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دانشگاه جهان تا به  ینشاپور به عنوان اول یجند یساز زمان تأس

تحول و تکامل  یرها سگذرد، دانشگاهیاز پانزده قرن م یشامروز که ب

ه ک یعلم ینهادها یخ،از تار یااند. در هر دورهکرده یرا ط یبیپرفراز و نش

ها شرغم تفاوت در رویشدند، علیشناخته م یآکادم یابه عنوان دانشگاه 

 ازهاییاصل مشترک بودند و آن کمک به رفع ن یکدر  یت،فعال یو الگوها

عمل بوده  ۀو کاربست آن در عرص یدانش کاربرد یدتول یجامعه از مجرا

 است.

ر که د یالت شگرفو تحو یبا گسترش فناور یزن یراخ ۀسد یط در

 یزها نشد، دانشگاه یجادانسان در جوامع مختلف ا یروند زندگ

 ینیجوامع تب ۀخود به منظور کمک به توسع یرا برا ینینو یهایتمأمور

پژوهش و پاسخ به سؤاالت ذهن  ۀبه توسع توانینمودند که از آن جمله م

ا ب یتمأمور ینتمرکز بر ا یکنل مختلف اشاره کرد. و یهایطهبشر در ح

مهم، امر  ینسوم چندان منطبق نبوده و ا ۀموجود در هزار یهایتواقع

 یاتح یعبور کرده و برا یزها را بر آن داشت تا از گذار پژوهش ندانشگاه

ای را متصور شوند که آن مأموریت، مأموریت ویژهسوم،  ۀخود در هزار
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الوه عسل سوم، های نکارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان است. دانشگاه

امع جو یازهایرفع ن یبرا یمنابع انسان یتترب ۀکه همچنان عرص ینبر ا

به حساب  یزمختلف ن یهارصهعپژوهش در  یمهم اصل ینهستند و همچن

 ۀرا در حوز یاتازه یهاامور بسنده نکرده و افق ینبه ا یکنل و یند،آ یم

خود  ی.. براخلق ثروت و . ی،شغل یننو یهایطهح یفتعر ینی،کارآفر

 یها برادولتسوم نه تنها سربار  ۀهزار یهامجرا دانشگاه یناند. از اگشوده

 یمغز متفکر و بازو یکبلکه به عنوان  یستند،خود ن یهاینههز ینتأم

 جوامع دارند. یۀاز سرما یبخش یندر تأم یها سعتوانمند، در کنار دولت

 سالمت کشور پنهان یآموزش عال یانمسأله از نگاه متول ینبه ا توجه

ز سوم ا ۀهزار یهادانشگاه یبسته حرکت به سو یننمانده و در قالب تدو

 نیاست. بر ا یافتهتبلور  یدر آموزش علوم پزشک یتحول و نوآور ۀبرنام

 تیاند تا با ظرفیافته یتکشور مأمور یعلوم پزشک یهااساس دانشگاه

گذار کوتاه، خود را  ۀورد یکالزم و عبور از  یهاساختیرز یجادو ا ازیس

 نهیمجرا زم یننسل سوم منطبق کرده و از ا یهادانشگاه یبا استانداردها

 .یندفراهم نما یشاز پ یشب ،در نظام سالمت ینیکارآفر یرا برا

پور ینب یرجدکتر ا یجناب آقا یزحاضر که به همت دانشمند عز کتاب

دانشگاه نسل سوم و  یممفاه هو ترجمه شده است، با ارائ یگردآور

 یکتواند به عنوان ینهادها م ینا یدهایو نبا یدهابر با یمرور ینهمچن

ه کشور مورد استفاد یهادانشگاه یانمسئوالن و متول یمنبع ارزشمند برا

 .یردقرار گ
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 3 پیشکفتار

اب، کت ینا ۀمطالع یدوارمام ،پوریدکتر نب یتشکر از جناب آقا ضمن

مراکز آموزش  یرو سا یعلوم پزشک یهادانشگاه یپا یشرا پ یراه روشن

 .یدکشور در جهت تحقق دانشگاه نسل سوم بگشا یعال

 دانش در کشور خواستارم. یهمگان را در راه اعتال توفیق

 

 یجانیدکتر باقر الر

 یو تخصص یآموزش پزشک یشورا یرو دب یمعاون آموزش
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نموده و آرام آرام  یاز دانشگاه تجلّ یاگونه یخ،از تار یاهر دوره در

. در دهدیم یگرد یبه دانشگاه یمیپارادا ییجاه ب جا یکخود را در  یجا

 کیدانشگاه  گردد،یمدل آن محسوب م یسکه دانشگاه پار یقرون وسط

 تیقصداقت و کشف حق ی،راست یبود که جستجو یکنهاد اسکوالست

جامعه را هدف خود قرار داده بود. امّا در  یندۀجهان و آموزش رهبران آ

شد و خلق  یلهدف دانشگاه تبد ینخلق دانش به دوم یی،دوران خردگرا

مندان پژوهشگر، در دانشگاه و دانش یدپژوهش استوار گرد یۀدانش بر پا

 ی. دانشگاه همبولتیافتنداز نخبگان ظهور  یدینسل دوم، بسان طبقۀ جد

 یی،راگنسل دوم است. در دانشگاه نسل دوم، استقراء نشگاهمدل دا ین،برل

 یژهو هاییتئور یمنطق یقو تصد ییگرارا به تجربه یملکوت یطلب یراست

ن آ یهاسل سوم که نقش برجستهداد. در دانشگاه ن یلتقل هایهو فرض

دانشگاه در فراتر از  یبرا یسوم یتهنوز در حال توسعه هستند، مأمور

 “به جامعه هایانتقال توانمند”که همانا  یدگرد یفتعر شآموزش و پژوه

 شیکه زا یدانشگاه مجبور است که با دانش یف،تعر یناست. بر اساس ا

 کیدانشگاه نسل سوم،  ،رو ینخلق ارزش کند. از ا یزجامعه ن یبرا کند،یم

 مدل دانشگاه نسل سوم است. یجاست. دانشگاه کمبر یندانشگاه کارآفر
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شگاه در دان ینیو کارآفر یاستاد نوآور یسما،بار پروفسور وا نخستین

نسل  یهادانشگاه ینامیسمو د یریشکل گ یخی،تار یلهلند، با تحل تدلف

نمود و کتاب پرمغز خود را با عنوان  یفتوص یمیاداگذار پار یکسوم را در 

 اب،کت ینبه چاپ رساند. در ا ۱۲۲۳در سال  “دانشگاه نسل سوم یبه سو”

 یرفولوژوده قرن گذشته، م یو روندها یدادهارو یلو تحل یهبا تجز یسماوا

 یداریپد یخیکرده است و سپس به جبر تار یمها را ترسدانشگاه

ها پرداخته آن یسازمان یریگشکل هاییوهنسل سوم و ش یهادانشگاه

دانش و  یریتمد یهااز آموزه یریگاست و تالش نموده است که با بهره

نسل سوم  یهادانشگاه ینظر یهاچهارچوب یمبه ترس ی،ست نوآوریاس

کتاب توسط دو استاد ارجمند  یناست که ا یسرافراز یجا یاربس بپردازد.

 دکتر ابوالقاسم آوند به یو جناب آقا یهکوهپا ینام یدسدکتر  یجناب آقا

قرار  یگران گرامدر دسترس دانش یترجمه شده است و به زود یفارس

که در راه  یاذهن هر پژوهنده تواندیکتاب م ین. مطالعۀ افتخواهد گر

 ،رو ین. از ایددانشگاه نسل سوم است را روشن نما یهاشناخت کرانه

 نوشتار خواهد بود.  ینکتاب مقدم بر ا ینمطالعۀ ا

 یهانسل سوم و دانشگاه یهادانشگاه تریچیدهپ یمدرک مفاه جهت

تاب دو فصل از ک یربه ناگز پردازیم،یها منوشتار به آن ینکه در ا ینکارآفر

ل نوشتار )فصول اوّ یندر ا یسماپروفسور وا “دانشگاه نسل سوم یبه سو”

 یوآورن یاستس یممفاه یاندر بن یینوگرا یلبه دلو دوّم( آورده شده است. 

 یمکه مفاه را بر آن داشت یسماچند سال گذشته، پروفسور وا یدر طّ
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نسل سوم هستند را  یهادانشگاه یمبا مفاه یوندکه در پ ینوآور یاستس

 یوۀنامه همراه با شدرس ین. ایدنما ینتدو یژهو یانامهبه صورت درس

 دیشمندان یننسل سوم که توسط خود ا یهادانشگاه یمال یریتمد

 یدهبه چاپ رس ۱۲۲0شده است، در دو مقالۀ جداگانه در سال  یشنهادپ

نوشتار )فصول سوم و چهارم(  یندر ا یزدو مقاله ن یناست که ترجمۀ ا

شگاه دان یدر مفهوم نظر یتکامل یبازنگر یک یقتاند که در حقآورده شده

 نگونه. همایافتانتشار  ۱۲۲۳است که در سال  سماینسل سوم پروفسور وا

 موهاست امّا مف یندانشگاه کارآفر یککه اشاره شد، دانشگاه نسل سوم 

. باشدیم ینتر و فراتر از دانشگاه کارآفرگسترده یاردانشگاه نسل سوم بس

پردازان  یهاست و نظر تریمیقد یاربس ینمفهوم دانشگاه کارآفر یقتدر حق

 یدا. شاندتهاهتمام گماش یندانشگاه کارآفر ینظر یفوصبه ت یاریبس

خود را  یتئور ۱۲۲۳است که در سال  ویتزاتزکو یآنان هنر ینتربرجسته

از  یایهشناخت زاو یرو برا ینمطرح نمود. از ا یندانشگاه کارآفر یرامونپ

 ۱۲۲۸که در سال  یتزووتوسط اتزک یافتهدانشگاه نسل سوم، مقالۀ سامان 

عنوان فصل پنجم  هاست، ب یدهبه چاپ رس یعموم یاستدر مجلۀ علم و س

تواند ب یرحق یناست ا یدپژوهان شده است. امبه دانش یمنوشتار تقد ینا

سوم  نسل یهادانشگاه یهاو تفاوت هایژگیو یمبه ترس یگرد یدر نوشتار

اند قتصاد اشاره شدهاستاد دانشکدۀ ا یرو،که توسط پاول کا ینو کارآفر

 ییادگیرکه در  یاساس شپرس یستبه ب یزنششم بپردازد. در فصل 

کمک کننده هستند، پرداخته شده  یاربس ینکارآفر یهادانشگاه یممفاه
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(، پروفسور دانشگاه Allan Gibb)یب گآلن ها توسطپرسش یناست. ا

دانشگاه نسل  یکدر هر صورت از آنجا که تصور  اند.شده یمدورهام تنظ

ده قابل تصور است، تالش ش یرغ یناز دانشگاه کارآفر یسوم، بدون داربست

که  ینکارآفر یهادانشگاه یجادا ی، چهارچوب عملآخراست که در فصل 

 یک( به صورت OECD) و توسعه یاقتصاد هاییتوسط سازمان همکار

 شده است، ارائه شود. یمراهنما تنظ

 یهااز بسته یکینشگاه نسل سوم، دا یحرکت به سو خوشبختانه،

وزارت بهداشت،  یاست که در معاونت آموزش یتحول و نوآور گانۀیازده

و  باشدیدر دست اجرا مجمهوری اسالمی ایران  یدرمان و آموزش پزشک

ذار آن هستند که گ یدر سراسر کشور در تکاپو یعلوم پزشک یهادانشگاه

 ید. امیندنما یریتنسل سوم مد هایدانشگاه یخود را به سو یمیپارادا

راحان و ط گذارانیاستس یمنوشتار تقد ینمقاالت که در ا ینا ۀاست ترجم

رشد  یبرا یبتواند بستر گرددمی نسل سوم یهادانشگاه یحرکت به سو

اگر  شکیرا فراهم آورد. ب یزمانکشور عز یهادانشگاه ییو شکوفا

 یجانی،باقر الر دکتر یجناب آقا یزماستاد عز هاییتو حما هایقتشو

وشتار ن یننبود، ا یو تخصص یآموزش پزشک یشورا یرو دب یمعاون آموزش

 هاییفشانجان ی،اسالم یرانا یو علم ی. جامعۀ پزشکیافتیسامان نم

علوم  یهابر آنند که دانشگاه ییهمتایرا که با پشتکار ب یاستاد گرام ینا

 نخواهد کرد. فراموشهرگز  یند،ماگذار رهسپار ن ینرا در ا یپزشک

 یجناب آقا یهااز تالش داندیخود الزم م بر ،یرحق ینا ،یانپا در
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متن، سرکار خانم  یرایشو و یرتصاو ینیبازآفر ی،دارا جوکار در طراح

 ییسرکار خانم صفا ینی،در حروفچ یآذر ینحس یو جناب آقا یمرزوق

سرکار  یزالزم و ن یمجوزها یافتدانشگاه جهت در یمرکز ۀدر کتابخان

 یمانهصم یرفتند،متن را پذ یوحدت که بازخوان ایونخانم دکتر کت

گر ظهور ما نظاره ینده،دو دهۀ آ یشک در طّ ی. بیدنما یقدردان

که  یدد یمبود و آنگاه خواه یمنسل سوم در کشور خواه یهادانشگاه

ار را که ساخت یییادهاها خواهند توانست همۀ بنگونه دانشگاه ینچگونه ا

گذار  ینرا دگرگون ساخته و از قلب ا وارندبر آن است یکنون ۀجامع

آن ممکن است  یمرزها یزشخواهد آمد که تصور خ یدانشگاه یمی،پارادا

 رندۀیادگیکه جامعۀ  یمآن ی. اگر ما در پیددشوار به نظر آ یاراکنون بسهم

ه حرکت آنگا ییم،توار نمامحور اس ییاقتصاد دانا یۀخود را بر پا یاندانش بن

 یبرو ج یخیضرورت تار یکخود را به صورت  ،نسل سوم هدانشگا یبه سو

 نشان خواهد داد.

 

 پور ینب یرجا دکتر

 و رصد کالن سالمت پردازییهنظر نگاری،یندهگروه آ یوستۀپ عضو

 یرانا یاسالم یجمهور یفرهنگستان علوم پزشک
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 1به سوی دانشگاه نسل سوم

  

                                                      
1 Wissema, Johan G. Towards the third generation university: managing the 

university in transition. Edward Elgar Publishing, 2009. 
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 مقدمه

 ترسیم او ب کردهها را جستجو ، توسعۀ تاریخی دانشگاهاین بخش

. بدیاد آمد پایان مینخواهی که هایهای دانشگاهای از کرانهکننده تحریک

و  رددگتوصیف میاین نوشتار، توسعۀ تاریخی دانشگاه  در خطوط اصلی

رۀ که با دو های میانی )قرون وسطایی(نسل اول سده هایرا با دانشگاه این

دۀ نوزدهم توسعه در س ،یا دانش محور ،های نسل دومگذار اول به دانشگاه

ل )دانشگاه نس های نوین، این تیپ دانشگاهکند. توسعهیافتند، آغاز می

ای گیریجب خلق تجربه و نتیجهکه مو کنندمی روروبه را با چالشی دوم(

در بخش نماید. هدایت می ،که ما را به سوی دوران دوم گذار شوندمی

دهد و را مورد جستجو قرار می “آیددانشگاهی که می دیگر این نوشتار

های این کار را با الگو قرار دادن دانشگاه کمبریج، با حرکت به سوی ویژگی

از طریق ترسیم بسیاری از روندهایی که با این مدل  ،دانشگاه نسل سوم

 دهد.انجام می ،یابندمیهمگرایی 

 

 از دانشگاه سدۀ میانی و همبولتی به سوی دانشگاه نسل سوم

 سه فاز توسعة دانشگاه

ا در این دورۀ زمانی به خود هجهت درک تغییراتی که دانشگاه

ها کنیم. ما سه نسل از دانشگاهنگاه  هاآن اند، نیاز داریم که به تاریخدیده
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شناسیم: دانشگاه سدۀ میانی یا نسل اول، دانشگاه نسل دوم یا میرا 

وز در آینده جای نسل سوم هندانشگاه همبولتی و دانشگاه نسل سوم. 

بینیم که و میهستند خود در فاز گذار  اکنونهم اهدارد. دانشگاه

 ند.کنمیل می نسل سومدانشگاه به سوی مدل  ،های پیشرفتههدانشگا

شاهد در دوران میان رنسانس و روشنگری نیز  را چنین دوران گذاری

 خلق مدل دانشگاه نسل دوم گردید.موجب  بودیم که

 

 

 ها: تاریخ دانشگاه۲-۲ تصویر

 

های نسل اول و دوم و دوران گذار های دانشگاهدر این فصل ما مدل

که موجب رانش تیپ دانشگاه پس نیروهایی را س. خواهیم کردرا توصیف 

شوند را بحث در فراتر از مرزهای خود می ،(Humboldt) همبولتی

 .رددگمیهای دانشگاه نسل سوم ترسیم رانهک، در ادامۀ نوشتارکنیم. می
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 دانشگاه سدۀ میانی

. مدارسی که داز مدارس التین ریشه گرفتن ،هانخستین دانشگاه

و مباحث ارسطویی کادمی افالطون آ وارثِ های مدرسین مشهورِشخصیت

دادند. با پذیرش مسیحیت توسط کشورهای اروپایی در اوایل ی میرا تجلّ

ای آغاز به کار کردند که تمام دروس به زبان گونهبه مدارس قرون وسطی، 

 خود حمل نمودند.بر را  “مدارس التین”شد و از این رو نام تین ارائه میال

اغلب چنین مدارسی در نزدیکی یک کلیسای مهم یا صومعه قرار 

شود( نام خود را می )که امروزه نیز نامیده ۲کوارتیه پاریسالتین داشتند. 

 .برگرفته است قرار داشتندمدارس التین که در آنجا تعداد زیاد وجود از 

 بربریتۀ مقدس زبان و علوم عهد عتیق از پیکر صیانتاین مدارس بر 

کشیدن این پیکرۀ دانش  چالشِ این مدارس،. هر چند که ندداشتکز تمر

هایی در مکان ،مدارس مشهوربینیم میامّا  هدف قرار نداده بودندرا 

 (Laon)، لئون (Angers)رز ، آنج(Tours)، تورز (Reims)همچون ریمس 

نیان هایی که بعداً ببه عنوان پیشگامان دانشگاه هااز مکانو بسیاری دیگر 

 با دگردیسی مدارس التیناولیه  هایدانشگاه امّا. خودنمایی کردند یافتند

مجوز خطابۀ عمومی با صدور  های اولیهخیزش دانشگاهشکل نگرفتند. 

. با چنین آغاز گردیدشهر و یا اولیاء کلیسا  دادرسانتوسط  ،مدرسین

و د بگسترانن روندی، مدرسین توانستند معروفیت خود را در سراسر اروپا

 نمایند. یکی از این مدرسینجذب قاره به خود  شۀگو دانشجویان را از هر

                                                      
1 Quartier Latin of Paris 
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به عنوان سردودمان از او م( بود که اغلب  ۲۲7۳-۲۲۳۱) ۲پیر آبالرد

سال پس از مرگ وی در سال  0۲دانشگاه پاریس )یعنی دانشگاهی که 

، نویسندۀ تاریخ دانشگاه ۱فلهینشود. پره دمی یادبنیان یافت(  ۲۱۲۲

گر چه آبالرد، پیش از بنیان یافتن ” :چنین نوشت ۲۸۸۳یس در سال پار

تر از همه در علوم و باال وی درداد؛ امّا شیوۀ دانشگاه پاریس آموزش می

ای پابرجا ماند که دانشگاه آینده، ناگزیر به زاد به گونهو هنرهای آ الهیات

 “روی از آن بود. هدنبال

سن بیست سالگی به دکترین استاد خود  ردبود که  نوگراد یک آبالر

پرداز بزرگی بود و هزاران یورش برد. او سخن (۴شامپواکساز )ویلیام 

و اثری شگرف را بر آنان با  ه بوددانشجوی شنونده را گرد خود فرا خواند

 یبر جا هامباحثههمتا در بی هاییارائۀ برهاندر نیروی شگفت انگیز 

ای باور نکردنی و ری بزرگ بود که حافظهگذاشت. او همچنین دانشومی

نیز  یالکتیک ارائه برهان ونه تنها ابزار د .داشت ای وسیععالیقی با گستره

ای از اشعار عاشقانه )به زبان رایج( بلکه مجموعهای از آثار برجسته پیکره

ندین چعموم قرار گرفتند.  یادگار گذاشت که بسیار مورد اقبالرا از خود به 

 دادگاه به جرم ارتداد احضار شد تا اینکه با دشمن نهایی خود در بار به

موجب سقوط وی شد که در نهایت  روروبه ۳برناردکلیرویاکسسنّت 

 توسعه داد. این ودشا که خردگرایی مسیحیت نامیده میگردید. او آنچه ر

                                                      
1 Pierre Abelard 
2 Pere Denifle 
3 William of Champeaux 
4 St Bernard of Clairveaux 
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 به زبان ؛شدالهیات را شامل میخردگرایی بیش از هر چیز کاربرد برهان 

دکترین رسمی. از برهان و نه پیروی محض  ارائۀحق هر فرد برای  دیگر،

 یدر این عملکرد، شیوۀ او حاکمیت دادن دیالکتیک توأم با رهاسازی نیرو

 فرآیند سرکش برهان از قیدهای آن بود که انجام این کنش را بر پایۀ

کرد. این منش موجب برانگیختن حس استدالل و بحث استوار می

بالرد، روح فلسفۀ اسکوالستیک های دیگر شد. شیوۀ آهجکاوی اندیشکن

 شد که پنج سده تا فراتر از رنسانس پابرجا ماند.

با اعتبار مدرسۀ  در در اوج قدرت خود بود و که آبالرددر زمانی 

عشق دانشجویی به نام به  گردید،قلمداد می پاریس سرآمد ۲نوتردام

حامله شد او را به سوی والدین این زن گرفتار آمد. هنگامی که  ۱هلویس

 زیرا ازدواج آشکار، ؛دازدواج نمو با ویخود روانه داشت و به شکل پنهانی 

 توانستمی این عملانجام . وی را داشتمعنای از دست دادن جایگاه 

. ازداندود را به مخاطره وان فیلسوف که وظیفه و آرزوی او بنقش وی به عن

یکی از اولیاء  ،۴ای فرستاد، فولبرتصومعه را به این زن آبالردهنگامی که 

و و آموزش دهندۀ هلویس را داشت، آبالرد منقش عکه پاریس  رکلیسا د

 ۲۲۳۱بالرد در سال از خویشاوندان خود اخته نمود. آ را توسط مردانی

صومعۀ زنان و یکی از سر زیستسال بیش از او  ۱۲و هلویس کرد فوت 

آرام  ۳در پیرالچیز اکنونها همآن تارک دنیای کلیسا شد. استخوان

                                                      
1 Notre Dame 
2 Heloise 
3 Fulbert 
4 Pere Lachaise 
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این مکان را گلباران  هنوز هر روزها، د و جهانگردان و پاریسیانگرفته

 کنند.می

ام با ام به گها، گباره بنیان نیافتند. این دانشگاهها به یکدانشگاه

آموزش دهند  چیزی را که دارند آرزو داشتندکه ی تالقی مردان توانمند

ان مرد”چنین  پدیدار شدند. ه مایل به یادگیری بودندوانانی کجو نیز 

نمودند و این مدرسین نیز دانشجویان مدرسین دیگر را جذب می“ توانایی

( بنیان دانشکده) ۲دیگر را مجذوب خود کرده و بدین سان یک استودیوم

 یافت.می

رار ق ط اولیاء کلیسا و شهری مورد تصویبتوس هادانشکده ،در نهایت

به شمار آمدند.  به صورت حامیان و پشتیبانان مدارس هاآن و هگرفت

نشگاه دا مثالبسیاری از بنیادها فقط یک یا چند دانشکده داشتند. برای 

 در نخستکار خود را آغاز کرد.  الهیاتهای فلسفه و پاریس، با دانشکده

نامیده  (Studium generale)استادیوم عمومی  ها،این گروه از دانشکده

اژۀ وهای میانی، تغییر نام دادند. در سده “دانشگاه”به سپس  دند وشمی

Universitas  داد که را می“ جامعیت”معنای تمامیت و  منظر ادبی،از

شد. آنگاه این واژه های مشارکتی به کار برده میای از انجمنبرای گستره

و  ه سازدای مدّنظر را برآوردر واژهای تکمیل گردید که بتواند بابه گونه

 ۀ)جامع universitas magistrorum et scholariumبیاناتی همچون 

اطالعات( به صورت  ۀ)جامع universitas studiiاساتید و دانشجویان( و یا 

                                                      
1 Studium 
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ی در قانون گرایهای ایتالیایی به تخصصبه کار گرفته شدند. دانشگاه اصیل

 ریشۀ این. گرایش داشتند اسپانیایی نیز به پزشکیهای دانشگاهو 

ه نهفتها در قانون رومیسنّت  که گرفتگرایی از آنجا منشاء میتخصص

واژۀ  .گردیدسیراب میها نیز از پزشکان مسلمان بود و دانش اسپانیایی

جهت نشان دادن انجمن یا مشارکت اساتید و دانشجویان  “دانشگاه”

(doctors et docendi) کت هایی بدون برگزینش شد. این چنین انجمن

 .انندپابرجا بم ندتوانست، نمیاز سوی پاپ و تصویب اولیاء شهری یافتن

ها کردند. پاپهایی را به نهاد دانشگاه اعطاء میاین هر دو نهاد، برتری

 کردند که این عملزیرا گمان می ؛موافق توسعه و انتشار یادگیری بودند

 هانآ بر این، را به رخ بکشد. افزونتواند شکوه الهی و نیکی کلیسا می

 دانستند.ه ارتداد مییادگیری و آموزش را بهترین سالح برعلی

از فرمانبرداری  هاآن صیانت ایمان بودند؛ها، ابزاری برای دانشگاه

 پاپ ودادند: از این ریاد میرا کلیسا و امپراطور( یعنی ان )خداوند و خادم

 ها بود:به سه دلیل موافق دانشگاه

دکترین در میان عقاید متضاد  تقویت جایگاهها آرزومند آن”

 وناگون و دانشوران بودندمذهبی گهای متقابل و متنوع راسته

ای را ارتداد مبارزه ۀکردند بر علیه توسعهمچنین تالش می

های قدرت تمایل داشتند که هاآن ن بر این،سامان دهند. افزو

م های زمینی مقاوهای قدرتپاپ مرکزی را بر علیه دمش

 “سازند.
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 .نشان دادندتمرکز  برای دفاتر خوداستخدام کارمندان  درها همچنین آن

م(،  ۲۲۳۴-۳۳دو ) ۲ینال شدند. پاپ سلستیندبدین سان دانشوران نیز کار

همگی  م( ۲۲۱۳-۸۲م( و الکساندر سوم ) ۲۲۳۸-۲۱۲۸سلستین سوم )

 شاگردان آبالرد بودند.

زیرا این حمایت،  ؛بودندها حامی دانشگاه ،ست اندرکاران شهرید

( دانشجویان خارجیآمدن با )افزود و بر ثروت آنان می را هاآن هایزمین

؛ ندکردمیکمک های موجود ها به تحکیم قدرت. دانشگاهدادفزونی می

توانست ثبات را به دولت ارمغان آورد و میمطالعات پیرامون قانون 

ها گاهتوأمان بود. دانش ثبات کلیسامقولۀ نیز با  الهیاتمطالعات در گسترۀ 

ها نیز به این نهادها شدند و قدرتها محسوب میبرجستۀ قدرتاز عالیق 

. در آورندرا فراهم می هاآن کرده و موجبات رجحانبخشش اعطاء بسیار 

 امپراطور روم مقدس به اساتید و ۱فردریک بارباروسا میالدی، ۲۲۱۸سال 

ز برتر اما مایل هستیم که دانشجویان و ”ت: نوشچنین  ۴دانشجویان بلونیا

، اساتید الهی و قوانین مقدس قادر باشند تا خود را استوار نموده و هاآن

آموزش زبان و ادبیات انجام در شهرهایی که  ،در سایه امنیت و آسایش

را از تمام گزندها  هاآن ساکن شوند. مناسب است که ما نیز گیرد،می

سقف ا ن پایه، دانشجویان فقط توسط اساتید خود و یابر ای “محفوظ داریم.

ین، دانشجویان و گرفتند. افزون بر امورد سنجش قرار می شهرشان

                                                      
1 Popes Celestine 
2 Frederic Barbarossa 
3 Bologna 
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طبقۀ نجبا و معموالً از مالیات معاف بودند )مانند  کارکنان دانشگاه

به هر دلیلی  ازحق اعتصابدانشجویان و روحانیون  روحانیون(. در نهایت

خود را به صورت سالحی  ،. این حقمند بودندبهره نددشمی که ناخرسند

با دست اندرکاران  ،نیرومند نشان داد زیرا موارد فراوانی بود که دانشگاه

رفتند. دانشجویان، یک گیسایی در تناقض و تضاد قرار میشهری و کل

ه این طبق ،طبقۀ مجزا را در شهر برای خود شکل دادند که به صورت کامل

 ۲۱تا  هاآن م، تعدادهر متفاوت بود. در سدۀ پانزدهاز دیگر ساکنین ش

 یک دولت” به زبان دیگر رسید؛نفر معمول بود( می ۳۲۲۲تعداد هزار نفر )

 بودند. “در درون دولت

بلکه  (amor sciendi)دانشجویان نه چندان به دلیل عشق به دانش 

 جایگاه و موقعیتها و کسب به دست آوردن برتری به داشتن میل جهت

فقط  که در جستجوی آن نبودندو  کردندهی میرابا دانشگاه هم تربا ثبات

یک صنف ویژه را شکل در حقیقت  هاآن شنوندۀ مدرسین مشهور باشند.

 همانندنیز عمومی بود و بیگانگان به صورت های دانشگاهی هدادند. دور

ملّیتی های دانشجویان در قالب گروه. ندشدپذیرفته می شهروندان

(nationes) خود را  ،بود هاآن ایانگر کشور و یا منشاء زبانیکه نم

 کردند.می دهیسازمان

 داشتند و متفاوتپوشش و کاله  ،های گوناگوندانشجویان از ملّیت

 دانشجویاناز  معموالًکردند. آداب و رسوم کشور خود را حفظ می از این رو

های کردند. گروهزندگی می همسانهای در خانه ،یکسانهای ملیت از
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 در حقیقت هاآن د.ننیز شوشامل اساتید  ندتوانستمی (nationes)ملّیتی 

اشخاص حقوقی بودند که خود مختاری و رهبری نسبی داشتند و جوامع 

 دادند.شکل می هادرون دانشگاه خود حاکم را در

، (nationes)های ملّیتی تر نسبت به گروهسازمان یافته کم نهاد

تار سازمانی دانشگاه را تشکیل بودند که دومین ساخ (faculties)ها دانشکده

 اینکه  های دانش گوناگون تطابق داشتندها با شاخهدادند. دانشکدهمی

های تقسیمشدند. زیرآموزش داده می توسط اساتید متخصصها دانش

کرد که تا سدۀ نوزدهم پابرجا پیروی می طوییها از راهنمای ارسدانشکده

، انوندانشکده(، ق ترینمهم) الهیاتماند. چهار دانشکدۀ پایه وجود داشت: 

ها دانشجویان ؛ در اکثر دانشگاه(ترین بودپزشکی و هنر )هنر کم اهمیت

حصیل التفارغ دانشکده هنرها از ورود به دیگر دانشکدهپیش از مجبور بودند 

شد. این بود که شامل هفت مورد میدرسی مواد  ای ازآمیزه ،شوند. هنر

شامل گرامر، علم بدیع، دیالکتیک  (trivium)ویوم تری بههفت ماده 

ه، نجوم و موسیقی( تقسیم بندی کوادریوم )ریاضیات، هندسنیز )منطق( و 

های هنر های علوم و هنر کنونی از همین دانشکدههشد. دانشکدمی

 ه حیات خودب ،پزشکیو  الهیات، حقوقهای دهاند؛ دانشکشده بردارینسخه

اساتید هر شاخه به واسطۀ خودی هها به صورت خودبادامه دادند. دانشکده

 ای گروه بندی نمودند تامدند، این اساتید خود را به گونهپدید آاز دانش 

در نیمۀ دوم این . نظم یابد استمربوط  هاآن ۀ مطالعاتیویژ حوزۀآنچه به 

 نهادمندتر شدند و منشور، آیین نامه و مهر هابود که دانشکده سدۀ سیزدهم
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در  .یافتند، به تدریج قدرت و نفوذ هاآن و نشان خود را تدوین نمودند.

ایی هساختارشد. اساتید در استفاده می“ دانشکده”ایتالیا، به ندرت از واژۀ 

گونه  . اینشددانشگاه نامیده میکه اغلب  کردندمی دهیسامانخود را 

نمود که امروزه نیز ای محسوب های تک دانشکدهتوان دانشگاهنهادها را می

 مشاهده کرد.هنوز توان را می هاآن بسیاری از

تی، های ملیگروه کهبودند  ها، تقریباً نهادهای مستقل عمومیدانشگاه

می و قدرت عظی شدندمی را شاملتر( )بنگرید پایینها ها و کالجدانشکده

 صاحب منصب اً به عنواناکثر و بودنددارا خود  دهیسامانجهت 

فقط برای  ،ند. این کادر مدیریتشدهای سازمانی برگزیده میپست

که هدف آن احتماالً این بوده است که  شدندگزینش میهایی کوتاه دوره

ع مانگرفتن قدرت فراوان به دست  یک گروه یا فرد برای یابیدستاز 

در رهبری را هایی دشواری ،زود هنگام تغییراتین هر چند که ا ؛شوند

میالدی، پیشوای دانشگاه برای  ۲۱00تا سال . در پاریس کردایجاد می

، یک مورد استثنایی زمان سه ماهمدت شد و هفته برگزیده می 0تا  ۳فقط 

یافت. این  افزایشسپس این زمان به یک تا دو سال  شد.محسوب می

های خود را به انجام رسانند و فاقد خواست موکلتوانستند رؤسا فقط می

قدرت حقیقی بودند. وظیفۀ اصلی رئیس دانشگاه آن بود که در ردیف جلو 

د. در نخست رئیس دانشگاه، اغلب خود را نمایان کنمراسم تشریفاتی 

شد زیرا ثروتمندتر برگزیده میدانشجو بود که از میان دانشجویان 

 ۀاخشتوانست عضو هیچ اً چشمگیر بود. او نمیای پیشوا بودن واقعههزینه
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و اموارد اغلب در . بدین سان، بودمیمجرد  بایدمذهبی باشد و معموالً نیز 

در ردیف جلو  ،سال سن داشته باشد. این رئیس ۱۱توانست بیش از نمی

 ردیناد،داشت؛ در حقیقت در یک مراسم در اسپانیا، پادشاه فگام برمی

نشاند. پس  ۱را در میان خود و کاردینال زیمنز ۲االای دانشگاه آلکشوپی

 ا شکوهبهای یکی از مراسم ،بینیم انتصاب رئیسنیست که می آورشگفت

شکوه و جالل، این داد. با وجود های میانی به خود اختصاص میرا در سده

 ها( دانشگاههاها محدود بود؛ دبیران )منشیقدرت واقعی رؤسای دانشگاه

از قدرت بیشتری نسبت به رئیس برخوردار  (nationes)تی ملیّ هایو گروه

ند و با دشکلیسا برگزیده میبودند. قدرتمندتر، رؤسایی بودند که توسط 

دشمن : ”ندبودبا یکدیگر  اغلب ناسازگارشگاه بیگانه بوده و اعضاء دیگر دان

ستند توانشد. رؤسا میبود که زمزمه می رایجیک بیانیۀ “ ما، رئیس ما است

مجوز و یا عدم اجازۀ حق آموزش را صادر کنند، عملکردهای دانشگاه را 

 ،و یا دانشجویان را طرد و یا به زندان بیفکنند. امّا با گذشت زمان تعیین

ر ؛ دیافتنی فزو پیشوا قدرت ولی ؛این رؤسا، قدرت خود را از دست دادند

که  تا رؤسایی)را جانب کارکنان دانشگاه  هاتناقض آمیز، اغلب پاپ یحالت

ها به گرفتند. به تدریج اکثر دانشگاهمی (کردندخود منصوب می

 ،ی کامالً مستقل تبدیل شدند و رؤسای انتخابی از سوی کلیسایهاپیکره

نه ؛ این گودادندخود نشان سمبولیک را با منشاء کلیسایی  ۀرابطیک 

                                                      
1 Alcala 
2 Ximenes 
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 د.نشوهنوز در انگلستان دیده مینیز امروزه  ،روابط

دادند. در پاریس، دانشگاه را شکل می ها،تی و دانشکدههای ملیّگروه

 ۲ونیالت. در بسه دانشکدۀ برتر و چهار ملیّ ؛هفت پیکرۀ سازمانی موجود بود

 از فراز) ۱هامونتان؛ اولترا شده بودند دهیسازمانتی به دو گروه های ملیّگروه

در این سوی ) ۴هاامونتانتی( و سیتارگروه ملیّ ۲۸ها، ارجیخ ؛هاکوهستان

ر بلونیا در گروه ملیتی تی(. دانشجویان شهگروه ملیّ ۲7کوهستان، ایتالیایی، 

د. در ندارننیاز به محافظت  هاآن که بر این بودکردند زیرا فرض شرکت نمی

که به  (Collegium Doctorum)انجمن خود را داشتند  این شهر، اساتید

های دانشجویان مجزا بود. دو دانشگاه )در مکانهای صورت کامل از انجمن

. درجات طّبموجود بود: حقوق و هنر و  شدند(دیگر دانشکده نامیده می

و این درجات شد که یک کمیتۀ آکادمیک بود اعطاء می collegiumتوسط 

بود که در “ حق آموزش”که معنای آن  شدمی Licentia docendiشامل 

 و رسمیت داشت لمرو کامل جهان مسیحیتدر سراسر قاین حق  ،تئوری

درجات  اخذ. جهت شدباالتر محسوب می بود کهدرجۀ دکتری  یدیگر

 .نیاز بوداز سوی رؤسا ی مسئولیت دانشگاه به پاداشی،

ها در سراسر اروپا گسترش یافتند. دانشگاه بلونیا، پروانۀ خود دانشگاه

ترین دانشگاه قدیمیدی دریافت کرد و به عنوان میال ۲۲۱۸را در سال 

یالدی، دانشگاه پاریس گشایش م ۲۱۲۲شود. در سال دنیا قلمداد می

                                                      
1 Bologna 
2 Ultramontanes 
3 Citramontanes 
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سیا، پادوا، ناپل و دیگر ، پالن۲سپس آکسفورد، کمبریج، آرزو یافت.

دانشگاه  ۱۲ها خودنمایی کردند. در پایان سدۀ سیزدهم، حدود دانشگاه

ن یافتند که دانشگاه دیگر بنیا ۱۱بود و در سدۀ چهاردهم نیز موجود 

ر )پراگ د گردیدرا شامل می (دانشگاه پراگ یعنی)ی اولین دانشگاه آلمان

د بنیان یافتن شاه ،آن زمان بخشی از امپراطوری آلمان بود(. سدۀ شانزدهم

ی طلباصالحضد  طلبی وهای اصالحها بود که جنبشبسیاری از دانشگاه

، به هادانشگاه تدریج. به بودند هاآن محرکیسوعیون( های اه)دانشگ

ل شدند. در سدۀ پانزدهم، یبدتفرمانبرداری ادوات بیش از  یابزارهای

برداشت که در نهایت بلندی را در ناوبری های گام ۱دانشگاه ساالمانکا

 به انجام رساند.را سفر به سوی کشف آمریکا  ۴که کولومبوس گردیدموجب 

حالی که گالیله در  ر؛ داددسامانۀ کوپرنیکی را آموزش می ،این دانشگاه

زندان بود. به صورت پایه، دو مدل دانشگاه وجود داشت. بلونیا را باید 

یان، اساتید را استخدام نام گذاریم که دانشجو“ دانشگاه دانشجویی”

بود و افراد “ دانشگاه استادی” ،در حالی که دانشگاه پاریس کردند؛می

و دبلونیا و پاریس به عنوان شدند. اغلب دمیک نیروی غالب محسوب میآکا

ی تهای ملیّشوند. افزون بر گروههای میانه قلمداد میهای سدهالگوی دانشگاه

سوربون پاریس ای، یک عنصر سازمانی سومی در سدۀ دوازدهم در و دانشکده

 domus scholariumنخست  درکالج دانشگاهی ) م( پدیدار شد:۲۱۱7)

                                                      
1 Arrezo 
2 Salamanca 
3 Columbus 
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 ۲این راه را ادامه دادند: هارکورت ،ی دانشگاهی بیشتریهاکالج نامیده شد(.

( و کالج دانشگاهی م۲۱0۲) ۴م(، بالیول۲۱0۴) ۱م(، کالج مرتون۲۱۸۲)

م( در کمبریج. در سال ۲۱۸۳) ۳م( و نیز پیتر هوس۲۱۸۲آکسفورد )

کالج دانشگاهی در پاریس، شش کالج در آکسفورد و  ۲۳میالدی،  ۲۴۲۲

دۀ سطیّ  بیشتر درشتاب  با ،داشت؛ این تعدادیکی در کمبریج وجود 

. نادر بود که یک دانشگاه سدۀ میانی، کالج ندچهاردهم گسترش یافت

 نداشته باشد.

هایی جهت استقرار از بنیان ها چیزی بیشنخست این کالج

ها از های چهاردهم و پانزدهم، کالجدانشجویان )فقیر( نبودند. در سده

یافتند و برای اعضاء خود  ادهای برخوردار توسعههای ساده به نهسراخانه

ند؛ به زبان دیگر، تربیت ساختای کار و مطالعه مهیا میها را بربهترین

های در پناه کمک. دقرار دادنلوحۀ کار خود در سرنخبه را  دانشجویان

 سهایی را تأسیها مدرسین خود را داشتند؛ کتابخانهکالج اهدایی فراوان،

 تصوربه ها پیشرفته را اتخاذ کردند. این دانشگاه ۱گوژیکادهای پو شیوه

 که از مابقی دانشگاهای به گونه رشد یافتند ز اصیل حیات عقالنیمراک

 هاآن که نقش) 0هاها در گذاری افتادند که با دانشکدهپویاتر بودند. کالج

ا با هند. نقش کالجدر رقابت بود (کاهش یافته بود اهداییبه دادن درجات 

                                                      
1 Harcourt 
2 Merton 
3 Balliol 
4 Peterhouse 
5 Pedagogic 
6 Faculties 
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های آکسفورد، شد ولی این نظام هنوز در دانشگاه رنگکم گذشت زمان

 .ه استکمبریج و دورهام برجسته بود

به )های موجود ای از دانشگاههای جدید به صورت فزایندهدانشگاه

 ،الگوبرداری کردند. پراکندگی و افشانندگی دانش (ویژه دانشگاه پاریس

ی زندگیک دانشجویان آن زمان، تقریباً زیرا دانشمندان و  ؛فزونی یافت

گونه ان رایج، این کوچ نشینی را داشتند. زبان التین به عنوان زب

ها تقریباً یک کرد. همچنین خود روح دانشگاههیل میها را تسییجاجابه

 هایآوریجریانی نیرومندتر از هم”قالب داده بود: را رسمی پیمانی غیرهم

 “حد کرده بود.متّ اروپا را در یک گونه فدراسیونای هملّی، تمام دانشگاه

واهر خواندۀ دانشگاه پاریس ها خدانشگاه”این جریان با این واقعیت که 

توانیم بیان کنیم که شد. به صورت چکیده ما میتقویت می“ هستند

های قدرتمندی بودند و به صورت های قرون وسطی، سازماندانشگاه

 دولتی” هاآن شدند.ت مورد حمایت واقع میو دولاز سوی کلیسا  یکسان،

های فراوانی را داشتند و از گسترۀ حقوقی و و برتری بوده“ در میان دولت

 .جستندمیقلمرو قضایی خود بهره 

ها بودند. از زبان التین به عنوان همسان صومعه هاآن ،در حقیقت

 به صورت را هادانشگاه دهیشکلمند بود که باید سپاس ،زبان فرانکی

گردید. روح دانشگاهی از رقابت، نیرومندتر موجب رسمی غیر پیمانانهم

“ آزادی آکادمیک”بود و این روح تاکنون بقا یافته است. همچنین باید از 

در  ها اغلباساتید دانشگاه ۀگزار بود. اندیشهای مستقل سپاسو اندیشه
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مانعی برای  ،های رسمی کلیسا بود ولی این تعارضتعارض با آموزه

هدف  .نبود اومانیسم به سوی دانش ،ها برای پویش گذارهای نویندانشگاه

فظ محا” بیشتر و نبودجدید  دانش جستجوی ،عمدۀ دانشگاه سدۀ میانی

ها . دانشگاهبود“ رمانبرداری از دکترین کلیساخرد گذشته و آموزش ف

را  هاآن ،گزینش یافته ی بودند که اشخاص عالی مقامنهادهای دموکراتیک

د(. شدنگزیده میبرکردند )به جز رؤسایی که از سوی کلیسا هدایت می

در  هاآن ؛نشان دادنداین نهادها، نفوذ شگرفی را در تمام زوایا از خود 

ودند برم اسرار و همچنین نقدگر خانوادۀ سلطنتی حو م شدند واردسیاست 

را وادار نمودند تا راه کمال را جستجو نموده و در آموزش  هاآن و از این رو،

تح ها برای فآن”ن تالش کردند. امّا یکسا ،شاهزادگان آیندۀ دولت و کلیسا

ح نبودند، در عصری زاده شدند که تنها نیاز حفظ های دانش مسلّهقلّ

به  باطنیاز به آوردن انض” این فهرست و ما به“ بودسنّتی  ذخیرۀ باورهای

ز نی “های عظیمبه امور سیاسی در دوران آشفتگی دهیسامانلیسا و ک

به مباحثه پرداختند و هیچ چیز را اختراع  ،تفسیر کردندها آن”  افزاییم.می

ها، تمایزات ظریفانه و ایهام گویانه خود را با ظرافت ،از بیرون هاآن نکردند.

شانزدهم و قرون  هایبزرگ سده های. امّا زمین را برای کشتپوشاندند

 “بعد آماده ساختند.

 :کندمیچنین اشاره به آن این ۲لگوف

هیچ چیز های میانه در سدهباید این را به خاطر سپرد که ”

                                                      
1 Le Goff 
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آنکه از مسیر  شود مگربازتاب آگاهی  موضوعتوانست نمی

قرون وسطی را  توان اندیشه ورزیمیمذهب گذر کند. تقریباً 

تعریف  مذهبیدر فراسوی مرزهای با عدم توانایی آن در ابراز 

اصناف هنر و  .ماند پابرجاتا سدۀ شانزدهم این وضعیت نمود. 

با توسل به یک شخصیت مقدس صنعت، ابزارهای پیشۀ خود را 

ساختند. در زمان در افسانه و شرح حال مقدسین می آمیخته و

یک معجزه درک ی به عنوان قرون وسطی، پیشرفت تکنیک

شد که ت اینگونه نگریسته طبیع یرگی برچو همچنین  گردید

 “.ش الهی نداردشای به جز بخچشمههیچ سر

 

 دورۀ گذار اول

 به ،در سدۀ پانزدهم این احساس که جهان بر لب دوران نوینی است

ایان و در پ گسترش یافتشد. چاپ کتاب  روروبه صورت گسترده با اقبال

سقوط  محرک آنقرن شاهد اکتشافات جغرافیایی بزرگ بودیم که 

پس از یک سده نیز اقتصاد  بود. میالدی ۲۳۱۴قسطنطنیه در سال 

 ۀمیالدی، نقش ۲۱۲۲د سال . حدوگردیدجهش شاهد  ،طاعون

، به هادانشگاه خصوصیتهر چند که  گردید؛های اروپایی متراکم دانشگاه

ط بخش توسبیشتر  ،حقوق اساتید تدریجاًیر نیافت. صورت بنیادین تغی

 ها روز بهدانشگاههمچنین شد و پرداخت می ،اولیاء کلیسا و نهسکوالر 

 .ندگرفتمیموضوع گفتمان دست اندرکاران شهری و دولتی قرار  ،روز
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ر حال درا در زمانی که رنسانس و اومانیسم  یتغییر چشمگیر هادانشگاه

 ،یسمیعنی اومان دند. یک جنبش عقالنی نویننموجربه گیری بودند تلشک

به  ۲۴۱۲-۲۱۱۲دورۀ میانی  م( به راه افتاد؛7۳-۲۴۲۳) Petarchتوسط 

مانیسم یک جنش عقالنی بود که شود. اوقلمداد میعنوان دورۀ امانیسم 

ک باور به ی داشتن ورزید وار، آزادی و ارزش افراد تأکید میبر بزرگی و وق

 (studium) . در استودیوممطرح نبودپیش نیاز ه عنوان ب ،خدای فردی

 دانستندک تفاوت محض میان دکترهایی که میقرون وسطی، همیشه ی

(auctoritates) دانستند وجود داشت. این رابطه جویانی که نمیو دانش

شد جایگزین میبرای آموختن و یادگیری  رایجبایست با یک خواست می

ای و توسط پژوهشگران حرفه (studia humaniora)انسانی مطالعات و 

در . گرفتمی انجام (virtuosi et dilettanti)با یکدیگر در توأم  ،آماتور

: آکادمیا رایج شدیک واژۀ جدید با منشاء یونانی  ،اوایل سدۀ پانزدهم

(Academia) .های عظیمی را در بود که بازنگری ایسدهشانزدهم،  قرن

 را ایهای برجستهو نقششاهد بود علم الهیات های گسترۀ پایه

گذار به دوران در  ۴و جان کالوین ۱، مارتین لوتر۲دیسدریوس ارسموس

های نوین با اختراع ماشین چاپ بسیار فزونی . تکثیر ایدهعهده داشتند

ال اش به آمریکا در سگرفت )توصیف کولومبوس از اولین سفر اکتشافی

شکل چاپ بیرون آمد(. یک سده میالدی تنها یک سال بعدتر به  ۲۳۳۱

                                                      
1 Desiderius Erasmus 
2 Martin Luther 
3 John Calvin 
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، ۲ای همانند کوپرنیکوس، راموسدانان برجسته، پدیداری ریاضیبعدتر

ه عاملی بود کو بسیاری دیگر  ۱جنزهای ،(Descartes)گالیله، دکارت 

 .گردید دانشگاه ۀموجب برجسته شدن توسع

؛ با بودمشاهدۀ دقیق پیرامون طبیعت  ،فدهمسدۀ هبرجستگی 

ای محکم را ربی، پایهتج ۀ، شیو۱وههرو، نیوتون، ب۳، بویل۴باکونکارهای 

مۀ د. هآور به وجود دالل گرایی و برهان طلبیمی توأم با استبرای کار عل

یوۀ ، به شدانشورانکردند، بسیاری از ریس نمیدانشمندان در دانشگاه تد

 کردند و بعضی اوقات گزینش اینگذران می گرفتن دستمزدخود و یا با 

گاهی نیز مجبور بودند که  امّا ؛انتخاب خود این افراد بود به ،زیست ۀشیو

 ها اغلب نسبت به یادگیری نوین دشمنیزیرا دانشگاه ؛اینگونه گذران کنند

ها را در نوردید ای دانشگاهبه صورت عمده ،ورزیدند. احیاء بزرگ علممی

 ،بودند که یادگیری نوینموضوع این شاهد به درستی  هازیرا دانشگاه

جه . نتیدهدرا مورد تهدید قرار  هاآن مندمساختار سامان یافتۀ نظاتواند می

لوم ع داری،مانند مهندسی، جنگل)پدیدار شدند  یدکاربرکه علوم  شدآن 

محیط مدارس تخصصی در  شد کهموجب این روند  .(و غیره دامپزشکی

گشت قابل بازغیر روند با افول آرام و . اینبنیان بیابندبیرون از دانشگاه 

اولین دانشگاه  ،0نگردید. دانشگاه ب زمانهم هانفوذ کلیسا بر دانشگاه

                                                      
1 Ramus 
2 Huygens 
3 Bacon 
4 Boyle 
5 Boerhaave 
6 Bonn 
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 م(.۲۸۲۸یافت ) نکاتولیک بود که بدون حکم پاپ بنیا

های هنر و دانشکدهسنّتی  هجدهم، حتی ساختار در پایان سدۀ

 ،تریهای تخصصالهیات نیز به آرامی با دانشکده ، پزشکی وفلسفه، حقوق

را جایگزین  hautes ecoles ،انقالبجریان  ،. در فرانسهگردیدجایگزین 

یدار تکنیک پد. دانشکدۀ پلیرا برانداخته بود هاآن هایی کرد کهدانشگاه

 ،گردید. همۀ این تغییرات جدید ارائههای شد و علوم نظامی در دانشکده

. دادرا معنا میهای میانی های سدهیی بنیادین از نظام دانشگاهجاجابه

خلق کردند. این  ۲های خود را مانند دانشگاه لیدنمعاندان مذهبی، دانشگاه

 ایهطلبی و بیان سیاسی توسط هلندیمحصول جنبش اصالح دانشگاه

ه ب لمانآسرکش بود. برای زمانی طوالنی، این دانشگاه توسط امپراطور 

زیرا این دانشگاه بر بنیان سند مبنایی مقام  شد؛شناخته نمی رسمیت

 ،های با جماعترنگهمغیر نبود. اسپانیا پادشاه فلیپ دوم یعنیرسمی، 

میالدی،  ۲۱۱7تأسیس کردند و در سال  مدارس خصوصی را در انگلستان

نفوذ بدون بهره جویی از  ،۴یک استودیوم لوترینی ۱هس از کنت فیلیپ

بنیان گذاشت.  (صادر شد ۲۱۳۲در سال  بعداًپاپ یا تصویب سلطنتی )که 

اعطاء  ۀو جنوا اجاز (Hochschule)های کالوینی در آلمان به آکادمی

 .داده نشددرجات 

ه ک پیشینهای اقدامات دانشگاهبا ها، مدرنیزاسیون دانشگاه ،سپس

                                                      
1 Leiden 
2 Count Philip of Hesse 
3 Lutherian Studium 
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 شد. روروبه ، با اختاللکردندممانعت میهای نوین دانشگاه از تأسیس

گیری شکلمانع  (های قدیمی در اروپایکی از دانشگاه) ۲اه کراکودانشگ

در مدارس  گردید.های فربه ای پس از خود و تبدیل به دانشگاهبنیاده

رهای لهستانی چیزی بیش از و بسیاری دیگر از شه ۴، پوزنان۱شلمنو

 هایدانشگاهنبودند. در انگلستان  دانشگاه کراکو اقماریهای پایگاه

 گیریشکلای مانع از زمندانهوکمبریج، به شکل پیر آکسفورد و

 شدند. ۱و دورهام ۳های منچستر، یورکدانشگاه

د به عنوان ند تا بتواننبایست بر یک مبارزۀ تلخ پیروز آیمی علوم دقیق

 ها وکرسیند. شوشوند شناخته میهایی که در دانشگاه تدریس رشته

ند، در بیاب شکلهای واقعی علوم پیش از آنکه دانشکدهتخصصی، نهادهای 

 .قرار داشتندبیرون از دانشگاه 

ای متراکم از مدارس تخصصی در در شامگاه انقالب فرانسه، شبکه

ها را در سدۀ هجدهم با دانشگاه ۀ، توسع0فرانسه موجود بود. جارایوش

در ها اهنشگداتوصیف کرد. “ گراییگسترش، تمایز و حرفه”گان کلیدی واژ

 ،طلبی و روشنگریاصالحطلبی، ضد ، اصالحدوران اومانیسم، رنسانس

انند بتوستیز نمودند تا  ایبه گونه هادانشگاهمورد چالش قرار گرفتند. 

 هایهای نوین و شیوهپذیرش رشتهاز و مانع  دادهخود را بقاء امور جایگاه 

                                                      
1 Cracow 
2 Chelmno 
3 Poznan 
4 York 
5 Durham 
6 Jarausch 
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. این روند موجب ندهای جدید شوبنیان یافتن دانشگاهپژوهش و نیز 

با  هایتخصصی و دانشگاه ستیتوهایگردید و انپدیداری رقابت واقعی 

اپ )یعنی پسنّتی  دست اندرکاران از سویهایی که یا دانشگاه محدودیت

 تدریج. به شکل یافتند گرفتندمورد پذیرش قرار نمیو پادشاه( 

 های علمی نوین کردند.ها و شیوهآغاز به پذیرش رشتهسنّتی  هایدانشگاه

سپانیا فرانسه، ایتالیا یا ا نه در ؛این همگرایی، دانشگاه همبولتی پدید آمدبا 

 قدرت در حال تولد اروپا. ؛ یعنیبلکه در آلمان )پروسیا(

 

 دانشگاه همبولتی

منشاء در رنسانس  ،دانش مدرن ۀگرچه ما شاهد آن بودیم که شیو

ها را تا پایان سدۀ هجدهم هدف هستۀ مرکزی دانشگاه نتوانستدارد امّا 

مند را بر پایۀ اهداف و تجربۀ نظام کسب نتایج ،. پژوهشگراندهد قرار

مناظرۀ شفاف با هم و  ،های میانیو همانند سده آغاز کردندپذیر تکرار

هایی گیریدادند. چنین نتیجه را شکل“ های علمی مدرنشیوه”

ی ت براتوانسمینیز و این قوانین  گردیدهچگالیده “ قانون”توانست به می

ناوری ف ها به کار آیند. از این رو علم مدرن و سپسپیشگویی رفتار سیستم

توان دانشگاه روشنگری نامید را میهای شکل گرفته زاده شد. این دانشگاه

بریم. می عمومی خود به کار بستکاردر “ دانشگاه همبولتی”واژۀ ما از 

شناسی مدرن، گذار زباندیپلمات پروسی، بنیان ،۲ویلهم ون همبولت

                                                      
1 Wilhelm Von Humboldt 
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گذار  ناپلئونی و پایهی، وزیر آموزش در دولت پروسی پسافیلسوف روشنگر

 داشتمیالدی بود. او شخصیتی استثنایی  ۲۸۲۲دانشگاه برلین در سال 

را  سروپادشاه پ ،که گسترۀ نفوذ وی تاکنون پابرجا مانده است. همبولت

فیلسوف  ۲ماخرهای روشنفکرانه اشالیر کرد که دانشگاه را بر پایۀ ایده وادار

 :نمودکه چنین بیان  دبنیان گذار

بایست برپایۀ دانش شناخته شده و عملکرد دانشگاه نمی”

ست بایها باشد بلکه میند مدارس و کالجمستقیم کاربردی مان

شود تا بتواند ایدۀ ان دهد که چگونه این دانش کشف مینش

علم را در اذهان دانشجویان تحریک نماید و آنان را تشویق 

های خود اندیشه همۀهای بنیادی علم در قانون براینماید تا 

 “حساب باز کنند.

 ؛این مغایرت با مدلی داشت که پس از انقالب فرانسه پدیدار شده بود

م نظیک تحت تقریباً  ،های تخصصیکالج دریعنی مدل فرانسوی که 

سدۀ نوزدهم با پذیرش طیّ  شدند؛ این مدل درآموزش داده مینظامی 

 عمومی مدل آلمانی ناپدید گردید.

بسیاری از چنین  الگویفرانسوی، به  ۱تکنیکدر همین زمان، اکول پلی

دسان و افسران توپخانه تربیت مهن هاآن نهادهایی در اروپا تبدیل شد که در

، ۲7۸۳سال موجود دانشگاه  ۲۳۴میالدی، از  ۲۸۲۱در سال شدند. می

                                                      
1 Schleiermacher 
2 echole polytechnique 
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ۀ دور بسیار عامه شدند؛ در هادانشگاهپابرجا مانده بود. هنوز دانشگاه  ۸۴

بالغ  (دو برابر)دانشگاه  ۱۲۲به  ۳۸از  هاآن تعدادمیالدی  ۲۳۱۲-۲۸۱۲

 هزار استاد بودند. ۴۱هزار دانشجو و  0۲۲دانشگاه، دارای  ۱۲۲گردید. این 

 تمرکز“ شیوۀ مدرن”پژوهش بر طبق  مقولۀدانشگاه همبولتی بر 

و دانشجویان و دستیاران، داشت. آموزش با پژوهش یکپارچه شده بود 

کردند که فراتر از الگوی شاگردی های روز افزونی را کسب میمسئولیت

، ۀ خردگراییقرون وسطی و استادی و شاگردی اصناف بود. پژوهش برپای

 ،استدالل و شفافیت بود که این بحث و مباحثه گری مناظره،گرایی، تجربه

 فقطرد. کباز می راه را برای تأیید و اثبات و گسترش نتایج توسط دیگران

ند مانشد و دیگر گردید، درست قلمداد میآنچه که در واقعیت مشاهده می

پافشاری  بر اقتدار و نفوذ شخصیتی صاحب اندیشه ،های میانیسده

و خردگرایانه استوار  مندها فقط بر یک گذار نظامگیریشد. نتیجهنمی

بایست برای هر فرد و دامنۀ عمومی قابل تأیید ها میژوهشبودند. نتایج پ

تخصصی که توسط هر کس قابل  و در مجالت یا کتب ودهو اثبات ب

 به چاپ برسند. بودمی دسترس

 علمیمشاغل جدا از های حرفه ،بسیاری از دانشجویان هر چند که

 هایگذاری شده بود. دانشگاه؛ آموزش به سوی علم هدفگزیدندمی بر را

 (la science pour la science) بودامن برای علم محض  یهمبولتی، مکان

های قرون هجدهم نوآوریپیشرفت علمی را هدف قرار داده بودند. ها آنو 

مانند ماشین بخار، راه آهن، )ادند و نوزدهم که چهرۀ جهان را تغییر د
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تلگراف، روشنایی الکتریکی و الکتریسیته، رادیو، تلفن، عکاسی و بسیاری 

 گذارانمخترعان و سرمایه - ارآفرینانهمگی در قلمرو ک (از چیزهای دیگر

 .توسعه یافتند هاو نه در دامنۀ دانشگاه هاآن

های همبولتی ناسیونالیسم، دانشگاهپس از روند سدۀ نوزدهمی 

گردید. ارائه می هاآن دند که آموزش به زبان ملّی درنهادهای ملّی ش

 .گرایی شدندها در عصر ملّیموجب سربلندی ملت هادانشگاه

میالدی، آشکار  ۲۳۲۲ل به ویژه پس از معرفی جایزۀ نوبل در سا

های . موفقیتقرار دارند اهاهای سرآمد در کجگردید که دانشگاه

های آلمانی در همه جا مورد توجه واقع گردید و افراد خارجی به دانشگاه

زبان التین به عنوان زبان آمدند تا آموزش خود را کامل کنند. آلمان می

ا هاهیی میان دانشگجاجابهقربانی گردید و ارتباط میان مدرسین و  فرانکی

سیاری بتبدیل گردید و زبان علمی  ترینمهمدشوارتر شد. زبان آلمانی، به 

 ند.زبان نوشته شد اینبه  ،ین المللیهای علمی باز ژورنال

واال در جهان به مقام ها برای رسیدن در رقابت میان دانشگاهمسلماً 

. شددیده میوجود داشت. هنوز روح نوع دوستی و تحمل رقابت  ،دانش

دت ش گراییملّیاین وضعیت پس از رخداد جنگ جهانی اول تغییر کرد و 

دور  های دشمن را از خود بهاعضاء ملت هابسیاری از دانشگاه گرفت و

در لندن  ۲۳۲۸المللی علم که در اکتبر داشتند. کنفرانس آکادمی بین

 ۱۲المللی برای های بینها از کنفرانسد، به حذف تمام آلمانبرگزار گردی

د دهسال رأی داد. گرچه این تصمیم در عمل به انجام نرسید، امّا نشان می
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 نزدیک شد. گراییملّیکه چگونه دنیای علم به سیاست و فرهنگ 

تا مبولتی بود. در همین راسگرایی، ویژگی برجستۀ دانشگاه هتخصص

لب در انقالب صنعتی نمایان شد. عنصر غابسان  یزگرایی نتخصص

کردند؛  دهیسازمانای های تک رشتهها خود را به دانشکدهدانشگاه

و یا در حاشیه قرار گرفتند و  شدندناپدید  (nations)های ملّیتی گروه

فظ ح خود را با مدرسینساختار کالجی  ،تعداد اندکی دانشگاه در انگلستان

یاری بس گهوارۀهنر و فلسفه، های ها به ویژه دانشکدهکردند. این دانشکده

به ها خود، این زیر تخصصگذار طیّ  ها بودند که درتخصصاز زیر

داً به طبیعی )که بع ۀبرای مثال فلسف ؛تبدیل شدند جداگانهی هادانشکده

لوم اقتصاد و عریاضیات، فیزیک، شیمی و زیست شناسی شکاف یافت(، 

شکل پابرجا  نبه هما ،الهیات، پزشکی و حقوقهای دانشکده .اجتماعی

 هایبه سوی آکادمی ،هاه صورت عمده به بیرون از دانشگاهماندند. هنر ب

 هایهای همسان دانشگاه، برای فناوریمود. آکادمیتخصصی حرکت ن

ها، سپس به مهندسی راه و ساختمان شدند؛ بسیاری از این ایجادنظامی 

ا )هنوز نیز در هتکنیکپلی تکنیک شدند. اینپلی جو به تدری یافته توسعه

 ،در سدۀ بیستمشوند( اغلب بسیاری از کشورها به این عنوان نامیده می

های فناوری دانشگاه بهآوردند و سپس به دست  ه رسمی راحالت دانشگا

تن شاهد بنیان یاف ،. سدۀ بیستمنامیده شدندهای تکنولوژی یا دانشگاه

 ۲۳۴۲علوم غذایی نیز بود. در دهۀ های تخصصی برای کشاورزی و دانشگاه

 انستیتو آموزش عالی برای علوم نظامی، ۴۲۲دانشگاه و  ۱۲۲ در اروپا،
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و  کشاورزی، آموزشتکنیک، تجارت و بازرگانی، پزشکی، دامپزشکی، پلی

 .وجود داشتموسیقی  پرورش، سیاست و

( شوندقلمداد میها اکنون ساختار برجستۀ دانشگاهها )که همدانشکده

توسط یک رئیس دانشکده که معموالً یک استاد برجسته بود هدایت 

 ایدهرئیس دانشکمقام ی بود. یک شغل نیمه وقت موقت ،ند. این جایگاهشدمی

سال به  ۳میان اساتید ارشد در چرخش بود که مدت آن به صورت نمونه  در

به عنوان  هنوز به پژوهش و آموزش، هانشکدهانجامید. رؤسای داطول می

 برایدادند و مدیریت یک شغل فرعی ه و پراهمیت خود ادامه میوظیفۀ اولیّ

باالترین  ،(rector magnificus)گاهگردید. رئیس دانشمحسوب میآنان 

شریفاتی عملکرد ت انگلستان که رئیس استثنایبه  ؛مسئول در دانشگاه بود

اقعی رهبری و اماشد برگزیده می ت و از طبقۀ سلطنتی و آریستوکراتداش

دانشگاه با جانشین و قائم مقام او بود. رئیس دانشگاه نیز عمدۀ وقت خود 

 به شکل یک ،داد؛ امّا بعداً رئیس دانشگاهمی را به علم و آموزش اختصاص

 نشست تمام پروفسورها(، Senate) سنامعموالً شغل تمام وقت تبدیل شد. 

بود که رئیس دانشگاه به عنوان رئیس جلسه  گیریتصمیمباالترین نهاد 

یان از هئیت متول ترکیبیرئیس دانشگاه، به  ،گردید. در اروپامحسوب می

کاتولیک و پروتستان( گزارش های در مورد دانشگاهشهری یا کلیسایی )

مانند ورزشی،  هاتشکلای از داد. دانشجویان نیز خود را در گسترهمی

 که دانشگاه در آن اقتداری نداشت ایموضوعات فرهنگی و یا منطقه

ی وددانشگاه و دانشجویان تا حد ،در نخستکردند. می دهیسازمان
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که با گذشت زمان این روند ناپدید گردید و گذاری خود را داشتند قانون

های خود را از دست دادند و همانند دیگر شهروندان اعضاء دانشگاه برتری

 در اوایل سدۀ ،ها به این نوع مدلشد. بعضی از دانشگاهبا آنان برخورد می

ن ای ،ها نیز سپس در همین قرنگرایش یافتند و دیگر دانشگاه نوزدهم

 دند.روند را دنبال کر

 هاآن یک عملکرد محلی داشتند؛ ،به صورت اولیه هادانشگاه

داشتند جذب  هاآن باهمسایگی مستقیم مناطقی که دانشجویان را از 

یک چیز عجیب و غریب  به هاردند. تبادل دانشجو میان دانشگاهکمی

شد و ه توسط دیگر دانشگاه پذیرفته نمی؛ دیپلم یک دانشگاتبدیل گردید

نند کطیّ  رخود را در دانشگاهی دیگ تحصیلی که مایل بودند دانشجویان

ای از مجوزها و تصدیق مواد گذارنده را در دانشگاه گستره مجبور بودند که

ت برای انجام این تبادالیا هیچ ای بسیار محدود و هایدیگر اتخاذ کنند. سرم

 .در دسترس بود

به دست  دانشگاه خودالعمر را در یک شغل مادام ،اغلب دانشگاهیان

ن آوردن عنوابه دست  ند و یا به دانشگاه دیگر در همان کشور برایدآورمی

رفتند. تبادل دانشگاهیان در ورای مرزها یک استثنا بود؛ هر چند دکترا می

دانشگاهیان خارجی را برای توقف کوتاه مدت دعوت  ،هاکه دانشگاه

های چاپی و طریق رسانه از ،کشورهای گوناگون کردند. دانشگاهیانمی

کردند. چنین ارتباطاتی گاهی توسط نامه با یکدیگر ارتباط برقرار می

شنایی زبان یکدیگر آ که مدرسین باوانست کامالً زنده باشد، به شرطی تمی
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 هانآ ها، رقابت کمی میانای دانشگاهداشتند. به دلیل عملکرد منطقهمی

. به بودغالب  ،های میانهگاهی سدهروح دانشبه زبان دیگر، بود؛ موجود 

گذاری شد و از این سرمایهها بر دانشگاهاز بودجۀ ملّی  ایورت فزایندهص

تیک سدۀ نوزدهمی و سپس به اتوکراشاهان به حسن نیت  هاآن رو

 ند. درآمد حاصل از شهریه، درصدیافت های سیاسی وابستگیاولویت

ها تمایل داشتند تا زیرا حکومت .شدی از بودجه را شامل میترکم

 رتکم هاینگه دارند تا دانشجویان از گروه های دانشگاه را پایینهزینه

وشنگری این را تشویق شوند. در حقیقت رتحصیل  جهت ،برخوردار

 به عنوان را داشته باشد و بایست برترین اولویتآموخت که آموزش می

ها ریسته شود. دوباره دانشگاهدی نگدر سطح ملّی و فر ،ایابزاری توسعه

نه تنها برای روشنگری و فرمانبرداری )همانند آنچه  ،به عنوان جایگاه امن

بودند( بلکه همچون ابزارهایی برای درک ماهیت  یکه در قرون وسط

ملّی برای نهادهای  ۀند. پخش بودجدطبیعت در تمام اشکال آن تبدیل ش

غامض اغلب توسط  هن مسئلعلمی همیشه موضوع مناقشه بوده است. ای

 شد.حل می (شامل خود دانشگاهیان)کمیتۀ مشورتی 

 یجه. در نتنشگاه بودندااکثر وزرای آموزش و علوم، اساتید پیشین د

، با دگذاری دانشگاهی تقریباً یک نظام بسته بوچرخش مالیه و سرمایه

ور ااین ب؛ هستندجامعه  ۀتوسع پرچمدارها، چیرگی این باور که دانشگاه

 ها و دستاوردهای آنرا با دانشگاه هتوان کشور پیشرفتمیوجود داشت که 

انقالب صنعتی  برجستۀمخترعان وکارآفرینان  مورد سنجش قرار داد.
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هر  ؛، در بیرون از دانشگاه بودند۲استمان و مانند وات، ادیسون، بل، فورد

مدل هنوز جستند. سود مینیز  هاآن کار زا تا حدی هادانشگاهچند که 

ای در زمانی که نویسندۀ این نوشتار به صورت گسترده ،دانشگاه همبولتی

. او در بخش وجود داشت ،آغاز کرد ۲۳0۲خود را در سال  تحصیالت

د و در نویسی کرهلندی نام یاضیات و فیزیک دانشگاهدانشکدۀ ری شیمی

ژی وآنجا توانست بین دو دورۀ لیسانس )با و بدون بیولوژی، نسخۀ بیول

داد( به گزینش می امکان دسترسی به دورۀ فوق لیسانس در داروسازی را

؛ افزون بر موادی که نددروس انتخابی نداشت ،هابپردازد. این دوره

در ریاضیات  اندکی، دروس نددادهای گوناگون شیمی را پوشش میجنبه

دریافت  جهتالتحصیلی، شش دوره . پس از فارغشدارائه میو فیزیک 

، آلییرغ بیوشیمی و شیمی او فراهم بود؛گزینش برای درجۀ فوق لیسانس 

می(. )مهندسی شی شیمی فنیو  فیزیکشیمی نظری، شیمی ، شیمی آلی

فضای ناچیزی برای دروس انتخابی گنجانده شده  ،در دورۀ فوق لیسانس

قط ف ،کردطیّ  را در انگلستاندوم خود بود. هنگامی که او فوق لیسانس 

توسط دانشگاه پذیرفته شد. او مجبور  ،گذرانده شدهمواد درسی  یمی ازن

از طریق )کند  دهیسازمانحراف را خود از لحاظ مالی بود که این ان

کل شارتباط تلفنی به  .(شدزدی که از یک شرکت نفتی تأمین میدستم

گران بود و سفر نیز توسط یک خط کشتیرانی ساحلی به  ایباز دارنده

ه جز هزینۀ غذا( برای وی تسهیل شده بود. این داستان صورت مجانی )ب

                                                      
1 Eastman 
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د یآبرای دانشجویان کنونی بسیار عجیب میاما سال عمر دارد،  ۳۲گرچه 

مدل دانشگاه  ،است که به صورت بنیادین ییهاکه علت آن توسعه

 نگریم.به این تغییرات در بخش بعدی می دادند.همبولتی را تغییر 

 

 های نوینهمبولتی و فرصتهای دانشگاه ودیتمحد

ان زیرا این مدل، بنی ؛آمیز بوده استنهایت موفقیت، بیمدل همبولتی

امّا  .باشدمی اندیشی ماروشن ۀشیوای از شکوفایی مدرن و بخش عمده

 دلیل تحت فشار قرار گرفت. ۳حداقل به  ،این مدل

 

 دانشجو با دو پیامد مهم د: انفجار تعدا0و1

از است که تعداد دانشجویان  انفجار ۀپدیداز  ، حاصلدو دلیل اول

یک دهه، چهار برابر طیّ  ها در. بسیاری از دانشگاهآغاز شد ۲۳0۲دهۀ 

های روشنگری )آزادی خواهی در راستای ایده به شدت ،شدند. این افزایش

 های مساویفرصت ایجاد که خواستار لیسم یکسان( قرار داشتو سوسیا

 بود. فردبرای هر 

های ورودی را برانداختند و داشتن آموزش آزمون ،بسیاری از کشورها

شاخص ورودی کافی در نظر گرفته شد. به عنوان مناسب،  ۀمتوسط

های دولتی برای دانشجویان بنیان یافت همچنین یک نظام افراطی کمک

خواست در ،شدمی آزادی آکادمیک نیز بسیار ارج گذاشتهاز آنجا که و 

طلب گردید. افزون به اینکه دانشجویان  هااین کمک ازگشتبناچیزی برای 
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ای از افراد جوان را توده ،کردند، این نظامای را پیگیری میحرفه شغل و

دیپلمی بودند که ها گسیل داشت که فقط جویای دریافت به دانشگاه

 ،کرد. این روندگشایش می هاآن هایی را برای شغل خوب برایفرصت

، گزارش ۲۳0۴نیز بود. در انگلستان در سال  گذاراناستسیمورد تشویق 

 جهتها، مهارت تعلیمبرای تحصیالت عالی ”اظهار داشت که:  ۲رابینز

 .“مناسبت داشت عمومی نیروی کار ایفای نقشی در بخش

تعداد دانشجو آن بود که آموزش به یک کاال در انفجار پدیدۀ اثر اول 

 اساتید دانشگاهی و بابا  ترکم با ساعات تماس این روند .تبدیل شد

التحصیلی افزوده دورۀ میانگین فارغتوأم بود. ای های چند گزینهآزمون

التحصیل نشدند نیز فزونی گرفت. که هرگز فارغدرصد دانشجویانی  شد و

ها در امّا دانشگاهگرچه کیفیت تحت فشار شدید قرار گرفت، 

حتی ) موفقیت خود را نگه داشتند ،ار باالآموختگی با کیفیت بسیدانش

رای این امکان ب ،با مدیریتزمانی که کیفیت میانگین به زوال دچار شد(. 

اساتید خود )به  را باای تا زمان اضافه فراهم گردیدهوش دانشجویان با

 .داشته باشندهای آخر تحصیل( ویژه در سال

بندی نظام بودجه به ،انفجار در تعداد دانشجویانپدیدۀ اثر دوم 

ا و هگذاری دولت بر روی دانشگاهگردد. از آنجا که سرمایهدانشگاه باز می

ها ته بود، دانشگاهروندی بسیار صعودی یاف ،دیگر مؤسسات آموزش عالی

 ت دولتی قرار گرفتندهای قانونی نظارای تحت مراقبتبه صورت فزاینده

                                                      
1 Robbins Report 
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رو شدند. روبه بندی خوددجهدر نظام بو ایگیرانههای سختو با برنامه

یاد ، پایان آزادگی دانشگاهی را که بنبیشتربخشی تقاضا برای کارآیی و اثر

داد. آزادگی دانشگاهی این معنا را داشت که حداقل  نداروشنگری بود 

 را دتر بودنداراولویت هاآن از نظرهای پژوهشی که گستره بتواننداساتید 

آن بود که پیکرۀ دانش را فزونی دهد.  اهدانشگخود گزینش نمایند. هدف 

و این کار را با  دادرا در مجرایی قرار  ی پژوهشیهابودجه ،سپس دولت

 هب و پژوهشی را بررسی کردههای که پروپوزال رساندانجام به نهادهایی 

 .نددادتخصیص می ۀبودج ،هابهترین

ها دانشگاهوجب افزایش بوروکراسی در م ،درگیر شدن فزایندۀ دولت

ن ایها، ندای پانشگاهازه و پیچیدگی دشد. این روند همراه با افزایش اندا

 ایبرمدیریت دانشگاه به صورت نیمه وقت را به دانشگاهیان نوید داد. 

همۀ  بود و نیاز به مدیران تمام وقترویارویی با پیچیدگی و بوروکراسی 

 بور بودند تا زندگیاساتید مناسب این کار نبودند و یا این اساتید مج

 شغل مدیریت رها سازند. فقدان دانشگاهیان در مقابلآکادمیک خود را 

 موجب گردید ،بلندپروازیعدم حس استعدادهای مدیریتی و برخوردار از 

گزاران شهری پیشین، برای مثال، خدمت)ای که مدیران حرفه

د ن رونپدیدار شوند. یک اثر جانبی ای (مدیران حقوقی و گذارانسیاست

منصوب آن بود که زمانی که این مدیران به عنوان رئیس دانشگاه 

 سنّتی صورت به هازیرا رؤسای دانشگاه ؛شدندنیز میشدند، استاد می

استاد بودند و با معکوس کردن این منطق، مدیران منصوب شده به عنوان 
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 بودند. این روند موجب کاهش شأن وبایست استاد میمی ،رئیس دانشگاه

 ای شغل خوبی راها در جامعه شد. مدیران حرفهمنزلت اساتید و دانشگاه

فراهم کردند ولی نتوانستند رهبری علمی دانشگاه را به دست  برای خود

: ۲ویگفتۀ لوسی کل او بر اساس گیرند. دیگران نیز کارها را آشفته کردند.

ی صنامیمون مدیریتی دست سوم را که بخش خصو الگوهایها دانشگاه”

ت بدی پیاده را نیز به صور این الگوهاوارد کردند و  ،به دور انداخته بود

 با واژۀ هاآن از کارخانه نگریسته شد و ، بسانهابه دانشگاه “نمودند.

گیری مقاالت چاپ شده و ارجاعات اندازهکه با تعداد “ وری پژوهشیبهره”

ا اد دانشجویان ب. به زبان کوتاه، انفجار تعدخودستایی گردیدگردید می

ها، بوروکراسی، زمان مدیریت و نی در درگیر شدن دولت در دانشگاهفزو

روی مدل  برپیچیدگی و نیاز به حفظ کارآمدی، فشارهای مضاعفی را 

 فرود آوردند. ،کردزیست می ۲۳0۲ا که تا پیش از دهۀ هسل دوم دانشگاهن

 

 : جهانی سازی3

که اثر شگرفی را بر روی  بودجهانی سازی پدیدۀ  ،نوینسوم روند 

زبان انگلیسی تا های جامعه فرود آورد. ، همانند دیگر بخشهادانشگاه

اینترنت، به عنوان زبان جهانی جدید )زبان فرانکی(  وجود به دلیل حدی

ود. ممعرفی شد که ارتباطات و یافتن منابع را به صورت عظیمی تسهیل ن

یی جاجابهو ارتباطات، های سفر به دلیل شیب تند کاهش هزینه

                                                      
1 Lucy Kellaway 
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رون های بیافزایش یافت و تحصیل در دانشگاهدانشجویان و دانشگاهیان 

مللی ال. برای مثال، کارگاه مشاورین بیناز خانه در جریان اصلی قرار گرفت

ک فرصت گردهمایی را میان مسکو، ی (ICEF)۲آموزش و نمایشگاهی 

ارائه  ۲۲۴دانشجو و  ۴۱7۴ ها و دانشجویان بالقوه فراهم آورد کهدانشگاه

به خود جلب نمود. کارکنان  کشور و چهار قاره ۲۳از آموزش را  دهندۀ

ها موجب گردید که ال شدند. همۀ این جریانسیّ دانشگاهی نیز بیشتر

 دتوانستنمی هاافزایش یابد. شاید هنوز دانشگاه هارقابت میان دانشگاه

 ولی دانشجویان جذب نمایندلیسانس را از منطقۀ خود مقطع دانشجویان 

ها به ، در جستجوی بهترین فرصتهااین دانشگاه نیز کارکنان تر وکهنه

ها تحت فشار قرار دانشگاه های دیگر چشم دوختند. در نتیجهدانشگاه

گرفتند که دروس را به انگلیسی ارائه دهند و این خود موجب فزونی در 

درجات ها تر شد زیرا دانشگاهاین رقابت افزوده دید. در اروپارقابت گر

 های دیگر مورد تأیید قرار داده وسانس و فوق لیسانس را از دانشگاهلی

 ،فرآیند این .نامندمی ۱“بلونیا فرآیند”پذیرفتند. این را به نام می را هاآن

 هاتأمین هزینهدانشجویان و دانشگاهیان و همچنین بسیاری از یی جاجابه

هش پژونیز و المللی بین سطحدر  را بر روی تحصیل گذاریسرمایهجهت 

 تسهیل نمود.به مقدار عظیمی  را

 

                                                      
1 International Consultants for Education and Fairs 
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 ای: پژوهش میان رشته4

چالش چهارم بر روی مدل دانشگاه نسل دوم از فزونی در 

پدیدار  ۲۳0۲آمد که در دهۀ  ای حاصلند و نیز میان رشتههای چپژوهش

 شدای انجام میشتهبه صورت تک ر های علمیپژوهشنخست، در شدند. 

بود. در پژوهش و توسعۀ چند  اخه از علمش که شامل به کارگیری یک

 با یکدیگر ،ا طراحییعلمی، فناوری  ۀ، دو و یا چند رشت(R&D) ۲ایرشته

پژوهش و توسعۀ  کنند.کار می به صورت مکمل ولی جدا از یکدیگر

طراحی است  های علمی، فناوری و یاشامل یکپارچگی رشته ۱ایرشتهفرا

کنار در  میزیک دور در از آغاز کار های متنوع که در این مورد، رشته

، ۴ایرشتهمیانتوسعۀ  در پژوهش و نشینند. در نهایتمییکدیگر 

با یکدیگر کار  های گوناگونهدانشمندان، مهندسان و طراحان رشت

ستند. ینوابسته به افراد  دیگر یک به یک هاکه رشته ایگونهکنند به می

را دارد  “انسان رنسانسی”به بازگشت  مای پیامیان رشته ۀپژوهش و توسع

ای دوران همبولتی فنا رشتهگرایی و پژوهش تکزمان تخصصکه در 

 .گردید

ای های میان دانشکدهای، تیمبرای توانمندی پژوهش میان رشته

 ؛بودندها مخالف با دانشکده ویدر سها این تیمبرقرار شد که اغلب 

ار ساخت ،هنوز قدرت را در دست داشتند. به زبان کوتاه هایی کهدانشکده

                                                      
1 Multidisciplinary 
2 Transdisciplinary 
3 Interdisciplinary 

www.takbook.com



 و دانشگاه کارآفرین دانشگاه نسل سوم 92

ل شکبایست میدانشگاه همبولتی آماده برای این گونه پژوهش نبود و 

 گرفت.مورد جستجو قرار میسازمان نوینی 

 

 : فزونی در هزینة پژوهش مرزشکن9

است که  رآوشگفتنسبتاً ارزان بود.  ۲۳0۲در واقع پژوهش تا دهۀ 

الزم بود تا  ۲۳۴۲ببینیم تجهیزات ناچیزی برای دانشمندان برتر در دهۀ 

ای الزم آمد، رشتهند. در زمانی که پژوهش میانآوربه دست  نوبل را ۀجایز

به  ،دستیاران به تعداد انگشتان دست متشکل ازهای پژوهشی اندازۀ تیم

ونه که . همانگتغییر یافتاز متخصصین بسیار کارآزموده  تربزرگ هایتیم

 یهای برتردید، این خود موجب شد که دانشگاهدر فصل بعد خواهیم 

 ولتدسطح در فراتر از  ،مانند دانشگاه کمبریج در جستجوی منابع مالیه

های زیرا بنگاه های نوینی را خلق نمودفرصت د. این شراکت جویی،نبرآی

 اک گذارند.بزرگ تمایل داشتند که منابع خود را به اشتر

 

 های تخصصی: پدیداری پژوهشکده6

 R&D ۀآمد که با پدیداری پژوهشکدپدید چالش ششم از رقابتی 

. خیزش نموددر آلمان  Fraunhofer Gesellschaftکاربردی مانند 

ها، نقل و دیگر بخش سالمت، حمل وهای دفاعی، کشاورزی، بخش

انداختند.  راه های کاربردیپژوهش جهتهای خود را پژوهشکده

را در مقیاس انبوه آغاز کردند و  R&Dهای های صنعتی، فعالیتتعاونی
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که  نمودندهای کاربردی هدایت های بنیادی را در کنار پژوهشپژوهش

آغاز  ۲۳۲۲. این روند از حوالی شدندجایزۀ نوبل منتهی  کسبحتی به 

ی تمایلها د. دانشگاهگردیی دوم بسیار نیرومند شد و پس از جنگ جهان

 به ایفای نقش در علم و فناوری کاربردی نداشتند و همچنان در دانش

ی و پژوهش محض غرق بودند. مرز بسته میان کار دانشگاه هدفِبی

ها و بنیادهایی که توسط دولت تأمین مالی کاربردی که توسط بنگاه

شدند پابرجا ماند. رقابت میان بنیادهای نوین پس از جنگ جهانی دوم می

جهت  ،۲انس فضایی اروپاو آژ ERN)(Cناسا، سرن  جاد شد؛ برای مثالای

ای برتر در بیرون از ه. پژوهشندهای برتر، بسیار جدی بودانجام پژوهش

ها، اغلب در قراردادهای هر چند که دانشگاه ؛شدها انجام میمرز دانشگاه

د ایجاهمانند موج  ،کردند. این توسعهمی فعالیتها دست دوم این پژوهش

ها در برابر زمانی که دانشگاهیعنی  ،بوددر قرن هجدهم  نهادهای جدید

 .کردندمقاومت می شدندمی نوسازی علومی که در سراسر جهان پخش

 در یک فراگرد:

تا  هستنداروپایی به صورت یک گروه، ناتوان های دانشگاه”

 کارآیی اقتصاد فقیر ای را که برای بهبودانرژی خالق و عقالنی

مراکز دارای  هاآن فراهم آورند. تعداد کمی از استقاره الزم 

ها را از المللی برای پژوهش تعالی بوده و بهترین نخبهینب

هر دو امر آموزش و در  هاآن . تالشنندکسراسر دنیا جذب می

                                                      
1 European Space Agency 
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ناامید  به صورت ، به صورت جدی و در بسیاری از مواردپژوهش

 “.است روروبه محدودیتبا  ،فقدان منابع ه دلیل، بایکننده

 باشندمی ۲های گزارش اخیر مرکز تحول اروپاییگیریها نتیجهاین

ه دالیلی ک، این گزارش بر اساس .(است یانگلیس ۀکه یک اندیشکد)

 باشند:های اروپایی از راه خود منحرف گشتند به شرح زیر میدانشگاه

 بودند که  هانارسایی در تأمین هزینهها به صورت جدی دچار آن

رت گستردۀ نخبگان دانشگاهی شد )ایاالت متحدۀ جموجب مها

کند؛ اروپا ها میخود را صرف دانشگاه GDPدرصد از  0/۱آمریکا 

 نصف این مقدار را تخصیص داده است(.

 منظاهای اروپایی اتونومی محدودی دارند و از بسیاری از دانشگاه 

 در رنجند. یضعیفحاکمیتی 

 کند. منابع در دسترس به های برتر را خلق نمیدانشگاه ،اروپا

شود که قابل دانشگاه پخش می ۱۲۲۲یان تقریباً صورت ضعیف م

پژوهش محور در ایاالت  ۀدانشگاه برجست ۲۲۲از  ترکم مقایسه با

 باشد.متحده آمریکا می

دانشگاه در ایاالت  ۴۲۲۲ظ شوند حدود ها هم لحا)چنانچه کالج

 دارد(.متحدۀ آمریکا وجود 

دازۀ ان به اروپاییهای کند که دانشگاهگزارش به این موضوع اشاره می

ت مشارک ،های جاهای دیگرها، در مقایسه با دیگر دانشگاهکافی با شرکت

                                                      
1 Centre for European Reform 
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ۀ حکومتی و سیاسی اتحادیمتفاوت کنند. این گزارش، خواستار نگرش نمی

 اروپا است.

د دانشجویان، داتیپ همبولتی دانشگاه، تحت وزن انفجار در تع

 ایهای دولتی بر آموزش، خیزش پژوهش میان رشتهبوروکراسی، سیاست

. آغاز به تغییر کرده است ،های تخصصیو فزونی در رقابت میان پژوهشکده

گیزند و نیز انتعدادی از روندهای نوین که خود چالش بر ،در همین زمان

 فرصت آفرین، در حال پدیدار شدن هستند.

 

 های فعالیت اقتصادی نوینه عنوان گهواره: دانشگاه، ب1

های از قلب دانشگاه (IT)های فناوری اطالعات پدیداری شرکت

تنفورد، اولین روندی است که و دانشگاه اس MITآمریکایی همچون 

این روند نشان داد که  د.ندها فراهم آورهایی را برای دانشگاهفرصت

 نوینِ محورِهای فناوریخوشهگهوارۀ به صورت توانند ها میدانشگاه

یۀ رشد چنان به پا هااین بنگاهشوند و بعضی از  تبدیل ،های اقتصادیبنگاه

 اند. چنینهای جهان قرار گرفتهین شرکتتربزرگ اند که در میانرسیده

 هایمنعقد کرده و شغلها هایی، قراردادهای پژوهشی را با دانشگاهشرکت

ت حیات متفاو ،رونداین کنند. تگان خلق میشی را برای دانش آموخچالپر

های و دانشگاه عرضه نمود های پویای کنونیی را به دانشگاهو جدید

 هاکنند. دولتپیروی حمایت دولت  با ،کنند از این رونداروپایی تالش می

 که)اشتغال عظیم نهادهای آکادمیک ایجاد های اقتصادی و سودمندیاز 
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. امروزه تقریباً هر دولت اروپایی و اندآگاه شده (دارند سونگری به بازار

“ علوم راهبردی”، علوم زیستی و دیگر ITبرای  مستقل ، یک نهادییآسیا

یابد؛ شتاب، توان و تکانه خود را می در برنامۀ خود دارد. این روند پر را

را برای صنعت و ها، کارکنان خوبی نشگاهجامعه خواستار آن است که دا

تربیت  (ترجیحاً با پتانسیل رشد باال) های فناوری محوربنگاهدولت و نیز 

اینکه چگونه زیرساخت نوآوری را  پیرامونها نمایند. بسیاری از دولت

 هایی که علوم پایهآژانس ت نهادها وهمچنین دربارۀ کلیّ ،بهبودی دهند

 هاند. چنین تجزیمطالعه کرده ،دهندرا با کاربردهای نهایی پیوند می محض

مۀ هآورند که های نوآوری فراهم میهایی، بنیانی را برای سیاستو تحلیل

 اند.را آغاز کرده هاها این سیاستدولت

 

 : همکاری با صنعت8

های خود را برای صنعتی، برنامه R&Dهای بسیاری از سازمان

های دانش محور، بخشی از اند. بنگاههای بنیادی منحل کردهپژوهش

ه ها نیاز داشتند که پدیدند. زیرا این بنگاهدادبنیادی را انجام میهای پژوهش

را در سطح پایه درک نمایند تا بتوانند موقعیت خود را تثبیت و گسترش 

های بنیادی پژوهش“ آزاد”ها آغاز به گریز از بخش دهند. هنگامی که شرکت

 هانآ ادیهای بنیکردند، دریافتند که مقیاس انجام بخش مورد نیاز پژوهش

. آیندبرهای دیگر حلراه اجازه یافتند تا در جستجویدیگر کوچک گردیده و 

ضروری به نظر  ،ی آکادمیکهااین موضوع موجب گردید که همکاری با نهاد
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های بنیادی با سطح هایی که پژوهشهایی با دانشگاهچنین شرکت آید.

ها ن، این دانشگاهر ایبهمکاری خواهند کرد. افزون  دارند یژرف و چشمگیر

 ۀدفتر توسعصورت به صورت روزافزونی به  ،“ترکوچک”های و دانشگاه

ند مهایی که از خبرگی بهرهدانشگاهنمایند. می عملتر های کوچکشرکت

ز های چشمگیری را اسودمندی دانند چگونه بازی را دریابند،بوده و می

 .دارنددریافت میها به منابع و دانش شرکت یابیدست

 

 : خیزش کارآفرینی5

بحث ی است. دیگر سو با کارآفرین، هماقلیم فرهنگی جهان امروز

سازی خود به خرج دیگران غنی ی جهتابزار کارآفرینی به صورت

 خواهندمی ،. بسیاری از افراد جوان، هر چند که همه نهشودنگریسته نمی

. اشندب تربزرگ بنگاهای در چرخ یک زندگی خود را بسازند تا اینکه دندانه

در صنعت، دانشجویان در استخدام  جویا شدن جهتافزون بر  ،در نتیجه

خود، فعال هستند. چنین  محور با مالکیتفناوریی هاخلق بنگاه

باید دست نتوانند خیلی موفق باشند. کشورهای آسیایی نیز میهایی بنگاه

رئیس  ۲شون فونگکم گرفته شوند. یک روح کارآفرین نوینی وجود دارد؛ 

ت د. یک شرکنامیی پاردایمی میجاجابهن را یک دانشگاه ملّی سنگاپور، آ

در  در فلورانس المللی زمین شناسیبین ۀسی و دومین کنگردر کننده 

 حس کنجکاوی”چنین نوشت:  ۱تایمز مالیای به در نامه ۱۲۲۳سال 

                                                      
1 Choon Fong 
2 Financial Times 
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های سخنرانیآمد. بر عکس، بود، سرگرمی بود و این از چین می موجود

 داده شده بودند ولی چیزی لنما آمریکایی و اروپایی به زیبایی صیقخوش

 چیزی بودند که زمین شناسان به آنها در نهان نداشتند. بسیاری از این
۲SOS )گویند.می )همان چیزهای کهنه“ 

 

 چکیده: دورۀ گذار دوم

های دانشگاهکه اشاره کردیم  هاآن روندهایی که در بخش پیشین به با

توان نتیجه گرفت که دادند میرانش می نسل دوم را به سوی تغییر

 “دورۀ گذار دوم”تند که به آن در یک وضعیت گذار هس اکنونهم هادانشگاه

، شبرداری از دانهایی برای تجاری سازی یا بهرهبا مدل هاآن گوییم.می

منظور جذب بیشتر و های بازاریابی به ساختارهای سازمانی جدید، فعالیت

یابی )جذب اوقاف و های نوین سرمایهبهتر دانشجویان و کارکنان و شیوه

های دانشگاه”، خود را هاآن کنند. بعضی ازتجربه کسب می موارد مشابه(

د. کننگونی را از این عنوان استخراج مینامند و معانی گونامی“ کارآفرین

سیر جانبی در عملکرد اصلی مصورت یک هنوز به  دانش،مندی از بهره

 ،. فرض ما بر این است که روندهاشودنگریسته میپژوهش و آموزش 

ها در حال دهند و مدل نوینی برای دانشگاههمگرایی را از خود نشان می

همانند آنچه که در دورۀ گذار اول مشاهده کردیم. در هر  ؛گیری استشکل

ندی پدیدار شد که ل قدرتمصورت، دانشگاه همبولتی به عنوان مد
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به ارمغان آورد و برای دو سده داری را برای جامعه سابقهغیر هایسودمندی

توانیم پیرامون مدل جدیدی که از مدل میفقط ، ما اکنونهم برجا ماند.پا

. هر چقدر تصوراتی را داشته باشیمشود همبولتی پدیدار میبحران زدۀ 

های موفق در ی زیادی از دانشگاههاروندها تحت مشاهده قرار گیرند و مثال

پیرامون مدل در حال پدید  ایهوشمندانه تصورات، قرار گیرنددسترس 

 .یافت که ما تالش خواهیم کرد در فصل بعدی به آن بپردازیمتوان می

کرده  یساز یدهها را چکسه نسل دانشگاه هاییژگیو ۱-۲ تصویر

 است.

 

 

 های گوناگونهای نسلدانشگاههای : مقایسۀ ویژگی۱-۲تصویر 
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 فصل دوم

 1های دانشگاه نسل سومبرجسته نقش

  

                                                      
1 Wissema, Johan G. Towards the third generation university: managing the 

university in transition. Edward Elgar Publishing, 2009. 
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 پدیدۀ کمبریجی

سوم،  نسلدر نقطۀ آغازین اندیشیدن پیرامون نقش و شکل دانشگاه 

 ۲کمبریج شایرنجام یافته در منطقۀ اهای که به توسعهاجازه دهید 

ر، در پناه پدیداری قابل توجه صنعت با فناوری برت نظر بیفکنیم.انگلستان 

 این بخش که از فقیرترین مناطق انگلستان بود به دومین منطقۀ ثروتمند

تمانی با گف فرآیند العاده در نتیجۀتبدیل شد. این تغییر خارق این کشور

ی در یاببا هدف برتری روی داد که خود این دانشگاه نیز دانشگاه کمبریج

 فرآیند بود. این دومدرنیزاسیون  فرآیند در حال گذران ،سطح جهانی

 هایی همچونهر چند که دانشگاه ؛نامنددگردیسی را پدیدۀ کمبریجی می

MIT ریج پیش از کمب هایی راو دانشگاه استنفورد در آمریکا چنین توسعه

زیرا پدیدۀ  ،گزینیمما کمبریج را به عنوان مثال برمی .شاهد بودند

تر اجتماعی و سیاسی گسترده ۀبخشی از توسعبه عنوان کمبریجی، آشکارا 

 .شدقلمداد می

یشه ردانشگاه زایشی های فناوری برتر، از فعالیتبا پدیداری صنعت 

یده کش روزافزون پویا و علمیکارآفرینانی که به محیط  یافت و همچنین

همچون هایی شرکت بارا  کمبریجهای زایشی فعالیت توانمی شدند.

                                                      
1 Cambridgeshire 
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)پسر  ۱توسط هوراس داروین ۲۸۸۲که در سال  ۲کمبریج اینسترومنتز

در پیوند با  ۲۸۳0که در سال  ۴چارلز داروین( و شرکت پای رادیو

کترونیک توسط شرکت ال ۲۳0۲)در سال کمبریج  ۳آزمایشگاه کاوندیش

از جنگ  پس . اینمودردّیابی ن ندتأسیس شدفیلیپس تحویل گرفته شد( 

ته های انجام یافبرداری از توسعهبه بهره های دیگربنگاه بود که جهانی دوم

 یکدر . کمبریج روی آوردند ،در الکترونیک که در جنگ رخ داده بودند

بنگاه  ۱۲، ۲۳7۲. در سال هیچ صنعتی قرار داشتمکان روستایی، بدون 

بزرگ های . بالفاصله پس از آن، موج جدیدی از بنگاهموجود بوددر آنجا 

ها(. و دیگر بنگاه 0، آکورن کامپیوترز۱رسینکلی ،ARCپدیدار شدند )مانند 

نعتی جدید فعالیت صدارای ، کمبریج یکی از سه خوشۀ ۲۳۸۴در سال 

رار قهای دیگر در غرب لندن و اسکاتلند مرکزی خوشه ؛در انگلستان بود

 :داشتند

ایۀ پدر اطراف کمبریج بر چند صد بنگاه با فناوری برتر کوچک

 هاآن ونق یافتند که تعداد زیادی ازها و مردمان مبتکر رایده

 دانشگاهی بودند. کمبریج اولین دانشگاه در بریتانیا بود )همانند

ارک پجذب های با فناوری برتر را بنگاهمریکا( که استانفورد در آ

ریاضیات و های علم و فناوری کرد. عمدۀ این کارکنان از بخش
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کامپیوتر و نیز از مرکز طراحی مجهز به کامپیوتر که توسط 

یعنی جایی که )آمدند شده بود می گذاریسرمایهدولت 

ود های ختا بنگاه آزاد شدندسر پول،  ین خسته از نزاع برمهندس

محصوالت که سازندۀ  ۲در کمبریج، شرکت پای (.را بنیان نهند

را  ۱ایلدچالکترونیک بود نقش نسخۀ بومی سیلیکون والی فیر

ی د فراوانمهندسان با استعداد و ناخشنو ،این شرکت .بازی کرد

های های کوچک رها ساخت. آزمایشگاهرا داشت که برای بنگاه

 ۱۲بیش از  .بود دادهکارآفرینانی را پرورش  ،پژوهشی تجاری

شرکت توسط افرادی که مجموعۀ مشاورین کمبریج )بنیان 

توسط سه دانش آموخته که پس  ۲۳0۲گذاشته شده در سال 

 ،از خدمت در جنگ جهانی به کمبریج بازگشتند( را ترک کردند

های زایشی این مجموعه، شکل گرفتند. در میان شرکت

 توسط مدیر مشاورکه  بودآزمایشگاه تحقیقاتی قراردادی دومی 

تبدیل  آفرینانکه به مهد پرورش کار شد اندازیراه PAشرکت 

 شد.

 یمجلۀ اکونومیست است که توسط فرد یدبیرگفتار فوق از بخش سر

در  ،۴نورمان مک کرییعنی ناشناس ولی بدون شک توسط معاون سردبیر 

شرکت در کمبریج کار  ۴0۲، ۲۳۸7نوشته شده است. در سال  ،۲۳۸۴سال 
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که در  مشاورتیهای توسط یا از طریق شرکت هاآن کردند. بسیاری ازمی

قرار دادن مغزهای دانشگاه کمبریج در مسیر حل ”با هدف  ۲۳0۲دهۀ 

های خلق گردیدند. این شرکتبودند بنیان یافته “ مسائل صنعت بریتانیا

، ۲ولوژی، ساینتفیک ژنریکستکن PAای شامل مشاوران کمبریج، مشاوره

بودند. کمبریج یک مکان شبکه سازی است و این شبکه  TTPو  ۱آنالیسیس

های نوپا که شکست شرکت ییک تور ایمنی را برا ،ارتباطات فردی

اکوسیستم نوآوری و  این را ،آورد. بعضی از افرادفراهم می خورندمی

ن کارآفریفرد ه این دهد کنامند. تجربۀ کمبریج نشان میکارآفرینی می

 اکنونهم .دهداز خود نشان میرا  یبزرگ گذاریای است که اثرزنجیره

)منطقۀ اطراف “ ۴تکنوپول کمبریج”صنایع با فناوری برتر در مورد از  ۴۲۲۲

 ،( وجود دارند. این صنایعرسمیۀ غیرسامان یافت ۀکمبریج و نام یک شبک

 کرده که اشتغال ایجادنفر هزار  0۲رای حدود تقیم را باشتغال مس

درصد از این  ۳۸ حضور مستقیم حدود دو برابر این میزان است؛غیر

که فقط  هر چند ؛استهای جدید به دلیل وجود دانشگاه در آنجا شرکت

. افزون بر نداشده اندازیراه توسط خود دانشگاهها از این شرکتدرصد  ۲۲

های دهای عملیاتی یا فعالیتبزرگ، واحالمللی بینهای این، بسیاری از بنگاه

R&D مایکروسافتند که شامل فیلیپس، خود را در این منطقه دار ،

 شوند.ها می، نوارتیس و بسیاری دیگر از شرکتموتوروال، نوکیا
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2 Analysys 
3 Cambridge Technopole 
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ها درگیر نبود. دانشگاه کمبریج به عنوان یک نهاد در این فعالیت

کمبریج یک دانشگاه پژوهشی کالسیک بوده و هست که دانشگاهیان و 

 ،آورد. این دانشگاهیافته را از سراسر دنیا گرد میدانشجویان گزینش 

جایزه( را در دنیا  ۸۴، ۱۲۲۸نوبل )تا سال  ۀباالترین تعداد برندگان جایز

را  های خودوین، تئوریو نیز یک تاریخ باور نکردنی را دارد. نیوتون و دار

شکاف داد )در  م را در آنجاتبنیان نهادند؛ رادفورد، اولین ا در کمبریج

چک انگیزی کوهنوز آنجا است و به صورت شگفتکه  آزمایشگاه کاوندیش

را کشف  DNAای ساختار حلزونی دو رشته ۱و واتسون ۲(؛ کریکباشدمی

اهی مورد لعنت و نیست که تجارت در چنین دانشگ آورشگفتکردند. 

 تکفیر قرار گرفت. جستاری از همین مقاله:

در های خود را که شرکت او عمدۀ پژوهش ۴لرسرکلیوسینک”

گوید که دیدگاه و منش نسبت به می ،دهدکمبریج انجام می

 ،کرد آغاز به کار ۲۳07در زمانی که او در سال  ،کسب و کار

، هنوز خلق ثروتضد  . تعصب بریتانیایی برتفاوتی نداردچندان 

 ب وحتی در کمبریج زنده است. فقدان یک دورۀ مدیریت کس

 “آور است.به صورت مطلق تأثر ،(۲۳۸۴شگاه )در سال کار در دان

 ۲۲۱۲۲توسط اندازه است و با وجود اینکه کمبریج یک دانشگاه م

 ۱۲۲۲ ،دانشجوی فوق لیسانس به باال 0۲۲۲ ،سانسلیمقطع  دانشجوی
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ل کارمند پشتیبانی )آمار سا ۴۱۲۲کارکنان پژوهشی و دانشگاهی و فرد 

در هنر را ها ها و تخصصای از دانشکده( دارد، این دانشگاه گستره۱۲۲0

د بیمارستان بیمارستانی دانشگاهی، ماننو علوم شامل تسهیالت 

ی ایدهد. دانشگاه کمبریج ساختار قرون وسطرا پوشش می ۲بروکآدن

ثر دانشجویان و ن به معنای آن است که اکخود را حفظ کرده است و ای

را  آموزانۀ اضافیهای مستقل جای دارند و دانشجویان کارکنان در کالج

ها کنند. گاهی کالجوارباری و خوابگاهی دریافت میافزون بر تسهیالت خ

ا این کار رکنند که ها عمل میبه عنوان آغازگر علوم جدید و دیگر برنامه

همچنین  هاآن .دهندهای اهدایی انجام میسوی کمکبا تأمین هزینه از 

هشگران صنعتی که در منطقه کار به عنوان پیوند کارکنان دانشگاه و پژو

ریجی ز تیم کمبنمایند. برای مثال پژوهشگران بلند پرواکنند، عمل میمی

ها دعوت گردیده و بدین طریق در جامعۀ دانشگاهی به کالج مایکروسافت

 شوند.می جذب ،این کالج

در  و برنامۀ مدرنیزاسیون خود را آغاز کرد ،دانشگاه ،۲۳۳۲در دهۀ 

ه کگردید تمام وقت منصوب به صورت دانشگاه  قائم مقامنیز  ۲۳۳۲سال 

ن یاین جایگاه در پیش از اکرد؛ یقت نقش رئیس دانشگاه را ایفا میدر حق

به صورت نیمه وقت در یک دورۀ  ،هازمان توسط سرپرست یکی از کالج

 ۱شد. دومین معاون دانشگاه تمام وقت، سرآلک بروارزدو ساله اشغال می

بروارز( همکاری با  اکنونهم ؛۱۲۴۲تا  ۲۳۳0)معاون دانشگاه از سال 

                                                      
1 Addenbrooke’s Hospital 
2 Sir Alec Broers 
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 “آزادی دانشگاهی”پیرامون  ایدهدانشگاه را در سطح گسترده آغاز کرد. 

صنعت، یک بخش ضروری در با  همکاری کهدیدگاه این  جای خود را به

اهداف علمی و نیز اهداف مالی جهت برآورد ای دانشگاه راهبرد توسعه

ار ای بسیبه سرمایه ،در پژوهش برجسته بودن نقشِ ابقاء. ، اهدا کرداست

 نیاز داشت: دادمی فراتر از آن چیزی که دولت

گذاری از سوی شوراهای پژوهشی دانشمندان برجسته، سرمایه”

زار از انگلستان را راهبردی ناکافی، بیش از حد تساوی طلبانه، بی

ریسک و کوتاه مدت احساس کردند. این شوراها به ندرت، اگر 

ون ته در بیرسپژوهشگران برج رنگوییم هرگز، سرمایه را در اختیا

 ،در حالی که صنعت ؛دهندمی قرار هاۀ آنیافتسامانهای از گستره

تر است، از همه مهماقدامی آماده شده  برای چنین بسیار خوب

 .“نمایدگرفته و اعالم میسریع تصمیم خود را  ،صنعت این که

های بزرگ با فناوری ا دانشگاه با این واقعیت که شرکتهمکاری ب

به منظور کاهش تحقیقاتی )های پژوهشی بنیادی خود را برتر، فعالیت

هۀ د رو شد. در حقیقتروبه با اقبال ،به بیرون واسپاری نمودند (خانگی

های های تحقیقاتی خانگی برای شرکتفعالیت کاهش تند در ۲۳۳۲

ه ک آن چیزی استبرای این واقعیت نمونه بود. یک پیامد  را شاهد بزرگ

یک  ،. در این شکل از کاره استمعروف گردید ۲“پژوهش النه گزیده”به 

ند. وشمکان میهم تیم از پژوهشگران یک بنگاه با پژوهشگران دانشگاهی

                                                      
1 Embedded research 
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شود. اه اهدا میدر این پیوند، کمک بالعوض نیز از سوی شرکت به دانشگ

و، ، گالسکمایکروسافتهای پژوهشی را با نامهدانشگاه کمبریج، موافقت

 ،BPرولزرویس، هوفست، هیتاچی، توشیبا، اسمیت کلین بیجام، یونی لور، 

ای پژوهش میان رشتهمنعقد کرده است.  هاآموکو، سیکو و دیگر شرکت

برای مثال، در یک کرسی جدید پیرامون مواد پزشکی،  .بسیار مهم گردید

دانشکدۀ پزشکی، دانشکدۀ دامپزشکی، بخش مهندسی و پژوهشکدۀ 

 کنند.با یکدیگر مشارکت می فناوری، زیست

به دلیل )دانشگاه  همزمان با سرعت گرفتن همکاری با صنعت، به

 های دولتی جدید پیشنهاد شدای از گرانتمجموعه (تجربه و شهرت آن

های پایۀ مناقصهها نداد بلکه بردانشگاه ۀم)نظام، پول را به نسبت به ه

ای و اجازه داد تا بهترین پیشنهادات مناقصه این امر انجام گرفترقابتی 

میلیون پوند داد و دیگری  ۲۲۲یک صندوق به ده دانشگاه  برنده شوند؛

 دانشگاه واگذار کرد(. ۲۱۲وند را به میلیون پ ۲۲

داری )وزیر رئیس خزانه ۲۳۳7در سال ، ۲هنگامی که گوردون براون

توان تبدیل ”مالیه( شد، در گزارشی به هیئت دولت چنین بیان کرد: 

های تجاری در اقتصاد فرآیند اکتشافات علمی به محصوالت تجاری و

ال انتق”ریخی دارد زیرا این بیانیه اهمیت تا “دانش بنیان حیاتی است.

را سومین هدف رسمی نهادهای آموزش عالی پس از  “فناوری به جامعه

 بنیان گذاشت. ،پژوهش و آموزش

                                                      
1 Gordon Brown 
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صندوق  ایجادای از اقدامات شامل چنین در این گزارش، گسترههم

آموزش عالی به  یابیدستو سپس صندوق  (HEIF) ۲نوآوری آموزش عالی

جهت فزونی پیوندها میان آموزش عالی  ،(HEROBC)۱کسب و کار و جامعه 

ی تأمین توسط خزانه دار هاکسب و کار اعالم گردید که همۀ این صندوق و

 ها، هشت مرکز کارآفرینی خلق شد که یکی ازمالی شدند. با این صندوق

های زون بر این، پول جهت تأسیس صندوقدر دانشگاه کمبریج بود. اف هاآن

و دفاتر انتقال  ۴چالشی دانشگاه(های های نوپا )صندوقحمایت از شرکت

دانشگاه کمبریج، مرکز کارآفرینی،  ۲۳۳۳فناوری تخصص یافت. در سال 

صندوق چالش، دفتر ارتباط شرکتی و دفتر انتقال فناوری خود را در یک 

مرکز رشد، صندوق  ،۳بنیاد مستقل جدید ادغام کرد: بنگاه اقتصادی کمبریج

 ،همچنین این بنگاه نماید؛های نوپا و آموزش را فراهم میحمایت از شرکت

دانشگاه  فنیخدمات شرکت ”دانشگاه را از طریق  IPR کریف یحقوق دارای

های تجاری برای فعالیت یسانسنو به عنوان ر مدیریت کرده ۱“کمبریج

های هناماین نهاد، موافقتنماید. بدین سان وابسته به دارایی فکری عمل می

یا آکند که های جدید کمک میبه خلق بنگاهو  ها را به اتمام رساندهپروانه

پس از “ بریجگاه کمبن”پایۀ دارایی فکری دانشگاه باشند و یا نباشند. بنیان بر

ای همچون تأسیس پارک علم کمبریج توسط کالج های اولیهفعالیت

                                                      
1 Higher Education Innovation Fund 
2 Higher Education Reach-out to Business and the Community Fund  
3 University Challenge Funds 
4 Cambridge Enterprise  
5 Cambridge University Technical Services Ltd 
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انجام پذیرفت. پارک علم کمبریج اولین پارک علمی  ۲۳7۲در سال  ۲ترینیتی

شرکت با فناوری برتر را در خانه خود دارد  7۲ اکنونهم در انگلستان بود و

فرد را به اشتغال واداشته است. همچنین پارک علم کمبریج،  ۱۲۲۲که 

را  ۱“مشاوران کمبریج”ای همچون های اجارههای زایشی از شرکتشرکت

های فناوری خصوصی با تأسیس پارک اقدام ابتکارانهخود جا داده است.  در

، پارک ۱، پارک علم ملبورن۳، گرانتا پارک۴براهامبازیستی مانند مرکز رشد 

 دنبال شد. “پارک پژوهشی کمبریج”و  0فناوری پیترهوس

 ۲۳۸7در سال  7جانسنت  کار توسط کالج اولین مرکز رشد کسب و

 اولیه تأسیس گردید. مرکز نوآوریهای دانش بنیان در مراحل برای شرکت

 ی کنفرانس وهاتسهیالت مشترک مانند اتاق و ، مکان استقرارسنت جان

کسب و کار رایگان است.  در موردمشاوره  ارائه کند.رستوران را فراهم می

 یدهسازمانی را یهابرنامه ،دانشگاهی و پیکرۀ دولتیهای مرکز با بخش

کسب و کار  ۸ایشتهفر ۀیابی به سرمایه از طریق شبکند و در دستکمی

 د.رسانیاری می ،مخاطره آمیز ۀهای سرمایو صندوق

نفر را به اشتغال درآورده  ۱۲۲شرکت را در خود جا داده و  0۱ ،مرکز

درصد رسیده  ۳۲ها به پنج سال، نرخ شانس بقا برای شرکتطیّ  است.

                                                      
1 Trinity College  
2 Cambridge Consultants 
3 Babraham Bioincubator 
4 Granta Park 
5 Melbourn Science Park 
6 Peterhouse Technology Park 
7 St John’s College 
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مشابه در منطقۀ  یکسب و کارها این میزان برای ،مقایسه جهت .است

نرخ  ،صورت عمومی در انگلستان و به است درصد ۱۲کمبریج حدود 

باشد. در میدرصد  ۳۱کسب و کار فضای ها در شرکت یشانس بقا

و  ای کسبفرشته” های به خوبی بنیان یافتۀآن، گروهکمبریج و اطراف 

و  ۱ای کمبریج، گروه سرمایه۲یجمانند فرشتگان کمبر)وجود دارند  “کار

و  ۳“گذاری شرقی بزرگسرمایه دیوان” هایپلتفورم، ۴ایسرایان فرشتههم

 .(۱“خانهخانۀ کتاب”ای و پژوهشی مانند های خدمات دادهشرکت

با کمک اهدایی تأسیس  0، دانشکدۀ مدیریت جاج۲۳۳۲در سال 

شنهاد در یک پیگسترش یافت. نیز هایی با دریافت چنین کمک گردیده و

موزش آای برای جذب سرمایۀ دولتی، کمک به خلق مرکز مزایده

دورۀ  ،این مرکز ۱۲۲0نمود؛ در سال ارائه  ۱۲۲۴در سال  را کارآفرینی

کند نوپایان فناور بتوانند طرح ارآفرینی شامل یک دوره که کمک میک

 . باا بنیان نهند، ارائه دادکسب و کار خود را بنویسند و شرکت خود ر

را بر آموزش،  MITهای دولتی دانشکدۀ مدیریت، همکاری با کمک

ای های شامل برنامهتجربههای پساای و برنامهپژوهش، تبادالت دانشکده

ی ابنیان نهاد. رویداد عمدۀ دیگر که مورد توجه محتو ،نوآوری و کارآفرینی
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2 Cambridge Capital Group 
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4 Great Eastern Investment forum 
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6 Judge Management School 
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های با فعالیت ۲“انستیتو ساخت و تولید”این نوشتار است، تأسیس 

 مدیریت بود. -تماس مهندسی پژوهشی و آموزشی در سطح 

ل می کسب و کار عمرسۀ غیرگروه تکنوپول کمبریج به عنوان شبک

و کیفیت سازمانی با تمرکز  هدگسترها را با هدف بهبودی نموده و سازمان

دهد. موفقیت مورد حمایت قرار می های فناور محوربنگاهکانونی بر روی 

بر پایۀ یک رهیافت از باال به پایین و مرکزگرا نیست بلکه پدیدۀ کمبریجی 

 “و درک حس جامعه و همکاری آشفتگی سازنده” برموفقیت  نبیشتر ای

است. یک عنصر ضروری این حقیقت است که دانشگاه بخش زیادی استوار 

گذارد. به دانشگاهیان و دانشجویان وا میرا  (IPR)از حقوق دارایی فکری 

 های جدیدی رادارد که بنگاهمی دانشگاهیان را به تحریک وا ،این روند

میلیون  ۱۱۲ ه بودتوانست شود که یک استادگفته می نمایند. اندازیراه

دانشگاه نیز به نوبۀ خود از این درآمد سودمند  پوند را به دست آورد و

دانشجویانی که کارآفرینان  از سویبسیار  ،د. ایدۀ کارآفرینییگرد

 دید:مورد حمایت واقع گر ،را بنیان نهادند (CUE) ۱هی کمبریجدانشگا

آموزش و تسهیل ایجاد  ،دانشجویی برای الهام یک سازمان آتشین”

 ،دانشگاه خلق گردید. این هدف به صورت عمده درکسب و کارهای واقعی 

 (BPC) ۴های طرح کسب و کاررقابت اندازیراه و دهیسازمانیق از طر

 “انجام پذیر است.

                                                      
1 Institute for Manufacturing 
2 Cambridge University Entrepreneurs 
3 Business Plan Competitions 
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توانیم بیان کنیم که پدیدۀ کمبریج طراحی ما می گیریدر یک نتیجه

شگاه، د که با تأمل توسط داندر مراحل پسین بواین نشد بلکه پدیدار گردید؛ 

. سه توسعۀ ندهای محلی مورد حمایت قرار گرفتها و مدیریتکالج

 ،ی با فناوری برترهاد داشت: بنیان یک جامعه از بنگاهکنشی وجوبرهم

 فناور. های نوپایشرکتو خلق تسهیالت برای  مدرنیزاسیون دانشگاه فرآیند

رتر به معنای خلق های با فناوری بیک جامعه از بنگاه ۀتوسع

ار گرفتن در جوار های فناوری محور جدید بود که از قرخودی بنگاههخودب

دانشگاهیان و یا توسط ها یا توسط بردند. این بنگاهدانشگاه سود می

ر مهاجرت هایی که از مناطق دیگپیشین یا توسط شرکت دانشجویان

ار . پدیداری یا استقرایجاد گردیدندالمللی( های بینکردند )شامل بنگاه

مراحل اولیۀ  که ما را به یادیک محیط پویا را فراهم آورد  هااین بنگاه

همان جریان ترک  نی)یع اندازدمیگیری انقالب صنعتی دوران شکل

 (.آغاز کار توسط خودشان جهتها کارکنان شرکت

 مدرنیزاسیون دانشگاه از درک این واقعیت آغاز شد که مسیرهای

 دیگر هان در مرز دانش و فناوریدیگر برای بود ،گذاریسنّتی سرمایه

 پیمانان برتر در ترکیبگروه هم ماندن در د بود. بلند پروازیِنکافی نخواه

هن کسنّت  توانست دانشگاه را به فراتر ازانداز قوی و رهبری میچشمبا 

کرده و با خلق ارزش برای جامعه محض به دورانی که دانشگاه  شدان

 .د سوق دهدنکنصنعت همکاری را آغاز می

توسط  ،های نوپای فناورتسهیالت برای شرکت ۀدر نهایت توسع
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های دولتی با گرانتمل این عهای دانشگاهی آغاز گردید و سپس کالج

های سوی صندوقبه  یخصوص بخش مورد حمایت واقع شد. سرمایۀ

. نتیجه تغییر جهت داد “ای کسب و کارفرشته”ه آمیز و سرمایۀ مخاطر

که غنایی از مراکز رشد، تسهیالت اقامتی و خدماتی مشترک،  این شد

این سه د. ایجاد شدن ایهای حرفهو همۀ اشکال حمایت سرمایه گذاران

جریان با هم یک خوشۀ پایدار مناسب برای نوآوری و کارآفرینی و یک 

 ها. عوامل موفقیت بحرانی این جریانفرهنگ کارآفرینی را خلق کردند

آفرین مستقر در مرکز یادگیری کارآفرینی و نیز که کار ۲توسط جک النگ

 به صورت زیر چکیده سازی شده است: ،است “فرشتۀ کسب و کار”

اه ان محلی که پیشگامان رها، الگوها و قهرمانبه سرمشقشما  (۲

جان )یا توان بدون از دست دادن که میاند و نشان داده بوده

افراد به عنوان آغاز  آنگاه آن را انجام داد، نیاز دارید وخود خانه( 

 توانند با آن همراه شوند.می ،کننده

 گذارانرا تجربه کرد. بسیاری از سرمایه خوب است که شکست (۱

اران شرکت پیش از این ذگبنیان اگر ،پذیر آمریکاییمخاطره

نند. کگذاری نمیسرمایه هاآن برشکست را تجربه نکرده باشند، 

به عنوان کارآفرین است. گاهی  هاآن این یک بخش از آموزش

برای مثال، با استفاده  .تواند آغاز نرم را داشته باشدمییک فرد 

 آغاز به کار ،نیمه وقت از یک فرصت مطالعاتی و یا یک دورۀ کار

                                                      
1 Jack Lang 
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فرد ببیند که شرکت چنانچه  .آغاز کندآزمون  خود را باشرکت 

کار دانشگاهی خود بازگردد.  تواند به حلقۀمیکند کار نمی

 و با هرشد یابند اقتصادیک  دراست که این تر همچنین ساده

، شرکت زایشی خود را و مهارتتقاضای اشتغال ی سطح باال

در همان تر است که کار نکند سادهشرکت آفرید. زیرا چنانچه 

 .جستجو کردرا  یشغل دیگر ،محیط

توان فرد یا تیم  یبایست در قلمرویک شرکت می اندازیراه کار (۴

 همۀباشد. برای مثال، این به معنای آن است که مربوطه کوچک 

و این  بایست در دسترس باشندمیمحلی  یاهحمایتانواع 

نسبت به  دردیحس درک و هم همراه با ها بایدحمایت

های نوپا نیاز دارند که ند. بنگاهباش های تازه تأسیسشرکت

اندازی بنگاه خود دریافت را جهت راه د آنچه نیاز دارندبتوانن

زی حتی چی، افراد، اینترنتیپهنای باند گستردۀ د: سرمایه، ندار

 ا، بداشته باشندهلیوم مایع یا هر چیز دیگر را که نیاز مانند 

د ننای که بتوابه گونه ؛دنین سر و صدا و تأخیر به دست آورترکم

ل مرکزی کسب و کار خود مانند توسعۀ فناوری و ئبر روی مسا

 د.تمرکز یابن فروش

آغاز یک کسب و کار بایستی با شیوۀ زندگی فرد تطابق داشته  (۳

باشد. بنگاه نوپا نباید جان خود یا خانواده را در ریسک قرار دهد. 

بخشی از این ماجرا، پذیرش اجتماعی است ولی چیزهای عملی 
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در روزهای  هاهای تضمین وام، رهن و نرخند طرحبیشتری نیز مان

یره غ ، تسهیالت مراقبت از کودک، خرید دیر وقت شبانه وتعطیل

 .دباید وجود داشته باشننیز 

 هایشته باشد. این اقدامات شامل مشوقپاداش نیز باید وجود دا (۱

 ،پذیر حمایت از دارایی فکریهای لمسمالیاتی مناسب و سیاست

باشند. اگر دانشگاه بر عدم یاز سوی کارفرما یا دانشگاه م

دانشگاه انجام داده است اصرار از پژوهشی که فرد در  برداریبهره

بسیار کاهش  ،شرکت ایش یافتنز برای های الزمورزد مشوق

کند که اصول بازی چنین حکم می ،یابد. در هر صورتمی

 ارزش خود را داشته باشد. ،بایست انجام کارمی

سال طول کشید تا کمبریج خوشۀ خود را بنیان  ۴۲توجه کنید که 

به انجام اندازی آن های فراوانی را برای راه، تالشافرادنهد و بسیاری از 

 یک نهادماندن به صورت  چون و چرای دانشگاه برایبی ند. خواسترساند

ز و بسیاری اران بوده یک نیروی پیش ،برتر برای توسعۀ علم و فناوری

 های با فناوریهت ایجاد بنگاهجدر ابتکارات بخش خصوصی و دانشگاهی 

 نیروهای نبع غنی علم و فناوری دانشگاه، به عنوانبا م در پیوند برتر

 .نقش ایفا نمودندخوشۀ کمبریج  دهیشکلران برای پیش

 

 هفت ویژگی دانشگاه نسل سوم

های توان با ویژگینسل دوم را میهای به صورت عمومی، دانشگاه
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 زیر توصیف کرد:

پژوهش  ؛زشهای نسل دوم دو هدف دارند: پژوهش و آمودانشگاه (۲

بوده  عمومیشود. نتایج علمی با میل به پیشرفت دانش دنبال می

شود که به صورت مساوی از و اجازه به هر کس داده می

در جهت به . تالش گرددمند های این نتایج بهرهسودمندی

گردیده که با سازنده محسوب غیر ،دانش خلق شده کارگیری

خوانی ندارد. تالش به کاربست نتایج جدید، به اهداف موجود هم

خلق  ،این نوع دانشگاه رد آموزشهدف . اقدامات دیگر نیاز دارد

ان است که به صورت علمی تربیت و متخصصدانشمندان آینده 

 .شوندمی

تعداد  بر اساس ،رسمیغیر نسل دوم به صورتهای دانشگاه (۱

بندی ن علمی و چاپ مقاالت معتبر، رتبهاکتشافات مرزشک

مهاجرت دانشگاهیان از  یودهر چند که تا حدشوند. می

 ومد های نسلدانشگاه .به سطح باال وجود دارد های پاییندانشگاه

نگرند و نه به صورت رقبا. به یکدیگر، به صورت همکار می

رقابت و شوند؛ می مجاور پذیرش هایسرزمیندانشجویان از 

 وجود دارد.های نسل دوم بین دانشگاهجذب دانشجو کمی برای 

را با اطالعات  هاآن دانشگاه نسل دوم، نهادهای تنها هستند. (۴

ی رسمی با دیگر پیوندها امّاکنند می مبادلهجهان علمی 

 ها ندارند.سازمان
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ای سازمان دانشکده و ای استرشتهپژوهش و آموزش، تک (۳

ها به سختی با است. دانشکدهموجود شکل غالب  ،ایرشتهتک

ها هاز دانشکد ایآمیزهنسل دوم  ؛ دانشگاهدکنش دارنیکدیگر برهم

 .باشدمی

های فقط برای دانشجویان زرنگ که شاخصهای آموزش بدر (۱

 ؛دارندزمینۀ عالی . اکثر این دانشجویان هستندباز  دارندورود را 

 حدر سط ،برای دانشجویانی واجد شرایط نیز هر چند که امکاناتی

 وجود دارد. انگیناز می ترکم

. زبان ملّی ملّی هستند با غرور ی، نهادهایمهای نسل دودانشگاه (0

 شود.به کار برده می برای گفتار و نوشتار

و احتماالً به صورت  نشگاه نسل دوم توسط دولتداتأمین مالی  (7

انجام ها چیز از طریق افراد و دیگر سازمانهای نانسبی با کمک

مالی تأمین  ها را، دانشگاهسطح اطمینان خوب شود. دولت درمی

درخواست  ناچیزی را از دانشگاهکند و در عوض مطالبۀ می

آزادی  .آوردرا فراهم می “آزادی آکادمیک”نماید. این روند می

دانشگاهیان حق گزینش که معنا است این به آکادمیک 

کنند ود را دارند و آنچه را که فکر میهای تحقیقاتی خگستره

 دهند.میآموزش  است بهترین

 هایاز دانشگاه دیگرهای مورد دانشگاه کمبریج و مثالبا نگاه به 

سط معکوس یا تو هاای از این ویژگیتوانیم ببینیم که پارهمی ،پیشگام
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ومی، عم ند. دوباره با در نظر گرفتن یک سیمایشدعناصر دیگر تکمیل 

 مود:های زیر توصیف نوان با ویژگیتدانشگاه نسل سوم را می

دانشگاه است. همچنین این برداری از دانش، هدف سوم بهره (۲

ام افزون بر انج) ان گهوارۀ فعالیت کارآفرینی جدیدها به عنوشگاهدان

 تولید شدهشوند. دانش میقلمداد  (پژوهش و آموزشسنّتی  وظایف

باشد یا اینکه در مالکیت تواند عمومی در دانشگاه نسل سوم می

، هآیند . آموزش برای خلق دانشمنداناختصاصی دانشگاه قرار گیرد

 شود.دنبال می علمی و کارآفرینانیدۀ آموزش د متخصصان

 هانآ کند.بازار رقابتی جهانی عمل مییک دانشگاه نسل سوم در  (۱

بهترین دانشگاهیان، دانشجویان و قراردادهای  جذب فعاالنه برای

 کنند.بخش صنعت رقابت می باپژوهشی 

ت، با صنع هستند که ایهای شبکهاه نسل سوم، دانشگاهدانشگ (۴

ذاران، ارائه دهندگان خدمات گخصوصی، سرمایه R&Dبخش 

خود همکاری “ دانش گردونۀ”ها از طریق ای و دیگر دانشگاهحرفه

 کنند.می

ای است. ای یا میان رشتهپژوهش به صورت عظیمی فرارشته (۳

( Consilience) گرایی شواهدهم های نسل سوم، مفهومدانشگاه

 همان هب ،رانعنوان نیروی پیشبه را خالقیت پایین را بنگرید( و )

گیرند. انه، در آغوش میاندازۀ اهمیت شیوۀ علمی خردگر
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ای که بر روی واحدهای فرارشته) ۲های دانشگاهیپژوهشکده

 ساختاری دانشگاهضروری از عناصری  ،(کنندای تمرکز میگستره

 شوند.محسوب می

 ؛یت کارآفرینانه هستندماه دارایهای دانشگاهی پژوهشکده

کنند و به صورت مستقیم به کارکنان را خود استخدام می هاآن

ها مسئول آموزش پایه دهند. دانشکدهگزارش می بورد مدیریت

ها، به پژوهشکده هااز دانشکده ند. با رفتن کارکنانهست

و در نهایت ممکن  نظر اندازه و اهمیت کاهش یافته از هادانشکده

 است ناپدید شوند.

های چند فرهنگی هستند که نسل سوم، سازمانهای دانشگاه (۱

 ای متنوع از دانشجویان را در خود دارند؛ از این دیدگاه،گستره

 هایهستند. اکثر دانشگاه ی قرون وسطیهاهمانند دانشگاه هاآن

ای های تودهدانشگاه توانند از بودن به صورتسوم نمی نسل

 “فرصت مساوی”های ، سیاستزیرا سیاستمداران ؛اجتناب کنند

 ایفای نقشخواستار  هاکنند. از آنجا که این دانشگاهرا دنبال می

برای بهترین و نیز ای را تسهیالت ویژه هاآن ،ندهستبرجسته 

کنند. از این رو ترین دانشجویان و مدرسین خلق میزرنگ

از  ؛هستند ۱یهای دو گذرگاههای نسل سوم، دانشگاهدانشگاه

                                                      
1 University Institutes 
2 Two-Track 
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در  زمانهم و آورنددانشمندان برتر را فراهم می ۀیک گذر، آذوق

 نمایند.تأمین می نیز ای راها، آموزش تودهدیگر برنامه

 ،به دامنۀ پژوهش نیز قابل تعمیم است ،شگاه دو گذرگاهیایدۀ دان

مجاورت کار علمی مرزشکن در  ،۲افزدونییعنی جایی که پژوهش 

 کند.زیست می

در یک قالب  هاآن هستند؛ ۱وطنیهای نسل سوم، جهان دانشگاه (0

نوان به ع)ها کنند. زبان انگلیسی در تمام دورهالمللی عمل میبین

 .شودبرده میبه کار  (زبان فرانکی جدید

 وابستگی دارند و یبه مقررات دولت ترکم های نسل سومدانشگاه (7

ن ای .توانند از دولت به صورت کامل گسست یابنددر نهایت می

ا گذاری مستقیم بسرمایهپذیر است که تی امکانگسست در صور

وذ دولت، نف همچنینمستقیم جایگزین شود و غیر گذاریسرمایه

 دانشگاهی را متوقف نماید. این روند مدارکبر برنامۀ آموزشی و 

های پژوهشی سازد زیرا گرانترا برقرار نمی “آزادی آکادمیک”

 .شوندمیسیاسی اهدا  ۀتحت شرایط بنیان یافت

 اکنونهم اند. ماچکیده سازی شده ۲-۱ تصویردر  هایژگیاین و

 پردازیم.می ترا به صورت جزئیهبه این ویژگی

                                                      
1 Incremental Research 
2 Cosmopolitan 
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 سوم نسل و دوم نسل یهادانشگاه یهایژگی: و۲-۱تصویر 

 

 : هدف سوم1ویژگی 

دانش تولید شده برخاسته از انتقال ارزش  ،های نسل سومدانشگاه

اند. اولین و دومین اتخاذ نموده به عنوان هدف سوم ،به جامعه خود را

چنین هدف سومی )خدمت  باشند. در فنالندف، پژوهش و آموزش میهد

 گنجانده شد. اهدر برنامۀ عملیاتی دانشگاه ۱۲۲۳در سال  به جامعه(

 ، این مورد در قانون اساسی آموزش عالی۲۳0۲در اندونزی در سال 

است  (Tri Darma)فلسفه تری دارما  ساسبر ا لحاظ گردید. این قانون

 رائهاکند: پژوهش، آموزش و رای یک دانشگاه تعریف میب که سه وظیفه را

 اینبه هر کدامیک از  یابیدستبه  ،دانشگاهی مشاغل جامعه. خدمات به

ارائه خدمت به جامعه از . خدمات اجتماعی و یا بستگی دارندها گستره
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های فناوری و علمی آن دانشگاه خواهد پیشرفت بر اساس دانشگاه سوی

ین امور مشارکت نماید. تواند در ااست که دانشگاه میبود و این تنها راهی 

خود را  “برداری از دانشبهره” به صورت ،سوم هدفترجمان  از این رو

 .دهدنشان می

به کانون هاب  شدن تبدیلجهت به دانشگاه هدف سوم و نیاز  اتخاذ

بسیار به یکدیگر پیوند دارند. مسلماً دانشگاه نسل  ،اری از دانشبردبهره

مشاوره، پتنت به صورت  را دانش خود ،دوم و تا حدی دانشگاه نسل اول

و یا به فروش  هداد به صنعت یا بخش عمومی جامعه یا موارد دیگر، و

ر دیگتسهیالت یک مرکز رشد و اغلب های نسل دوم دانشگاه .رساندمی

تفاوت امّا ند. ا هستدار را های نوپدید فناوریحمایت از شرکت جهت

جود وتجاری سازی دانشگاهی نسل دوم و سوم های میان فعالیتبنیادین 

تجاری سازی به ، به نسل دومهای دانشگاه به این صورت که در ؛دارد

ود و شبرای اعضاء هیئت علمی نگریسته مییک موضوع خصوصی عنوان 

ها تشود و این فعالیتلقی میخلق یک شرکت زایشی  صورتیا حداکثر به 

رار قدر تعارض دانشگاه پژوهش و آموزش اصلی های که با فعالیت تا زمانی

های دانشگاه ،. از سوی دیگردنشوگیرند، از سوی دانشگاه تحمل مینمی

 خود در انونی سومبه عنوان فعالیت ک را دانشنسل سوم، تجاری سازی 

. بخشدها مشروعیت میبرداری از دانش به دانشگاهگیرند و بهرهنظر می

 رد.اجبار دا آفریندمیدانشی که از ارزش  خلقیک دانشگاه نسل سوم، به 

ا اساتید یبخش  ارتباطی با که در صورتی ،کوچکیک بنگاه اقتصادی 
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، دکن تکنند یافوع مورد عالقۀ بنگاه کار میموضروی دانشگاه که بر 

خود را از دانشگاه نسل دوم خریداری مورد نیاز کاربردی  تواند دانشمی

و فرد پژوهشگر خواهد  SMEمیان در اصل ، معامله در این حالتکند. 

ی وددهد که تا حده صورت ساده، به پژوهشگر اجازه میبود و دانشگاه ب

 ویک رهیافت فعال دارند های نسل سوم کسب کند. دانشگاهنیز پول 

مسئول نه تنها پژوهش و آموزش بلکه  ،های دانشگاهیپژوهشکده

 د.نهستسازی دانش کاربردی تجاری

 

گردونة های باز و دانشگاهالمللی، : رقابت بین3 و 0های ویژگی

 برداری از دانشبهره

علوم و مشترک و بخش  MIT ۲دانشکدۀ مدیریت اسلواناخیراً 

 MBA ۱پزشکی -زیست  برنامۀ بنگاهیک  هاروارد،و  MITفناوری سالمت 

 “رهبران کسب و کار” بتوانداین برنامه  استاند. امید را آغاز کردهساله  دو

 هعلوم زیستی در منطق در حوزۀ که (یا همین حدود)شرکت  ۲۱۲را برای 

 ۱، ژن زیم۳، آم ژن۴ها شامل بیوژناین شرکت نماید. فعالیت دارند تربیت

بسیار شدید میان دانشکدۀ مدیریت اسلوان و کنش باشند. یک برهممی

های زیست فناوری و و هاروارد، شرکت MITهای علم و فناوری دانشکده

                                                      
1 Sloan School of Management 
2 MBA Biomedical Enterprise Programme 
3 Biogen 
4 Amgen 
5 Genzyme 
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، هاروارد و دانشگاه ۲های دانشگاهی منطقه )مانند تافتزبیمارستان

ها، موجب جذب قراردادهای و پیمان هابوستون( وجود دارد. این اتحاد

 گردید.۲۳۳0-۱۲۲۱میلیارد دالر در فاصلۀ زمانی  ۳/۴به ارزش  یپژوهش

های وابسته میلیون دالر در تعدادی از دوره ۱/۲ ،به تنهایی دانشگاه هاروارد

با هدف  ،(پنج ساله MD/MBAشامل یک دورۀ )به مدیریت بیمارستانی 

 گذاری کرد.وسازی و خدمات پزشکی سرمایهمدیریت صنایع دار

ارد که نیاز د ،خواهیم کرد که یک دانشگاه نسل سوم پیشروما گفتگو 

برداری از که بر بهره هاییپژوهشکدهگروهی از برای خود را به صورت هاب 

یا  “برداری از دانشگردون بهره”ین را توسعه دهد. ما ا ،تمرکز دارند دانش

د: گردن صورت تعریف میهاب دانش کاربردی خواهیم نامید که به ای

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

مکاری ه یکدیگربا های دانشگاهی و پژوهشی و دانشگاه که با دانشگاه، تیم

ان والمللی را به عنتواند یک جایگاه بینچنین کانونی می “کنند.می

 ونیکان؛ این های خاص و ویژه فراهم آوردهرتپیشگامی در خلق دانایی در گس

 ای خاص باشدکه فعال در گستره بنگاهیاست که هیچ پژوهشگر و هیچ 

برای دانشجویان و نیز  آن بگذرد و کانونی است که بسیار تواند ازنمی

است که در حال  مکانیبود. به زبان دیگر، این دانشگاهیان، جذاب خواهد 

سی تمایل روی دادن و پدیدار شدن است و جایگاهی است که چنانچه ک

ن حضور داشته آبایست در ر خط مرز پیشگامی توسعه باشد میدارد که د

                                                      
1 Tufts 
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تواند یک بنگاه، آغازگر فناوری، پژوهشگر یا دانشجو این کس می ؛باشد

 الگون مریکا، به عنوادر آ MITو  ۲والی سیلیکونباشد. دانشگاه استانفورد با 

 همچون دانشگاه کمبریجنیز نهادهایی را کنند. چنین نقشی نقش ایفا می

لوون و پارک علم  RND)با  ۱وابسته به آن(، دانشگاه کاتولیک لوون )با بنگاه

IT  آنIMECدانشگاه ملّی سنگاپور ،)( با بنگاهNUSدانشگاه واگنینگن ،)۴ 

. ندکنایفا می هادیگر از دانشگاه یو بسیار (شهور آنم“ ۳والی فود”با )در هلند 

برداری از گردونۀ بهره، یک یآموزش و پژوهش دانشگاه ،افزون بر این

 ها،بنگاه R&D( شامل نهادهای ۱-۱ تصویرالمللی )بنگرید به بین دانش

ت برای آغازگران فناوری، مستقل )اغلب تخصصی(، تسهیال R&Dنهادهای 

حسابداران، وکال،  ای از تمام انواع مانندگذاران و خدمات حرفهسرمایه

اصر چه عنهر . دباشمی IPمشاوران مدیریت، مشاوران بازاریابی و متخصصان 

ند، هاب باشداشته  یکنش بیشترجود داشته باشند و هر چه برهمو یبیشتر

که این است  “برداری از دانشگردونۀ بهره”نیرومندتر خواهد بود. مفهوم 

 گاهی تنها در صورتی امکاندر مقیاس کالس جهانی پژوهش دانش کارآمدی

های موجود و جدید و میان شرکت ی قویکنشپذیر خواهد بود که برهم

به صورتی که دریافت جایزۀ  ؛وجود داشته باشد R&Dدیگر اشکال نهادهای 

 .امکان ناپذیر استنوبل بدون همکاری با صنعت و دیگر مراکز پژوهش 

شگاه آن دان که داردبستگی ای یت رقابتی یک دانشگاه به گستردگیمز

                                                      
1 Silicon Valley 
2 Leuven 
3 Wageningen University 
4 Food Valley 
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همچنین  .قرار دهد “دانشاز کانون هاب بهره برداری ”در را تواند خود می

 ادهایها، دولت و نهکۀ باز با دیگر پژوهشگران، بنگاهاین رقابت به ایجاد شب

تعارض کامل با جوامع باز و  دروضعیت است. این  وابستهدولتی نیز غیر

گیرد. دانشگاه لوون رار میها قدانشگاههای همبولتی ایی و تیپوسط قرون

ه خود را ب ،(افزار و نرم افزار سختبرای توسعۀ فناوری اطالعات پیشرفته )

، مجازیای که به صورت به گونه ؛تبدیل نمود“ باید در آنجا باشد”مکان 

 اکنونهم .نمایندالمللی عمده نیز در آن مشارکت بین ITهای تمام شرکت

ی نیز برای زیست فناوری دننامکان هم اجرا است که ای در دستبرنامه

ی اهموجود در عرصه متخصصانبنیان گذاشته شود و این مکان از خبرگی 

، برداری از دانشبهره ۀدر توسع ،ای سود خواهد برد. از این رومالی و حرفه

های یسمپایۀ مکانبربیشتری  های پیچیدۀکاربرد دارد؛ سیستم ن تکاملقانو

. ممکن است باعث شگفتی شوندی میگذارپایهاطالعات کارآمدتر انتقال 

 ادها در یک مکان باشند. در حقیقتشود که چه لزومی دارد که تمام این نه

کنند می بحث اینگونهاینترنت و ابزارهای ارتباطات جهانی، بسیاری  ۀبا توسع

یم کنمیی بود. ما بر این پافشارسد راه نخواهد به عنوان دیگر  “مکان”که 

در  “برداری از دانشگردونۀ بهره”تمام عناصر  حضورکه اینگونه نیست. با 

واهد خدانشگاهی  اساتیدبرای بسیار ساده  از دانشگاه، نقدم زد یک فاصلۀ

ر منطقه مستقر دهای نوپا ها و شرکتمشاورین بنگاه به عنوان دنکه بتوانبود 

خواهد  تریک شرکت نیز سادهدانشگاهی یا غیر و برای یک نهاد عمل نمایند

رارداد ق هاآن و یا با دعوت کردهبود که دانشجویان را به شکل موفقی به کار 
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توانند به یک مکان، افراد می ر همۀ نهادها درد. با حضونمایعقد 

د های جدیافزایی و فرصتآمد کنند و یک هم های یکدیگر رفت وساختمان

 رایباینترنت ابزار خوبی برای گردآوری اطالعات و ارتباطات  .ندرا خلق کن

 به یابیدستجهت  شکبی .استه و ساختارمند شد اندازیراه یک پروژه

تفکر  ،چیدههای پیایده ۀبینی، توسعقابل پیشغیر نهای بنیان برافککامیابی

اکنون تای نهادهایی که پروژهبطن یا به کارگیری تجربه در شغل در  ،و تعمق

 .نخواهد بود یمناسب بزاراینترنت ا تعریف نشده است، هاآن در

 

 

 “دانش کاربردی”: چرخ گردون ۱-۱تصویر 

 

برداری از گردونۀ بهره”آمیز یک دانشگاهی که برای خلق موفق

ی مراکز آموزشجایگاه ولی به  شودمدیریت نکند، لزوماً نابود نمی“ دانش
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ها، دانشجویان . اکثر دانشگاهخواهد کردسقوط  ایو پژوهشی منطقه

اطراف خود جذب کیلومتری  ۲۲۲لیسانس خود را از یک منطقۀ حدود 

ترین مدارس تمایل دارند که نزدیک کنند زیرا دانش آموختگانمی

 کنند را گزینش نمایند.دانشگاه به جایی که زندگی می

چه  اینکهو خود پیرامون جای تحصیل  ،هاآن تنها اقلیتی از

 اتخاذ تصمیمی استدالل آمیز ،مناسب است هاآن دانشگاهی برای اهداف

. امّا هنگامی که به درجۀ لیسانس نایل شدند و خواستند که نمایندمی

خواهند دانند که چه میکنند، بسیار به خوبی میطیّ  نس رادورۀ فوق لیسا

خشی از ب .آورندبه دست  ممکن در بهترین حالتتوانند میو کجا آن را 

اطات ایمیلی با دوستان به دست این اطالعات را از راه اینترنت و ارتب

 جات لیسانس یکدیگرربا پذیرش د هاآورند. در اروپا و آمریکا، دانشگاهمی

ا ر یی دانشجویانجاجابه ،(رۀ فوق لیسانسبه عنوان شاخص ورود به دو)

 و اندارزان شده سفر و ارتباطات هایههزین اکنونهم .نمایندمیتحریک 

برخالف آنچه که در اواسط قرن )تحصیل در کشور دیگر مانعی برای 

 ونبه عنوان کانخود را  هایی کهد. دانشگاهنگردمیمحسوب ن (بیستم بود

 فرادبرای ارا مکنده  نقشهنوز هم توانند می دهندتوسعه نمی هاب دانش

؛ را حمایت نمایندای کوچک و متوسط هد و بنگاهمحلی داشته باشن ۀنخب

ترین انتقال بهترین و تیزهوشصدور ایی برای همکانبه  زمانهم امّا

 .(۱.۱)تصویر د شدنبدل خواهنیروهای انسانی 

توسعه  برداری از دانشبهرههای صورت هابها به نه تنها دانشگاه
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رای مثال شرکت بکنند. ها نیز چنین عمل مییابند بلکه شرکتمی

 R&Dرا در مکان تسهیالت  “پردیس فناوری برتر”، ۲فیلیپسالکترونیکی 

 ۀنامه با بنگاه سرمایهلند برپا کرده است. یک توافق ۱خود در ایندهون

جهت آوردن  ،“۴مخاطره آمیز جدید ءشرکا”مخاطره آمیز آمریکایی به نام 

 .شده استهایی از دانش کاربردی فیلیپس به بازار منعقد بخش

 

 

 های سنّتیشاخه شدن دانشگاه: دو ۴-۱تصویر 

 

کسب و  شده و تعطیل گردیدۀ قربانی R&Dهای بخش ،از این رو

در حال گشایش هستند که این روند برپایۀ این  اکنونهم ،کارهای بزرگ

                                                      
1 Philips Electronics 
2 Eindhoven 
3 New Ventures Partners 

www.takbook.com



 51 های دانشگاه نسل سومنقش برجسته: دومفصل 

ساختار  ایجادو  R&Dهمکاری در فازهای اولیه همگان از باور است که 

ها شرکت. سود خواهند جستبرای خرید و فروش دانش کاربردی 

این به با یکدیگر همکاری کنند.  ،۲رقابتی - توانند در پژوهش پیشمی

های کافی ، فرصتدانش بنیادی ۀدر هنگام توسعمعنای آن است که 

و  هکاربردهای ویژ ۀسعبه تودانش بنیادی سطح در زمانی که  رقابتی،

 شوند.نمایان می ،رسدتخصصی می

دانش  توسعۀ ها،اکثر شاخهدر این حقیقت که  همراهبه  این باور

 ،برداری از دانشبهرههای انش به سوی هابرد، باشبنیادی واقعاً گران می

 د.کنوجیه میر و چه شرکت محور را تچه دانشگاه محو

 

 ای، همگرایی شواهد، خالقیت و طراحی: پژوهش فرارشته4ویژگی 

 ای به ترکیبی از علوم و فناورینیست که پژوهش فرارشته الزم

همگرایی شواهد ”، واژۀ ۱ویلسون.او.محدود گردد. در یک کار مرزشکن، ای

(consilience) و است  نمود که به معنای اتحاد در دانش معرفی را دوباره

را در خود نهفته دارد. دانش های گوناگون آوردن شاخه گرد هممفهوم 

 شود:یه کالم ویلسون اینگونه توصیف میاین واژه بر پا

 منظ یکدارد که بر اساس آن ریشه در مفاهیم باستانی یونان ”

 وان به صورت ذاتی باترونی بر جهان ما حاکم است که مید

با  ،اندازچشماین آن را ادراک کرد.  ،های منطقیفرآیند

                                                      
1 Pre-competitive research 
2 E.O Wilson 
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که یونانیان را هایی از فرهنگعرفانی در بسیاری  هایدیدگاه

در اوج  ،دیدگاه خردگرانه. این مغایرت داشت ،احاطه کرده بودند

زمان قرون وسطی بازیافت شد، از الهیات در زمان رنسانس جدا 

گردید و در زمان روشنگری به کمال رسید. سپس با خیزش علوم 

رامی با افزایش تکه تکه شدن و آجدید، حس وحدت به 

بر این  دو سدۀ گذشته از دست رفت.طیّ  گرایی دانش درتخصص

 .“است“ استقراء گرایی”، “همگرایی شواهد”پدیدۀ معکوس  ،اساس

 یک خط شکست بنیادین درکه  دکنبر این اصل، ویلسون بحث می

دارد. در سوی دیگر وجود ن علوم انسانیمیان علم محض در یک سو و 

به ا ریک روند رو به رشد  ،شناسی زیستیشناختی و انسان شناسیروان

همگرایی )ویلسون  د. چنیندهسوی همگرایی با دانش بیولوژی نشان می

داعی ت راهای همچون وابستگی یا پیوستگی که معانی دیگر از کاربرد واژه

 ماهیت انسان تردقیق رتصویمسیر به سوی  ،کند(کنند پرهیز میمی

هستۀ هنرهای شک بی ،نماید. درک شهودی طبیعت انسانگشایش می

 :ر ویلسوناساس گفتا نیز بنیان علوم اجتماعی است. بر خالق و

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

شود هدف نهایی مییک  اش، موجب کشفهای وجودیعرصه

 “روشنگری بوده است.رویای که انتهای 

 معماری انندهم“ هاییهنر”گرایی هستند: ها، ابزارهای استقراءدانشگاه

و  وندشمی تحملفقط تکنولوژی  کنونیهای در دانشگاه ،و طراحی صنعتی
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کنیم. در دانشگاه آینده، قلمداد نمی “دانش علمی”را به صورت  هاآن ما

ترمیم و  ،استقرایی و خالقیت فرآیند سنتز )یا بهتر بگوییم همگرایی( میان

 خواهد شد. ،احیاء

و طراحی )انستیت ۲یک رهیافت جالب در دانشکدۀ طراحی دیوید کلی

 دشوار که طالب ۀمسائل آشفت”رود جایی که در استانفورد( به کار می

های دانشجویان از چندین توسط تیم هستند،ای های میان رشتهحلراه

ر د صنعتبخش شوند. این دانشجویان، همراه با خبرگان از حل می رشته

 “کنند.با یکدیگر کار می یک نظام همکاری رادیکال

یر نه تنها طراحان این مسدر است که  اینزمینه  وجود در اینباور م

تربیت ها نیز دیگر گسترهدر برتر  سازانبلکه تصمیم  بینندمیبرتر آموزش 

 .رودکار میه هیافت در اروپا نیز ب. این رشوندمی

های نسل دوم دشوار است. یکی مفهوم همگرایی برای دانشگاهدرک 

از یکی از همکاران  فنی رؤسای تازه منصوب شده یک دانشگاهاز 

طراحی چه کار باید انجام داد؟ از  ۀدانشگاهی خود پرسید که با دانشکد

و تحلیل علمی و توسعۀ فناوری آنجا که این دانشکده در مناسبات تجزیه 

؟ هنگامی که رؤسای جلوگیری کرد هاآن گسترش ازگنجد، آیا نباید نمی

راض کردند: آیا های وابسته این را شنیدند به شدت اعتدانشکده

اند. آیا در و معماران مشهوری را بیرون ندادهطراحان  هاآن هایدانشکده

ت: سش این اسسراسر دنیا شناخته نبودند؟ این دفاع قابل درک بود امّا پر

                                                      
1 David Kelley’s d.School 
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 ؟گیریمدر نظر میعلم به عنوان را ما چه چیز 

طراحی هنری مانند نقاشی، مجسمه سازی یا ساخت آهنگ نیست: 

که  ۲گفتۀ جیمز دایسون بر اساس مهندسی جامد است. اساس بر طراحی

 کارآفرین بریتانیایی است: ومخترع 

افی د، کیچنانچه مایل هستید که پیشرفت واقعی داشته باش”

 “د.ید. شما باید مهندس نیز باشینیست که طراح باش

های جدید ی، زمین حاصلخیزی برای رشد بنگاههای طراحدانشکده

واد و های مجایگزینبلکه را های فناوری برتر تنها نوآورینه باشند که می

؛ برای مثال دهندرا نیز ارائه میموجود در زندگی روزمره خانگی  ادوات

مود. اختراع ن، بازتوپینی چرخ با چرخ دستی )فرقان( را با جایگز ،دایسون

با  همراه ۱دو اگبرتزاختراع کرد. نیز باز را کندهاو نیز یک پاک کنندۀ م

 هوههای قبه کارگیری پچرا با ساز وه هق ،شرکت الکترونیک فیلیپس

، چتر را با مقاوم سازی آن در ۴تدانشجویان دلفازاختراع کرد. گروهی باز

اختراع کردند. تمام این بازبا کاربرد مفاهیم آئرودینامیک  ،برابر طوفان

مدات خالقیت، طراحی، ارگونومی و مهندسی جا نتیجۀ ترکیبِ اهمثال

ن یک ، بدودانشگاه نسل سوم ما این است کهبحث  ،است. از این رو

یک  ،. در یک دانشگاه نسل دومنخواهد بوددانشکدۀ طراحی کامل 

کده این دانشنیابد زیرا  تطراحی ممکن است به سادگی مناسب ۀدانشکد

                                                      
1 James Dyson 
2 Douwe Egberts 
3 Delft 
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را تولید کند و بدین سان، نه تنها جایگاه دانشگاهی  ISIتواند مقاالت نمی

اپ چنین ها بر اساس چزیرا دانشگاه ،کندنمی ایجادمدی نیز آه دربلک

 د.ندارمقاالتی پاداش دریافت می

ای شامل اعضاء چندین دانشکده است. در پرسش رشتهفرا هشپژو

بیشتر زمان خود را  هاآن عمدۀ پژوهشگران بیان کردند کهدر این مورد، 

 (با اعضاء دانشکدۀ خود تا)ها مکاران دانشگاهی، از دیگر دانشکدهبا ه

ا ای یهای میان دانشکدهها، تیمبسیاری از دانشگاهکنند. در سپری می

در حال پدیدار شدن هستند. از آنجا که این کارکنان  ،نهادهای دانشگاهی

 رووبهر ای با مانعاند، کارشان با ساختار دانشکدهها جای گرفتهکدهنشدر دا

 رامون پژوهش بلکه پیرامون آموزش نیز. این موضوع نه تنها پیشودمی

های میان های فوق لیسانس توسط تیممصداق دارد زیرا بسیاری از دوره

 د.نشودانشگاهی ارائه می ۀی یا پژوهشکدادانشکده

 

 گذرگاهی: دانشگاه دو 9ویژگی 

ای را برای برنامه (CUNY) ۲، دانشگاه شهری نیویورک۱۲۲۲در سال 

اجازه داد که بدون  هاآن کوش آغاز کرد و بهزرنگ و سختدانشجویان 

هزار دالر و دادن یک  7۱پرداخت هزینه و حتی با دادن حقوق ساالنه 

قر را ای از فزمینهدانشجویان کامپیوتر شخصی تحصیل کنند. اکثر این 

مند شدند. از چنین الگویی بهرهنفر  ۲۲۲۲هزار دانشجو،  0۲. از داشتند

                                                      
1 City University of New York 
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دانشجویان آمریکا  درصد برتر 7در  این گروهدهد که زمایش نشان میآ

 جالب است: CUNYد. تاریخچۀ نقرار دار

بنیان گذاشته  ۲به عنوان کالج شهری در هارلم ،۲۸۳7در سال ”

را لحاظ  هااگر پیوسته هجایز ۲۱برندۀ جایزۀ نوبل ) ۳شد و 

کنیم( را پرورش داد که این موفقیت در سایۀ استانداردهای 

پس تحت فشار دانشجویان، سباالی پذیرش آن حاصل آمد. 

CUNY  تراش داد.  ۲۳0۳استانداردهای پذیرش خود را در سال

ای، یک انفجار در تعداد های شهریهاین موضوع و فقدان هزینه

ولیاء افت پیدا کرد. سپس آورد. کیفیت ا به وجود دانشجویان را

دانشگاه نیویورک ند. را باز برقرار کرد هاشهریه ۀ، بودجیشهر

(CUNY) و شودگذاری میتوسط شهر نیویورک سرمایه 

)به ویژه برای  نداستانداردهای ورودی را افزایش داد زمانهم

های تعهدی(. برخالف انتظار این موجب باالترین میزان برنامه

. ردجذب کترین دانشجویان را هوشو دانشگاه بام گردید ثبت نا

های وقفی گردید؛ موجب جذب کمک ،این رهیافتهمچنین 

 “شده است. برآوردهی تاکنون دالر میلیارد ۱/۲نیمی از هدف 

 یمتخصصاندانشگاه همبولتی برای آموزش دانشمندان آینده و نیز 

برند طراحی ای خود به کار میگی حرفهدهای علمی را در زنکه رهیافت

متاز و م پرورعقالنی دانشگاه همبولتی، دانشگاه نخبه  از دیدگاهگردید. 

یجۀ همگرایی ، یک پارادایم جدید پدیدار شد که نت۲۳0۲بود. در دهۀ 

                                                      
1 Harlem 
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اساس شکوفایی آینده است( و  کارانه )آموزشهای محافظهمیمون ایده

 دشیجه آن های مساوی برای همه( بود. نتهای سوسیالیستی )فرصتایده

ها روی داد )هر منطقه دانشگاه ک افزایش پرشیب در تعداد دانشگاهکه ی

داد که ماحصل یک انفجار در تعداد دانشجویان روی  .خود را داشته باشد(

ای بود د گزینههای چندانشجو( و آزمون ۲0۲۲ی بزرگ )تا هاآن کالس

در آخرین فقط )ارتباط نزدیک استاد و دانشجو(  کنش فردیکه برهم

گردید. وظیفۀ آموزش بر روی تز( میسر می حل آموزش )کارمرا

ای آماده برای کار حرفهینده با تعداد انبوه دانشجویانی که دانشمندان آ

فقط تملقی از ایدۀ اولیۀ  ،شد. برای عمدۀ دانشجویان روروبه بودند با مانع

ار قرار گرفتند ها تحت فشکه دانشگاه زمانهم .گردیدارائه  ،آموزش علمی

 زمانهم ،نجا که ممکن است ماهیت آکادمیک آموزش خود را نگه دارندتا آ

 حل مسئله تا ،بر روی آموزش علمینیز ای عالی نهادهای آموزش حرفه نیز

شکاف  موجب گردید ،زمانهم این دو پدیدۀ تأکید ورزیدند. ،کاربردی

 کشورها،سیاری از در ب تر شود.د میان این دو تیپ سازمان باریکموجو

نهادهای آموزش عالی این حق را برای خود محفوظ نگه داشتندکه خود 

ن خواسته ای ،ضع قوانینورا دانشگاه بنامند )برای مثال در انگلستان( و یا با 

مدارک و  BAتوانند می سازند. در اروپا، نهادهای آموزش عالیرا برآورده 

های به دوره یابیدست امکاناین مدارک کنند که اهدا را لیسانس 

بسیاری از  سازند. در همین حال،فراهم میلیسانس دانشگاهی را فوق

ری با یک های فوق لیسانس )گاهی با همکادورهخود چنین نهادهایی، 
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دهند. برای ایمن نگهداشتن آموزش دانشمندان دانشگاه سنتی( ارائه می

را معرفی نمود که به  “۱ایکهشبرهیافت سه ” ۲نیویورک ینده، دانشگاهآ

 معنای اقدامات زیر است:

 ارتقاء استانداردهای پژوهشی (۲

 های ویژه برای دانشجویان باهوشدانشکده ایجاد (۱

گذاری بر روی دانشجویان های وقفی جهت سرمایهجذب کمک (۴

 های مرزشکنانجام پژوهشباهوش و 

 استانداردهای پذیرشسطح ارتقاء  ،در آمریکا و بعضی دیگر از کشورها

ا در بسیاری دیگر از کشورها، امّ انجام شودممکن است به خوبی  ،دانشجو

این به  قانون قدغن گردیده است. به واسطۀ ،های ورودیبرگزاری آزمون

 برای گذار از شکل ،هابرای اکثر دانشگاهجایگزینی معنای آن است که 

آموزش دانشمندان آینده، خدمت به  با هدفای وجود ندارد. دانشگاه توده

 های نسل سوم مجبور خواهند بود که یک دانشگاه اکثر دانشگاه

های استاندارد را با آموزش آکادمیک خوب یعنی دوره ؛باشند گذرگاهی دو

ری با سونگ ،های آکادمیک؛ در حالی که دورهدانشجویان ارائه دهنده اکثر ب

ترین دانشجویان عرضه دارند. چنین باهوش به علم را به بهترین و

grandes écoles های دانشگاهی قرون شبیه کالج ،هادر درون دانشگاه

کالج ”نام  به اکنونهم هایی هستند کهدانشگاهو بسیاری از  وسطی

                                                      
1 City University of New York 
2 Three-barrel approach 
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 ندبودمایل ن . دانشجویادهندارائه میخود را  ۀهای ویژدوره، ۲“دانشگاهی

 در اینسید MBAدورۀ ده ماهۀ  . یکهزینه کنند “آموزش خوب”برای 

فرانسه در  ۱فونتین بلوواقع در  )دانشکدۀ تحصیالت تکمیلی کسب و کار(

 یدر بارسلونا IESE دانشکدۀ کسب و کارهزار یورو است در حالی که  ۳۱

از . دارددریافت میهزینۀ  MBAیورو برای دورۀ دو ساله  0۲۳۲۲ ،اسپانیا

، برای دانشجویان ۴های افتخاریسکال به برگزاری توانمیابزارهای دیگر 

. دانشگاه همبولت برلین، اشاره کردآموزش  انتخابی با سطح باالی

های افتخاری خود را برای دانشجویان گزینش شده توسط دانشگاه کالس

 . دانشگاهاستآغاز کرده است. با این وجود، این موضوع هنوز مورد مناقشه 

های ن موفق را جهت ادامۀ کالسدانشجویاد توانمی ۳تفناوری دلف

 سال نیمن یک دبرنامه شامل افزولیسانس افتخاری دعوت نماید. این فوق

 . افزون بر این، دانشجویانتحصیلی است بدون شهریه، به دو سال معمولِ

 آوردند. دانشجویانشتری را به نسبت معمول به دست میبی “زمان تماس”

را در  اضافی این برنامۀ نیزاز این برنامۀ مبتکرانه استقبال کرده و اغلب 

 .رسانندخود به انجام میدورۀ دو ساله  قالب

 این. از یک سو بودند یگاهرگذ نیز دوهای میانی های سدهدانشگاه

قال نتاقدانه به نسل بعد نتمغیر را “پدران کلیسا”های ها دیدگاهدانشگاه

ه سیدند کپربرانگیزی را میهای چالش ، پرسشدیگرو از سوی  دادندمی

                                                      
1 University College 
2 Insead, Fontainebleau 
3 Honours Classes 
4 Delft University of Technology 
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ها را این پرسشکردند که فلسفی و مذهبی بودند و تالش می هاآن اکثر

برهان جویانه چون  ؛با استدالل و برهان جویی شفاف منطقی حل نمایند

باز  زیرا استدالل ،کشاند و شفافه یک بحث، بحث دیگر را به پیش میک

خاسته از این الگو بر .توانست هر کس را مورد چالش قرار دهدبوده و می

است. امّا شیوۀ اندیشه ون و دیگران بوده منش سقراط، ارسطو، افالط

هر  عقالنی بود؛غیر ای از عناصرهای میانی حاوی مقدار قابل توجهسده

 یک فرد ،از این روشد شناخت و زی منشاء خدایی داشت؛ خدا را نمیچی

 اسبر اس توانست پیرامون خداوند تفکر کند. شیوۀ علمی مدرنفقط می

و  یعین. مشاهدۀ ستوار گردیدهای طبیعی ارایی پدیدهمشاهده و تجربه گ

 ،اهدر محدودۀ دانشگبه استدالل منطقی افزوده شدند.  ،تجربه گرایی شفاف

رانده  ایت به گوشهعقالنیغیر گردید کهموجب دگرایی دکارتی خیزش خر

 هنر درهای از اجزاء طبیعی دانشکده که . آموزش هنر و موسیقیشود

های نسل ی دانشگاهبه صورت عمده از برنامۀ آموزش ،بودند قرون وسطی

 علمیغیر های تخصصییمو راه خود را به سوی آکاد گردیدهدوم ناپدید 

 بازکردند.

 

 المللی: دانشگاه بین6ویژگی 

 برهای نسل سوم، انگلیسی را به عنوان زبان روزانۀ خود دانشگاه

 ،های آموزشی و نیز مستندات نوشتاریخواهند گزید. همۀ دروس و دوره

همگی به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد؛ حتی مستندات مدیریتی نیز به 
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در  ،ایبه صورت فزاینده هاآن و کارکنان شوندمیه تزبان انگلیسی نوش

های ملّی هنوز نقش خواهند جذب خواهند شد. زبان للیالمسطح بین

ط دانشجویانی که از همان های شکل گرفته شده توسمانند کلوپ)داشت 

که در  (nations)های ملّی گروهبا  ،هاییچنین کلوپ .(باشندکشور می

 صحبت کردیم هاآن میانی وجود داشتند و پیرامون هایهای سدهدانشگاه

 .باشندمی ۲برای واگراییمواردی بیشتر  هاآن قتدر حقی ندارند؛ارتباطی 

، انگلیسی به زبان جدید فرانکی یا خیر یمچه دوست داشته باش

و  و کسب و کار المللیهای بینزبان شرکت ،تبدیل شده است. این زبان

ها گاهزبان دانش ،؛ همچنین انگلیسیباشدمیالمللی نیز دیپلماسی بین

 خواهد شد.

دارند، خالقیت  متفاوت از یکدیگرهای که اعضاء آن زمینه هاییتیم

های چند فرهنگی های نسل سوم، دانشگاهدهند. دانشگاهرا فزونی می

هستند؛ مدیران دانشگاهی و در حقیقت تمام کارکنان و دانشجویان، 

در محیط سرشار از تنوع کار کنند. که مجبور خواهند بود یاد بگیرند 

ش بخ .برداری نمایندز دارند که از این فرصت بهرهانی هاآن این،افزون بر 

کرده استخدام  ،کشور ۳۱را از  خود ، کارکنانKLMخواربار خطوط هوایی 

هر کشاکش و ”آن: گفتۀ سرپرست بخش مدیریتی  بر اساس .است

شرکت  “پیدا کرد.توان میکار ما  محیطسازگاری در جهان را در نا

احترام متقابل  ۀکرده است که درک دو جانب ای را طراحی و اجراءبرنامه

                                                      
1 diversion 
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 دهد.را افزایش می

این شیوه، خلق صلح در محیط کاری بود ولی به زودی  ،هدف نهایی

دستاوردهای فراتری را از خود نشان داد که شامل تمرین درک دو جانبه 

های میانی بود که در های سدهد. تنوع یک عنصر غالب در دانشگاهبو

ز ا های نسل دوم بلوغ یافتند(زمانی که دانشگاه)نوزدهم  سدۀ گراییملّی

 .خواهد یافتهای نسل سوم تجلی رفت. این سیما دوباره در دانشگاهدست 

 

 های نسل سومگذاری بر دانشگاه: سرمایه1ویژگی 

دتاً توسط کلیسا و پادشاه ها عمدانشگاه یدر قرون وسط

درآمدی را از دارایی و  هاآن شدند. افزون بر این،گذاری میسرمایه

های ملّی کردند. در سدۀ نوزدهم، دولتهای دانشجویی فراهم میشهریه

ا آموزش . بتبدیل شدندتأمین کنندگان مالی دانشگاه باالترین به عنوان 

های گردید، آموزش دانشگاهی در بودجه آغاز ۲۳0۲ای که در دهۀ توده

 ها بهکنترل دولت بر دانشگاه ومجزا دیده شد  ۀبه صورت یک مادملّی 

های پژوهشی در بسیاری از . کنترل بر بودجهی رشد یافتشکل ترسناک

 پس ازهای پژوهشی را که پروژه به مؤسسات مستقل محول شد ،کشورها

های هاکثر بودج نیز گزیدند. حتی با این شیوهتوسط داوران برمییابی ارز

شد. یک دولت تأمین میورت مستقیم از سوی دانشگاهی هنوز به ص

 دولت رشد نماید. بنابراینتواند تحت کنترل دانشگاه نسل سوم نمی

انتقال خواهد یافت. این  “مستقلهای حد واسط”های آموزشی به بودجه
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 کادمیک و آموزشگذاری بر پژوهش آبه معنای آن نیست که دولت سرمایه

گذاری مستقیم هاین به معنای آن است که سرمای ؛را متوقف خواهد کرد

 خواهد داد. ۲هاگذاری از طریق میانجیجای خود را به سرمایه

 . دراستجهانی  روندها از بوروکراسی دولتی یک آزادسازی دانشگاه

 آزاددانشگاه را  ۴۴، ۱فالیاوست - ، ایالت آلمانی شمال راین۲0۱۲اکتبر 

ی تیدچه اساهایی را ارائه دهند و گذاشت تا تصمیم بگیرند که چه دوره

 ای را اتخاذ کردندهای آلمان نیز چنین شیوهرا انتخاب کنند. دیگر ایالت

 هباجازه اتونومی بیشتری را  امّاتوأم بود  یترکم که با تغییرات رادیکال

دانشجویان با  ،ینشگاه ایالتچندین دا در برای نخستین بار. داد هاآن

اخذ چنین ام شدند؛ ماهه( ثبت ن 0یورو به ازاء ترم  ۱۲۲شهریه )

قدغن بود. دریافت هزینه در اکثر  ،هایی در پیش از این در آلمانشهریه

( یورو در سال در انگلستان ۳۱۲۲ین میانگبرای مثال کشورها رایج است )

 ولی در آلمان این مورد استثناء بود.

ه این بود ک هاحرکت دیگر از سوی فرهنگ تساوی گرایی در دانشگاه

تعیین  “۴های ممتازدانشگاه”سه دانشگاه را به عنوان  ،گذارانسیاست

فی ی اضاهشهای پژوها، بودجهکردند که معنای آن این بود که این دانشگاه

را برای یک دورۀ پنج ساله دریافت میلیون یورو در سال  ۱۲به ارزش 

 ۱۲۲۳میلیارد یورویی بود که در سال  ۳/۲کردند که بخشی از الگوی می

                                                      
1 Intermediaries 
2 North Rhine-Westphalia 
3 Elite University 
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 المللیهای برتر بینهای رقیب برای دانشگاهدانشگاهبا هدف خلق 

گذاری خواهد های ممتاز بیشتری را نام. آلمان تعداد دانشگاهشداندازی راه

کرد. رئیس جمهور وقت فرانسه، آقای سارکوزی اعالم کرد که وزیر آموزش 

 ریی بیشتمختارخود هاخواهد داد که به دانشگاهیک سند به پارلمان ارائه 

ها خواهند توانست، مشاغل مورد نیاز خود را اهدا خواهد کرد. این دانشگاه

ها اهدانشگ .دنبرای خود مقرر کن نیز نظام پرداخت حقوقو تعیین نموده را 

را مدیریت نموده و  هاآن های خود را در تملک داشته ودارایی توانندمی

ه جا کتوانست در هر کدرآمد خصوصی کسب نمایند. دانشجویان خواهند 

ر ب اجازه ندارند دانشجویان را هادانشگاه مایل بودند نام نویسی شوند؛ امّا

 آزمون ورودی گزینش نمایند. اساس

که به کنیم اشاره میهای اهدایی ای پیرامون کمکنکته در نهایت

کمبریج ساختمان ویلیام بیل گیتز را  .گویندمی “جریان چهارم مالیه”آن 

ارد؟(. به نظر دارد )حدس بزنید که چه کسی کفالت آن را به عهده د

تی دارای حامی های کفالهای آمریکایی با ساختمانرسد که دانشگاهمی

س و لس آنجل، یک کارآفرین سریالی در ۲شوند. آلفرد مانساخته می

ربان ، ضییشگام در انرژی خورشیدکه پاست های فراوان گذار بنگاهبنیان

 باشد. اومیهای عصبی و موارد دیگر فناوری برتر سازها، تحریک کننده

و  (UCLA)س لآنجیکا را به دانشگاه کالیفرنیا، لسمیلیون دالر آمر ۱۲۲

ساخت ”اهدا کرده است. هدف او  (USC)دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 

                                                      
1 Alfred Mann 
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انند به عنوان پل میان توهای زیست پزشکی است که میپژوهشکده

و هر  بودهبزرگ  هاآن “یعنی دانشگاه نقش ایفا نمایند. ،صنعت و برج عاج

حق امتیاز  هاآن فرد استخدام خواهند کرد. ۲۲۲ کدامیک نیز بیش از

نها خود آقای ها )نه تای از شرکتخود را به گستره برداری از دانشبهره

 ایشها زدانشگاهاین ، جریانی از درآمد برای شیوهاین  مان( خواهند داد. با

میلیارد دالری و  ۱۳بودجۀ  ،به تنهایی خواهد یافت. دانشگاه هاروارد

اهدایی دریافت های از سوی کمکمیلیارد دالری را  ۲۱دانشگاه ییل نیز 

 .دنکنمی

نادر  های اهدایی و یافتن چنین حامیانیدر قارۀ اروپا، چنین کمک

امّا  ؛کنندرا سرزنش میها عقالنیت ثروتمندان و برخورداران است و دانشگاه

مردم  اغلببیشتر تالش کنند.  ا بایست خود را سرزنش نمایند وههدانشگا

ان سرگرد بدهند“ کسی که همه چیز را دارد”تواند به چه چیزی می در اینکه

 رو و از اینهستند رفیع ها در جایگاهی خ این است که دانشگاهسپا هستند.

اهدا کنند که به آن  است راکاالی نادری  کهتوانند پاداش نهایی می

 ازاتامتی اهداء جوایز نوبل و در سطح ،یکی از این کارهاگویند. جاودانگی می

ها را به نام ساختمان توانهمچنین می است.دکتری افتخاری  اهدای ،ترکم

د نام فرد را بر خو. بنیان یک ساختمان که کردگذاری فسورهای موفق نامرپ

هایی در درون خود چنین ساختمانو  هبرای همیشه پابرجا بود ،دارد

کنند خود تالش می ایبرای توسعۀ فردی و حرفهکه های آینده را نسل

آرزوی بسیاری از ثروتمندان خواست و ، این حس ژرفپرورش خواهند داد. 
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 بخش ،های مناسبنتمایل دارند که با داشتن تضمی هاآن است و از این رو

 پرداخت نمایند. تحقق چنین آرزوییعظیمی از پول خود را برای 

میلیون یورو را  ۱۲۲است که  ۲کلوس جاکوبسقای مثال خوب آن آ

 ۴۲در آلمان اهدا کرد. این دانشگاه با  ۱المللی بیرمنبرای دانشگاه بین

آقای رفت. کشور، به سوی ورشکستگی می ۸0از  دانشجو ۲۲۲۲برنامه و 

دورۀ میلیون یورو ساالنه برای  ۲۱و  به یک باره ندادپول را  ،جاکوبس

میلیون یورو را فقط  ۲۱۱پس مابقی ساهدا نمود و  ۱۲۲0-۱۲۲۲ زمانی

در صورتی اهدا خواهد کرد که پیشرفت کافی را مشاهده نماید. دانشگاه 

و  وینام خود را به دانشگاه جاکوبس تغییر داد. امید فراوانی است که خ

 در اروپا گسترده شود. ،های اهداییمنش وقف و کمک

ار ید. شعآمیبه دست  ، از طریق دانش آموختگانبسیاری از موقوفات

آموختۀ کارآفرین، فرشتۀ کسب و کار و حامی دانش ۴دکتر برت توالف هون

یاد ” :این است (EFER)۳کارآفرینی اروپا های بنیاد پژوهش درکارآفرینی 

. این یعنی یادگیری در دانشگاه، کسب پول به صورت “ردانبگیر و بازگ

نیم کورشگاه خود. ما این را افزوده مییک کارآفرین و بازگشت پول به پر

ان که با دانش آموختگ ایکه موفقیت یک دانشگاه متناسب است با شیوه

 نماید.خود عمل می

 

                                                      
1 Klaus Jacobs 
2 Bremen 
3 Bert Twaalfhoven 
4 European Foundation for Entrepreneurship Research 
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 دانشگاه به عنوان ستارۀ هفت پر چکیده: نسل سوم

 توان همانگونهمی اکنونهم ی دانشگاه نسل سه راهاویژگی ترینمهم

 چکیده نمود. ،نشان داده شده است ۳-۱که در تصویر 

 

 

 : هفت ویژگی دانشگاه نسل سوم۳-۱تصویر 

 

ای از تاریخ، در فصل پیشین ما شاهد بودیم که چگونه هر دوره

 خود دانشگاه در خور خود را داشت. قرون وسطی دانشگاه اسکوالستیک

را داشت که یکپارچگی راستی، صداقت و آموزش را به رهبران آیندۀ 

هدف قرار داده بود. دانشگاه پاریس، یک مدل از این گونه بود. در  ،جامعه

درون خردگرایی؛ خلق دانش به دومین هدف تبدیل شد و دانشمندان 
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وتی گرایی، راستی طلبی ملکپژوهشگر، طبقۀ جدید نخبگان شدند. استقراء

را  ها و جهانهای ویژه و فرضیهگرایی و تصدیق منطقی تئوریرا به تجربه

های رقابت کننده تقلیل داد. ما از دانشگاه همبولتی ای از ملتمدهبه گردآ

 برلین به عنوان مدل، برای توصیف این گونه دانشگاه استفاده کردیم.

دیجیتالی آن را دوران شویم که ما وارد دوران نوینی می ،اکنونهم

 های دوران خردگرایی را به سرانجام منطقیاز توسعهنامیم که بعضی می

کنیم را دانیم و حس میبه این صورت که آنچه که ما می نائل کرد. هاآن

اولیۀ خود  به منشاء امّا روندهای دیگر، ؛توان به دیجیتال کاهش دادمی

 زی.و جهانی سا تررنگگاه جامعدیدبازگشت به مانند  ؛اندیافته بازگشت

های سوم نیاز خواهد داشت. نقش برجستهاین دوران به دانشگاه نسل 

ری ارگیکه ولی با بهستند دانشگاه نسل سوم هنوز در حال توسعه این 

 اند:ها پدیدار شدهویژگیاز ای مدل دانشگاه کمبریج، پاره

 “به جامعهها انتقال توانمندی”هدف سوم دانشگاه نسل سوم  (۲

عمده را دارد: دانشگاه دیگر به  چندین اشارۀ ،است. این هدف

د نکبرای طبقه ممتاز و نخبه عمل نمیخدمات  عنوان یک جایگاه

ت جامعه است؛ دانشگاه دیگر بلکه به صورت گسترده در خدم

 ؛ دانشگاهنیستقوانین علم  سوژۀو فقط  “دولت در درون دولت”

خلق  ،ند برای جامعهکمجبور است که با دانشی که زایش می

 هدف است؛سه قطبی موجود کند. دانشگاه نسل سوم یک ارزش 

 بازارایجاد نیروی کار جهت ای آموزش تودهسوی به  ،تعلیمی آن
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با را ها هدایت گردیده است و این کار جدیدی از مشاغل و حرفه

پژوهش آن نیز به مأموریت و  دهدمی انجامسنّتی  هایدانشکده

های چندگانه و پژوهشکده رزشکن توسطمپژوهش صورت 

که خود به ابزاری  دشومیای در همکاری با صنعت انجام فرارشته

 نماید.می آمدی جدید عملهای درجهت جذب جریان

ه این دانشگاه ب نسل سوم یک دانشگاه کارآفرین است؛دانشگاه  (۱

دهد جامعه را مورد حمایت قرار می برای خلق ارزش ،صورت فعال

گران که این عمل را با حمایت از آغاز سوم دانشگاه()هدف 

 دهد.انجام می IPRفناوری و تولید پول از راه 

 ردونۀگاین دانشگاه مرکز  شگاه نسل سوم جهانی است تا ملّی؛دان (۴

 انشجویان را ازالمللی است که کارکنان و دبین “دانش کاربردی

 (کیان زبان فرانبه عنو)کند و از زبان انگلیسی تمام دنیا جذب می

مرکز شبکۀ  - نماید. دانشگاه نسل سوم یک هاباستفاده می

زایشی، نهادهای های ش و نوآوری است که با صنعت، شرکتدان

کند. دانشگاه های سراسر جهان همکاری میپژوهشی و دانشگاه

ردگرایی را معکوس کرده و ، روندهای استقرار دوران خسومنسل 

 ایفرارشته چون همگرایی و پژوهشی رنسانسی همهابه ارزش

 گردد.باز می

دانشگاه نسل سوم به یک الگوی سازمانی نوین جهت رویارویی با  (۳

ها ؛ این به معنای کاهش نقش دانشکدهسه هدف نیاز دارداین 
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یک رهیافت نوین جهت هدایت و اولویت سنجی  خواهد بود؛

ای دهتوتعلیم و آموزش جهت نوین  ههای پژوهشی، یک رابودجه

 و غیره.
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 فصل سوم

 1یشنهاد: دوازده پینوآور یاستبه س یننو ینگاه

 

  

                                                      
1 Wissema, J. G., and Julia G. Djarova. "A New Look at Innovation Policy: 

Twelve Recommendations." Economic Planning and Industrial Policy in the 

Globalizing Economy. Springer International Publishing, 2015. 269-287. 
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 تیسیاست صنعتی سنّ :مرحلة اول

شناسیم در اواخر سدۀ اکنون آن را میه صنعتی که ما همگرچ

نوزدهم پدیدار شد، امّا این فقط در اوایل سدۀ بیستم بود که 

 ن با دخالت دولت از آن سودتواه میهمچون موضوعی ک گذارانسیاست

خود  ازۀاندبه  تند. بر عکس صنعت، سیاست کشاورزینگریسبه آن  جست

ر ب ث،دانان یونان باستان همچون فیثاغورکشاورز کهنگی دارد. ریاضی

در ریاضیات  ،های مالکان گوناگوناساس نیاز به دقت تعیین مرز زمین

های ابداع کرد که زمینرا “ انهگسیستم سه”، ۲شارلمانی پیشرفت کردند.

یّ ط هر کدامیک آن بر اساس شدند کهکشاورزی به سه بخش تقسیم می

ادند. این سیستم موجب دنامۀ چرخشی، محصوالت را پرورش مییک بر

های بعدی را فراهم کرد. ای برای بهبودیوری گردید و پایهخیزش بهره

اقتصادی )به جز  ممکن است این اولین مورد دخالت دولت در فعالیت

ه ویژه )که بسنّتی  ها و وضع قوانین عمومی( باشد. سیاست صنعتیمالیات

 پس از جنگ جهانی اول پدیدار شد( بر چهار رکن بنیان یافت:

 واردات، خرید دولتی در انع نعت ملّی توسط ایجاد موحفاظت از ص

 هاو یارانه

 ۀبنیان نهادن پژوهشکد R&D  کاربردی که صنعت و کشاورزی

                                                      
1 Charlemagne 
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 جویند.آن سود می از

 گسترش آموزش فنی در تمام سطوح 

 گرها میان نهادن خدمات گسترشی یعنی میانجی بنیان

و کاربران فناوری؛ این شیوه نخستین بار  R&Dهای پژوهشکده

در کشاورزی به کار گرفته شد و پس از جنگ جهانی دوم در 

 بخش صنعت از آن نسخه برداری گردید.

 توانور نامیده نشد ولی میاقتصاد دانایی محدر آن زمان هر چند که 

صد سال پیش از این، مورد ادراک واقع گفت که اقتصاد دانایی محور در یک

ر به الذکر موفق بود و امروزه اقدامات فوقه بود. سیاست صنعتی بسیاشد

 شوند.به کار برده می ،اولی، هنوز به صورت موفقیت آمیزیجز مورد 

تی، به راحتی به جهش اقتصادی پس از سیاست صنعتی سنّ ۀمرحل

 گسترش یافت. بود ۲۳۸۲جنگ جهانی دوم که تبلور آن در اوایل دهۀ 

و کسادی اقتصادی پس از بحران نفتی  ۲۳0۳در حوالی هنگامی که رکود 

با تقویت سازی بخش حمایتی سیاست  گذارانسیاستروی دادند،  ۲۳7۴

 ۲ها واکنش نشان دادند. وزارت تجارت و صنعت ژاپناین بحران به صنعتی

(MITI) ًت داش محصوالت صنعتی را درون کشور باال نگههای قیمت تعمدا

صادرات را با قیمت پایین داشته باشد. به همین منوال  اجازۀتا صنعت 

، حمایت از تولید کشاورزی را حتی در زمانی که این (EU)اتحادیۀ اروپا 

 انجام داد. ،جاد مازاد کاالهای اقتصادی گردیدسیاست موجب ای

                                                      
1 Japan’s Ministry of International Trade and Industry 
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های حمایتی گردید. در هلند، دو روند موجب پایان یافتن سیاست

یک سرنگونی به پایان رسید. به عنوان یک کشور  ای دولتی باسیاست یارانه

به قدمت  هلند دارای صنعت کشتی سازی بومی صاحب نیروی دریایی،

ین تربزرگ یک قرن بود. این نوسازی در این بخش بود که کشور را به عنوان

دهم تاجر و نیرومندترین ملت دارای نیروی دریایی در جهان در قرن هف

سازی کشور آشکار شد که دیگر کشتی ۲۳0۲تبدیل کرد. امّا در دهۀ 

، دولت سه ۲۳0۲تواند در بازارهای جهانی رقابت کند. در اواخر دهۀ نمی

خلق گردید. این شرکت،  ۲RSVکشتی سازی بزرگ را وادار به ادغام کرد و 

تراز با بیش از یک میلیارد یورو بود. های بزرگی دریافت کرد که همیارانه

 ورشکست شد. ۲۳۸۴نکرد و شرکت در سال امّا این نیز کمکی 

های دولتی در رلمانی پیرامون استفاده از بودجهیک دادخواست پا

ان از زم ،برگزار گردید که اولین دادخواست از این نوع ۲۳۸۳سال 

محسوب ها جنگ جهانی دربارۀ همکاری با نازیهای پس از بازجویی

برای خود  RSVد. رئیس ها آشکار گردی. همۀ انواع سوء استفادهشودمی

ای در دریای ایرلند ساخته بود و همسر او نیز در یک ویال در جزیره

سازی که با یارانۀ دولتی هدایت سرزمین اصلی با یک شرکت هلیکوپتر

شد، به خرید و فروش مشغول بود. در دیگر کشورهای اروپایی نیز می

دولتی را منع  ایدام، مجبور شدند که سیاست یارانهمشابه به همین اق

 کنند. درس ناگوار این بود:

                                                      
1 Rijn-Schelde-Verolme 
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درس اول: بهتر است گذاشت تا یک کسب و کار به ورشکستگی 

 .به جنگ بپردازد ،ایهای یارانهبا کمک ،بیفتد تا در رقابت جهانی

 

 ۀس بالدرنگ به کار گرفته شد. شرکت فوکر که تولید کننداین در

ولی در  خود در جهان بودین در نوع تربزرگ ۲۳۳۲، در دهۀ هواپیما است

تی جهت توسعۀ انواع جدید ای دولهای یارانهبا وجود حمایت ۲۳۳0سال 

 به ورشکستگی افتاد. هواپیما

 دارجدید امتناع ورزید. مرگ این بنگاه پرچم گذاریسرمایهدولت از 

های موفق بسیاری از خاکسترهای آن یک صدمۀ دیگر بود ولی شرکت

زه هلند یک سازد امّا امرور دیگر هواپیما نمیدند. گرچه کشوپدیدار ش

سازی و صنعت هوافضا دارد که بخشی از خوشۀ بخش پیشرو در هواپیما

صنعت و دانش آن است. این رویداد به یک درس اولیه در سیاست 

 سازی انجامید که ما در آینده پیرامون آن بحث خواهیم کرد.خوشه

 

حی شده، ارزش درس دوم: یک خوشة فناوری به خوبی طرا

 تواند عرضه نماید.باالتری را از خود بنگاه می

 

تجارت جهانی به همگان سود ”در پناه این اندیشۀ کهن که 

هایی همچون گات ، نهادهایی همچون اتحادیۀ اروپا، پیمان“رساندمی

GATT  و سازمان تجارت جهانی(WTO)،  پیرامون بازکردن مرزها و
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 ه بحث و گفتگو پرداختند. بهب ادشرایط بازار آزتحریک به رقابت و ایجاد 

ها فشار آورده شد تا حمایت خود را از صنایع از طریق یارانه، وضع دولت

، ۲دوحه ۀمنع کنند. شکست میزگرد توسع ،مقررات واردات و خرید عمومی

دهد هنوز شکاف میان کشورها در سراسر دنیا پیرامون بدبختانه نشان می

 صل وجود دارد.اجرایی شدن این ا

 

 فناوری سیاست :مرحلة دوم

ار گردید که سیاست صنعتی سنّتی در نتیجۀ این دو توسعه، آشک

 یدولتهای بایست تحت تجدید نظر قرار گیرد. افزون بر این، بودجهمی

دچار چروکیدگی گردیدند.  ۲۳7۳و  ۲۳7۴پس از رکودهای اقتصادی 

عمومی که کورکورانه بر روی های کارآمدی مقادیر عظیم سرمایه

R&Dمورد موشکافی قرار گرفت.  ،های بنیادین و کاربردی خرج گردیدند

 تجزیه و تحلیل گسترده، موارد زیر را آشکار کرد:

 های بخشR&D از هم  های جدادولتی و خصوصی تقریباً جهان

از  ترکم کاربردی، R&Dهای دولتی بودند. در هلند پژوهشکده

دهای صنعتی به دست مد خود را از عقد قراردادرصد از درآ ۱

 گر، این میزان نیز به صورت مشابهدر کشورهای دی آورده بودند؛

از سوی  R&Dناچیز بود. عقد قراردادهای بخش خصوصی 

 ناچیز بود. التی، به جز در ایاالت متحدۀ آمریکاهای ایآژانس

                                                      
1 Doha Development Round 
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 های تأسیس شده با بودجۀ عمومی برای پژوهشکدهR&D 

این در  با جهان تماس خود را از دست داده بودند و کاربردی،

بر این قرار بود که در سطح جهانی  هاحالی بود که این پژوهشکده

انجام داده بودند همانند چیزی شبیه ها آن کنند. گاهی آنچه کار

 سرگرمی بود تا خدمت به صنعت.

 ست کن ااصالً نقشی در اقتصاد نداشتند. مم ،های بنیادینپژوهش

ۀ در دهرا گفته شود که اصالً طراحی به همین گونه بوده است زی

برداری از علم محض جهت در نزد بسیاری از افراد، بهره ۲۳7۲

قابل غیر ،چیزی عامیانه همچون صنعت و ایجاد سود خصوصی

های زایشی در نتیجۀ درک بوده است. امّا پدیداری شرکت

 ، نشاندولت در آمریکاهای پژوهشی حمایت شده توسط فعالیت

 نقش این روتوان به دست آورد و از داد که سود چشمگیری را می

 بایست مورد تجدید نظر قرار داد.پژوهش بنیادین را می

 ای از پول خود را بر روی های بزرگ، بخش عمدهشرکتR&D 

های کوچک و متوسط های متوسط و بنگاهگذارند و بنگاهمی

(SEMs) خیلی مقدار  کننداین بخش هزینه میتر در خیلی کم(

 در این بخش(. گذارانسیاستها و ناچیز، حداقل از دید آنالیست

  خدمات گسترشی در کشاورزی شکفته شدند ولی در گسترۀ

 صنعت به سختی ورود کردند.

 ۲۳7۲پس از انقالب دهۀ  هایقه به آموزش فنی، در سالعال 
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همراهی و همسازی با  رنگ باخت. افزون بر این برنامۀ آموزشی،

 تقاضای صنعت نداشت.

 اه، با هدف کاهش هزینهتربزرگ هایمدارس فنی وابسته به بنگاه

 بسته شدند.

بایست طراحی شوند و های جدیدی میآشکار گردید که سیاست

ری از کشورهای ادامه بحث و ستیزی پدیدار شد که هنوز نیز در بسیا

ها، تحریک مالی شامل: کاهش مالیاتهای اقدامات عمومی دارد. نمونه

و  زداییمقررات، کاهش هزینۀ کار، R&Dها و گذاریجهت سرمایه

بسیاری دیگر. چندان جای شگفتی نیست که بسیاری از اقتصاد دانان 

به هر طریقی تمایل دارند  هاکنیم، زیرا آنگاه یافت میکالن را در این اردو

ر دی دیگر، افراد با داشتن زمینه که در ابعاد کالن تفکر کنند. در سو

 ای عمومی به اندازۀهکنند که شیوهسیاست صنعتی شاخۀ خاص بحث می

“ انگیری از افتادگدست”باشند و اکنون که دولت سیاست کافی قوی نمی

را به  هاآن و“ دست برندگان را بگیرد”بایست ه است میرا فرو نهاد

در  ،و سوی بحث و گفتگو از بنیانهای متنوع به تحرک وادارد. این دشیوه

ول متفاوتند. این ایده که دولت مسئ ،دیدگاه پیرامون نقش دولت با یکدیگر

یین صنعتی را با تع ۀطرح توسعاقتصاد است و از این رو باید پیش نویس 

دار به شیوۀ گزینش از باال به پایین آماده سازد، از اساس های اولویتبخش

 ندفرآی یک “گرفتن دست برندگان” دیگراز سوی  مارکسیستی است.
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که تجزیه و  ۲های عینی وجود ندارد. ولزینگغیرعینی است و شاخص

انجام داد،  ۲۳70-۱۲۲۲تحلیل دقیق سیاست نوآوری هلند را در دورۀ 

ن گرفت”به “ دست برندگانگرفتن ”دهد که در بعضی از موارد نشان می

 انجامد:درس ما می شود. این به سومینمنتهی می“ هادست البی

 

ای درس سوم: اقدامات عمومی کارساز است؛ اقدامات در شاخه

اند، کارآیی از خود نشان خاص که از باال به پایین گزینش شده

 دهند.نمی

 

 تدافعیهای ، با رهیافت نوینی که سیاست“۱طرف عام گرایان”گرفتن 

را به سیاست تهاجمی تبدیل کرده است، خود را نمایان کرد. در هلند از 

، یک وزیر جدید امور RSVشرکت  از تباهی، یک سال پیش ۲۳۸۱سال 

ار آن دادن پیشنهادات کرد که ک اندازیراه ای راای مشاورهاقتصادی کمیته

 گانسندنوینامیده شد. یکی از “ سیاست فناوری”عنوان  بود که بعد به

عضو کمیته بود و عضو دیگر نیز بعدها وزیر امور اقتصادی  کنونی نوشتار

 هایگرفت که شرکت فوکر را مورد حمایتشد و کسی بود که تصمیم 

کمیته یک برنامۀ جامع را تدوین کرد  ۲۳۸۳ای قرار ندهد. در سال یارانه

 با هدف:

                                                      
1 Velzing  
2 generalists’side 
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  تحریک بخش خصوصیR&D های مالیاتی )این از طریق مشوق

 نامند(می WBSO اکنونهم الگو

 های عظیم بودجۀ به کارگیری بخشR&D  کاربردی جهت

 های آغاز یافته توسط صنعتR&Dهای مالی از حمایت

 ها جهت کار برای صنعتتشویق )فنی( دانشگاه 

 های های با پژوهشهای زایشی پژوهشکدهحمایت از شرکت

 بنیادین

 های درسی برنامه ۀتر به صنعت در توسعدادن نقش گسترده

 ایمدارس فنی و حرفه

 برداری از دانش )به پایین بنگرید( های بهرهساختبهبودی در زیر

 های اقتصادی متنوعفعالیت

 خصوصی -های دولتی کت با خلق تعدادی از مشارکتسپس این حر

جهت نوآوری دنبال گردید. گزارش کمیتۀ سیاست فناوری شامل یک 

بود. در نخست این رهیافت به  ۲حس شامپیتریاحیاء مفهوم نوآوری با 

خوبی در کشوری که نخبگان اقتصادی آن همگی از پیروان اقتصاد 

( باال ۀگزار از طبقبودند )شامل نخست وزیران و شهروندان خدمت ۱کینزی

 تعلق داشتند،“ عامه نگران”به اردوگاه  هاچندان نفوذ نیافت. گرچه آن

باور داشتند. گزارش  R&D “۴آزاد -زش ار”های بر فضیلت ولی همچنان

                                                      
1 Schumpeterian 
2 Keynesian 
3 Value-free 
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را با خود “ برداری از دانشساخت برای بهرهزیر”ی، مفهوم روسیاست فنا

ها، از پژوهش ای از مردم یا سازمانه هلند به ارمغان آورد که زنجیرهب

در  این مفهوماکنون هم شود.بنیادین تا کاربران نهایی را شامل می

( دانسته شده ۲اورت روجرز آقای کار ز طریقاویژه  شکل کشاورزی نیز )به

و مکتب مؤثر او  ۱مناست. این مفهوم برای صنعت توسط کریستوفر فری

من، در دانشگاه ساسکس در برایتون انگلستان اتخاذ گردید. سپس فری

توسعه  است، نامیده ۴“سیستم ملّی نوآوری” را مفهوم را به آنچه که آن

شود. صورت شایع و گسترده استفاده میه ب اکنونهم داد. این گزاره

 ایشبکه”کند: را اینگونه تعریف می NIS“ سیستم ملّی نوآوری”من فری

 هایکنشها و برهمهای دولتی و خصوصی که فعالیتاز نهادها در بخش

 “شوند.های نوین میها موجب آغاز، تغییر و انتشار فناوریآن

، اهمیت “زنجیره”ر عنصر ایدۀ سیستم ملّی نوآوری این است که ه

دارد. عناصر مساوی دارد؛ از دست دادن یکی، دیگری را از عملکرد باز می

گر بایست به صورت مناسبی با یکدیها میباید نه تنها موجود باشند بلکه آن

 ها توسعه یافت.سپس به مفهوم خوشه NISپیوند داشته باشند. مفهوم 

 

، “بهره برداری از دانش”ساخت چابکِ کامل درس چهارم: یک زیر

 باشد.تنها یک جزء می R&Dبسیار حیاتی است؛ 

                                                      
1 Everett Rogers 
2 Christopher Freeman 
3 National Innovation System 
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 R&Dبه  GDPسهم تخصیص یافتۀ  ۀ، مقایس“درس”با وجود این 

در کشورهای گوناگون هنوز تقریباً جایگاه مقدسی را دارد در حالی که 

 این شاخص چیز خیلی کمی پیرامون پتانسیل کشور برای نوآوری بیان

 GDP این است که درصد تخصیص یافتهکاربرد این شاخص دارد. علت می

مورد  ازه گرفت و آن را در میان کشورهاتوان اندرا به سادگی می R&Dبه 

 مقایسه قرار داد.

 

 سیاست نوآوری :سوم ةمرحل

سیاست صنعتی سنّتی به  ۀممکن است چنین بیان شود که توسع

 ها را تحریکاقتصادهای اروپایی سوی سیاست فناوری، به صورت عظیمی

کرده است. پس از یک عدم حضور طوالنی، موضوع فناوری دوباره در دستور 

بینش پدیدار شده در اوایل دهۀ  ،ار سیاست قرار گرفت. با این وجودک

مان ی چیدبرداری از دانش را به زیبای، عناصر زیرساختی زنجیرۀ بهره۲۳۳۲

 ایش در فعالیت اقتصادی منتهی نگردید.به افز کرد ولی به صورت خودکار

ین ا. “سیاست نوآوری”از این بینش، یک رهیافت نوین پدیدار شد: 

 سیاست بر پنج پایه استوار است:

های ایجاد بنگاه و نیز با با کاهش تشریفات زائد اداری و هزینه (۲

خلق شتابگرها و مراکز رشد )به ویژه در مجاورت مرکز یادگیری 

 شود.تحریک کارآفرینی می موجب ،ای(حرفه

های کاربردی و بنیادین های عمومی و دولتی پژوهشژوهشکدهپ (۱
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 آورد.را به مجاورت بازار می

 نماید.های اقتصادی را تحریک میهای فعالیتتوسعۀ خوشه (۴

 شود.می ۲های پیش رقابتیموجب درگیر شدن در پژوهش (۳

 به جای اینکه ؛کندکارآفرینان را دنبال کرده و آنان را حمایت می (۱

 ها را در سطح دولتی ابداع نماید.تمام برنامه

ری، در تحریک اقتصاد دانایی از دانشگاه به عنوان عنصر ضرو (0

 کند.استفاده می محور

 به بحث خواهیم گذاشت. ادامهما این موارد را در 

 

 نقش کارآفرین

اوری فنهای ملّی نوآوری یا سیاست ها که پیرامون سامانهدر اکثر کتاب

به سختی یاد شده است. دوباره به  “کارآفرین”اند، از واژۀ نوشته شده

ارجاع شد. بر اساس فرضیۀ شامپیتر و  ۴، به ویژه در کار پیتردراکر۱شامپیتر

دراکر، فرد کارآفرین در جایگاه مرکزی قرار داشته و عنصر حیاتی نوآوری 

 یابد.ینمود م ۳“ویرانگر خالق” گردد و بدین سانمحسوب می

تحریک نمودن کارآفرینی، سنگ بنای سیاست نوآوری  ،از این رو

که  ۱نظر افرادی چون پرودون ،است. گرچه اکثر افراد در مورد کارآفرینی

                                                      
1 Pre-Competitive research 
2 Schumpeter 
3 Peter Drucker 
4 Creative destructor 
5 Proudhon 
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به ، به صورت گسترده ۲۳7۲مالکیت را دزدی نامید ندارند امّا در دهۀ 

کارآفرین همچون ملخی که از جامعه جهت سود شخصی خود تغذیه 

اثر موفقیت یک نسل از  شد. ناگهان و تحتنگریسته می ،کندمی

، فرد کارآفرین به ۲۳۳۲کارآفرینان در ایاالت متحدۀ آمریکا در دهۀ 

ها و تیزی هزینه ی در نظر گرفته شد. به صورت تندصورت نجات دهندۀ ملّ

 هاندازی یک بنگاه به پایین آورده شدند. همو تشریفات زائد اداری برای راه

ای و شهری مانند مراکز رشد، گونه تسهیالت، در سطح ملّی، منطقه

گذاری مخاطره پذیر خلق گردیدند. کارآفرینی صورت ها و سرمایهمربی

 هایهای نوپا و بنگاهها، شرکتعمومی یافت؛ رقابت برای بهترین ایده

جوان انجام گردید و بسیار مورد اقبال جامعه و مردم قرار گرفت. در سال 

هزار کسب  ۱۲مرکز رشد کسب و کار در انگلستان بود که از  ۴۲۲، ۱۲۲۱

اثر کلی بر روی اقتصاد محدود بود و بسیاری  کرد. هنوزمی و کار حمایت

نقش نیزه انداز آزاد )برای مثال در گسترۀ فناوری  های نوین فقطاز شرکت

 اطالعات( را داشتند.

 

 فرینیدرس پنجم: توانا نمودن و برانگیختن کارآ

 

این دیدگاه که نقش دولت به شکل ذاتی محدود است و باید گذاشت 

که بازار کار خود را انجام دهد، بسیار مورد قبول جامعه قرار گرفت )به 

(. ۲۳۸۳ریزی اقتصاد مرکزی در سال ژه بعد از مرگ و زوال مدل برنامهوی
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ند، به حمایت ها را ابداع نمایها خود همۀ انواع برنامهبه جای اینکه دولت

 راهایشو آغازگر بود(فنالند )از کارآفرینان پرداختند. بسیاری از کشورها 

نمودند تا اقدامات ملّی در نوآوری  اندازیملّی نوآوری را در سطح باال راه

با رهبری نخست وزیر و متشکل از  شورارا هماهنگ سازند. در فنالند این 

 است. اعضاء جامعۀ پژوهشی و صنعت سامان یافته

 

درس ششم: دولت باید کارآفرینی را حمایت کرده و خود را 

 .جایگزین کارآفرین نکند

 

 R&Dبرانگیختن تقاضا برای 

 ریزی اقتصاد مرکزیپیرامون فروپاشی سیستم برنامه یدرس دیگر

 به صورت تمام و کمال بر توسعۀ عرضهریزی مرکزی وجود دارد. مدل طرح

تمرکز داشت. بازارها به سختی به شکل اتحاد جماهیر شوروی سابق و 

پیمانان آن پا برجا ماندند و دچار پیامدهای سیاسی و ویرانگری شدند. هم

 است کارآمدتر ضا از خلق عرضه و تأمیناین درس که تحریک برای تقا

 های مورد حمایت واقع شدۀ دولتی نیز صادق است.R&Dدر مورد 

 

 از برانگیختن عرضه R&Dبرانگیختن تقاضا برای  درس هفتم:

 کارآمدتر است.
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ای را اتخاذ کرد که تحت وزارت امور اقتصادی هلند برنامهبرای مثال، 

تا بخشی از آن را در  شدها داده میSMEsای به هزینه قبوضاین برنامه، 

عمومی پرداخت  R&Dها و نهادهای به دانشگاه R&Dهای جهت فعالیت

مدل کامالً موفق بود و بسیاری دیگر از کشورها از آن پیروی  این .نمایند

گذاری های سرمایهگذاری بنگاهدند. در الگوی دیگر دولت، سرمایهکر

درصد از میزان  ۱۲مخاطره پذیر و فرشتگان کسب و کار را تا حداکثر 

گذاری تکمیلی دهد. این سرمایهمورد حمایت قرار می هاآن گذاریسرمایه

 گذاریخطر را به نسبت مشارکت سرمایه باالتری از ۀسوی دولت، درج از

یت آمیز باشد، دولت گذاری موفقنماید. چنانچه سرمایهبا خود حمل می

 گیرد.اضافۀ بهرۀ مرکب خود را بازپس میگذاری اولیه به مقدار سرمایه

به شکست انجامد، سرمایه گذار این حق را دارد که  گذاریسرمایهچنانچه 

گذاری عواید خود را از بنگاه ورشکسته دریافت دارد. دولت، بر سرمایه

بان کند؛ به زتبعیت می رگذادستی سرمایهرد و از شعور و چیرهارزیابی ندا

 از تشریفات زیاد اداری خبری نیست. ،دیگر

 

 ایسیاست خوشه

ی )که این سیاست ارتباطی با نوآوری در سیاست کالسیک صنعت

نقش نیرومندی را در “ هاخوشه”نشان داد که  ۲ندارد(، کار مایکل پورتر

باید مورد تحریک قرار ها د و از این رو ایجاد خوشهنتوسعۀ اقتصادی دار

                                                      
1 Michael Porter 
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های ساخت و های فعالیت اقتصادی وابسته )بنگاهها، گروهگیرد. خوشه

های مربوطه و نهادهای ها(، دانشکدهوران آنولید، تأمین کنندگان، مشات

R&D ن آیند. به زباا منطقه گرد هم میهستند که ترجیحاً در یک مکان ی

های وابسته به هم، تأمین کنندگان، ارائه ها، گروهی از شرکتخوشه ،دیگر

دهندگان خدمت و نهادهای همراه، در یک گسترۀ ویژه هستند که نزدیکی 

 ند.یابمتنوع بیرونی، پیوند می نهادهای ۀبه واسطجغرافیایی داشته و 

کنند ولی مشارکت نیز دارند؛ کارکنان ت میها با یکدیگر رقابشرکت

ها و به شرکت R&Dتوانند از یک شرکت به شرکت دیگر، از نهادهای می

نجا در آ را توانند بنگاه خودکنند یا اینکه کارکنان می بر عکس حرکت

یک نوع از اکوسیستم است که همۀ  ،یک خوشه ،ن دیگرند. به زبانمایآغاز 

ها یک یا بیشتر برند. خوشههمکاری سود میبازیگران، از رقابت و 

دارند )مانند بازاریابی، فناوری، پشتیبانی، استانداردهای  “۲رانپیش”

“ رانپیش”ها کیفیت مشترک و موارد دیگر(. چنانچه نوآوری در این خوشه

شوند. از زمان کار نامیده می “۱های هوشمندخوشه” هاباشد، این خوشه

ها قرار گرفت. ها مورد توجه بسیاری از دولتپورتر، ایجاد و توسعۀ خوشه

یک موضوع حمایتی برای ای تا حد زیادی تا همین اواخر، توسعۀ منطقه

گذاری جهت تحریک اشتغال، بهبودی ای، همراه با سرمایهصنعت منطقه

ثابت کرد  ایگردید. رهیافت خوشهو غیره محسوب می هادر زیرساخت

                                                      
1 Driver 
2 Smart Clusters 
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ای همچون ایجاد که کارآمدتر است؛ نشان داده شد حتی اقدامات ساده

مانند  “۲ایپیوندهای فراموش شده”تماس میان فعاالن و برقراری 

فراهم  ی بسیار عالیتوانند نتایجها و نهادهای پژوهشی، میدانشکده

 نمایند.

 

تواند راهی کارآمد برای ها مییختن خوشهدرس هشتم: برانگ

 یابی به رشد اقتصادی باشد.دست

 

در مرکز کانون توجه سیاست  اکنونهم ها،تحریک نمودن خوشه

کسب و کار باید در نشیمنگاه دانش ”اروپا با این فرض ضروری که  ۀاتحادی

قرار گرفته است. یک مثال خوب برای خوشۀ هوشمند، بخش “ باشد

هکتار تشکیل شده است.  ۲۲۲هایی تا در هلند است. گلخانهباغبانی 

میلیون گل در  ۲۱تا ای )بعضی از گیاهان، از طریق مراکز مزایدهبسیاری 

به وسعت یک صد زمین  یفضای ،شوند؛ تاالر حراج اصلیروز( صادر می

های آن تحت کنترل ارد که آب و هوای بسیاری از قسمتفوتبال د

های نوین دانه ۀقابتی خود را از طریق توسعمزیت ر باشد. این بخشمی

های شوند( و پشتیبانیهای تخصصی فرآوری می)که توسط بنگاه

های سرخ بریده شده در هلند کند؛ برای مثال گلنگهداری می ،مرزشکن

شوند. تاالرهای حراج که وقت ناهار در نیویورک فروخته می در صبح، در
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اند و یک سامانه برای ایجاد شده هستند به صورت تعاونی هاهمۀ آن

 اند.کرده اندازیراه ست از طریق اینترنت نیزتجارت دور د

نماید. ، ارتباطات را تسهیل می۲لونیستیک(یک فرهنگ مشترک )کا

در هلند و در خارج دارد  PRاین بخش یک بازاریابی کارآمد و یک بخش 

 د.نمایمی و از استانداردهای کیفی مشترک تبعیت

 درس این است:

 

داشته باشد، آن  یران بیشتردرس نهم: یک خوشه هر چه پیش

 خوشه کارآمدتر است.

 

و  ها خالق شوندای زیادی صورت گرفته است تا خوشههتالش

که  دهداند. شکست هنگامی روی میرو شدهبسیاری نیز با شکست روبه

ها از خوشه گیرند که کدامیکمی“ پایین -باال ”ها تصمیم از تحکوم

فتن گر”پتانسیل دارند و باید تحریک شوند که در حقیقت شکل دیگری از 

 دامات ابتکارانۀ خصوصیهای موفق، از اقاست. اکثر خوشه“ دست برندگان

نیاز به حمایت  هاآن اند. در بعضی از مواقعپدیدار شده“ باال -پایین ”

 رات و بعضی از اوقاتها، مقربنیادین، زیرساخت R&Dدولتی دارند؛ مانند 

 های نوپا. درس این است:های مشترک و شرکتاعتبار دهی به فعالیت

                                                      
1 Calvinistic 

www.takbook.com



 131 نگاهی نوین به سیاست نوآوری: دوازده پیشنهاد: سومفصل 

توانند با موفقیت توأم های پایین به باال میدرس دهم: خوشه

 انجامند.های باال به پایین اغلب به شکست میخوشه ؛باشند

 

ر یارزیابی، درگ جا، فقدان پایش وهمفهوم طراحی ناب ها به دلیلخوشه

با شکست  ،ایی فرامنطقهها و نبود توجه به منظرهاشدن محدود بنگاه

 شوند.رو میروبه

 

 رقابتیپژوهش پیش

تحادیۀ اروپا قرار گرفت. در ، نوآوری در مرکز توجه ا۲۳۸۲در دهۀ 

را آغاز کرد که به یک  ۱، میزگرد اروپایی صنعتگران۲پهرگیلن هامار ۲۳۸۴

)که در  ۴های آن با حضور اتین داویگنونالبی قدرتمند تبدیل شد. نشست

ای قابتدا عضو بود و سپس قائم مقام کمیسیون اروپا شد( برگزار گردید. آ

او  اروپایی را آغاز کرد. در یک موردهای داویگنون، همکاری میان بنگاه

یی برگزار کرد. در اروپا ITهای شرکت R&Dنشستی را با شش قائم مقام 

 ایکدیگر چیزهایی شنیده بودند ولی هرگز همدیگر راز  هاحالت عادی، آن

ط اول ما فق ۀقیقدطیّ ده ”چنین گفت:  هامالقات نکرده بودند. یکی از آن

ۀ نامنشست به یک بر“ همدیگر را نگاه کردیم. سکوت ترسناک بود.

که عمدتاً  ۳تراشههای پیشرفت فناوری پژوهشی پیش رقابتی جهت شیوه
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ی رقابتژوهش پیشمنتهی گردید. ایدۀ پ ،ی بودهای ژاپندر دست بنگاه

برای مثال در یک فناوری تولیدی  توانندها میاین است که شرکت

در بازار با محصوالت متمایز خود به رقابت  زمان نیزو هممشارکت کنند 

 افتد. این مدل در تعدادزبان دیگر، رقابت به مخاطره نمی بپردازند؛ به

به کار رفته است. برای نمونه  تربزرگ تر وکوچک هاینیی از تعاوشماربی

حامی یک بنیاد شدند که از  تعداد ده شرکت نفتی دلفت، TUدر 

 کند.حمایت مالی می PhDهای پژوهش

ها، از حق امتیاز گزینش موضوعات به صورت مشترک و این شرکت

الگویی برخوردار هستند. چنین  هادریافت اطالعات در پیش از چاپ آن

های نوآوری اعضاء گروه، بدون د به عنوان ابزاری در تقویت تالشتوانمی

انحصارات چند جانبه، کارآیی داشته باشد. از ضد  زیر پا گذاشتن قوانین

پا نقشی را در هماهنگ سازی زمان روزهای داویگنون، اتحادیۀ ارو

 به دست آورده است. ،های نوآوری کشورهای عضوسیاست

 

رقابتی، هزینه و خطر نوآوری به ویژه برای یش: پژوهش پ11درس 

SMEs دهد.را کاهش می 

 

 ها و مفهوم اقتصاد دانش بنیاننقش دانشگاه

ه رجستیک عنصر ویژه از کارآفرینی وجود دارد که نیاز است آن را ب

 اقعیت آگاهی یافتند که در آمریکاها از این و، دولت۲۳۸۲نماییم. در دهۀ 
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ی های زایشنوین فناوری اطالعات، در حقیقت شرکتهای گاهبسیاری از بن

زارش در گ”ماتیک اای درها هستند. رسیدن به این نکته به شیوهاز دانشگاه

 نماید، نمایان شد. اینوار جلوه میافسانه اکنونهم که ۲“بانک بوستون

های بنیان یافته توسط مطالعه نشان داد که چنانچه شرکت

تشکیل یک کشور دهند، جمع  و اعضاء این دانشکده MITالتحصیالن فارغ

ین چهارم ای خواهد بود که بیست وها به شکل یک کشور، به گونهسود آن

 MITشود. تعداد چهار هزار شرکت وابسته به اقتصاد بزرگ در جهان می

میلیون نفر را در  ۲/۲وجود داشتند،  ۲۳۳7که در سراسر جهان در سال 

میلیارد دالر  ۱۱ها به فروش ساالنۀ جهانی آنو  استخدام خود داشته

میلیارد دالر  ۲۲0برابر  GDPمساوی است با  ،رسید. این به شکل خاممی

آفریقای جنوبی یا تایلند قابل مقایسه است. این  ۲۳۳0سال  GDPکه با 

؛ دهدرا نیز انجام می کارآفرینان ۱“واردات”، MITمطالعه نیز نشان داد که 

نیستند بلکه  MITزایش یافته از خود دانشگاه  ها،شرکت زیرا بسیاری از

 هاگیریبهره ببرند. این نتیجه MITبه ماساچوست آمده بودند تا از حضور 

 ،MITپروفسور  ۳ادروبرتز که توسط ۴با یک گزارش توسط بنیاد کافمان

نوشته شده بودند مورد تأیید قرار گرفتند. آقای روبرتز دریافت که تا سال 

شرکت فعال را تأسیس نمودند  MIT ،۱۱۸۲۲دانش آموختگان  ،۱۲۲۳

ری تریلیون دال ۱میلیون نفر را در استخدام داشته و سود ساالنۀ  ۴/۴که 
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به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل  هاآن ،را کسب کردند. از این رو

 دادندها یک کشور مستقل را تشکیل میآن شدند. اگر چنانچه

ای دیگر ند. مطالعهد، فدراسیون روسیه یا اسپانیا شود هنمانن توانستندمی

آمریکایی های ، دانشگاه۱۲۲۳و  ۲۳۸۲گیری نمود که میان چنین نتیجه

 و گوگل(. ۱، شیرون۲شرکت را تشکیل دادند )شامل ژن تک ۳۱۳۴

 

توانند منابع نیرومندی برای فعالیت ها میدرس دوازدهم: دانشگاه

 اقتصادی جدید باشند.

 

یابد که گزارش بانک بوستون مورد الهام می داستان اینگونه ادامه

، قرار گرفت تا اعتبار ۳یعنی گوردون براون ۴رئیس انگلیسی اکس چکر

ف از انجام این ها قرار دهد. هدبه شکل رقابتی در اختیار دانشگاهمالی را 

ه و های کارآفرینی را آغاز کردها، دورهکه این دانشگاهکارها این بود 

 را فراهم آورند. Technostarterتسهیالت جهت کار آغازگران فناوری 

های ان یا دانشگاهیان هستند که بنگاهآغازگران فناور، دانشجوی

. این اولین باری بود که کننداندازی میید فناوری محور را راهجد

های آموزش از بخش ا از طریق کانال دیگری غیرها پول دولتی ردانشگاه

بختانه با تغییر نقشی که کردند. این حمایت، خوشوم دریافت میو عل
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 در دهۀ ی یافت. برای نمونهزمانهم ها برای خود تدارک دیدنددانشگاه

تان، آشکار شد که فزونی در در دانشگاه کمبریج در انگلس ۲۳۳۲

تواند توسط پول دولتی تأمین های مرزشکن دیگر نمیهای پژوهشهزینه

 ت وای گسترده از همکاری با صنعبرنامه ۀی موجب توسعشود. این آگاه

گران فناور گردید. در نتیجه، امروزه کمبریج ایجاد تسهیالت برای کار آغاز

با باالترین تعداد جوایز نوبل در جهان است بلکه  ینه تنها میزبان دانشگاه

نی که این محیط همانند یابی محیط کارآفریای است برای رونقهسته

 ۲لوون K.Uباشد. می MITهای اطراف دانشگاه استانفورد و وشهمحیط خ

 هایسازی نتایج پژوهشای تجاریمند و حرفهدر بلژیک، به صورت نظام

آغاز کرد. این دانشگاه، درآمد چشمگیری را به دست آورد که  را خود

توسط این درآمد دانشگاه توانسته است برنامۀ پژوهشی سطح باالی خود 

راف وار در اطها نیز به صورت قارچکنوپارکرا پایدار نماید و افزون بر این، ت

 ۱نگنواگنی RUاند. به همین منوال در هلند، شهر کهنه آغاز به رشد نموده

های کاربردی پژوهشکدۀ پژوهش ۲۱گاه کشاورزی و که ترکیب دانش

ایج سازی نتاند که تجاریهایی پرداختهبه فعالیت دلفت، TUو نیز  باشدمی

های زایشی همکاری با صنعت و چه با شرکتپژوهشی، چه از طریق 

 اند. امروزه کشاورزی یک کسب و کار بارا هدف قرار داده محورفناور

 توانسته است کشاورزی ،باشد. در هلندوری باال )حداقل در هلند( میفنا

ا ر این کشور کوچک با جمعیت باال، صنعت فراوان و آب و هوای ترسناک
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 .تبدیل کند ن، بعد از آمریکاصادر کنندۀ غذا در جها به دومین

های بنیادین فقیت خود را با قرار دادن پژوهشهای برتر، مودانشگاه

 توانند به عنوانها میدانشگاه اند. مسلماًآوردهبه دست  نخست در جایگاه

کنند خیلی از اوقات این را کار می هاآن های مهندسی عمل نمایند ودایره

 محور جدید فناوری هایهای بنیادین، منبع ایجاد بنگاهولی پژوهش

 باشند.می

 

 ، پژوهش بنیادی است.هادرس سیزدهم: بنیان همة نوآوری

 

ها برای برانگیختن کارآفرینی آکادمیک اتخاذ نقش جدیدی را دولت

که پژوهش  ها شکل گرفتد. همچنین این تصور برای دانشگاهکردن

 زمانا روندی هممرزشکن به همکاری با صنعت نیاز دارد؛ این دو پدیده ب

بودند که به شکل محور بزرگ در پی آن های فناورگردیدند که بنگاه

کاهش دهند. این  های بنیادیهای خود در پژوهشالشچشمگیری از ت

ها را به شرکای ر پی آن بودند که عمدۀ این پژوهشها در حقیقت دبنگاه

، شرکت شل یک ۲۳0۲بیرونی خود واگذار نمایند. برای نمونه در دهۀ 

های بنیادین داشت که چهار هزار نفر را در آمستردام آزمایشگاه پژوهش

آورده بود؛ مشابه همین نهاد نیز در هوستون داشتند.  به استخدام خود در

از  یی غناین تسهیالت، صنایع نفت و شیمی را متحول ساخت و به منبع

 مقاالت علمی و اساتید دانشگاهی تبدیل شدند.
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در زمانی که ما به عنوان دانشجو از این مکان بازدید کردیم آن را به 

نون این تالش به صورت اکصورت سرزمینی مقدس احساس نمودیم. هم

های ها، پژوهشچشمگیری کاهش یافته است و حتی بعضی از شرکت

ها بیشتر این نوع پژوهش را از اند. آنبنیادین را به صورت کامل منع کرده

بر پایۀ پروژه )اغلب در قالب قرار داد(  R&Dها و دیگر نهادهای دانشگاه

برداری از دانش خود را به  ها بهرهکنند. در همین زمان، آنخریداری می

صنعتی، یک عمل  R&Dفروشند. به زبان دیگر دیگران )شامل رقبا( نیز می

ری گیبه شکل د دانشگاهکسب و کار معمول تبدیل شده است. نقش جدی

 ای توضیحاتمفهوم دانشگاه نسل سوم منتهی شده است. این نیاز به پاره

های نسل اول نگریسته های میانی به عنوان دانشگاههای سدهدارد. دانشگاه

 R&Dاکنون هایی که همها بر آموزش تکیه داشتند و فعالیتشوند؛ آنمی

شد. ون از دانشگاه انجام میشوند توسط دانشمندان و مخترعان بیرنامیده می

این دانشمندان )برای مثال گالیله(، اغلب توسط نهادهای آکادمیک که مدافع 

گرفتند. در زمان رنسانس، مفهوم دیدگاه سنّتی بودند مورد مخالفت قرار می

توسعه یافت. این علم بر پایۀ مشاهدۀ طبیعت، تجربه، برهان “ علم مدرن”

استوار بود و نتایج جهت بازبینی توسط همتایان  متدلوژیمنطقی و باز بودن 

شدند. دانشگاه برلین، دانشگاه همبولت کنونی که پس از زمان عرضه می

ناپلئون بنیاد گذاشته شد، اولین دانشگاهی بود که علم مدرن را در عمل قرار 

علمی قرار گرفت که هدف دوم دانشگاه بود؛  ۀداد. تمرکز بر روی توسع

شد. همچنین دانشگاه برلین اولین ریان خود انجام میآموزش نیز در ج

 دانشگاهی بود که به جای التین بیشتر از زبان ملّی استفاده کرد.
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آلمانی، زبان علم قرن نوزدهم بود. دانشگاه نسل  ، زبانبدین سان

سوم پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد. همانند دانشگاه تیپ همبولتی 

علمی نیز به نقش آموزشی افزوده شد. در  ۀ)دانشگاه نسل دوم(، توسع

برداری از دانش و همکاری با سازی بهرهانشگاه نسل سوم، تجارید

ها و کارآفرینان )به عنوان هدف سوم( به اهداف پیشین افزوده شرکت

برای بهترین  های نسل سومند. در دنیای جهانی شده، دانشگاهشد

نند کمی در سراسر دنیا رقابت دانشجویان، کارکنان و قراردادهای پژوهشی

 اند.نوان زبان فرانکی در علم برگزیدهو زبان انگلیسی را به ع

 

ها است، همانگونه درس چهاردهم: انگلیسی زبان فرانکی دانشگاه

 ها بود.های میانی، زبان دانشگاهکه زبان التین، در سده

 

 یک مدل نوین برای سیاست نوآوری

روندهایی که سیاست نوآوری آینده را شکل پیش از آغاز بحث پیرامون 

های برپایۀ گردیم. مدلخواهند داد، به مفهوم سیستم ملّی نوآوری برمی

های نوآوری استفاده سیستم ملّی نوآوری، جهت تجزیه و تحلیل سامانه

ین شوند. از اکارها میراه نقایص و سپس ارائه گردند که موجب شناساییمی

گردد. مدل سیستم ها با یک مدل خوب آغاز میتحلیلرو، همۀ تجزیه و 

شود. با این وجود ، هنوز به صورت گسترده استفاده می۲منملّی نوآوری فری

                                                      
1 Freeman’s NIS 
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این مدل، نقش کارآفرین را به عنوان  نگونه که ما در باال اشاره کردیمهما

این، مفهوم دانشگاه نسل  گیرد. افزون برهستۀ مرکزی نوآوری در نظر نمی

ما بر آن شدیم تا مدل جدید را  ان او شناخته شده نبود. بنابرایندر زمسوم 

های ملّی اتخاذ کنیم و ما این مدل را که برای تجزیه و تحلیل سیستم

 (.۲-۴ تصویردهیم )ایم را ارائه میهای اخیر استفاده کردهنوآوری در سال

 

 

 : مدل نوین سامانۀ ملّی فناوری۲-۴تصویر 

 

ل، شش عنصر برای نوآوری، چه در بنگاه موجود و براساس این مد

 های نوپا، نقش مرکزی را دارند:یا در شرکت

آورد و یا نوآوری را در ارآفرین که محصول را به بازار میفرد ک (۲

ق تزری تولید، پشتیبانی یا سازمان کاربربازاریابی، ساخت و 

 کند.می
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کند. تمام می فناوری، یکی از دو بالی که نوآوری با آن پرواز (۱

 کاربرد دانش یا بینش نوین است. بر اساس نوآوری صنعتی

پذیرنده، بازار، بال دیگر هواپیمای نوآوری است. بدون بازار  (۴

 توانند به نوآوری تبدیل شوند.ابداعات و اختراعات نمی

های خدمات گسترشی که به انتقال فناوری گران، آژانسمیانجی (۳

ن هر در درو هاکنند. آنمیدانش بازار به کارآفرینان کمک 

 حضور دارند. ایهای شاخهتعاونی نوآوری و نیز سازمان

 تأمین مالی، موتور هواپیمای نوآوری است. (۱

خدمات اقتصادی و فنی )وجود  افزون بر حسابرسی، ؛خدمات (0

اجباری  در هر اقتصاد مبتنی بر بازار با عملکرد خوب، هاآن

ای نوپا و هکار با شرکت تی وجود دارند که درخدما باشد(،می

 های اقتصادی مخاطره پذیر تخصص دارند.فعالیت

 افزون بر:

 سنّتی سامانۀ ملّی  هایگرچه در توصیف ؛های نسل سومدانشگاه

اند. امّا ترکیب یک دانشگاه تحقیقاتی با نوآوری ادغام نیافته

گران و انش، تأمین کنندگان مالی، میانجیزایندگان دیگر د

مستقر هستند،  یتی که معموالً در پردیس دانشگاهمانهادهای ح

 نماید.صورت عظیمی نوآوری را تقویت می به

 آوری و یک واحد حمایت دولت که شامل یک واحد سیاست نو

 شود.اجرایی نوآوری می
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  الی فعبا در نظر گرفتن مورد اخیر، چنانچه دولت سیاست نوآوری

وظیفه آن را به بدنۀ واحد سازی این  داشته باشد و اگر در پیاده

نوآوری به صورت عظیمی فزونی  تعیین شده واگذار کرده باشد،

یابد. ما مایل هستیم که این دو ساختار احتمالی را پیشنهاد می

 کنیم:

های دولت را تعریف سیاست نوآوری که اهداف و برنامه واحد (۲

ت تحریک نوآوری در دسترس قرار ها را جهکرده و بودجه

 دهد.می

عامل سیاست نوآوری که کفیل دولت مجری نوآوری یا مدیر (۱

اند که یک مرکز را ایجاد کرده (Tekes)ها تکس است. فنالندی

میلیون یورویی با  0۲۲نوآوری فناوری است و بودجۀ ساالنۀ 

ها همچنین یک صندوق کارمند را در اختیار دارد. آن ۴0۲

و یک جمع از شتاب  ۲گذاری مخاطره پذیر )فین ورا(سرمایه

توسط دولت اند که به صورت مشترک، دهندگان را ایجاد کرده

این عمل، پدیداری  ۀشود. نتیجتأمین مالی می و صنعت

بنگاه توسط  ۴۲۲های تأثیر برانگیز بوده است؛ تعدادی از بنگاه

 .ندکارفرمایان سابق نوکیا به تنهایی تأسیس گردید

تجزیه و تحلیل سیستم ملّی نوآوری این مدل، به عنوان اساسی برای 

ه برده شده است. بسته بدر هلند، لهستان، بلغارستان و قزاقستان به کار 

                                                      
1 Finnvera 
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توان سیاست نوآوری را برای یک کشور، منطقه یا بخش ویژه نتایج، می

 ، انرژی و کشاورزی( طراحی نمود.IT)همچون 
 

 پیشنهادات برای سیاست نوآوری آینده

نخواهد بود که ما اولین  آورشگفتاشاره شد،  براساس آنچه در باال

 پیشنهاد خود را ارائه دهیم:

 

 باال - ها بر پایة اقدامات ابتکارانة پایینپیشنهاد اول: برانگیختن خوشه

ها طرفدار آن که دولت“ گیری از برندگاندست” گر چه ما طرفدار

 هستند نیستیم، امّا این راهکار تحت شرایطی سودمند است.

 

 هاخلق آگاهی پیرامون پتانسیل خوشه پیشنهاد دوم:

با تجزیه و تحلیل اثرات ارتقاء رشد فعالیت اقتصادی مخاطره پذیر 

وش گذاری مخاطره پذیر، جبا پتانسیل باال و ایجاد صندوق سرمایه هکارآفرینان

هر چند که بخش مردمی ”کند: در مطالعۀ اخیر خود چنین اشاره می ۲لرنر

ها مهم است، به این نکته اشاره خواهم کرد که ن این فعالیتدر برانگیخت

هایی نیز توأم بوده است. اگر های مردمی، برخالف تصور با شکستبرنامه

سازی اقدامات خود انجام هایی نسبتاً ساده را در طراحی و پیادهرهبران، گام

 او سپس “توانست اجتناب شوند.ها میداده بودند، بسیاری از این شکست

های شایع را هم در فاز طراحی برنامۀ دولت و هم در فاز پیاده سوء برداشت

                                                      
1 Josh Lerner 
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 هد.دکند. همچنین، پیشنهادات خوبی را ارائه میسازی، تجزیه و تحلیل می

های ریاضت رانین مالی از سوی دولت، با پیشاین حقیقت که تأم

 تر را بریششک فشار ببی گیرد،صادی، بسیار تحت موشکافی قرار میاقت

ر های بیشتآورد. از این رو ما باید ارزیابیکارآمدی سیاست نوآوری وارد می

و با  ته باشیمهای تحریک کننده داشتر( از برنامه)و بیشتر سخاوتمندانه

ه زمانی نیز کهای بهتر نیز انجام دهیم و در ها، پایشپیشرفت این برنامه

ن ندارد تهتر بررسی کنیم. نیازی به گفرا ب هارسند آنها به اتمام میبرنامه

فرود  رینانای را بر کارآفهایی نباید بار اضافهها و بررسیکه چنین پایش

، نوشتاری کار خود را انجام دهند. در سطح ادبیات هاآورند: باید گذاشت آن

جام ی از انخوریم که نشانگر وجود تجربۀ چشمگیربه شواهد فراوانی برمی

. امّا با این وجود، هر کشوری باید باشندمیهایی بررسی ها وچنین پایش

 متدلوژی خود را در این زمینه توسعه دهد.

 

برقراری هوشمندی و بینش بیشتر در طراحی،  پیشنهاد سوم:

 های دولتسازی، پایش و ارزیابی برنامهپیاده

نی روشین موانع برای نوآوری هستند، به تربزرگ هااین ایده که دولت

به چاپ رسیده  ۲اخیراً توسط ماریانامازوکاتو افسانه است. یک کتابیک 

مند، های هوشرها و تلفناست. این نویسنده دریافت که تمام اجزاء کامپیوت

بوده است:  هااند که دولت حامی آنپدیدار شده ایهای بنیادیاز پژوهش

                                                      
1 Mariana Mazzucato 
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، (GPS)یابی جهانی های موقعیتسیستم ،۲سیمیهای بیشبکهینترنت، ا

 ای هرمانفمیکروالکترونیک، صفحات نمایشگرهای با فناوری لمسی و 

 توسط وزارت دفاع GPSتوان برشمرد. اینترنت و را از این گروه می ۱وتیص

 را به سرانجام برساند. هاتوانست آنآمریکا خلق شدند. هیچ شرکتی نمی

 شد: گیریچنین نتیجه ۴الذکر توسط مارتین ولفمرور کتاب فوق در

 شکست در شناخت نقش دولت در رانش نوآوری، ممکن است”

ان ق، ما نشدر بحث فو “ین تهدید برای خیزش شکوفایی باشد.تربزرگ

و به خلق اقتصاد  ها نوآوری را برانگیخته کردهدادیم که چنانچه دولت

رت کامل یا در حدی نیز بر به صو پردازند، بایددانایی محور می

گذاری کنند. حداقل نیمی از این گونه سرمایه های بنیادینپژوهش

تواند در گفتمان با بخش کسب و کار به انجام رسد؛ نیمی می هاپژوهش

بوده و انجام آن همچون ابزاری برای  ۳“آزاد -ارزش ”دیگر باید به صورت 

 توسعۀ تمدن نگریسته شود.
 

ادامه یافتن تأمین مالی پژوهش بنیادین که نیمی  پیشنهاد چهارم:

 رسد.کسب و کار به انجام می از آن از طریق مشاوره با بخش

افزون بر این، در امتداد تجزیه و تحلیل ارائه شده در باال، پول داده شده 

 رقابتی نیز به صورت عمومی یک خرج پسندیده است.های پیشبه پژوهش

                                                      
1 Wireless Networks 
2 Sound activities 
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 تیرقابهای پژوهش پیشتأمین هزینه مشارکت در پیشنهاد پنجم:

های مرزشکن را در نظر بگیریم این بحث اگر هزینۀ کمرشکن پژوهش

، ایاالت متحدۀ آمریکا ۱۲۲۴توان به پیش برد. در دوم آوریل را تا حدی می

میلیارد دالری را به منظور یافت چگونگی عملکرد  ۴یک پروژۀ پژوهشی 

غز انسان اعالم نمود. این پروژه، پژوهش مغز با نقشه برداری از هر نرون م

نام دارد که به  (BRAIN) ۲های عصبی نوآورانهفناوری ۀمغز از طریق توسع

نیز مشهور است. این پروژه بر اساس پروژۀ ژنوم “ نقشۀ فعالیت مغز” ۀپروژ

میلیارد هزینه در برداشته است. هر چند که  ۴انسان است که خود نیز 

االت ای اما اندهای بنیادین را قطع کردهبرگشت به پژوهشهای اروپایی دولت

آوری را به این نوع های سرسامهای تخیلی با بودجهمتحدۀ آمریکا، برنامه

 (CERN)های سرن اروپا، در پروژه ها اختصاص داده است. خوشبختانهپروژه

ملیّتی چشمگیری های بنیادین چند، پژوهش(ESA) ۱و آژانس فضایی اروپا

های اقتصادی منتهی هایی در نهایت به فعالیتدهد. چنین پروژهانجام می را

خواهند شد که تصور آن که در کجا این نتایج در دوردست به کار خواهند 

 اکنون امکان پذیر نیست. بدین سان:رفت، هم
 

های بنیادین بزرگ های پژوهشآغاز نمودن پروژه پیشنهاد ششم:

 یی(تخیلی )ترجیحاً پان اروپا

اهمیت دارد. کارآفرین “ کشف علمی”فرد کارآفرین به اندازۀ خود

                                                      
1 Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnology 
2 European Space Agency  

www.takbook.com



 و دانشگاه کارآفرین دانشگاه نسل سوم 146

کسی است که نقش بازیگر مرکزی را در نوآوری دارد؛ چه او در یک شرکت 

در یک بنگاه موجود در حال “ کارآفرین درونی”نوپا باشد و یا به عنوان 

ینان هستند که در یک فرهنگ کار کردن باشد. از سوی دیگر، این کارآفر

ز های بزرگی اوند. چنین فرهنگی در اروپا و بخششبنگاهی شکفته می

ه اند کآسیا وجود ندارد. وارد شوندگان در بازار کار اینگونه دریافت کرده

باال  ،های بزرگ، نهادهای مالی و دولتیسطح امنیت مشاغل در شرکت

ناء استثدهند. یک اغل را به کارهای پرخطر ترجیح میگونه مشو این است

قابل توجه، کارآفرینی در بخش کشاورزی است )حداقل در کشورهایی که 

 باشد(.می مالکیت زمین در دست کشاورزان حقیقی

آزاد سازی مالکیت اراضی )مانند کلمبیا( اغلب اولین گام در توسعۀ 

، به این اشاره ۱در بنیاد کافمان ۲اقتصادی یک ملت است. کارل شرام

بتی نهایی ایاالت متحدۀ آمریکا در فرهنگ کارآفرینی کند که مزیت رقامی

های مالی، به الی است که فناوری و تأمین هزینهاین در ح .باشدمیآن 

 ۴وک جانسونلدر سطح جهان است.  صورت گسترده در دسترس هر کس

به عنوان یک ، ۳ای خود در روزنامۀ فاینانشنال تایمزدر ستون مقاله

بیش از هر چیزی که ”نویسد: کار چنین میفرین و فرشتۀ کسب و کارآ

نیاز دارد تا به درجات عظیم  به آن حیاتیترکیبی یک نفر به عنوان جزء 

 در“ جزء ترکیبی حیاتی”این  “برسد، گرسنگی است. ۱در کسب و کار
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دار، مشوقی برای های پولسط اروپا و آسیا وجود ندارد؛ بچهطبقات متو

و تمایلی به کارآفرین شدن نیز ندارند.  انجام دادن کارهای سخت نداشته

را خلق کرد؟ در  پس پرسش این است: چگونه باید فرهنگ کارآفرینی

و متوسطه داریم که دولت  هایی در مقاطع مدارس ابتداییما برنامه هلند

ه در حمایت از کارآفرینان مقادیر پولی ک ،است. با این وجود هاحامی آن

است که برای آگاهی های محدودی با بودجهشود، در تضاد کامل خرج می

شوند. افزون بر این، بهتر است که چنین اقدامات بر روی سازی هزینه می

در مهاجران نسل دوم که  ،گذاری شود. برای مثالهای خاص هدفگروه

 به نسبت شهروندان بومی شانس اینکه یک بنگاه ایجاد کنند،این افراد 

یک دورۀ اجباری کوتاه مدت را برای  لفت،د TUبیشتر است. ما در  بسیار

همۀ دانشجویان گذاشتیم تا نسبت به کارآفرینی آگاهی به دست آورند. 

بودند که داستان خود را سخنرانان عمدتاً از کارآفرینان دانش آموخته 

ه انشجویان ببود و دسنّتی  کردند. این بسیار کارآمدتر از درسبازگو می

بنابراین من هم  ند انجام دهدتواد. اگر او میکنناین موضوع اعتراف می

توانم. تعداد اندکی از دانشجویان واقعاً کارآفرین خواهند شد. با این می

وجود، نگرش و رفتار ما اینگونه است: ما قبول داریم که بسیاری از 

پذیریم که را دنبال نخواهند کرد ولی ما نمیاین فراخوان  ،دانشجویان

های ده نخواهد شد. همانگونه که پژوهشن فرصت داای هاهرگز به آن

ها ی و سپس ابداعات و نوآوریهای کاربردبنیادین، زیربنای پژوهش

های اقتصادی جدید هی از کارآفرینی نیز اساس فعالیتهستند، آگا

 باشد.می
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 برانگیختن فرهنگ کارآفرینی پیشنهاد هفتم:

کنند؛ اکثراً فقط اندکی از کارآفرینان، شرکتی بزرگ خلق می

تر اشتغال هستند. این مانند بازی فوتبال است: هر چقدر زمین پهنخود

اشتغالی در اروپا رایج شده است. برای مثال باشد، دروازه بلندتر است. خود

درصد از نیروی کار  ۴۲اشتغال است؛ ارگر، خوددر هلند، یکی از هشت ک

گاه کشور در فهرست دانش ۲۴دانشگاه از  7دارای تحصیالت عالی هستند، 

ی از بخش مشاورهها، احادیۀ اروپا قرار دارند. همۀ بخشدانشگاه برتر ات ۱۲

یابند. چنین نظامی، بسیار اشتغالی رونق میو ساخت، بر خودتا تولید 

ها دارد. این یکی از دالیلی است که چرا بحران اقتصادی بر این مزیت

از خود گذاشته است. این ی را به نسبت کشورها ترکم شدت اثر ،کشور

دهد؛ یو پرانگیزه را م اجازۀ کار به نیروی کار بسیار پویا، انعطاف پذیر ،نظام

های زندگی فردی را تقویت افراد را مفتخر از خود کرده و شیوه همچنین

باتی یبایست برقرار باشد: ترتنماید. با این وجود، محیط مساعدی میمی

)که نباید بدتر از مقرری کارگران با قرار  برای مقرری کافی بازنشستگی

ی هایداد ثابت کار باشد(، بیمۀ سالمت و کوتاه سخن آن که همۀ برتری

، فرانسه ۱۲۲۳آیند. در سال دولتی و یا در یک صنعت همراه می که با کار

خوداشتغاالن فراهم آورد. پیامد  شرایط مساعدتری را برای کارآفرینان/

 آمد. از این رو به وجود ۱۲۲۱شرکت نوپا در سال  هزار ۱۱۲این بود که 

د کلی، هر ملّتی از تشویق به ساده است. در یک فراگر فرآیند این

 اشتغالی، سود خواهد برد.خود
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 دگانکننآغاز ایجاد تسهیالت برایبرانگیختن و  پیشنهاد هشتم:

(Starters)  خوداشتغالینیز و 

به  باشد که نیاز استنی میکارآفرینی زنان یک منظر دیگر از کارآفری

تر از مردان است. آن بپردازیم. در اروپا میزان درصد زنان استخدام شده کم

 ۲۲تر از کارآفرینان مرد است )کمتر از سهم زنان کارآفرین بسیار پایین

در کشورهای در حال توسعه، زنان مسئول  ،درصد در انگلستان(. برعکس

اشد. بزنان در کارآفرینی عظیم می ۀالقنیمی از کسب و کار خُرد هستند. ع

اندازی یک پروژه واگذار ای، راهاخیراً به ما از طریق یک شرکت مشاوره

ای )حمایت کارآفرینی زنان ترکیه SMEگردید. این پروژه برای یک سازمان 

های ( بود و برنامهTESKگران ترکیه برای کنفدراسیون بازرگانان و صنعت

گری و تربیت زنان کارآفرین آینده و کنونی را فراهم آگاهی رسانی، مربی

کرد. فرض ما بر این بود که چهار هزار زن را تربیت کنیم و فکر می

زن رسید؛ زنان  ۳۱۲۲کردیم به این هدف برسیم. در پایان، این عدد به نمی

ای هعمد رانپیش بسیار استقبال نمودند. گرچه مشارکت در بودجۀ خانواده،

بود که حضور یابند امّا به دست آوردن مقداری استقالل و داشتن  برای زنان

نیز به همان اندازه مهم بود. زنان  این افراد ش الگو برای دختران خودِیک نق

شوند و معموالً ارتباطات در رو میتر از مردان روبههای متفاوتبا چالش

نی نع کارآفریکسب و کار و بانکداری بهتری دارند. هنگامی که پیرامون موا

: های معمول را دادندزنان پرسیده شد، زنان در بخش غربی ترکیه این پاسخ

های خوب، دشواری در بازاریابی یک محصول، دشواری در یافت آدم
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یمت و غیره. در بخش شرقی های مالی بسیار گران قهای تأمین هزینهشیوه

مال بودند. به احتموانع در نخست شوهر، سپس پدر و آنگاه پدر شوهر  ترکیه

فراوان، یک پرس و جوی همسان در جوامع سنّتی دیگر در اروپا نیز چنین 

آیند استراحت نتایجی را خواهد داد. هنگامی که مردان از کار به خانه می

کنند. این در حالی است که زنان از خانواده مراقبت کرده و یک زندگی می

رفتار و نگرشی رو به تغییر است. اکنون چنین کنند. همدوگانه را هدایت می

ها در اروپای شرقی متفاوت است، یعنی جایی که اشتغال زنان رایج نگرش

ورهای . در اکثر کشرو شده استبهنیز با اقبال روبوده است و کارآفرینی زنان، 

ها معموالً کار انجام دنیا، تعداد دانشجویان زن از مردان بیشتر است؛ آن

برای زنان جهت مشارکت در حیات اقتصادی، بسیار دهند. فراخوان می

نخست وزیر ژاپن، حداقل یک زن را  ۲گسترده است. برای مثال شینزوآبه

ها فراخواند. هنوز کارآفرینی، یک موضوع جنسیتی برای بوردهای شرکت

خلق  ،سه به زنان متفاوت است. بنابرایناست؛ کارآفرینی برای مردان در مقای

ن کارآفرین در میان زنان به ابزارهای ویژه، همراه با تربیت آگاهی و برانگیخت

 سنّتی در بازاریابی تأمین مالی و غیره، نیاز دارد.

 

 خلق آگاهی و برانگیختن کارآفرینی زنان پیشنهاد نهم:

ها را به نوآوری تنها مسیری نیست که دولت R&Dگذاری بر سرمایه

ت ای ایمنی و محیط زیسبلکه با به کارگیری استاندارده نمایدتوانمند می

                                                      
1 Shinzo Abe 
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 الثکنند. برای مبازاری را برای نوآوری خلق می ،هاتر، دولتسخت گیرانه

های پیرامون استانداردهای مواد خروجی گیریببینید که چگونه سخت

صنعت خودروسازی اثر گذاشت. قدغن کردن سوخت  کالیفرنیا، بر روی

اتخاذ سیاست کاهش مداوم آستانۀ مواد خروجی، موجب دار و سپس سرب

 مهمیز زدن به نوآوری شده است.

 

 : آغاز یا ادامة برقراری مقررات نوآورانة دولتیدهمپیشنهاد 

برای بسیاری از نهادهای  ۲چتری یسازمانبه عنوان ، TNO ،در هلند

R&D ؛ندک، نقش ایفا میکنندکاربردی که برای بخش خصوصی کار می 

، تصمیم گرفته شد ۲۳۸۲عنوان بخشی از برنامۀ ریاضت اقتصادی دهۀ  به

 ایی با صنعت، به خرج یارانۀ پایهبرداشت مالی خود را از قرارداده TNO که

 TNOترسیدند که این پایان افزایش دهد. در آن زمان، بعضی از افراد می

ر هکارآمدی و کارآیی کار کرد.  ،صورت معجزه آفرینولی این اقدام به  باشد

بهبودی یافتند و این بهبودی زمانی روی داد که به دانشمندان فشار دو 

آورده شد که تقاضاهای بازار را شناخته و بر همین اساس عمل نمایند. 

، ما کمک کردیم ۲۳۳۲ی را طیّ کردند. در دهۀ فرآیند ها نیز چنینشرکت

 ایجاد شود. ۱وبلتا واحد مدیریت کسب و کار در بخش فیبرِازکون

 ؛کنندتی به واحدهای کسب و کار خدمت میهای خدماگروه

 دهند.خدمت ارائه می واحدهای کسب و کار نیز به بازار همانگونه که

                                                      
1 Umbrella Organisation 
2 Fibre Division of AkzoNobel 
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عمومی  R&Dما بر این باور هستیم که هنوز بهتر است همۀ نهادهای 

 ها نیز صادق است. کارکنانم. چنین مطلبی برای دانشگاهسازیخصوصیرا 

از دست خواهند  یت خود به عنوان خدمتگزار شهریین نهادها دایرۀ امنا

ها حقوق اکنونهم کار تبعیت خواهد کرد. از شرایط بازارِ هاآن داد و حقوق

کنند. برای نمونه در هلند، حقوق یک تی پیروی میاز استانداردهای دول

ه استیناف است. چه استاد تمام برابر یک ژنرال تک ستاره یا بازرس دادگا

ذیری را ، کارآمدی و انعطاف پسازیخصوصیباشد؟ منطقی حاکم می

توانند استانداردهای کیفیت را ها نیز هنوز میافزایش خواهد داد و دولت

دهند. عت غذایی انجام میاعمال کنند؛ همانند همان چیزی که در صن

ید د. تصور کنرا خری بنیانگزار آمازون، واشینگتن پست ۲ف بزوساخیراً ج

 افتد که اگر افرادی شبیه او دانشگاه را بخرند.چه اتفاقی می

 

و  R&D کردن نهادهای سازیخصوصی پیشنهاد یازدهم:

 های نسل سومشگاهبرانگیختن روند به سوی دان ؛هادانشگاه

در آخر کالمی نیز پیرامون آموزش داشته باشیم. حتی وقتی که از 

 ها بر اساس دانشیعنی همۀ فعالیت ،“راقتصاد دانایی محو”هذلولی 

 برگردیم، باز نقش آموزش در جامعهاجتناب کنیم و به دوران آتش و چرخ 

رخ بیکاری دهد. در حالی که اروپا با نبرترین اهمیت را از خود نشان می

 بسیار مورد نیاز هستند و ITکند، متخصصین خود دست و پنجه نرم می

                                                      
1 Jeff Bezos 
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 کنند.تمام وقت کار میبه صورت فنی کاران خوب، 

کند؛ حداقل سه روند امروزه آموزش به شکل بنیادین تغییر می

است.  IBM ۲برجسته وجود دارد. در نخست پدیداری رایانۀ واتسون

ها پذیرد و پاسخعی است که پرسش را میواتسون یک رایانۀ هوش مصنو

 یدر شو ، با بردن۱۲۲۲دهد. رایانه در سال را به زبان طبیعی ارائه می

با دو فرد برنده که در  تاریخ ساز شد. رایانه Jeopardyکوئیز آمریکایی 

به رقابت پرداخت. این مانند پیروزی رایانه ژرف آبی  ها پیروز بودندهمۀ زمان
۱IBM  ۲۳۳7در مسابقۀ شطرنج دو نفره با حضور گری کاسپاروف، در سال 

 R2-D2عناست که تر روی داد. واتسون به این مسال پیش ۲۳بود که 

های ستارگان به واقعیت پیوسته است. یکی ممکن است پرسش جنگ

نماید که این ماجرا با آموزش چه کار دارد؟ واتسون فقط یک حافظۀ 

RAM  دترابایت دارد؛ هنگام بازی با اینترنت متصل نبود. امروزه وجو ۲0با 

امالً کامری ن، های لپ تاپ و ذخیرۀ پشتیباترابایتی در رایانه ۳یک حافظۀ 

های ترونیک و با ادغام واتسون در تلفنسازی الکعادی است. با مینیاتور

هوشمند، شگفت زده خواهیم شد. زمانی که این حالت روی دهد، نیاز به 

 زیرا واتسون هر چیزی را خواهد دانست. ؛شودیادگیری ناپدید می

توانمند یافته با اینترنت است.  دومین روند، یادگیری از راه دورِ

ها و ، بسیاری از دانشکده(MOOCs) ۴های درسی آنالین آزاد عظیمدوره

                                                      
1 Watson 
2 Deep Blue 
3 Massive Open Online Courses 
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د. انقالب زمانی آغاز شد کنعنصری زائد تهدید می صورت ها را بهدانشگاه

پدیدار شدند و  Courseraو  Udacityهای نوپایی همچون که شرکت

 ی کردند.همکار هاها با آنبسیاری از دانشگاه

ها، مواد آموزشی خود را به صورت بسیاری از دانشگاه ،افزون بر این

آنالین، به صورت آزاد در دسترس قرار دادند؛ اکسفورد و کمبریج از 

نظر از حفظ زمان و پول برای باشند. صرفقابل توجه می استثنائات

ی هافرجام دوره ؛آموزش فردی را امکان پذیر نمود MOOCsدانشجویان، 

یژه یک زمان و”نین گفت: آموزشی استاندارد نزدیک است. بیل گیتس چ

افزارهای پذیری نرمرسهای آموزش آنالین و دست. دوره“در آموزش

هر کجا که ، در اندهای محرومیت داشتههایی که زمینهبچه آموزشی برای

 هایفناوری، آخرین النه ،د. بدین ساننآیباشند ممکن است مفید 

 نماید که نیویورک، یکی ازرا ریشه کن خواهد کرد. چنین می یسوادبی

شهردار سابق، شهر را به  ،۲ان این تغییرات است. میشل بلومبرگرانپیش

یک آزمایشگاه برای بسیاری از تجربیات آموزشی تبدیل کرد که این کار 

 .شدهای نوپا امکان پذیر توسط بسیاری از شرکت

 فرآیند افزارهای آموزشی، اساسنرم های درسی آنالین ودوره هنوز

رابر ها در باند: بچهندادهشناسیم تغییر گیری را که از زمان باستان مییاد

اکنون یک صفحۀ نمایشگر هم یک معلم که بر روی یک تخته سیاه )یا

های درسی بر پایۀ رایانه، فقط گیرند. عمدۀ دورهقرار می ،نویسدرایانه( می

دهند. پدیداری نرم افزارهای ر روی اینترنت قرار میمرجع را ب مواد کتب

                                                      
1 Michael Bloomberg 
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کنشی ممکن است این وضعیت را تغییر دهند. این شیوۀ و برهم تعاملی

نوین یادگیری است که آموزش را متحول خواهد ساخت. خطر این توسعه 

 زگذاری زیادی نیاکنشی به سرمایههای برهمآنجا که کتاب آن است که از

های ها را انجام دهند و این به زنجیرهبزرگی آندارند، اقتصادهای 

 درسیهایی منتهی شود که از مواد ها و دانشگاهالمللی از دانشکدهبین

 تنوع قربانی شود.مقولۀ  ،کنند و در نتیجهاستفاده مییکسان 

ا نعتی ییک بخشی از سیاست ص ،گرچه آموزش به شکل طبیعی

 ،کنیم زیرا آموزشآن را لمس می شود؛ امّا مانوآوری در نظر گرفته نمی

ا را نوآورانه نمایند تها اگر یادگیری اساسی دیگر برای نوآوری است. دولت

 ، بسیار خردمند خواهند بود.شوددر بازار کار رقابت پذیر  نیروی کار

 

 پیاده و دوباره سوار کردن نظام آموزشی :دوازدهمپیشنهاد 

 

 گیرینتیجه

عتی و نوآوری، از دیدگاه مرور بر سیاست صندر این نوشتار، ما یک 

کنند، رایط اقتصادی و اجتماعی تغییر میداشتیم. هنگامی که ش ،تاریخی

هستند  زمان ناپذیر ،سیاست صنعتی نیز باید تغییر کند. بعضی از ابزارها

های نوین نیاز به شوند. فناوریمتروک و منسوخ میولی دیگر ابزارها 

دارند. ما دروسی را از تجربیات پیشین ترسیم  هااقدامات نوین دولت

ین، های پیشکردیم. با تجریه و تحلیل روند کنونی و ارزیابی پیشرفت
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ها کهنه هستند ولی ای از آندوازده پیشنهاد را عرضه کردیم که پاره

 باشند.ای دیگر نیز نوین میپاره
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1 Wissema, Johan Gooitzen. "Financing Universities and a Plea for 

Privatization." International Perspectives on Financing Higher Education. 

Palgrave Macmillan UK, 2015. 50-67. 
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 سه نسل دانشگاه

توانند از وضعیت نامساعد ها میهایی که دانشگاهجستجو در شیوه

را رهایی دهند، باید با ها است خود ای که گریبانگیر بسیاری از آنمالی

ها را خلق تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی و همچنین نیروهایی که آن

آغاز گردد. در کارهای اولیه، سه نسل دانشگاه شناخته شدند.  ،کنندمی

های میانی یا نسل اول، توان خود را بر روی آموزش های سدهدانشگاه

. دوران سراغ داریم هایی دست یافتند که در اینگذاشتند و به پیشرفت

م شناسیهای این تیپ، در پژوهش به شکلی که امروز ما آن را میدانشگاه

ها بیشتر بر روی دانش موجود گذران کردند. به بحث درگیر نشدند. آن

پیرامون متون کالسیک پرداختند که تبادالت اسکوالستیک مشهور را 

ایی جواحد، اجازۀ جابه پدید آوردند. آموزش به زبان التین بود که این زبان

کرد. ها فراهم میچشمگیر دانشوران و دانشجویان را در میان دانشگاه

شیوۀ مدرن علمی بر اساس مشاهده طبیعت، در بیرون از دانشگاه تکامل 

یافت. لئورناردو داوینچی، گالیله و بسیاری دیگر از دانشمندانی که 

د. پس کردنشگاه کار میاکتشافات مرزشکن داشتند همگی در بیرون از دان

ای از دانشمندان مرزشکن در دانشگاه کار کردند. برای از رنسانس، پاره

زمان هرمان مثال اسحاق نیوتون، پروفسور دانشگاه کمبریج بود. هم
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های بنیادی را در پزشکی و گیاه شناسی انجام داد، که پژوهش ۲بوهرهو

ریاست آن  ۲7۲۳کرد یعنی جایی که در سال کار می ۱در دانشگاه لیدن

 را به عهده گرفت.

 

 دانشگاه نسل دوم

این فقط در دورۀ پس از ناپلئون بود که اولین دانشگاه نسل دوم خلق 

ه ار آن، بعداً بذگشد. این دانشگاه، دانشگاه برلین بود که پس از بنیان

این دانشگاه، به سرعت توسط  ۀدانشگاه همبولتی معروف گردید. نمون

ها دنبال شد؛ به طوری که در پایان قرن نوزدهم، بسیاری دیگر از دانشگاه

پیشین را داشتند. کانون اولیۀ دانشگاه  ۀها هنوز مدل کهناندکی از دانشگاه

نسل دوم، بر پژوهش به شیوۀ علمی مدرن استوار بود. آموزش به شکل 

اه شاگردی بود. در دانشگ -سیستم استاد با به کارگیری  رانهپیشجریان 

جایی استاد و دانشجو تحمل جابه شد.نسل دوم، به زبان ملّی تدریس می

شد و دانشگاه عمدۀ دانشجویان را از مناطق اطراف خود پذیرش می

علمی بود: این  ۀدانشگاه نسل دوم، یک توسع Raison d ́etreکردند. می

به بازار عالقه نداشتند و آن را به مخترعان  ها، به آوردن نتایج خوددانشگاه

 ها همکاریخصوصی واگذار کرده بودند و این افراد گاهی اوقات با دانشگاه

 کردند. این افراد اشخاصی همچون توماس ادیسون، الکساندر بل، جیمزمی

 وات، بنجامین فرانکلین، ساموئل مورس و بسیاری کسان دیگر بودند.

                                                      
1 Herman Boerhaave 
2 Leiden University 
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 ۲۸0۳برای نخستین بار در آمریکا در سال  های کشاورزیدانشگاه

شدند و از دیدگاه با حمایت الیحۀ اعطای اراضی دولتی تأسیس  ۲وواآیدر 

 تر به عمل بودند.نزدیک عملکردی،

های ها آغاز به ایجاد آزمایشگاهدر پایان قرن نوزدهم، شرکت

است و این  BASFاکنون تحقیقاتی خود کردند، نخست در جایی که هم

برای تولید آمونیاک انجام  ۱“بوش - هابر” فرآیند ان جایی بود کهمک

های پژوهشی گرفت و کودهای شیمیایی اختراع شدند. آزمایشگاهمی

های بنیادی درگیر شدند و با ای در پژوهشبه شکل گسترده صنعتی

مخترع و یکی از  ۴کردند. فریتزهابردانشگاه همکاری و رقابت می

دریافت کرد.  ۲۳۲۸جایزۀ نوبل شیمی را در سال ، BASFهای رئیس

رئیس آزمایشگاه فیزیک شرکت الکترونیک فیلیپس،  ۳هندریک کیسیمیر

 را کشف کرد و برای جایزۀ نوبل در فیزیک کاندید شد.“ اثر کیسیمیر”

، بسیاری از کشورها نهادهایی که توسط دولت ۲۳۱۳پس از درگیری 

های کاربردی، با هدف کمک م پژوهششدند را برای اتماتأمین هزینه می

های پژوهشی خود های کوچک و متوسط )که از عهدۀ فعالیتبه شرکت

آمدند( تأسیس کردند. پژوهش کاربردی در کشاورزی نیز موجب بر نمی

دانش قرون نوزدهم  ۀهای توسعایجاد افزایش تولید چشمگیر شد. سامانه

 یاصول انقالب صنعت بر اساسو اوایل قرن بیستم، به طور مرتب و آراسته 

                                                      
1 Iowa 
2 Haber-Bosch 
3 Fritz Haber 
4 Hendrik Casimir 
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 پژوهش ،دادندها پژوهش بنیادین را انجام میگرا بودند: دانشگاهتخصص

ها نیز های دولتی ویژه بود و شرکتدامنۀ جوالن آزمایشگاه ،کاربردی

های بزرگ هر سه کار را انجام دادند. فقط بعضی از بنگاهتوسعه را انجام می

 های متفاوتی را برای هر وظیفه دارا بودند.ها نیز بخشدادند. امّا آنمی

 

 یی پارادایمیجاجابهروندهای منتهی به 

های اروپایی با یک تسونامی از دانشجویان ، دانشگاه۲۳0۲در دهۀ 

رو بودند. در ایاالت متحدۀ آمریکا، این جریان از پیش از این آغاز گردیده روبه

جنگ جهانی دوم را به  بود که سربازان بازگشته از G1 Billکه ماحصل 

ش ها مجبور به افزایای به دانشگاه روانه ساخت. بعضی از دانشگاهصورت توده

چهار برابری ظرفیت خود در طیّ یک دهه بودند و بسیاری از نهادهای نوین 

های آموزش عالی، دار در هزینهیادگیری عالی تأسیس شدند. فزونی شیب

نمود و این موجب افزایش در تداخالت گذاران را به خود جلب توجه سیاست

ها، به بخشی از بوروکراسی تبدیل شدند و باید گفت دولتی گردید. دانشگاه

تبدیل شدند. پذیرش انبوه  که در حقیقت، خود به پدیدۀ بوروکراسی

دانشجویان، موجب از دست رفتن کیفیت شد و زمان تماس دانشجویان با 

ید. آموزش به دانشجویان مقاطع زیر اساتید کاهش یا اصالً ناپدید گرد

ها و رویدادهای جمعی انجام لیسانس به صورت برگزاری کالسفوق

ت. پذیرفکمی صورت می به میزان گرفت و در این شرایط، آموزش علمیمی

ها در اسم دانشگاه بودند و بسیاری نیز در پژوهش درگیر بسیاری از دانشگاه
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 ند.پرداختنبودند و فقط به آموزش می

در هنگامۀ تبلور دانشگاه نسل دوم، عمدۀ دانشجویان به دانشگاهی 

، در سایۀ ۲۳۸۲رفتند. در دهۀ که نزدیک به خانۀ والدین خود بود می

جایی و ظهور ارتباطات و سیستم های گوناگون برای جابهافزایش گزینه

ن تریتر، دانشجویان به صورت قاعده، دیگر به نزدیکی ارزانلحمل و نق

ها با کاربرد اینترنت و ارتباط با آن ،رفتند. به جای این رونددانشگاه نمی

همتایان تالش کردند تا بهترین دانشگاه را برای خود گزینش نمایند. 

های المللی با ایجاد کمک هزینهالگوهای کمک هزینه برای تبادالت بین

نیز  آغاز شد و سپس این چنین روندهایی ۲رودز تحصیلی فول برایت و

های گسترش یافتند و هزاران دانشجو از چین و آسیای مرکزی در دانشگاه

برای مثال قزاقستان، یک برنامۀ زاینده دارد که اجازه  .غرب تحصیل کردند

های فراملّی )شامل دهد که در سطح دانشگاهبه هزاران دانشجو می

ورت، ص های برجستۀ اروپایی و آمریکایی( تحصیل کنند. به همیندانشگاه

 ها برایدانشگاه ،اساتید دانشگاه نیز بیشتر متحرک شدند. از این رو

یابی به بهترین دانشگاهیان و دانشجویان، مجبور به رقابت شدند. دست

افزون بر این، قراردادهای پژوهشی با دانشگاه یک منبع مهم درآمد شد و 

های یابی به این منابع، در سطح سوم رقابت جای گرفت. پژوهشدست

شد، به های بزرگ با تسهیالت خودشان انجام میبنیادین که توسط بنگاه

رو دلیل هزینه دیگر جایز نبود که انجام شوند و از این رو با کاهش روبه

                                                      
1 Fulbright and Rhodes 
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 ۱زروکس PARC، ۲های معروفی همچون آزمایشگاه بلشدند. آزمایشگاه

تبدیل  در هوستون و آمستردام، به مراکز سودآوری ۴های شلو آزمایشگاه

های بنیادی را با دانشگاه منعقد شدند و عقد قراردادهای بزرگ پژوهش

اکنون یک بازار جهانی به ارزش میلیاردها نمودند. پژوهش بنیادین، هم

 دالر است.

در حالی که پژوهش و توسعه به یک کاالی تجاری در بازار رقابتی 

ر اقتصاد ملّی بیشتها بر روی های پژوهشی دانشگاهدهتبدیل شد، اثر برون

های زمان جنگ، مورد شناخت قرار گرفت. برپایۀ محصوالت پژوهش

های فناوری محور را پس از جنگ ، بنگاهMITکارکنان دانشگاه استانفورد و 

جهانی دوم با محصوالتی که بازار شهری را هدف قرار داده بودند، خلق 

به عنوان مراکز بزرگ  ۱“هاجاده”یا  ۳“هادره”، این به ۲۳۸۲کردند. در دهۀ 

یگر های دهای آن در جاگسترش یافتند. نمونه محور نوینبا فعالیت فناوری

، 0دنبال گردید. دانشگاه کمبریج، دانشگاه کاتولیک لوون آمریکا، کانادا و اروپا

و بخشی دیگر از  7دانشگاه فنی خاورمیانۀ آنکارا، دانشگاه فنی مونیخ

گستردۀ مراکز رشد و  ۀای آرایش دهندهاکنون هستهها، همدانشگاه

های فناوری هستند که کارآفرینان با کارکنان دانشگاه، نه تنها پارک

                                                      
1 Bell Labs 
2 Xerox’s PARC 
3 Shell Labs 
4 Valleys 
5 Routes 
6 Leuven 
7 TU Munchen 
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 کنند.های جدید و شکوفایی را خلق میمحصوالت جدید بلکه استخدام

های ها با پذیرش مفهوم اقتصاد دانایی محور، به تأسیس صندوقدولت

 اند.حمایتی پرداخته

 

 سومدانشگاه نسل 

ها جایی پارادایمی در دانشگاهها موجب خلق یک جابهاین توسعه

ها، به صورت بنیادین در ای دانشگاههای هستهاند و هنجارها و ارزششده

حال تغییر هستند. این تغییرات موجب ایجاد تعریف تیپ نوینی از دانشگاه 

تشکیل  عنصر ۳به نام دانشگاه نسل سوم شد. دانشگاه نمونۀ نسل سوم از 

 شده است:

 ای دانشگاه نسل سوم است.پژوهش بنیادی، فعالیت هسته 

 ای است. این به معنای آن است پژوهش عمدتاً فرارشته

های پژوهشی کار ای بوده و در تیمرشتهدانشگاهیان میان

ای دارد که رشتهکنند. دانشگاه نسل دوم، دانشگاهیان تکمی

ی پژوهشی کوچک، در درون هاعمدتاً به صورت فردی یا با تیم

 کنند.کار می ،رشتۀ خود

 ها با ای هستند. آنهای شبکههای نسل سوم، دانشگاهدانشگاه

خصوصی، تأمین کنندگان سرمایه،  R&Dصنعت، بخش 

کنند. ها کار میای و دیگر دانشگاههای خدماتی حرفهبنگاه

ا هستند که ب“ برداری از دانشبهره”ها، هاب واقعی دانشگاه

www.takbook.com



 و دانشگاه کارآفرین دانشگاه نسل سوم 166

ها، مراکز رشد و همۀ انواع خصوصی، تکنوپارک R&Dنهادهای 

های حمایت کننده که در و یا در نزدیک پردیس شرکت

 کنش دارند.برهم ،دانشگاهی هستند

 کنندهای نسل سوم در بازارهای رقابتی جهانی عمل میدانشگاه .

ها به صورت فعال، برای بهترین دانشگاهیان، دانشجویان و آن

 کنند.های پژوهشی رقابت میقرارداد

 های دو گذرگاهی هستند. در یک های نسل سوم، دانشگاهدانشگاه

کنند و در گذر دیگر گذر برای آموزش دانشجویان متوسط کار می

نیز آموزش دانشجویان گزینش یافته و زرنگ و نخبه را در 

 دهند.کار خود قرار می ۀسرلوح

 ی شواهد های نسل سوم با مفهوم همگرایدانشگاهConsilience 

رو هستند که این دو مفهوم برای کاربرد شیوۀ و خالقیت روبه

 علمی منطقی مهم هستند.

 ها، با های نسل سوم جهان وطنی هستند؛ این دانشگاهدانشگاه

ها ها، فرهنگای پهناور با زمینهکارکنان و دانشجویانی از گستره

ها، زبان انگلیسی را کنند. این دانشگاهو مذاهب گوناگون کار می

برند. در همۀ دروس )به عنوان زبان فرانکی جدید( به کار می

کشور  0۲، دانشجویانی از ۲تبرای مثال در دانشگاه فناوری دلف

وجود دارند و یک مسجد از چند سال پیش در آن دانشگاه 

                                                      
1 Delft University of Technology 

www.takbook.com



 161 ها و دادخواستی برای ...تأمین هزینة مالی دانشگاه: چهارمفصل 

گشایش یافته است. با پدیداری زبان انگلیسی به عنوان زبان نوین 

جایی دانشجویان و دانشگاهیان )که در دوران جابهفرانکی، 

 شد( دوباره امکان پذیر گردیده است.های میانی نیز انجام میسده

 برداری از دانش، افزون بر وظایف سنّتی آموزش و پژوهش، بهره

 های نسل سومدانشگاه اه قرار گرفت. بدین سانهدف سوم دانشگ

د و شونن نگریسته میبه عنوان گهوارۀ فعالیت کارآفرینی نوی

همکاری با صنعت نیز یک شرط الزم برای ماندن در لبۀ توسعۀ 

 گردد.علمی قلمداد می

 توسط آینده، بیشتر  اکنون و یا درهای نسل سوم همدانشگاه

شوند و یا خواهند شد و تأمین سرمایه می سرمایه گذاران بیرونی

ایجاد ظرفیت ها جهت ها به صورت درونی، از بودجهتأمین هزینه

دانشگاه از بیرون، از سوی دیگر  ۀکند. تأمین سرمایاستفاده می

د رده عقالنی دانشگاه است. این موضوع در موبازتابندۀ ارزش برون

باشد. زیرا هر دو صادق می های خصوصی و دولتی،دانشگاه

های پژوهشی از های خصوصی نیز برای جذب گرانتدانشگاه

 کنند.می رقابت و دولتسوی صنعت 

 کشاند؛ امّا عنصر آخر ما را به مقولۀ تأمین سرمایۀ دانشگاه می

ها ای از روندهای نوین مهم که خاص دانشگاهاول ما باید به پاره

وزش ای را بر آمهای نسل سوم نیستند ولی اثر برجستهیا دانشگاه

 بنگریم. ،عالی خواهند گذاشت
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 ای در آموزشزمان ویژه

امّا  گیر و دار نرخ باالی بیکاری است که اروپا درامروزه، هر چند 

های ذخیرۀ کمی از متخصصان فناوری اطالعات وجود دارد و تکنسین

کنند؛ یک بار دیگر آموزش، عامل تعیین کننده خوب نیز تمام وقت کار می

در شکوفایی یک کشور است. امروزه آموزش به صورت بنیادین، در حال 

 وند برجسته وجود دارد.تغییر است و حداقل سه ر

برقرار شده است.  IBM ۲نخست آنکه، روندی با عرضه رایانۀ واتسون

پذیرد و ها را میواتسون یک رایانۀ هوش مصنوعی است که پرسش

دهد. این رایانه، با برنده شدن در هایی را با زبان طبیعی ارائه میپاسخ

ن مسابقه، دو نفر ساز شد. در ایتاریخ Jeopardyآمریکایی  یمسابقۀ شو

انسان که در همۀ مسابقات پیشین برنده شده بودند وارد رقابت شدند. این 

، در مسابقۀ IBM ۱رویداد از دید اهمیت، همسان پیروزی رایانۀ آبی ژرف

سال  ۲۳است که  ۲۳۳7شطرنج جهانی با حضور گری کاسپاروف در سال 

امی د: این چه پیپیش از این تاریخ روی داد. کسی ممکن است چنین بپرس

ترابایت است. هنگام  ۲0با  RAMبرای آموزش دارد؟ واتسون دارای حافظه 

ر اکنون دبازی، با اینترنت اتصال نداشت. یک حافظۀ چهار ترابایتی هم

ها، امری کامالً عادی است. با های لپ تاپی و ذخیرۀ پشتیبانی آنرایانه

ممکن است از ادغام  مینیاتورسازی در حال روبه به رشد الکترونیک،

 شگفت زده شویم. هاهای هوشمند و ربوتواتسون به تلفن

                                                      
1 Watson 
2 IBM’s Deep Blue 
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هنگامی که این پدیده روی دهد، دانشجویان همیاران بسیار باهوش 

خود را خواهند داشت. دومین روند یادگیری از راه دور برپایۀ توانمندی 

، تهدیدی برای S(MOOC(۲ عظیمآنالین آزاد های دورهاینترنت است. 

ها است که این نهادها را به صورت ها و دانشگاهبسیاری از دانشکده

 های نوپایی همچونتبدیل نمایند. این انقالب با شرکت عناصری اضافی

Udacity  وCoursera ها ها، همکاری با آنآغاز گردید؛ بسیاری از دانشگاه

 های برجسته، همۀ مواداهکنند. افزون بر این، بسیاری از دانشگرا دنبال می

اند که به صورت آزاد مورد استفاده قرار آموزشی خود را آنالین گذاشته

ی جویهگیرند. افزون بر این حقیقت که دانشجویان در پول و زمان صرف

های اند؛ پایان دورهامکان آموزش فردی را فراهم آورده SMOOCکنند، می

این چنین بیان کرد:  ۱گیتسلدرسی به صورت استاندارد نزدیک است. بی

های آنالین و در دسترس پذیری . وجود دوره“یک زمان ویژه در آموزش”

های محرومیت نرم افزارهای آموزشی، برای کودکان و دانشجویان با زمینه

مفید خواهند بود. اگر و زمانی که اینترنت  ،در هر جایی از جهان که باشند

آید(، آنگاه فناوری آخرین به نظر میشود )که چنین نیز  “همه جا گستر”

سوادی را ریشه کن خواهد کرد. شهر نیویورک یکی از های بیالنه

، شهر ۴میشل بلومبرگ ،وزش از راه دور است. شهردار سابقرانان آمپیش

را به یک آزمایشگاه با انبوهی از تجربیات آموزشی، با کمک بسیاری از 
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 های نوپا تبدیل نمود.شرکت

SMOOC مکن است اثر دیگری نیز داشته باشند زیرا مقیاس و م

های سنّتی دانشگاهی بسیار متفاوت است. ها، از دورهاندازۀ اقتصادی آن

های سنّتی از دانشگاه تربزرگ ، بسیارMOOCsاز این رو، اندازۀ بهینۀ 

ها خواهد بود. این موضوع ها و سخت افزار آنهمراه با پردیس، ساختمان

در بسیاری از کشورها، فقط برای  SMOOCره دارد که بازار به این اشا

اکنون، ستیز برای در چندی از بازیگران اجازۀ حضور را خواهد داد. هم

دست گرفتن رهبری بازار در بسیاری از کشورها آغاز شده است؛ زیرا 

 اند که چنانچهاکنون به این واقعیت آگاه شدهنهادها یادگیری از راه دور هم

 raison d´être، نشوند MOOCsوفق ها یکی از تأمین کنندگان مآن

 نخواهند داشت.

 فرآیند هایهای آنالین و نرم افزارهای آموزشی، پایههنوز دوره

ها هاند: بچتغییر نداده ،دانیمیادگیری را از آنچه که ما از زمان باستان می

ا نویسد )ینشینند که بر روی یک تخته سیاه میدر برابر معلمی می

های برپایۀ رایانه، فقط مواد کتب رایانه(. عمدۀ دوره اکنون یک صفحۀهم

تعاملی گذارند. پدیداری کتب مرجع مرجع را بر روی اینترنت می

کنشی( این موضوع را تغییر خواهد داد. این واقعاً یک شیوۀ نوین )برهم

یادگیری است که آموزش را متحول خواهد کرد. خطری که این توسعه دارد 

ی هاگذاریملی نیاز به سرمایهعاکنشی و تتب برهماین است که چون ک

 ۀاقتصادهای بزرگ این کارها را انجام خواهند داد که نتیج بزرگ دارند،
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ای بین المللی، با تعداد بسیار عظیم از آن ادغام دانشگاه به زنجیره

دانشجویان خواهد بود. ممکن است مقولۀ تنوع، در این حالت قربانی شود. 

در انگلستان و دانشگاه  ۲هادهایی مانند دانشگاه آزادن ۀگرچه تجرب

نمایند. در ایاالت متحدۀ آمریکا، این موضوع را تأیید نمی ۱فونیکس

ها، عاقالنه در انگیزش نوآوری در آموزش به منظور حفظ حکومت

 پذیری نیروی کار خود اقدام خواهند کرد.رقابت

 

 هادانشگاه ةتأمین هزین

میانی، با پرداخت شهریه توسط دانشجویان و های دانشگاه سده

ه ب . ایالت و کلیساشدتأمین می ،های اهدایی از سوی کلیسا و ایالتکمک

 یدانشگاه در جایگاه یک سمبل و نیز به عنوان منبعی برای درآمد قلمرو

جازه ها اها، به دانشگاهنگریستند. همانند صومعهاسقف، شهر یا پادشاه می

به ویژه زمین را به قیمت رایج زمان خود تملک  و هاداراییشد که داده می

هایی که مالیه ها درآمد و امنیت را در زمانکنند که این اقدامات به آن

کرد. هنری هشتم، زمین را از صومعه شد، بخشش میدچار کمیابی می

ها اهدا نمود. این سیستم، ها را به دانشگاهای از آنسلب مالکیت کرد و پاره

ها را تا حدی از لحاظ مالی از کلیسا و مسئولین ایالتی مستقل دانشگاه

 کرد.
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 : نمایی از جریان مالیه در دانشگاه قرون وسطایی۲-۳تصویر 

 

دانشگاه نسل دوم، درآمد خود را به صورت عظیمی از دولت 

گرفت؛ درآمد حاصل از مایملک ناچیز گردید گرچه تعدادی می

بزرگی از زمین و ساختمان در تصرف  وز دامنۀاه هنشمار دانشگانگشت

خود دارند. برای نمونه در بلغارستان، دانشگاه کشاورزی، زمین جنگلی 

های دولتی، به یک جا جهت کمک ای را در تملک دارد. در نخستگسترده

شد. این حمایت، یک شکل از تأمین مالی آموزش و پژوهش داده می

پول  ،هاولت در حد ظرفیت دانشگاهدادی است به این صورت که ددرون

کند و مقرراتی )با ذکر جزئیات پیرامون چگونگی خرج کردن پرداخت می

جریان اول ”این درآمد اغلب به عنوان  نماید. در اروپادرآمد( وضع می

ییم. گومی “جریان اوّل”شود که ما به اختصار به آن نامیده می “تأمین مالی

ای دانشجویی نیز در های شهریهپرداخت توجه شود که درآمد حاصل از

شود؛ چون که معموالً این درآمد به خزانۀ دولتی )حداقل نظر گرفته می
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های نسل دوم در وزارت آموزش ادغام شود. دانشگاهدر اروپا( واریز می

گردیده و دانشگاهیان به عنوان خدمتگزاران شهر تبدیل شدند. به تدریج 

هایی برای پژوهش، از طریق بنیادهایی دن صندوقباز کررا با ها راه دولت

در ایاالت متحده آغاز کردند. اروپا نیز چنین  ۲همچون بنیاد ملّی علم

اروپا را برای خود دارد. شورای  ۱بنیادهای ملّی و نیز شورای پژوهشی

 ۴آزادپژوهش سال بر روی  7میلیارد یورو را در ظرف  ۲۱پژوهشی اروپا، 

نماید. ایده این است که اروپا رقابت پذیر شود )به ویژه با ایاالت هزینه می

جایزۀ نوبل در پزشکی،  ۲0۳، ۱۲۲۴و  ۲۳۸۲متحدۀ آمریکا که بین 

جایزۀ نوبل  0۸فیزیک و شیمی دریافت کرده است؛ در حالی که اروپا 

دریافت نموده است(. اروپا اگر مشتاق است که به آمریکا در این زمینه 

هزار پژوهشگر دیگر دارد و همچنین نیاز دارد که جمعاً  7۲۲برسد، نیاز به 

 به وسیلۀ توسعه هزینه نماید. سیستم بر پژوهش و GDPدرصد از  ۴

ها و کند تا دانشگاهتأمین مالی غیرمستقیم، عنصر رقابت را ایجاد می

دانشگاهیان مجبور شوند برای دریافت گرانت پژوهشی رقابت کنند. این 

است به این صورت که دولت خرید  ۳“دادیتأمین مالی برون”یک شکل از 

 یا “جریان دوم تأمین مالی”را این سیستم کند. گاهی اوقات خدمت می

 نامند.می “۱جریان ”به اختصار 
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 های نسل دوم: نمایی از جریان مالیه در دانشگاه۱-۳تصویر 

 

دریافت درآمد از دو منبع ای به ها به صورت فزایندهاخیراً، دانشگاه

که جهت پژوهش  “مشتریان”اند. طرف سوم تری روی آوردهاضافه

)بهره برداری از دانش(، “ به کارگیری از دانش کاربردی”کاربردی یا 

 کنند.قرارداد منعقد می

ها جهت پوشش هزینه ، دانشجویان، شهریه۲ایهای پساتجربهدر دوره

 “۴جریان ”و یا “ ریان سوم تأمین مالیج”کنند. این را را پرداخت می

 نامند.می

های اهدایی، موقوفات و از طریق کمک “جریان چهارم تأمین مالی”

نشان داده شده است.  ۴-۳ تصویرشود. مدل جدید در یا حامیان تأمین می

ها موجب گذار مثبت بوده است و عملکرد آنتجربه با بنیادهای سرمایه

 های چشمگیر در تمرکز و کیفیت پژوهش شده است.ایجاد بهبودی
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 های کنونی: چهار جریان مالیه به سوی دانشگاه۴-۳تصویر 

 

 مالیمدل رایج تأمین 

شود، این را شامل می های دولتی که جریان اول تأمین مالیگرانت

ها جریان یک الف و آیند که به آنروزها معموالً به صورت دو قسمتی می

شود. جریان یک الف، در اصل یارانه از سوی دولت جریان یک ب گفته می

است و در مورد دانشگاه خصوصی، حالت حامی بودن را دارد. این گرانت، 

صلی برای انجام پژوهش های باالسری بوده و هزینۀ اجهت پوشش هزینه

کند. این گرانت معموالً یک های جدید آموزشی را فراهم میدوره ۀو توسع

شود و با تورم تصحیح گردیده و در هنگام ریاضت اقتصادی جا داده می

گیرد. جریان یک ب، جبران هزینۀ آموزش نیز موضوع تعدیل قرار می

د شوت یک جا داده میاست. در بعضی از کشورها، این هزینه هنوز به صور

این  بحث و مذاکره کرد. در موارد دیگرو هر سال باید برای جذب آن 
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ای بر اساس تعداد دانشجویان های ساده و یا پیچیدههزینه از طریق فرمول

 شود.و شدت هزینه برای دروس و نیروی انسانی، پرداخت می

 شود. ایدۀ پروژۀ پژوهشی دربرای پژوهش هزینه می ۱جریان 

انستیتو پژوهشی دانشگاه تعیین گردیده و سپس پروپوزال مربوطه توسط 

عریف ها را از پیش تگذار که پروژهگردد و یا بنیاد سرمایهانستیتو ارسال می

کند. در هر مورد، نموده است، پروپوزال را جهت مناقصه پذیرش می

 شوند.گزینش می ها با بازنگری توسط همتایانپروژه

ل درآمد از طریق فروش دانش، چه از طریق عقد شام ۴جریان 

باشد. این جریان، های زایشی میقرارداد با صنعت یا از طریق خلق شرکت

ها )برای نمونه در تکنوپارک درآمد حاصله از اجارۀ زمین و ساختمان

 شود.دانشگاه( را شامل می

های اهدایی و تأمین هزینه از سوی حامیان ، شامل کمک۳جریان 

ها به کار گرفته ، امروزه توسط بسیاری از دانشگاه۳. این مدل جریان است

شود. همانگونه که در باال بیان گردید، این مدل چندان پایدار نیست. می

تحت فشار هستند در حالی که هزینۀ آموزش رو به  ۱و  ۲های جریان

پرهزینه شده  ایافزایش گذاشته است. پژوهش علمی به صورت فزاینده

ت )حداقل برای کسی که بخواهد در مرز شکنی دانش باشد( و این اس

شود. فقط جبران نمی ۴ها همیشه با افزایش در جریان افزایش هزینه

ها در فروش دانش به صورت جدی ورود نموده و تعداد اندکی از دانشگاه

های اهدایی و کنند. در نهایت، کمکنتایج مالی مربوطه را کسب می
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در ایاالت متحدۀ آمریکا رایج است و تا حدی نیز در انگلستان حامیان، فقط 

شوند. بعضی از کشورها تالش های خصوصی انجام میو در دانشگاه

های دانشجویی، چروکیدگی خود را کاهش اند که با افزایش شهریهکرده

معکوس در بردارد زیرا دانشجویان به  ۀدهند. این واکنش، نتیج

خواهند رفت. بسیاری از دانشجویان آسیایی که تر های ارزاندانشگاه

دادند در ایاالت متحدۀ آمریکا یا انگلستان تحصیل کنند به ترجیح می

)بلژیک، هلند و لوکزامبورگ(  ۲سوی کشورهای اسکاندیناوی و بنلوکس

های مهاجرت نیز که تدریس به انگلیسی رایج است و دستورالعمل

 ۸۲های باال تا حد ها شهریهون بر ایناند. افزمیل کرده ،تر استانسانی

های تحصیلی در ایاالت متحده هزار دالر در سال، برای بعضی از برنامه

 اند.رو نمودههای چشمگیری روبهآمریکا، دانشجویان را با بدهی

 

 هادانشگاه زداییمقرراتو  سازیخصوصیراه گریز: 

 داللاست

ردد گها تأمین مالی شدند، به سدۀ نوزدهم برمیای که دانشگاهشیوه

ند توانها مییعنی زمانی که این دیدگاه حاکم شد که تنها راهی که دولت

 هامسئولیت خود را برای کیفیت آموزش برآورده سازند آن است که آن

ود کیت خها را بنیان نهاده، تأمین مالی کرده و در مالها و دانشکدهدانشگاه

های اجرایی وزارت آموزش ها، بخشدرآورند. این موجب شد که دانشگاه

                                                      
1 Benelux 
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زنی  یک چانه”شوند. مجلۀ اکونومیست آن را اینگونه توصیف نموده است: 

ه اکنون با این دیدگا. این رهیافت سنّتی هم“... پیمان با شیطان با دولت

ها باید گاههای دولت و دانشمورد چالش قرار گرفته است که مسئولیت

رهایی یابند. دولت به عنوان نمایندۀ مردم، باید تصمیمات سیاسی اتخاذ 

ها مسئول اجرا هستند. چنانچه این دیدگاه به واقعیت رسد، کند و دانشگاه

 کند که متعهد به بروندادهایهای مستقل تبدیل میها را به پیکرهدانشگاه

های مستقیم به خودشان )پژوهش و آموزش( هستند. دادن گرانت

 ؛دانشگاه، همیشه موجب دخالت دولت در مدیریت دانشگاه خواهد شد

حتی اگر شیوۀ کنونی مدیریت خُرد نیز معکوس شود. برای اینکه 

های خودمختار تبدیل شوند، تأمین ها به صورت واقعی به پیکرهدانشگاه

بایست به پایان رسد. این به معنای آن است که مالی مستقیم می

ها را پوشش ای که تمام هزینه آموزش آنباید شهریهشجویان میدان

هایی دهد پرداخت کنند. این مانع و سد راه نخواهد بود اگر که گرانتمی

روند )جریان یک الف و یک ب(، به یک ها میاکنون به دانشگاهکه هم

ی به هایبنیاد کمک هزینۀ دانشجویی اختصاص یابند. این بنیاد، گرانت

این  ،(. بنابراین۳-۳ تصویردهد تا به تحصیل بپردازند )جویان میدانش

شود بلکه سرمایه راهی دیگر را رهیافت، موجب پس انداز پول نمی

گزیند. این همسان آن چیزی است که در مورد پژوهش اعمال برمی

 شود.شود که در عمدۀ کشورها، هزینۀ پژوهش از طریق بنیادها اهدا میمی
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 : نمایی از جریان مالی در دانشگاه نسل سوم۳-۳تصویر 

 

ت ها، تداخل دولبا پایان یافتن جریان مستقیم تأمین مالی دانشگاه

ها شرایط کار و رسد و دانشگاهدر جزئیات دانشگاه نیز به پایان می

گیرند. این در حقیقت یک استانداردهای امتحانات را خود به دست می

ایی و انگلیسی که درآمد اندکی را از دولت های آمریکنبرد است؛ دانشگاه

گیرند. زدایی قرار میکنند نیز موضوع این پدیدۀ مقرراتدریافت می

، معنایی ندارد. به جای زداییمقرراتها بدون سازی دانشگاهخصوصی

ها باید یاد بگیرند که به سیستم بازار آزاد ها، دولتمدیریت خرد دانشگاه

یه کنند( تکها برای پول رقابت میق بهترین ارزشها جهت خل)که دانشگاه

 هایاکنون با دانشگاهنمایند. این چندان دشوار نیست و این پدیده هم

خصوصی در ایاالت متحدۀ آمریکا و دیگر کشورها، در حال رخ دادن است. 

ها خوب دانند کدامیک از دانشگاهدر حقیقت کارفرمایان به خوبی می
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یز از طریق اینترنت، اطالعات پیرامون کیفیت هستند و دانشجویان ن

ها در حقیقت این کار را در مدارس دستور کنند. آنآموزش را تبادل می

ها نه تنها موجب کنند. آزاد سازی دانشگاهزبان و حتی پیش از آن آغاز می

گردد بلکه موجب تر در آموزش و افزایش کارآمدی میایجاد تنوع عظیم

ا ها ر، دانشگاهزداییمقرراتو  سازیخصوصید زیرا شوسرزندگی نیز می

 تر خواهد کرد.کارآفرین

 

 استداللضد 

ها این است که دانشگاه سازیخصوصییک استدالل شایع برعلیه 

ا این است. امّ “حیاتی”باید در تملک دولت باشند زیرا آموزش یک فعالیت 

های شود که همۀ فعالیتاستدالل توخالی است زیرا اینگونه برداشت می

در یک کشور باید در تملک دولت قرار گیرند. بود و نبود اینکه  “حیاتی”

یک فعالیت باید در دستان دولت باشد، بیشتر به رقابت پذیر بودن آن 

تأمین آب  بستگی دارد. چنانچه رقابت امکان پذیر نباشد )مانند

آشامیدنی(، فعالیت باید در دست دولت باشد و یا به صورت یک 

کنترل شدۀ دولتی باشد. امّا چنانچه رقابت امکان پذیر باشد که مونوپلی

در اکثر موارد اینگونه است، بهتر است که به بازار اجازه داده شود که کار 

از  ، یک مثالخودش را انجام دهد. واگذاری بازارهای ارتباط از راه دور

 توانشماری دیگری نیز میهای بیگونه است؛ هر چند که به نمونهاین

 اشاره نمود.
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این است که  زداییمقرراتو  سازیخصوصیاستدالل دوم برعلیه 

ت بایسدولت باید کیفیت آموزش را تضمین کند و استانداردها نیز می

پذیر واکنش امکان های کشور یکسان باشند. در اینجا دوبرای همۀ دانشگاه

ا نیازی به مالکیت ندارد. دولت کیفیت غذ است. اول اینکه تضمین کیفیت

رل بایست کنتکند. واکنش دوم این است که دولت نمیرا نیز کنترل می

خود را اعمال کند زیرا همانگونه که بحث شد این خود نیروهای بازار 

 ورند. این استداللآکیفیت کافی، مراقبت به عمل می هستند که از وجود

های خصوصی گردد که در دانشگاهبا اشاره به این موضوع تقویت می

های پذیرش از سوی دانشجویان بیش از آن است که آمریکایی، درخواست

ه ها بهای آنها بتوانند بپذیرند )حتی با وجودی که شهریهاین دانشگاه

 صورت ترسناکی باال هستند(.

ر تعداد اندکی از کند. از سوی دیگرا می بازار، کار خود در اینجا

 عیب هستند.حتی در بخش انتفاعی، کامل و بی بازارهای آزاد

ها موضوع دیگر آن است که بسیاری از این ترس دارند نقش دانشگاه

شود. بسیار دشوار است که دار میخدشه ان فرهنگبه عنوان نگهبان

های خود در بازار یافت شای را برای پژوهشناسان بتوانند حامیباستان

 های غیراقتصادی پایان خواهندهای بنگاه مانند به فعالیتنمایند. دانشگاه

هایی هزینه پرداخت اکنون دولت برای چنین فعالیتداد. امّا از آنجا که هم

های کند، دلیلی وجود ندارد که این حالت نیز در مورد دانشگاهمی

های باستان شناسی توسط بنیادهای هاکنون پروژخصوصی انجام نشود. هم
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شوند و دلیلی وجود ندارد که اینگونه پرداخت می هاNGO پژوهشی و

وت این وضعیت متفا شوندها خصوصی میتصور شود که زمانی که دانشگاه

های فرهنگی از عالیق خواهد بود. حفاظت از فرهنگ و پیگیری فعالیت

بایست بودجه ها میفعالیت ملّی است و دولت بر همین اساس، برای این

ها آموزش را بدون در نظر گرفتن اینکه آیا تخصیص دهد. دانشگاه

ا هاند یا آیا آندانشجویان کاربرد آن را برای گذران زندگی هدف قرار داده

دهند. این یک منظر بنیادی کنند ارائه میدروس را بدون عالقه دنبال می

د. در نهایت کسی ممکن است جامعۀ تمدنی است و نباید تغییر یاب

استدالل کند که تجزیه و تحلیل فوق به صورت نظری بوده و شواهد 

زدایی موجب ها و مقرراتدانشگاه سازیخصوصیای وجود ندارد که کمّی

شود. این درست است امّا ما تجربۀ فراوانی تر میعملکرد بهتر با هزینۀ کم

 ایم.آورده به دست زداییمقرراتو  سازیخصوصیرا با 

نتایج به صورت طاقت فرسایی مثبت هستند، هر چند که تجربیات 

های منفی نیز وجود دارند مانند بعضی کشورها که تجربۀ دانشکده

Charter اند.را داشته 

 نظر قرار داد:این نکات را باید مدّ

 این قرار هستند: کاهش هزینه  از سازیخصوصیهای سودمندی

ها، افزایش نوآوری در ها و هم در دولتدانشگاه، هم در و زمان

ها، افزایش انعطاف پذیری. کیفیت آموزش در تمام موارد دانشگاه

گردد( )در جایی که تقاضا موجب رانش عرضه در بازار آزاد می
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 یابد.فزونی می

 ها ممکن است ادغام سازی این است که دانشگاهخطر خصوصی

اط از راه دور، پس از های ارتبشوند. برای مثال شرکت

از بازار ارتباط از راه دور ادغام یافتند. این ممکن  زداییمقررات

های غول، خودشان به گرایی را تهدید نماید. امّا دانشگاهاست تنوع

موجب  هااجبار تنوع را عرضه خواهند داشت: تنوع در میان دانشگاه

ای از سترهایجاد تنوع در درون دانشگاه خواهد شد. دانشجویان گ

توانیم از یک گزینش را طلب خواهند کرد )همانگونه که ما می

 گزینش نماییم(. ،پسندیمدوجین شامپو، آنچه را می

های جایگزین درآمد )پایین بنگرید( برای از آنجا که ایجاد گزینه

های در دسترس کافی های مورد لزوم و سرمایهانسداد شکاف میان سرمایه

های وهرا با شی و تجربیات ای دیگر بنگریمگونهکه  نیستند، بهتر است

آغاز کنیم. مسلماً آموزش عالی در بسیاری از  مالیمتفاوت رادیکال تأمین 

ها یک درجه را اتخاذ کرده است که به دانشگاهکشورها یک مدل هیبرید 

های خود را برگزینند. از دیدگاه احساساتی، دهد تا گزینهاز آزادی را می

 ها را مستقل سازیم.وار است که جلوتر رویم و دانشگاهدشبسیار 

ها ورشکسته شوند و این که تعدادی از دانشگاه این امکان وجود دارد

داری است و همین سیستم با منظر غیرقابل اجتناب سیستم آزاد بنگاه

 رساند.این عملکرد به همۀ ما سود می
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 جایگزینایجاد درآمد 

اال استدالل گردید که ایجاد درآمد جایگزین، چند که اینگونه در بهر 

ای از وضعیت نامساعد مالی دانشگاه را حل نخواهد کرد ولی پاره

 داده خواهد شد. ،هاپیشنهادات جهت فزونی در درآمد دانشگاه

 

 مدرن کردن آموزش

ما در پیش از این نشان دادیم که آموزش به سوی یک تغییر بنیادین 

همه، دانشگاه باید تصمیم بگیرد که چه عناصری کند. اول از حرکت می

های بزرگ دانشگاهی، کدامیک در از یک دورۀ درسی را باید در نشست

های فردی های کوچک )شامل کار آزمایشگاهی(، کدامیک در تماسگروه

مربی و کدامیک نیز به صورت فردی در خانه یا غیره ارائه شوند.  با مدرس/

های با تعداد زیاد کنند که تعداد سخنرانیه میاین مالحظات به این اشار

توان کاهش داد. آموزش آنالین، بر دروسی که به صورت دانشجو را می

شی کنهای برهمشوند برتری دارد، به ویژه اگر شیوهای ارائه میحضور توده

ملی نیز به کار برده شوند. برای بعضی از موضوعات، جایگزینی برای عاو ت

های علمی و پزشکی( وجود ندارد. ها )مانند آزمایشگاهشگاهکار در آزمای

های کوچک مفید نظر است، کار در گروههنگامی که بحث کردن مدّ

های ای از موارد، یک نشست بزرگ با بحث در گروهباشد. در پارهمی

شود )مانند آموزش توسط معرفی موارد در مطالعات کوچک ترکیب می

 مدیریتی(.
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 (Technostarterآغازگر فناور ) یوۀش: ۱-۳تصویر 

 

، تجربۀ ۲تدلف TUدر دانشگاه  تمرکز بر موضوع آموزش کارآفرینی با

داریم که در آن  (۱-۳ تصویر)بنگرید  ۱“مدل قیفی”خوبی با کاربرد 

دهند. پس از هر های درسی گوناگون، عناصر یک زنجیر را شکل میدوره

هایی که توانمندترین عنصر، دانشجویان زنجیر را ترک خواهند کرد تا آن

شود آگاهی دهنده آغاز می ۀو عالقمندترین هستند بمانند. این با یک برنام

ی درسی دیگر به صورت هاکه برای تمام دانشجویان اجباری است؛ دوره

بدون بازگشت، دانشجویان یا  ۀانتخابی هستند. پس از اولین نقط

نند. گزیاندازی کنند و یا خروج را بر میگزینند که شرکت خود را راهبرمی

آخرین دورۀ درسی که نوشتن یک طرح کسب و کار است فقط به 

                                                      
1 Tu Delft 
2 Funnel Model 
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اند. شود که خود را به صورت کامل وقف نمودهدانشجویانی عرضه می

ای هنوشتن طرح کسب و کار، یک ابزار آموزشی نیرومند است که رشته

سازد و بسیار نزدیک به واقعیت است. با تکمیل گوناگون را یکپارچه می

 شرکت خود در ۀتوانند یا در توسعاین آخرین دورۀ درسی، دانشجویان می

مد یا یک جا و مکان مشترک )مانند مرکز رشد( ادامه دهند و یا اگر پیا

مشخص شود که نامطلوب است، ارائه  همحصول طرح کسب و کار اولی

 خدمت متفاوت دیگری را برای بنگاه خود برگزینند.

زمان های درسی کارآفرینی با فعالیت مرکز رشد همارائۀ دوره

ما همۀ دروس را در ساختمان مرکز  دلفت، TU شوند. برای نمونه درمی

واقعی را خلق کنیم. هر دوره از طرح کسب  دهیم تا اتمسفررشد ارائه می

 در آن خیلی اوقاترسد که و کار، با یک گردهمایی مهمانی به پایان می

 کنند.کارآفرینان و دیگر اعضاء شبکه شرکت می

 

 .ای کنیدرا حرفه تجاری سازی دانش و همکاری با صنعت

 فقدانشگاهی بخواهد مو “برداری از دانشبهره”چنانچه تجاری سازی 

باشد، پنج شرط باید برآورده شوند. اول از همه، این به تغییر در مجموعه 

عقاید و رفتار تمام کارکنان نیاز دارد؛ و نباید فقط مسئولیت بعضی از 

بایست رهبری نیرومندی از سوی باالترین سطح ها باشد. دوم، میبخش

سهیل ای ویژه جهت تمدیریتی وجود داشته باشد. سوم، ابزارهای حرفه

 مندانتجاری سازی نیاز است که ایجاد شوند. چهارم، یک شبکه از حرفه
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ا خود ها رتواند همۀ اینحمایتی و مربیان باید شکل بگیرد؛ دانشگاه نمی

انجام دهد. در نهایت دانشگاه باید منابع مالی را جهت برقراری سیستم 

ش را سازی در عمل جذب نماید. پس از گذشت زمانی، این خودتجاری

د تواند سودمنمورد حمایت قرار داده و دانشگاه نیز به صورت چشمگیر می

، مسلماً برداری از دانش و تجاری سازیشود. این عناصر گوناگون بهره

 دهد که این عمل به یککنند. تجربه به ما یاد میتقویت میهمدیگر را باز

 نسل زمان نیاز دارد تا انجام شود.

 

 .را مدیریت نماییدها امالک و ساختمان

ها، مقدار زیادی از ها، گرچه مسلماً نه همۀ آندر بسیاری از دانشگاه

گیرند. این احتمال برداری قرار نمیها مورد بهرههای آنزمین و ساختمان

وجود دارد که با یک تجزیه و تحلیل بحرانی از سطح بنای مورد لزوم 

ری بردافضای موجود بهرهدانشگاه چنین آشکار شود که فقط از نیمی از 

های قدیمی ممکن است غیرقابل استفاده باشند و با شود. ساختمانمی

هایی ها، گسترهتوان ظرفیت را دو برابر نمود. بعضی از دانشگاهنوسازی می

عظیمی از زمین )به شکل پردیس برای مثال( در اختیار دارند که به کار 

ها، که بهینه سازی امالک و ساختماناند. ما بر این باور هستیم برده نشده

شود و چنانچه این امالک های چشمگیری در هزینه میجوییموجب صرفه

ها به کاربران دیگر اجاره داده شوند، درآمدهای جانبی دیگر و ساختمان

 کنند.ایجاد می
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 .دریابیدرا  های اهداییبه صورت جدی حامیان و کمک

ماتیک کنیم: شما به فردی که ادربرای اینکه این موضوع را مقداری 

دهید؟ مسلماً خانه، قایق تفریحی و اتومبیل بسیار ثروتمند است چه می

دیگری را هرگز نخواهید داد. پاسخ آن جاودانگی است که کاالیی نادر 

م برای آن کوشش کنیم. در ایاالت متحدۀ یاست و عمدۀ ما دوست دار

گذاری ها، به نام حامیان خود نامها و تاالرها، ساختمانآمریکا، دانشگاه

اه گذارند. دانشگها را به نام دانشمندان مشهور نام میکنند. در اروپا، اینمی

کمبریج، مبلغ عظیمی از طریق حامیان، در زمان بزرگداشت هشتصد 

گرد آورد. قائم مقام دانشگاه، خودش نقش  ۱۲۲۳سالگی خود در سال 

وزنامۀ ر . در هنگام نوشتن این نوشتارداشتفعالی را در کسب این موفقیت 

دانشگاه ”یک مقاله به چاپ رساند که در آن چنین بیان شد:  ۲تلگراف

 ؛کمبریج پیرامون حامی مالی کتابخانۀ خود قیل و قال راه انداخته است

ۀ گذاری دوبارۀ کتابخاندانشگاه کمبریج پس از تصمیم به فروش حق نام

به نزاع افتاده است. مدیریت نمودن خود به باالترین خریدار حراج، 

هاروارد، یک سازمان ویژه  های اهدایی، کار هر فردی نیست. دانشگاهکمک

میلیارد دالر برای  ۴۱که  ۱هاروارد( را برای این کار دارد )شرکت مدیریت

ها های اهدایی گرد آورده است. فقط تعداد اندکی از دانشگاهصندوق کمک

یچ دهد که هیتی دست یابند ولی این نشان میتوانند به چنین موفقمی

 “چیز ناشدنی نیست.

                                                      
1 The Telegraph 
2 The Harvard Management Company 
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 نتیجه گیری

ها خود را ها و افت تأمین مالی، بسیاری از دانشگاهبا افزایش هزینه

ها یابند. این نوشتار، وضعیت مالی کنونی دانشگاههای مالی میدر دشواری

دانشگاه را  را از منظر تاریخی تجزیه و تحلیل کرده است و سه نسل از

 دهد:پوشش می

ها(، دانشگاه نسل دوم )تیپ دانشگاه سدۀ میانی )نسل اول دانشگاه

دانشگاه همبولتی( و دانشگاه نسل سوم آیندۀ نزدیک. هر تیپ از دانشگاه، 

های خود داشته و یا دارد و روند این ای را برای تأمین هزینهشیوۀ ویژه

ته به دولت وابسته شوند و در ها بیشتر از گذشبوده است که دانشگاه

ها بخشی از دولت شدند. این موجب حقیقت در بعضی از کشورها، دانشگاه

های خودشان و در ایجاد محدودیت برای دانشگاه در دنبال کردن سیاست

کسب درآمد اضافی گردید. افزون براین، مسئولیت دولت در تضمین 

ت و نهادها گردیده و موجب گرفتاری دول ،های آنکاربرد مناسب بودجه

دانشگاه را به سیخ کشید و اغلب به مدیریت خُرد غیرالزم منتهی گردید. 

تر و مدیریت کارآمدتر های اضافهتعدادی پیشنهاد جهت کسب سرمایه

سازی ترین منبع تأمین مالی در تجاریاند. مهمها داده شدهدانشگاه

قال این دانش به جامعه برداری از دانش و انتسیستمیک دانشگاه، در بهره

است. این یک ویژگی دانشگاه نسل سوم است و در تضاد با سیاست سرد 

گیرد. با این وجود، این پیشنهادات برای بستن دانشگاه نسل دوم قرار می

های دولتی کافی نخواهند ها و افت حمایتشکاف میان فزونی در هزینه
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کنند و مجبور هستند ل میها در یک بازار جهانی عمبود. امروزه دانشگاه

که برای بهترین دانشجویان، بهترین دانشگاهیان و بهترین عقد 

های قراردادهای پژوهشی )چه از سوی دولت و چه از سوی بنگاه

های دانشگاه از پشت بسته باشند، خصوصی( رقابت کنند. اگر که دست

د رها ا بایهاین رقابت به شکست خواهد انجامید. بنابراین دولت و دانشگاه

های مستقل عمل نمایند. این به اجازه یابند که به صورت پیکره ؛شوند

ها اشاره دارد. پایان تأمین مالی مستقیم از سوی دولت برای دانشگاه

همچنین به این اشاره دارد که تأمین مالی از سوی دولت باید بیشتر جهت 

ین حمایت گذاری شود تا اینکه احمایت از دانشجویان و پژوهش هدف

مالی به صورت یک جا و یا بر اساس محاسبات برپایۀ فرمول )که در 

نین چ شکها واگذار شود. بیشود( به دانشگاهبسیاری از کشورها انجام می

های علمی تغییری، وظایف و اختیار دولت دربارۀ آموزش عالی و پژوهش

أمین و ترا نخواهد کاست؛ این تغییر فقط به معنای تغییر مسیر بودجه 

ها برای تبدیل شدن به پیکرۀ مستقل رقابت باشد. اگر دانشگاهمالی می

کنند، تعدادی ممکن است ورشکسته شوند. این پدیده یک ویژگی می

های فراوانی را به سیستم آزاد است که برای ما و آموزش عالی، سودمندی

به  کهارمغان آورده است. این تغییرات هدف گذاری شده، چندان از آنچه 

یاری بینیم که بساکنون میرسند انقالبی نیستند چون که ما همنظر می

 اند.هایی را به سوی جهت مستقیم و درست انجام دادهاز کشورها، حرکت
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 فصل پنجم

 1ساخت دانشگاه کارآفرین

  

                                                      
1 Etzkowitz, Henry, and Chunyan Zhou. "Introduction to special issue 

Building the entrepreneurial university: a global perspective." Science and 

Public Policy 35.9 (2008): 627-635. 
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 مقدمه

 ، با تغییرات اجتماعیگام به گامنوسازی و بازابداع متوالی دانشگاه، 

دهد. در مانند رشد دولت ملّی و پدیداری اقتصاد دانایی محور روی می

کرد و میپیش از این، دانشگاه یک نقش ثانویه را در جامعۀ صنعتی بازی 

داشت. امّا در جامعۀ های بنیادین را عرضه میشده و پژوهشافراد تربیت 

ای ای را بازی کرده و پایهدانایی محور، دانشگاه یک نقش برجستۀ فزاینده

 ،نگیرند. بنابرایها بر آن شکل میگذارد که صنایع و بنگاهرا بنیان می

شود به صورت یک تر میدانشگاه، همچنان که نقش اجتماعی آن اساسی

های دهد. بنیادهای قدیمی مانند دانشگاهنهاد اولیه خود را نشان می

تی های تربیهای درخشان و توانمندیکمبریج و آکسفورد، بر پایۀ پژوهش

ا ر اند. با این روند، انتقال فناوریهای کارآفرینی را افزودهخود ظرفیت

اند. ها را در جامعۀ معاصر موجب شدهگیری شرکتتشویق و شکل

های مشابهی را ها در آسیا، آمریکای التین و جاهای دیگر، گامدانشگاه

اند. گرچه مطالعه پیرامون دانشگاه کارآفرین، بر روی ماهیت و برداشته

ست باییاند که ممنابع آن ژرفا یافته است، امّا هنوز مسائلی پابرجا مانده

مورد کاوش قرار گیرند. برای مثال، چه شرایط الزم و کافی برای 

گیری دانشگاه کارآفرین وجود دارد؟ چه کسانی یا چه عواملی نقش شکل

 کنند؟ آیا باید یک دانشگاهمهمی را در توسعۀ دانشگاه کارآفرین بازی می
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ت اس خودمختار باشد تا کارآفرین شود؟ یا آیا فزونی خودمختاری ممکن

 آید؟ به وجود ،کارآفرین شدن موفقیت آمیز در پی

ها را دریابیم. این پرسش کنیم پاسخاین بحث ما تالش میدر 

و  ها، مناطقمسیرهای گوناگونی که گذار دانشگاه کارآفرین در میان ملت

ها پیموده است اساس بحث است. ما امیدواریم که این سلسله فرهنگ

در  ۲از ششمین کنفرانس مارپیچ سه گانهمقاالت که به صورت اولیه 

های صورت گرفته در بحث اند وبرگرفته شده ۱۲۲7در ماه می  سنگاپور

ت تواند در بهترین حالسراسر دنیا پیرامون اینکه یک دانشگاه چگونه می

 به نمای کارآفرینی دست یابد را توسعه دهد.

 

 منشاء و ماهیت دانشگاه کارآفرین

های زایشی، در هستۀ های مربوط به شرکتلیتتشویق به انجام فعا

در  توانهفته است که نمونۀ آن را میهای کارآفرینی دانشگاهی نفعالیت

در  ۲۳۴۲در دهۀ  MITنقش مدیریت  ،یافت. با این وجود MITتجربۀ 

ساز پیش، )۴در مجاورت رودخانۀ چارلز ۱“ردیف پژوهشی”تجسم مفهوم 

Route 128ای های برپایۀ فناوریاقتصادی منطقه ( و پیاده سازی توسعۀ

)در اوایل پس از  ۳گذاری مخاطره پذیربرتر از طریق ابداع بنگاه سرمایه

ترین تعریف از توسعۀ کسب و کار جنگ جهانی دوم( به فراتر از گسترده

                                                      
1 6 th Triple Helix Conference 
2 Research Row 
3 Chales River 
4 Venture Capital 
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از رکود اقتصادی که در  ۲محض گذر نمود. پروژۀ بیرون کشاندن نیوانگلند

دیده و با از دست دادن صنایع برجسته به دیگر اوایل قرن بیستم آغاز گر

 تر ازای از پدیداری یک چهارچوب گستردهمناطق کشور همراه بود، نمونه

ای در همکاری با نقش دانشگاه به عنوان سازمان دهندۀ نوآوری منطقه

 ،۱تحت رهبری کارل کومپتون MITباشد. کسب و کار و بازیگران دولتی می

هدایت خلق استراتژی در توسعۀ اقتصادی اجتماعی را به عهده گرفت و 

پژوهش پیشرفته را به صنایع و مشاغل نوین ترجمه نمود و دانشگاه را به 

 ای معرفی کرد.عنوان منبع و موتور تحول منطقه

، نخست با توسعۀ آن به MITهای کارآفرینانه در خیزش فعالیت

ده روی داد. چنین پویایی نیز در دانشگاه صورت یک دانشگاه فناورانۀ عم

استانفورد )به صورت یک دانشگاه هنرهای آزاد با یک دانشکدۀ مهندسی( 

از  ،مدل یافته بود. با این حال MITپدیدار شد که تا حدی با تجربۀ 

 شوند کههایی یاد میو استانفورد اغلب به عنوان نمونه MITهای دانشگاه

ای پدیداری کارآفرینی دانشگاهی، چه در سیمای نشان دادند شرط الزم بر

تر اجتماعی آن این است که دانشگاه بستۀ اقتصادی یا سیمای گسترده

باید خود را به صورت یک دانشگاه با پژوهش بسیار توسعه یافته نمایان 

های آموزشی با توسعۀ استراتژی کند. هر دو دانشکده از جوانۀ کالج

ی توسعۀ پژوهشی پدیدار شدند. هر کانون، کارآفرینی در پشت استراتژ

کانون دیگری را افزایش و مورد حمایت قرار داد. به این صورت که 

                                                      
1 New England 
2 Karl Compton 
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های کارآفرینانه، منابع جهت حمایت از پژوهش را تولید کردند و فعالیت

ه ها بتوانند شکل گرفتها فراهم آورد تا آنای را برای بنگاهپژوهش نیز پایه

ای، برای آوردن بازیگران دانشگاه، صنعت و منطقه و رشد نمایند. توسعۀ

دولت در کنار یکدیگر در پشت یک پروژۀ مشترک که سودمند برای همۀ 

 آنان بود، یک چهارچوب فراهم آورد.

های دوگانۀ همسان را ممکن است بتوان در کشورهای در استراتژی

وگراند یحال توسعه مانند برزیل یافت کرد؛ جایی که دانشگاه کاتولیک ر

ها ، در تسهیالت مرکز رشد خود گروه پژوهشی مشترک و بنگاه۲دل سول

ه کند. تمایل دانشگاه بها میزبانی میرا با تسهیالت مشترک و پرسنل آن

صدور مجوز جهت ایجاد یک گروه پژوهشی هیبرید و بنگاه، بنیانی شد 

 ولبرای جذب گروه پژوهشی برجسته از دانشگاه فدرال ریوگراند دل س

مدتاً تر از دانشگاه کاتولیک )که عکه یک دانشگاه تحقیقاتی توسعه یافته

یک نهاد آموزشی است( بود. یک پروژۀ مشترک، با اشتیاق فراوان توسط 

مدیریت دانشگاه، به عنوان ابزاری جهت فزونی در امر پژوهش پذیرفته 

 شد.

ر یژه اگمدت پایدار است )به ور درازسازی کامل دآیا اینکه یکپارچه

های کسب و کار رشد بیابند( هنوز جای پرسش دارد. تجربۀ کشور فعالیت

ها را از نهاد دانشگاهی )که در بیرون آمدگی تدریجی بنگاه فرآیند چین،

نماید. با این حال، گسترش پژوهش کند( معرفی میمقیاس رشد می

                                                      
1 Rio Grande del Sul 
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در  گیری بنگاهدانشگاهی به پژوهش ترجمانی و فازهای اولیۀ شکل

ای پذیرفته شده های دانشگاهی، به صورت فزایندهبسیاری از سیستم

رجمان بازت ۀاست. شفاف نمودن بحث و ستیز و مشروعیت بخشی، به واسط

ای که به صورت گسترده با عناصر موجود بنگاه فعالیت جدید به گونه

 شود. تالش یکدانشگاهی سازگارمند باشد، تغییرات هنجاری را شامل می

شکده جهت بنیان چنین پروژۀ مشترکی در دانشگاه فنالند، توسط عضو دان

مدیریت دانشگاه مطرود گردید و از این فرد کارآفرین خواسته شد که 

ها را در دو بخش مجزا از هم پیگیری نماید. با این حال، این گونه فعالیت

مدت کنش منفی اولیه ممکن است در درازتوان فرض نمود که این وامی

د زیرا شکاف میان پژوهش دانشگاهی و مراحل اولیۀ تجاری روی نده

سازی در حال بسته شدن است و سیاست دولت فنالند آن است که توسعۀ 

 MITها تشویق نماید. در دوران اولیه، اقتصادی را از سوی دانشگاه

ها را در تسهیالت دانشگاهی خود های شکل یافته توسط دانشکدهبنگاه

اکنون این به صورت دیدگاهی غیرقابل پذیرش هممیزبانی کرد، گرچه 

 مطرح است.

 ۀها، یک بحث دائم در توسعتوازن میان ادغام و تفکیک مأموریت

 ایای که آموزش و پژوهش، به صورت عمدهها بوده است؛ به گونهدانشگاه

امّا به صورت نمونه در  .های سوئد جدا از یکدیگر هستنددر دانشگاه

اند. وجود بحث و ستیز کا این دو مأموریت یکپارچه شدههای آمریدانشگاه

 است از این مورد قبول یکپارچه سازی، خود نشانی ۀپیرامون میزان درج
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که تحول در راه است؛ چه از دانشگاه آموزشی به دانشگاه پژوهشی یا به 

 سوی دانشگاه کارآفرین.

 شنساختار درونی دانشگاه با وظایف چندگانه، نخست در سایه رو

پذیرد. آموزش از نظام مدیریتی و سپس در هستۀ آموزشی تحول می

یابد. در ساختار ای گسترش میخطابه و بحث به سوی ساختار پروژه

کنند و یک هدف مشترک ها را تبادل میای، شرکت کنندگان ایدهپروژه

کند. آورند و معلم به عنوان یک راهنما خدمت میرا به قالب در می

را توسعه داده و آموزش خود را  فناوری های انتقال، توانمندیهادانشگاه

ها از طریق آموزش کارآفرینی و دهی سازماناز تعلیم افراد به سوی شکل

اند. مراکز رشد دانشگاهی، یک گروه از افراد را گسترش داده ،مراکز رشد

دهند. مرکز رشد برزیل جهت عمل، به صورت سازمان کارآمد آموزش می

انداز اجتماعی خود شود، با چشمه صورت تعاونی عمومی اداره میکه ب

جهت انتقال فناوری از صاحبان حرفه منشاء گرفت و آموزش سازمانی را 

 گردیهای های با فناوری برتر برای جمعیتگیری بنگاهدر فراتر از شکل

مأموریت اقتصادی و اجتماعی جدید دانشگاه، با  ،گسترش داد. از این رو

 باشد.مأموریت آموزشی اولیۀ آن در پیوند می

همچنین کارآفرینی دانشگاهی، ابزاری برای به دست آوردن استقالل 

دانشگاهیان از وابستگی کامل به شوراهای پژوهشی  ،است. به زبان دیگر

سنّتی خود استقالل ها و دانشگاه نیز از وابستگی به حامیان و بنگاه

نظریۀ دانشگاه کارآفرین به کار برده شده است تا به  ،یابند. در حقیقتمی
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 از سرمایه گذاران های اروپایی به سوی خودمختاری نسبیجنبش دانشگاه

سب و کار شامل فزونی اشاره شود. هدف کارآفرینی در ک بخش دولت ملّی

ایل دارند بر هدف غایی مختاری به کارآفرینانی است که تمدادن در خود

گذاران بنگاه خود کنترل داشته باشند و پول کسب نمایند. بنیان

دانشگاهی )که مشتاق هستند یک منبع مستقل حمایتی را برای 

های آکادمیک خود تولید کنند( نیز چنین احساسی را بیان پژوهش

ی چنین آرزوهایی، در پناه تمایالت برای جدای ،اند. با این وجودکرده

دانشگاهیان از صنعت از طریق وضع مقررات محدود کنندۀ تضاد در منافع، 

 روند.به فنا می ،به دلیل ترس از آلودگی

در زمانی که عالیق مالی ممکن است وجود داشته باشند، مانند هدایت 

های بالینی توسط فرد کشف کنندۀ دارو، عمل تفکیک معنا کارآزمایی

های پژوهشی ممکن است متضرر عمومی حمایتهای یابد؛ امّا در نمونهمی

به شکل طعنه آمیزی، اغلب درجۀ تفکیک،  پیامدهای منفی نشوند. احتماالً

های یکپارچه که با یابد؛ به همانند آن که قالببا گذشت زمان فزونی می

ضرورت استفاده از منابع در دسترس برانگیخته شده بودند به صورت 

شوند. در حقیقت کارآفرینی جایگزین می واری نیز با موفقیتمضایقه

های اوایل پساجنگ جهانی دوم که ایجاد بنگاه به در سال MITتسهیالت 

مخاطره پذیر اولیه مورد حمایت  ۀسازمانی شده توسط سرمای ۀعنوان پدید

برداری قرار گرفت؛ اما گرفت، به عنوان فضای مرکز رشد مورد بهرهقرار می

 شوند.علیه مقررات قلمداد میبه عنوان بر ،امروزه چنین ترتیباتی
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 ایاه کارآفرین، موتور اقتصاد منطقهدانشگ

اقتصادی و اجتماعی، قلب  ۀمشارکت دانشگاه در نوآوری در توسع

مفهوم دانشگاه کارآفرین است. مفهوم کارآفرینی دانشگاهی، از شکل سادۀ 

کنش نوآور از همبرداری دانش، هنگامی که دانشگاه با بازیگران سرمایه

رود. این دهد فراتر میای را ارتقا میهای نهادهای دیگر، رشد منطقهحلقه

هند. ددولت را شکل می - صنعت - ها، مارپیچ سه گانۀ دانشگاهکنشبرهم

جهش دانشگاه از حلقۀ نهادی ثانویه به اولیه، یک عنصر کلیدی در مارپیچ 

شگاه شود، دانکارآفرینی میگانه است. هنگامی که یک دانشگاه درگیر سه

رود کند. انتظار میتر ایفا میاجتماعی گسترده ۀتری را در مرحلنقش مهم

ری گستر بوده و جایگاه رهبگانه، زاینده و پیشنقش دانشگاه در مارپیچ سه

؛ هاستیک تضاد در واژه ،ای دانشگاه کارآفرینرا به دست آورد. برای پاره

آن مقاومت کرد؛ در حالی که برای دیگران، تکمیل  جریانی که باید در برابر

توان آن را در جامعۀ پتانسیل ذاتی نهاد قرون وسطایی است که تنها می

به ویژه در کشورهای  ای دیگرمحور پسامدرن درک نمود. برای پارهدانش

 در حال توسعه، ایجاد دانشگاه کارآفرین یک ابزار برای رشد اقتصادی است.

های کاربردی و کاربرد این سازی دانشگاه که بر پژوهشتجاری ۀپدید

ها در کوتاه مدت تمرکز یافته و فرمانبردار صنعت موجود است، دیگر یافته

ترین هدف. گرچه بعضی اجتناب ناپذیر است و نه مطلوب ۀنه یک توسع

و به صورت از نهادهای دانشگاهی محلی ممکن است این وظایف را کامل 

هند؛ امّا دانشگاه عملکرد چشمگیرتری را باید داشته سودمندی انجام د
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ازی های عقالنی نوین و نوسباشد تا بتواند به عنوان یک منبع جهت گستره

بنگاه،  ۀهای موجود جهت توسعشک پتانسیلای عمل نماید. بیمنطقه

تر از علوم طبیعی و مهندسی است. علوم اجتماعی نیز یک بسیارگسترده

علوم  کاربرد این های بنگاهی بوده است )مانندفعالیت منبع چشمگیر برای

های های متمرکز گروهی و ارائه سنجههای پیمایشی، بحثدر پژوهش

رساند. اقتصادی(. دانشگاه کارآفرین به صنعت به طرق گوناگونی یاری می

ا هایی که بها به شیوهبنگاه توانند نقش خود را در ایجادمیدانشگاهیان 

گیرند مانند سیاست ترک و ها در تعارض قرار نمیوهش آنآموزش و پژ

ایفا  ،هاتنظیم مشاوره “قاعدۀ یک پنجم”مرخصی سخاوتمندانه و انجام 

نند؛ کنمایند. در این شرایط، دانشگاهیان اجازۀ نقش مشورتی را یافت می

توانند )در حالی که شغل تمام وقت دانشگاهی خود را دارند( به امّا نمی

 ها عمل نمایند.یک مقام اجرایی، در ایجاد بنگاهعنوان 

ای به های دانشگاهی منطقهدانشگاه غیرخطی است و خوشه ۀتوسع

های های کارآفرین، از مأموریتیابند. دانشگاهمسیر کارآفرینی تکامل می

اند که خمیرمایۀ این خیزش از دانشگاهی بسیار گوناگون خیزش یافته

ردند، وجود داشته اجتماعی و اقتصادی میل کانقالب دوم که به توسعۀ 

نمای کارآفرینی، یک نهشت بر روی دانشگاه تحقیقاتی  ،است. از این رو

تواند یک استراتژی نیز برای توسعه از دانشگاه آموزشی است؛ ولی خود می

زمان و حتی در مسیر معکوس پیشرفت قلمداد شود که فازهای تحول آن هم
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دانشگاه دولتی  ۲پردیس فریبورگ ،رای مثالانجام گردید. ب ،معمول

اطالعات توأم با یک مرکز رشد  فناوری در PhDبا یک برنامۀ  ،ریودوژانیرو

 آغاز به کار کرد. ،ای و نوآورانۀ دانشگاهیمنطقه ۀدر یک استراتژی توسع

 

 

 در توسعۀ صنعت یندانشگاه کارآفر: ۲-۱تصویر 

 .نمایدیگوناگون عمل م هاییوهبه ش

 

ای، به های متنوع نهادهای آموزش عالی در نوآوری منطقهگونه

 های متفاوتیها، مأموریتنمایند. دانشگاههای گوناگون مشارکت میشیوه

را دارند؛ دانشگاه آموزشی بر پایۀ تحصیل استوار است و خود را فدای بازار 

ی شکند؛ دانشگاه پژوهپرسنلی کرده و نیروی انسانی جامعه را تولید می

در تولید دانش و نیز آموزش درگیر است؛ دانشگاه کارآفرین، آموزش، 

                                                      
1 Friburgo Campus 
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هر دانشگاهی،  دهد. در عملپژوهش و خدمت به جامعه را پوشش می

پتانسیل کمک به توسعۀ صنعتی )بدون در نظر گرفتن سطح و مأموریت 

آن( را دارد. امّا فقط دانشگاه کارآفرین، ظرفیت تکمیل حلقۀ همکاری سه 

تودۀ ”را دارد. شرط الزم برای خلق دانشگاه کارآفرین، وجود یک جانبه 

سازی است، هر چند که اقدامات از پژوهش با پتانسیل تجاری “بحرانی

 توان برپایۀ تحصیالتی ایجاد کرد.پیشگامانۀ کارآفرینی محدودی را می

عوامل عمده در خلق دانشگاه کارآفرین، فرهنگ درونی و محیط 

محیط صنعتی هستند. هر دوی این عوامل، تابع تغییر از  بیرونی، به ویژه

طریق اقدامات پیشگامانه و مبتکرانه جهت تشویق کارآفرینی و توسعۀ 

باشند. نبود یک محیط صنعتی و یک فرهنگ کارآفرینی، ای میمنطقه

 ۀتوسع ۀهیچ کدام مانعی اجتناب ناپذیر نیستند. دانشگاه استانفورد نمون

در یک مکان با گسترۀ سبز است و همچنین تاریخ اخیر  دانشگاه کارآفرین

دهد که فرهنگ آکادمیک را دانشگاه کاتولیک ریودوژانیرو نشان می

 تغییر داد. ،دهای مرکز رشتوان از طریق آموزش کارآفرینی و پروژهمی

های مارپیچ های متفاوتی را در مدلهای کارآفرین، نقشدانشگاه

های ، دانشگاه۲در یک مدل با فشار دانشگاهکنند. گانه بازی میسه

شوند و در مدل کشش با ای میکارآفرین موجب جهش نوآوری منطقه

صنایع موجود و خلق صنایع نوین  ۀهای کارآفرین به توسع، دانشگاه۱دولت

                                                      
1 University-push model 
2 Government pulled model 
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ه هایی بکنند. در مدل همکارانه، چنین دانشگاهبا دستور دولت کمک می

کنند. همکاری می فرآیند ی محصول وصورت اصولی با صنعت در نوآور

های اولیه در میان مارپیچ سه گانه، دهی نوآوری و ایجاد ظرفیتسازمان

ای با نقاط آغازین گوناگون های منطقهای جهت طرح ریزی استراتژیپایه

 شوند.نامتوازن( قلمداد می ۀ)به دلیل توسع

 

 

 یامنطقه یوآورن یبه سو یدانشگاه یهاخوشه ییقطب گرا: ۱-۱تصویر 

 

 گذار آکادمیک کارآفرینی: یک منظر جهانی

( بعد سیاسی؛ ۲گردد: )دانشگاه کارآفرین در سه سطح درک می

 اقتصادی و ۀاینکه چگونه یک دانشگاه و اعضاء آن ممکن است در توسع

( ساختار سازمانی ۱اجتماعی و نیز پژوهش و آموزش مشارکت کنند؛ )

ینی دهد تا از کارآفرشکل میانشگاه خود را بازای که ددانشگاه و گستردگی
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 تک دانشگاهیان. ها و عالیق تک( انگیزش۴و نوآوری حمایت کند؛ )

ای و یا همۀ این ابعاد، در موارد تجربی متنوع گذار آکادمیک کارآفرینی پاره

ا، زرونآید: دآیند. دانشگاه کارآفرین از منابع متنوعی پدید میبه صحنه می

 و مخلوط. زابرون

ای و ها از سطح ملّی و سطوح منطقهها انتظار دارند، دانشگاهدولت

اقتصادی و  ۀتری را در توسعای نقش عظیمفرامّلی، به صورت فزاینده

ها، از این فشارها پیش دستی کرده اجتماعی بازی کنند. بعضی از دانشگاه

نگونه کنند؛ ایل میای را به سیاق خود دنباو اقدامات مبتکرانه و پیشگامانه

توانند با این شیوه نگرند که میها خود میبه گسترش مأموریت

های سنّتی خود به دست آورند و های بیشتری را برای مأموریتحمایت

تواند به عنوان رهیافتی موجب ها، خود میهمچنین این گسترش مأموریت

 ی در جامعه برای دانشگاه تبدیل شود.تربزرگ گرفتن نقش

ها از آموزش از گسترش مأموریت سنّتی دانشگاه ،های درونینگیزها

خیزند. ها برمیای به سوی کارآفرینی از قلب دانشگاهیا تربیت نیروی حرفه

کارآفرینی در درون ساختارهای دانشگاه تحقیقاتی نیز ایجاد  ،افزون بر این

ی ه براهای پژوهشی با ماهیت نیمه بنگاه بوده کشود که شامل گروهمی

 هایدر عمل، دانشگاه ،کنند. از این رودریافت بودجۀ بیرونی رقابت می

اکنون به سوی قالب کارآفرینی در پیش از آشکار نمودن تحقیقاتی، هم

های اند. همچنین قالبهای آشکاری برداشتهاقدامات مبتکرانه، گام

ت بیمخلوطی همانند مرکز رشد نیز وجود دارند که قالبی است برای تر
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 های زایشی.سازمانی و حمایت از شرکت

های های متنوع و ارزیابیبحث پیرامون دانشگاه کارآفرین، استراتژی

شود. بعضی از انتقادات، این گوناگون اعتبار سنجی این مفهوم را شامل می

اند که مدل آکادمیک کارآفرینی، پیوستگی محدودی را را هدف قرار داده

این مدل، در آینده به نفع  ،اروپایی دارد و از این روبا دانشگاه عمومی 

های سنتی، مطرود خواهد گشت. کسانی دیگر به مقبولیت ادامۀ قالب

های متنوعی مانند اند. نمونهجهانی مدل دانشگاه کارآفرین پی برده

 تواندر روسیه و دانشگاه ملّی سنگاپور را می Nizhni Novgorodدانشگاه 

را در  ییهاار دارد و از طریق جستجو در وب نیز نمونهمورد شناسایی قر

اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا و نیز اروپای شرقی و آسیا یافت 

ین تواند کارآفرکنند که هر دانشگاهی میکرد. بعضی اینگونه مجادله می

ای، دانشگاه آموزشی یا دانشگاه باشد و اهمیتی ندارد که یک کالج حرفه

اه کنند که فقط یک دانشگاتی باشد؛ دیگران به این پافشاری میتحقیق

 تواند به سوی این مدل میل کند.تحقیقاتی می

، دانشگاه کارآفرین را به صورت یک دانشگاهی که با قدرت ۲و پنگ ژو

ای صنایع و نیز رشد اقتصادی از طریق کارآفرینی با بر توسعۀ منطقه

نتقال فناوری و توانمندی کارآفرینی نفوذ فناوری باال برپایۀ پژوهش قوی، ا

ها بر کارآفرینی با فناوری باال و مشارکت اند. آنگذارد تعریف کردهمی

 این پافشاری دارند که فقط ورزند و برای تأکید میممتاز در توسعۀ منطقه

                                                      
1 Zhou and Peng 
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آل، شایستگی تبدیل به دانشگاه دانشگاه تحقیقاتی به صورت ایده

ها نشان مورد تجربی آن ۀمطالع ،رد. با این حالکارآفرین پرتوان را دا

های تجاری به سوی دهد که یک مسیر غیرخطی از آموزش به فعالیتمی

کشور چین وجود دارد. این موضوع نشان  ۀپژوهش، در مورد تجرب ۀتوسع

بایست منتظر دهد دانشگاه در کشورها و مناطق در حال توسعه نمیمی

 ۀتحقیقاتی، در پیش از مشارکت در توسعیابی به وضعیت دانشگاه دست

 آیندفر است. این فرآیند ای باشند. ساخت دانشگاه کارآفرین یکمنطقه

زمان و حتی در مسیر معکوس )در زمانی ممکن است هر دو مسیر را هم

 سازند( دنبال نماید.های تحقیقاتی و کارآفرینی خود را میکه توانمندی

به عنوان بازیگر اصلی در توسعۀ پی بردن به پتانسیل دانشگاه 

گذاری خاص ای اقتصادی و اجتماعی ممکن است مقدم بر هر ارزشمنطقه

ده ها عرضه شدانش آکادمیک باشد. مفهوم دانشگاه کارآفرین به دانشکده

شد و اینگونه است یعنی جایی که این مفهوم، در پیش از این اغماض می

گاه عمل دانش ین در فراتر از قلمروشد که ایجاد دانشگاه کارآفریتصور می

است. یک مدیر ارشد دانشگاهی در دانشگاه ملّی سنگاپور، همین دیدگاه 

ه دانشگا”همایش پیرامون  ندین سال پیش در پاسخ به یک ارائهرا در چ

بیان داشت. اخیراً، این دانشگاه خود را به عنوان یک دانشگاه  “کارآفرین

انۀ کار نیز یک مرکز کارآفرینی را توسعه کارآفرین معرفی نموده و در می

جایی از اقتصاد تولیدی به داده است. تصمیم حکومت سنگاپور به جابه

اقتصاد دانش بنیان، عامل کلیدی در برانگیختن این گذار ویژه به سوی 
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 دانشگاه کارآفرین بوده است.

ها در های کسب و کار و فعالیتهای سازمانی نوین، نقشتوانمندی

های سازد که از مأموریتهایی یکپارچه مین دانشگاه را در قالبدرو

 laisses faireو همکاران، گذار از مدل  ۲کاهد. کارلئونگتی نمیآکادمیک سنّ

به سوی دانشگاه کارآفرین را برای ایجاد ساختار حمایتی درونی جهت 

 کنند نشانکمک به دانشگاهیانی که وظایف ایجاد بنگاه را دنبال می

معرفی ساختار حمایتی، به عنوان بنیانی  “پس”و  “پیش”ها از دهد. آنیم

ه مند شدند و تجزیجهت تجزیه و تحلیل مقایسۀ سود چنین تداخلی بهره

و تحلیل مقایسۀ خود را به سوئد، یعنی جایی که چنین ساختار حمایتی 

تعمیم دادند. کار این پژوهشگران با  ،به صورت محدود معرفی شده است

میان کارآموز و کارآفرین دانشگاهی با  ۀدر رابط ۱نالیز گوکتپ هولتنآ

 شود.تجربه ممزوج می

تدوین یک رژیم سیاستی ظریف و موشکافانه، برای همسازی نیازهای 

دانشگاهیان با سطوح گوناگون تجربۀ کارآفرینی و میزان عالقه توصیه 

یال مخترعان های خانم گوکتپ هولتن که با مطالعۀ سرشود. پژوهشمی

 انجام گردید به تحقیقاتی سوئد و کارآفرینان در یک دانشگاه شدیداً

یک فرهنگ کارآفرینی برپایۀ  ۀهای نقش آفرین و توسعاهمیت مدل

ده ها به کار برهای دانشمندانی که مشتاق هستند اکتشافات آنانگیزش

 ورزد.تأکید می ،شوند

                                                      
1 Leong 
2 Goktepe-Hulten’s analysis 
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شگاه دان ۀ، کلید توسعکند که توسعۀ فرهنگ کارآفرینیاو بحث می

های دولتی که ساختارهای سازمانی را در میان کارآفرین است و سیاست

اند و های کارآفرینی انگیزش یافتهدانشگاهیانی که جهت انجام فعالتی

 ،تواند مخرب باشند. از سوی دیگرمی ،نمایندچنین اهدافی را دنبال می

ی های اجتماعتر، ممکن است تجربه، عالیق و پیوستگیپژوهشگران جوان

الزم را نداشته باشند و نیاز به کمک از سوی ساختارهای حمایتی دانشگاه 

داشته باشند تا پژوهش خود را ارزشمند سازند. ممکن است هنوز 

های خود در صحنۀ دانشگاهیان دیگری باشند که مشتاق دیدن پژوهش

تند ولی به اینکه کارآفرینانه مانند مخترعان سریالی درگیر کاربرد هس

ها نهای آای نداشته باشند. سازمانی که بتواند یافتعالقه ،موضوع شوند

ها ترجمان کند، با روحیات و جایگاه آن و برد را برداشت نموده و به کار

 تواند همساز باشد.می

گر گذار آکادمیک نوا کردن وظایف دانشگاهی چندگانه؛ منظر دیهم

و همکاران، در کار خود اندازه و مقیاس گروه  ۲کارآفرینی است. مایر

پژوهشی را به عنوان یک عامل مهم تعیین کننده برای اعضاء دانشکده در 

های کارآفرینانه که مطابق با یکدیگر انجام آموزش، پژوهش و فعالیت

ت چک مشکل اسهای کومعرفی نمودند. بدون شگفتی، برای گروه ،باشند

را  تربزرگ هایتری را انجام دهند ولی گروهکه بتوانند وظایف افزون

تری را در برنامۀ خود توان به آسانی مدیریت نمود تا وظایف اضافهمی

                                                      
1 Meyer 
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رای ران مهمی بادغام نمایند. بسان دولت سنگاپور، اتحادیۀ اروپا نیز پیش

های برآورد هزینهگذار کارآفرینی است. فراهم آوردن منابعی همچون 

ای به یکسان در افزایش های یارانهسازی و دسترسی به بودجهتنتپ

 فعالیت کارآفرینی مهم بودند.

کارآفرینی نسبتاً در مرحلۀ اولیه خود، به صورت نسبی در مناطق 

ها عمدتاً در علوم گردد که این گسترهتری از دانشگاه متمرکز میکم

ه نسبت نیز تعداد کمی از اعضاء دانشکده باشند و بمهندسی و زیستی می

تعداد نسبتاً کمی از  مخصوصِ ،های توسعهشود. آیا این گونهرا شامل می

 د؟کننها یک روند عمومی را پیش بینی میها است یا اینکه آندانشگاه

ای از موارد گذار به و همکاران، گستره ۲زدر کار تحقیقاتی اتزکوویت

ارائه گردیدکه شامل پاسخ از پایین به باال به  نمای آکادمیک کارآفرینی

ای بود که از اقدامات باال به پایین حکومت ملّی های بودجهگیریسخت

ت مبتکرانه و پیشگامانۀ نیرومند اقداما مانند گرفتندمورد حمایت قرار می

دچار تغییر گردیده و به دفاتر انتقال فناوری  ،چهارچوب قانونی کهژاپن  در

؛ مشابه همین اقدامات توسط دولت گردیدی یارانه پرداخت دانشگاه

ها با آغوشی بنگاهبرزیل، ارتقاء توسعۀ فناوری و ایجاد شرایط هم

( اندهای پژوهشی بودههای برزیلی )که شاهد یک افت در حمایتدانشگاه

های کارآفرینانه با حرکت هاکه موجب گردید دانشگاه صورت گرفت

ه ای کآمریکا، به اقدامات مبتکرانه. در نهایت دنآوربه دست جایگاه خود 

                                                      
1 Etzkowitz 

www.takbook.com



 011 ساخت دانشگاه کارآفرین: پنجمفصل 

است.  اند تکیه نمودهباال توسط تعداد اندکی دانشگاه انجام شده -از پایین 

تغییر در چهارچوب قانونی که توسط خود این نهادهای  ۀبه واسط

 تقویت شدند. مات مبتکرانهدانشگاهی صورت گرفته، این اقدا

 

 میان پژوهش و کارآفرینی ایجاد توازن

آرام  دفرآین گذار به شکل دیگر آکادمیک )کارآفرینی(، به ندرت یک

ر د ه، تندی و رنجش توأم است. در اصلبا بحث و مناقش فرآیند است. این

MIT  بحث بر سر درستی مشاورۀ آکادمیک در نهایت به ۲۳۱۲در دهۀ ،

ه بدین صورت ک یک سازش کم و بیش مورد پذیرش مخالفان قرار گرفت.

با تدوین قانون یک پنجم، اساتید دانشگاه اجازه داشتند که یک روز در 

 هفته را به صنعت مشاوره ارائه دهند و سود حاصله را نزد خود نگه دارند.

های جدیدی را در طول زمان، تغییرات هنجاری یافت و مأموریت فرآیند

کارآفرینی(  که در اوایل مضر فرهنگ دانشگاهی )چه پژوهشی و چه

های ادغام گردیدند. با گذشت زمان، قالب فرآیند شد، در اینپنداشته می

بحث برانگیز اولیه مانند تأمین هزینه پژوهش دانشگاهی توسط دولت که 

شد به عنوان الگو در بنگاه دانشگاهی در ایاالت متحدۀ آمریکا انجام می

ی شفاف بود مانند های یادگیرلحاظ گردید. این وضعیت مملو از آموزه

آنچه که در جنگ جهانی دوم در آمریکا روی داد یعنی تجربۀ کار کردن 

با منابع غیرمحدود دولتی که عمدتاً تحت کنترل دانشگاه بود یا خدمت 

تر از تجربیات کسب در بورد مشاورۀ علمی یک بنگاه و کسب دانش ژرف
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 .و کار جهت کاهش واماندگی میان تغییر ایدئولوژی رفتار

هنوز بحث پیوسته پیرامون اینکه چه منظرهایی از پژوهش 

وجود دارد. دانش  ،دانشگاهی باید مردمی باشند و کدامیک خصوصی

کارآفرینی، آکنده از موضوعات بحث برانگیز است. دانش کارآفرینی به 

سازی پژوهش دانشگاهی که از دید اجتماعی ناکارآمد صورت خصوصی

علم، مورد انتقاد جدی  دید برای ماهیت خودِاست و نیز به عنوان یک ته

نهاد را پیش “بیشتر و بیشتر”های دیگر، تز قرار گرفته است. آنالیست

اند که بر این اساس، پتنت و چاپ مقاالت به صورت متقابل یکدیگر کرده

 کنند.را تقویت می

تر، های قویها وجود دارد و دانشگاهیک تنش خالقانه میان مأموریت

شوند. استانفورد نقش چشمگیری را در های چندگانه را پذیرا مییتمأمور

داشت ولی خودش یک دانشگاه پیشرو در علوم  ۲والی سیلیکونخلق 

 انسانی، علوم اجتماعی، بیولوژی و فیزیکی است.

های های روشن، ابداعات آشکار و مشروعیت نقشدر فقدان راهنمایی

ست ا ایجاد تعارض اجتناب ناپذیر هیبرید جدید برای دانشمند کارآفرین،

ل محتم ،دولت برای ارتقاء کارآفرینیهای تأمین مالی سیاستبا وجود و 

. دو پژوهشگر در دانشگاه است که دانش کارآفرینی از دانشگاه حذف شود

 اند. این دانشگاههلسینکی این شرایط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

های ی خود در تجاری سازی یافتهتمایل به تشویق اعضاء هیئت علم

                                                      
1 Silicon Valley 
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ها به صورت واقعی این کار را ها را دارد ولی هنگامی که آنپژوهشی آن

ها یابند که فرهنگ نهادی و چهارچوب سازمانی آندهند در میانجام می

باشد. پژوهشگر و بنگاه از دانشگاه رخت برای انجام این هدف ناکافی می

مثبت تا منفی را برای کارآفرینان  ۀبربسته و پشت سر خود یک سابق

 که آموخته شد این بود دانشگاهی احتمالی آینده برجای گذاشتند. درسی

ر گذاری بسیار پرخطدنبال کردن دانش کارآفرینی یک سرمایه که در عمل

و مخاطره آمیز در دانشگاهی است که با اصول سنّتی احاطه گردیده و 

؛ هر چقدر هم که پیرامون پیرو جدایی پژوهش از تجاری سازی است

های عمومی بر تجاری سازی پژوهش تأکید ورزیده و آن را دستورالعمل

 تشویق نماید.

پایۀ خوانش خود از را بر حل میانهیکی از همین دو پژوهشگر، یک راه

( INEXوب سایت یک پروژه در دانشگاه نیوکاسل )مرکز نانوفناوری 

ی تجاری سازی را در هستۀ ودحد ، تاINEXپیشنهاد داد. با پیگیری مدل 

دانشگاه مجاز دانست ولی به شدت مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده 

ای محدود نمود و با دریافت سود مستقیم مالی توسط را تا حد نقش مشاوره

مخالفت ورزید. در حقیقت  ،شودای که دانش او تجاری میعضو هیئت علمی

رای حل اروپایی بآفرینان، یک نمونه راهاتکا بر روی دانشجویان به عنوان کار

رویارویی با مسئله تجاری سازی پژوهش دانشگاهی از طریق ایجاد بنگاه 

)در مواردی که اعضاء هیئت علمی عالقه و تمایلی به کارآفرین شدن ندارند( 

ها عالقمند و مایل هستند که کارآفرین باشد. امّا چه باید کرد اگر آنمی
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و استانفورد روی داد(. آیا یک قالب سازمانی  MITچه که در باشند؟ )مانند آن

های بنیادین و کاربردی و و نهادی وجود دارد که با روابط میان پژوهش

 ایجاد بنگاه در یک دانشگاه اروپایی دولتی همراهی نماید؟

را بنیان نهاده است  “(PoP)۲پروفسور عمل ” دانشگاه نیوکاسل، مدل

اوری باال با زمینۀ دانشگاهی را موجب گردید که گذاران فنو جذب بنیان

هستند. در این شکل به این  “پروفسور بودن”عالقمند به گونۀ نوینی از 

دهی یک گروه پژوهشی دانشگاهی را شود که سازمانافراد اجازه داده می

. داری ترکیب کنندهای بنگاهها و مسئولیتبه صورت نیمه وقت با نقش

به جلو  توان در یک مسیر خطی رورا می PoP این مدل خطی معکوس

گسترش داده و پلکان آکادمیک را به پایین حرکت داد؛ به این صورت که 

به مدرسین و پروفسورها اجازه داد جایگاه نیمه وقت خود را حفظ کرده 

و درگیری خود را در یک بنگاه به صورت فعال دنبال کنند. احتماالً این 

دهی به مرخصی تمام وقت اولیه جهت سامانتواند پس از وضعیت می

های سازمانی دانشگاهی مسائل مراحل مربوط به ایجاد بنگاه باشد. ردیف

کردند، برای زمانی هایی از آموزش و پژوهش را ترکیب میکه نسبت

طوالنی رایج بودند و تقاضاهای دوگانه موجود در انقالب دانشگاهی اول را 

های آکادمیک، برای مثال که بعضی از سامانه ساختند؛ هر چندبرآورده می

 اند.در سوئد، هنوز هر دو مسیر شغلی را متمایز از هم نگه داشته

های گوناگون و یک آموزش خوب دانشگاهی باید آموزش در رشته

                                                      
1 Professor of Practice (PoP) 
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نیز تربیت متخصص را هدف قرار داده و در تعداد اندکی از موضوعات 

ماید. کاردینال نیومن چنین کلیدی نیز در سطح جهانی، خود را مطرح ن

 بیان کرده است:

های گوناگون دانش، موضوع آموزش در دانشگاه اگر شاخه”

ای به یکدیگر آویخته شوند که هیچ هستند باید به گونه

گذاشته نگردد و در این مسیر، زیانی به فروای از دانش شاخه

 “.ها حادث نگرددکمال مابقی شاخه

همانگونه که باید بتوانند مقاله عملی و نوشتاری را بنویسند و 

ها ها در آنهای خود را بیان کنند و شواهدی را بر علیه فرضیهاندیشه

ها نیز باید بتوانند یک طرح کسب و کار را بگنجانند، به همین ترتیب آن

 ری آنای را برای پروژۀ جدید در آن گنجانده و آزمون سودآوبنویسند و ایده

از این ترس داشت که اگر دانشجویانش  MITرا نیز منعکس کنند. بر عکس، 

ها به خدمت برای های فنی محدودی تربیت شوند؛ کار آنفقط در بخش

دانشجویان  به زبان دیگر تر خواهد انجامید:های گستردهافراد با آموزش

 شوند.کارمند می MITدانشگاه هاروارد مدیر خواهند شد و دانشجویان 

های قوی علوم انسانی را ایجاد کرد )به ویژه بخش MITبدین سان 

که در پیوست با موارد فناوری بودند، با این فرض که این  یهایدر گستره

تری را داشته باشد یک ضرورت است برای دانشجویان تا آموزش گسترده

بتوانند به رهبران کارآمدی در آینده تبدیل شوند(. یک نقش آکادمیک  و

پذیرا شد.  های انقالب دانشگاهی دوم راسه گانه الزم است تا نیازمندی
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وآوری آفرینی و نتربیت کار ای کههای آموزشی به گونهبندی برنامهقالبباز

ده شوند این را در کنار علوم و فناوری شامل شود تا دانشمندان آینده آما

های سازمانی و ها با کسب مهارتآن ،کنند. بدین سان ها را پرنقش

 مدیریتی، رویدادها را به شانس و اتفاق واگذار نخواهند کرد.

آموزش و پژوهش را  ۀهای تحقیقاتی، تقاضاهای دوگاندانشگاه

یکپارچه ساختند و مشاهده گردید روابط دو جانبۀ سازندۀ آموزش و 

به همین گونه نیز  .یابندها فزونی میکس وجود مادام تنشپژوهش، برع

های آکادمیک مورد نیاز است تا آرایش سازمانی دهی در نقشیک سامان

توان نهادینه شده و دانشگاه کارآفرین به حد ادراک رسد. با این ترفند می

 ای، هر چند نه همۀ تضادها را در بدو تولد از بین برد.پاره

تر است موارد را پیش بینی کرد تا اینکه منتظر ماند تا از آنجا که به

، یک ۱رئیس سابق دانشگاه کورنل ۲تناقضات سرباز زنند، فرانک رودز

ذاری گاحترام”صنعت، بر اساس  -پروتکل را برای مشارکت دولت، دانشگاه 

 پیشنهاد کرده “برای یکپارچگی و عالیق تمام نهادهای مشارکت کننده

 هایقالب اکنون، چندین مورد از پیشنهادات وی از جمله الگوها واست. هم

در  ای را مورد بحث قرار دادهای ویژهها آرایهتوان درون آنعمومی که می

ن ها پیراموتکرار شونده، دانشگاه فرآیند شوند. در یکعمل استفاده می

 هایکنند و سیاستو جو می های همتای خود پرسعمل و کارایی دانشگاه

دهند )مانند حق امتیاز و حق اختراع تا خود را بر این اساس تطبیق می

                                                      
1 Frank Rhodes 
2 Cornell University 
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 .ها برقرار شود(های مخترعان متوازن شده و ارتباطات خوبی با بنگاهمشوق

آیند، دانشگاه هویت با وجود ادغام وظایفی که به نظر متناقض می

مرکزگرا بر نیروهای مرکزگریز  ای خود را حفظ کرده است. نیروهایهسته

ها اند. بخشها و مراکز چیرگی یافتهاز طریق نوآوری سازمانی در شکل بخش

اجازۀ پروفسوری چندگانه را در یک رشته و مراکز نیز هیبریدسازی میان 

ی هافعالیت ،کنند. بر عکسِ تز سقوط آکادمیکای را تشویق میرشته

 های سنّتی را افزایش دهند.اند مأموریتکارآفرینانه توانسته

ر در یک ا یکدیگبا حفظ عملکردهای بحرانی، اکتشافی و کارآفرینانه ب

های نوینی مانند علوم زیست محیطی و نیز منابع مالی خلق شاخه ،نهاد

شوند. دانشگاه استانفورد یک مرکز برای مطالعه تضاد در منافع در می

ل فناوری که مدلی را برای دانشکدۀ پزشکی خود دارد و یک دفتر انتقا

د، شونماید. همانگونه که پژوهش از آموزش ساطع میاین حرفه تنظیم می

های کارآفرینانه خیزش های پژوهشی جدید نیز ممکن است از فعالیتایده

در زمان مشاورۀ خود با  ۲ای که برای وانوار بوشکنند؛ همانند تجربه

 روی داد. ،بود MITر ها، در زمانی که پروفسور جوانی دبنگاه

 

 یتسیاس پیامدهای

های کارآفرین در اروپا، به عنوان عامل شکست در ایجاد دانشگاه

واماندگی این قاره در نوآوری شناخته شده است. اتحادیۀ اروپا از 

                                                      
1 Vannevar Bush 
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های خود را دست”های اروپایی خواسته است که در کار با صنعت دانشگاه

 “.کثیف کنند

آید ت خوردن است زیرا چنین به نظر میاما این ندا در حال شکس

این است که دانشگاه باید خود را بیشتر در خدمت  بر که فرض این گفتار

خود را دنبال نموده  ۀهای پیشرفتصنعت موجود قرار دهد، تا اینکه پژوهش

های جدیدی که اساس صنعت گیری بنگاهو نقش هدایتی را در شکل

های موجود و ازن میان خدمت به بنگاهآینده خواهند شد را ایفا کند. تو

های آکادمیک، یک مسئله دشوار است. های جدید از پژوهشخلق بنگاه

و  والی سیلیکونمانند  فناوری پیشرو آمریکا هایبا این حال مشارکت

بایست به سوی مورد آخر میل کند اند که توازن قوا میبوستون نشان داده

های آکادمیک هدف قرار گیرند؛ پژوهشهایی جدید از و باید خلق بنگاه

گذاران گذاری پژوهشی دولتی و سرمایهدیدگاهی که توسط سیستم سرمایه

 مخاطره آمیز مورد حمایت قرار گرفته است.

غامض اروپایی است.  هاروپایی، یک نسخه از مسئل MITپروژۀ ایجاد 

معتدل  دانشگاه جدید، به دیدگاه ۱۲یک فراخوان بلند پروازانه جهت خلق 

ه هایی کتغییر سیمای بنیادهای موجود واگذار شده است. گر چه همکاری

شک سودمند اند؛ بیمورد تشویق قرار گرفته ۲توسط انستیتو فناوری اروپا

اکنون در افراط ساز و کارهای موفقیت آمیز جهت اروپا هم .خواهند بود

آغاز  هایدانشگاهبرد. اروپا نیاز به های آکادمیک به سر میتشویق همکاری

                                                      
1 European Institute of Technology 
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نوینی سونگری داشته باشند تا بتوانند  هایجهتیابنده و نوپا دارد که به 

 های آکادمیک سنّتی را تکان دهند.سامانه

بعضی از کشورهای در حال توسعۀ پرشتاب، پیرامون ایجاد 

ی ها، به عنوان هدف سیاست“های جهانیکالس”های تحقیقاتی در دانشگاه

کنند. هدف ضمنی، فزونی در مشارکت دانشگاه فکر میآموزش عالی خود 

ایجاد دانشگاه کارآفرین یک هدف  ،باشد. بدون شکای میدر اقتصاد منطقه

ملّی هست )یا خواهد بود(. به همین شکل، از دیدگاه متفاوت دیگر،  ییاؤیا ر

مناطقی از کشورهای صنعتی پیشرفته که به صورت چشمگیر دچار از دست 

 اند تمرکزهایی که فراموش گردیدهاند، بر روی دانشگاهشده دادن صنایع

یابند تا یک پایۀ آینده برای توسعۀ اقتصادی فراهم آورند. یک موضوع می

عمده پیرامون هر دو مورد این است که خلق تودۀ بحرانی کافی در پژوهش 

 پیشرفته و منابع بسیار الزم است تا بتوان در جهت ایجاد و رشد بنگاه به

پذیر، تربیت کارآفرینی و پیوندهای مخاطره ۀ)مانند سرمای کار برد

زمان(. انقالب آکادمیک دوم، یعنی گذار از پژوهش به های همهمکاری

 دانشگاه کارآفرین، یک پدیدۀ جهانی در حال پدید است.
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1 Allan Gibb. "The Entrepreneurial University: from concept to action”. 

Entrepreneurial University Leaders Programme, 2013. 
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را به چالش  هامفهوم دانشگاه کارآفرین چیست که دانشگاه -1

 کشانده است؟

است که نهفته این پرسش “ دانشگاه کارآفرین”کانون بحث در

ن آورده آکه اغلب با  ۲“بنگاه”و معنای و کاربرد واژۀ “ مفهوم کارآفرینی”

 ؟شوند، چگونه تفسیر میشودمی

ین کنند که ااز کارآفرینی اینگونه ادراک میبسیاری از دانشگاهیان 

و کار و تجاری سازی دارایی فکری دانشگاه )به ویژه  با کسب مفهوم فقط

با نوآوری  ،این مفهوم ،از این رو های مهندسی( توأم است.هدر علم و گستر

های علم و فناوری گره انتقال فناوری، مراکز رشد و پارکدر متن کار دفاتر 

توسط دولت و حتی در  به مقدار چشمگیری ،خورده است. این دیدگاه

ها را به عنوان که دانشگاه ۱OECDجهانی همچون های های سازماندیدگاه

 ود.شتقویت می ،دکننقلمداد می “موتور رشد”نوآوری فناورانه و  سرچشمۀ

به صورت  ،یامّا مفاهیم کارآفرینی و بنگاه در ادبیات دانشگاه

. این پوشش دهندهای پهناوری را تا گستره اندچشمگیری شفاف شده

 اند:به شرح زیر پذیرفته شده ۴EULPمفاهیم نیز در 

فتارهای و مجموعه عقاید و ر ۳بنگاه کار فردبر توسعه و “ بنگاهمفهوم ”

                                                      
1 enterprise 
2 Organization for Economic Co-operation and Development 
3 Entrepreneurial University Leaders Programme 
4 Enterprising person 

www.takbook.com



 و دانشگاه کارآفرین دانشگاه نسل سوم 004

ها، ای از مهارتمنش بنگاه کاری، مجموعه دارد.تمرکز کارآفرینانه 

 های انگیزشی )که در توأمان با فرد کارآفرینو قابلیت ها، رفتارهاویژگی

ای )اجتماعی، کار، توان آن را در هر زمینهاست که میرا شامل باشند( می

کر شامل: تفترین صفات به کار برد. در این میان برجسته( هفراغت و غیر

ای که به صورت خودکار روی دهند، شهودی، توانایی چیدمان امور به گونه

ها، حل مسئله به صورت خالقانه، ار عمل، شناخت فرصتکشبکه سازی، ابت

 .قرار دارند کارآمدیتفکر راهبردی و خود

 فقط این نیست که در جریان کسب و کار“ منش کارآفرینی”مفهوم 

بلکه به توانمندی فرد در سازش با  ،“باش خودترئیس ” این باشد که

ار، های کارآفرینانۀ انجام کو نیز شیوهبیرونی قابل پیش بینی غیر محیط

 و یادگیری نیز اشاره دارد. دهیسامانحساس، ارتباط برقرار کردن، تفکر، ا

های بنگاه کاری فردی، بر روی کاربرد مهارت“ مفهوم کارآفرینی”

 یکعقاید و رفتارهای وابسته به زمینه فراهم آوردن ها و مجموعۀ ویژگی

د شفعالیت اقتصادی مخاطره آمیز یا ابتکارانه از هر نوع، توسعه و یا ر

طراحی یک سازمان فعالیت اقتصادی مخاطره آمیز و یا ابتکارانۀ موجود و 

ا های بنگاه کاری رنی که ظرفیت کاربرد کارآمد مهارتکارآفرینانه )سازما

ۀ ها به گسترتن مفهوم کارآفرینی ،اهد داد( تمرکز دارد. از این روفزونی خو

های دیگر نیز مانند در زمینهبا همین تراز شود و کسب و کار محدود نمی

 عمومیهای و سازمانها NGOتشکیالت اجتماعی، آموزش، سالمت، 

 شود.به کاربرده می ها(ها و دولت)مانند دانشگاهاصلی 
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ها ، کارآفرینی و نوآوری در دانشگاهبنگاه چه پیوندی میان -0

 وجود دارد؟

آید، مفهوم نوآوری در زمینۀ دانشگاه آنچه که از تعاریف باال برمی

فراتر از فناوری است. به صورت عمومی نوآوری به صورت خلق، یافت و 

به  ؛های نوین انجام دادن امور استها، جهت شیوهبرداری از فرصتبهره

 هدایتبهتر های شیوه ها وصوالت و خدمات بهتر، سیستمکه مح ایگونه

 .دنآیپدید میها و مدیریت افراد و سازمان

 تممکن اس“ دانشگاه کارآفرین” ۀاز این رو به نوآوری در زمینۀ توسع

 شود: پرداخته هاواژهاین  با

، ۲گوژیدا؛ تجربیات در پو سازمان جدید رهبری توسعۀ ابتکارات در

 های داخلی و خارجی؛نفعذی نمودنبرنامه؛ درگیر  ۀتوسع سازمان دانش و

ر دها و کاربردها ای؛ اکتشافات تحقیقاتی نوین؛ شیوهفعالیت فرارشته

 عمل. صحنۀ

ن ظرفیت سازما”و  “بنگاه کاری فردی” تابع رفتار نوآوری توفیق در

از عنصر هر دو  .ها امکان ناپذیر استاین است. نوآوری بدون “ینکارآفر

ا بکه با فرهنگ سازمانی و شوندمیشرایط الزمه هستند و هنگامی کافی 

 .ترکیب شوند ،آوری استکه هادی و حامی فعالیت نوتر محیط گسترده
 

 تر شوند؟کارآفرین هاآیا واقعاً نیاز است که دانشگاه -3

نیز فضای پیچیدگی در هر محیطی و  ،سطوح عدم قطعیت وجود

                                                      
1 Pedagogy 
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 “هپاسخ کارآفرینان”به  نیاز با این دو عنصر،وأمان های تتهدیدات و فرصت

فراد اممکن است که  کندمیق اند. البته این موضوع نیز صدایجاد کردهرا 

عدم قطعیت و پیچیدگی را با عملکردهای خود  ،هاکارآفرین در سازمان

ی و با هنجارها به نظر آیندمنحرفانه این عملکردها نیز ممکن است  گاهی)

 خلق نمایند. ،مورد پذیرش شده در چالش قرار گیرند(

 پیوستگیها، کشف پویایی محیط دانشگاه EULPیک هدف عمدۀ 

سازی راهبردها، سازمان و رهبری طراحی پاسخ و پیادهبا مفهوم کارآفرینی 

 است.

ر ، دبا سطوح باالتر عدم قطعیت و پیچیدگی اکنونهم هادانشگاه

 روروبه ،درون ازتر کارآفرینی و نیز فشارهای عظیم پیرامون هایمحیط

مفهوم  سترگی درهای در سراسر جهان، چالش ی بسیارهاسال هستند. در

جهت پژوهش فردی و آموزش و “ محافظت شده”دانشگاه به عنوان مکان 

 .وجود داشته است به راستی و حقیقت یابیدست

 دانشگاه از طریق دارایی عمومی انجام“ پشتیبانی”در بسیاری از کشورها 

آن اقلیت بزرگی از جمعیت طیّ  شده است. روند آموزش عالی همگانی کهمی

رشد توأمان در  همراه با ،جوان امکان دسترسی به آموزش عالی را یافتند

که این مدل رشد دانشگاهی دچار  عالی موجب شدند شتعداد نهادهای آموز

ع در جستجوی مناب ،ایبه صورت فزاینده هادانشگاه ،از این رود. گردناپایداری 

. فشارها در این برآمدندهای خود برای پژوهش و نیز گسترش شهریه یدیگر

 فزونی گرفته است. ،با ایجاد رکود اقتصاد جهانی ،منظر
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 روروبه ایهای عمدهبا چه چالشدانشگاهی سنّتی  هایمدل -4

 ؟هستند

گذاری دو دهۀ گذشته، دولت انگلستان بیشتر از پیش در سرمایه طیّ

 یبر پیوستگن بوده و فشار بیشتری را وموزش عالی رهنمبر روی بخش آ

پژوهش و آموزش که با رشد اقتصادی، پویایی اجتماعی، نوآوری فناورانه 

 است. یجاد نمودها ،اندسطح اشتغال گره خورده و

 روبا شتاب در بسیاری از کشورها  لیکه بخش آموزش عا از آنجا که

 کند.وز افزون رقابت جهانی مقابله میاین فشار با زمینۀ ر ،به گسترش است

منابع دانش نیز به شکل چشمگیری در نتیجۀ انقالب فناوری 

ها منحصراً دیگر محیط دانش اند و دانشگاهاطالعات، به شکل باز در آمده

این محیط را در  ها،دانشگاه ،این در حالی است که پیش از این ؛نیستند

جزئیات این فشارها که بر ای از حصار خود داشتند. در زیر به پارهان

 ،در کشور انگلستانبه ویژه  ،هاآن هایآیند و پاسخها فرود میدانشگاه

 پرداخته شده است.

 

چگونه این چالش، بخش آموزش عالی را  ،به صورت عمومی -9

 دهد؟شکل می

ها و اشاره گردید، فرصت هاآن محیطی که در باال به فشارهای

ر المللی دشوند که شرکاء بینآورند که موجب میتهدیداتی را فراهم می

ت ارتباطاتر های گستردهشوند؛ ساخت شبکهپژوهش و آموزش پیگیری 
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چنین این فشارها موجب ایجاد مشارکت فعال د؛ همدر دستور کار قرار گیر

های تری از زمینهگردیده و درک عظیمدر جهت فزونی در منابع 

یری و پیگ گیردصورت میدانش  به کارگیرییابی و تر در منبعگسترده

میان فعالیت دانشگاهی با نیاز جامعه انجام  برای یافت پیوستگیفعال 

های جامعه نیز رشد ارزش متدر قایی گوپاسخ بهفشار  .پذیردمی

 هانآ تعالی دانشگاه با اکنونهم چشمگیری را یافته است. اقداماتی که

باشند: میزان اشتغال وارد میشامل این م ،گیرندمورد قضاوت قرار می

در  مؤثر التحصیالن، استخدام و حقوق، اثرگذاری پژوهش، نقشغفار

ای و محلی، کیفیت سطح ملّی، منطقه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در

 تدریس و پویایی اجتماعی.

 

 تحت تهدید است؟ ،ذاتی و خودمختاری دانشگاه“ ۀاید”آیا  -6

ند که مخالف ای از دانشگاهیان حضور داشتتوده زمانی در انگلستان

 هاآن کند. مصداق اصلی بحثمیطیّ  روندی بودند که بخش آموزش عالی

 که در جستجوی“ طرفبی”این بود که مدل دانشگاه به صورت یک سازمان 

ری و در به کارگینموده فردی تکیه می هایر تالشب ،بوده و راستیحقیقت 

امعه با نیازهای بالدرنگ ج)دانشگاهی( میان این اکتشافات  ایجاد پیوستگی

ین ااصلی  عاملباشد. در حال فروپاشی می اکنون، همکرده استتالش نمی

 میان پیوستگیر مضاعفی را برای ایجاد اشدولت است که ف فروپاشی

است.  ایجاد کردهجامعه  برها نیازهای جامعه و اثرگذاری پژوهش اکتشاف و
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و  هبه انجام رساند یهای پژوهشاثر خود را از طریق هدایت بودجه دولت

 اخیراً در انگلستان نیز. نمایدمیقلمداد “ موتور رشد”به عنوان را دانشگاه 

به صورت را های آموزشی بودجه های دانشجویی،لب وامدر قادولت 

 جدید “بازار”قرار داده و بدین سان یک مستقیم در دستان دانشجویان 

خلق کرده است. این قابل بحث است که ترکیب این فشارها با تمرکز بر 

 یلونیا و همبولتب سنّتی هایدانشگاه را که از مدل ایدۀکاربرد دانش، 

 دهد.تحت تهدید قرار می ،اندمشتق شده

گیری کارآمدی دانشگاه سامانۀ متریک )سنجش( برای اندازهتوسعۀ 

در این  .گرددمحسوب می آکادمیکمدل آزادی  بربه عنوان تجاوز عمده 

 ،یگربه زبان د .گیردصورت میهمتایان از مسیر بازنگری  ییگوپاسخ ،روند

 .داردرا به همتایان  ییگوپاسخ مسئولیتدانشگاه 

از  ها بر اکتشافدانشگاههمیشه دیگر این است که جایگزین دیدگاه 

. مدل تأثیرگذار قرن اندیوند پژوهش و آموزش تمرکز نداشتهطریق پ

نشگاه به صورت ها، عمدتاً به دادانشگاه برای (Newman)نوزدهم نیومان 

ها نیز دانشگاه“ کهن” ین میراثنگریست. همچنیک نهاد آموزشی می

به زبان دیگر ، پزشکی، قانون و الهیات و “هاحرفه”وجود دارد که بر روی 

تمرکز  (گرفت)هرچند که با فلسفه مورد پشتیبانی قرار می“ نافع”دانش  بر

 سودمندی اجتماعی و اقتصادیبر  پافشاریداشت. در انگلستان رشد 

ی فرهنگ و ودتا حد و ایمحلی و منطقه درگیر شدن در مسائلهمراه با 
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به  هادانشگاهاین دهد. می های جدید را بازتابدانشگاه ۳۱۲پساموج تاریخ 

و  افتهیبیشتر بر خلق دانش سودمند و مفید تمرکز  ایصورت قدرتمندانه

شار های فو گروهتر طیف گستردههای دولت بیشتر بازتاب دهندۀ دیدگاه

ی یک شایستگبه یادگیری،  هاآن در رهیافتستند. اجتماعی و اقتصادی ه

 ای نیز وجود دارد.حرفه سونگریو در بسیاری از موارد یک  محکم

 مستدلی بهبه صورت  ،های انگلستاندانشگاه ۱گروه راسل

 ربیشت ،در درون و بیرون از دانشگاهسنّتی  قدرت آکادمیک هایساختار

تعالی پژوهش همراه با تعالی در مساوات  و برای برقراری هستند گوپاسخ

به فشارهای اشاره شده  هاآن ،حالد. با این نکنمی پافشاری ،در آموزش

 دازیم.پرمی هاآن تر در زیر بهدهند که به صورت جزییمی در باال نیز پاسخ

 

د که آیندۀ کارآفرینی نچه فشارهای بیرونی وجود دار -1

 دهند؟ها را شکل میدانشگاه

ای هعدم قطعیت که در باال توصیف شد،در طیف گستردۀ محیطی 

هایی را و فرصتها د که چالشنوجود داربسیاری ی هایدگیخاص و پیچ

عداد و فزونی در ت ابقاء، نیاز به هاآن کنند. برترینها خلق میبرای دانشگاه

هایی را در میزان افتدر انگلستان ، دانشجویان است. به طور برجسته

ای ور ن نیمه وقت، فوق لیسانس و دکترا، به ویژه از کشورهاینشجویادا

ایی و نیز تغییرات در رژیم هچنین افتاین هستیم. روروبه هادریا

                                                      
1 Post-92 wave of new universities 
2 Russell Group 
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 هاالش است که موجب گردیده دانشگاهچهای انگلیس، ریشه این بودجه

 های دولتی باشند.بودجه هایدر جستجوی منابع جدید و جایگزین

 در پیشکه  “ییگوپاسخ رسمی”های محدودۀ سنجشگسترده شدن 

و  گردیدهموجب ایجاد یک فضای رقابتی  اشاره شد هاآن از این به

ها شارکتمها و همکاریدر جستجوی که  کنددار میها را وادانشگاه

 ای ازها که پارهتر عملکردهای دانشگاهباشند. افزایش محدودۀ گسترده

مضاعفی را بر این سناریو وارد نیز بالدرنگ هستند، فشارهای  هاآن

 انتشارات بامواردی را مانند حرکت به سوی  ،روروبه در افق آورند.می

که بر روی دانشگاه  اضافهای هزینهو بار  (Open Access)دسترسی آزاد 

ان تورا میآموزش کارآفرینی در دانشگاه  ۀچالش توسعو نیز آورد وارد می

 مشاهده نمود.

جنوب به ویژه ) هادریا در آن سوی جزئیات رشد رقابت پرداختن به

جهانی و  یبرای برنامۀ آموزش تقاضا ، وجود(شرقی آسیا، هند و چین

 یک دانشگاه“ استعماری”همچنین پرداختن به تهدیدی که به نام مدل 

 (،ورزدمیید ن مدل بر دانش برای اهداف خود تأکای)شده است  معروف

ی دیگر، پدیدار چشمگیر ۀند. توسعشومی محسوبترین وظایف از ضروری

۲ آنالین آزاد عظیمهای دوره
sCMOO  ها به ده ،شهریۀ آزادبا است که

کارانه و . این کار ابتدهندآموزش میهزار دانشجو در سراسر جهان 

 لیهای ممتاز آمریکایی هدایت شده است وپیشگامانه توسط دانشگاه

                                                      
1 Massive Open Online Courses 
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ن و بخش خصوصی را نیز در برگرفته است؛ های انگلستادانشگاه اکنونهم

پابرجا  ، هنوزاعتبار مدارکموضوع مواردی مانند مسائل و هر چند که 

 فرآیند به (SMOOC) آنالین آزاد عظیمهای دورهمانده است. زمانی که 

های منحصر ، چالشجتماعی نیز افزوده گردندهای ارشد و کاربرد رسانه

. دکننمی تزریقآموزش و یادگیری و سازمان دانش  پداگوژی بهبه خود را 

تا خود را در آموزش عالی )ها برای بخش خصوصی گشایش فرصت

آورد. فراهم می پتانسیلی را برای همکاری و نیز رقابت (نماید پذیررؤیت

بلکه از آنچه  گرددآموزش محدود نمیبخش ورود بخش خصوصی به 

ناور های پدر گستره با دانشگاهبخش خصوصی ، هویدا شده استکنون تا

 .نمایدمنعقد میقرارداد  ،از خدمات

ای وجود دارند تا یادگیری یک فراگرد کلی، فشارهای فزاینده در

های کوچک و به ویژه در ارتباط با بخش بنگاه تجربی دانشجویان را

ز ارا با کارآفرینی اجتماعی  هاآن و نیز هوسط اقتصادی گسترش دادمت

مللی الای، ملّی و بینهای محلی، منطقهنفعبا ذیگسترده مشارکت  طریق

 درگیر نمود.

 

 دهند؟ها به این فشارها پاسخ میچگونه دانشگاه -8

 ایبه واسطۀ محدودهجذب دانشجویان  گردۀبر  ،کانون اصلی پاسخ

اری برقرشامل نهفته است که این موارد ها و پیشنهادات از مشوق گسترده

های برخوردار و فعالیت ترکم با زمینۀ افرادکمک هزینۀ دانشجویی برای 
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با مدارس، آموزگاران، والدین، مسئولین محلی و خود  نوآورانۀ ایجاد ارتباط

 معمولیباشد. در فراتر از دید و بازدیدهای آینده می ۀدانشجویان بالقو

ات ها و جلسکارکنان مدارس، برگزاری نمایشگاهتباطات با آموزان و اردانش

ها یتفعال ۀامانه جدیدتر شامل: توسعو پیشگ هتوجیهی، اقدامات ابتکاران

موضوعی اقماری در مدارس محلی؛ معرفی کارکنان دانشگاه به عنوان 

سفیران مدارس، مدارس تابستانی برای دانشجویان بالقوۀ آینده، حمایت 

و ارائه گواهینامۀ پیوندی؛  برنامۀ آموزشی مدارس ۀسعقیم از تومست

گسترده از گفتمان از طریق  های مالی از مدارس و کاربردحمایت

 نیز وجود دارند. های اجتماعیرسانه

ا کلیدی ر کانون، یک “گوییپاسخ”های نوین پرداختن به سنجش

 ،ایبه شکل زمینه “پذیری استخدامی”مقولۀ آورد. خ فراهم میبرای پاس

 تررگبز ادغام یافته است. مسئولیت هادر برنامۀ آموزشی بسیاری از بخش

های ها محول شده است. فرصتتک تک بخشنیز به  یپیامدهای استخدام

 ۀدانشجویان در مجاورت توسعتر برای یادگیری تجربی گسترده

گرایی رادهاند. اقرار گرفته نظرکارآفرینی مورد و  بنگاهیهای مهارت

اغلب با سونگری بنگاه  ،ترتر و رسمیبه صورت گسترده ۲دانشجویی

بر مالکیت  تریپافشاری عظیمگیرد. اجتماعی مورد حمایت قرار می

ود ی وجهای ارزیابفرآیند درو درگیر شدن  یادگیری فرآیند در ۱دانشجویی

 ها را درنفعگیرد تا کارفرمایان و دیگر ذیدارد، و اقداماتی صورت می
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 نینی درگیر نمایند. چیتربیت دانشجو طراحی برنامۀ آموزشی و نیز فرآیند

 اند. در پیوند با موارد فوق،گسترده نشده هایی هنوز به طور یکسانپاسخ

ای در توسعۀ منطقه به رشدی نیز بر مشارکت یابی محلی/تمرکز رو 

های قوی برنامهها، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و تعدادی از دانشگاه

 ای را با هدف توسعۀ جوامع پیرامونی در راهبردهای رسمی خودپیشگامانه

 اند.لحاظ نموده

های ای از دانشگاه، تعداد فزاینده۲در گسترۀ یادگیری آنالین

از  ادکترفوق لیسانس و  ،لیسانس آموزشی در حدهای انگلیسی، برنامه

های هایی از دانشگاهنیز گروه زمانهم اند وطریق آنالین تدارک دیده

 روروبه خود “آزاد” های ارائهبرنامه ۀدر توسع sCMOOچالش  ، باانگلستان

اموش شده است این است میانۀ این بحث حاضر فر اند. چیزی که درشده

 های آموزشی خود رابرنامه ،های انگلستان به صورت انفرادیکه دانشگاه

ها از سال ،۱های آزاد انگلستاندانشگاهبرنامۀ اقدام پیشگامی  بر اساس

های آموزشی خود را در تمام مقاطع برنامه ،به صورت آنالینپیش 

 اند.دادهتحصیلی ارائه می

، های اجتماعیوری اطالعات و رسانهانقالب در فنا ،به صورت عمومی

 اند.المللی در آموزش و پژوهش را برجسته نمودهپتانسیل مشارکت بین

د حاصله از دانشجویان آمها، به شکل ژرفی به دراز دانشگاهبسیاری 

باشند: جهت دسترسی به این منبع، رشد چشمگیری خارجی وابسته می
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روی  هاورای دریا در مشارکت با نهادهای خصوصی و عمومی کشورهای

ا هورای دریا هایپردیس ۀهای پیشگامانه در توسعبرنامهبا  داده است که

 .همگام استهای محلی این کشورها( کت با دانشگاه)معموالً با مشار

 

تری ایجاد بخش آموزش تمایز یافتهها موجب آیا این پاسخ -5

 شوند؟می

که بخش  زمانهماین مورد به آشکارا مصداق دارد.  در انگلستان

تعهد خود جهت درگیر کردن  ها پیش درآموزش عالی به شکل کلی از سال

 شک نهادهایبی ، امّااستیافته  فراوان تمایز ،گستردهها به صورت نفعذی

هایی هاز گستررا این  کنند.آموزش عالی بیشتری به این مفهوم ورود پیدا می

های پیشین تکنیکپلی هایی دارند.توانمندی هاآن کنند که درآغاز می

 ا(، همانگونه که در باال اشاره شد، تاریخ چشمگیری ر۳۱های پسا )دانشگاه

 ند.هست دارا دن جامعه به صورت گستردهدر درگیر نمو

 هایبر ارزش “پژوهش محور”های شین خود نامیدۀ دانشگاهلقب پی

. اشاره داردهای وابسته شبکه اندازیراه علم و فناوری و در توسعۀ هاآن

انگلستان در رسمی ارزیابی پژوهش  فرآیند که در ۲“گذاریراث”دستور 

در تمام  “هانفعدرگیر نمودن تمام ذی”بر موضوع  معرفی گردید

ژوهش، . در گسترۀ آموزش و پدهدوذ خود را نشان مینف ،هادانشگاه

 وجود دارد. تمایزات برجستۀ انگشت شماری
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موزش و تعالی آمیان تعالی در ها، همیشه پیوند ای از لفاظیدر آمیزه

 در پژوهش آشکار نیست.

دن یی و درگیر نموگوپاسخ رسمی بر روی پافشاریبا در نظر گرفتن 

یشین و های پتکنیکپلی نیست که این آورشگفتها، نفعها با ذیدانشگاه

ای برجسته در پیش تر هستند که راه خود را به گونهجدیدهای دانشگاه

خود  ،دانشگاهیهای سنجشمعیارهای جدید ارچوب هاند تا در چگرفته

 واژگانی ،مطرح سازند. از این روبه صورت برتر  را گنجانده و دوباره خود را

هایی هایی برای استخدام پذیری و یا اشتغال، دانشگاههمچون دانشگاه

و  هایی برای کسبهایی برای بنگاه، دانشگاهبرای دانش سودمند، دانشگاه

 یابند.بسامد می ۲“النه گزین شده در کسب و کار”کار اجتماعی و دانشگاه 

 

 خصوصی آینده چه خواهد بود؟ نقش بخش -12

 الذکرهای فوقی به شکل فعال به بسیاری از چالشبخش خصوص

ویژه  به)یادگیری آنالین  فرآیند دهد و به صورت چشمگیری درپاسخ می

به  . تعداد رودشودرگیر می (در آمریکا و به شکل روزافزونی در انگلستان

های خصوصی ا شرکتهای انگلستان برشدی از ایجاد مشارکت دانشگاه

های ای را در گسترهنوایی ویژههم و فعالیت بخش خصوصی وجود دارد

هایی را دهد. این موقعیت، فرصتگری از خود نشان میای و کسبهحرفه

های خصوصی در د تا از بخشنمایهای دولتی گشایش میبرای دانشگاه
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رای ب ییهاند. فرصتبشریک بیا های فوق لیسانس و دکترای خودبرنامه

 ایجادهای رسمی ای با حمایت برنامههای حرفهها با کالجدانشگاهپیوند 

 .شده است

 

 و دهیسازمان ،هایی که دانشمسیردر  یتغییر ،آیا این تمایز -11

 کند؟ایجاد می ،دگردارائه می

لمللی اجریان بین ،هاای پیرامون اینکه چگونه دانشگاهبحث برجسته

سرگرفته است.  را مدیریت نمایند ۲“بزرگهای داده”یا  اطالعات و دانش

ه های اجتماعی بلکگذاری جهانی اینترنت و رسانهاین بحث نه تنها با اثر

نها ت دیگر هادانشگاه این موضوع کهتر، توسط درک به صورت بنیادین

ته کشف و یادگیری نیستند، برانگیخ جهتۀ برجسته گستریا موجود منبع 

یادگیری  ۱کیی از نمای شمارۀ یجاجابهبر مفهوم شده است. عمدۀ بحث 

نمای  به سوی (دانشگاه به عنوان فضای مستقل جهت اکتشاف و یادگیری)

به دانشگاه همچون  ،تیپ شناسی ۱تمرکز دارد. در نمای شمارۀ و شمارۀ د

ای رهبا گست ،ادگیری و تبادل دانشسازمانی با سطح باالی درگیری در ی

 شود.ها نگریسته مینفعپهناور از ذی

 ناگونهای گوم، توسعه و تولید دانش به جایگاهدر مدل نمای دو

ه و مورد تمرکز یافت مسئله/حل یابد و بیشتر بر می گسترش یبیشتر
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بیشتر بازتاب دهندۀ به کارگیری دانش است. همانگونه که بحث همچنین 

را به چالش خواهد های سازمان دانش موجود شود این مدل، نمونهمی

و ممکن است به  طلب خواهد کردتر را ایرشتههای فراکشاند و رهیافت

منتهی گردد. این مدل به  یهای نوینای و پاردایممفاهیم میان رشتهخلق 

و مشارکت  تقویت ظرفیت دانشگاه برای تبادل دانش خواهد انجامید

های بیرونی برانگیخته خواهد کرد. همچنین موجب نفعرا با ذی ترنزدیک

ش های نوین انتشار داناز طریق عمل و کشف شیوه ،ایجاد یادگیری بیشتر

خواهد شد. در این مفهوم سازی، دانشگاه از یک سازمان در جایگاه نهفته 

 ردارد. دگام برمی ترجامعبه سوی یک سازمان بازتر و سازمان یادگیرندۀ 

ها است منتهی به این شود که دانشگاهشکل افراطی، این حالت ممکن 

سامان سنّتی  هایرشتههای حول بخشکه خود را های موجود قالب

های راهبردی یادگیری و اکتشافی خلق گستره ررا رها سازند و ب نداتهیاف

های متمایز کنونی و نیازهای آیندۀ جامعه، تمرکز نمایند که با گستره

فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، اجتماعی و فناورانه در پیوند هستند. در 

 قالبدر “ کاربرد دانش”تمرکز بر بر  ،“دانش سودمند”این بحث مفهوم 

ش دان ۀایجاد پیوند میان توسع زاشود بلکه به نیخود محدود نمی فنی

جهت توسعه و  ،نیاز جامعه های پهناوررهو گستها دانشجویان با ارزش

که بازتابندۀ ظرفیت “ فرد”و این با مفهوم  غنی سازی فرهنگ اشاره دارد

 تر از یک جهاندانش و درک ژرف فردی جهت پذیرفتن ترکیبی از تجربه/

در یک  .گرددآغوش میمملو از عدم قطعیت و پیچیدگی است، هم ۀزند
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امّا در  وجود دارد یآکادمیک شدید یهافراگرد کلی، هر چند که بحث

 خورد.ای محدود به چشم میدر دامنه کارمقولۀ انجام انگلستان 

 

 به معنای پذیرش مدل ،آیا بحث پیرامون منابع جدید یادگیری -10

 است؟“ مارپیچ سه گانه”

های متعددی در دانشگاه که در کنفرانس ۲چ سه گانهمدل مارپی

 و با چاپ مقاالت متعددی نیز توأم استسراسر جهان عنوان شده است 

 بر فرض مشارکت میان دانشگاه، کسب و کار و دولت تمرکز دارد.

 فرهنگو گسترش یافته است  اکنونهم مدل سه بخشی اولیه،این 

 کنند را نیز درها در آن عمل میاهجامعه و نیز محیط متمایزی که دانشگ

دی را در عمل از خود نشان مدلی که اثرگذاری نیرومن شکبی گیرد.میبر

 به آن که در باال) جای دارددانشگاه  ۱نمای دوم یدهد، در خط مفهوممی

در ا هبر نقش دانشگاه سترگیبه شکل  ،این مدل. کانون (اشاره گردید

بحث خواهد شد که چالش  ادامهدارد. در  جایحمایت از نوآوری فناورانه 

 ،ای متفاوتتوان به شیوهجامعه را میرود به کارآفرینی با در و هادانشگاه

 بهتر ترسیم نمود.
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 عمومی و مردمی، چگونه ارزش در روشنایی تمام این تغییرات -13

 گیرد؟یک دانشگاه مورد قضاوت قرار می

از منابع  ،هاگاهدانش مردمیارزش  پیرامونیی گوپاسخ فشار برای

ان، در انگلست ،اشاره شدت. همانگونه که در باال متنوعی خیزش یافته اس

هدایت گردیده توسط و شرایط تقاضا “ سطح کارآیی”تمرکز رسمی بر 

ارزش ”بر  اند. به صورت چشمگیریبه این سو کشاندهراه را  ،۲دانشجو

 سودمندی -برپایۀ هزینه  پافشاری وجود دارد. ارزش اقتصادی“ اقتصادی

ی که کمیتۀ انگلیس ن رهیافتی استشود. این هماپول( تعیین می و)ارزش 

 توان بهمیورزد. از سوی دیگر با آن بسیار مخالفت می ۱هادفاع از دانشگاه

 به شکل متفاوتی رهیافت نمود. ،و مردمیمفهوم ارزش عمومی 

و آنگاه از دانشگاه هاروارد به آن عقیده دارد  ۴همانگونه که مارک مور

ارزش ”ها نیز مورد کاوش قرار گرفت، مفهوم به شکل گسترده توسط دولت

 “خلق ارزش دهیسازمانها و فرآیند”به شکل چشمگیری بر  ۳“مردمی

 ایگاهج به یابیدستو با  مدنظر استتعالی  کسب ،تمرکز دارد. در این مدل

مورد قضاوت قرار  ،های کلیدینفعاز ذی ایهاز سوی گستر “مشروعیت”

و سپس در  خیزدمیبرها نفعهای ذیگاهگیرد. ارزش نهادی از دیدمی

. یابدیمو در پیگیری پیامدها نیز بازتاب  یافتهساختار  ،عملیاتی ظرفیت

 در خود ی راترهای گستردهنفعذیدانشگاه که این در مفهوم مدل ارزشی 
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و  ترگسترده ،این مفهوم ،از این رو گیرد.به خوبی قرار می جای داده است

 .کندعمل میتر از مدل مارپیچ سه گانه و مشتقات آن دقیق

 

توان پتانسیل کارآفرینی یک دانشگاه را مورد چگونه می -14

 کاوش و توسعه قرار داد؟

 ها، شواهدی دالحتی یک بازنگری سطحی در فعالیت اکثر دانشگاه

 هایی از رفتار سازمانیی و بستهبر وجود درجاتی چشمگیر از بنگاه شخص

اد. این را نشان خواهد د (اشاره شد هاآن باال به ردکه ) رینانهکارآف

توسط “ کارآفرینی” ،۲“کاریبنگاه”توان با واژگان ها را نمیفعالیت

سازی های کسب و کار و تجاریفرآیند این واژگان با تا زمانی که هادانشگاه

پتانسیل کارآفرینی یک  ،. از این روسازی کردبرند ،هستنددانش توأم 

رسمی بدون غیر یفرآیند توسطتوان میدر بهترین حالت را دانشگاه 

توان از مورد کاوش قرار داد. چنین دیدگاهی را می ،های رسمیبرچسب

 کرد: دهیسازمانطریق بررسی فعالیت در پنج گسترۀ کلیدی زیر 

 پژوهش، انتقال و تبادل دانش 

 ی امنطقه محلی،مشارکت در سطح  ۀها و توسعنفعارتباط با ذی

 و ملّی

 های بین المللی سازیفرآیند 

 انشگاهدگوژی بنگاه و کارآفرینی و سازمان دانش در سرتاسر پیکرۀ پدا 
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 حی سازمانی و رهبری در تمام سطوحاعمال قدرت، استراتژی، طرا 

وسعۀ و پتانسیل تهای همبستگی تقریباً قطعی، گستره فرآیند این

پیرامون آموزش کارآفرینی آینده را آشکار خواهد کرد. برای مثال، کاوش 

 برداری خواهد کرد:پرده از پتانسیل پیوندی با موارد زیر بنگاهیو 

 های تبادل دانشوجود برنامه 

 های علم و فناوریفعالیت مراکز رشد و پارک 

 درگیر شدن دانش آموختگان بین المللی 

  ایبا کسب و کار اجتماعی محلی و منطقه یمشارکتفعالیت 

 های کسب و گذاری مخاطره آمیز با انجمنمشارکت در سرمایه

 هابنگاه ۀکار و مسئولین محلی در توسع

 های یادگیری و آموزش رسمیاستراتژی 

 های توسعۀ کارکنانبرنامه 

 های پیشگامانۀ هدایت شده توسط دانشجویانوجود برنامه 

از یک گسترۀ واحدی که حتی با آغاز  عملکرد دانشگاه در بازنگری

کاوش این امکان وجود دارد سکویی را برای  اشاره شد هاآن در باال به

 پتانسیل کارآفرینی دانشگاهی فراهم آورد. تر دروسیع

 

به  یابیدستتواند در چگونه بازنگری پتانسیل کارآفرینی می -19

 اهداف کلیدی دانشگاه کمک نماید؟

است که چگونه  این عملکرد دانشگاه بازنگری فرآیند هدف کلی
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اهداف استراتژیک  نیل به درکه  ،ن ارزشدافزو با فرهنگ کارآفرینی

 د را مورد شناسایی قرار دهد. برای مثال:کنکمک می دانشگاه کلیدی

 ستخدام پذیری و اشتغال دانشجویانه، ابافزایش تجر 

  موزش و یادگیریآنیل به تعالی در 

 به اثرگذاری و یافت منابع یابیدستهای پژوهشی، نوآوری در رهیافت 

 های سودسازی جریانهدگستر 

 های تبادل دانشفرآیند بهبودی در 

 ایمشارکت در توسعۀ اجتماعی و اقتصادی محلی و منطقه 

 المللیایجاد حضور در سطح بین 

  گاهدانش، فزونی در شهرت، رقابت پذیری و تمایزپذیری باالتراز همه 

 

ی چه معنای ،هانفعذی ازن کلی ارتباطات دانشگاه/این برای تو -16

 را در خود نهفته دارد؟

از  تنوعیکه به عالیق  رفته استانتظار میها همیشه از دانشگاه

 ،در انگلستانسنّتی  به شکلهای خارجی پاسخ دهند. امّا نفعذی

که به صورت مستقیم بر  اندیی بودههاآن ،های نفوذگذار برجستهنفعذی

های مانند دولت، آژانس)گذارند جریان منابع آموزش و پژوهش اثر می

 ایانهمت طهای دیگر که بررسی تعالی را توسبودجه گذاری رسمی، دانشگاه

سوی برای پژوهش از  گذاریسرمایههای و نیز پیکره دهندمیانجام  خود

 .(بخش عمومی و خصوصی
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مراه ه (توصیف شده در باال) هاگذاریسرمایهۀ بدنتغییرات در آرایش 

ه که پیش از این ب “محیط و فضای کار دانشگاه”با تغییرات گسترده در 

ر تهای گستردهنفعرا برای ورود و درگیر شدن ذی یآن اشاره شد ضرورت

ها خلق مشارکت فعال با دیگر دانشگاهخلق نموده است.  هاآن و مشارکت

گیر در یهاNGOهای توسعه، با المللی( با دولت محلی و آژانس)ملّی و بین

اهمیت  ،ۀ اقتصادی و اجتماعیگسترۀ کسب و کار اجتماعی و توسع در

 .است یافتهبیشتر 

شجویان و جوامع کارآفرین و درگیری کار با پیکرۀ نمایندگان دان ذاتاً

نشان به صورت یک ضرورت خود را  ،های دانش آموختگانفعال با گروه

یافته  ایاهمیت ویژه هاآن هایو انجمن “کسب و کاراند. مشارکت با داده

دانشگاه به عنوان یک سازمان مرتبط با طیف گستردۀ  ،است. بنابراین

نمای دوم تمرکز بر ”جهت اتخاذ  ،یک ضرورت طبیعی بهها نفعذی

 است.)که پیش از این توصیف شد( در حال پدیدار شدن  ۲“یادگیری

 

 های واحد دانشگاهی وجود دارد؟چه اشاراتی برای بخش -11

هستند که نه تنها تنوعی از  ایهای کثرت گرایانهسازمان ،هادانشگاه

 های برجستۀها و شیوههای گوناگون، فرهنگهای عالمانه بلکه ارزشرشته

 ترمهم هدهند. از همهای پژوهشی را نیز تجسم مییادگیری و رهیافت

 هانفعو صداقت ارتباطات با محیط ذیهای متمایزی نیز در ماهیت تفاوت

                                                      
1 Mode 2 focus of learning 
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 ۀشود که علوم انسانی در توسعوجود دارد. گاهی اوقات اینگونه قضاوت می

اغلب قوی ظاهر  هاآن ولی در عمل هستندها ضعیف نفعارتباط با ذی

متفاوت به آن های کلیدی وابسته نفعشوند. در هر دامنۀ رشته، ذیمی

اوتی را متفر یاهای ارتباطی بیرونی بسهند بود. بخش موسیقی، شبکهخوا

پوشانی و در نتیجه قلمرو گرچه هم ؛هنر دارد به نسبت بخش الهیات یا

وازن ت ،ای نیز وجود خواهد داشت. بنابراینمرز میان رشتهدر برای فعالیت 

کامالً ط فقتوان های دانشگاه و پتانسیل مشارکت را مینفعمیان ارتباط ذی

 از سوی پایین به باال مورد کاوش قرار داد.

 

مفهوم کارآفرینی برای طراحی دانشگاه  ،در یک فراگرد کلی -18

 چه معنایی دارد؟

نیاز دارند که حول ماهیت و پویایی محیط که باشند ها از هر نوع سازمان

طراحی شوند )این محیط به صورت  ،هستند روروبه با آنو فضای کاری که 

 شود(.تعریف می ،از سازمان دارند هاآن های وابسته و تقاضاهایی کهنفعذی

های چندگانه که در باال اشاره شد، دانشگاه ها و پیچیدگیوجود عدم قطعیت

به  پذیردهی انعطافخود را جهت پاسخرا به چالش کشانده تا ظرفیت 

نمای دوم مفهوم ”با طیف گسترده توسعه دهد.  یهانفعتقاضاهای محیط ذی

های های یادگیری و اکتشاف به شیوهدهی به چالشنیز ظرفیت پاسخ “دانش

فتار ر تابعظرفیت نوآوری  که . در باال اشاره شداستنیازمند نوآورانه نوین 

 و طراحی سازمان کارآفرین است. یفرد بنگاه کاری
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ای طراحی نمود که توان به گونهها را میسازمان ،به شکل عمومی

 کاری هکاری فردی را فزونی دهند یا تحمیل نمایند. رفتار بنگاهرفتار بنگا

د توسط این افراآزادی افراد جهت انجام اقدامات پیشگامانه و مبتکرانه به 

متن انجام این اقدامات قرار گرفته و از افراد در  ای کهدارد؛ به گونهنیاز 

 ارتباطات درونی و بیرونیمالکیت فردی و  بردهاماتی لذت انجام چنین اقد

راه تعالی را در  ها،آنو با انجام اشتباهات و یادگیری از  گرفتهرا در دست 

 .پیش گیرند

شوند ای طراحی میهای کارآفرین به گونهبه صورت ضروری، سازمان

 از پایین به باال باشند و ،تا حامی و مشوق اقدامات پیشگامانه و مبتکرانه

 ،هااین سازمان. دادتوان  و نیزرا پاداش همچنین بتوان این اقدامات 

صورت شرط الزم جهت ارتقاء ه سازی را برسمی و شبکهغیر تباطاتار

 نمایند. چنینتسهیل می (از طریق ایجاد سرمایۀ اجتماعی و فردینوآوری )

های سامانه و نهرهنگ مشترک ها و فارزش بیشتر از طریق ،هاییسازمان

 ،کارآفرینهای سازمان مانند. همچنینکنار یکدیگر می ، درکنترل رسمی

 و نه بارسمی غیر بیشتر از طریق تفکر و آگاهی استراتژیک منعطف

 دارند.ریزی خیلی رسمی، ارتباط تنگاتنگ خود را نگه میهای طرحسیستم

 

 ؟وجود داردرهبری  چه اشاراتی برای -15

توصیف شده  مدل طراحی سازمان مبارزه ،های کلیدی رهبریچالش

مسیرهای انجام های مشترک و منطق خلق ارزش ،۲۸در پاسخ به پرسش 
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رهبر کنند. در پیکرۀ دانشگاه را بازگو می کارها در راستای این مدل

رای رفتار کارآفرینی ایفا نماید. همچنین ب تواند نقش مدل رامیکارآفرین 

و شناخت فرصت است و راه را برای دیگران جهت یافت  ۀجوینداو 

 از طریق ،نماید و فضا را برای ظهور چنین رفتاریها گشایش میفرهنگ

نوآوری از  ،ز مشترکمربی چشم اندابه عنوان او سازد. مهیا می نمونهارائه 

 رذیپخطر .دهدقرار میخود پایین به باال را نیرو بخشیده و مورد حمایت 

یک  ورزد. اوهر شکستی مشارکت می مربوط به پذیریوده و در مسئولیتب

گیری داند و جهتکاری است و تفکر شهودی را قدر میآشنا به بنگاه

که عمل را در فضای )راهبردی )ترکیب راهبرد و عمل( انعطاف پذیر 

ز دهد. امی را مورد حمایت قرار (قطعیت و پیچیدگی نشانه رفته استعدم

چشم انداز دانشگاه را در محیط درون و  هتر او توانایی بیان و ارائمهمهمه 

از طریق ایجاد ارتباطات بر پایۀ صداقت فردی در ترکیب با ظرفیت  ،بیرون

 ۀشیوعقالنی در مواجهه با بسیاری از مواردی که در باال اشاره شد را دارد. 

ی سنّت موجود وهای به هماهنگی با فرهنگ این مدل رهبری تحول برانگیز

 .نیاز داردهای نهادی ارزش و نیز

 

 چگونه سیمای دانشگاه کارآفرین آینده بندیدر یک جمع -02

 خواهد بود؟

آن را به توان میچنانچه دانشگاه کارآفرین از بنیان طراحی شود، 

شکل کالسیک به صورت یک سازمان یادگیرندۀ کارآفرین پویا به سیاق 
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در باال به آن اشاره شد( توصیف نمود. بدین سان نمای دوم دانشگاه )که 

های کلیدی درونی نفعیابد که همۀ ذیای سامان میاین سازمان به گونه

گیرد. این دانشگاه از چشم این یاد می هاآن و بیرونی را درگیر نموده و از

و از دادن  دادهقضاوت قرار  در معرضتعالی خود را نگریسته و  ،هانفعذی

تواند از طریق دهد. این نقش میراه نمیهراسی به دل  هاآن هنقشی ب

 دانشگاه ،فعالیت دانشگاه خود را نشان دهد. از این رو ۀمشارکت و توسع

. دهدد نشان میاز خوگیری قوی به سوی جامعه را یک جهت ،کارآفرین

نیازهای  های کلیدیتعالی در پژوهش را با چشمان باز به سوی گستره

ر را پذیافدهد و سناریوهای انعطالمللی سوق میمعه بومی و بینآیندۀ جا

هایی به صورت پیوسته، فرصت گذارد. این دانشگاهبر این اساس بنیان می

ائه های اجتماعی ارنههای فناوری اطالعات جهانی و رساکه توسط شبکه

یز دهد. برنامۀ آموزشی آن نیبرداری قرار مشوند را مورد کاوش و بهرهمی

آن  ،یادگیری فعالیابد و توسط یافت مخاطب جهانی توسعه می ۀبا اندیش

به  دهد. از درونشکل می ،نگرندمی به اشیاءها نگچنان که دیگر فره

و در  ازدستوانمند می “پایین به باال”یابد که افراد را از ای سامان میگونه

 جهتها بوده و سرپرست هر بخش را جستجوی پاداش به نوآوری

های ۀ پاداش و سامانهوارگمارد. طاقمی یی و مشارکت در خطرگوپاسخ

ارتقاء در پیوست با توانایی پاداش به نوآوری در شکل عام با مسیرهای 

. دانشگاه کارآفرین، کارکنان شدد نآشکار خواهبه صورت شفافی  ،ترفیع

نگ که فرهسازد آنان را تشویق می د؛گیرکار میآشنا با این فرهنگ را به 

www.takbook.com



 045 پرسش کلیدی 02مفهوم دانشگاه کارآفرین؛ : هفتمفصل 

سازد که فرهنگ مشترک را به استخدام درآورده و آنان را تشویق می

از طریق عمل به اشتراک گذارند. همچنین آنان را  را صداقت و یادگیری

قوی  صداقت فردی ۀپایبیرونی بر های ارتباطیسازد که شبکهتشویق می

گاه دانش ترا پایه گذارند و از این رو سرمایۀ اجتماعی خواهد توانست ظرفی

فزونی دهد. چنانچه این  ها در سطح گستردهنفعرا برای درگیر نمودن ذی

نوا خواهد بود هم“ جامعه و عمل”مسیرها دنبال شود، دانشگاه کارآفرین با 

 بایست خود را در این راه همسان سازد.و هر بخش دانشگاه نیز می

 دانشگاه کارآفرین، کارکنان خود را از پیکرۀ بیرونی به صورت 

نمودن  نماید و از درگیرنایان به عمل به همکاری دعوت میآش اساتید/

ترین عضو کارآفرین اقتصادی و اجتماعی نیز هراسی به دل حتی کوچک

 های کارآفرینی در تارپداگوژیدهد. در گسترۀ آموزش و پژوهش، راه نمی

گزیند و دانشجویان و پیکرۀ بیرونی نیز به شکل النه می ر بخشو پود ه

 شوند.های ارزیابی درگیر میفرآیند فعال در طراحی برنامۀ آموزشی و

و  “انجام دادن”ای جهت یادگیری توسط های چندگانهشک فرصتبی

د داشت. جوامع کارآفرین دانشجویی نیز به نبازتاب مفهومی وجود خواه

مورد حمایت  ،های کسب و کار اجتماعیبها همچونصورت نیرومندی 

 آمیزگذاری مخاطرهگردند که در سرمایهقرار خواهند گرفت و تشویق می

در آموزش و  ،همۀ اقسام( ورود نمایند. در یک فراگرد کلی کارآفرینی )در

اهد کرد و احتماالً پژوهش، دانشگاه کارآفرین از مرزهای بخشی گذر خو

 خواهیم بود. ،نوینای رشته فرا هایشاهد خلق بخش
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 سنّتی هایها و ارزشبا بخش عمدۀ فرهنگ ان کارآفرینیچنین سازم

زادی عمل دانشگاهی آدانشگاهی بیگانه نخواهد بود و بر خودمختاری و 

گی همبست فرآیند نمودنمدیریت  ،موجود ورزد. تنها اضطرارنیز تأکید می

این برای ست. فرصت و چالش ها انفعذیحضور پهناوری از  ۀدر گستر

، آزادی خودمختاریکه  مدیریت شودای به گونهکه است این موضوع 

 به مرز تعالی برسند.بتوانند عقاید و توانمند سازی افراد 

واقعیت جهان دانشگاهی از سناریویی که در باال به آن  اکنونهم

های امّا آشکار است که نمونه ؛شده است جاجابهی ودتا حد گردیداشاره 

توان یافت نمود. های اشاره شده را میبسیاری از ویژگیبرای موفق فردی 

 تمایز های گوناگونرت منفرد و جمعی، خود را به شیوهها به صودانشگاه

های های پژوهشی، پژوهشبر روی ارزش به صورت انتخابیدهند و می

موزش و ری در آنوآو و پژوهش ۀپای و توسعه بربا نیاز جامعه مرتبط 

 مۀهنه  ،ترپیامدهای گستردهبسیاری از این و پافشاری دارند  ،یادگیری

 اند.گره خورده با سیاست رسمی ،هاآن

ها در دل پیگیری آمرانۀ فرهنگ و فعالیت بسیاری از این نوآوری

مفاهیم  ،اند. در نهایتنهفته (که توصیف شد)کارآفرینی و بنگاهی 

های متمایز و نیز عمل تواند جهت فزونی و غنای فلسفهکارآفرینی را می

 به کار برد. ،های بسیار گوناگوندانشگاه
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 فصل هفتم

 راهنماچهارچوب 

 1های کارآفریندانشگاهبرای 

  

                                                      
1 OECD. "A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities". European 

Commission, 2012. 
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 حاکمیت و رهبری

کنندۀ رهبری و  این بخش از چهارچوب راهنما، آن عواملی که بازگو

 ۀدهد. به منظور توسعحاکمیت یک دانشگاه هستند را مورد کاوش قرار می

فرهنگ کارآفرینی در یک نهاد، وجود رهبری نیرومند و حاکمیت خوب 

و  ۲“بنگاه”ها واژگان ی از دانشگاهبسیار تعیین کننده است. بسیار

اند ولی این نیاز دارد را در بیانیۀ مأموریت خود لحاظ نموده“ کارآفرینی”

ای از عوامل مهمی که ها موشکافی شوند. در این بخش، پارهکه این واژه

سازی دستور کار کارآفرینی خود در یک دانشگاه ممکن است در تقویت

 .یمدهر مینظر بگیرد، مورد کنکاش قرا

 

 کارآفرینی یک بخش عمده از راهبرد دانشگاه است. -1

های کارآفرین ها و سازمانها باید خود را به عنوان محیطدانشگاه

سامانۀ های مشترک و نه با ها و مأموریتببینند که به واسطۀ ارزش

اند. جهت توسعه به عنوان یک سازمان گردهم آمده ،نگرکنترلی جزئی

 های کارآفرینانه در برنامۀ راهبردیکارآفرین با فرهنگ کارآفرینی، فعالیت

 بایست دیده شوند.دانشگاه می

باالی امتیاز در این شاخص، یک دانشگاه باید بیانیۀ  ۀبرای اخذ درج

                                                      
1 Enterprise 

www.takbook.com



 و دانشگاه کارآفرین دانشگاه نسل سوم 094

ای آیندۀ خود را مأموریت کاری داشته باشد که چشم انداز کارآفرینی بر

در آن تدوین کرده باشد. افزون بر این، برنامۀ راهبردی دانشگاه باید اهداف 

های کارآمدیِ مربوطه را ارائه ای را برای کارآفرینی توأم با شاخصویژه

های ایجاد کارآفرینی، معرفت و شناخت، ها و محرکدهد )مانند انگیزش

کارآفرینی؛ حمایت از کسب و  هایها و شایستگیها، ایجاد مهارتنگرش

های های نوپا، ایجاد سود برای نهاد دانشگاه از طریق فعالیتکار شرکت

 های محلی(سازی همکاری میان دانشگاه و بنگاه، تقویت۲های زایشیشرکت

 

سازی راهبرد کارآفرینی وجود یک تعهد در سطح باال، جهت پیاده -0

 دارد.

سازی راهبرد در رابطه با پیادهبایست تعهدی جهت دانشگاه می

دستور کار کارآفرینی داشته باشد. جهت اخذ امتیاز باال در این شاخص، 

بایست در سرتاسر پیکرۀ دانشگاه شناخته شده باشد و به عنوان راهبرد می

ه بایست بیک اولویت توسط کارکنان و دانشجویان ادراک شود. تعهد می

ی درونی مورد حمایت قرار گیرد. یک اشتراک گذاشته شود و با ارتباطات

شاخص کلیدی دیگر برای تعهد آن است که فردی در سطح رئیس 

هایی دانشگاه یا دانشکده، مسئول دستور کار کارآفرینی قرار گیرد. دانشگاه

که تعهد قوی در سطح باال دارند، راهبردهای خود را مورد بازبینی و 

ها ممکن است مد نگه دارند. دانشگاهها را روزآدهند تا آنبازنگرش قرار می

                                                      
1 Spin-off 

www.takbook.com



 099 ینکارآفر یهادانشگاه برای راهنما چهارچوب: تمهففصل 

ساختارهایی را برای خود استوار نمایند که بتوانند بهتر راهبرد کارآفرینی 

 را در سطح دانشگاه پیاده نمایند.

 

های سازی فعالیتیک مدل برای هماهنگی و یکپارچه -3

 کارآفرینی در تمام سطوح دانشگاه وجود دارد.

 هایسازی و یکپارچه نمودن فعالیتهای گوناگونی برای هماهنگمدل

کارآفرینی در پیکرۀ دانشگاه وجود دارد. هر مدلی که به کار گرفته شود، 

 ها و دیگرها، دانشکدهباید از مزیت ارتباطات موجود استفاده نموده، بخش

مراکز دانشگاه را با هم هماهنگ کرده و از دوباره کاری در دانشگاه و 

ها، رزد. برای گرفتن امتیاز باال در این شاخصاکوسیستم محلی اجتناب و

ها باید ساختار کارآفرینی را مستقر کرده باشند و این ساختار دانشگاه

ها در درون اکوسیستم نفعهای موجود در درون نهاد و با دیگر ذیفعالیت

 باید هماهنگ سازد.کارآفرینی محلی را می

 

 اری( کاری دارند.ها و واحدها، اتونومی )خودمختدانشکده -4

چیرگی بر موانع بوروکراسی، یک عمل کلیدی در جهت ایجاد 

تر هایی که موانع و یا ساختار سلسله مراتبی کمکارآفرینی است. دانشگاه

پیمایند و خلق های کارآفرینی میتری را در جهت فعالیتدارند، راه آسان

نی مراکز و یابد. به آساها نیز سرعت میسازی در آنایده و تصمیم

ها شکل های نوین در آنفعالیت ۀساختارهای جدید، با هدف توسع
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بایست اتونومی و مالکیت فردی اقدامات مبتکرانه و گیرند. دانشگاه میمی

 کارهای پیشگامانه را به حداکثر برساند.

 

ران برای توسعة کارآفرینی در محیط دانشگاه یک نیروی پیش -9

 .استبه شکل گسترده  ،عهای، اجتماعی و جاممنطقه

کنند و یکی از ها چندین نقش را در جوامع خود بازی میدانشگاه

ای، منطقه ۀرانش توسعها، حمایت و پیشعملکردهای کلیدی آن

ها اجتماعی و جامعه است. برای اخذ امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

باید بازیگران فعالی باشند که با محیط بیرونی خود در پیوند بوده و این 

کار را با حضور قوی در جامعه انجام دهند. این ممکن است برای مثال 

دیگران در بیرون شامل چنین مواردی باشد: فراهم آوردن تسهیالت برای 

ای، حمایت از فرهنگ و های منطقهاز دانشگاه، مشارکت در خوشه

های نوپای ها برای شرکتهای هنرمندانه، فراهم آوردن فرصتفعالیت

نقش فعال در تعیین  داشتنهای ایجاد شده و نیز ای یا شرکتمنطقه

 مسیر راهبرد توسعۀ محلی.

  

www.takbook.com



 091 ینکارآفر یهادانشگاه برای راهنما چهارچوب: تمهففصل 

 هاظرفیت سازمانی، مردم و مشوق

 تحت موجود خودهای تواند با ساختار سازمانی و رهیافتدانشگاه می

ه های کارآفرینی کانجام تیپ فعالیت و در این شرایط فشار قرار گرفته

دهند، به سختی انجام ها را مورد حمایت قرار میاهداف راهبردی آن

ه ی کهای کلیدی را برای دانشگاهسترهای از گگردند. این بخش، پارهمی

های سازمانی خود را به حداقل برساند تا بتواند مایل دارد محدودیتت

 سازد.دستور کارآفرینی را سرلوحۀ کار خود قرار دهد، برجسته می

های کلیدی شامل راهبرد مالی، جذب و نگهداشت افراد این گستره

 باشد.واقعی و تشویق نمودن رفتار کارآفرینی در افراد می

 

ای متنوع از منابع انشگاه با گسترهاهداف کارآفرینی د -1

های نفعگذاری توسط ذیگذاری شامل سرمایهسرمایه ای وبودجه

 گیرند.مورد حمایت قرار می ،خارجی

خود  های کارآفرینیبرای دانشگاه بسیار قطعی است که بر روی فعالیت

گذاری کند. امّا چندان خوب از طریق یک راهبردی مالی پایدار سرمایه

بسیار متکی باشد.  ،گذاری عمومیکه به منابع محدود سرمایه نیست

های کارآفرین، از فزونی در تنوع منابع و کاهش وابستگی به بودجۀ دانشگاه

ها امتیاز باالیی را در این دهند. دانشگاهعمومی، ترسی به دل راه نمی

 ئهای را از طریق اراآورند اگر که سرمایۀ خارجی اضافهشاخص به دست می

ها گذاری فضا و تسهیالت به دست بیاورند. آنخدماتی همچون به اشتراک
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ی گذارهای کارآفرینی جهت بازسرمایهممکن است از سود حاصل از فعالیت

 گذاری( استفاده کنند.های خود سرمایه)فعالیت

 

دانشگاه یک راهبرد مالی پایدار را مستقر کرده است که توسعة  -0

 دهد.حمایت قرار میکارآفرینی را مورد 

ها در صورتی که در درازمدت پایدار های کارآفرینی دانشگاهفعالیت

تر بوده و شانس بهتری را برای اثرگذاری از خود نشان باشند مشروع

های خواهند داد. این شامل تأمین هزینه یا حمایت کافی برای فعالیت

رای باشد. بدت( میمبودجۀ دانشگاه )در دراز کارآفرینی به عنوان بخشی از

ها باید بر دریافت امتیاز باال در این شاخص، در این شاخص دانشگاه

 گذاری کنند.های کارآفرینی، از طریق راهبرد مالی خود سرمایهفعالیت

 

سازوکارهایی برای شکستن مرزهای سنّتی و نیز پروردن  -3

های داخلی به دور یکدیگر نفعارتباطات جدید مانند آوردن ذی

 ها وجود دارد.افزایی میان آن)کارکنان و دانشجویان( و ایجاد هم

های داخلی مهمی هستند که نفعهمۀ کارکنان و دانشجویان، ذی

های دانشگاه دهند. تمام بخشدستور کارآفرینی را مورد حمایت قرار می

ها و پیوندهایی را در سراسر افزاییبایست با یکدیگر کار کنند و هممی

های سنّتی و ها، بخش و دیگر ساختارها خلق نموده و انباشتهدانشکد

مرزهای قدیمی را بشکنند. برای دریافت امتیاز باال در این شاخص، 

www.takbook.com



 095 ینکارآفر یهادانشگاه برای راهنما چهارچوب: تمهففصل 

برداری از دانش داخلی و منابع هایی جهت بهرهها باید مکانیسمدانشگاه

 ها، ساختارهایاندازی نمایند )مانند تسهیالت مشترک در سراسر دانشکدهراه

 ایای، آموزش میان دانشکدهکارمندی، ساختارهای میان رشته -انشجویی د

 های پژوهشی(.و گروه

 

ها، دانشگاه برای استخدام و درگیر نمودن افرادی که نگرش -4

 نماید.رفتارها و تجربة کارآفرینی دارند، به صورت باز عمل می

که  کنانیتوانند فرهنگ کارآفرینی را با استخدام کارها میدانشگاه

ای دارند ایجاد و یا به پرورش درآورند. برای پیش زمینۀ کارآفرینی قوی

ها و تجربۀ ها باید از نگرشدریافت امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

نها فاده کنند. این تاستخدام است فرآیند کارآفرینی به عنوان شاخصی در

 اهون از گسترۀ دانشگرنان آکادمیک صادق نیست. افراد در بیدر مورد کارک

های مهم توانند مهارتمانند سخنرانان مهمان یا دانش آموختگان نیز می

ها با خود یک دیدگاه بیرونی خود را به نهادهای آکادمیک عرضه دارند؛ آن

هایی که در درون دانشگاه در دسترس نیستند را ها و تواناییو نیز مهارت

 آورند.به ارمغان می

 

کارکنان جهت حمایت از دستور کار  ةروی توسع دانشگاه بر -9

 کند.گذاری میکارآفرینی خود سرمایه

 ،منابعی کلیدی، در پیاده سازی برنامۀ راهبردیبه عنوان  ،انکارکن
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های نوپا و تمام آفرینی، حمایت از کسب و کار شرکتآموزش کار

قلمداد  ،خواهد توسعه دهدهای کارآفرینی که دانشگاه میفعالیت

کارآفرینی با نیاز توأم برای کار های دستور شوند. بسیاری از گسترهیم

کنند. برای دریافت با شتاب حرکت می ،ها و کسب دانشارتقاء مهارت

ها باید سیاست رسمی برای توسعۀ امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

ور بایست با دستشغل جهت تمام کارکنان داشته باشند. این سیاست می

 کارآفرینی همخوانی داشته و برازندۀ اهداف کلیدی دانشگاه باشد.

 

ارکنانی که به صورت فعال هایی شفاف برای کها و پاداشمشوق -6

دهند، دستور کار کارآفرینی دانشگاه را مورد حمایت قرار می

 وجود دارند.

ا هایجاد فرهنگ کارآفرینی در کار پیکرۀ کارکنان، برای دانشگاه

های کارآفرینی را افزایش و بهبود دهند. ضروری است تا کیفیت فعالیت

کنان، تعهد توسعه به عنوان تشویق و پاداش رفتار کارآفرینی در همۀ کار

نماید. برای دریافت امتیاز باال در این دانشگاه کارآفرین را مستحکم می

های پاداش و تشویقی برای آن کارکنانی ها باید سیستمشاخص، دانشگاه

های خلق کارآفرینی و کسب و کار را مورد حمایت که به صورت فعال فعالیت

ها ها باید در سطح فردی و نیز بخشیستمدارا باشند. این س ،دهندقرار می

های مطالعاتی، ها در دسترس باشند )مانند: توسعۀ فرصتو دانشکده

های پژوهش، چاپ و آموزش، امکان کار اساتید ها در فراتر از شاخصپاداش
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ها، دفتر کار و فضای آزمایشگاهی برای دنبال به صورت نیمه وقت در شرکت

نی، کاهش بار آموزش و غیره(. در بسیاری از های کارآفریکردن فعالیت

 شوند.نیز می PhDکشورها کارکنان شامل دانشجویان 

 

کارآفرینی کار هایی که در دستور نفعدانشگاه به دیگر ذی -1

 نهد.رسانند، جایگاه و ارج میدانشگاه یاری می

ها های خارجی باید توسط دانشگاه ارج نهاده شوند زیرا آننفعذی

تری را با خود به ارمغان های افزودههای توسعه و مهارتو فرصت دانش

 آورند.می

ها و توان از طریق این نوع فعالیتهای بیرونی را مینفعتقدیر از ذی

هایی برای کاربرد تسهیالت و خدمات، مکانیسم هها ارج نهاد: ارائفرصت

ی هایگاه، فرصتها در دانشگذاری خطر و پاداش برای درگیر شدن آناشتراک

ور همچون پروفس برای فلوشیپی، عضو انجمن شدن، دادن فرصت با عناوینی

 صنعتی یا استاد مهمان.
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 توسعة کارآفرینی در آموزش و یادگیری

دهند و آموزش کارآفرینی ها، کارآفرینی خود را گسترش میدانشگاه

ین شود. امیبه دانشگاه به صورت کل به همۀ کارکنان و دانشجویان ارائه 

 ذیردتواند انجام پۀ کارآفرینی میهایی که توسعبخش به تعدادی از گستره

های کلیدی بازتاب دهندۀ وجود نیاز به ساختار پردازد. این گسترهمی

سازمانی حامی توسعۀ کارآفرینی بوده و نیز ابزارهای واقعی جهت آموزش 

از طریق محیط از درون و هم هم های تعلیم و تربیت و ایجاد فرصت

 آورند.بیرونی را فراهم می

 

 ةشود که توسعة مجموعبندی میای ساختاردانشگاه به گونه -1

ها و رفتارهای کارآفرینی را برانگیخته و مورد حمایت قرار مهارت

 دهد.می

ای را مستقر نموده است که توسعۀ دانشگاه، ساختارهای ویژه

نمایند. این ساختارها، برای میها تسهیل کارآفرینی را در همۀ فعالیت

هایی که آرزو دارند نه تنها یادگیری کارآفرینانه را گسترش دهند دانشگاه

 های خود باشند، تعیین کننده هستند.خواهند کارآفرین در رهیافتبلکه می

 هایها باید پستبرای دریافت امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

ینی یا کارمند ارشد که حداقل مسئول سازمانی همچون پروفسور کارآفر

دانشگاه هستند را داشته باشد. این افراد  کارآفرینی در سطح واحد/

 درگیر شوند. ،بایست در برنامۀ راهبردی طراحی آینده برای دانشگاهمی
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بایست سفیران کنند میهایی که پیرامون آینده تفکر میدانشگاه

ها را سامان دهند که بازخورد نیسمداشته باشند و نیز مکارا هم دانشجویی 

این بازخوردها تعدیل و سازگار  ۀها را برپایرا دریافت و راهبرد و دوره

ها گذارینمایند. ساختارهای کارمندی و دانشجویی ممکن است با سرمایه

 های تبادل داخلی مورد حمایت قرار گیرند.و دیگر پلتفورم
 

به آموزش را در همة  کارکنان رهیافتی کارآفرینانه نسبت -0

کنند و تنوع و نوآوری در آموزش و یادگیری را ها اتخاذ میبخش

 دهند.ارتقاء می

اندازی یادگیری کارآفرینی وجود دارند های بسیاری جهت راهرهیافت

هایی که تعهد به توان در یک دانشگاه اتخاذ نمود. در دانشگاهکه می

 های سنّتی ارائهنامهقط از طریق درسها فیادگیری کارآفرینی دارند، مهارت

های دیگر بسیاری جهت تولید پیامدهای یادگیری مورد شود؛ رهیافتنمی

شوند. داشتن یک محدوده مهم است زیرا به مدّنظر قرار گرفته می ،تقاضا

های گوناگون پرداخت. توان با رهیافتموضوعات متفاوت بهتر می

د. نکتۀ دهنهای گوناگون پاسخ مییوهدانشجویان نیز به شکل متفاوت به ش

کلیدی آن است که توانایی دانشجویان را برای تفکر و پاسخ کارآفرینی 

ها، های بسیاری وجود دارد مانند به کارگیری مربیفزونی داد. مثال

ای و غیره. افزون بر این، های زنده، یادگیری میان رشتهآزمایشگاه

های نوپا برای خودشان ندازی شرکتادانشجویان ممکن است خود به راه
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های مربوط به خود را داشته باشند و همچنین ها و پاداشاقدام کنند و رقابت

 اندازی نمایند.ها را راهها ممکن است سفیران کارآفرینی بوده و کلوبآن

ها باید آموزش برای دریافت امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

ها ارائه ها، در همۀ بخشای از شیوهگسترهکارآفرینی خود را از طریق 

 نیاز دارند. ۲دهند. کارکنان نیز به تعلیم و تربیت جهت ظرفیت سازی

 

رفتار کارآفرینی در سرتاسر تجربة دانشگاه، از خلق آگاهی و  -3

 شود.سازی حمایت میو پیاده ةها تا توسعبرانگیختن ایده

خارج برنامۀ  هایفعالیترفتار کارآفرینی در سراسر آموزش و در 

گیرد. بسیار مهم است که آموزش درسی، مورد تشویق و حمایت قرار می

در هر زمان که ممکن باشد به انجام “ واقعی”کارآفرینی را با کارآفرینان 

ها و های آموزش متنوعی شامل مطالعۀ موارد، بازیرساند و از شیوه

های نوپا و مطالعه سازی، گزارش تجربیات واقعی توسط شرکتشبیه

استفاده کرد. برای دریافت امتیاز باال  ،های کسب و کارپیرامون شکست

های در این شاخص، دانشگاه باید آموزش رسمی و غیررسمی و فرصت

 سلوک کارآفرینی ارائه دهد. یادگیری را جهت حمایت از سیر و

 

 بخشد.دانشگاه پیامدهای یادگیری کارآفرینی را اعتبار می -4

نهند، متعهد به هایی که یادگیری کارآفرینی را ارج میدانشگاه

                                                      
1 Capacity building 
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ی دروس کارآفرینی ابازنگری منظم، اعتبار دهی و روزآمد کردن محتو

ها باید هستند. برای دریافت امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

ها آموزش دهندگان به هایی را مستقر کرده باشند که توسط آنمکانیسم

مدهای یادگیری مورد انتظار را در رابطه با کارآفرینی )دانش، کارکنان، پیا

 ها( در همۀ سطوح آموزش تعیین نمایند.ها و شایستگیمهارت

های پیامدهای یادگیری بایستی در سطح دانشگاه، از طریق مکانیسم

دروس  و شدهی یابمناسب )برای مثال تعدیل سازی درونی و بیرونی( اعتبار

. دانشجویان باید درکی شفاف از پیامدهای قرار گیرنداعتباردهی  مورد نیز

 یادگیری به دست آمده را داشته باشند.

 

های بیرونی، یک جزء کلیدی در نفعآمیزی با ذیهمکاری و هم -9

 توسعة آموزش و یادگیری در یک دانشگاه کارآفرین است.

ری با یک منبع مهم ولی ناآشکار برای دانشگاه کارآفرین، همکا

های آن است. این شامل مشارکت با جامعه، نفعذی محیط بیرونی و

های بازرگانی، دولت محلی و دانش آموختگان های محلی، اتاقسازمان

آورد های بیرونی، ارتباطات جدیدی را فراهم مینفعاست. همکاری با ذی

توان در آموزش باشد که میو منبع مهمی برای تجربه و عمل می

ینی و حمایت خدماتی به کار برد. برای دریافت امتیاز باال در این کارآفر

های بیرونی نفعها باید همکاری و تماس منظم با ذیشاخص، دانشگاه

ها داشته و های آنبرقرار کرده و اطالعات روزآمد پیرامون مکان و فعالیت
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ا در ها رهایی داشته باشند که بتوانند تجربه و عمل آندر نهایت فعالیت

های نوپا یکپارچه آموزش کارآفرینی و ارائه خدمات حمایتی برای شرکت

 سازند.

 

 شود.نتایج پژوهشی در آموزش و تعلیم کارآفرینی ادغام می -6

برای روزآمد و تازه بودن، ارائه دهندۀ آموزش کارآفرینی نیاز دارد که 

ایج ست که نتبه صورت دائم مطالعه کند و به روز باشد. یک منظر مهم این ا

پژوهش کارآفرینی کنونی را در آموزش یکپارچه نمود. برای دریافت امتیاز 

ها باید کارکنان و آموزش دهندگان خود را باال در این شاخص، دانشگاه

های پژوهشی اخیر روزآمد نگه تشویق نمایند تا برنامۀ آموزشی را با یافته

 انش را تشویق کنند.ها همچنین باید تبادل درونی ددارند. دانشگاه
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 مسیرهایی برای کارآفرینان

 تصمیم به تعهد انجام کارآفرینی یک عمل واحد نیست بلکه یک

ه ها نیاز دارند کها کارآفرین باشند، آناست. برای اینکه دانشگاه فرآیند

مسیرهایی که کارآفرینان آینده )کارکنان و دانشجویان( از ایده تا رشد در 

 بایست طیّ نمایند را مورد حمایت قرار دهند.بازار یا تا ایجاد اشتغال می

 آیندرف داخلی منحصر به دانشگاه نیست بلکه یک فرآیند این فقط

های بیرونی و درونی و های الزم به فرصتیابیگرا است که دستکثرت

برای بیاناتی را چهارچوب راهنما، از سازد. این بخش خبرگی را فراهم می

 ۀحرف ۀرا در راه توسع ۲“کارآفرینان درونی”هایی که تمایل دارند دانشگاه

شدن مورد حمایت را در راه به سوی کارآفرین  2“افراد بنگاه کار”خود یا 

 دهد.ارائه میقرار دهند، 

 

های دانشگاه، آگاهی پیرامون ارزش و اهمیت توسعة توانایی -1

 دهد.کارآفرینی را در میان کارکنان و دانشجویان ترقی می

ها و تسهیالت کارآفرینی بر روی فراهم آوردن فرصت ۀاغلب توسع

های الزم، تا افراد از ایده به عمل تمرکز دارد و نه دادن الهام و ایجاد انگیزه

حرکت کنند. بنابراین خلق آگاهی گسترده در میان کارکنان و دانشجویان 

های کارآفرینی، ها و مهارتای از تواناییگستره ۀپیرامون اهمیت توسع

هایی ملکرد مهم یک دانشگاه کارآفرین است. این فقط پیرامون تواناییع

                                                      
1 Intrapraneurs 
2 Enterprising individuals 
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کنند نیست بلکه به های کسب و کار جدید را حمایت میکه ایده

شغل و حرفه را هدف قرار  ۀهایی که استخدام پذیری و توسعتوانایی

گردد. این موضوع به خلق ارزش در بسیاری از دهند نیز باز میمی

نگرد. برای دریافت امتیاز باال در این گون جامعه میهای گوناگستره

شاخص، دانشگاه باید نهال ترقی آگاهی پیرامون این موارد را در همۀ 

 بکارد. ا و در میان همۀ کارکنان دانشگاههدانشکده

 

 دانشگاه به صورت فعال، افراد را برای به کارآفرین شدن -0

 کند.تشویق می

های سودمندی آفرینی، دانشگاه باید اول از همهبرای تشویق رفتار کار

ها را برجسته سازد و سپس این ها و جستجوی فرصتتوانمندی ۀتوسع

ها دنبال نماید. برای دریافت امتیاز باال در امر را با تشویق ربودن فرصت

این شاخص، دانشگاه باید کارکنان و دانشجویان را تشویق کند که 

 هاییای از مکانیسمها را از طریق گستردهمهارت مجموعۀ عقاید، رفتارها و

 که برازندۀ هر فرد است توسعه دهد.

 

 کند.های تجربة کارآفرینی را فراهم میدانشگاه فرصت -3

مجموعه  ۀهای توسعهنگامی که کارکنان و دانشجویان از سودمندی

ا ر عقاید و رفتارهای کارآفرینی به ادراک نائل گردیدند و راه کارآفرینی

کارآفرینی را فراهم آورد. این  ۀهای تجرببرگزیدند، دانشگاه باید فرصت
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هایی است که شامل در معرض قرار دادن کارکنان و دانشجویان با محیط

های کارآفرینی را مهارت ۀهایی که توسعها شانس برخورد با چالشآن

یم لممکن است شامل تع فرآیند . همچنین ایننیز استنمایند تشویق می

و آموزش کارکنان، حضور کارآفرینان مقیم که آموزش را به عهده داشته 

یابند، دسترسی به مسائل حیات و با کارکنان و دانشجویان همجوشی می

ها و دیگر ابزار برای درک جایگاه و موقعیت نیز واقعی، همچنین پاداش

غام شوند دهای وابسته به بنگاه اهای آموزشی باید با فعالیتباشد. فعالیت

تا این تضمین را فراهم آورند که کارآفرینان به اندازۀ کافی برای خلق 

ها از قرار اند و نیز اینکه آنهای نوپا از طریق آموزش آماده شدهشرکت

 گیرند.اند، مورد حمایت قرار میدادن در عمل آنچه یاد گرفته

 

ی هاها، جهت حرکت از ایدهدانشگاه حمایت افراد و گروه -4

 آورد.کارآفرینانه به عمل را فراهم می

داشتن ایده فقط یک گام به سوی کارآفرین شدن است. برای تبدیل 

 ای از خدمات حمایتیها را با گسترهایده به عمل، دانشگاه باید افراد و گروه

ها مورد حمایت قرار دهد. برای دریافت امتیاز باال در این شاخص، و فرصت

 ۀایت را از فاز پیش شرکت نوپا تا فاز رشد توسعیک دانشگاه باید حم

شبکه و  ۀکسب و کار فراهم آورد. این حمایت برای مثال شامل توسع

های نوپا و دانشگاه باید شرکت ،شود. افزون بر اینگری نیز میمربی

 تر پیوند دهد.های خود را با اکوسیستم کارآفرینی گستردهکمپانی
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 اهیان و پرسنل صنعتیگری به واسطة دانشگمربی -9

آموزش از طریق مربی یک یادگیری مؤثر و ابزار حمایتی کسب و کار 

های کارآفرینی که دانشجویان به توان جهت تقویت مهارتاست که می

سازی دانشجویان و کارآفرینان تحت به کار برد. جفت ،انددست آورده

نیز  ب و کار وهای موفقیت در کسدار، شانستحصیل با کارآفرینان تجربه

خدمات حمایتی دیگر را افزایش خواهد داد. برای دریافت امتیاز باال در 

ها باید خدمات آموزش توسط مربی را در دسترس این شاخص، دانشگاه

توانند ها میدانشجویان و کارآفرینان تحت تحصیل قرار دهند. مربی

های ا مربیآموزش دهندگانی باشند که دارای تجربۀ کارآفرینی بوده و ی

ی هااند. دانشگاهکسب و کاری باشند که توان خود را وقف این کار کرده

 ند.کنکارآفرین، از دانش آموختگان خود به عنوان مربی نیز استفاده می

 

گذاری خصوصی برای کارآفرینان دانشگاه دسترسی به سرمایه -6

 نماید.بالقوۀ خود را تسهیل می

دسترسی تسهیل شده به سرمایۀ خصوصی برای دانشجویان و 

با  وندبرای پیها، کارآفرینان فوق لیسانس به باال، جهت کمک به دانشگاه

 باشد. برایضروری می ،یک اکوسیستم کارآفرین ۀصنعت جهت توسع

ازی سها باید رویدادهای شبکهدریافت امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

دهی کنند تا بدین طریق ارآفرینان در حال پیدایش سازمانخود را برای ک

ها بتوانند با سرمایه گذاران مالقات داشته باشند. همچنین باید آن
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گذاری نیز که برای کارآفرینان در حال جوانه زدن، رویدادهای سرمایه

گذاران عرضه دارند های خود را به سرمایهآفرینند تا ایدههایی را میفرصت

دانشگاه باید کارکنان، دانشجویان،  ،این امان دهند. افزون برنیز س

های ها جهت یافت فرصتکارآفرینان فوق لیسانس به باال را با کمک به آن

 گذاری توسط بخش خصوصی مورد حمایت قرار دهد.سرمایه

 

دانشگاه دسترسی به تسهیالت مرکز رشد کسب و کار را  -1

 کند.فراهم می

تواند توسط کار یک ابزار مهم است که میمرکز رشد کسب و 

های نوپا و زایشی و نیز ایجاد پیوند با ها جهت حمایت از شرکتدانشگاه

، ایصنعت به کار رود. مراکز رشد، اغلب مکان رایگان یا به صورت یارانه

ها، تسهیالت پژوهشی و خدمات فناوری اطالعات، دسترسی به آزمایشگاه

کنند. برای تربیت و دسترسی مالی را فراهم میمربی، آموزش کارورزی، 

ها باید دارای مراکز رشد فعال دریافت امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

باشند که این خدمات را فراهم آورده یا به کارکنان، دانشجویان و 

کارآفرینان فوق لیسانس به باال، در دسترسی به تسهیالت بیرونی که این 

 .کنندکمک  ،آورندفراهم میها را گونه حمایت
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 کسب و کار جهت تبادل دانش -ارتباطات بیرونی دانشگاه 

ا، هنفعای از ذینشان داده شده است که درگیر نمودن فعال گستره

. شودهای موفق کارآفرین محسوب مییک عامل کمک کننده در دانشگاه

ابی یدر دست ایجاد و پایدار نمودن ارتباطات با همکاران و شرکای کلیدی

 نینهمچبه پتانسیل کامل یک دانشگاه، کارآفرینی در پژوهش، آموزش و 

ضروری است. چندین شیوه برای  های دیگر مأموریت سوم دانشگاهفعالیت

ارتباط با محیط خارجی مانند ایجاد ارتباطات با بخش عمومی، مناطق، 

رد. محرک ای و غیره وجود داکسب و کار، دانش آموختگان، پیکرۀ حرفه

 اصلی این تعهد، تالش جهت خلق ارزش برای دانشگاه و جامعه است.

 

دانشگاه متعهد به ایجاد همکاری و تبادل دانش با صنعت،  -1

 جامعه و بخش عمومی است.

ها باید ارزش باالیی را در امر تبادل دانش، از طریق همکاری دانشگاه

اال در این شاخص، تبادل و مشارکت برقرار نمایند. برای دریافت امتیاز ب

 دانش باید بخشی از سیاست دانشگاه باشد.

هایی پیرامون اینکه هر تیپ از ارتباطات این سیاست باید راهنمایی

توان شکل و با صنعت، بخش عمومی و خصوصی و غیره را چگونه می

سازی هایی برای هماهنگارائه دهد. این شامل مکانیسم ،مدیریت نمود

 شود.نیز میاین ارتباطات 
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ای از دانشگاه در مشارکت و ایجاد ارتباطات با گستره -0

 دهد.ها، خود را به صورت فعال نشان مینفعذی

های چندگانه را نفعشدن ذی ارزش درگیر های کارآفرین،دانشگاه

کنند. جهت دریافت امتیاز باال در جهت حمایت از کارآفرینی درک می

ها درگیر شود که برای ای از مشارکتگستره این شاخص، دانشگاه باید در

های ، بنگاهSMEای و محلی، های منطقهمثال پوششی از سازمان

 شود.اجتماعی، مدارس، دانش آموختگان و کارآفرینان را شامل می

 

های علم و فناوری و دانشگاه پیوند قوی با مراکز رشد، پارک -3

ها جهت تبادل فرصتدیگر اقدامات مبتکرانة بیرونی که در خلق 

 برقرار نموده است. ،کنندپویای دانش تالش می

ای را به واسطۀ ایجاد ارتباطات با توانند ارزش افزودهها میدانشگاه

مدار مانند محیط بیرونی خود خلق نمایند. بسیاری از ساختارهای دانش

ها را احاطه ممکن است دانشگاه ،فناوری های علم ومراکز رشد و پارک

هایی برای برجسته نمودن و رده باشند و دانشگاه باید مکانیسمک

اندازی کند. برای دریافت امتیاز باال سودمندی از دانش اکتساب شده را راه

 ۀها باید یک سیستمی را برقرار نمایند که اجازدر این شاخص، دانشگاه

د. ر نمایپذیهای علم و فناوری را امکانهای پارکدانش و ایده ۀباروری بهین

ها، ها و سخنرانینامهفراهم آوردن فضاهای باز برای همکاری، ارائه درس
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ها و دیگر های مشترک، مالقات در میز صبحانهدهی کارگاهسامان

توان از این گونه اقدامات نام برد. ها را میسازی و فرصترویدادهای شبکه

د داشته باشد. بایست یک جریان از مردم و دانش در هر دو مسیر وجومی

ها ممکن است عالئق مالی و مدیریتی مستقیم در همچنین دانشگاه

ای از های علم و فناوری و مراکز رشد داشته باشند که گسترهپارک

 گیرد.برمی مشارکت تا مالکیت را در

 

هایی را برای کارکنان و دانشجویان جهت دانشگاه فرصت -4

حیط بیرونی و کسب و کار های کارآفرینی با ممشارکت در فعالیت

 کند.فراهم می

حیط تر را با مکارکنان و دانشجویان باید فرصت درگیر شدن گسترده

های کارآفرینی داشته باشند. برای دریافت ای از فعالیتبیرونی، در گستره

های تبادل دانش و امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه باید از مکانیسم

تواند با ابزارهای مایت کند. این کار را میهمکاری با محیط بیرونی ح

و  ۲های یادگیری(رسمی همچون برگزاری برنامۀ آموزشی فعال )کارخانه

و دیگر  ۴ایهای میز صبحانهیا غیررسمی از طریق کلوب ۱دورۀ انترن شیپ

 های اجتماعی انجام داد.ها و گردهماییفعالیت

 

                                                      
1 Learning factories 
2 Internships 
3 Breakfast Clubs 
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ن و دانشجویان را جایی کارکنادانشگاه به شکل ویژه، جابه -9

 دهد.میان محیط دانشگاه و محیط بیرونی مورد حمایت قرار می

جایی کارکنان و دانشجویان مکانیسم مهم ویژه برای تبادل دانش، جابه

های آموزش و تبادل های انترن شیپ و برنامهاست. این شامل برگزاری دوره

ها نیاز دارند گاهدانش است. برای دریافت امتیاز باال در این شاخص، دانش

جایی کارکنان و دانشجویان با هایی را برای حمایت از جابهکه مکانیسم

ست ها موجود امحیط بیرونی داشته باشند. تعدادی از انواع گوناگون رهیافت

 ها بیش از مابقی، حالت رسمی دارند.که تعدادی از آن

 

های پژوهشی، آموزشی و صنعت )جامعة دانشگاه، فعالیت -6

 ،دهد تا بر همة اکوسیستم دانشتر( را به یکدیگر پیوند میگسترده

 اثر بیافریند.

دانش خلق شده از پژوهش، صنعت، آموزش، کارآفرینان و جامعۀ 

در اندرون محیط دانشگاه جذب شود. که الزم است  ،ترگسترده

اندازی شوند که دانشگاه بتواند اطالعات و بایست راههایی میمکانیسم

تر جذب نماید. در آموزش، برگزاری ه را از اکوسیستم گستردهتجرب

های اسمی دانشگاهی کسب و کار، شیپ، اهدا جایگاههای انترندوره

های آموزشی از این نوع اقدامات سخنرانان مدعو و یا ایجاد فرصت

توان به ایجاد مشارکت توانند باشند. از این اقدامات در پژوهش میمی
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راردادهای کاری، کسب دانش نوین از پیکرۀ آموزش و همکاران، عقد ق

هایی شفاف برای بهره دانشگاه باید مکانیسم چنینغیره را برشمرد. هم

 های کارآفرینی با شرکای تجاری صنعتی داشته باشد.برداری از فرصت
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 المللیدانشگاه کارآفرین به عنوان یک نهاد بین

سطوح، به عنوان یکی از المللی در همۀ دارا بودن یک منظر بین

شده است. همچنان که  محسوبهای یک دانشگاه کارآفرین ویژگی

های راهبردی یکپارچه فرآیند ای درالمللی شدن، به صورت فزایندهبین

ای را ها ضروری است که بتوانند تصمیمات آگاهانهبرای دانشگاه ،گرددمی

آیی برپایۀ اهداف پیرامون مسیر نهادی و نیز ارزیابی و فزونی در کار

المللی اتخاذ کنند. برای یک های بینای از فعالیتگوناگون در گستره

امّا  الملل نباشد؛دانشگاه امکان ندارد که بتواند کارآفرین شود ولی بین

 المللی باشد.بین ،تواند بدون اینکه کارآفرین باشددانشگاه می

 المللی بر رویدر این بخش، تعدادی از بیاناتی که اثر محیط بین

های جدید نخبگان، فرصت ۀهای کارآفرینی آموزش، پژوهش، توسعجنبه

 شوند.بازگو می ،دهندو فرهنگ را بازتاب می

 

المللی شدن، یک بخش کلیدی در راهبرد کارآفرینی بین -1

 دانشگاه است.

ی المللی، میان فرهنگی یا جهانالمللی شدن، فرآیند ادغام بُعد بینبین

ها، در درون مقاصد، عملکردها یا ارائه مقولۀ آموزش است. اکثر دانشگاهبودن 

المللی دارند. برای دریافت امتیاز باال در این شاخص، یک راهبردهای بین

المللی دانشگاه باید تضمین نماید که تعهدات برقرار شده در استراتژی بین

 هند.توانند اهداف کارآفرینانۀ دانشگاه را بازتاب دسازی می
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المللی کارکنان و جایی بیندانشگاه به صورت آشکار، از جابه -0

 کند.( حمایت میPhDدانشجویان )شامل دانشجویان 

های کارآفرین نیز به صورت با جذب کارکنان و دانشجویان، دانشگاه

ند. کنجایی کارکنان و دانشجویان خود استقبال و حمایت میفعال از جابه

ریق جایی از طباال در این شاخص، دانشگاه باید از جابه برای دریافت امتیاز

ا و به هورای دریا هایی تحصیلی، انترن شیپالگوهای تبادلی، کمک هزینه

ها و تر دیگر حمایت کند. مشوقجایی گستردههای جابهکارگیری برنامه

 المللی لحاظ شوند.جایی بینها نیز باید در برنامۀ جابهپاداش

 

در جستجو و جذب کارکنان کارآفرین )شامل دانشگاه  -3

 المللی است.ها( و بین PhDآموزش، پژوهش و 

المللی دانشگاه باید به صورت آشکار، برنامۀ کارکنان کارآفرین و بین

ای برای استخدام هایی ویژهممکن است پیشران ه باشد. دانشگاهرا داشت

ی را توسط دفتر مرکزی، و منابع PhDهای المللی برقرار کرده و برنامهبین

ه ای باشند کها باید به گونهدهی نماید. استخدامبرای این منظور سازمان

 با نیازهای دانشگاه همخوانی داشته باشند.

 

المللی سازی را در رهیافت آموزشی خود نشان دانشگاه، بین -4

 دهد.می

های جدید برای آموزش و یادگیری در محیط دسترسی به ایده
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تواند توانایی دانشگاه را در رقابت در بازار جهانی افزایش ملل، میالبین

ها باید محیط آموزش دهد. برای دریافت امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

 تواند شاملو یادگیری مناسب با مخاطب جهانی را داشته باشند. این می

ور، کالس در ابعاد جهانی، تحصیل در خارج از کش ۀهای برپایفعالیت

 المللی و انترن شیپ باشد.تبادالت بین

 

های آن به صورت فعال در ها و دانشکدهدانشگاه، بخش -9

 کنند.المللی مشارکت میهای بینشبکه

از اجزاء مهم نهادهای کارآفرین  ،المللی راهبردیمشارکت بین

ها تنها پیرامون قراردادهای کاغذی نیستند بلکه باید به صورت هستند. این

های آموزش و پژوهش کامل، مشارکت عملکردی را در سراسر گستره

)برای کارکنان و دانشجویان( شامل شوند. برای دریافت امتیاز باال در این 

، المللیهای بینها باید پیوندهایی را با دیگر شبکهشاخص، دانشگاه

های نوآوری دانشگاهی و مشارکت دو طرفه با دیگر نهادها داشته خوشه

اندازی شده باشند ند. همچنین ممکن است ساختارهای حمایتی راهباش

های ارتباطی را مدیریت نمایند. این ممکن است موجب رشد که این شبکه

های مشارکتی و درجات تحصیلی دوگانه و مشترک شود. تعدادی برنامه

ود المللی خها و دانش آموختگان بینها، مشارکتها باید از شبکهدانشگاه

ند مبازخورد به دستور کار آموزش، پژوهش و یادگیری دانشگاه بهرهجهت 

  شوند.
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 گیری اثرگذاری دانشگاه کارآفریناندازه

 ۲تر، نیاز به درک اثرگذاریران خلق دانشگاه کارآفرینزمینۀ پیش

های گوناگونی از اثرگذاری وجود دهند. گونهتغییراتی است که روی می

ای از اثرگذاری ها را بجوید که گسترهدارند که دانشگاه ممکن است آن

های درونی نفعها بر روی ذیشود. اثرگذاریمحلی تا جهانی را شامل می

های نفع)دانشجویان، دانشجویان فوق لیسانس به باال و کارکنان( و نیز ذی

 آیند.ها و کل جامعه( فرود میبیرونی )کسب و کار محلی، سازمان

ها، توسعه نیافته است. اکثریت گیری اثرگذاری در دانشگاهاندازه

و پیامدهای  IPهای زایشی، ها در ادبیاتی که مربوط به شرکتگیریاندازه

ی هارنامهها به بگیریشوند و در این اندازهیافت می ،باشندپژوهشی می

 ۀکارآفرینی دانشجویان فوق لیسانس به باال، نگهداری نخبگان، توسع

ه خوبی تر، بهای استراتژی کارآفرینی گستردهاقتصاد محلی و یا اثرگذاری

سایی هایی را مورد شنانگریسته نشده است. بنابراین در این بخش، گستره

 ی قرار دهد.گیرکه دانشگاه تمایل دارد مورد اندازه یمدهقرار می

 

 کند ودانشگاه اثرگذاری راهبرد کارآفرینی خود را ارزیابی می -1

 باشد.می گوپاسخ ،این راهبرد نیز به تغییر

 کندهای عملیاتی دانشگاه را تغذیه میداشتن یک راهبرد که فعالیت

ندی بها و تزریق این اطالعات به ترکیبمهم است. درک اثرگذاری فعالیت

                                                      
1 Impact 
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باشد. برای دریافت امتیاز باال در این شاخص، تر میمهم ،دیبرنامۀ راهبر

ها بر دستور کار یک دانشگاه باید نشان دهد که شواهدِ اثر فعالیت

کند و این شواهد نیز به صورت فعال به کارآفرینی خود را گردآوری می

صورت ابزاری جهت بازتاب و بازنگری در راهبرد و مأموریت دانشگاه به 

 ند.روکار می

 

دانشگاه سطح درگیری خود را در آموزش کارآفرینی و  -0

 کند.یادگیری ارزیابی می

های آموزشی شود باید در ارتباط با دورهچنانچه ارزیابی انجام می

های آموزشی برگزار شده توسط دانشکدۀ برای مثال دوره) توصیف شده

اه شاخص، دانشگکسب و کار( قرار گیرد. برای دریافت امتیاز باال در این 

باید سطح درگیری با برنامۀ آموزش و یادگیری کارآفرینی در سرتاسر 

ها را ارزیابی کرده و نتایج را مورد مقایسه و یافته را هاها و بخشدانشکده

های رحها و طبرابرسازی نماید و تضمین کند که نتایج نیز در نوسازی دوره

 یابد.کارکنان بازخورد می ۀتوسع

 

شگاه به صورت منظم، اثرگذاری آموزش و یادگیری دان -3

 کند.کارآفرینی را ارزیابی می

های های کارآفرینی به همۀ پتانسیلبرای تضمین اینکه فعالیت

ها بایستی به صورت منظم مورد پایش اند، این فعالیتخودشان نایل شده
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ان گکافی نخواهد بود که شرکت کنند ،و بررسی قرار گیرند. با این وجود

گیری نمود؛ پایش و بررسی ها را اندازهرا شمرده و سطح رضایتمندی آن

باید تغییرات را در انگیزش شرکت کنندگان و سطح شایستگی و قابلیت 

های آموزش کارآفرینی به دست هایی را که از طریق فعالیتمهارت

گیری نماید. برای دریافت امتیار باال در این شاخص، اندازه ،آورندمی

دانشگاه باید اثرگذاری آموزش کارآفرینی را در فازهای گوناگون 

هایی پس از آزمون( های آموزش کارآفرینی )آغاز، پایین، زمانفعالیت

گیری کند تا تصویر دقیقی از اثرگذاری که آموزش کارآفرینی داشته اندازه

 است به دست آورد.

 

دانش های تبادل دانشگاه، پایش منظم و بررسی فعالیت -4

 دهد.دانشگاه را انجام می

د، رسبرای تضمین اینکه تبادل دانش به پتانسیل کامل خود می

ها باید به صورت منظم پایش شوند و از های همراه و فعالیتمکانیسم

منظرهای درونی و بیرونی نیز بررسی گردند. برای دریافت امتیاز باال در 

ای های موفقیت تعریف شدهها الزم دارند که شاخصاین شاخص، دانشگاه

ن های درونی، ایگیریرا در رابطه با تبادل دانش داشته باشند. برای اندازه

ای هها، ایدههای زایشی، پتنتهای نوپا و شرکتباید شامل تعداد شرکت

 های بیرونی، اینگیریپژوهشی نوین و ارتباطات جدید باشد. برای اندازه

ری ادراک یافته دانشگاه بر روی محیط پایش باید شامل ارزش و اثرگذا
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های نوپا را به صورت دانشگاه، اثرگذاری حمایت از شرکت -9

 دهد.منظم مورد بررسی و پایش قرار می

های نوپا را به صورت های حمایتی شرکتبسیار مهم است فعالیت

نزدیک مورد پایش و ارزیابی قرار داد تا تضمین شود که گونه و کیفیت 

اند و نیز تضمین شود ها فراهم شدهحمایتی که مورد لزوم است، برای آن

ی اند. پایش و بررسها ارائه شدهها به مؤثرترین شیوه به آنکه این فعالیت

بایستی به صورت منظم بوده و از یک دستورالعمل سخت تبعیت نماید. 

ها باید نه تنها تعداد برای دریافت امتیاز باال در این شاخص، دانشگاه

های حمایتی ها از برنامهشرکت کنندگان و میزان رضایتمندی آن

به  آغاز هایی کهگیری کنند بلکه باید تعداد بنگاهاندازهرا های نوپا شرکت

نوپا را نیز در این  هایهای حمایتی از شرکتکار کردند و نقش برنامه

گیری بگنجانند. پایش و ارزیابی باید پس از کامل شدن فعالیت اندازه

گیری اثرگذاری خدمات حمایتی و نیز سپس در زمانی دیگر با اندازه

 انجام شود. ،حمایتی بر روی موفقیت کسب و کارهای نوپا
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