزش  این  های  باشد. 

تحگزارش  ضمن  دارند  سعی  در  ها  مؤثر  و  مفید  راهکارهایی  موجود،  وضعیت  لیل 

ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد جهت بهبود نظام سیاستگذاری و برنامه

 و کالن ارائه نمایند. 

نظران آموزش عالی به مشارکت  در پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب

ارزشم نقدهای  و  نظرات  است  خواهشمند  پژوهشی،  برنامه  این  در در  را  ندتان 

ها به این مؤسسه ارسال نمایند.خصوص هر یک از گزارش 

 رضا منیعی

معاون پژوهشی مؤسسه
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 چکیده 

سر چشمه دانایی است. دانش جوشیده از   دانشگاهی از چشم انداز اقتصاد دانش، هر  

جدید)پژوهش(،   ایده  و  دانش  تولید  عالی،  یادگیری  و  آموزش  طریق  از  دانشگاه 

های جدید در  اشاعه دانش در »محالت، شهرها و مناطق«، بکارگیری دانش و ایده

کارآفرینی   دانشگاهیان،  توسط  جامعه  به  تخصصی  خدمات  ارائه  جامعه،  و  اقتصاد 

ارزش  بنیاندانش به  دانش  سیاسی(،  ها)تبدیل  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ی 

کارهای   و  کسب  حکمرانی  بنیاندانشسازماندهی  و  دانش(  ترویج  و  بکارگیری   (

فضای  منطقه  یک  در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  در  ای 

منطقه  و  میجغرافیایی)محلی  جریان  دانشگاهای(  اساس،  این  بر  بیابد.  طور ها 

قرار   تأثیر  تحت  را  خود  بوم  زیست  و  پیرامونی  محیط  مستقیم  غیر  و  مستقیم 

خود،می بوم  زیست  بر  دانشگاه  مستقیم  اثرات  ابعاد  دهند.  اقتصادی،   در  مختلف 

البته دانشگاهکمک می  ایبه توسعه منطقه  اجتماعی و فرهنگی ها تا حدودی  کند. 

 تحت تأثیر زیست بوم خود نیز هستند.

أسفانه در ایران اینگونه نیست. مؤسسات آموزش عالی در ایران کمک شایسته اما، مت

خود   بوم  زیست  به  منطقه ای  توسعه  نو  حداکثری  .  کنندمیای  کمک  تضمین 
ساماندهی    ی ایران به توسعه محلی، شهری و استانی در ایران، سازمان وهادانشگاه

استان  در  عالی  آموزش  مؤسسات  مختلف  هامجدد  آن  استکشور  ی  به  نه  اما   .

کند؛  رویکرد و روشی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر دنبال می

های  تحلیل.  و روشی که در این گزارش تبیین و پیشنهاد شده استبلکه با رویکرد  

این گزارش نشان   که هدف ساماندهی مؤسسات آموزش   دهدمیصورت گرفته در 

توسعه   بایستی  توسعه    بنیاندانش  ایمنطقهعالی  بنیاندانش  ایمنطقهباشد؛ 

ساخت   و    بنیاندانشتوسعه    ی هااکوسیستم مستلزم  شهری  محلی،  سطوح  در 

 استانی بر محور دانشگاه است.  

اکوسیستم توسعه   نیازمند ساخت  بنیاندانشساخت  دانش و  ی  هااکوسیستم  خود 

های متنوعی بر  توان اکوسیستم . در یک استان یا منطقه خاص میاست  بنیاندانش

دانشگاه اکوسیستم محور  تعداد  و  نوع  کرد.  ایجاد  مأموریتها  به  دانشگاه  ها  های 
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اکوسیستم دارد.  مأموریتبستگی  با  مرتبط  دانشگاههای  که  های  چهارم  نسل  های 

توج مورد  ایران  مناطق  در  است  از:  بهتر  عبارتند  گیرد،  قرار  اکوسیستم   -1ه 

عالی دانش؛  -2؛  یادگیری  تولید  نوآوری؛  -3اکوسیستم  اکوسیستم -4اکوسیستم 

کارهای    -5؛  بنیاندانشکارآفرینی   و  کسب  اکوسیستم  -6؛  بنیاندانشاکوسیستم 

ی یاد شدهها(. کانون تمام اکوسیستمبنیاندانشحکمرانی خوب)مدیریت و رهبری  

 دهند.  ها را به هم پیوند میها این اکوسیستم ا هستند و دانشگاهه دانشگاه

اکوسیستمبرای    بنابراین،  ساخت  و  عالی  آموزش  توسعه ساماندهی  های 

پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در ایران به    بنیاندانشای  منطقه

اقدام نماید. این الیحه   بنیان دانشتدوین الیحه توسعه استانی    به  شودمی

می تواند مشتمل بر دو گروه از اقدامات راهبردی و عملیاتی به شرح زیر 

 باشد:

 الف.اقدامات راهبردی 
دل-1 به  ساز  ل یمناطق،  برا  ی هافرصت  یفراهم  دولت  یمناسب  مقامات  ،ی تعامل 

از اقصی نقاط کشور، محیط    یرهبران کسب و کار و جامعه مدن   ، یمقامات دانشگاه
مناسب  مهم   یهاتیساو   قابلیت  یبرا  و  انسانی،  هاتوسعه  کارآفر  ینوآوری  ی نیو 

منطقه  د.هستن  بنیاندانش توسعه  را  کشور  توسعه  راهبرد  باید  دولت  ای، بنابراین، 
استانی و محلی قرار دهد. 

ن به ریاست دانشگاه جامع استان، متشکل ازتشکیل شورای رهبری توسعه استا-2
وزارت هادانشگاهروئسای   نماینده  بودجه،  برنامه  سازمان  نماینده  استان،  دولتی  ی 

های  ی زیرساختی و نمایندههاصنایع، نماینده وزارت کشاورزی، نماینده وزارت خانه
بخش خصوصی در صنایع مختلف؛ 

اکوسیستم مبتنی بر دانشگاه در هر استان به شرح زیر: شش    طراحی، ساخت و توسعه -3
؛ هادانشگاهاکوسیستم یادگیری مبتنی بر •
 ؛ ها دانشگاهاکوسیستم دانش مبتنی بر •
 ؛  هادانشگاهاکوسیستم نوآوری مبتنی بر •
؛ هادانشگاهاکوسیستم کارآفرینی مبتنی بر •
اکوسیستم کسب و کارهای مبتنی بر دانشگاه؛ •
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. ای مبتنی بر دانشگاهاکوسیستم مدیریت منطقه•
ها به دانشگاه جامع استان)بجای سازمان برنامه وواگذاری رهبری توسعه استان-4

اکوسیستم  ساخت  مقررات  بودجه(؛  تغییر  نیازمند  منطقه  یک  در  شده  یاد  های 
داخلی   مقررات  تغییر  کالن،  سطح  در  فناوری  و  تحقیق  عالی،  ،  ها دانشگاهآموزش 

پاداش نظام  انگیزش  ها تغییر  تغییر    یها و  محققان،  دیگر  و  علمی  هیأت  اعضای 
ای ی منطقههادانشگاههای رفتاری محققان و توسعه توان رهبری و هدایتگری  منر

  است.
تشویق  یسازبرطرف-5 و  اعضا  موانع  تحق  ی،علم  أتیه  یورود  وقاتیمؤسسات  ی 

کارآفر  هادانشگاه عرصه  کار  نوآورانه،    ینیبه  این  قدم  یمبا   یبرا  یبزرگ  هایتوان 
.بر داشت یادانشگاه به موتور توسعه منطقه  لیتبد

استقالل  -6 و  علمی  و  هادانشگاهآزادی  بکارگیری  اشاعه،  انتشار،  در  کلیدی  نقش 
ای دارد. بنابراین، دولت  نفوذ دانش و فناوری در منطقه و در نتیجه توسعه منطقه

باید این شرایط را فراهم کند. 
دانشگ  یامنطقه  یهادانشگاه  لیتبد-7 کارآفر  یهااهبه  و  اصالح   ازمندین  ، نینوآور 

و  نامهآیین معامالتی  و  مال   مالی  بخشدانشگاه  ینظام  پرداخت  و  مخارج    از  یها 
. ینیو کارآفر ینوآور یآموزش بواسطه درآمدها

ی ملیهادانشگاهآنها از    ای و تفکیکمنطقه   هایهایی با مأموریتتعریف دانشگاه-9
های  دیگر مؤسسات آموزش عالی به آن و تعریف شبکه ای  و جهانی و اتصال شبکه

 ای. یادگیری عالی منطقه

 ب. اقدامات عملیاتی 
دانشگاه  -1 اینکه  اکوسیستمبرای  بتوانند  وهاها  دهند  تشکیل  دانش  مناسب  ی 

منطقه  توسعه  بر  مؤثری  و  کمک  کمیت  باید  چیز  همه  از  قبل  باشند،  داشته  ای 
کیفیت تولید دانش مورد نیاز منطقه را افزایش دهند؛ برای این منظور الزم است در  
تحقیقاتی  نظر  از  پلیمر،  یا  پتروشیمی  مانند  منطقه،  خاص  اقتصادی  زمینه  یک 

 تخصص پیدا کنند؛  
اینکه دانشگاه-2 های مناسب کارآفرینی تشکیل دهند وها بتوانند اکوسیستم برای 

این کار    ای داشته باشند، الزم است کارآفرین باشند؛کمک مؤثری بر توسعه منطقه 
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دانشگاه اوالً  که  است  این  منطقهنیازمند  مجدداًهای  را  خود  سازمانی  ساختار  ای 
حرفه  مدیریت  بطرف  و  کنند  ثانیاً،  سازماندهی  کنند؛  حرکت  خصوصی  شبه  و  ای 

 ی علم و فناوری ایجاد کنند؛ هاهای کارآفرینی مانند مراکز رشد و پارکزیرساخت 
دانشگاه-3 اینکه  اکوسیستمبرای  بتوانند  دهندها  تشکیل  نوآوری  مناسب  های 

منطقه توسعه  بر  مؤثری  کار  وکمک  این  باشند؛  نوآور  است  الزم  باشند،  داشته  ای 
و  مستلزم دانشگاه  داخل  در  دانشگاهی  تحقیقات  سازی  تجاری  فرآیندهای  توسعه 

 ایجاد رابطه مؤثر با صنایع مختلف در داخل منطقه)استان( است؛ 
دانشگاه-4 اینکه  دهندبرای  تشکیل  عالی  یادگیری  مناسب  اکوسیستم  بتوانند  ها 

منطقه توسعه  بر  مؤثری  آموکمک  محتوای  و  کیفیت  باید  باشند،  داشته  وزشی ای 
برنامه اصالح  نیازمند  کار  این  دهند؛  توسعه  را  درسیهاخود  سازی    ی  نهادینه  و 

 ی اشتغال پذیری، کارآفرینی و نوآوری در آنها است؛ هامهارت
دانشگاه-5 اینکه  کارهای  برای  و  کسب  مناسب  اکوسیستم  بتوانند  بنیاندانشها 

، الزم است خدمات  ای داشته باشندتشکیل دهند و کمک مؤثری بر توسعه منطقه 
اجتماعی  اصالح   اقتصادی،  کار  این  الزمه  یابد،  بهبود  دانشگاهیان  فرهنگی  و 

تدوین    نامهآیین معامالتی؛  و  آیین  نامهآیینمالی  تدوین  و  نامه  کاردانشجویی 
 .است بنیاندانشمدیریت کسب و کارهای 

نوآوری،  -6 اختراع،  به  علمی  هیأت  اعضای  تشویق  ارائهبرای  نوآورانه،  کارآفرینی 
منطقه فعالیتخدمات  به  پرداختن  و  منطقههاای  است  ی  الزم  نامهآیین ای، 

 ارتقاء اعضای هیأت علمی و توسعه هیأت علمی اصالح شود. نامهآییناستخدامی، 
منطقه دانشگاه-7 توسعه  به  کمک  برای  پاسخگویی  ها  باید  متعدد  نفعانذیای 

باید دانش علمی را با تجربه عملی ترکیب کنند؛ الزمه این    باشند، برای این منظور
 ها است.ای در دانشگاهای و بین رشتههای چند رشتهکار توسعه دوره

منطقه -8 نیازمندتوسعه  است،  فردی  یادگیری  نیازمند  که  میزان  همان  به  ای 
ف یادگیری  به  میزانی که  به همان  دانشگاه  بنابراین،  است.  اجتماعی  ردی یادگیری 

می اجتماعیکمک  یادگیری  به  باید  است    نیز  کند؛  الزم  رو،  این  از  کند.  کمک 
 مناسبات یادگیری اجتماعی را فراهم کند. 
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 مقدمه   .1

 7025  نزدیک به  ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیهای  بانک داده  بربنا

عالی  دانشگاه   آموزش  تعداد  و مؤسسه  این  از  دارد که  واحد    530در کشور وجود 

170  غیرانتفاعی،  آموزش عالی  واحد موسسه  309،  اسالمیدانشگاه آزاد    مربوط به

به واحد    953  نور،  پیام  واحد مرکز  466ای،  فنی حرفهدانشگاه  مرکز  واحد   مربوط 

دانشگاه دولتی )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(    141کاربردی و  -علمی  دانشگاه  

است.  31در   شده  ثبت  کشور  استان  استان  با  رابطه  در  تحقیقات  های  نتایج 

می1397ایران)انتظاری، نشان  دانشگاه(  که  در  دهد  عالی  آموزش  مؤسسه  و  ها 

ای ای بر زیست بوم خود و توسعه منطقه مناطق مختلف ایران نه تنها کمک شایسته

شاخص بعضی  در  بلکه  دانش  ندارند؛  اشتغال  مانند  عالی،  آموزش  عملکردی  های 

 گذارند. ای بر جای میآموختگان عالی، تأثیر منفی بر توسعه منطقه 

ها بطور کامل به زیست بوم خود و که چرا دانشگاه  شودمیحال، این سؤال مطرح  

منطقه  توسعه  به  نتیجه  نمیدر  کمک  پاسخای  س  کنند؟  این  پیچیده  به  کمی  ؤال 

در نظام آموزش  است و باید چند بعد را بطور همزمان مورد توجه قرار داد. اصوالً 

ایران   اقتصاد    مأموریت رسمی  ها دانشگاهعالی  به  و مشارکت    ایمنطقهبرای کمک 

نقشی برای   ایمنطقهی توسعه  هاتعریف نشده است. در برنامه  ایمنطقه در توسعه  

اساساًندارنددانشگاه   اقتصاد    هادانشگاه  ؛  از  مجزا  و  منفک  تعریف   ایمنطقه هویت 

جاد شده  ایمنطقه و مراکز آموزش عالی فارغ از اینکه در کدام    ها دانشگاهشده است.  

 مأموریت یکسان ملی و جهانی هستند.  اند دارای

ای را می توان به ضعف کمیت و  از بعد دیگر، ضعف کمک دانشگاه به توسعه منطقه 

منطقه دانشگاه  عملکرد  حوزهکیفیت  در  توسعه، ای  و  تحقیق  عالی،  آموزش  های 

و  کارآفرینی  وضعیت   نوآوری،  مقایسه  داد؛  نسبت  دانشگاهیان  اجتماعی  خدمات 

با  هادانشگاهعملکرد   ایران  نشان  هادانشگاهی  پیشترفته  کشورهای  که    دهدمیی 

یران از نظر آموزش عالی،  متأسفانه این مسأله درست است. جدول پایین وضعیت ا

 . دهد مینوآوری و کارآفرینی در مقایسه با دیگر کشورها را نشان   پژوهش، 
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ی جهانی ها : رتبه ایران در آموزش عالی، نوآوری و کارآفرینی در رتبه بندی1جدول
آموزش عالی در نمایه 

رقابت جهانی 
نمایه  مؤلفه نوآوری در

 جهانی رقابت 
نمایه کارآفرینی جهانیجهانی نمایه نوآوری 

سال 
رتبه 
ایران

تعداد  
کشور در  
رتبه بندی 

رتبه  
ایران

تعداد  
کشور در  
رتبه بندی 

رتبه  
ایران

تعداد  
کشور در  
رتبه بندی 

رتبه  
ایران

تعداد  
کشور در  
رتبه بندی 

 







ای به توسعه منطقه   از چشم انداز دیگر، ضعف کمک دانشگاه به زیست بوم خود و 

ضعف و ناتوانایی اقتصاد منطقه در جذب سرمایه انسانی پیشرفته، دانش پیشرفته و  

آنها در منطقه نسبت داده   ؛ بعد سوم مسأله این است که اصوالً  شودمیبکارگیری 

شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران مهیای توسعه نیست. به 

زی فاقد  ایران  مناطق  دیگر،  متأسفانه  عبارت  توسعه هستند.  برای  مناسب  بوم  ست 

این مسأله نیز درست است. جدول پایین وضعیت ایران از نظر توانایی ایران از نظر 

فناوری  جذب و  دانش  بکارگیری  نشان   و  را  پیشرفته  کشورهای  با  مقایسه  در 

 . دهدمی

: رتبه ایران در جذب دانش و فناوری در رتبه بندی جهانی 2جدول 


رتبه ایران 

 تعداد کشور در رتبه بندی 
 رتبه ایران 

 تعداد کشور در رتبه بندی 

مدیران   و  گذاران  سیاست  از  اثربخشی بسیاری  عدم  و  کیفیتی  بی  عالی  آموزش 

پراکند و  فراوانی  به  را  عالی  آموزش  نسبت  واحدهای  عالی  آموزش  واحدهای  گی 

سا هداد با  هستند  تالش  در  و  سازماند  و  عالی ماندهی  آموزش  نظام  مجدداً  اندهی 

اثربخشی  در شاید  تا  کنند  فصل  و  حل  را  مسأله  این  مراکز    هادانشگاهکشور،  و 
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افزایش دهند. در این راستا،  آموزش عالی   در سال    انقالب فرهنگیشورای عالی  را 

ب  96 جلسه  در  یکمین  و  آموزش خود  یست  »ساماندهی  عنوان  با  طرحی  ارائه  با 

ماموریت جهت  در  دانشگاهعالی«  شدن  منطقه گرا  مزیت  اساس  بر  مهارت  ها  ای، 

عالی،  آموزش  ناموزون  رشد  اصالح  آموزشی،  کیفیت  افزایش  و  افزایش    آموزی 

برابر میانگین جهانی    5ها و آمار باالی جمعیت دانشجویی )معادل  رویه دانشگاهبی

کرد. دانشجویان( تدوین 

زیرتر آموزش عالی  های کوچکبا ادغام واحد  ند کهمدیران وزارت علوم بر این باور

بزرگمجموعه  دانشگاهی،  های  توان  تر  دانشگاهمی  دولتیتعداد  به   های  وابسته 

از نظر    .جامع کاهش داددانشگاه    70تا    60به    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را

تجمیع مراکز  »آموزش عالی    ساماندهیهدف طرح    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شبکه ایجاد  پراکنده    . استدانشگاهی«    و  مراکز  که  است  این  طرح  اصلی  ایده 

ها  بر محور یک یا چند دانشگاه برتر در استان های مختلف را  آموزش عالی در استان 

های  دانشگاههای برتر)های دانشگاهدر این طرح، یکی از مأموریتشبکه سازی کنند.  

توانمندیظرفیت دارای   و  باال  هاها  رشته ی  و  های  در  استان تخصصیعلمی  ها،  ( 

عالی   آموزش  کوچکتر  واحدهای  هدایت  و  در  حمایت  استان  سطح  در  پراکنده 

.  چارچوب یک شبکه دانشگاهی است

بوده  شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح  و  ها در وزارت علوم  جرای این طرح مدتا

است، اما تاکنون اجرایی نشده است، شاید علت اصلی اجرا نشدن ماهیت آن باشد.  

ساماندهی آموزش   برای اجرای طرح  ، بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی

این طرح با  شوند.  حل  یا منو    آموزش عالی موجود باید ادغام، تجمیعمراکز  عالی،  

اصل تدوین شده است.   20

شامل تمام    موسسات وزارت بهداشتغیر از  ساماندهی به  طبق اصل اول این طرح،  

توسعه از  اعم  پژوهشی  و  آموزشی  دانشگاهموسسات  توسعه،  حال  در  و  های  یافته 

علمی دانشگاه  نور،  پیام  دانشگاه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  )مانند  کاربردی،  سراسری 

حرفه و  فنی  غیردولتی  دانشگاه  موسسات  وابسته -ای(،  موسسات  غیرانتفاعی، 

موسسا نیز  و  اجرایی  و  عمومی  برنامهنهادهای  و  سیاستگذاری  مطالعاتی،  ریزی ت 
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به وزارت عتف می اصلی ساشودوابسته  عالی  . در اصل دوم، هدف  ماندهی آموزش 

مؤثر سازی مؤسسات آموزش عالی از طریق ارتقاء کیفی و اثربخش عملی ذکر شده  

و تأکید شده است که محدود سازی و کوچک سازی آموزش عالی جایگاهی    ؛است

ط ندارد.  آن  دنبالساماندهی  رح  در  به  ادغام    لزوماً  مگر   یاانحالل،  نیست؛   تجمیع 

عاین آموزش  بازارکه در جایی  نیاز  از  بیش  تجم  الی  اینکه  یا  باشد؛  ع موجب یکار 

اقتصاد و صرفه جویی  البته    یافزایش کیفیت  امکان همکاری،  شود.  در ساماندهی 

نند: دانشگاه پیام نور،  ما)اشتراک، تجمیع یا ادغام موسسات آموزش عالی غیرهمگن

غیرانتفاعی و موسسات غیردولتی و  کاربردی  آزاد اسالمی و مراکز علمی  (دانشگاه 

 .(12)اصلشده استگرفته نظرنیز در 

سطح فعالیت موسسه )سطوح    نوع موسسه )دانشگاه، مجتمع، مرکز(؛در این طرح،  

آموزشماموریت  چهارگانه(؛ مانند:  )مشترک  موسسه  کالن  و  خرد  خدمات   های  و 

های علمی ویژه، خدمات علمی و تخصصی و  علمی؛ و خاص مانند: فعالیت در گروه

اینها( و  نظایر  موسسه  ؛  درونی  حوزه )گروهساماندهی  آموزشی،  و  علمی  ی اههای 

عناوین موسسات )دانشگاه، مجتمع البته  شوند.  تعیین و تبیین می  دقیقاً  پژوهشی(

های  آموزش عالی( پس از ساماندهی، براساس شاخصآموزش عالی، دانشکده، مرکز  

 (. 11)اصل یابدکیفی وزارت عتف تثبیت یا تغییر می

اساس  ها  های علم و فناوری استان برنامه  و  ای کشوراسناد آمایش استانی و منطقه

ساماندهی عالی)اصل  طرح  اصل  18آموزش  طبق  است.  برنامه19(  های  تمامی 

های  ازی اولیه، تایید معاونتسپس از تعیین و نهایی  آموزش عالی   اجرایی ساماندهی

وزارت  ذی نیز علوم  ربط  و  لزوم(  )در صورت  فراوزارتی  قانونی  تصویب در مراجع  و 

مراجع قانونی وزارت عتف، مانند شورای گسترش توسط وزیر علوم برای اجرا ابالغ 

طبق  شودمی ساماندهی  ام20اصل.  طرح   طرح  این  عالی،  نظرخو  آموزش  اهی،  با 

گذاشته   اجرا  به  و  شده  نهایی  ساماندهی  مشمول  موسسات  مشارکت  و  هماهنگی 

صاحبمی مشارکت  از  لزوم  صورت  در  ذیشود.  نهادهای  و  مقامات  ربط  نظران، 

گیری خواهد شد. در مرحله اجرا نیز از همکاری مراجع مذکور استانی و محلی بهره

 شود. استفاده می

زاده، محققان)مهرعلی  از  که  (  3981بعضی  باورند  موسسات    مراکزتجمیع  براین  و 
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دانشگاه عالی در  عالیمتعدد آموزش  یکپارچگی در آموزش  ایجاد  راه  های مادر و   ،

به   همچنین،  بهبود اثربخشی آموزش عالی نیست.  و   ها بحران  برای رفعحل مناسب  

سیاسی   یلدل و    ،مالحظات  فیزیکی  تجمیع  امکان  حکمرانی،  شیوه  و  اقتصادی 

(  1398مهدی و بارانی)آموزش عالی وجود ندارد.    مؤسساتتسهیم امکانات و منابع  

موجود، وضعیت  در  که  باورند  این  ساماندهی    بر  برای  سناریو  و  راهکار  بهترین 

و  ورود  عدم  عالی،  مؤسساتمداخله    آموزش  در  دولت  عالی  مستقیم  و    آموزش 

و  محد نظارت  به  دولت  نقش  سازی  همود  و  هماهنگی  فعالیت  ایجاد  در  افزایی 

 .  هاستآن 

رسدما  ا می  نظر  اجرای  به  را    با  ایران  عالی  آموزش  نظام  توان  نمی  طرح  این 

ای قرار داد. از این رو، در  درستی ساماندهی کرد و در خدمت توسعه ملی و منطقههب

تالش   گزارش  عالی    شودمیاین  آموزش  ساماندهی  برای  جدیدی  الگوی  و  طرح 

الگو، ساخت   این  اساس  شود.  و  هااکوسیستممعرفی  دانش  محور   بنیاندانشی  بر 

معادل ساخت این    در واقع، ساماندهی نظام آموزش عالی .  استی استانی  هادانشگاه

و ترکیب  کیفی  تحلیل  فرا  روش  . برای این منظور ازاستها  استان  ها دراکوسیستم 

 ادبیات موجود استفاده شده است.

دوم    بخش  در  است.  یافته  سازمان  بخش  چهار  در  گزارش  مفهوم  گزارشادامه   ،

ای و ساخت  ای در چارچوب دو راهبرد ساخت جامعه یادگیری منطقه توسعه منطقه 

منطقه  نوآوری  تحلیل  اکوسیستم  مؤسسات  شدهای  نقش  سوم،  بخش  در  است؛ 

در چارچوب هفت مکانیسم و مسیر تأثیرگذاری   ایمنطقهآموزش عالی در توسعه  

ساخت   چارچوب  در  عالی  آموزش  ساماندهی  چهارم،  بخش  در  است؛  شده  تحلیل 

تحلیل شده است؛ در نهایت، نتیجه گیری به    بنیاندانششش اکوسیستم دانش و  

مقتضی ارائه شده است.عمل آمده و پیشنهادهای  

 ای هق. توسعه منط2

ت عام و  به مفهوم  به مفهوم خاص، واژهتوسعه  اقتصادی  ای است که در سده وسعه 

تعریف شدههاگذشته  آن  از  وسیعی  مفاهیمی  مانند  مفهوم  این  د   است.  یگر  علمی 
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کنیم،  را بهتر درک    1است. برای اینکه مفهوم توسعه یک فرآیند تکاملی را طی کرده

رشد  یعنی  مرتبط،  مفهوم  سه  با  را  آن  تفاوت  است  پیشرفت2الزم  تکامل   3،   4و 

کنار در  مفهوم  چهار  این  که  است  ذکر  به  الزم  ابتدا،  در  و    بشناسیم.  پویایی  هم 

و زیست بوم مبتنی بر    هو مختص موجودات زند  کنند میی پویا را توصیف  هاپدیده

 آنها هستند.  

گفته   چیزی  ارزش  یا  قدرت  تعداد،  اندازه،  در  افزایشی  یا  کمی  تغییرات  به  رشد 

. در حالی که، پیشرفت به حرکت به سوی یک هدف خاص) به طرف جلو و  شودمی

. درواقع، پیشرفت یک فرآیند انتخاب طبیعی  شودمیباال( در یک جنبه خاص اتالق  

جنبه  تمام  در  پیشرفت  است.  شده  یابی  جهت  رشدِ  کیفی،    هاو  تحول  با  همراه  و 

نامیده   بهبود شودمیتوسعه  با  همراه  پیشرفت  و  رشد  به  توسعه  بهتر،  عبارت  به   .

. در حالیکه، گرددمیی مبتنی بر آنها اتالق  هاکیفی در موجودات زنده یا زیست بوم

انتقال غیر اداری یک صفت برتر و توسعه یافته از نسلی به نسل دیگر تکامل نامیده  

ی مبتنی  هاو زیست بوم  هتر، توسعه تدریجی موجودات زند. به عبارت سادهدشومی

 بر آنها را می توان تکامل نامید. 

از  این مفاهیم و روابط شان، در سطوح فرد، سازمان، شهر، منطقه، کشور و جهان 

اقتصادی در سطح   فرهنگی، سیاسی مصداق دارند. رشد  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد 

. اما توسعه اقتصادی در سطح  شودمیا رشد درآمد سرانه اندازه گیری  کالن معموالً ب

ی غیر اقتصادی است. در  های اقتصادی و هم شامل مؤلفههاکالن هم شامل مؤلفه

؛ الزم به ذکر شودمیحوزه اقتصادی عالوه بر تولید ثروت، توزیع ثروت را نیز شامل  

ا  علم  در  ابتدا  از  اقتصادی  توسعه  ابعاد  این  توسط است  و  است  بوده  مطرح  قتصاد 

 برخی از اقتصاددانان تحلیل شده است. 

با توجه به مفاهیم باال، می توان توسعه اقتصادی را بهبود پیوسته و پایدار در شرایط  

افراد یک جامعه تعریف کرد که شامل بهبود کمی و کیفی در و استاندارد زندگی 

نظامهامؤلفه  در  کلیدی  اجتماهای  اقتصادی،  زیست  ی  و  سیاسی  فرهنگی،  عی، 

1 . development 

2 . growth

3 . progres 

4 . evolation 
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نیز   مؤلفهشودمیمحیطی  سرانه،ها.  درآمد  رشد  از:  عبارتند  شده  یاد  کلیدی  ی 

نرخ با    شیافزا  ، یبهبود سالمت  درآمد،  یبرابر  شی افزا  فقر،جمعیت زیر خط  هش  کا

مشارکت  افزایش    و متوسطه،  یی ح ابتداودر سط  یفیک  به آموزش  یدسترس  ،یسواد

 . ستیز طیخوب، حفاظت از حقوق بشر و حفاظت از مح یحکمران ،ی مدن

ی مختلف توسعه رابطه هم افزایی با یکدیگر دارند یعنی یکدیگر را تقویت  هامؤلفه 

نامیده  کنندمی اقتصادی  رشد  که  سرانه  درآمد  رشد  بین،  این  در  نقش  شودمی.   ،

مؤلفه  بهبود دیگر  نقش مستقیم در  اما بطور ی توسعه  هامحوری دارد. یعنی  دارد، 

 پذیرد.غیر مستقیم از آنها تأثیر می

و همکاران) کرده Stimson et al,2006 p.4استیمسون  مشاهده  برنامه  (  در  که  اند 

، همچنین در تدوین و اجرای راهبردها، تطبیق دادن  ایمنطقهریزی توسعه اقتصاد  

اقتصاد منطقه از توسعه  ه آنها را ایجاد  ای با فرآیندهایی کپیامدهای مطلوب ناشی 

پیامدهای  می و  گذار  اثر  عوامل  بین  رابطه  فهم  این شکاف در  است.  کنند، مشکل 

منطقه توسعه  مدیریت  برای  اساسی  معضل  تدوین  توسعه،  گذاری،  )سیاست  ای 

برنامه اجرای  و  بین است(  هاراهبردها  توان  می  چگونه  که  است  این  مسأله   .

پیامدهای خواسته شده و فرآیندها و ابزارهای قابل قبول و مناسب توسعه اقتصادی 

های مکرر اقتصادی  که بی ثباتی  شودمیرابطه ایجاد کرد. معضل اصلی زمانی ظاهر  

برونزا ( بطور  عوامل  یا  و منافع خارجی)  اقتصادی ترکیب شوند   با تحوالت محیط 

فرایندهای   راهبرد  گیریتصمیمافزایشی  و  سیاست  اساس  و  پایه  که  )تصمیماتی 

قرار    ایمنطقهاقتصاد   تأثیر  تحت  را  همکاران هستند(  و  استیمسون  دهند. 

(Stimson et al, 2006 p.6  منطقه اقتصاد  توسعه  ستانده(  محور  دو  بر  را  و    ها ای 

کرده  تعریف  اقتصادی  دادهفرآیندهای  نشان  و  منطقهاند  اقتصاد  توسعه  که  ای اند 

کاربرد فرآیندهای اقتصادی و منابع موجود در یک منطقه است که ضمن کمک به 

منطقه پایدار  برای  توسعه  مطلوب  اقتصادی  پیامدهای  میای  منطقهای،  و  جاد  کند 

انتظارات  ارزش  و  و  هابنگاهها  شهروندان  می  ناظران،  تأمین  را  کنند.  بیرونی 

توسعه منطقه  همچنین،  صفت  هایشاخصبا    ایاقتصاد  کیفی  از  و  کمی  های 

 شود.  می مشخص
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یی مانند  ها ی کمی بوده و از شاخص ها تمرکز صرفاً بر جنبه  مطالعات در بسیاری از  البته 

افزایش سطح ثروت و درآمد، ایجاد شغل یا تغییر در سطح اشتغال، موجودیت کاال و  

استفاده   مالی  امنیت  بهبود  از جمله شده است خدمات و  تحقیقات)  از  اما در برخی   .

Stimson et al,2011 یی  ها ( عالوه بربعد کمی و شاخص یاد شده، بعد کیفی و شاخص

های مالی و اجتماعی بیشتر، دستیابی به توسعه  یجاد ارزش مانند ایجاد سرمایه خالق، ا 

 پایدار، گسترش در دامنه اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مورد توجه بوده است.  

از اوایل دهه اول قرن بیستم، دستیابی به مزیت رقابتی به عنوان هدف اصلی    ،تقریباً

اقتصادی در بود  توسعه  امانظر گرفته شده  اخیر  ،.  به   ،در دهه  پایدار  اصول توسعه 

منطقه توسعه  و  ریزی  برنامه  اصلی  اهداف  شدهعنوان  گرفته  نظر  در  است.  ای 

برنامهبطوری  راهبردهای  منطقهکه  بودهریزی  یکپارچه  رویکرد  یک  بر  مبتنی  -ای 

آن موجب  به  ظرفیت  ،است.  ایجاد  منظور  به  راهبرد  قابلیتیک  و  مناسب  اهها  ی 

ا بهتر  برداری  بهره  تدوین  برای  طبیعی  منابع  کارگرددمیز  این  بر    .  تمرکز  با 

درونزا همکاری    شودمیانجام    فرآیندهای  مزیت  بخش    بینکه  خصوصی،  بخش 

 .  کندمیعمومی و جامعه مدنی را تشویق 

ای مستلزم ( نشان داد که تحلیل جامع توسعه اقتصاد منطقه Blakely,1994بالکلی) 

مثال، کارگزاران اقتصادی که در نظر گرفتن هر دوی محصول و فرآیند است. برای  

کار و سرمایه گذاری    در یک بر  اغلب  ؛  کنندمیمناطق زندگی،  کسانی هستند که 

ها یا محصوالت اقتصادی مانند ایجاد شغل و ثروت، سرمایه گذاری، کیفیت  ستانده

 دارند. زندگی، و شرایط محیط کاری تمرکز 

اقتصاد و   از  در عصر حاضر که به عصر دانایی مشهور است، توسعه در هر سطحی 

بر   جهان(  و  کشور  منطقه،  شهرستان،  شهر،  محله،  سازمان،  خانواده،  )فرد،  جامعه 

طریق  از  دانش  است.  مبتنی  دانش  اشاعه  و  استفاد  ترویج،  توزیع،  تبدیل،  تولید، 

؛ از طریق آموزش و کارآموزی ودشمییادگیری و خالقیت) از جمله پژوهش( تولید  

ی ارتباط جمعی اشاعه  ها؛ از طریق انتشارات و رسانهشودمیبین شهروندان توزیع  

قرار کندمیپیدا   استفاده  و جامعه مورد  اقتصاد  در  کارآفرینی  و  نوآوری  از طریق  ؛ 

 . با توجه بهکندمی؛ و از طریق تولید و توزیع کاالها و خدمات اشاعه پیدا  گیردمی

آزادی  افزایش  توسعه هااینکه  مصداق  فردی  شایستگی  و  عقالنیت   ،
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(، دانش هم بطور مستقیم و هم بطور غیر مستقیم به توسعه  Sen,1988,1999است)

 کند.  کمک می اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

دارند. از این    بنیاندانشیادگیری و نوآوری نقش کلیدی در توسعه دانش و توسعه  

پردازی نظریه  درهارو  است.  آنها صورت گرفته  با  رابطه  در  زیادی  توسعه   ی  واقع، 

رق  افزایش  و  مکانیسم  اقتصادی  دو  جامعه  و  اقتصاد  از  سطحی  هر  در  پذیری  ابت 

مکمل    ها و توسعه نوآوری. این مکانیسم  توسعه یادگیری:  کلیدی دارد که عبارتند از

همزمان  توانندمیبا توجه به اینکه منابع محدود است و اقتصادها ناما،  هم هستند.  

توسعه  راهبرد  عنوان  به  را  دو  آن  از  یکی  اجبار  به  کنند،  دنبال  را  آنها  دوی  هر 

 . . ما نیز در اینجا تحت عنوان راهبرد از آنها یاد می کنیمکنندمیانتخاب 

 ایراهبرد ساخت جامعه یادگیری در اقتصاد و جامعه محلی و منطقه   . 1.2

یادگیری   توسعه  با  رابطه  جامعه  در  و  اقتصاد  زیادی  در  گرفته مطالعات  و    صورت 

مهمی  نظریه  آمده های  در  ا فر ا است.    بوجود  یادگیری،  عنصر  کوچکترین  مثابه  به  د، 

سطوح مختلف جامعه)خانواده، گروه همساالن، سازمان، اجتماع( در تعامل با دیگران و  

. خانواده، به عنوان نهادی متشکل از افراد  د ن گیر می در تعامل با ابزارها و مصنوعات یاد  

دی  با  تعامل  در  که  است  یادگیرنده  خود  دانش،  صاحب  و  خانواده یادگیرنده  در    ها گر 

می  یاد  عنوان جامعه  به  سازمان،  کار   گیرند.  نیروی  از  متشکل  دانش،    نهاد  صاحب 

و عملکرد   گیرد می اقتصاد یاد   در یک  ها ، در تعامل با دیگر سازمان ه متخصص و یادگیرند 

رقابت  می و  بهبود  را  خود  سازمان پذیری  گونه  این  سازمان بخشد.  های ها 

می Senge,1990;…;Pedler&Hsu,2019) 1یادگیری  نامیده  از  ن شو (  بعضی  د. 

سازمان Lundvall & Johnson, 1994; Bergman et al,2018محققان)  و  بین  ها (  ی 

ی OECD,2001المللی)  افراد  از  متشکل  اقتصاد  نظام  و  (  یادگیری  خانوارهای  ادگیرنده، 

اقتصاد    های یادگیری، محیط یادگیری و منابع یادگیری را های یادگیری، شبکه سازمان 

تصور م توان در سطوح شهر، محله و منطقه  اند. اقتصاد یادگیری را می نامیده   2یادگیری 

)   شد  محققان  از  بعضی  کرد.  تحلیل  مفهوم  (  Florida,1995;…;Norzaini,2014و 

1 . Learning Organization 

2 . Learning economy
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   اند. یادگیری مطرح کرده و تحلیل نموده »منطقه یادگیری« را به موازات اقتصاد  

العمر ( با تأکید بر یادگیری مادام OECD,2000;…;Hodgson,2017اما، بعضی از محققان) 

بر مدارس،   تمرکز  با  و  مهارت  ها دانشگاه فرد،  مراکز  عالی،  آموزش  آموزی)به  ، مؤسسات 

یادگیری« ی  ها عنوان منبع دانش و سازمان  را مطرح کردند.    1یادگیری( مفهوم »جامعه 

رسمی و یادگیری  جامعه یادگیری گفتمان جدیدی است که نقش آموزش رسمی و غیر  

کند. مفهوم  غیر رسمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر جسته می 

گان به آموزش و فرهنگ یادگیری مادام العمر را در ذهن  هم   جامعه یادگیری دسترسی 

نقش دولت تنها به     سازند. ی مردم نهاد می ها . این جامعه را مردم و سازمان کند می تداعی  

ی استاندارد فراگیر، و تحکیم  ها ی آموزشی و درسی ملی و برگزاری آزمون ها تدوین برنامه 

 . شود می رابطه بین یادگیری و تحصیل محدود  

ها، نهادها  ای است که ضمن فراهم سازی زیرساختجامعه یادگیری در واقع جامعه

یادگیری  برای  را  شهروندان  مختلف،  در سطوح  آموزش  انواع  برای  الزم  امکانات  و 

انا می سازد. طبق گفتمان جامعه تر در تمام طول عمر تشویق و توبهتر و اثر بخش

تر  از آرایش اجتماعی مناسب  العمر، نوع خاصی یع یادگیری مادامیادگیری، برای ترف

همانظور است.  دیگری  مفهوم  از  ممادام  یریادگیکه  تکامل  جامعه  ابدی یالعمر   ،

 کند.  تکامل پیدا می زین یریادگی

یادگیری  جامعه  ادبیات  جامعه   ، در  برای  قابلیت  و  فرآیند  و    ده  توجه  مورد  یادگیری 

 است.ته است که در جدول زیر خالصه شدهتأکید قرار گرف

: فرآیندهای جامعه یادگیری 3جدول
فرآیند و 

قابلیت
منبعایده اصلی

 ها رشد مهارت
نییعامل مهم تع ک یکار   یروین   یهابهبود مهارت

 اقتصاد است  یالملل نیب   پذیری کننده رقابت 
Bartlett and 
Rees,2000; 

Coffield,2000 

ی توسعه شخص

ترفیع خود تحققی فردی از طریق مشارکت در تمام  
ی یادگیری در هر دو زمینه کار و فراغت.  هاشکل

 تصمیم یادگیری خود برای افراد که  هنگامی
 برند.   می لذت  آن از بیشتر  گیرند،می

Payne, 2000; 
Coffield,2000 

1 . Learning society 
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فرآیند و 
قابلیت

منبعایده اصلی

یریادگی
ی اجتماع

  دارد. بستگی رقابت  همچنین و  همکاری به نوآوری
  وضعیت آن  ترین  خالق و بهترین  در  یادگیری زیرا 

  سرمایه   نوظهور مفهوم  .فردی نه  است اجتماعی
و افراد بین  روابط بر  بیشتر  توجه آن در  اجتماعی که

 است، محصول یادگیری اجتماعی است.  نهادها

Coffield,2000

ی ریادگیبازار  

یش در جامعه یادگیری  ها با تمام ویژگی بازار   اصول
برای   انتخاب یآزاد یریادگی در بازار   وجود دارد.

وجود دارد. آنها افرادی هستند که   یافرادبیشتر 
خود را بر عهده گرفته و عالقه   یریادگی  تیمسئول

 .کنندمیخود را به عنوان مصرف کننده دنبال 

Bernstein,1996,p.87

یریادگیجوامع  
ی محل

جامعه یادگیری از پایین به باال و از محله شکل  
محله فرصت یادگیری و آموزش   . در سطح گیردمی

در طول زندگی برای همه و در طول عمر)کودکی،  
نوجوانی، جوانی، میان سالی و پیری( در زندگی و  

 .شودمیکار فراهم 

Cooke et al,2000

ی کنترل اجتماع
یادگیری مادام العمر یک مکانیسم کنترل اجتماعی  

است که از طریق یادگیری سازمانی، سازمان  
 .گیردمییادگیری اجتماعی صورت   یادگیری و

Sennett, 1998, p 25

ی اب ی خود ارز
یادگیرنده خود مختار است. بر    در جامعه یادگیری 

ی درونی و بیرونی  ها اساس ترجیحات خود و انگیزش 
 . کند می گیرد و عملکرد یادگیری خود را ارزیابی  یاد می 

Field and 
Schuller,1999

تیمحور 
ی ریادگی

محور کار و زندگی افراد یادگیری    جامعه یادگیری در  
ی تجاری و غیره  ها ی بنگاه ها است. محور فعالیت 

ی عمومی و خصوصی یادگیری است. ها تجاری، سازمان 
Coffield, 1998, p 4

 ستمیس  کی
آموزش اصالح  

شده 

ساخت جامعه یادگیری نیازمند گسترش آموزش  
ن به  رسمی و اصالح آن در راستای دسترسی همگا

 آموزش رسمی و یادگیری مادام العمر است.
Coffield,2000

ی ساختار رییتغ

را   کالیراد یهادهیمادام العمر کاوش در ا  یریادگی
بجای یک    یریادگیجامعه   کی  ، کندمی قیتشو

  کی  متضمن دی باسیستم آموزشی اقتصاد محور 
مادام العمر محرک   یریادگی  باشد.اقتصاد آموزش  

ی ریادگی .کندمیفراهم   یساختار رییتغ ی الزم را برا
برتر است که هنوز در    تی مز کی  یمادام العمر دارا

 . است افتهیعمل تحقق ن 

Young 1998, p 155
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ین رابطه بین اکوسیستم یادگیری  ( ضمن تّبCrosling et al,2015کروسلینگ و همکاران)   

عالی و ظرفیت نوآورانه، عوامل اکوسیستم یادگیری خالق را تحلیل  خالق، کیفیت آموزش  

ی فیزیکی، فناوری اطالعات، سرمایه فکری و تعامل، ها کردند و نشان دادند که زیر ساخت 

 ی، انگیزش و مؤسسات عوامل اصلی این اکوسیستم هستند. کپارچگ ی   ی ها ستم ی س 

اخیر دهه  دو  در  اطالعات  فناوری  گیر  توسعه  شکل  توسعه موجب  و   ی 

توان   یرا م   هااست. این اکوسیستمشده  (SLE  ) هوشمند  یریادگی  یهاستم یاکوس

ابزار عنوان  فرا  یبرا  یبه  کردن  از  از    یریادگی  یندهایفعال   ا یبردن    نیبطریق 

از طریق   یریادگی   مفهوم،  نیا  در  (.Giovannella 2014)کرد  فیموانع توص  کاهش

مهم  لیموبا بازی  را    ی نقش  اکوسیستم  تجز  رایز  ؛کند میدر  را  و  یم  هیموانع  کند 

زم  یریادگیامکان   را    یهانهیدر  میمختلف  غنآورد؛  فراهم  باعث  ی ساز  ی و 

م  هوشمند  یهادستگاه  .(Park 2011)شودمی  یریادگی   یندهایفرا به   یرا  توان 

داد  ی«ریادگی   یها»قطبعنوان   قرار  توجه  دسترسمورد  که  جانبه  ی،  به   یاهمه 

مکان  رنده یادگیجوامع    ا برا    یفرد  رندگانیادگی و  دارند  دانش   ا ی   ی کیزیف  یهاو 

دهند   پیوند  تالیجید را    «لیموبابوسیله    کپارچهی  یریادگ»یمفهوم    ، این  .می 

مختلف    یهاو متن  وهایانواع سناراز  تواند  یم  رندهیکه در آن فراگ  کند برجسته می

ا  ؛اموزدیب به  توجه  طر  یادگیری  نکهیبا  صورت    یشخص  هوشمنددستگاه    قیاز 

هوشمند  یهادستگاه  .(Wong, 2012)داد  رییتغ  یتوان آنها را به راحت   یم  ؛گیردمی

موقع،    »را    یآموزشفرآیند  توانند  یم کافیبه  اندازه  فراهم    فرد«  یبرا  صرفاً و    به 

ر ییتغ هوشمند یریادگی  یهاستمیمهم اکوس ی هااز جنبه ی کی  (.Peters 2007کنند)

 ی ریادگی  ی هاستمیمفهوم اکوس  است.  یریادگی  ای  لیآنها از نظر مکان تحص  دگاه ید

ییفضا   جاد یا  ی؛سنت  یریادگی مؤسسات    فیهوشمند امکان تفکر دوباره در مورد وظا

تجرب  یررسمیغ   یریادگی  یبرا و    ی؛و  انجام؛  بوسیله   ات( اصالح  ات)رییتغیادگیری 

 . کندمیی را فراهم سنت یری ادگی یکردهایروالزم در رابطه با 

یشهرهااست.    «شهر هوشمند»  شود میمفهوم دیگر که در جامعه یادگیری مطرح  

پا  هوشمند استفاده  ب  داری بر  منابع  دستیابیاز  ا  رای  و  اهدبه  جوامع  رفاه  بهبود  ف 

   .( Giovannella et al. 2012کند)یم  د یشهروندان تأک یزندگ تیفیک

وسیع  مفهوم  یک  دانش،  بر  مبتنی  اقتصاد جامعه  و  یادگیری  جامعه  مفاهیم  از  تر 
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العمر دارد که یادگیری) یادگیری مادام   ای حکایتیادگیری است. این مفهوم از جامعه 

نوآوری نقش اساسی در آن دارد. ی  ها با مهارت باالی یادگیری (، خالقیت و ظرفیت 

»نوآوری  و  نوآوری«  برای  »یادگیری  است.  نوآورانه  یادگیری  محیط  مفهوم  این  در 

برای یادگیری« مکمل هم هستند. در این جامعه فرآیند تحصیل به فرآیند یادگیری و 

در  یادگیری،  بودن  نوآوری تبدیل شده است. سفارشی  فرآیند  به  آینده  تفکر  فرآیند 

درک   ی برا   ی ابی ارزی( و  گروهی)مشارکت  ی ر ی ادگ بودن منابع متنوع دانش، ی دسترس  

 هستند. « های یادگیری مؤثر محیط » های برجسته  ، از ویژگی تر ق ی عم 

 ایراهبرد ساخت اکوسیستم نوآوری منطقه   . 2.2
»اکوسیستم   ساخت  منطقه   ای منطقه امروزه  توسعه  راهبرد  مهمترین  ای  نوآوری« 

منطقه Asheim,2018است)  نوآوری  اکوسیستم  مفهوم  نظام  (.  مفهوم  یافته  تکامل  ای 
مطرح    1990( در اوایل دهه  Cooke, 1992است که ابتدا توسط کوک )   1ای نوآوری منطقه 

ایساکسن)  و  اشیم  توسط  و  و  Asheim and Isaksen,1997شد  برکزیک   ،)
و همکاران) Braczyk et al,1998همکاران)  دهه  Cooke et al, 1997(، کوک  در همان   )

 & Asheimپیگیری شد. در دهه بعد با استقبال بسیاری از محققان دیگر نوآوری)مانند: 

Coenen, 2005; Cooke, 2004 Laurentis, 2006; Doloreux & Parto, 2005  ،)
گذاران ها جغرافیدان  سیاست  و  اقتصادی  گردید. منطقه   ی  مواجه  نظام    ای  تعریف،  طبق 

که در تعامل    شود می اتالق   ای منطقه و نهادهای  ها به ترکیبی از سازمان  ای منطقه نوآوری  
پرورش   منطقه  در  را  نوآوری  یادگیری،  ضمن  یکدیگر،  با  و  دهند می پویا  اشیم   .

را مفهوم سازی    ( نقش و جایگاه دانشگاه در نظام نوآوری Asheim et al., 2011همکاران) 
ها عالوه بر اینکه مهمترین تولید کننده دانش و سرمایه  کردند و نشان دادند که دانشگاه 

کنند می انسانی در سطح منطقه هستند، نقش بنیادی در فرآیندهای تعاملی نوآوری بازی 
ای . مفهوم نظام نوآوری منطقه شود می و عوامل کلیدی زیرساخت دانش منطقه محسوب  

منطقه به   اقتصادهای  در  دانشگاه  جایگاه  جهت    ای تعیین  مفهومی  چارچوب  ساخت  و 
منطقه  اقتصاد  در  دانشگاه  نقش  تکامل  یادگیری   ای تبیین  مناطق  مفهوم  مدل    از  به 

بیان    ای منطقه های  به عنوان عامل درونزا در نظام   ها دانشگاه محصوالت دانشگاه)بطوریکه  

(.Lundvall, 1992; Mowery,1992. به مثابه زیر نظامی از نظام ملی نوآوری) 1
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 کند. ( کمک می شود می 

بوش) و  نقش  Caniëls and Bosch,2011کانلز  به  مربوط  ادبیات  مرور  ضمن   )

نوآوری منطقه نظام  به  عالی در کمک  آموزش  برای مؤسسات  را  پیشنهادهایی  ای، 

عملی نظاماقدام  نوآوری  هاساخت  منطقه   ایمنطقه ی  توسعه  دادهو  ارائه  در  ای  اند. 

اقتصاد   ای را با دو رویکرد  منطقهاین فرآیند، آنها نقش مؤسسات آموزش عالی در 

منطقه نوآوری  مقایسه نظام  تحلیلی  بطور  را  نوآوری  سنتی)خطی(  رویکرد  و  ای 

 اندکه خالصه آن در جدول پایین نشان داده شده است. کرده
ای منطقه: مقایسه رویکرد سنتی با رویکرد نظام نوآوری 4جدول

ای منطقه رویکرد نظام نوآوری 
)غیرخطی، تکامل یافته(

یکرد سنتیرو
 )خطی(

 موضوع 

فرآیندهای تعاملی بین عوامل مختلف و متنوع،  
، فرآیندهای یادگیری مداوم و نهادهای  ها شبکه 

ی سیاستی و  ها مساعد نوآوری از قبیل انگیزش 
اعتماد که باعث افزایش رشد اقتصادی، پویایی  

 . شوند می تکنولوژیکی و رقابت  

در تحقیق و توسعه به   هاتالش
ایجاد نوآوری و تجاری سازی و  
در نتیجه هدایت آن به عملکرد  

 اقتصادی بهتر. 

ایده اصلی 

نوآوری فرآیندی تعاملی است که از طریق  -
در هر مرحله   آزمون و خطا و انطباق افزایشی

 شود میمشخص 
تعامل مداوم بین عوامل مختلف حیاتی است -

استفاده کنندگان به طور فعال در   -
 فرآیندهای نوآوری حضور دارند 

ی بازخورد مداوم از کاربران به سازنده  هاحلقه-
وجود دارد 

تقسیم کار روشن بین مراحل 
مختلف در فرآیندهای تولید  
جریان خطی فرآیندها: بدون  

ی بازخورد در  هالقهح
 فرآیندهای نوآوری 

دیدگاه در  
مورد  
نوآوری

موسسه آموزش عالی به عنوان سازندگان  -
در تعامل مستقیم با شرکای  ای منطقهنظام 

اجتماعی 
تمرکز بر ظهور نظام نوآوری به عنوان  -

 نفعان ذییادگیری بین 
تاکید بر نقش موسسات به عنوان هدایت  -

ای منطقهکننده نوآوری 

موسسات آموزش عالی به عنوان  -
منابعی از دانش آکادمیک و فراهم  

 کنندگان آموزش آکادمیک 
ی کلیدی  ها تمرکز بر شاخص -

عملکرد اقتصاد: برتری تحقیق  
)مقاالت( و کاربرد علم در تولید  

 )حق ثبت اختراع( 

دیدگاه در  
مورد نقش  
موسسات  
آموزش  

عالی 

دانشگاه متعهد   مدل سه گانه هلیکس 

تعامالت بین عوامل 
نقش فعال و  

هادانشگاهآغازگر 
در توسعه  

ای منطقه

،  هادانشگاهروابط بین 
صنعت و دولت؛ مخلوط  

(hybrid  بازگشتی و ،)
 متقابال نهادی هستند. 

Caniëls and Bosch(2011) منابع:
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بین   دانش  مبادله  بر  کارآفرینی،  دانشگاه  رویکرد  مانند  نوآوری،  نظام  رویکرد  در 

تأکید   صنعت  و  عالی  آموزش  دانشگاه  شودمیمؤسسات  رویکرد  برخالف  اما،   .

منطقه نوآوری  نظام  رویکرد  فعالیتکارآفرینی،  بر  تنها  نه  سازی ها ای  تجاری  ی 

مکانیسم  شوندمیمتمرکز   از  وسیعی  مجموعه  پیشنهاد هابلکه  را  دانش  انتقال  ی 

مکانیسمکنندمی این  و    ها .  تحقیق  در  رسمی  همکاری  تحقیقاتی،  قرارداد  شامل 

صورت  از  ای  مجموعه  مؤسسات ها توسعه،  برای  مالی  جبران  که  دانش  انتقال  ی 

بنگاه با  غیررسمی  دادهای  قرار  و  دانش(  ندارد)سرریزهای  بر  در  عالی  ها آموزش 

تعامل با شبکه وسیع  هادانشگاهارچوب، یکی از وظایف مهم هستند. در داخل این چ

انتقال آن به  Smith, 2003تحقیقات علمی جهانی)  (، جذب و تولید دانش جدید و 

بنگاه  ایمنطقهی  هابنگاه و خوشه ها) بخصوص  و متوسط(  ی صنعتی  های کوچک 

ه این ک  دهندمینشان    کارهای تجربی  (.Uyarra, 2010در منطقه دیده شده است)

روش هامکانیسم از  تر  عمومی  دانش  انتقال  مانند  های  سازی،  تجاری  به  مربوط  ی 

 (.Kitson et al., 2009واگذاری لیسانس و حق امتیاز، هستند)

نوآوری   نظام  رویکرد  نقش مؤسسات    ایمنطقه یک فرض کلیدی در  است که  این 

توسعه   در  عالی  فعالیت  ایمنطقهآموزش  راهبردها،  به  تنها  مشخصه  هانه  ی  هاو 

نوآوری   نظام  هیئت  بلکه  است؛  وابسته  خود  داخلی  ظرفیت    ایمنطقه سازمانی  و 

ستانده تبدیل  چگونگی  در  محوری  نقش  نظام،  عناصر  دیگر  جذب  و  ی  هانوآوری 

ای با درجه باالیی از  دارند. رویکرد نظام نوآوری منطقه  ایدانشگاه به توسعه منطقه 

ای اشاره دارد؛ و این مسأله  ای به مشارکت دانشگاه در توسطه منطقه ویژگی زمینه

به    ایمنطقه در توسعه  هادانشگاهکند که نقش  را برجسته می  با توجه  ممکن است 

ی غالب  ها(، پایگاهTodtling & Trippl, 2005ای )ساختارهای نظام نوآوری منطقه

منطقه Asheim et al., 2011bدانش) رشد  مسلط  مسیر  و  ( Lester, 2005) ای  ( 

 تغییر کند. 

اروپا و   عالی در  تحقیقات تجربی که توجه خود را به نقش سوم مؤسسات آموزش 

این مؤسسات بجای حفظ آمریکا معطوف داشته  از آن دارندکه در کل  اند، حکایت 

 ای منطقه موقعیت خود در برج عاج، تمایل در حال رشدی به مشارکت در توسعه  
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پیوستهColyvas and Powell 2006)دهندمینشان   رشد  در   (.  دانشجویان  تعداد 

دانشگاه نیاز  با  ترکیب  در  منطقه،  ایداخل  به  اضافی  مالی  منابع  برای  فرآیند  ها  ن 

(. عالوه برآن، تعدادی از مؤسسات آموزش Charles, 2003) کنندمیسوخت رسانی  

مشارکت   عنوان  به  را  که خودشان  مانده  عقب  مناطق  در  شده  ایجاد  عالی جدیداً 

در نظر می گیرند، از منابع مالی موجود برای این   ایمنطقهکننده فعال در فرآیند  

استقبال   همکاریRuivo 1994; Glasson, 2003) کنندمیهدف  سازمان  های  (. 

توسعه) و  مورد OECD, 2007اقتصادی  در  بزرگ  مقیاس  با  تطبیقی  مطالعه  یک   )

به    در کشورهای عضو را  ایمنطقه چگونگی کمک مؤسسات آموزش عالی به توسعه  

 ( این سازمان  است.  آموزش  OECD, 2007اجرا گذاشته  نهادینه سازی مؤسسات   )

ارادی   کمک  جستجوی  با  را  منطقه  در  نوآورانه   هادانشگاهعالی  فرآیندهای  به 

درایمنطقه  دانشمندان  مشارکت  درجه  دخالت  هاپروژه  ،  و  صنعت  با  کارآمد  ی 

انسانی مطالعه کرده است. جدول   مرور ادبیات    5وسیع دانشگاه در توسعه سرمایه 

. دهدمیرا نشان  ایمنطقهنشگاه در ساخت نظام نوآوری در رابطه با نقش دا
: بررسی هادانشگاه: نقش سازنده نظام  5جدول

نتایج در رابطه با ظرفیت ساخت 
 نظام 

تمرکز مطالعه  مناطق/ کشورها  مطالعات

ی ارادی دانشگاه برای  هافعالیت
ساخت نظام نوآوری منطقه  

استقرار خود، می تواند به توسعه  
 کمک کند. ایمنطقه

ساخت نظام  
نوآوری منطفه ای 

عمومی Caniëls and 
Bosch(2011)

ساختارهای انگیزشی ملی جاری  
. شودمی ای منطقهکه مانع تعهد 

ظرفیت ساخت  
ای منطقهنظام 

12منطقه در  14
کشور  

« OECDعضو»
Puuka (2008)

سطح رقابت و سلسله مراتب بین  
که درجه ظرفیت    ایمنطقهعوامل 

 . کندمیساخت نظام را تعیین 

ظرفیت ساخت  
ای منطقهنظام 

12منطقه در  14
«OECDکشور»

Boucher et al.
(2003)

ی  هایک کارکرد خوب، نظام
حمایت کننده نوآوری می تواند

های کارافرینی  برای تالش
آموزش عالی خلی  موسسات 

 تحریک کننده باشد. 

ظرفیت ساخت
ای منطقهنظام 

ایالت متحده  Warren et al.
(2008)

و   هادانشگاهرشد پیوندهای بین  نهادینه شدن OECD (2007)  12منطقه در  14
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نتایج در رابطه با ظرفیت ساخت 
 نظام 

مناطق/ کشورها  تمرکز مطالعه   مطالعات

قابل رویت شدند،    ایمنطقهعوامل 
اما بسیاری از امکانات برای  

 همکاری بالاستقاده مانده است.

موسسات آموزش  
عالی در منطقه،  

رادیدخالت ا

کشور  
« OECDعضو»

سنت دیرینه قرارداد تحقیقاتی از  
که تاثیر   ها دانشگاهطریق 

.گذاردمیغیرمستقیم روی منطقه 

دخالت ارادی  
موسسات آموزش  

عالی در منطقه 

فرانسه،  
استراسبورگ 

Geuna et al.
(2004)

کمک موسسات آموزش عالی به  
در وهله اول به   ایمنطقهتوسعه 

ی پیکربندی  هاخلق خوشه
 . گرددمیبر  هاظرفیت

کمک موسسات  
آموزش عالی به  

ای منطقهتوسعه 

سوئد، منطقه  
گوتنبرگ

Dahlstrand 
and

Jacobsson
(2003)

کارکردهای دانشگاه به عنوان  
. در  ایمنطقهکاتالیزور در توسعه 

نظام آموزشی مبتنی بر پروژه،  
با مشارکت    هاپروژه دانشجویان
ی ، موسسات و  هاشرکت

.کنندمیی محلی اجرا  هاسازمان

کمک موسسات  
آموزش عالی به  

ای منطقهتوسعه 

دانمارک، منطقه  
آلبورگ

Kjearsdam 
and

Enemark
(1994)

بلکه    پیش برنده نیستند هادانشگاه
آنها کاتالیزورهایی برای رفتار  
 کارافرینی دانشجویان هستند.

کمک موسسات  
آموزش عالی به  

ای منطقهتوسعه 

خوشه   11کانادا، 
با تکنولوژی باال 

Doutriaux
(2003)

Caniëls and Bosch(2011) منابع:

( به صراحت نشان داده اند که دستیابی  Al-Mubaraki et al, 2015بعضی از ادبیات)

اکوسیستم ایجاد  نیازمند  اقتصادی  توسعه  بر  هابه  مبتنی  وکارآفرینی  نوآوری  ی 

یی  هادانشگاه در سطح محلی و ملی است. اولین قدم برای ایجاد چنین اکوسیستم 

نیز ضروری   شناخت آنها  برای   و ترسیم نقشه آن است. طراحی چارچوب مفهومی 

ی مفهومی توسعه نیافته  هااست. این در حالی است که در ایران نه تنها چنین طرح 

بوم زیست  با  رابطه  در  ای  مطالعه  حتی  بر  هااست،  مبتنی  کارآفرینی  و  نوآوری  ی 

 دانش صورت نگرفته است.

 ای منطقه الزم به ذکر است به موازات شکل گیری و گسترش مفهوم نظام نوآوری  

شکل گرفته و گسترش یافته است.    ی«ریادگی  منطقهنوان »مفهوم دیگری تحت ع 

نوآوری   با مفهوم نظام  مترادف  تقریباً  از    ایمنطقهاین مفهوم  و یک گرایش فرعی 
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مفهوم   است.  (Lundvall and Johnson,1994»اقتصاد یادگیری«)  گسترش عالقه به

دهه   اوایل  در  ابتدا  یادگیری  استوپر)1990منطقه  و  Storper,1993توسط  مطرح   )

فلورید) اشیم)Florida,1995توسط   ،)Asheim,1996(مورگان  ،)Morgan,1997  و  )

ای غیره پیگیری شد. در دهه بعد، این مفهوم نیز مانند مفهوم نظام نوآوری منطقه 

منطقه مطالعات  بدر  در  یافت.  گسترش  یادگیری  ای  یادگیری،  منطقه  حث 

ساخت زیر  کیفیت  و  معین  منطقه  در  دانشگاههاتعاملی)جمعی(  مؤسسات    ها ی  و 

بطور   اینکه  بر  عالوه  عالی  آموزش  مؤسسات  دارد.  خاص  اهمیت  پیشرو  تحقیقاتی 

یادگیری کمک   به  کنندمیمستقیم به شکل گیری منطقه و محله  ، مزیت خاصی 

زا تمایل به سرمایه  شند. چون صنایع قوی و اشتغال ای می بخجامعه محلی و منطقه

 . دهدمیگذاری در جایی دارند که چشم انداز بهتری برای یادگیری و نوآوری 

تواند    ی م   ی،امنطقه   ینوآور  یهاستمیس  یبه جا  ی، ریادگی مناطق    ارجاع به مفهوم

اهم باشد.  ایهدوگان  تیاز  ا  برخوردار  ینکهیاول  عنوان  ب  یریادگ،  ایدانش    اساسه 

با  نوآور دوم،  است؛  گرفته  قرار  تأکید  مورد  به  تیاولوی  بجای    ی،ریادگی  بخشیدن 

   . کندمیمسائل اهمیت پیدا  یشیو افزا یحل تجمعایجاد گسسته دانش و نوآوری، 

اساسی»Florida,1995,P.58فلوریدا) محیط  عنوان  به  را  یادگیری  منطقه  ذب  ج( 

ها و  دهی، ادانش  ات انیجرتعریف کرده است که    دهیدانش و ا  ذخیره کنندهو    کننده

تسه  یریادگی تسریع    لیرا  منابع    کند. یم و  یادگیری  مناطق  تعریف،  این  طبق 

 رشد اقتصادی و مکانیسمی برای جهانی شدن هستند. مهمی از نوآوری و

از منطقه  Baumfeld,2005بایومفلد)  یادگیری تأکید  ( در بعد آموزشی بر سه جنبه 

های جامع در راستای تسهیل ادامه تحصیل مردم  کرده است که عبارتند از: فعالیت

یآموزش  یهاتیظرف  یو شبکه ساز  یتوانمندسازمنطقه؛ فعالیت جامع در رابطه با  

مدارس،  منطقه حرفه هادانشگاه)یعنی  آموزش  خدمات  سازی ،  بروز  منظور  به  ای( 

آموزشی  هازیرساخت  پایهی  گسترش  و  و  هامنطقه  منطقه؛  دانش  ی 

برا  یهایگذارهیسرما کل  یمداوم  مؤسسات    ها ستمیس  ریز  هیادغام  در   ایمنطقهو 

 ی.  متقابل و نوآور یریادگی  داریپا ندیفرآ کی

از    یهاجنبه   ای فوق سه عنصر    یدر مفهوم ساز وجود   یریادگیمفهوم منطقه  مهم 

اول، مؤسسات منطقه  ه بواسط را    ی و سازمان  یفرد  یریادگیکه  داردوجود    یادارد. 
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پذ  ی هاشبکه  ی هماهنگ اقتصاد  ری انعطاف  س  ی عوامل  کنندیم  لیتسه  یاسیو 

(OECD, 2001, 24).    ،انیکه جر  داردوجود    یرساختیز  ا ی  ییربنایز  طیمح  ک یدوم

ا بین    تعاملسوم،    (.Florida, 1995, 528)کندمی  ل یرا تسه  یریادگی و    ده یدانش، 

منطقه  عالی    یامؤسسات  محآموزش  ز  طیو  چارچوب اتیعمل  ییربنایمناسب  در  ی 

طرف یک  از  شبکه  این  یادگیری؛  شبکه  تقو  یک  یریادگی   یندهایفرآ  تیموجب 

 شود؛ از طرف می  یمحل  یهاسازمان  ریها و سا بنگاه  نیها، ببنگاه  نیدر ب  یاجتماع 

و    یمحل  یتوسعه اقتصاد  یهاتوسط آژانس  یانعکاس  یریادگموجب تقویت یدیگر،  

(. Gertler, 2001, 13)شودمیی و شبه عموم ی دولت ی هادر بخش یامنطقه 

( نقش مؤسسات آموزش عالی در تشکیل Azman et al,2014آزمن و همکاران)

کشور با پیروی از  مناطق یادگیری در مالزی را بررسی کردند و نشان دادند که این 

طی ده سال گذشته توانسته   بنیاندانشتوسعه اقتصادی  هایو سیاست ها برنامه

است با کمک مؤسسات آموزش عالی مناطق یادگیری پراهمیتی را دراقسا نقاط این  

 کشور تشکیل دهد. 

. یکی آن که دانش  دهدمیایده منطقه یادگیری دو رشته تفکر را در کنارهم قرار  

یبرا  یی منطقه فضاتعیین کننده رقابت پذیری کسب و کار است؛ و دیگری اینکه  

انباشت دانش حما  ی شدهمحل  تتعامال از  مورد   رشتههر دو    .کندمی  ت یاست که 

توج زمینه   دارند.  یهیعالقه  به  انبوه  صنایع ساخت  از  فعالیت  هاانتقال  سفارشی  ی 

ی ادعاهمه    اطالعات  یفناور  نده یکاربرد فزاشرفته وصنعتی، رشد صنایع فناوری پی

اقتصاد دانش   یمبتن  یتوسعه  (. تعامل بین  Lundvall, 1999)کندمیرا تصدیق    بر 

تأمانیمشتر) ها  بنگاه رقبانی،  و  سازمانکنندگان  پژوهشی(،  و  آموزشی  های 

تحقهادانشگاه) مؤسسات  دولت  ی قاتی،  خصوص  ی بخش  آژانسو  سایر  و  ی  های( 

کننده استفاده  و  ایجادکننده  پایگاه  عنوان  به  که  وسیعی  عمومی  بطور  دانش  های 

شده   پذیرفته  تعامل  بوسیله  یادگیری  عنوان  به  فرآیند  این  است.  شده  پذیرفته 

فرهنگ    ریتعامل تحت تأث  قیاز طر  یریادگی  (.Lundvall & Johnson, 1994است)

حکمران  سازمانی  درون  ی، سازمان   نیب  ارتباط است.  یو  شرایط   خوب  چنین  فرض 

نزدیک هستند،  کننده  حمایت  افزایش    یمحیطی  را  تعامل  احتمال  جغرافیایی 



ای: ... ساماندهی آموزش عالی به منظور توسعه محلی و منطقه 20

دل  ، دهدمی به  نسب  ل یهم  زم  یسهولت  هم  و  چهره  به  چهره  مشترک   نهیتعامل 

ا  ارتباطات. برای    یاجتماع  که    شودمی  لیتبد  ی اساس، منطقه به عرصه مهم  ن یبر 

 . رود می کاربه و  انتقال می یابد، شودمیدانش در آن ساخته 

 ای منطقهنقش آموزش عالی در توسعه    .3

و    کندمیدانش به دو صورت آنالین و آفالین تولید، انتقال، تبدیل و در جامعه نفود  

. فرآیندآنالین تولید دانش به معنی تجربه  شودمیموجب توسعه و تکامل اقتصادی  

سازمان و  افراد  یادگیری  و  است.    هازیستی  روزمره  زندگی  و  کار  فرآیندهای  در 

ضمنی   و  پنهان  فرآیندهای  جامعه،  در  دانش  نفوذآنالین  و  تبدیل  انتقال،  تولید، 

ارادی در زمینه  از زندگی و کارهستند که به صورت ناخودآگاه و غیر  های خاصی 

. در  شودمیفعالیت اقتصادی محسوب نشکل می گیرند. تولید و انتقال آنالین دانش 

مقابل، تولید، انتقال، تبدیل و تزریق دانش به صورت آفالین به معنی انجام آگاهانه،  

ها در خارج از فرآیندهای عادی کار و زندگی  برنامه ریزی شده این فعالیت  ارادی و

ر  بطور مشخص د   ها فرآیندهای عینی و آشکاری است کهروزمره است. این فعالیت

و سازمان  مکان،  ویژه  زمان،  انجام  موضوع  فعالیت  .شوندمیای  جمله  از  های  آنها 

کنند و به  اساسی اقتصادی هستند که تولید و انتقال آنالین دانش را نیز تقویت می

 .  دهندمیآنها جهت 

اقتصادی   توسعه  نظریه  تولید،  1398)انتظاری،  بنیاندانشدر  بر  عمدتاً  تأکید   ،)

ان تقال و تزریق دانش به صورت آفالین است. در این رویکرد دانش معموالًتبدیل، 

مانند   دانش  مؤسسات  در  محققان  و  دانشمندان  آزمایشگاههادانشگاهتوسط  ،  ها، 

انتقال    ها مراکز تحقیق و توسعه یا به صورت انفرادی تولید و به دیگر افراد و سازمان

گذاران و کارآفرینان به محصوالت و می یابد و توسط مدیران، کارشناسان، سیاست  

عملیاتی هافرآیند ارزش  ی  به  نهایت  در  و  هاو  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  ی 

 و در نهایت توسعه اقتصادی را به ارمغان می آورند.   شوند میتبدیل    فرهنگی جدید

در رویکرد آفالین، دانش با سازکارهای مختلف از تولید کنندگان دانش) یا صاحبان  

دانش منتقل   ، آموزش مهمترین و وسیع ترین  شودمیدانش( به مصرف کنندگان 

افراد   برای  آموزشی  مؤسسات  توسط  آموزشی  است. خدمات  زمینه  این  در  سازکار 
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دانش)شود  میفراهم   مؤسسه  از  دانش  انتقال  مؤسسه فرآیند  آموزشگاه،  مدرسه، 

نامیده   آموزش  افراد،  به  دانشگاه(  و  عالی  طریق  شودمیآموزش  از  که  دانشی   .

و ظرفیت بهره    گردد میو در وجود وی نهادینه    شودمیآموزش به دیگری منتقل  

. همچنانکه که شودمی، سرمایه انسانی نامیده  دهدمیوری و خالقیت وی را افزایش  

است. سرمایه انسانی کانون نظام اقتصادی است. رشد و توسعه از شکل پایین روشن  

 توسعه سرمایه انسانی است. اقتصادی در درجه اول وابسته به

   ایمنطقه مسیرهای تأثیرگذاری دانشگاه بر توسعه  .  1.3

به   مربوط  تحقیقات  و  کانالمطالعات  تأثیر  شناسایی  سازکارهای  و  ارتباطی  های 

منطقه   گذاری توسعه  و  اقتصاد  دهه  بر  اوایل  از  از    1960ای  کارهایی  با 

منطقهHudson,1974هودسن) اقتصادی  اثرات  با  رابطه  در  آموزش  (  مؤسسات  ای 

و توسعه  Holt,1979لت)ها  عالی،  به  دموکراتیک  دانشگاه  کمک  با  رابطه  در   )

ادبیات مربوط به نقش مؤسسات  منطقه  آموزش عالی  ای در نروژه آغاز شد. امروزه 

است و طیف وسیعی از موضوعات  ای بسیار گسترش یافتهدر اقتصاد و توسعه منطقه

می شامل  را  مسائل  عمدهو  بخش  و شوند.  بنیورد  توسط  ادبیات  این  از  ای 

جانستون)Benneworth and Hospers, 2007هاسپردس) و  هوگین  و   )Huggins 

and Johnston, 2009همکارانش)  ( بررسی شده است. هاردینگ وHarding et al, 

های  اند و جنبه ( مجموعه مقاالتی را در قالب یک کتاب تدوین و ویرایش کرده2007

ای را تحلیل نموده اند. در کل، ادبیات تأثیر مختلف کمک دانشگاه به توسعه منطقه 

منطقه  توسعه  به  عالی(  آموزش  مؤسسات  دانشگاه)یا  کمک  بخش یا  سه  به  را  ای 

.ادبیاتی که صرفاً اقدام به شناسایی پیامدها و تأثیرات 1تقسیم کرد:    توانعمده می

شناسایی   را  منطقه  در  کانال2؛  اندکردهدانشگاه  که  و  .ادبیاتی  دانشگاه  تعامل  ها 

منطقه مکانیسماقتصاد  و  توسعه  ای  بر  دانشکاه  گذاری  تأثیر  را   ایمنطقه های 

ها یا ترکیبی از آنها  ها، ستانده. ادبیاتی تجربی که اثرات نهاده3شناسایی نموده اند؛  

 اند.  اندازه گیری و تحلیل نموده ای رابر توسعه منطقه 

پیوندهای  Hudson,1974هودسن) تجربی،  شواهد  و  نظری  مدارک  از  استفاده  با   )

که میدانشگاه  اقتصادی  آنها  بواسطه  توها  به  منطتواند  را  قهسعه  کنند  کمک  ای 
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ها و مؤسسات یادگیری عالی با پنج پیوند) بهبررسی کرده و نشان داد که دانشگاه

شکل   می1صورت  منطقه (  توسعه  به  ویتوانند  نظر  به  کنند.  کمک  اثرات   ای 

بر توسعه اقتصادی در سطح منطقه صرفاً به تولید سرمایه انسانی محدود    هادانشگاه

)انسانی و فیزیکی( به    ها؛ چون منطقه یک نظام باز است و منابع و سرمایهشودمین

خارج    راحتی آن  از  و  وارد  آن  منطقه شوند میبه  توسعه  گذاران  سیاست  اگر   ای ؛ 

هستن آن  گذاریخواهان  سرمایه  که  آموزشد  در  سرمایه    ها  به   ای منطقه عالی 

از و  شود  توسعه    تبدیل  اهداف  از  غیر  به  عالی  آموزش  منافع   ای منطقه انتشار 

را   ایمنطقه ی کمک آموزش عالی به توسعه  هااست مکانیسم  جلوگیری شود، الزم

 بشناسند و آنها را کنترل کنند. 

ایآموزش عالی به توسعه اقتصادی منطقهی کمک مؤسسات ها: مکانیسم1شکل

(Hudson,1974 ) 

( سه مسأله بنیادی در اندازه گیری اثرات مؤسسات آموزش Hudson,1974هودسن)

در  -1است که عبارتند از:  ای را بواسطه سه سازکارها برجسته کردهبر توسعه منطقه 

که تمایز اثر بطوری سطح منطقه، مقیاس بسیاری از نهادهای دانشگاه کوچک است؛  

مؤسسات 

یادگیری 

عالی

توسعه 

اقتصادی 

منطقه ای

.افزایش بهره وری فارغ اتحصیالن)توسعه سرمایه انسانی(1

 .تولید دانش بومی و مناسب منطقه2

.مخارج دانشگاه)کمک به کسب و کار منطقه ای(3

. تکاثر درآمد منطقه ای4

5.ایجاد جذابیت براي ورود سرمایه 
انسانی و فیزیکی به منطقه
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ای دشوار و نیازمند استفاده از ابزارهای  دانشگاه از دیگر عوامل مؤثر بر توسعه منطقه

نامیده است.   اهمیت مقیاس«  را »مسأله  این  -2تحقیقاتی بسیار دقیق است؛ وی 

زیرساخت تفسیر  و  تحلیل  علّی  استنتاج  رابطه،  این  در  دوم  ای منطقهی  هامسأله 

ر با  شده  بتوانهمراه  اگر  حتی  مشخص،  بطور  است.  عالی  آموزش  رابطه    شد  یک 

) با  ایمنطقهآماری) از نظر آماری معنی دار( بین حضور آموزش عالی و رشد اقتصاد 

اثرات   که  فرآیندهایی  از  خیلی  احتماالً  کرد،  پیدا  چیزها(  سایر  بودن  ثابت  فرض 

به ماند.  می  دور  نظر  از  سازند  می  را  عالی  یادگیری  زیر    مؤسسات  دیگر،  عبارت 

د از آموزش عالی اثرپذیرند)متغیر وابسته( و هم نای هم می توانهای منطقهساخت

توا اثرخالص بعنوان  ند  نمی  گیری  اندازه  برای  مواقع  بعضی  برونزا)  علی  عامل  یک 

مسأله سوم،   -3  د.نباش  مؤثر  ( بر متغیر وابستهشودمیآموزش عالی ثابت نگه داشته  

از درست نمایی   بتوان معیار معتبر  اگر  علّیت معکوس است. بدین معنی که حتی 

جاد کرد، علت  ایمنطقهی اقتصادی در سطح  هاوابستگی بین آموزش عالی و فعالیت

کار   دو جهت  هر  در  احتماالً  اثر  ایجاد  کند میو  بهتری  آموزش  غنی  منطقه  یک   :

 و برعکس.  کند می

( همکاران  و  که  (  Bleaney et al., 1992بلنی  بودند  سؤال  این  به  پاسخ  دنبال  به 

( در Florax, 1992. فلوریکس)کنندمیها چه چیزی به اقتصاد محلی اضافه  دانشگاه

منطقه کننده  تقویت  یک  »دانشگاه:  نام  به  زیر کتابی  اقتصادی  تأثیرات  ای«، 

تحلیل کرد.هاساخت را  آکادمیک  دانش  مقاله Feldman, 1994فلدمن)  ی  نیز در   )

دانشگاهای   کمک  اقتصادی،  توسعه  و  دانش  عنوان  و  تحت  هاپکینس  جان  های 

فلدمن)  تحقیقات  کرد.  تحلیل  را  خود  مناطق  بر  نشان Feldman,1994بالتیمور   )

؛  کندمیای کمک ناست که وجود دانشگاه در یک منطقه لزوماً به توسعه منطقهداده

تواند  می  زمانی  تنها  منطقه  به    یک  نزدیکی  دانشگاه  هادانشگاهاز  تحقیقاتی)از  ی 

بگیرد که ساختارهای نوآوری را در    درون خود( برای رشد و توسعه اقتصادی بهره

( دانشگاه را به Goldstein et al, 1995دورن خود توسعه دهد. گلدستین و همکاران)

اقتصاد توسعه  برای  ابزاری  سطح    عنوان  و  دادند  قرار  مطالعه  مورد  کار  و  و کسب 

اقتصاد و  توسعه  مایر  گولدستاین،  کردند.  مقایسه  آمریکا  و  اروپا  در  را  ی 
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ستانده  Goldstein et al, 1995لوجر) یا  کارکرد  هشت  قبلی  تحقیقات  ترکیب  با   )

شناسایی  هادانشگاهبرای   مدرن  تحقیقاتی  بالقوه    اند کردهی  بطور  است  ممکن  که 

اقتصاد   دهند:    ایمنطقهتوسعه  قرار  تأثیر  تحت  دانش-1را  ایجاد  -2جدید؛    ایجاد 

سرمایه  -5نوآوری تکنولوژیک؛  -4انتقال دانش چگونگی موجود؛  -3سرمایه انسانی؛  

-8ی دانش؛  هاایجاد زیرساخت  -7؛  ایمنطقه رهبری  -6گذاری در سرمایه فیزیکی؛  

 . ایمنطقهنفوذ بر محیط 

، اما برای دهد مییک ستانده مجزایی از دانشگاه را نشان    باال  اگرچه هریک از اقالم

فعالیت آنها  انجام  ایجاد  مشترکی  ستاندهشودمیهای  از  هریک  معهذا،  ممکن    ها. 

اقتصاد   مجزایی،  الگوی  با  دامنه  ایمنطقه است  که  دهند  قرار  تأثیر  تحت  از    ایرا 

ی  هاهره وری در بنگاهی دانشگاه تا افزایش بهااثرات مستقیم و غیر مستقیم هزینه 

ای و از افزایش ظرفیت افزایش خالقیت منطقه   ی جدید تاهاموجود، از ایجاد بنگاه

 . شودمیتا رشد و توسعه پایدار بلند مدت را شامل 

ای منطقه ی تأثیرگذاری دانشگاه بر توسعه ها: کانال2شکل

دانشکاران•
تجهیزات•
خدمات•
 مؤسسات تحقیق•

و توسعه
محیط منطقه•

 ایجاد دانش•
 ایجاد سرمایه انسانی•
چگونگی انتقال دانش •

 موجود؛
 نوآوری تکنولوژیک؛•
سرمایه گذاری در •

 سرمایه فیزیکی؛
 رهبری منطقه ای؛•
ایجاد زیرساخت های •

 دانش؛
 نفوذ بر محیط منطقه ای•

افزایش بهره وری•
نوآوری تجاری•
کارآفرینی مبتنی بر •

دانش
افزایش ظرفیت •

توسعه منظقه ای
خالقیت منطقه ای•
اثرات مستقیم و •

غیر مستقیم

ستانده ها نهاده ها پیامد ها
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کانالWalshok,1997والشوک) و  (  اقتصاد  بر  دانشگاه  تأثیرگذاری  و  تعامل  های 

فعالیت  ایمنطقه توسعه   مبنای  بر  اقتصادی  را  کرده  بنیاندانشهای  است. تحلیل 

ای منطقه  را که برای توسعه اقتصادی  بنیاندانشی  هافعالیتبرای این منظور، وی  

توسط   عمدتاً  و  هستند  انجام  هادانشگاهحیاتی  تحقیقاتی  نقش  شودمیی  حتی   (

دسته  زیر  صورت  به  را  دارند(  آنها  انجام  در  فردی  به  است:  منحصر  کرده  بندی 

جدید؛1 شغل  ایجاد  و  جدید  صنعت  تشکیل  جدید،  محصول  .گسترش 2.توسعه 

منطقههاظرفیت مدیریت  ی  و  تخصصی  خدمات  به  دسترسی  با  رابطه  در  ای 

سرمایه منابع  و  ایپیشرفته،  زندگی  کیفیت  توزیع،  پیوندهای  بازاریابی،   ،

فرصت3غیره؛ و  نیازها  بازار؛  ها.ارزیابی  محیط  4ی  و  عمومی  حمایت  .تضمین 

مقامات؛   و  شهروندان  میان  سازمان5سیاستی  توسعه  صنایع  ها.  و  پذیر  انعطاف  ی 

.تشویق  7ی اجتماعی و منابع انسانی؛ها. توسعه شبکه 6توانا در مقابل تغییر پیوسته؛

 فرهنگ تغییر، نوآوری و اعتماد. 

از Henderson et al., 1998هدرسون و همکاران) ( نیز دانشگاه را به عنوان منبعی 

داده  از  تفصیلی  تحلیل  و  گرفتند  نظر  در  تجاری  در    یهافناوری  دانشگاهی  پتنت 

مفهوم رشد درونزا   (McMahon,1999( ارائه دادند. مک ماهان)1988-1965دوره )

وی نظر  به  است.  داده  گسترش  درونزا  توسعه  از  تری  وسیع  نظریه  به  سرمایه    را 

افزایش سود و درآمدها(   بازار)از طریق  از طریق مکانیسم  نوآوری نه تنها  انسانی و 

غی از طریق مزایای  بهتر  بلکه  بهبود کیفیت زندگی و شانس زندگی  ربازاری )مانند 

کمک   اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  به  افراد(  مک کندمیبرای  راستا  همین  در   .

که سطوح    دهد مینشان    ها ( و دادهMcMahon and Oketch 2013ماهان و اوکیتچ)

له بهبود  ؛ از جمشود میباالتر آموزش؛ تعدادی از منافع خصوصی غیربازاری را باعث  

ی آنها(، طول عمر بیشتر، بهبود رشد شناختی  هاسالمت )برای افراد و تعداد خانواده

 در کودکان و کاهش اندازه خانواده.

ای را تحلیل  ( نقش دانشگاه در تحرک توسعه منطقهKuklinski,2001کوکلینسکی)

دانشگاه را منبع اصلی  (  Chakrabarti et al, 2004کرده است. چاکرابارتی و لیستر)
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منطقه  اقتصاد  دانسته توسعه  همکاران)ای  و  بویچر  ( Boucher et al, 2003اند. 

را تحلیل کرده    ایمنطقه ی غیر اقتصادی مؤسسات آموزش عالی به توسعه  هاکمک

به عنوان منبعی از دانش علمی    بودند. بسیاری از مطالعات مؤسسات آموزش عالی را

کنندگان   فراهم  منطقهجدید،  نظام  سازندگان  و  علمی  گرفته  آموزش  نظر  در  ای 

ی مبتنی  ها(. برخی از مطالعات نیز به کاربرد فناوری Benneworth et al. 2009اند)

اند )بر علم در صنایع ساخت منطقه  Lockett et al, 2003  Goldfarbای پرداخته 

and Henrekson, 2002 ;.)  

متنوعی   رویکردهای  اخیر  دهه  نقشدر  ساختن  روشن  دانشگاهبرای  و  های  ها 

عالی در توسعه منطقه ارائه شدهمؤسسات آموزش  از جملهای   ,Goldstein:است) 

2010; Uyarra, 2010; Trippl et al, 2015ی جدید و گسترش عمومی ها(. فناوری

توسعه استفاده و  رشد  برای  موتور مرکزی  دانش وجود  از  اجتماعی  و  های صنعتی 

به نمایش    اقتصادی را  پیشرفته  ای منطقه . مطالعات توسعه  گذاردمیدر کشورهای 

در دو دهه گذشته بطور صعودی بر اهمیت وابستگی متقابل بین تحقیقات، سرمایه،  

است.   شده  متمرکز  منطقه  رشد  و  تشکیل  در  عمومی  سیاست  و  تجاری،  خدمات 

اWessner,2013,p.49ویسسنر) ظهور  کلیدی  عامل  که  داد  نشان  متحده  (  یاالت 

امروز   به  تا  پایداری آن  تکنولوژیک در سده گذشته و  بعنوان قدرت جهانی  آمریکا 

بین شرکت نزدیک  و همکاری  رابطه  شبکهوجود  و  صنعتی  تراز هادانشگاه  های  ی 

بوده کشور  این  در  خوشه اول  موفقیت  اساس  وی  نظر  به  مانند ها است.  نوآوری  ی 

ی محلی با  هادانشگاهیقاتی کارولیانای شمالی، و مثلث تحق 128سلکون ولی، ریولتی

ی بلند مدت توسعه اقتصادی هستند که آن را از طریق توسعه فناوری و  هامأموریت

در   جدید  کارهای  و  کسب  ایجاد  تحرک  همچنین  و  محلی  صنایع  به  آن  انتقال 

ی  ها. شرکتکنندمیی علم و فناوری و مراکز رشد وابسته به دانشگاه دنبال  هاپارک

ی تحقیقاتی داخلی شان برای هادپارتمان  مبتنی بر فناوری به منظور توانمند سازی

کار با دانشمندان برجسته و بکارگیری فارغ التحصیالن شایسته عملیات خودشان را 

 اند . ردهراه اندازی ک هادانشگاهدر جوار بهترین 

بیرنتز) نظر  منابع  Breznitz, 2014از  مهمترین  و  است  دانایی  سرچشمه  دانشگاه   )

. این منابع عبارتند از: ذهن جوانان و نیروی کار آموزش دیده  کندمیدنیا را تولید  
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کنند و محصوالتی  ی نوآورانه را تولید میهاکه در بازگشت، تحقیقات مرزی و ایده

. به نظر وی میزان کمک یک کنندمیعه اقتصادی کمک  که بطور مستقیم به توس

تجاری  میزان  بوسیله  اقتصادی  توسعه  به  اندازه  دانشگاه  اش  تولیدی  فناوری  سازی 

پتنتشودمیگیری   لیسانسها.  شرکت  ها،  ستاندههاو  آف  اسپین  مهم  های  ی 

به سادگی قابل کمی سازی اند، بهره وری دانشگاه    هاهستند. این ستانده  هادانشگاه

اندازه بنگاهکنند میگیری  را  راهادانشگاهی فناوری تمایل دارند  ها.   ی نزدیک خود 

. با این حال،  شودمیدانش حاصل    ریزتوسعه دهند چون از تحقیقات دانشگاهی سر

ن را تضمین  آن  اقتصادی  در منطقه، موفقیت  زیاد  دانشگاه  . پس چه  دکنمیوجود 

توسعه   به  دانشگاه  مؤثر  کمک  کننده  تعیین  باشد؟    ایمنطقهچیزی  می 

( در پاسخ به این سؤال نشان داده است که سه عامل عمده  Breznitz, 2014بیرنتر)

تعیین کننده تأثیر موفقیت آمیز دانشگاه بر توسعه اقتصادی منطقه وجود دارد که  

توانایی    -2با انتقال دانش به حوزه عمومی؛    توانایی دانشگاه در رابطه  -1عبارتند از:  

و   فناوری؛  سازی  تجاری  با  رابطه  در  جذب -3دانشگاه  با  رابطه  در  منطقه   توانایی 

دانش و فناوری. بعضی از مناطق برای تجاری سازی فناوری و نوآوری مستعدتر از  

، می  دیگر مناطق هستند. با تمرکز بر انتقال دانش دانشگاه و تجاری سازی فناوری

توان ارزیابی کرد که آیا تحقیقات انجام شده بوسیله دانشگاه برای توسعه اقتصادی 

 ثمربخش و ارزشمند هستند.

مسیر مرتبط،    6  از  ها دانشگاههای باال می توان به این جمع بندی رسید که  از بحث

.  کنند میکمک    ایمنطقهو به توسعه    دهندمیرا تحت تأثیر قرار    ایمنطقهاقتصاد  

. شودمیبه اختصار شرح داده  در ادامه این مسیر

 تدریس دانشجویان  از طریق   ای منطقه کمک دانشگاه به توسعه  .  2.3

این مسیر با پذیرش دانشجو در دانشگاه در سطوح مختلف تحصیلی و تدریس در  

و    ها ها، کارگاه. تدریس کیفی و هدفمند در دانشکدهشودمیی مختلف آغاز  هارشته 

انگیزش و توانش فرد را توسعه    ، دانش، بینش، نگرش، گرایش، ارزش،هاآزمایشگاه

ویژگیدهدمی این  توسعه  قابلیت  ها.  موجب   هاو  طرف  یک  از  انسانها  وجود  در 

؛ از طرف دیگر  شودمیجتماعی  اتوسعه سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه  
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شکل  هاارزش  جامعه  در  ساالری  مردم  و  انسانی  سرمایهگیردمیی  توسعه  ی  ها. 

ی  هاانسانی، فرهنگی و اجتماعی موجب توسعه بهره وری کل عوامل تولید، ظرفیت

نوآو نیروی کار  خالقیت،  کارآفرینی  و  این ظرفیتشودمیری  توسعه  توسعه   ها.  به 

ی انسانی و  هاای به توسعه ارزش. در بازگشت، توسعه منطقهشودمیمنجر  ایمنطقه 

ی مردم ساالری، توسعه سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه  هااخالقی، ارزش 

 . کندمیاجتماعی کمک 

ان سرمایه  اقتصاد  ادبیات  اولدر  درجه  در  انسانی  سرمایه  توسعه  موجب   سانی، 

شرکت سود  و  کار  نیروی  درآمد   ,Becker, 1965; Schultz)شودمی  ها افزایش 

افزایش 1961 قبیل  از  جانبی  اثرات  دارای  انسانی  سرمایه  توسعه  آن،  بر  عالوه   .)

به   اتکا  کاهش  گذاری،  سرمایه  و  درآمد  اندازهای  پس  افزایش  درآمد،  بر  مالیات 

(. این اثرات عمدتاً  Bloom et al. 2006افع عمومی و افزایش سطح مصرف است )من

( McMahon and Oketch, 2010)   در مطالعات نرخ کل بازده یا نرخ بازده اجتماعی 

سطح   بر  که  مثبتی  تأثیر  بر  عالوه  انسانی  سرمایه  توسعه  است.  بوده  توجه  مورد 

ی آموزشی و یادگیری بطور هااست. اگر فرصت درآمد دارد، بر توزیع درآمد نیز مؤثر  

برابر توزیع شود، انتظار می رود ثروت و درآمد نیز برابر توزیع شود و بر عکس، اگر  

ی آموزش بطور نابرابر)به نفع افراد ثروتمند یا افراد با استعداد( توزیع شود هافرصت

(. به Oketch, 2003)  شودمیموجب بدتر شدن توزیع ثروت و درآمد در بلند مدت  

عنوان مثال، اگر ورود به آموزش عالی بر اساس دریافت شهریه یا شایستگی علمی  

تعریف شود، در بلند مدت افرادی که توانایی پرداخت شهریه را ندارند یا از استعداد  

نیستند برخوردار  (.  Brennan and Naidoo, 2008) شوند  میمتضرر    باالیی 

ی تحصیلی بر  هاان افراد کم درآمد و فقیر، ارائه بورس یی مانند آموزش رایگها برنامه

برتوزیع  مثبت  تاثیر  تواند  می  برخوردار  کم  مناطق  در  رایگان  تغذیه  و  نیاز  اساس 

 برابر درآمد و ثروت در آینده داشته باشد.  
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ایمنطقه: مسیر تأثیرگذاری تدریس بر توسعه 3شکل

ادبیات   در  انگیز  بحث  زمینه  طوالنی  مدت  به  درآمدها،  رشد  بر  عالی  تاثیرآموزش 

است.  بوده  ساده  اقتصادی  مسیر  مسیر،  این  نیست،    ایالبته  گذاری  تاثیر  برای 

ورودی خاص  دانشجو،    ها ماهیت  نام  ثبت  بودجه،  قبیل  )از  عالی  آموزش  نظام  به 

قابل مالحظه به صورت  تواند  می  آموزشی(  فضای  و  علمی  را    هاخروجی  ایهیأت 

   تحت تاثیر قرار دهد.

ی ملی به عنوان قسمتی از ابتکارات گسترده برای ها اهدانشگدر بسیاری از کشورها،  

کشورها،   از  دیگر  بعضی  در  اند.  شده  تاسیس  مدنی  جامعه  به    هادانشگاهساخت 

 .  شوندمیعنوان ارزش نمادین تأسیس و حمایت 

کار   نیروی  گرفت،  قرار  توجه  مورد  دانش  بر  مبتنی  رشد  بخش  در  که  همچنان 

قابلیت برایهامتخصص  را  الزم  انتقال   ی  فرآیند عصر حاضر،  تغییرات  با  سازگاری 
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کارآفرینی   و  نوآوری  کشور،  داخل  به  خارج  از  و  صنعت  به  دانشگاه  از  تکنولوژی 

ی  ها(. تکنولوژی  Lucas, 1988; Romer, 1986آورند )بدست می  مبتنی بر دانش را

موقعیت با  توانند  نمی  نیروی  هاجدید  از  افرادی  اینکه  مگر  شوند  سازگار  محلی  ی 

 کار با نوآوری و پژوهش جاری آموزش داده شوند.  

 در منطقه  ها تاثیر از طریق افزایش قابلیت   .3.3

مسیر در    این  دانشجو  پذیرش  با  در    ها دانشگاهنیز  و  تحصیلی  مختلف  سطوح  در 

آغاز  هارشته  مختلف  دانشکشودمیی  در  تدریس  فرآیند  در  سری ده.  یک  ها 

یی مانند، دانش، توانش، بینش، نگرش، گرایش، ارزش و انگیزش در وجود  هاقابلیت

ی فردی موجب تغییر رفتار آنها در جامعه  هااین قابلیت  .شودمیدانشجویان نهادینه  

ارزش شود  می سالمتی،هاو  مانند  دوستی  یی  انسان  دموکراسی،  آزادی،  و    عدالت، 

ابتدا توسط   هاتوسعه قابلیت  ه را دامن می زند . رویکرددوری از تعصبات در جامع

مطرح شد و توسط دیگران گسترش یافت. وی    (Sen,1992, 1999,2009آمارتا سن)

اندازه گیری رفاه شخصی و پیشرفت ملی مبتنی بر درآمد برای    نشان داده است که

ارزیابی برای  نیستند.  کافی  یافتگی  توسعه  سطح  آزادی   هاسنجش  باید  درست 

نیز مد نظر اما    قرار گیرد. درآمد سرانه  انتخاب و عمل مردم  یک معیار الزم است 

نیست.   برخورداری  توسعه  کافی  میزان  اساس  بر  اندازه  مردمباید  آزادی  گیری از 

قابلیتشود پیشنهاد    ها. رویکرد  تاثیرگذاری  برای  ، آموزش کند میروشی جایگزین 

، که آنها  دهد میز تجربیات یادگیری برای دانش آموزان ارائه ا ایعالی طیف گسترده

مجهز   متنوع  اهداف  تعقیب  به  مهارت  کند میرا  تقویت  و  کاریابی  جمله  ی  هااز 

شهروندی و تعهدات اخالقی به دیگران در جامعه، اما نه فقط محدود به این موارد  

Nussbaum,1997;Walker, 2006).) 
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انسانی در سطح منطقه  : مسیر تأثیرگذاری تدریس بر توسعه4شکل

قابلیت توجه   هامفهوم  که  است  انسانی«  »توسعه  پارادایم  با  نزدیک  ارتباط  در 

از پیامدهای توسعه، از قبیل، سالمتی، طول عمر، سواد  ایمستقیم به دامنه گسترده

بشر حقوق  به  احترام  اقتصادی   و  مثبت  تاثیرات  پیامدها،  این  دارد.  مشارکت  و 

توسعه در نظر گرفته  ی  ها. در عین حال می تواند به عنوان شاخص گذاردمیبرجای  

خانوادگی،   و  فردی  سالمت  بهبود  مثال،  )برای  غیربازاری  خصوصی  منافع  شوند. 

، می توانند  شوندمیادبیات توسعه درونزا معرفی    که در حوزه  کاهش اندازه خانواده( 

توسعه   بر  عالی  آموزش  تأثیرگذاری  مسیر  این  از  جزئی  عنوان  دیده    ایمنطقهبه 

 شوند.
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: نقش دانشگاه در نظام اقتصادی 5شکل

 تأثیر گذاری از مسیر پژوهش و نوآوری.  4.3

توسط اعضای هیأت علمی    ایبنیادی،کاربردی و توسعهاین مسیر با تحقیقات کیفی  

؛ با تجاری سازی نتایج  شودمیآغاز    هاو دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشکده

پیدا   ادامه  محصول    کندمیتحقیقات  در  و  سازماندهی  در  فرآیند،  در  نوآوری  با  و 

کار افزایش  موجب  سازماندهی  و  فرآیندها  در  نوآوری  پذیرد.  می  و  پایان  ایی 

تکامل  شودمیوری  بهره و  صنایع  در  ساختاری  تغییر  موجب  محصول  در  نوآوری   .

 .  شودمی  نظام اقتصادی
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ایمنطقه: مسیر تأثیرگذاری پژوهش بر توسعه 6شکل

آموزش پژوهش و آموزش تجاری سازی نتایج پژوهش، نقش کلیدی در این مسیر  

نوآوری   نظام  درون  از  مسیر  این  درونزا کندمیعبور    ایمنطقه دارند.  رشد  نظریه   . 

یک ابزار تخصصی برای تعریف این مسیربوده است. فرض بنیادی نظریه رشد درونزا  

ست. اولین منافع جانبی ناشی ازاین است که دانش جدید با منافع جانبی همراه ا

تکثیری است که هنگام تولید فناوری جدید اتفاق می افتد. این فرایندها منجر به  

فناوری چنین  تولید  هزینه  طیهاکاهش  از  شوند میزمان    یی  جدید  دانش  دوم،   .

کارایی   افزایش  فرایند موجب  در  نوآوری  عنوان   که  شودمیطریق  به  بازگشت،  در 

دانش جدید تبدیل شده به فرایندها و محصوالت با ارزش عملی، منجر به سودآوری  

. عالوه بر نقش پرسنل بسیار ماهر در ایجاد سازگاری بین نوآوری و فناوری  گرددمی

نشان داده است که    (Romer,1990رومر)  جدید و صنایع محلی )بحث شده در باال(؛

طری از  عالی  طریق آموزش  از  مستقیم  بطور  هم   ( جدید  دانش  پرورش  ق 

از طریق آموزش محققان   گذاری در تحقیق و توسعه ، هم بطور غیر مستقیمسرمایه
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. مدل رومر از رشد درونزا در کشورهای با درآمد باال را  کند میواجد شرایط( کمک  

هاوژی . در نتیجه، آن بر پیشرفت جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولدهدمیتوضیح  

با کند میتاکید   کشورهای  در  کامل  طور  به  روش  این  آیا  نیست  معلوم  بنابراین،   .

درآمد کم نیز تاثیرگذار است یا نه. تحقیق بسیار پرهزینه است، به طور مثال نیاز به  

یی دارد که در نهایت ممکن است نتایجی تولید نکند.  هاسرمایه گذاری در پژوهش

تر پایین  درآمد  با  در  کشورهای  گذاری  سرمایه  برای  الزم  مالی  منابع  اغلب   ،

مناسبهابرنامه نهادی  ظرفیت  یا  مناسب  تحقیقاتی  مرز  ی  به  دستیابی  ی  هابرای 

 ی پیچیده را ندارند. هاتحقیقات در رشته 

 ی نهادیهاتاثیر از طریق پیشرفت .  5.3

اولسون)North,1955نورث) و   )Olson,1982  که بودند  اقتصادانانی  اولین  اهمیت ( 

محیطنهاد و  را  ها  اقتصادی  رشد  بر  شان  اثر  و  اقتصادی  نظام  در  عمومی  های 

کردند.گرنووتر)   همکاران)Granovetter,1985برجسته  و  پوتنیم  و   )Putnam et 

al,1993طرح با  ایجاد   (  فرآیند  در  اجتماعی  روابط  نقش  اجتماعی  سرمایه  نظریه 

ا نوآوری یک فرآیند اجتماعی است. در  نوآوری را مورد توجه قراردادند. از منظرآنه

قابلیت نقش  نهادها،  قابلیتکنار  است.  توجه  نیز مورد  اقتصادی  توسعه  به  ها در  ها 

آزادیظرفیت و  فردی  مجموعههای  با  مرتبط  موسسات  شامل  ها)تعاونی  ها ها،   ،)

بر  سازمان مربوط هستند. عالوه  رفتار  بر  اجتماعی حاکم  و هنجارهای  های رسمی 

چنین  منا این  درونزا  توسعه  نظریه  شد،  بحث  باال  در  که  غیربازاری  خصوصی  فع 

غیربازاری   کند میاستدالل   اجتماعی  منافع  از  تعدادی  در  عالی  آموزش  نتایج  که 

شامل نهادهایی که به طور فزاینده دموکراتیک هستند، کاهش آلودگی هوا، کاهش  

دیده   نیز  سیاسی  ثبات  افزایش  و  جنایت  و  (. McMahon 2009)  شودمیجرم 

به تاثیرات   شودمیکه گسترش آزادی منجر    کندمیرویکرد قابلیت همچنین فرض  

تر از قبیل؛ تقویت دموکراسی، انسجام اجتماعی و حکومت داری  اجتماعی گسترده

 خوب. 

. با توجه به نظریه پردازان  کندمینظریه رشد نهادی همچنین از این روش حمایت  

حوزه،   این  تفاوت    ها تفاوتدر  از  ناشی  بیشتر  کشورها  بین  اقتصادی  رشد  در 
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نورث)Acemoglu et al. 2005, p 388)نهادهاست    .)North,1990  چنین این   )

انگیزه کند میاستدالل   مستقیم  طور  به  نهادها  اجرای   ها که  تضمین  طریق  از  را 

قرار تحت تاثیر    حقوق مالکیت گسترده و کاهش اجاره برای حفظ کنندگان قدرت

بازگشتدهندمی در  که  تعیین    )  انسانی  و  فیزیکی  سرمایه  در  گذاری  سرمایه 

که قوانین در جهت    کندمی. نظریه رشد نهادی استدالل  کندمی( را تعیین  کندمی

رشد و توسعه اقتصادی الزم هستند. نهادهای سیاسی و اقتصادی ضعیف مانع رشد  

(، در حالی که نهادهای قوی به ویژه سیاسی، نهادهای  Aron 1996, 2000)  شوندمی

هستند   مثبت  تاثیر  داشتن  به  مایل  تجاری  و   ,Glaeser et al. 2004)قضائی 

McMahon 2009 .) 

پیامدهای  به  اقتصادی  رشد  بر  عالوه  زیاد  احتمال  به  اصالح شده  نهادهای  همچنین، 

کمک   نیز  آموزش  کنند می توسعه  مؤسسات  مثال،  عنوان  به  آموزش  .  طریق  از  عالی 

پزشکان و پرستاران ماهر، از طریق آموزش در سطوح پایین، و از طریق آموزش معلمان  

نظام  بهبود  کمک  ها به  درمان  و  بهداشت  با  کنند می ی  التحصیالن  فارغ  همچنین،   .

( الزم هستند که می تواند به  Brannelly et al. 2011) ظرفیت باال برای حکمرانی خوب 

(.  Lazin et al. 1988) های توسعه کمک کنند  ای از سیاست ر طیف گسترده بهبودهایی د 

کمک  چگونگی  که  است  ادبیاتی  مسیر  این  با  به    های مرتبط  عالی  آموزش  مؤسسات 

اند)به   داده  قرار  مالحظه  مورد  را  جامعه  در  دموکراتیک  مشارکت  و  اجتماعی  عدالت 

 ,Bynner and Egertonاجرتون) (. باینر و  Bynner and Hammond, 2004عنوان نمونه،  

( نشان داده اند که فارغ التحصیالن آموزش عالی دارای نگرش مثبت بیشتری در  2001

نقش کلیدی آموزش عالی    مورد عدالت) مانند تحمل نژادی بیشتر( هستند. همچنین، 

 ,Arthur and Bohlin, 2005; Barnett 2007; Englundدر رابطه با ارتقاء شهروندی ) 

توسعه  Bourn and Shiel 2009; Bourn et al. 2006) ی جهانی  ها (، دیدگاه 2002 و   )

 ,Walker et al( در نظر گرفته شده است. والکر و همکاران) Cotton et al, 2009) پایدار  

مؤقعیت   ( 2010 با  ها این  آفریقای جنوبی،  در  تجربی  تحقیقات  از طریق  را  هنجاری  ی 

حوزه   ا ه دانشگاه نقش    بررسی  در  فقر  رفع  طرفدار  متخصصان  تشکیل  ی  ها در 

 .  اند کرده ی بهداشتی عمومی و الهیات تحلیل  ها کاراجتماعی، حقوق، مهندسی، مراقبت 
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حلقه   یی را در موردهاپیوندهای بین آموزش عالی و توسعه نهادی، همچنین بینش

ی عنصری . آموزش عالدهدمیبازخوردی مهم در زیربخش خود آموزش عالی ارائه  

اساسی برای بهبود ظرفیت نهادی خود است، به این صورت که فارغ التحصیالن آن 

. یکی از موسساتی که رشد پیدا  شوندمیدر نهایت به موسسات آموزش عالی ختم  

سیاست است.  عالی  آموزش  خود  عالی،  هاکرده  آموزش  مورد  در  دولت  موثر  ی 

انسانی در موسسات آموزش عالی، باعث  همچنین می تواند از طریق تربیت سرمایه  

 ایی دولت می تواند به طور قابل مالحظههاتقویت آن شود. به عنوان مثال سیاست

بسیار  بازخورد  حلقه  این  دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  عالی  آموزش  موسسات  کیفیت 

 (. Oketch et al, 2014مهم است)

 اجتماعیتأثیرگذاری از مسیر ارائه خدمات  .  6.3

توسعه   بر  عالی  آموزش  تأثیرگذاری  پنجم  که    ایمنطقه مسیر  خدماتی  مبنای  بر 

ارائه   عالی  آموزش  مسیر  گیردمیشکل    دهندمیمؤسسات  این  در  از    هادانشگاه. 

. ترویج دانش، در کنار  کنندمیکمک    ایمنطقهطریق ترویج دانش به توسعه ملی و  

عموماً    ها ی مهم دانشگاه بوده است. دولتهات تولید و انتقال، همیشه یکی از مأموری

دعوت  هادانشگاهاز   عمومی  بهبود    اندکردهی  برای  محلی  جوامع  با  مستقیم  بطور 

بخش در  همکاری هاظرفیت  کار  و  کسب  و  مهندسی  کشاورزی،  مانند  یی 

تأسیس  Kerr, 1982)کنند از  هدف  اقصیهادانشگاه(.  در  استانی  جهان    ی  نقاط 

توسعه   به  مستقیم  طریق  ایمنطقه کمک  مورد   از  در  تحقیق  کشاورزی،  گسترش 

به جامعه مستقیم  فراهم سازی خدمات  و  توسعه  اخالقی    مسائل  تعهد  است.  بوده 

سال  هادانشگاه در  است.  استوار  جامعه  محروم  بخش  به  مزایا  ارائه  اخیر، هابه  ی 

دانش به حکومت و صنعت و به طور  تعریف خدمت گسترش یافته و شامل اشاعه  

فعالیت با  ارتباط  در  در ها فزاینده  مشاوران  عنوان  به  علمی)  هیات  اعضای  ی 

ی دولت( است. مسیر ارتباطی انتشار دانش با توسعه، شبیه به مسیر تحقیق  هاطرح 

انتقال تکنولوژی به تمام   شودمیو نوآوری است که در آن فرض   انتشار دانش  که 

به  هابخش بخشد؛را  می  کارایی    بود  و  تولید  بهبود  به  منجر  نتیجه  .  گرددمیدر 

فراهم   محلی  جوامع  برای  دیگری  مستقیم  منافع  موسسات  برخی  همچنین، 
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ی کوتاه، ارائه خدماتی بهداشتی، درمانی، یادگیری و  ها: از قبیل ارائه دورهکنندمی

   (. هاو مدارس آزمایشگاه ها فنی ) مانند بیمارستان

مسیر تاثیرگذاری خدمت اغلب از طریق مفهوم سازی آموزش عالی به عنوان کاالی  

تحلیل   در شودمیعمومی  پذیری  رقابت  معیار  دو  با  کاالها  اقتصادی،  ادبیات  در   .

فرد دیگری نمی تواند آن مصرف   کند میمصرف)زمانی که فردی کاالی را مصرف  

مصرف   کاهش  موجب  فرد  یک  توسط  کاال  مصرف  یا  کاال  کند  آن  از  دیگر  فرد 

( و محدودیت پذیری در استفاده)می توان مانع استفاده بعضی از افراد یک    شودمی

شد(  معیارها،  (.  (Stiglitz,1999; p 308)شوند میشناخته    کاال  این  اساس  بر   .

ی مختلفی از آموزش عالی را می توان به عنوان کاالی عمومی) غیر رقابتی  هاجنبه 

، خصوصی)رقابتی و محدودیت پذیر( ، شبه عمومی)غیر رقابتی    و محدودیت ناپذیر( 

و محدویت پذیز( یا شبه خصوصی)رقابتی و محدودیت ناپذیر( در نظر گرفت. برای 

مثال، نتایج پژوهش بنیادی و تبادل دانش بدون محدودیت پروانه تجاری به وضوح 

وسعه کاال، شبه بردی و تری کاهاکاالهای عمومی هستند. در مقابل، نتایج پژوهش

از منافع عمومی  هارشته  عمومی است. ی تحصیلی که منافع خصوصی شان بیشتر 

ی فنی و مهندسی؛  ها، مانند رشتهشوندمیآنها است، کاالی شبه خصوصی محسوب 

رشته مقابل،  است هادر  آنها  خصوصی  منافع  از  بیشتر  شان  عمومی  منابع  که  یی 

ی علوم انسانی. منافع عمومی  هانند رشتهکاالی شبه عمومی به حساب می آیند، ما 

ی علمی، از جمله علوم پایه و علوم انسانی) مانند فلسفه هاتحصیل در بسیاری رشته 

به    ها و تاریخ(، بیشتر از منافع خصوصی است. از این رو، آموزش عالی در این رشته

. با توجه به اینکه افراد خود انگیزه شودمیعنوان کاالی شبه عمومی در نظر گرفته  

کاالهای بر  گذاری  سرمایه  برای  آن   را  عمومی  کافی  مسئول  دولت  ندارند؛ 

 . (Tilak 2008)است

ی قبل هم اشاره شد، کمک آموزش عالی به  هاعالوه بر این، همان طور که در بخش

مها مدنی،  دانش  ارزش   هارتتوسعه  هر  هاو  به  تواند  می  دموکراتیک  و  انسانی  ی 

برساند   نفع  جامعه  در   Ahier et al. 2003, Boland 2006, McCowan)فردی 

2012a, McCowan 2012b.)    ،توانند به عنوان سایت   هادانشگاههمچنین ییها می 
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از حفاظت  بر  برای  فضایی  عنوان  به  یا  فرهنگی،  میراث  یا  جامعه  فکری  ای  تولید 

 ,Barnett, 1997; Singh) عمل کنند    ها تفکر انتقادی و به چالش کشیدن بی عدالتی

هستند،    هادانشگاهمربوط به وظایف تدریس    هااگرچه برخی از این استدالل  (.2001

ادبیات کاالی عمومی به مسیر تأثیرگذاری داللت دارد که بدون ضرورت به حرکت 

.  دهدمیبه کمک فارغ التحصیالن انفرادی به طور مستقیم جامعه را تحت تاثیر قرار 

کاالی   عنوان  به  عالی  آموزش  سازی  مفهوم  ملی،  کاربردهای  بر  عالوه 

ارائه توسعه،  برای  نیز  داخل هارنامه ب  عمومی،کاربردهایی  در  درسی  و  آموزشی  ی 

مهم  چندان  اقتصادی  رشد  برای  اینها  هرچند  دارد.  نیز  عالی  آموزش   مؤسسات 

این که  دارد  این  بر  داللت  عمومی  کاالی  مفهوم  اما  مهم    هانیستند،  توسعه  برای 

هنر و  انسانی  علوم  از  بایستی  و  عمومی    هستند  شبه  و  عمومی  کاالی  عنوان  به 

 .شودمیمنافع اجتماعی مهمی از این مطالعات حاصل حمایت کرد؛ چون 

 منافع جانبی تولید دانش.  7.3

و   انباشت شده در دانشگاه  تولید و  اقتصاد دانش بخش عمده ی دانش  در رویکرد 

اعضای دانشگاه، خارج از مسیرهای بحث شده در باال و بدون قید و بند وارد فضای  

که در    کند می  ی آنها نفوذهاو در الیه  دشومیاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه  

 . شودمینامیده  2یا منافع جانبی  1ادبیات اقتصاد دانش، سرریز

تا حد زیادی به سطح    ها داللت براین دارد که نوآوری بنگاه  رویکرد تابع تولید دانش 

ها تحقیق و توسعه در محل استقرار آنها وابسته است. هر چقدر محل استقرار بنگاه

بود. خواهند  نوآورتر  احتماالً  باشند،  نزدیکتر  توسعه  و  تحقیق  انجام  محل  این    به 

.  شودمیاز سرریزهای دانش و اثرات تجمیع حاصل    مزیت ناشی از منافعی است که

ج زیادی  نشت مطالعات  ضمنی  ماهیت  نوآوری)  و  دانش(  منبع  از  غرافیا)فاصله 

گرلیچز) بوسیله  یافته  توسعه  دانش،  تولید  تابع  داخل  در  را   ,Grilichesدانش( 

ترکیب  1979 اشاره    .اندکرده(،  مطالعات  نوآوری)مخارج هانهاده  که  اندکردهاین  ی 

1 . Knowledge Spillovers 

2. Positive Externalities
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ستانده توسعه(  و  نوآوری)پتنت هاتحقیق  مکانی    های  دلیل  به  نوآوری(  شمارش  یا 

توسعه و  تحقیق  دانش،    .کنندمیتولید    شدن، سرریزهای  ژنراتور  مثابه  به  دانشگاه 

دانش سیراب  هابنگاه از  را  را    کندمیی مجاور خود  آنها  در  نوآوری  و  بهره وری  و 

 . دهدمیارتقاء 

اد که تعداد  ی تکنولوژیک را دسته بندی کرد و نشان دها( پتنت Jaffe,1989جاف)

برای    هاپتنت کنترل  از  دانشگاه)پس  در  توسعه  و  تحقیق  مخارج  با  مثبت  بطور 

مثبت روابط  این  او  دارد.  رابطه  منطقه(  اندازه  و  خصوصی  توسعه  و  به   تحقیق  را 

ی محلی بیان کرده  هابه بنگاه  ی تکنولوژیک از مؤسسات آکادمیکهاعنوان سرریزی 

اهمیت    است. اش  مدل  توسعه هاگاهدانشبعالوه،  و  تحقیق  محل  در  تحقیقاتی  ی 

فعالیت و  برجسته کرد. در دهه  هاصنعتی  را  اختراع  به    1990ی  دانش  تولید  تابع 

بر صنایع و کل اقتصاد    ها دانشگاهیک چارچوب مهم برای مدل سازی تأثیر    عنوان

 (. Acs et al,1991; Acs et al, 2002منطقه مورد استفاده قرار گرفت)

 تأثیر گذاری ترکیبی.  8.3

انفرادی، بینش از مسیرهای یاد شده بطور  های مهمی در  بررسی و تحلیل هرکدام 

عام و توسعه  بر توسعه بطور  عالی  تأثیرگذاری مؤسسات آموزش  با چگونگی  رابطه 

ای بطورخاص بوجود می آورند، اما ارائه یک چارچوب مفهومی فراگیر کمک  منطقه 

تأثیرگذ  کندمی چگونگی  توسعه  تا  بر  عالی  آموزش  بصورت   ایمنطقه اری 

ترکیبی)ترکیب مسیرهای یاد شده( نیز درک شود. در یک چارچوب مفهومی جامع  

. تشکیل سرمایه کنندمیاین مسیرها مستقل از هم نیستند، بلکه یکدیگر را تقویت  

ضمن اینکه    انسانی از طریق آموزش عالی) و سرریزها و منافع جانبی ناشی از آن(

، با کمک به تحقیقات، نوآوری، شودمیبه رشد و توسعه درونزا منجر    ور مستقیمبط

توسعه   به  اجتماعی  خدمات  و  دیگر،  کندمیکمک    ایمنطقه کارآفرینی  طرف  از   .

کمک مؤسسات آموزش عالی به تحقیقات، نوآوری، کارآفرینی و خدمات اجتماعی  

بر ر تأثیر آن  انسانی و  تولید سرمایه  به  تواند  تأثیرگذار   ایمنطقه شد و توسعه  می 

 قسمت چارچوب مفهومی بیشتر بحث خواهد شد.  باشد. در رابطه با این موضوع در
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 ای قهبه منظور توسعه محلی و منط  .ساماندهی آموزش عالی4

و   محلی  توسعه  شد،  اشاره  دانش    ایمنطقههمچنانکه  بر  مبتنی  اکوسیستم  یک 

منطقه  توسعه  اکوسیستم  یادگیری،  است.  اکوسیستم  شش  از  دانش  بر  مبتنی  ای 

شود. از لحاظ نظری، تشکیل می  دانش، نوآوری، کارآفرینی، حکمرانی و کسب و کار

مهم تمام این   آفریناننقش، بازیگران و نفعانذیمؤسسات آموزش عالی)بدون شک( 

هستند. اما در عمل برای اینکه آنها بهتر وظایف خود را در مناطق و  ها  اکوسیستم 

منافع دلخواه خود برسانهامحله به  و  انجام دهند  ایران  در  نی  د، الزم است مجدداً 

اکوسیستم ساماندهی  غالب  از  منظور  واقع،  در  شوند.  سازماندهی  شده  یاد  های 

یاد شده در سطوح   هایمؤسسات آموزش عالی در سطح منطقه ساخت اکوسیستم

 (. 7ای است)شکلمحلی و منطقه

و مناطق را نشان   هاها در محلههای مختلف با دانشگاهرابطه بین اکوسیستم   7شکل  

اکوسیستم می است.  روشن  شکل  این  از  همچنانکه  بر  دهد.  عالوه  شده  یاد  های 

یی  ها عالیتتعامل با یکدیگر، تداخل عملیاتی با یکدیگر دارند. یعنی بعضی وقایع و ف

وجود دارد که همزمان در چند اکوسیستم اتفاق می افتند، از جمله یادگیری، تولید  

 دانش و مدیریت. 

از   دادهAl-Mubaraki et al, 2015) مطالعاتبعضی  نشان  صراحت  به  نیز  که  (  اند 

منطقه محلی،  سطح  در  اقتصادی  توسعه  به  ایجاد  دستیابی  نیازمند  ملی  و  ای 

 ح محلی و ملی است.ونوآوری وکارآفرینی مبتنی بر دانشگاه در سطهای اکوسیستم 
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ای : اکوسیستم توسعه منطقه7شکل

ی  هاآموزش عالی در مناطق از طریق ساخت اکوسیستمسازماندهی  بحث  در ادامه  

 .گیردمیمورد بررسی قرار  بنیاندانشدانش و  

مثابه ساخت اکوسیستم  ساماندهی آموزش عالی   . 1.4 شهری و  یادگیری    به 

   محلی

ای، همچنان که اشاره شد، جامعه یادگیری، به مفهوم عام، در سطوح ملی، منطقه

های  های یادگیری نیرو محرکهتحلیل است. اکوسیستمشهری و محلی قابل تصور و  

جامعه یادگیری هستند. هر جامعه یادگیری، با توجه به سطح اش، ممکن است از  

یادگیری  اصل  به  توجه  با  باشد.  گرفته  شکل  یادگیری  اکوسیستم  چند  یا  یک 

اکوسیستممادام یادگیری  جامعه  در  سطح  العمر،  بعد  دو  در  را  یادگیری  های 

اکوسیستم دانش

اکوسیستم یادگیری

اکوسیستم نوآوری

ایدانشگاه منظقه

اکوسیستم کارآفرینی

اکوسیستم حکمرانی

اکوسیستم کسب و کار
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ری و جغرافیای اسکان می توان دسته بندی کرد. مانند، اکوسیستم یادگیری یادگی

منطقه   در  یادگیری  1پایه  اکوسیستم  تهران،  اکوسیستم   شهر  تهران،  شهر  عالی 

از  استان تهران. هر اکوسیستم یادگیری متشکل  یادگیری برخط در صنایع غذایی 

ت  آفریناننقشو    نفعان ذیبازیگران،   در  که  است  یکدیگر  مشخصی  با  پویا  عامل 

در جامعه گسترش   را  و خانواده  دهند مییادگیری  افراد  بخشند.  عمق می  به  و  ها 

یادگیری  اکوسیستم  اصلی  بازیگران  یادگیری، ذی نفع و  عنوان شهروند و مشتری 

. یادگیری بطور پیوسته در طول  شوندمیدر هر سطحی از جامعه یادگیری محسوب  

ها و افراد، مؤسسه آموزشی، دولت ملی،  . عالوه بر خانوادهزندگی فرد اتفاق می افتند

بنگاه محلی،  سازمانمقامات  تجاری،  رسانههای  و  نهاد  مردم  اصلی  های  اعضای  ها 

آموزش   مؤسسات  عالی،  یادگیری  اکوسیستم  در  یادگیری هستند.  اکوسیستم  یک 

را برای آحاد های یادگیری علمی  عالی ذی نفع و بازیگران اصلی هستند که فرصت

می فراهم  بتوانند  جوانان  و  باشند؛  منعطف  و  باز  باید  آنها  منظور  این  برای  سازند. 

از هاشایستگی یکی  دهند.  توسعه  را  خود  مشتریان  یادگیری  کانونی  ی 

آینده ضروری هاشایستگی زندگی  و  کار  برای  است که  یادگیری  مهارت  کانونی  ی 

هادانشگاهدرسی »یادگیری مبتنی بر کار« در  های  است. در این راستا، ایجاد برنامه

 یکی از ضروریات است.  

فناوری   و  تحقیقات  علوم،  ایجاد  وزارت  را  عالی  آموزش  های  شبکهساماندهی 

محلی  مراکز آموزش عالی    شود می  تفسیر کرده است. چون این کار باعث دانشگاهی  

دانشگاه با  بزرگکوچکتر  باشندهای  داشته  مد؛  ترارتباط  هماهنگضمن  از   ، یریت 

هی دانشگاهای  قرار براین است که شبکه  .کنندامکانات و تجهیزات یکدیگر استفاده

 .  شوندگرا ماموریت مهارت افزایی دانشجویان ای وبر اساس نیازهای منطقه

به توسعه   این روش کمکی  با  عالی  برای کندمین  ای منطقه اما ساماندهی آموزش   .

توسعه    هادانشگاهاینکه   به  و  باشند  خود  بوم  زیست  خدمات  در  ای منطقه بتوانند 

چار در  بایستی  کنند  عالی  چکمک  یادگیری  اکوسیستم  یک  کنند.    فعالیت وب 

ی ملی و  هامک و حمایت دولتی یادگیری عالی برمحور دانشگاه و با کهااکوسیستم 

اکوسیستم دنشومیساخته    محلی نوع  این  اکوسیستم   ها.  دیگر  با  رابطه  ی  هادر 

 نشان داده شده است.   8یادگیری در شکل 
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 یادگیری : چارچوب مفهومی اکوسیستم8شکل

ساخت اکوسیستم یادگیری دانشگاه محور نیازمند اقدامات زیر است: 

یی برای ایجاد جامعه یادگیری در سطوح محلی، شهری، استانی وها تدوین برنامه-1

ملی؛ 

سنجی توسعه سرمایه انسانی پیشرفته در سطوح محلی، شهری و استانی برنیاز-2

عالی؛ آموختگانبازارکار دانشاساس 

است-3 پیشرفته، الزم  انسانی  سرمایه  توسعه  و  یادگیری  جامعه  ایجاد  راستای  در 

های کیفیت خود را باز  آموزش عالی)در هر شهر و محلی( از نظر شاخصموسسات  

 ند.  سازی و نوسازی کن

خود را بر اساس نیازهای ایجادها و مقاطع تحصیلی  رشته مؤسسات آموزش عالی  -4

جامعه یادگیری و توسعه سرمایه انسانی پیشرفته بازسازی و نوسازی کنند.  

خود را بر اساس نیازهای ایجاد جامعه  مؤسسات آموزش عالی سازمان و مدیریت  -5

پیشرفته اصالح کنند.یادگیری و توسعه سرمایه انسانی  

تخصیص منابع به مؤسسات یادگیری عالی در راستای ایجاد جامعه یادگیری و  -6

صورت پذیرد.  ساخت اکوسیستم یادگیری

فراعالییادگیری عالی یادگیریمتوسطه یادگیرییادگیری پایه

بنگاه تجاریمؤسسه عالی دبیرستانمدرسه

نیروی کارفرد-خانوادهفرد-خانوادهفرد-خانواده

دولت ملی

مقامات محلی

 هایسازمان
مردم نهاد 

رسانه هارسانه ها

هایسازمان
مردم نهاد 

هایسازمان
مردم نهاد 

رسانه هارسانه ها

هایسازمان
مردم نهاد 

دولت ملی

مقامات محلیمحلیمقامات مقامات محلی

دولت ملیدولت ملی
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باید-7 یادگیری  اکوسیستم  ساخت  مقایسهشاخصبه    در  )تعدادهای  کمی  ای 

در   عالی  آموزش  کیفی  و  اینها(  نظایر  و  استان  جمعیت  صدهزار  در  دانشجو 

توجه  تان اس مختلف  متوازن های  جهت  در  ساماندهی  دیگر  عبارت  به  سازی شود. 

 .شودریزی میای آموزش عالی برنامهاستانی و منطقه

 محلی دانش  به مثابه ساخت اکوسیستم   ساماندهی آموزش عالی  . 2.4

منظقه  دانش  توسعه  اقتصاد  است.  منطقه  در  دانش  اقتصاد  ساخت  نیازمند  ای 

ای است.بنابراین، ساخت  ی دانش محلی و منطقهها متشکل از اکوسیستم ای  منطقه 

منطقه دانش  اکوسیستماقتصاد  ساخت  معنی  به  منطقهای  و  محلی  دانش  ای های 

دانشگاه اکوسیستم است.  این  کانون  عالی  آموزش  مؤسسه  و  وضعیت  ها  ها هستند. 

اکوسیستم  این  ساخت  مناسب  ایران  در  عالی  آموزش  نیسموجود  بنابراین،  ها  تند. 

های یاد شده در  ساماندهی آموزش عالی در ایران شرط الزم برای ساخت اکوسیستم

اکوسیستم  ساخت  معادل  عالی  آموزش  ساماندهی  دیگر،  عبارت  به  است.  ایران 

ای دانش است. برای فهم این موضوع، الزم است درکی از اکوسیستم محلی و منطقه

 دانش داشته باشیم.  

که    هواژ  1نشدا  اکوسیستم  است  پور)جدیدی  جورج  توسط  در (  Pór,1997ابتداء 

سازمانی  توانایی  پیشرفت   « مقاله  کنفرانس  طی  دانش«  مدیریت  کمک  به    ایبه 

مطرح شد. 1997ی دانش برای جوامع فعال« در سال  هاعنوان » طراحی اکوسیستم

اکوسیس عمومی،  انداز  چشم  یک  مجموعهتدر  به  دانش  گروه  ایم  مردم،  و    ها از 

اتالق    یهاسازمان و ذی صالحی  نفع  و  شود  میذی  اشاعه  توزیع،  تولید،  برای  که 

از کنندمیبکارگیری دانش در حوزه معین مشارکت و تعامل   این تعریف عمومی   .

سیستم  هاینگاه گانه،  سه  شبکه  کانونی،  دو  شبکه  مانند  پیچیده  هامختلف،  ی 

چند    سازگار پیچش  بسطو  است)  داده   نهادی  نظر (.  Por,1997شده  از 

دانشگاهSaxenian, 1996)نیساکس سازمان(  یهابنگاه  ،یعموم  قاتیتحق  یهاها، 

 آفریناننقشاز    ریخطرپذ  یگذار  هیسرما   یهاتشرک  ،ی نیکارآفر  یهادانش، شرکت

هستند.  ستمیاکوس  یاصل همکاران)  دانش  و  مجموعه Jarvi et al, 2018جاروی   )

1. Knowledge Ecosystem
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دانشگاه اقتصادی)مانند  بنگاهعامالن  و  عمومی  تحقیقات  مؤسسات  تجاری  هاها،  ی 

را اکوسیستم   کنندمی(که جهت ایجاد دانش جدید در یک فضای رقابتی همکاری  

نامیده اکوسیستمدانش  تعریف،  این  اساس  بر  دوی  هااند.  هر  شامل  دانش  ی 

استفاده و  بر  ایجادکنندگان  که  هستند  دانش  مشترک  کنندگان  جستجوی  محور 

سازمان دانش(  دامنه  یک  در  جستجو  یا  دانش  دامنه  برای  دهی  دانش)جستجو 

شوند.  می

: چارچوب اکوسیستم دانش 9شکل

و همکاران   توسعه   (Powell et al, 2010)پائول  برای  را  مکانیزم  و یک  ویژگی  دو 

اند. ویژگی اول تنوع اشکال سازمانی است .اکوسیستم دانش مورد توجه قرار داده 

 بازار دانش
عرضه 
 دانش

تقاضای
 دانش

دولت ملی

مقامات شهری و محلی

 انجمن های علمی

 سرمایه گذاران 
خطر پذیر

تولید 
دانش

ایجاد 
ارزش

زیست بوم 
توسعه

سرریزهای دانش

 جذب دانش از خارج
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ایجاد  را  قوانین  از  مختلفی  انواع  و  ناهمگن  استانداردهای  سازمانی  اشکال  تنوع 

برای سنجش موفقیت    کند می رقابت  معیارهای  به   Boltanski)شودمیکه منجر 

and Thévenot, 2006) اکوسیستم اگر  باشند،  .  ها فقط در یک منطقه خاص غالب 

بخشسازمان در  حاضر  ارزش،های  زنجیره  مختلف  سازگاری    های  ظرفیت 

. (Baptista, 1998)دهند افزایش می ها را بیش از پیشاکوسیستم 

دانش، شکل گیری بازار دانش است. عرضه کنندگان    ویژگی دوم ایجاد اکوسیستم

های  ها و مؤسسات آموزش عالی محلی یا سازماندانش متنوع هستند، اما دانشگاه

د عرضه  و  تولید  در  را  نقش  مهمترین  کنند  تحقیقاتی  بازی   Agrawal and)انش 

Cockburn, 2002) این مؤسسات، دانش مورد نیاز محله، شهر و منطقه را تولید و .

دانش را برای اهداف اجتماعی، صنعتی و تجاری    ها. در مقابل، بنگاهکندمیعرضه  

. میانجیان (Friedman and Silberman, 2003)دهند  میتقاضا و مورد استفاده قرار  

. کنندمیدانش نیز نقش مهمی در بازار دانش بازی 

جابه مکانیزم  عنوان  تحت  دیگری  مکانیزم  دانش،  بازار  بر  در  عالوه  قلمرو  جایی 

د وجود  دانش  تشدید  اکوسیستم  برای  تنهایی  به  معموال  کلیدی  بازیگر  تنوع  ارد. 

گیری یک اکوسیستم دانش در یک  ظهور یک اکوسیستم دانش کافی نیست. شکل 

سازمان همگرایی  نیازمند  خاص  معیارهای  منطقه  و  عقالنیت  نظر  از  هم  بسوی  ها 

سرمایه    گیریتصمیم منطق  از  پیروی  مثال،  برای  است.  رفتاری  الگوهای  دیگر  و 

بنگاه زمینه  در  دانشگاهی  جامعه  توسط  پذیر  و هاخطر  زایشی  روش   ی  از  پیروی 

 Wright)ی صنعتی، حکایت از یک نوع همگرایی سازمانی داردهاعلمی توسط بنگاه

et al, 2006) . 

ی دانش در سطح محله، شهر و منطقه خاص نیازمند  هادر کل، ساخت اکوسیستم

 اقدامات زیر است: 

ع -1 آموزش  فرصتمؤسسات  سازی  فراهم  برای  عرضههاالی  و  تولید  پژوهش،  ی 

ای باید مستقل، باز و منعطف باشند؛ دانش مورد نیاز محلی و منطقه

ای؛ها و مراکز آموزش عالی منطقه ی دانش بین دانشگاههاایجاد شبکه-2

دانش-3 اقتصاد  ایجاد  راستای  اکوسیستم   در  ساخت  استهاو  الزم  دانش  ی 

آموزش عالی)در هر شهر و محلی( سرمایه انسانی دانش محور و نوآورانه موسسات  



47    ای: ... ساماندهی آموزش عالی به منظور توسعه محلی و منطقه

 انباشت کنند.  

خود را بر اساس نیازهای ایجادها و مقاطع تحصیلی  رشته مؤسسات آموزش عالی  -4

اقتصاد دانش و پرورش دانشکاران بازسازی و نوسازی کنند.  

و  -5 سازمان  عالی  آموزش  ایجاد  مدیریت  مؤسسات  نیازهای  اساس  بر  را  خود 

اقتصاد دانش و توسعه سرمایه دانش پیشرفته اصالح کنند. 

به    -6 منابع  اقتصاد  ها دانشگاهتخصیص  ایجاد  راستای  در  تحقیقاتی  مؤسسات  و 

صورت پذیرد.  ی دانشهادانش و ساخت اکوسیستم

مقاالت،)تعداد   ای کمیهای مقایسهشاخص های دانش باید در ساخت اکوسیستم -7

کیفی    اختراعات و  اینها(  نظایر  تحقیقاتیو  استان  مؤسسات  مختلف  در  مورد  های 

سازی استانی و  متوازن   راستایدر  باید  ساماندهی    ،. به عبارت دیگرقرار گیردتوجه  

 .ریزی شودای آموزش عالی برنامهمنطقه 

 ای نوآوری  سازماندهی آموزش عالی به مثابه ساخت اکوسیستم منطقه   . 3.4

کند و موجب توسعه دانش بواسطه نوآوری در اقتصاد و جامعه نفوذ و اشاعه پیدا می

اجتماعی   نوآوری توسعه شودمیاقتصادی و  اکوسیستم  نوآوری خود در چارچوب   .

زنده  ترکیب  توان به عنوان    اکوسیستم نوآوری را می.  کندمیمی یابد و اشاعه پیدا  

از  هوشمندیو   مجموعه(  یک  و  نفعانذی)نه  بازیگران  ،  فرآیندها ،  آفریناننقش، 

 1( در »یک زیست بوم« تکاملهممتحول)  یو نهادهاها  قابلیتمصنوعات،  ها،  ظرفیت

تعامل  در  که  کرد  و    تعریف  یکدیگر)   پیچیدهپویا  همکاریبا  و  رقابت  (  همزیستی، 

توسعه   ،کسب توانایی نوآوری  ،بقا   ،موفقیتمتنوع )از قبیل  ف  اهددستیابی به ابرای  

گونه  فناوری جدید(  ارزش  ایجاد  اعضاء)بازیگران،  و  مختلف  و    نفعانذیهای 

   کنند. ( تالش میآفریناننقش

منطقه ملی،  سطوح  در  نوآوری  اکوسیستم  تعریف،  این  اساس  قابل  بر  محلی  و  ای 

و   تعریف  منطقهتصور،  نوآوری  اکوسیستم  یک  است.  از  تحلیل  مرکب  ای، 

از اکوسیستم مرکب  نوآوری،  ملی  اکوسیستم  همچنین  است.  محلی  نوآوری  های 

1 . Ecology 
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منطقهاکوسیستم به  های  نوآوری  اکوسیستم  کلیدی  اعضای  ادامه  در  است.  ای 

   .گیردمیاجمال مورد بررسی قرار 

گیرد و نوآوری به خواست ه شکل میبا توجه به اینکه فرآیند نوآوری در داخل بنگا

نوآوری   اکوسیستم  و شکل دهنده  بازیگر ذی نفع،  شود، بنگاه اولین  بنگاه انجام می

. از طرف دیگر، ممکن است یک کارآفرین  (Dattee, Alexy and Autio,2018)است

برای تجاری سازی و نوآوری اقدام به تأسیس بنگاه جدید نماید. بنابراین، کارآفرین  

بازیگر   نوآوری (Witte et al, 2018 p.3)نوآوری است  اکوسیستمدومین  ایده)بذر(   .

سسه ممکن است توسط خود بنگاه یا کارآفرین تولید شود یا از یک دانشگاه، یک مؤ

تحقیقاتی، یک انجمن علمی یا از یک پژوهشگر مستقل از داخل یا خارج از کشور، 

دیگر   آنها  بنابراین،  باشند.  شده  دریافت  پول،  بدون  یا  پول  ازای  بازیگران در 

هستند  اکوسیستم دانشگاه(Jackson, 2011,p.2,11)نوآوری  مثابه  ها .  به   ،

.کنندنقش آفرینی می  م نوآوریدر اکوسیست  یکانونبصورت  ،  نایی دا  هایسرچشمه 

عالوه بر نقش سنتی خود، یعنی تولید، توزیع و ترویج دانش، به تجاری سازی  آنها  

عالوه بر  نیز  های صنعتی  ، بنگاهالبتهد.  نکندانش و کارآفرینی نوآورانه نیز اقدام می

یع های تولید و توزهای سنتی خود، یعنی تولید کاال و خدمات، به فعالیتمأموریت

می نیز  پارکپردازند.  دانش  رشد،  قطب  هامراکز  و  فناوری  و  علم  سایر  خالقیت  ی 

منطقه و  محلی  نوآوری  اکوسیستم  با  عناصر  عالی  آموزش  مؤسسات  هستند.  ای 

. برای این کنندمیی تجاری سازی دارایی فکری فراهیم  هاکمک این اعضاء فرصت

منظور آنها باید مستقل، باز و منعطف باشند. از این رو، یکی دیگر از ابعاد ساماندهی  

 نوآوری است.  ایمنطقه آموزش عالی ساخت اکوسیستم 

به   . 4.4 عالی  آموزش  منطقه سازماندهی  اکوسیستم  ساخت  ای  مثابه 

 کارآفرینی

کارآفرینی   فرآیند  فرصت  بنیاندانشدر  منشاء  هم  دانش  عامل  ،  هم  کارآفرینی، 

شناخت فرصت کارآفرینی، هم معیار و روش ارزیابی فرصت کارآفرینی، و هم نقشه 

در   کارآفرینی  به  تمایل  و  قصد  وجود  است.  جدید  بنگاه  تأسیس  و  طراحی 

اقتصادی،   نظر  از  ارزشمند  و  فرایند(  یا  محصول  جدید)  فناوری  وجود  دانشکاران، 
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های کارآفرینی در دانشکاران و دسترسی ود مهارتوجود سرمایه انسانی نوآورانه، وج

الزم چهار شرط  مالی الزم،  منابع  کارآفرینی    به  میان    بنیاندانشبرای  از  هستند. 

است.   بنیاندانششروط یاد شده، تنها شرط وجود فناوری جدید مختص کارآفرینی  

بعضی  سایر   در  اساس،  این  بر  هستند.  الزم  کارآفرینی  نوع  هر  برای  از  شروط 

 Dahlstrand, 2003; Thomas, 2013; Cunningham and OKane, 2017)مطالعات

فناوری بر  مبتنی  »کارآفرینی  از  »کارآفرینی    «1(  جای  استفاده بنیاندانش به   »

.  شودمی

کارآفرینی   ذی  بنیاندانشفرآیند  میتوسط  شکل  متنوعی  کمک  نفعان  به  و  گیرد 

موفقیت  ذی به  دیگری  بر  رسدمینفعان  عالوه  اقتصادی،    نفعان ذی.  عوامل  متنوع، 

متنوع سیاسی  و  نهادی  فرهنگی،  شکل  اجتماعی،  فرآیند  گیربه  موفقیت  و  ی 

نفعان کارآفرینی  (. تعامل ذیEntezari,2018کنند)بنیان کمک می  کارآفرینی دانش

های اقتصادی،  ر بستری از نظام)یا بازیگران( در یک محیط جغرافیایی، ببنیاندانش

می بوجود  را  اکوسیستمی  سیاسی،  و  فرهنگی  اصطالحاً  اجتماعی،  که  آورند 

کارآفرینی   میبنیاندانش»اکوسیستم  نامیده   »(  ;Entezari,2015شود 

Hoang,2017 دانشکاری که با یادگیری پیوسته و کسب سرمایه انسانی نوآورانه و .)

کارآفرین  مهارت به  کارآفرینی  می  بنیاندانشهای  ذیتبدیل  اولین  یا  شود،  نفع 

دار سرمایه  است. کارآفرین، به مثابه سرمایه  بنیاندانشبازیگر اکوسیستم کارآفرینی  

ارزش   و  محصول  فعالیت،  به  را  جدید  دانش  که  است  نوآوری  نوآورانه،  انسانی 

کند. کارآفرین،  تماعی( تبدیل میاقتصادی یا ارزش اجتماعی) مطلوبیت فردی و اج

کند.  یا خود صاحب ایده و دانش) اختراع( است، یا آن را از فرد دیگری دریافت می

ذی دومین  اختراع،  یا  دانش  صاحبان  اکوسیستمبنابراین،  در  کارآفرینی    هاینفع 

دار نفع دیگری، تحت عنوان سرمایهتوسط ذی  بنیاندانشهستند. فرآیند کارآفرینی  

. وقتی که دانش به سود یا مطلوبیت پایدار تبدیل شد،  شودمیپذیر، حمایت    خطر

تبدیل   مؤسسه  مدیر  یا  مالک  به  می    شودمیکارآفرین  پایان  کارآفرینی  فرایند  و 

 پذیرد.  

1. Technology –based Entrepreneurship
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ایده و  اختراعات  از  دانشگاهبسیاری  توسط  و  دارند  دانشگاهی  منشاء  جدید  ها  های 

می استفاده  و  ترویج  و  تولید،  مخترعانشوند  دانشکاران،  از  کارآفرینان   بسیاری  و 

پرورش می آنها  کارآفرینی  توسط  ایده  بنیاندانشیابند. فرآیندهای  پایه  بر  ها و  که 

«1شوند، »کارآفرینی دانشگاهی اختراعات دانشگاهیان تشکیل، مدیریت و هدایت می

(Simmons and Hornsby,2014; Marcolongo,2017  یا بر  (  مبتنی  »کارآفرینی 

)2علم   »Colombo, Mustar and Wright,2010; Henrekson and 

Rosenberg,2001ها نقش اساسی در اکوسیستم شود. بنابراین، دانشگاه( نامیده می

شوند.  نفع در آن محسوب میدارند و مهمترین بازیگر و ذی  بنیاندانشکارآفرینی  

اقدام به کارآفرینی  ها خود مستبطوریکه، بعضی دانشگاه و تأسیس    بنیاندانشقیماً 

را  می  بنیاندانشهای  بنگاه خود  تحقیقاتی  نتایج  که  دانشگاهی  همچنین،  کنند. 

ارزیابی می   و  علمی موشکافی  پتانسیل  توسعه  و  تجاری سازی  برای  پیوسته  بطور 

دارایی فکری و  کند و ظرفیت به  نتایج تحقیقات  تبدیل  را جهت  های داخلی خود 

می گسترش  اقتصادی  کارآفرینی فعالیت  »دانشگاه   Thorp and«)3دهد، 

Goldstein;2010; Etzkowitz, 2002; Rothaermel et al, 2007نامیده می شود.  ( 

کردهClark,1998کالرک) نشان  خاطر  کارآفرینی،  (  دانشگاه  ایجاد  برای  که  است 

تغییرات بیرونی وفق دهند و  ها بایستی از یک طرف خود را با  ها و دپارتماندانشگاه

فعالیت به  پایه،  دست  تحقیقات  موقعیت  دیگر  طرف  از  و  بزنند؛  پسند  بازار  های 

 ها و هنجارهای مربوط به این وظیفه کانونی را حفظ کنند. ارزش 

جهانی) نشان میFetters, et al., 2010تجربه  اکوسیستم(  که  کارآفرینی  هادهد  ی 

دا  بنیاندانش اساس  بر  کارآفرینی شکل مینشگاهعمدتاً  بطوریکه میهای  -گیرند. 

« از واژه »کارآفرینی دانشگاه بنیان« استفاده  بنیاندانشتوان بجای واژه »کارآفرینی 

معرفی شد و    (Miners and Young,1995کرد. این واژه، ابتدا توسط مینر و یانگ)

 Ďuricova)دوریکاوا    ،(  Fetters, et al., 2010فیتز و همکاران)  در دهه اخیر توسط

et al, 2014  گراهام و   )((Graham, 2014    و گرفت  قرار  مطالعه  مورد  تر  عمیق 

1. Academic Entrepreneurship

2 . Science–based Entrepreneurship 

3 . Entrepreneurial University 
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 گسترش یافت.  

فارغ   دانشجویان،  علمی،  هیأت  اعضای  بنیان،  دانشگاه  کارآفرینی  اکوسیستم  در 

دانشگاه، کارکنان  حتی  و  دانشگاهی  بازی    التحصیالن  را  حقیقی  کارآفرین  نقش 

این  .کنندمی جدید    بر  ایده  یا  و  فناوری  دانش،  تولید  تنها  دانشگاه  نقش  اساس 

بهره وظیفه  بلکه  قالب  نیست،  در  آنها  تجاری  کاربرد  و  تولیدات  این  از  برداری 

وظیفه دارد؛  نیز  را  حقوقی  و  حقیقی  دو  کارآفرینی  توانایی  کسب  نیازمند  که  ای 

است بازار  و  دانشگاه  حوزه  در  معارض  حدودی  تا  البته  و  سازی  سویه  تجاری   .

یابد: عمدتاً به دو شکل تحقق می  تحقیقات دانشگاهی

شرکت- )شرکتتاسیس  دانشگاهی  نوپای  دانشگاهی(های  زایشی  در    های  که 

علمی آن   هیات  تجاررا  شرکت  و  کار    و   کسب  کی  عضو  منظور   ی سازیبه 

 کند؛ اش تاسیس مییقاتیتحق جینتا

سازی دانش،  های تجاریانواع فعالیتتر بوده و شامل تمام  روش دوم گسترده-

 ای است. همچون صدور یا فروش مجوز و یا ارائه خدمات مشاوره

مرکزیت،    هادانشگاه بر  اکوسیستممهمعالوه  بازیگر  بنیاندانشی  نیکارآفر  ترین 

کارکنان،    ی، علم  ئتیه  دانشگاهی، اعضای  محققان  -1توانند:  هستند. چون آنها می

با    -2ن عالقمند را به کارآفرینان شایسته تبدیل کنند؛  آموختگاو دانش  انیدانشجو

های جدید را دهی ا  ابتکارات،  و  ای ضمن توسعه اختراعاتتحقیقات کاربردی و توسعه

نوآوری معرفی   بازار دانش و  مالی  دانشگاه  -3کنند؛  به  به منابع  تنوع بخشی  با  ها 

تشکیل طریق  از  میصندوق  خود،  دانشگاهی،  کارآفرینی  اولیه   ه یسرماتوانند  های 

کنند؛  شرکت تأمین  را  نوپا  توجهدانشگاه  -4های  با  از    سرمایهبه    ها  خود،  انسانی 

نفعان را  د پیوند بین ذینتوانطریق رویدادهای کارآفرینی و روابط عمومی قوی می

دهند؛   دانشگاه  -5توسعه  مهم  وظایف  از  آنها  ها  یکی  رو،  این  از  است،  تدریس 

شرکت نیاز  مورد  انسانی  شهرکسرمایه  در  واقع  صنعتی  صنعتی  های  های 

کنند؛    بنیاندانش فراهم  مأموریت  -5را  از  دیگر  دانش    هادانشگاههای  یکی  تولید 

های صنعتی واقع در  آشکار است، از این رو آنها می توانند دانش مورد نیاز شرکت

فراهم آورند.  های صنعتی را شهرک 
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واقع  های  شرکت( و  Rodríguez and Hardy,2014) بنیاندانشهای صنعتی  شهرک 

آنها فوق نیکارآفر  هایاکوسیستمدر    لیدل  دوبه    در  اهمیت  دارند:  ی  آنها  -1العاده 

توسعه در  مشارکت    ق یچه از طر  ،اکوسیستم باشندبه    هیسرماکننده  فراهمتواند  می

های  شرکتگذاری در  سرمایه  قیاز طر  ا یو    ،یهای محلدانشگاههمکاری  فناوری با  

و  موفقنوپای  های  شرکت  دیخر  ا یو  نوپا   شهرک  -2؛  مشوقی  وجود  صنعتی  های 

  در منطقه است.انتقال فناوری  ها و برای تمایل به کارآفرینی، توسعه زیر ساخت

وشهرک  علم  ذی  های  و  عنصر  اکوسیستم فناوری  از  دیگری  کارآفرینی  نفع  های 

هستند بنیان  فناوری  شهرک .  (Rodríguez and Hardy,2014)دانشگاه  و  علم  های 

ها یکسری بازیگران پشتیانی، مانند  این شهرکی نوپا هستند.  هامحل استقرار بنگاه

نوپا شرکت  یهاشتاب دهنده های  برنامه،  کاری مشترک  هایرشد، فضا مراکز    ،های 

سازمانآموزشی   شبکه  روو  بر میدادیدهنده  در  را  کارآفرینی  منظر  گیرند.  های  از 

و   دولت  صنعت،  تعامالت  که  هستند  اجتماعی  نیروهای  برآیند  مراکز  این  کالن، 

این مراکز بستری مناسب و    سازد.افزایی خالق( ضروری میدانشگاه را )در نوعی هم

ا بالندگی  و  حیات  برای  شرکتیدهمساعد  و  نوآورانه  شرایط  های  در  نوپایی  های 

بقای امکان  بازار)که  آنجاییپرتالطم  از  است( هستند.  اندک  مهارت  شان  فقدان  که 

کالن) اقتصاد  در  مدیریت  سوء  تاثیرات  نیز  و  سرمایه،  کمبود  و   Roureمدیریتی 

and Keeley, 1990)    کارهای نوپا و کوچک است؛    و دو دلیل عمده شکست کسب

 باشند.  های علم و فناوری پاسخگوی این نیاز میراکز رشد و پارکم

اکوسیستم   اننفعذی رهبران،مختلف  توسط  محور  دانشگاه  کارآفرینی   ، افراد  های 

ی شبکه سازی  و های خبرسازمان  و  هابالگوب    ها،تیساوب  ،ی میانجیهاسازمان

. نمایندسرمایه میو  محصول  ،  دهیدانش، او با یکدیگر تبادل    د نشومیبه هم متصل  

که   و    ،ها ستاندهاز    نفعانذیوقتی  ندستاوردها  مورد  ،  شوندآگاه  یکدیگر    ازیمنابع 

که  تری  بیشاحتمال   دارد  همکاریوجود  در   ساختار  صحیح  رقابت(  عین  )در 

. آنها  کنند میالبته، رهبران اکوسیستم به این آگاهی کمک    .اکوسیستم شکل بگیرد

و   نموده  تقویت  را  کارآفرینان  فرصت را  سهامداران  صدای   آگاه  موجود  یهااز 

)می آنکه    اتی ارتباطسازند  نمیبدون وجود  ایجاد  منافع به    رهبران  . شد(ها  بهبود 

باز  ش یافزا  ،ینیکارآفراکوسیستم   جذب  منابع    جدید   ننفعاذیو    گرانیاحتمال  و 
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تشویق   . کنندمی  کمک  شتریب برگزاری آنها  در  که  هستند  پرقدرتی  کنندگان 

چرا که   ها و رویدادهای کارآفرینی نقش مهمی دارند،های موفقیت و جشنوارهجشن 

افراد   این  همه  بادر  انجام میبه    د یجامعه  افتخار آنچه   ,McAnaney)  کنند   دهند 

2015).  

باز  ی کیدولت   توسعه    یگراناز  در  بنیان  نیکارآفرهای  اکوسیستمموثر  دانشگاه  ی 

مهم  ،است نقش  اجرا  ی که  و  توسعه  کارآفرینی  سیاست  یدر  مانند  ه)های 

بوم  سازمان   .کندبازی میهای کوچک(  شرکت  یبرا  یات یهای مالمشوق  دهی زیست 

دولت   است.  دولت  دست  در  بنیان  دانشگاه  کارآفرینی  طراکوسیستم  وضع    قیاز 

مقررات،    نیقوان طرحو  ارائه  نظارتی،  سیستم  و  طراحی  تشویقی  و  یت یحماهای   ،

زیر ساخت فیزیکیایجاد  و  اطالعاتی  جمله)  های  موثر(شبکه   از  نقل  و  های حمل 

ارآفرینی دانشگاه بنیان را تحت تأثیر قرار های مختلف زیست بوم اکوسیستم کمؤلفه 

 . (Pool and Van Itallie, 2013) دده می

بنیان دو جریان اصلی شکل    دانشگاه  نفعان در اکوسیستم کارآفرینیاز تعامالت ذی

پذیر، مبنایریسک   یگذارهیسرما  فرصت برای: جریان مالی، جریان دانش.  گیردمی

بنیاننیکارآفر  اکوسیستمدر    یمال  انیجر دانشگاه  فرصت   .است  ی  براساس 

نوپایی  مرحلهکه از    دهدمیرا    امکان  این  شرکت  ک ی  به  ی مال  انیجرگذاری،  سرمایه

درآمد  محصول،  توسعه  مرحله  سود  زایی)به  از  در    آوری(قبل  مرحله به    نهایتو 

رشد کندسودآور نیروی    .ی  و  )نهادینه شده در کاالها  به دو صورت ضمنی  دانش 

یابد. جریان   می  )کد گذاری شده( جریان  آشکار  و  است  انسانی(  ممکن  در  دانش 

برای درآمدزایی بیشتر   آن  یی توانا   شیو به منظور افزا  یاز نوآورخاصی  نوع    راستای

شود   ظرفیت  نیکارآفر  شتال  .(Thomas, 2013)هدایت  بر  برایی  ادغام    کارآفرین 

و   توانا  یبرا  ،ها قابلیتمهارت  پرورش  منابع،  آوردن  وییبه دست   انه خالقادغام    ها 

خارج داخل  یدانش  دانش  ی ارزش  جادیاو    یبا  است.  متکی  خارج  افتن،  یمنابع 

هدایت موثر جریان   ی در رابطه با نیکارآفر  اکوسیستم  ییبه شدت بر توانا نیز  دانش  

تحقایمنطقه   یریادگ»یر  ب  ودانش   پرسنل    ،یدانشگاه  قاتی،  هیسرمابا  استخدام 

اکتساب  ها ادغام  ،باال   یانسان اتحادها و  و   ,Voicu-Dorobantu« متکی است)  هایه، 
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2014 .) 

بنیان  کارآفرینیهایاکوسیستم  از نظام  دانشگاه  اجتماعی،  ،  یفرهنگ  یهادر بستری 

( Mueller and Thomas, 2000توماس)مولر و  گیرند.  اقتصادی و سیاسی شکل می

فرهنگ   از  بیشتر  گرایانه  فرد  فرهنگ  که  دادند  نشان  موضوع  این  بر  تأکید  ضمن 

از فرهنگجمع گرایانه، و فرهنگ بیشتر  اطمینانی  از عدم  پایین  اجتناب  های  های 

این   در  چون،  کنند.  می  تحریک  را  کارآفرینی  اطمینانی،  عدم  از  باال  اجتناب 

گرفرهنگ درونی ها،  کنترل  کانون  گرایش  و  نوآوری  صفت   ایش  دو  )بعنوان 

فرهنگ دیگر  از  بهتر  میکارآفرینی(  شکل  افراد  در  همکاران گیرد.  ها  و  دانتاس 

(Dantas et al,2018داده نشان  و  (  ملی  فرهنگ  کشور،  یک  اقتصاد  نوع  که  اند 

انواع ارزش  توسعه  عدم  یا  توسعه  در  مهمی  نقش  جامعه  یک  اجتماعی  های 

دارند.   کشور  یک  در  )کارآفرینی  میلر  و  ( Anderson and Miller, 2003اندرسون 

اجتماعی،   شبکه  نهادینه شده در  بعنوان سرمایه  اجتماعی  دادند که سرمایه  نشان 

گروه افراد،  بین  متقابل  رابطه  و  متقابل  سازما  ها اعتماد  در  نو  اساسی  نقش  ها 

کارآفرینی  شکل دوام  و  را    بنیاندانشگیری  بسترها  این  از  مرکب  محیط  دارند. 

 های کارآفرینی دانشگاه بنیان می نامیم. زیست بوم اکوسیستم

در کشورها  است که  به ذکر  در    ی نیکارآفر  یا منطقه  یهااستیس  شرفتهیپ   یالزم 

افزا از  انتقال  افزا  ینیکارآفر  یکم  شیحال  کارآفرین یکارآفر  تیفیک  ش یبه  ینی)از 

کارآفر  یسنت بوده  ینیبه  نهاد  ینکارآفری  اقتصاد   است،نوآورانه(  حال  شدن    نهیدر 

و    ینیتوسعه کارآفر  دیچارچوب جد  ان) به عنوینیکارآفر  ستمیاکوس  کردیاست. رو

نهادینوآور و  گسترش  حال  در  توسعه   کشورهای  در.  استن  شد  نهی(  حال   ی ادر 

 . ردیشکل بگ  یروند نیچن د یبا زین رانیمانند ا

مثابه ساخت اکوسیستم   . 5.4 به  ای کسب و  منطقه   سازماندهی آموزش عالی 

 کار 

پذیری در بین کشورها و نقش   یا رقابت  مطالعه بهتر و دقیق مسأله مزیت رقابتی 

نگاه جامع و اکوسیستمی به مسأله است. به این   هادانشگاه ارتقاء آنها، مستلزم  در 

معنی که، کسب مزیت رقابتی در یک اقتصاد پیامد تالش، رقابت و همکاری مجموع 
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آن اقتصاد)از جمله دانشگاه( است و عوامل  در    آفریناننقشو    نفعانذیمتنوعی از  

متعامل و    آفریناننقشای در پدید آمدن آن دخیل هستند. درکل، این  متنوع زمینه

پذیری و توسعه مرتبط با آنها را که در رابطه با یکدیگر مزیت رقابتی، رقابت  عوامل

می ارمغان  به  را  میاقتصادی  نامیده  کار  و  کسب  اکوسیستم  شودآورند، 

(Moore,1993بطور شاملتر،  دقیق  (.  کار  و  کسب  بنگاه   اکوسیستم  های  افراد، 

صنایع اقتصادی سازمان از  قانونمختلف،  دولتی،  کسانی  های  تمامی  و  گذاران 

کسب است با  دارند. که  کار  و  سر  کار  و   هاییگروه  و  کاال  تولیدکنندگان  مانند 

مشتریان،  ها دانشگاهخدمات،   عالی،  آموزش  مراکز  کانال و  کنندگان،  های  تامین 

بازارکار، روابط کار و رسانهتوزیع، قانون اکوسیستم گذاران،  اصلی یک  اعضای  از  ها 

 . کسب و کار هستند

مور)  توسط  کار  و  اکوسیستم کسب  مفهوم  طرح  از  مطالعات    (،Moore,1993پس 

( و Moore, 1996, 2006است: خود مور)مربوط به آن در سه جهت گسترش یافته  

( مفهوم اکوسیستم کسب و Peltoniemi and Vuori,2004گروه دیگری از محققان)

توسعه  و  نموده  بررسی  را  اش  چارچوب  و  تحلیل کردند  تر  عمیق  و  بیشتر  را  کار 

دیگر) گروهی  راهبرد   (Iansiti and Levien, 2002, 2004a,bدادند؛  و  سیاست 

 ,Cusumanoتم کسب و کار را توسعه دادند؛ در نهایت گروه سوم)مبتنی بر اکوسیس

2010; Isckia and Lescop, 2009; Wnuk et al,2014  مدیریت از  مواردی   )

 اکوسیستم کسب و کار را معرفی کردند. 

در اکثر مطالعات مربوط به اکوسیستم کسب و کار، بنگاه به عنوان ذی نفع اصلی و  

تأکید   مورد  اکوسیستم  نمونه،  محور  عنوان  به  است.  گرفته  و    یتیانسیاقرار 

ی واقع در یک اکوسیستم کسب و کار  ها( بنگاهIansiti and  Levien,2004a)نییلو

بازیگران  اکوسیستم(،  دهنده  و شکل  محوری)مالک  یعنی، شرکت  گروه،  به سه  را 

و گران  ذخیره)لنگرگاهی(  مس.  اندکردهتقسیم    سلطه   راهبردی  یرهایآنها 

کار  ستمیاکوس و  د  کسب  از  و    ی اصل  ی هاشرکت  دگاه یرا  جو  اما،  اند.  داده  توسعه 

( با تمرکز و تأکید بر نقش مشتری در اکوسیستم کسب Joo and Shin,2017شین)

و   پذیری  رقابت  منشاء  کار  و  کسب  پایدار  اکوسیستم  یک  که  دادند  نشان  کار،  و 
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 های عضو است. منبع کسب مزیت رقابتی برای بنگاه

کارآفرینی  دانشگاه و  نوآوری  انسانی،  سرمایه  دانش،  تولید  به  کمک  دلیل  به  ها 

کار   و  کسب  اکوسیستم  در  مهمی  نقش  محلی،   بنیاندانشنوآورانه  سطوح  در 

بازی  ایمنطقه  اکوسیستم کسب و کار  کندمی، بخشی و ملی  بنیان دانش. در یک 

بازی    ها دانشگاهکه   آن  در  را  محوری  و  اصلی  تواناییکنندمینقش  تمام  ،  ها ، 

ی تولید کننده مزیت رقابتی مبتنی بر دانش هستند. تمام  هاو شایستگی  هاظرفیت

را    بنیاندانشهای اکوسیستم ملی کسب و کارهای  ها و شایستگی ها، ظرفیتتوانایی

به سه گروه به شرح زیر می توان تقسیم کرد:

توانای1 ظرفیتی.  شایستگیها،  و  مؤلفه هاها  این  وابسته؛  مستقیم    های  بطور 

رقابتی تعریف    مزیت  را  اقتصاد  نهادهکنندمییک  کل  وری  بهره  کیفیت ها.   ،

محصوالت)کاال و خدمات(، نوآوری)در محصول، فرآیند، سازمان و بازار( از جمله  

شایستگی شایستگی  هااین  این  توسعه  مؤلفه  هاهستند؛  ی  در ها  اقتصادی 

بنگاه هستند.  نیز  مختلف  صنایع  سطوح  و  کارها  و  کسب  ،  بنیاندانشها، 

شایستگی   نفعانذیو    آفریناننقش این  دولتمستقیم  هستند.  و  ها  ملی  های 

کنند و  ها نیز بطور غیر مستقیم در این راه نقش آفرینی میای و دانشگاهمنطقه

نمایند.   منافع کسب می

هم بطور مستقیم و   هاهایی میانی: این مؤلفهها و شایستگیها، ظرفیتتوانایی. 2

شایستگی بواسطه  مستقیم)  غیر  بطور  بندهاهم  در  شده  یاد  برای1ی  ایجاد   ( 

رقابتی  می   مزیت  کمک  نوآورانه  اقتصاد  تعامالت  و    هادانشگاهکنند.  صنایع  با 

خوشه قالب  در  صنعتی)دولت  و Porter,1998; Mongkhonvanit,2014های   )

نوآوری)اکوسیستم کارآفرینی  Ader and Kooper,2010های  ،  بنیاندانش(، 

سرمایه انسانی عالی، سرمایه دانش)سرمایه فکری(، سرمایه اجتماعی و فناوری  

های یاد شده به کمک دانشگاه و  ها هستند. توانایی اطالعات از جمله این توانایی 

شوند. از این رو،  بلند مدت و کوتاه مدت تشکیل میمؤسسات آموزش عالی در  

توانایی  نفعانذیو    آفریناننقش این  دانشگاهمستقیم  آموزش  ها  مؤسسات  و  ها 

ینظام دانشگاه   نشان داده است که  (Geiger 2004,p.132)جریج  عالی هستند. 

غ  ساختار  با  رقابت   ر یکه  و  نوآور  یمتمرکز  کارآفر  یاهداف  و  بنیان  دانش  ینیو 
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دنبال   را  مزکند مینوآورانه  مهم  منبع  کشورها  برای    یرقابت  تی؛  و  مناطق 

 ا کشور یشهر، منطقه    کیدر    ینظام دانشگاه   نکه یا  یشود. البته برا یمحسوب م

با  ی رقابت  تیمنبع مز  خاص به عبارت   ی رقابت  ت یمز  یدارا  د یشود، خود  باشد. 

دانشگاه  گرید ک  دیبا  زین  ینظام  با  بهره  ت،یفیمحصوالت  با  و  باال    یورنوآورانه 

. و توزیع کند دیتول

توانایی3 ظرفیت.  شایستگیها،  و  زمینهها  تمام  هایی  و  آفرینان  نقشای: 

و    ایمنطقهدر سطوح محلی،    بنیان دانشاکوسیستم کسب و کارهای    نفعانذی

زمینه از  بستری  بر  متنوعملی  سیاسی  اقتصادی،    های  و  فرهنگی  اجتماعی، 

کار، محیط سیاسی، محیط  فعالیت می و  یادگیری، محیط کسب  کنند. جامعه 

نفعانذیو    آفریناننقشهستند.    هاحقوقی و رژیم اقتصادی از جمله این زمینه 

ظرفیت این  مستقیم  و  رسانهاصلی  و  مدنی  جامعه  دولت،  مردم،  آحاد  ی  هاها 

پروتر) هستند.  جمعی  در  Porter,1990, p.3ارتباط  تفاوت  که  داد  نشان   )

زیرساختهاش ارز فرهنگ،  رقابت  ،  ملل همه در  تاریخ  و  نهادها  اقتصادی،  های 

تعیین کننده هستند. دومپسون) داد    (Thompson,2004پذیری کشورها  نشان 

مز  های اقتصاد پذ  یرقابت  تیآزاد  رقابت  و    اقتصادهایاز    یباالتر  یریو  بسته 

دارند. بر دولت  یمبتن

و ملی،    ایمنطقه در سطوح محلی،    بنیاندانشدر چارچوب اکوسیستم کسب و کار  

ها و  ها، ظرفیتهایی میانی از یک طرف؛ و تواناییها و شایستگی ها، ظرفیتتوانایی

به شکل   ای از طرف دیگر؛ در رابطه با یکدیگر و بطور مستقیمهایی زمینهشایستگی

. کنندمیهایی وابسته کمک ها و شایستگیها، ظرفیتتواناییگیری 

 . نتیجه گیری 5

از چشم انداز اقتصاد دانش، هر مؤسسه آموزش عالی بطور عام و هر دانشگاهی بطور 

و   آموزش  طریق  از  دانشگاه  از  جوشیده  دانش  است.  دانایی  چشمه  سر  خاص 

ه دانش در »محالت، شهرها  یادگیری عالی، تولید دانش و ایده جدید)پژوهش(، اشاع 

ایده و  دانش  بکارگیری  مناطق«،  خدمات و  ارائه  جامعه،  و  اقتصاد  در  جدید  های 

کارآفرینی   دانشگاهیان،  توسط  جامعه  به  به   بنیاندانشتخصصی  دانش  )تبدیل 
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کارهای  هاارزش  و  کسب  سازماندهی  سیاسی(،  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ی 

تروبنیاندانش و  بکارگیری  منطقه)  حکمرانی  و  دانش(  مختلف یج  ابعاد  در  ای 

ای( جریان  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک فضای جغرافیایی)محلی و منطقه 

دانشگاهمی اساس،  این  بر  و یابد.  پیرامونی  محیط  مستقیم  غیر  و  مستقیم  بطور  ها 

تأثیر قرار می را تحت  بر  زیست بوم خود  اثرات مستقیم دانشگاه  زیست بوم دهند. 

ابعاد در  فرهنگی   خود،  و  اجتماعی  اقتصادی،  منطقه  مختلف  توسعه  کمک    ایبه 

 ها تا حدودی تحت تأثیر زیست بوم خود نیز هستند.کند. البته دانشگاهمی

به زیست بوم خود و در    ها دانشگاهای بطور عام و بهبود کمک  پیشبرد توسعه منطقه 

ای، مستلزم ساماندهی مجدد مؤسسات  قه به توسعه منط  نتیجه بهبود کمک دانشگاه
کند؛ بلکه  . اما نه به آن مفهوم و شکلی که وزارت علوم دنبال میآموزش عالی است

اکوسیستم ساخت  مفهوم  توسعه  به  و    بنیاندانشهای  شهری  محلی،  سطوح  در 

و   دانش  اکوسیستم  چند  از  توسعه  اکوسیستم  هر  است.  کشور  سراسر  در  استانی 

می1398)انتظاری،شودمیساخته    بنیاندانش خاص  منطقه  یک  در  توان (. 

ها به  ها ایجاد کرد. نوع و تعداد اکوسیستمهای متنوعی بر محور دانشگاهاکوسیستم 

دمأموریت بستگی  دانشگاه  اکوسیستم های  مأموریتارد.  با  مرتبط  های  های 

گیرد، دانشگاه قرار  توجه  مورد  ایران  مناطق  در  است  بهتر  که  چهارم  نسل  های 

از:   عالی  -1عبارتند  یادگیری  دانش؛  -2؛  اکوسیستم  اکوسیستم  -3اکوسیستم 

کارآفرینی  -4نوآوری؛   کارهای    -5؛  بنیاندانشاکوسیستم  و  کسب  اکوسیستم 

رهبری  -6؛  بنیاندانش و  خوب)مدیریت  حکمرانی  کانون  بنیاندانشاکوسیستم   .)

اکوسیستم این  دانشگاهتمام  دانشگاهها  و  هستند  اکوسیستمها  این  هم  ها  به  را  ها 

 دهند.  پیوند می

شکل   از  ساخت    10همچنانکه  مفهوم  به  عالی،  آموزش  ساماندهی  است،  روشن 

اکوسیستم دانشگاه محور است. ، مستلزم ساخت شش  بنیاندانش اکوسیستم توسعه  

ها است.  و ترسیم نقشه آن   نیز شناخت   ی هایاولین قدم برای ایجاد چنین اکوسیستم 

در   که  است  حالی  در  این  است.  ضروری  نیز  آنها  برای  مفهومی  چارچوب  طراحی 

ای در رابطه های مفهومی توسعه نیافته است، حتی مطالعهایران نه تنها چنین طرح

 صورت نگرفته است.   بنیاندانشی نوآوری و کارآفرینی اهبا اکوسیستم
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ایگذاری دانشگاه بر توسعه منطقه: عوامل و سازکارهای تأثیر10شکل

 ی سیاستی هاتوصیه.6

اکوسیستم نتیجه ساخت و توسعه  عالی و در  های مناسب  برای ساماندهی آموزش 

و   محلی  اجتماعی،  منطقه توسعه  اقتصادی،  مختلف  عامالن  همکاری  و  تالش  ای، 

ضروری است.   ها، صنایع، دولت و جامعه مدنیفرهنگی و سیاسی، از جمله دانشگاه

 . شودمیدر ادامه، اقداماتی را که هریک از این عامالن باید انجام دهند، پیشنهاد 
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 اقداماتی که دولت باید انجام دهد  .1.6

اکوسیستم  ساخت  و  عالی  آموزش  ساماندهی  منطقه برای  توسعه  کمک  های  و  ای 

دانشگاه منطقهمؤثر  توسعه  به  که  ها  کاری  اولین  است.  ضروری  دولت  دخالت  ای، 

دولت در این زمینه باید انجام دهد تدوین و تصویب الیحه توسعه استانی است. الزم  

علوم، تحقیقات و فناوری این الیحه را تدوین کند. در این الیحه الزم  است وزارت  

 است اقدامات زیر مورد توجه قرار بگیرد:

،یتعاملل مقاملات دولتل  یمناسب برا  یهافرصت  یفراهم ساز  لیمناطق، به دل-1

از اقصلی نقلاط کشلور،   یرهبران کسب و کلار و جامعله ملدن  ،یمقامات دانشگاه

و   ینلوآوری انسلانی،  هلاتوسلعه قابلیت  یبلرا  و مناسلب  مهم  یهاتیسامحیط و  

بنابراین، دولت باید راهبرد توسعه کشلور را توسلعه  د.هستن بنیاندانش ینیکارآفر

ای، استانی و محلی قرار دهد.منطقه

دانشگاه جامع استان، متشکلتشکیل شورای رهبری توسعه استان به ریاست  -2

ی دولتی استان، نماینده سازمان برنامه بودجه، نماینده وزارت هادانشگاهسای  از رؤ

خانه وزارت  نماینده  کشاورزی،  وزارت  نماینده  و هاصنایع،  زیرساختی  ی 

ی بخش خصوصی در صنایع مختلف؛ هانماینده

توسعهطراحی، س-3 و  به  اخت  استان  دانشگاه در هر  بر  مبتنی  اکوسیستم  شش 

شرح زیر: 

؛ هادانشگاهاکوسیستم یادگیری مبتنی بر •

 ؛ ها دانشگاهاکوسیستم دانش مبتنی بر •

 ؛  هادانشگاهاکوسیستم نوآوری مبتنی بر •

؛ هادانشگاهاکوسیستم کارآفرینی مبتنی بر •

 اکوسیستم کسب و کارهای مبتنی بر دانشگاه؛ •

. ای مبتنی بر دانشگاهاکوسیستم مدیریت منطقه•

ها به دانشگاه جامع استان)بجای سازمان برنامه وواگذاری رهبری توسعه استان -4

اکوسیستم  ساخت  مقررات  بودجه(؛  تغییر  نیازمند  منطقه  یک  در  شده  یاد  های 

،  هادانشگاهآموزش عالی، تحقیق و فناوری در سطح کالن، تغییر مقررات داخلی  

پاداش نظام  انگیزش  هاتغییر  تغییر   یها و  محققان،  دیگر  و  علمی  هیأت  اعضای 
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ای ی منطقه هادانشگاههای رفتاری محققان و توسعه توان رهبری و هدایتگری  منر

  است.

اعضا  موانع و تشویق  یسازبرطرف-5 ی وقاتیمؤسسات تحق  ی،علم  أتیه  یورود 

 ی برا   یبزرگ  هایتوان قدم  یمبا این کار  نوآورانه،    ینیبه عرصه کارآفر  هادانشگاه

.بر داشت یادانشگاه به موتور توسعه منطقه  لیتبد

نقش کلیدی در انتشار، اشاعه، بکارگیری و  ها دانشگاهآزادی علمی و استقالل  -6

ای دارد. بنابراین، دولت  نفوذ دانش و فناوری در منطقه و در نتیجه توسعه منطقه 

باید این شرایط را فراهم کند. 

اصالح   ازمندین  ،نینوآور و کارآفر  یهااهبه دانشگ  یامنطقه  یهادانشگاه  لیتبد-7

و   نامهآیین معامالتی  و  مال   مالی  بخشدانشگاه  ینظام  پرداخت  و  مخارج   از  یها 

. ینیو کارآفر ینوآور یآموزش بواسطه درآمدها

دانشگاه-9 مأموریتتعریف  با  تفکیکمنطقه  هایهایی  و  از    ای  یهادانشگاهآنها 

شبکه اتصال  و  جهانی  و  تعریف ای  ملی  و  آن  به  عالی  آموزش  مؤسسات  دیگر 

 ای.های یادگیری عالی منطقهشبکه 

ای باید انجام دهد های منطقه اقداماتی که دانشگاه   . 2.6

دانشگاه  -1 اینکه  اکوسیستمبرای  بتوانند  وهاها  دهند  تشکیل  دانش  مناسب  ی 

منطقه  توسعه  بر  مؤثری  و  کمک  کمیت  باید  چیز  همه  از  قبل  باشند،  داشته  ای 

کیفیت تولید دانش مورد نیاز منطقه را افزایش دهند؛ برای این منظور الزم است در  

تحقیقاتی  نظر  از  پلیمر،  یا  پتروشیمی  مانند  منطقه،  خاص  اقتصادی  زمینه  یک 

 تخصص پیدا کنند؛  

اینکه دانشگاه-2 کارآفرینی تشکیل دهند وهای مناسب  ها بتوانند اکوسیستم برای 

این کار    ای داشته باشند، الزم است کارآفرین باشند؛کمک مؤثری بر توسعه منطقه 

دانشگاه اوالً  که  است  این  منطقهنیازمند  مجدداًهای  را  خود  سازمانی  ساختار  ای 

حرفه  مدیریت  بطرف  و  کنند  ثانیاً،  سازماندهی  کنند؛  حرکت  خصوصی  شبه  و  ای 

 ی علم و فناوری ایجاد کنند؛ هافرینی مانند مراکز رشد و پارکهای کارآزیرساخت 

دانشگاه-3 اینکه  اکوسیستمبرای  بتوانند  دهندها  تشکیل  نوآوری  مناسب  های 
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منطقه توسعه  بر  مؤثری  کار  وکمک  این  باشند؛  نوآور  است  الزم  باشند،  داشته  ای 

داخ در  دانشگاهی  تحقیقات  سازی  تجاری  فرآیندهای  توسعه  ومستلزم  دانشگاه  ل 

 ایجاد رابطه مؤثر با صنایع مختلف در داخل منطقه)استان( است؛ 

دانشگاه-4 اینکه  دهندبرای  تشکیل  عالی  یادگیری  مناسب  اکوسیستم  بتوانند  ها 

منطقه توسعه  بر  مؤثری  آموزشی وکمک  محتوای  و  کیفیت  باید  باشند،  داشته  ای 

برنام اصالح  نیازمند  کار  این  دهند؛  توسعه  را  درسی هاهخود  نهادینه  ی  سازی و 

 ی اشتغال پذیری، کارآفرینی و نوآوری در آنها است؛ هامهارت

دانشگاه-5 اینکه  کارهای  برای  و  کسب  مناسب  اکوسیستم  بتوانند  بنیاندانشها 

ای داشته باشند، الزم است خدمات  تشکیل دهند و کمک مؤثری بر توسعه منطقه 

اجتماعی  اصالح   اقتصادی،  کار  این  الزمه  یابد،  بهبود  دانشگاهیان  فرهنگی  و 

تدوین    نامهآیین معامالتی؛  و  آیین  نامهآیینمالی  تدوین  و  نامه  کاردانشجویی 

 .بنیاندانشمدیریت کسب و کارهای 

ارائه-6 نوآورانه،  کارآفرینی  نوآوری،  اختراع،  به  علمی  هیأت  اعضای  تشویق  برای 

منطقه پرداختن  خدمات  و  فعالیتای  منطقههابه  است  ی  الزم  نامهآیین ای، 

 ارتقاء اعضای هیأت علمی و توسعه هیأت علمی اصالح شود. نامهآییناستخدامی، 

منطقه دانشگاه-7 توسعه  به  کمک  برای  پاسخگویی  ها  باید  متعدد  نفعانذیای 

این  باشند، برای این منظور باید دانش علمی را با تجربه عملی ترکیب کنند؛ الزمه  

 ها است.ای در دانشگاهای و بین رشتههای چند رشتهکار توسعه دوره

منطقه -8 نیازمندتوسعه  است،  فردی  یادگیری  نیازمند  که  میزان  همان  به  ای 

فردی  یادگیری  به  میزانی که  به همان  دانشگاه  بنابراین،  است.  اجتماعی  یادگیری 

رو، الزم است مناسبات  کند. از اینکند؛ باید به یادگیری اجتماعی کمک  کمک می

 یادگیری اجتماعی را فراهم کند. 
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