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 چكيده
 مدل اين هایرانپيش ترينعمده از اقتصاد و جامعه طبيعي هایمحيط است. شده ارايه کمبل و انيسکاري توسط گانهپنج مارپيچ مدل

 امعهج و دانشگاه صنعت، دولت، )همگرايي چهارم نسل دانشگاه دانشگاه(، و صنعت دولت، )همگرايي سوم نسل دانشگاه هستند. نوآوری

 مارپيچ ه،گان سه مارپيچ قالب در ترتيب به زيست(، ومحيط مدني جامعه دانشگاه، صنعت، دولت، )همگرايي پنجم نسل دانشگاه و مدني(

 صورت به توانمي را پنجم نسل دانشگاه برجسته هایويژگي کمبل، و کاريانيس هایديدگاه طبق بر کنند.مي کار گانهپنج ومارپيچ چهارگانه

 چهارچوب 3 مد قالب در دانش توليد به بوده، جامعه طبيعي محيط به حساس نظام اين که نمود سازیمفهوم بنيان دانش نوآوری نظام يک

 رقابت با مانأتو در همكاری اکوسيستم يک ،قرارداده حمايت مورد را گوناگون هایپارادايم زيستي هم و تكاملي هم پرداخته، دانش توليد

 بخشد.مي ارتقا را دانش دمكراسي و داده شكل دانش مديريت برای

 زيست محيط دانش، ساالری مردم دانشگاه، نوآوری، گانه،پنج مارپيچ :کليدی واژگان
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 مقدمه

 مسیر که دوم( نسل )دانشگاه تحقیقاتی یهادانشگاه

 و دادند قرار خود کار ۀسرلوح در را پژوهش و آموزش

 به و داشته پراکنش جهان جای همه در نیز اکنونهم تا

 خطی صورت به که یاینوآور مُد از پردازندیم فعالیت

 که است آن معنای به این .کنندیم پیروی است،

 )دانشگاه هادانشگاه نوع این محیط در پایه یهاپژوهش

 علمی   یهارشته قالب در ،هادپارتمان در دوم(، نسل

 اکتشافات، نوع این در .شوندیم انجام تخصصی

 مراحل به بالفاصله هاآن نتایج که این بر مبنی اصراری

 جاری اقتصاد و جامعه برای مسئله حل و دانش کاربرد

 هاپژوهش این یهاافتهی که چند هر ندارد؛ وجود شوند،

 با وکارکسب جهان به خطی، صورت به توانندیم

 (.1) نمایند نفوذ زمان گذشت

 یانهیزم بر دانش تولید دانش، تولید 2 مُد در ،برعکس

 و ناهمگنی ای،فرارشته ماهیت و است استوار کاربردی

 نشان خود از را متنوع یاگونه آن، یافتگیسازمان

 را جامعه مسئلۀ حل دانش، مُد این که آنجا از .دهدیم

 اجتماعی، پاسخگویی است، داده قرار هدف

 دیتول در .داردیم بیان را کیفیت کنترل و پذیریبازتاب

 همگی تولید، و کاربرد اکتشاف، ،2 مُد صورت به دانش

 2 مُد در دانش تولید شیوة دارند. پوشانیهم یکدیگر با

 میان نزدیکی بسیار گفتمان و است یرخطیغ صورت به

 لحاظ، این از و ردیگیم انجام دولت و صنعت دانشگاه،

 سوم نسل یهادانشگاه در ،2  مُد در دانش تولید جایگاه

 (.2) است

 مفهوم محصول سوم نسل یهادانشگاه حقیقت، در

 توسط که است گانهسه مارپیچ نوآوری یهانظام

 استعارة شد. پیشنهاد (2000) لیدرزدورف و اتزکویتز

 صنعت، بخش سه بین که دارد این به اشاره مارپیچ

 هاچیمارپ از یکی نمایانگر یک هر که دانشگاه و دولت

 وجود دیکینز بسیار یافتگیوندیپ و گفتمان یک هستند

 گانه،سه مارپیچ قالب در نوآوری نظام هدف دارد.

 (.3) است بنیاندانش اقتصاد

 و دانش تولید میان ذاتی ارتباط پیچیدگی درک با

 از که چهارگانه مارپیچ قالب در نوآوری نظام نوآوری،

 توسط است پیشین مدل از ترگسترده مفهومی لحاظ

 در (Carayannis & Campbell) کمبل و کارایانیس

 مدل مفاهیم همۀ مدل این (.2) گردید ارائه 2009 سال

 امّا است؛ کرده یسازمفهوم خود در را گانهسه مارپیچ

 فرهنگ رسانه، مدنی، جامعۀ شامل که چهارمی مارپیچ

 و هنری یهاپژوهش انسانی، علوم و هنر عمومی،

 فزودها آن به است نیز انسانی علوم و هنر پایۀ بر نوآوری

 مارپیچ، این که دینمایم چنین سانبدین و است شده

 دولت و دانشگاه صنعت، کنار در را جامعه و انسان

 تولید منظر از دانش، ساالریمردم به و است رفته نشانه

 .دهدیم نشان خود از ویژه توجهی نیز نوآوری و دانش

 خلق یهاآذرخش توانیم مفاهیم این قلب در

 هنوز چند هر کرد. مشاهده را چهارم نسل یهادانشگاه

 ابراز و هضم برازندگی دنیا در دانشگاهی هیچ شاید

 توانیم امّا باشد نیافته را چهارم نسل دانشگاه مفاهیم

 یهادانشگاه از بسیاری 2030 سال تا که نمود برآورد

 تولید شکیب نمایند. گرایش سو این به سومی نسل

 صورت به 2 مُد با چهارم، نسل یهادانشگاه در دانش

 دنبال دانش، ساالریمردم از آکنده فضایی در ی،رخطیغ

 شد. خواهد

 فراوانی یطیمحستیز مسائل با امروزه انسان که آنجا از

 تمدن تواندیم زمین شدن گرم مسئلۀ و است روروبه

 افتیرهی در گذارد، اثر انسان بقاء بر و برود نشانه را وی

 و است شده داده نشان توجه زیستمحیط به پسامدرن،

 که ابدییم چندان دو اهمیت جا آن از موضوع این

 رد بدون فرهنگی، و اقتصادی رشد است شده آشکار
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 پذیرامکان زیست،محیط با انسانبر هم کنش  گرفتن نظر

 )همان جامعه طبیعی محیط رو، این از .باشدینم

 آن بر چهارگانه مارپیچ نوآوری مدل در که یاجامعه

 ینا بر است. اهمیت حائز بسیار بود(، شده یگذارهدف

 خود توسط نوآوری ۀگانپنج مارپیچ مدل اساس،

 که آنجا از (.4) گردید ارائه (2010) کمبل و کارایانیس

 اکولوژیک - اجتماعی گذار به گانهپنج مارپیچ مدل

 چنین ،دهدیم نشان توجه ساالریمردم و اقتصاد جامعه،

 یهاتیوضع و شرایط به مدل این که دیآیم نظر به

 باشد. حساس زیست،محیط و اکولوژیک

 تولید نوآوری، گانۀپنج مارپیچ مدل اساس بر واقع، در

 ستون بر )نوآوری(، دانش کاربرد و )پژوهش( دانش

 لمسائ به پرداختن البته دارد؛ قرار اجتماعی اکولوژی

 ل(مد پنجم مارپیچ عنوان )به اکولوژی و محیطیزیست

 نیست هاآن یدکنندگیتهد و ینیخطرآفر دید از فقط

 چنانچه مارپیچ، این در که است این بر فرض بلکه

 رد،گی صورت دیگر مارپیچ چهار با نزدیکی گفتمان

 بیشتر دانش خلق برای را یابالقوه یهافرصت توانیم

 برای نهایت در که آورد فراهم ترگسترده نوآوری و

 پویا مدل این در باشند. آفرین فرصت بنیان،دانش اقتصاد

 میان افزاییهم و گفتمان شاهد ما پیچیده، بسیار و

 هستیم. ساالریمردم و جامعه اقتصاد،

 نوآوری، نظام گانۀپنج مارپیچ محوردانش مهم سازمان

 3 مُد از نوآوری و دانش تولید برای که است دانشگاهی

 لکمب و کارایانیس توسط نیز 3 مُد مفهوم .کندیم استفاده

 بنیاندانش پیشرفتۀ اقتصادهای و جوامع برای (2006)

 مدهای یی(گراکثرت) پلورالیسم بر 3 مُد شد. ارائه

 گذاشته بنیان (هامیپارادا) نوآوری و دانش تولید گوناگون

 تنوعی تکاملیهم و یزیستهم معنای به این و است شده

 مارپیچ فضای در دانش تولید و نوآوری یهامیپارادا از

 تکاملی،هم و یزیستهم این طی در که است گانهپنج

 دهدیم روی هامیپارادا برای نیز متقاطع و متقابل یادگیری

 کوهن، نظریۀ طبق بر و مفهوم این اساس بر (.2)

 دیگر ،دانش دیگر پارادایم با دانش پارادایم یک جایگزینی

 یهامیپارادا بلکه ردیگینم انجام مطلق صورت به

 ،گانهپنج مارپیچ نوآوری نظام در توانندیم دانش گوناگون

 گونهنیا ساختار در واقع، در بیابند. تکامل و زیست هم با

 ساالریمردم» نوید توانیم که است یاینوآور نظام

 برتری و یریپذرقابت فضایی، چنین در داد. را «دانش

 دیسازگارمن ظرفیت با شدت به نوین، دانشی نظام یک

 دانش گوناگون مدهای یسازکپارچهی و ترکیب جهت آن

 و یافتگیتخصصهم تکاملی،هم طریق از نوآوری و

 انش،د دینامیک جریان و منبع در رقابت با توأمان رقابت

 داشت. خواهد بستگی

 ،«دانش ساالریمردم» اساس بر توانیم را دانش 3 مُد

 به نهادن ارج با که دانست 2 مُد و 1 مُد از ترکیبی

 و تنوع از آکنده فضایی ایجاد به منجر دانشی پلورالیسم

 به تواندیم که شودیم نوآوری و دانش در ناهمگنی

 سازگارمند، و ریپذانعطاف پیچیده، پویا، صورت

 کارگیری به سوی به را دانشگاهی پایۀ یهاپژوهش

 پایۀ بر دهد. سوق ،وکارکسب جهان عرصۀ در دانش

 3 مُد دانشگاه مدل کمبل، و کارایانیس ی،اهیفرض چنین

 دانش لیدتو نظام پیچیدة بسیار تیپ یک که دادند ارائه را

 چمارپی تپندة قلب عنوان به تواندیم که است یرخطیغ

 (.6 و 5) بپردازد نوآوری و دانش خلق به گانه،پنج

 زیست نوآوری نظام گانۀپنج مارپیچ در که 3 مُد دانشگاه

 ورزدیم اهتمام نوآوری و دانش تولید به 3 مُد با کندیم

 یک که مارپیچ این در دانشگاه نوع این زیست امّا

 شکل را پسامدرنی یکمی و بیست قرن زیستبوم

 را ییهایژگیو و کیفیات صفات، هاآن به ،دهدیم

 هانآ از بتوان که است آن از فراتر بسیار که بخشدیم

 در رو، این از نمود؛ یاد 3 مُد یهادانشگاه عنوان با فقط
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 و سوم نسل یهادانشگاه با یشناسپیت مقایسۀ مقام

 دهاستفا پنجم نسل دانشگاه عنوان از اینجا در ما چهارم،

 تولید نوین سازمان تیپ این تنها نه بتوانیم تا میکنیم

 کنیم مقایسه چهارم و سوم نسل یهادانشگاه با را دانش

 بپردازیم. نیز آن فردمنحصربه یهایژگیو به بلکه

 

 پنجم نسل دانشگاه هایرانپيش

 به مدرس دو توسط «نوآوری ملّی نظام» مفهوم

 نلسون و (1992) (Lundvall) لوندوال هاینام

(Nelson) (1993) رهیافت، این شد. داده توسعه 

 یسازمفهوم ملّی، سطح در جامعه، متن در را نوآوری

 و «منبع ترینبنیادی» دانش، لوندوال، نظر از کند.می

 ینا است. مدرن اقتصاد در «فرایند نیترمهم» یادگیری

 گنجاند: عنصری سه معادلۀ یک در توانمی را گزاره

 آن از استفاده و کاربرد در را دانش نوآوری (1

 اغلب یا همیشه کاربردی دانش (2 کند؛می ترجمان

 راستای در است ممکن بالقوه( شکل به حداقل یا )و

 (3 شود؛ استفاده اقتصادی مقاصد جهت و اقتصاد

 دانش دتولی و دانش خلق )بالقوه( نیز نوآوری بنابراین

 (.4) نمایدمی تبدیل اقتصادی هایفعالیت به را

 برای گانهسه مارپیچ نوآوری مدل معادله، این پایۀ بر

 توسط «دولت - صنعت - دانشگاه» میان ارتباط

 & Etzkowitz) لیدزدورف و اتزکویتز

Leydesdorff, 2000) نمایانگر که شد گذاشته پایه 

 کارگیری به و دانش خلق برای مرکزی و پایه مدل

 مدل قلب در که گانهپنج مارپیچ مدل باشد.می دانش

 2010 سال در است، یافته تکامل چهارگانه مارپیچ

 نتیس مفاهیم که گردید ارائه کمبل و کارایانیس توسط

 دیگر عناصری و سازدمی متحول را نوآوری ملّی نظام

 تکامل و رشد شکبی افزاید.می پیشین هایمدل به را

 اکوسیستم در که است ییهارانشیپ مدیون مدل این

 بطن در اند.شده هویدا یکم و بیست قرن نوآوری

 پسامدرن نوآوری ملّی نظام یک گانه،پنج مارپیچ مدل

 و هادانشگاه آن محرکۀ قوة که گرددمی خلق

 هستند. پنجم نسل عالی مؤسسات

 نسل چنین بنیادین هایویژگی درک برای

 ملّی نظام یهارانشیپ از تا داریم نیاز ما هاییدانشگاه

 گانهپنج مارپیچ مدل قالب در پسامدرن نوآوری

 یشناسختیر به نخست ما رو، این از بیابیم؛ آگاهی

 این که هاییستون به سپس و پردازیممی گانهپنج مدل

 اند،بوده آن اصلی رانشیپ و اندداشته استوار را مدل

 تولید 3 مُد» شامل عمدتاً هارانشیپ این پردازیم.می

 «دانش دموکراسی» و «اجتماعی اکولوژی» ،«دانش

 بومتسیز فضای شدن آکنده دیگر، زبان به باشند.می

 دانش، تولید 3 مُد بنیادی مفاهیم با پسامدرن اقتصاد

 شده موجب دانش، دموکراسی و اجتماعی اکولوژی

 و یافته ظهور گانهپنج مارپیچ مدل که است

 یابد. سیطره پیشین هایمدل بر

 

 پنجم نسل دانشگاه پاية مدل گانه؛پنج مارپيچ مدل

 مارپیچ مدل یعنی نوآوری و دانش پیشین مدل

 برای عالی آموزش اهمیت از آشکار، شکل به گانه،سه

 یدورز تأکید این بر باید امّا نمود یبردارپرده نوآوری

 با رابطه در را نوآوری و دانش تولید مدل، این که

 به نخست وهلۀ در بنابراین و بیندمی اقتصاد

 مارپیچ دیگر، زبان به و پردازدمی اقتصاد یسازمدل

 مارپیچ دهد.می شکل را «دانش اقتصاد» گانه،سه

 )جامعۀ جامعه از تریافزوده منظرهای چهارگانه،
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 به را 2دانشی( ساالری)مردم ساالریمردم و 1دانشی(

 این بر چهارگانه مارپیچ نوآوری نظام آورد.می ارمغان

 )اقتصاد اقتصاد و پایدار توسعۀ که ورزدمی اصرار

 جامعۀ و بنیاندانش اقتصاد تکاملیهم به بنیان(دانش

 مارپیچ دارد. نیاز دانشی ساالریمردم و دانشی

 و دانشی جامعۀ اندازهایچشم بر چهارگانه

 خلق توسعۀ و ارتقاء حمایت، برای ساالریمردم

 دتأکی )نوآوری( دانش کارگیری به و )پژوهش( دانش

 نه که داردمی روشن مارپیچ این همچنین ورزد.می

 هایدانشگاه به بلکه تجربی علوم هایدانشگاه به تنها

 نندهک تعیین نهادهای عنوان به نیز انسانی علوم و هنر

 نوآوری از حمایت و ارتقاء برای سازسرنوشت و

 یارشتهانیم پیوند حقیقت، در نگریست؛ ستیبایم

 برای را خالق و اساسی ترکیبی هنر، و ایفرارشته و

 آورد.می فراهم نوآوری از حمایت و ارتقاء

 3«اجتماعی اکولوژی» کلیدی مفهوم راستا، همین در

 میان طبیعت - جامعه یهاکنشبرهم به که است نهفته

 کمیسیون پردازد.می «مادی جهان» و «انسانی جامعۀ»

- اجتماعی الزم گذار 2009 سال در 4اروپایی

 ییک عنوان به تنها نه را جامعه و اقتصاد اکولوژیک 

 کی عنوان به بلکه بعدی مرحلۀ سترگ هایچالش از

 اقتصاد و جامعه پیشرفت و توسعه برای فرصت

 به گانهپنج مارپیچ مدل نمود. شناسایی بنیان،دانش

 و اقتصاد جامعه، اکولوژیک - اجتماعی گذار این

 نوآوری نظام رو، این از و دارد نظر ساالریمردم

 اکولوژیک رویدادهای به حساس گانه،پنج مارپیچ

 به را خود بنیان گانه،پنج مارپیچ دیگر، زبان به است.

                                                 
 Knowledge Society 

 Knowledge democracy 

 Social ecology 

 European Commission 

 Natural environment 

 دانش کاربرد و )پژوهش( دانش تولید درک جای

 گذارد.می اجتماعی اکولوژی بر )نوآوری(

 شدن گرم )مانند محیطیزیست موارد که چند هر

 نمایندمی گوشزد را توجه مورد هایموضوع جهانی(

 اند،داده قرار هدف را انسانی تمدن و انسانیت بقاء و

 موارد که است آن پی در گانهپنج مارپیچ

 به را تمرکز مورد اکولوژیکی و محیطیزیست

 با را کار این و نماید ترجمان بالقوه هایفرصت

 و دانش خلق برای اجتماعی یهارانشیپ شناسایی

 مارپیچ حقیقت، در رساند.می اتمام به نوآوری

 تعریف را بنیاندانش اقتصاد هایفرصت گانهپنج

 میان را «برد - برد» وضعیت یریگشکل و کندمی

 دهدمی قرار حمایت مورد نوآوری و دانش اکولوژی،

 ساالریمردم و جامعه اقتصاد، میان افزاییهم یک و

 تأکید که گونههمان میان، این در (.7) کندمی خلق

 که داشت دور ذهن از را این بایستنمی گردید،

 و گانهسه مارپیچ هایمدل پایۀ بر گانه،پنج مارپیچ

 یطمح» نام به پنجمی مارپیچ و است استوار چهارگانه

 را گانهپنج مارپیچ مدل کند.می اضافه را 5«طبیعی

 ایفرارشته لیوتحلهیتجز برای چهارچوبی توانمی

 اجتماعی اکولوژی و پایدار توسعۀ ی(ارشتهانیم )و

 در گانهپنج مارپیچ منظر، این از نمود. قلمداد

 دانش، چگونه” دهد: نشان که است آن جستجوی

 یکدیگر با طبیعی(، )محیط زیستمحیط و نوآوری

 (.4“)هستند؟ ارتباط در

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
is

m
j.2

3.
2.

16
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 31

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.52547/ismj.23.2.165
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1300-fa.html


 170گانة کارايانيس و کمبل /دانشگاه نسل پنجم بر پاية مدل مارپيچ پنج                 پور                                                   نبي

http://bpums.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گیرند.و تولید دانش قرار می گانۀ نوآوریمارپیچ پنجهایی که مورد پوشش ( گستره1شکل 

 

 هب را «طبیعی محیط» که است آن گانهپنج مارپیچ هدف

 و دانش هایمدل برای 6جدید ۀرسامانیز یک شکل

 جزء یک طبیعت، که ایگونه به کند وارد نوآوری

 شود. نوآوری و دانش خلق برای ارزهم و اساسی

 دتولی و دانش خلق فرایند برای ویژه به زیستمحیط

 انسانیت یبخشاتیح و بقاء در زیرا است؛ مهم نوآوری

 در است ممکن نیز زیستمحیط خود  و نموده عمل

 و آید کار به آینده در جدید سبز هایفناوری ساخت

 ادگیریی بیشتر طبیعت، از نیز بشر نوع خود  بایستمی

 زیستمحیط» مارپیچ، این در واقع در باشد. داشته

 زاءاج از «اجتماعی اکولوژی» و «پایدار توسعۀ» ،«طبیعی

                                                 
 A new subsystem 

 Eco-innovation 

 Eco-entrepreneurship 

 حقیقت، در (.8) بود خواهند دانش خلق و نوآوری

 توصیف (2010) کمبل و کارایانیس که گونههمان

 پایدار توسعۀ که آنچه گانه،پنج مارپیچ مدل اند،نموده

 بوم و 7نوآوری - بوم مفاهیم همچنین و دهدمی معنا

 به ما آیندة برای و کنونی موقعیت در را 8کارآفرینی

 (.4) کشدمی ترسیم

 عوامل» از فارغ گانهپنج مارپیچ عنصری جزء ترینمهم

 دانایی چرخش طریق از که است «دانش» منبع ،«انسانی

 یک در دانش و نوآوری به اجتماعی، یهارسامانهیز میان

 مارپیچ قرار این از یابد.می تغییر اقتصاد برای جامعه

 حد در را دانش تبادل و جمعی کنشبرهم گانه،پنج
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 به ،چیمارپ ستمیرسیز پنج این ۀواسطبه «ملت - دولت»

  کشد:می تصویر

 هادانشگاه آموزشی سامانه (1

 اقتصادی سامانۀ (2

 طبیعی محیط (3

 فرهنگ( و رسانه پایۀ بر )جامعه مدنی جامعۀ (4

 سیاسی سامانۀ (5

 تعیین همچنین و گانهپنج مارپیچ در پایداری تحلیل

 هر که دهندمی معنا را این پیشرفت، برای پایدار توسعۀ

 ده،ش توصیف (رسامانهیز) مارپیچ جزء پنج از جز یک

 دانشگاه و جامعه با پیوند در ویژه و الزمه قوة و اثر

 هستند. دارا را استفاده جهت

 

 

 

 
 گانههای چهارگانه و پنجمارپیچ کنش عناصررشد هوشمند برخاسته از برهم (2 شکل

 

 مدل یک گانه،پنج مارپیچ مدل کلی، فراگرد یک در

 نجپ پایۀ بر دانش منبع تبادل برای نظری و عملی

 یدارپا توسعۀ ارتقاء و خلق برای اجتماعی ۀرسامانیز

 یک زمانهم گانه،پنج مارپیچ مدل (.8) است جامعه

 پیچیدگی است. ایفرارشته و یارشتهانیم مدل

 برای که دارد داللت این بر گانهپنج مارپیچ ساختار

 به مارپیچ، اجزاء همۀ از جامع تحلیل یک درک

 )به طبیعی علوم از گستره، زوایای همۀ در نگرش

 انیانس و اجتماعی علوم تا طبیعی( محیط وجود دلیل

 نیاز اقتصاد(، و ساالریمردم مدنی، جامعۀ دلیل )به

 دنافزو با که کرد فراموش نباید صورت، هر در است.

 تمدیری عناصر به طبیعی( زیست)محیط پنجم مارپیچ

 و دانش دانش(، کارگیری به و انتشار و )خلق دانش

 به که شودمی تبدیل اینوآوری و دانش به نوآوری

 منظر از بود. خواهد حساس «اجتماعی اکولوژی»

 «جامعه» با نوآوری و دانش گانه،پنج مارپیچ در دیگر،

 را زیستمحیط و جامعه متن و شودمی یسازمفهوم

 (.4) گیردمی فرا خود در
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 شود.زیست اجتماعی نیز میگانه که شامل طبیعت و محیطتر مارپیچ پنجگسترة وسیع (3شکل 

 
 

 دانش توليد 3 مُد اول: رانپيش

 شوندمی قلمداد «دانش هایپارادایم» عنوان به 2 و 1 مُد

 رد دانش( کاربرد به نیز حدی )تا دانش تولید به که

 نظر دانشگاهی هاینظام و عالی آموزش مؤسسات

 تعالی» صورت به ،1 ُمد طبق بر کیفیت یا موفقیت دارند.

 به موضوع این 2 مُد در و شودمی نگریسته «دانشگاهی

 برای کارا و کارآمد سودمندی با 9مسئله حل صورت

 عالی، آموزش نظام ،3 مُد در شود.می سنجیده جامعه

 یا نظام صورت به عالی آموزش مؤسسات و دانشگاه

 خالقانه هایراه جستجوی در که شوندمی دیده سازمانی

 و دانش تولید گوناگون اصول یسازکپارچهی و ترکیب

                                                 
 Problem - Solving 

 هایرهیافت از دیگر، زبان به هستند؛ دانش کاربرد

 ودس ناهمگنی و تنوع به تشویق با 2 مُد و 1 مُد ترکیب

 و خالق سازمانی هایزمینه سانبدین و جویندمی

 ،3 مُد کنند.می خلق را نوآوری و پژوهش برای نوآورانه

 تشویق مورد را «خالق دانشی هایمحیط» یابیشکل

 عالی آموزشی نهادهای ،3 مُد با هادانشگاه دهد.می قرار

 انجام برای دانش، تولید مُد این با مربوط هاینظام و

 آماده ،«کاربردی هایزمینه در پایه هایپژوهش»

 (.7) باشندمی

 پارادایمی نقش دادن نشان و مبحث این کردن باز جهت

 است الزم ،3 تا 1 مُد از دانش تولید گوناگون هایگونه
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 دانش تولید انواع این هایویژگی تر،جزئی صورت به

 دهیم. قرار کنکاش مورد را

 

 
 

 مقایسۀ خطی نوآوری با مدل غیرخطی نوآوری (4 شکل

 

 هاییدانشگاه در دانشگاهی هایپژوهش سنتی، نگاه در

 پایه هایپژوهش بر و پردازندمی تجربی علوم به که

 در اغلب هادانشگاه این و شوندمی انجام دارند تمرکز

 و شوندمی یبندقالب آکادمیک هایبخش ماتریکس

 نوآوری و دانش عملی کاربرد به خاص و ویژه ایعالقه

 مُد» به دانشگاهی دانش مدل این دهند.نمی نشان خود از

 خطی مدل با همچنین 1 مُد است. مشهور دانش تولید «1

 که است صورت این به که دارد تطابق نوآوری

 به و شودمی انجام دانشگاه متن در پایه هایپژوهش

 هجامع سوی به دانشگاه، از بیرون به هاپژوهش این تدریج

 یهابنگاه و اقتصاد این آنگاه یابند.می انتشار اقتصاد، و

 را دانشگاهی هایپژوهش خطوط که هستند وکارکسب

 با نوآوری، و دانش کاربرد قالب در را هاآن و چینندبرمی

                                                 
 First-Then 

 بازارهای در تجارتی، و اقتصادی هایموفقیت خلق هدف

 قالب در گیرند.می کار به عالی، آموزش نظام از خارج

 10«آنگاه - نخست» ارتباطی توالی یک خطی، نوآوری

 )به نوآوری و دانش( )تولید پایه هایپژوهش میان

 دارد. وجود دانش( کارگیری

 «2 مد» نوین مفهوم با دانش تولید 1 مُد پایۀ بر درک

  همکاران و گیبونز توسط که دانش تولید

(Gibbons & et al) قرار چالش مورد شد پیشنهاد وی 

 یۀپا بر مسئله حل و دانش کاربرد بر 2 مُد است. گرفته

 قرار تشویق مورد را اصول این و ورزدمی تأکید دانش

 ،«ایفرارشته» ،«کاربردی زمینۀ در دانش تولید» :دهدیم
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 12اجتماعی پاسخگویی» ،«سازمانی تنوع و 11ناهمگنی»

 آن یکلید نکتۀ امّا ؛«کیفیت کنترل» و «13پذیریبازتاب و

 ینۀزم در دانش تولید بر تمرکز مجموعه این در که است

 هایمدل به آشکار هایارجاع ،2 مُد است. کاربردی

 هر در دهد.می قرار تشویق مورد و کرده بیان را نوآوری

 یرخطیغ هایمدل با نوآوری خطی مدل صورت،

 هایمدل در است. گرفته قرار چالش مورد نوآوری

 تولید میان بیشتری مستقیم پیوندهای نوآوری، یرخطیغ

 که گونهنیا به دارند وجود دانش کاربرد و دانش

 «آنگاه - نخست» صورت به نوآوری و پایه هایپژوهش

 2 مُد دارند. موازی و همسو ارتباط یک بلکه بود نخواهند

 و یرخطیغ نوآوری با همچنین که رسدمی نظر به

 باشد. داشته تطابق آن انشعابات

 ،«3 مد» عالی آموزش نظام یا عالی آموزش نهاد دانشگاه،

 هایوهشی که است نمایانگر را سیستم یا سازمان گونه یک

 تولید گوناگون اصول یسازکپارچهی و ترکیب خالقانۀ

 را (2 مُد و 1 مُد مثال، )برای دانش کارگیری به و دانش

 نیناهمگ و تنوع به تشویق با را کار این و کندمی جستجو

 برای خالقانه و نوآورانه سازمانی هایزمینه خلق نیز و

 اشاره که گونههمان و دهدمی انجام نوآوری و پژوهش

 انجام برای 3 مُد عالی آموزش نهادهای یا هادانشگاه شد،

 3 مُد شوند.می آماده «کاربردی زمینۀ در پایه هایپژوهش»

 (.9) است یرخطیغ نوآوری کیفیات حاوی همچنین

 شامل که است چیزی آن ی،سازمفهومباز برای 3 مُد

 خلق، برای 14«دانش هایخوشه» و «نوآوری هایشبکه»

 زیستبوم 3 مُد» واقع، در باشد.می دانش کاربست و انتشار

 و بیست قرن نوآوری زیستبوم نوپدید هاب «نوآوری

 )سنگ فناوری و فرهنگ مردم، آنجا در که است یکم

 مالقات یکدیگر با (3 مُد نوآوری زیستبوم اصلی بناهای

 را خالقیت تا دهندمی نشان خود از کنشبرهم و کرده

 در ار نوآوری و نموده برانگیخته را ابتکار کرده، کاتالیزه

 و عمومی هایبخش فناورانه، و علمی هایرشته میان

 و خلق موارد و صنعت دانشگاه، )دولت، خصوصی

 باال از ایشیوه به ی(،ردولتیغ صورت به دانش یریکارگبه

 باال، به ینپای از همچنین و سیاست با یافته رانش پایین، به

 ،ساننیبد نماید. تسریع کارآفرینی، با یافته توان ایشیوه به

 چند ای،گره چند ،چندجانبه سیستمی رهیافت یک 3 مُد

 و طراحی ی،سازمفهوم که است 15یسطح چند و نمایی

 دانش، جریان و مجازی و واقعی دانش ذخیرة مدیریت

 لق،خ از حمایت و تسریع کردن، کاتالیز موجب که مواردی

 هایدارایی از استفاده و جذب ی،گذاراشتراک به انتشار،

  حمایت مورد را اندیافته ویژگی همدیگر با که دانشی

 دهد.می قرار
 

                                                 
 Heterogeneity 

 Accountability 

 Reflexivity 

 Knowledge clusters 

 Multi-lateral, multi-nodal, multi-modal and multi-level systems approach 
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 تولید دانش 3ماهیت ساختاری و عملکردی مُد  (5شکل 

 

 و روندها سیستمی، تئوری یک اندازچشم پایۀ بر 3 مُد

 رهنگیف و فناورانه سیاسی، اجتماعی، - اقتصادی شرایط

 پایۀ بر اقتصاد و جامعه با دانش تکاملیهم که است

 روندهای این دیگر، زبان به دهد.می شکل را دانایی

 فناورانۀ و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، - اقتصادی

 که است یکمی و بیست قرن نوآوری زیستبوم

 طلب را 3 مُد صورت به دانش تولید یریپذشکل

 هاینظام ایجاد که است دانش تولید 3 مُد این و کنندمی

 هب پایه این بر را پنجم نسل هایدانشگاه و عالی آموزش

 پنجم نسل هایدانشگاه رو، این از (.10) راندمی پیش

 تولید اصول واسطۀ به که شوندمی خلق زیستیبوم در

 این باشد. شده پردازش و ساختاربندی ،3 مُد دانش

 همچنین و خطی نوآوری کیفیات خود از زیستبوم

 فضای که زیستیبوم چنین در دارد.می بیان را یرخطیغ

 یزیستهم به است 3 مُد یۀپا بر دانش تولید از آکنده آن

 نه نوآوری و دانش گوناگون هایپارادایم تکاملیهم و

 گردد.می نیز تأکید هاآن بر بلکه شودمی داده اجازه تنها

                                                 
 Co-evolution 

 Co-specialization

 Co-opetition 

 Fractal

 و یریپذرقابت که است آن کلیدی فرضیۀ واقع، در

 کی پیشرفتۀ توسعۀ درجۀ یا دانشی نظام یک برتری

 سازگارمندی ظرفیت واسطۀ به شدت به دانشی، نظام

 دانش گوناگون مدهای یسازکپارچهی و ترکیب در هاآن

 ،16«تکاملیهم» طریق از نوآوری، و

 ذخیرة ،18«همکارانه رقابت» ،17«یافتگیتخصصهم»

 ما اینجا در گردد.می تعیین هاآن پویای جریان و دانش

 جامعۀ بنیان،دانش اقتصاد میان هیبرید پوشانیهم یک

 رب این، بر افزون بینیم.می دانشی ساالریمردم و دانشی

 ،3 مُد زیستبوم کمبل، و کارایانیس هایپژوهش اساس

 19خود همانند نوپدید نوآوری دانش زیستبوم یک

 سامان بنیاندانش اقتصاد یک برای خوبی به که است

 است. یافته

 هایفرصت و هاچالش از آکنده که ایجامعه چنین در

 به آن هایسازمان است، یکمی و بیست قرن ویژة

 و یافته را یافتگیتخصصهم یافته، تکاملهم با ایشیوه

 ن،ناهمگ و متنوع شمایلی در همکارانه، رقابت فضای در
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 این پردازند.می دانش کاربرد و انتشار خلق، به

 صورت به دانش 3 مُد مدار بر نوپدید هایسازمان

 هایشبکه ،چندجانبه نظامی با ایگره چند ای،چندالیه

 لتکمی تعاملی صورت به را دانایی هایخوشه و نوآوری

 معنوی سرمایۀ و انسان شامل که بخشندمی توان و کرده

 هداد شکل مالیه، سرمایۀ و اجتماعی سرمایۀ با و بوده

 (.10) شوندمی

 هایمدل در خوبی به نوپدید هایسازمان این چند هر

 مفهوم و گیرندمی جای گانهپنج و چهارگانه مارپیچ

 لحاظ با که است گانهپنج مارپیچ مدل این امّا یابند؛می

 جوالن برای فضا خود، در طبیعی زیستمحیط نمودن

 تولید هاآن محرکۀ موتور که نوپدید هایسازمان این

 رو، این از سازد.می مهیا را است 3 مُد ۀواسط به دانش

 باشد،می 2 و 1 مُد از ترشمولجهان که دانش تولید 3 مُد

 گونهنیا به برسد ظهور منصۀ به که این برای

 نیاز پنجم نسل هایدانشگاه مانند نوپدید هایسازمان

 هادانشگاه نوع این پیدایی که است چنین داشت. خواهد

 داقتصا و جامعه تکاملی حرکت برای جبری نیاز یک

 رو، این از و باشدمی آینده هایدهه در بنیاندانش

 نیترمهم ،3 مُد واسطۀ به دانش تولید سوی به حرکت

 در که است پنجم نسل هایدانشگاه خلق برای رانشیپ

 تحلیل به پنجم نسل هایدانشگاه هایویژگی شرح

 یکی به ،رانشیپ این خود  چگونه که پرداخت خواهیم

 این عملکردی و شناسانه ریخت هایویژگی ترینمهم از

 شد. خواهد بدل هادانشگاه نوع

 

 اجتماعي اکولوژی دوم: رانپيش

 جهان، شدن گرم مانند آن هایچالش و اکولوژیک تعادل

 ایرهگست در انسانی بقاء برای موضوعی عنوان به اغلب

                                                 
 Co-development 

 Sustainability 

 کمیسیون اساس، همین بر شود.می نگریسته جهانی

 و ژرف نگاه «اکولوژیک - اجتماعی گذار» به اروپایی

 اجتماعی اکولوژی است. داشته معطوف را یترمیعظ

 ترواضح اقتصاد و جامعه برای را محیطیزیست زمینۀ

 و جامعه «20گریتوسعههم» کنشبرهم درک بر و نموده

 (.7) ورزدمی تأکید )طبیعت( زیستمحیط

 دانش یک صورت به را خود اجتماعی اکولوژی امروزه،

 و تحلیل ی،سازمفهوم جهت ایفرارشته و بحرانی

 دهدمی نشان طبیعت با اجتماعی ارتباطات به دهیشکل

 گفتمان موضوع روزافزون اهمیت از برخاسته این که

 تاس یافته تمرکز پرسش این بر که است 21«پایداری»

 پرده جامعه و طبیعت میان پیچیدة ارتباطات از که

 ستا ابرروند یک اجتماعی اکولوژی به پرداختن بردارد.

 پیچیده یکنشبرهم ارتباطات به دهیشکل در شکیب که

 خواهد اثرگذار بسیار فرهنگ، و جامعه فناوری، میان

 هایسازمان یساختاربند در تواندمی قرار این از و بود

 توسعۀ اهداف به پرداختن جهت جدید هزارة نوین

 و درک در علم چند هر باشد. رگذاریتأث بسیار پایدار

 قشن طبیعت و جامعه میان پایدار ارتباطات به دهیشکل

 دخو که نمود فراموش نباید را نکته این امّا کندمی ایفا

 است حلراه از بخشی تنها نه آن کنونی شکل در علم

 یک عنوان به زیرا باشد؛می مسئله از ایپاره خود بلکه

 سیطرة برای را ابزارهایی علم جامعه، در عملکردی نظم

 از یکی طریق بدین و آورده فراهم طبیعت بر بشر

 نیروی یک به انسان تبدیل برای عمده یهارانشیپ

 تهدید آن مرزهای حد تا را سیاره که است یشناسنیزم

 (.11) نمایدمی

 نوعت دادن دست از اقلیم، تغییر ابرروندهای بنابراین،

 هاینابرابری و غذا ایمنی منابع، نابودی زیستی،
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 اکولوژیک - اجتماعی گذار فرایند در باید را اجتماعی

 (.12) داد قرار کنکاش مورد

 پایدار نهاد عنوان به پنجم نسل دانشگاه که آنجا از

 هایچالش به تواندمی نوآوری ملّی نظام گانۀپنج مارپیچ

 فناوری، ابعاد و بپردازد اکولوژیک - اجتماعی گذار

 یدارپا توسعۀ مسیر در را مدنی جامعۀ و اقتصاد فرهنگ،

 تحت بسیار نهادی چنین خلق رو این از سازد هماهنگ

 مدل باشد.می اجتماعی اکولوژی هایچالش رانش

 یدتول با اجتماعی اکولوژی میان گانه،پنج مارپیچ نوآوری

 راستا، این در سازد.می برقرار پل نوآوری، و دانش

 دانش تولید اقتصاد، و جامعه محیطیزیست هایمحیط

 بلکه دهندمی قرار چالش مورد تنها نه را نوآوری و

 دهند؛ قرار بخشیالهام و تشویق مورد را هاآن توانندمی

 گانه،پنج مارپیچ نوآوری مدل رهیافت در زیرا

 برای هاییفرصت عنوان به جامعه طبیعی هایمحیط

 تکاملیهم و پایدار توسعۀ یابیبرتری و بیشتر رانششیپ

 دانش، ساالریمردم و دانش جامعۀ بنیان،دانش اقتصاد

 بر خود دیدگاه این گیرند.می قرار شناسایی مورد

 کنیممی یدهسازمان و درک را کارآفرینی ما که ایشیوه

 (.7) آوردمی فرود را یابالقوه اثرات

 در را «اجتماعی اکولوژی» مفهوم توانمی منظر این از

 «انسانی جامعۀ» میان «طبیعت - جامعه یهاکنشبرهم»

 جهانی در اکنونهم ما (.9) نمود قلمداد «مادی جهان» و

 یانبوه محیطیزیست تغییرات با که کنیممی زیست

 این با ما سازگاری توان در فزونی و است روروبه

 ترکینزد نگاهی به این و باشدمی بحرانی بسیار تغییرات

 یپذیرحساسیت ایجاد و اکولوژیک یریپذتیمسئول به

 هایرژیم و گوناگون نوآوری هایمدل در بیشتر

                                                 
 Ecological sustainability 

 Sustainable knowledge

 Eco- innovation 

 Eco-entrepreneurship

 تولید گانۀپنج مارپیچ مدل باشد.می نیازمند حاکمیتی

 هب پرداختن برای مناسب بسیار مدلی نوآوری، و دانش

 عنوان به هاآن از استفاده همچنین و هاچالش این

 (.13) است نوآوری برای رانیپیش

 هایمدل در 22«اکولوژیک پایداری» موضوع گنجاندن

 و نیست نوینی موضوع هم چندان نوآوری ملّی نظام

 پیرامون گذشته قرن اواخر در که لوندوال آقای خود

 زا را ما بود پرداخته پردازیتئوری به نوآوری هاینظام

 در کاهش موضوع مجاورت در «اکولوژیک پایداری»

 اثرگذار یهامؤلفه عنوان به ،«اجتماعی حدیب نابرابری»

 است اینجا جالب بود. نموده آگاه نوآوری، ملّی نظام بر

 انسانی، حقوق به که ساالریمردم هایمدل در حتی که

 ارجاع پردازند،می زیستمحیط توسعۀ و انسانی توسعۀ

 مدل در دارد. وجود «اجتماعی اکولوژی» به نیز آشکاری

 یعنی پنجم مارپیچ افزودن با نیز گانهپنج مارپیچ

 به دانش تولید و نوآوری ،«طبیعی زیستمحیط»

 مارپیچ رو، این از گردد؛می حساس «اجتماعی اکولوژی»

 یک عنوان به که است پتانسیل این دارای گانهپنج

 اکولوژی و پایدار توسعۀ برای تحلیلی چهارچوب

 اطارتب ایجاد با را کار این و نماید ایفا نقش اجتماعی،

 دهد.می انجام زیستمحیط با نوآوری و دانش مفهومی

 که میشویم روروبه 23«پایدار دانش» مفهوم با سانبدین

 و اجرا از بازتابی پایدار دانش که دهدمی معنا را این

 مدل رو این از و باشدمی طبیعی زیستمحیط کیفیت

 که کندمی ترسیم را این گانهپنج مارپیچ نوآوری نظام

 - بوم و 24نوآوری - بوم به باید پایدار توسعۀ

 (.7) بپردازد آینده، و کنونی وضعیت در ،25کارآفرینی
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 دانش ساالریمردم سوم: رانپيش

 اتزکویتز، ۀگانسه مارپیچ مدل یۀپا بر نوآوری نظام در

 الزم نوآوری، و دانش تولید برای ساالری،مردم وجود

 وجود چهارگانه، مارپیچ مدل در ولی نیست

 این در زیرا شودمی احساس آشکارا به ساالری،مردم

 عموم یۀپا بر فرهنگ و هارسانه مدنی، جامعۀ مدل،

 چهارم مارپیچ عنوان به و دارد را ایویژه جایگاه مردم،

 ساالریمردم کیفیت قرار، این از و دهدمی نشان را خود

 منطبق و هانیازمندی قالب در را خود پایدار، توسعۀ و

 تر،گسترده بعد یک در ساالریمردم یسازمفهوم بر

 دارد.می عرضه حکومتی، و سیاسی هاینظام از فراتر

 یک در سیاسی ییگراکثرت و چندگانگی ،ساننیبد

 ،دانش ناهمگنی و تنوع چندگانگی، با ساالرمردم فضای

 که یابدمی را تکاملهم گذاری نوآوری، و دانش تولید

 (.14) شودمی یاد 26«دانش ساالریمردم» عنوان با آن از

 م،پنج و چهارم مارپیچ نوآوری و دانش تولید فضای در

 زیرا است ریناپذامکان توسعه ساالری،مردم وجود بدون

 عنوان به دانش ساالریمردم و ساالریمردم وجود

 و دانش تولید اهداف یساختاربند در کلیدی رانشیپ

 گرفتن قرار کنند.می ایفا نقش هامارپیچ این در نوآوری،

 نسل هایدانشگاه رانشیپ عنوان به دانش ساالریمردم

 دانش، 3 مُد تولید با عالی آموزش نهادهای و پنجم

 شود.می نوآوری و خالقیت تشویق و دانش موجب

 اکولوژی و طبیعی زیستمحیط زمینۀ و بُعد حتی

 ساالری،مردم فضای در نیز گانهپنج مارپیچ اجتماعی

 پیشرفت و ساالریمردم گونه بدین و یابدمی نمود بیشتر

 برای را ایزمینه و اندخورده گره یکدیگر به اکولوژیک

 که آورندیم فراهم نوآوری هاینظام سوی به رهیافت

 پتانسیل در فزونی و 27یآورتاب افزایش موجب

                                                 
 Democracy of knowledge

 Resilience 

 (.13) شوندمی زیستمحیط تغییرات به سازگارمندی

 برابری، آزادی،» مفهومی بُعد چهار ساالریمردم اگر

 هایمدل آنگاه برگیرد در را «پایدار توسعۀ و کنترل

 برای را مناسب محیطی گانه،پنج و چهارگانه مارپیچ

 و وجود و آورندمی فراهم ساالریمردم نوع این رشد

 ساالریمردم» قالب در را خود که ساالریمردم این رشد

 کثرت، و چندگانگی هایویژگی با دهدمی نشان «دانش

 و دانش تولید رشد موجبات تواندمی تنوع و ناهمگنی

 گفتمان» که است پهنه این در زیرا شود نوآوری

 ارپاید توسعۀ بعدی مراحل شکوفایی و رشد «نوآوری

 مارپیچ ساختارهای رو، این از داد. خواهند نوید را

 و ساخت نوآوری، هاینظام گانهپنج و چهارگانه

 و داشته نیاز را ساالریمردم از شکلی یابیسامان

 به وابسته هاینظام و نوآوری بتواند تا هستند تقاضامند

 فضا این در و دهند قرار تشویق و حمایت مورد را آن

 جانبۀ دو پیشرفت و ساالریمردم کیفیت که است

 رتصو یابنده تجدید و یافته پیوند ایشیوه به نوآوری

 که نیست آن معنای به این دیدگاه، این از گیرد.می

 یتر(توتال نیمه حتی )یا توتالیتر و گراقدرت هایرژیم

 ددهن توسعه را نوآوری ملّی نظام یک توانندنمی سیاسی

 نوع این که است موضوع این سر بر بحث بلکه

 بتوانند که گیرندنمی قرار جایگاهی در سیاسی هایرژیم

 به را آن و ساخته دگرگون را نوآوری ملّی نظام یک

 صحنۀ در زیرا (؛7) نمایند رهسپار بلوغ از باالتر سطوح

 آورینو سیاست و دیپلماسی این آینده، رقابت و کارزار

 دش خواهد اقتصادی سیاست جایگزین که بود خواهد

 ساالرانهمردم فضای یک وجود است ممکن رو این از و

 رایب اقتصادی مناسب فضای به نوآوری و دانش برای

 هارسشپ این اکنون بیان، این با بیابد. سیطره ،وکارکسب
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 سوی به راهی پایدار توسعۀ آیا که شودمی مطرح

 یک کیفیت این یا است؟ 28باال کیفیت با ساالریمردم

 پایدار توسعۀ الگوهای در را خود که است ساالریمردم

 نظام به محدود را ساالریمردم مفهوم اگر دهد؟می نشان

 و هجامع سیاسی، نظام آن چتر زیر در و نکنیم سیاسی

 ترعیوس معنای یک در حتی و دهیم قرار را اقتصاد

 که دید خواهیم آنگاه دهیم، جای را «زیستمحیط»

 صورت به را خود که تعریف این در ساالریمردم

 دهد،می نشان ساالری(مردم )کیفیت دانش ساالریمردم

 در را «اجتماعی اکولوژی» مفاهیم کارگیری به اجازه

 ،شکیب (.7) سازدمی فراهم پایدار توسعۀ چهارچوب

 مورد را دانش در تنوع ساالری،مردم یک در تنوع

 با ساالریمردم منظر، این از و دهدمی قرار حمایت

 زبان به یا است محوردانش ساالریمردم یک باال کیفیت

 «.29دانشی ساالریمردم» یک دیگر

 

 پنجم نسل دانشگاه هایويژگي

 زيستمحيط به حساس اول: ويژگي

 مدل از را نوآوری نظام گانۀپنج مارپیچ آنچه که آنجا از

 مارپیچ شدن اضافه سازدمی متمایز چهارگانه مارپیچ

 سپ است پیشین مارپیچ چهار به زیست()محیط پنجم

 که یزن پنجم نسل دانشگاه که بود نخواهد شگفتی جای

 نیترمهم عنوان به و است نهفته گانهپنج مارپیچ بطن در

 طبیعی زیستمحیط به درخشدمی آن عالی آموزش نهاد

 عنوان به انسان و بنیاندانش اقتصاد جوالن محیط )که

 محیط در زیرا بپردازد. باشد(می آن اجتماعی سرمایۀ

 به اکولوژی، و زیستمحیط به حساسیت آینده، توسعۀ

 نوآوری و دانش تولید در کلیدی یهارانشیپ عنوان

 و دانش چگونه کهنیا رو، این از بود؛ خواهند

 شرایط و زیستمحیط به حساس که اینوآوری

 هایموفقیت چرخۀ در تواندمی است اکولوژیک

 یفاا نقش اقتصادی توسعۀ و اقتصاد رشد اقتصادی،

 پاسخ که است برانگیخته را هاپرسش از بسیاری نماید،

 از مناسب، هایاستراتژی تدوین و هاپرسش این به

 توسعۀ زیرا باشد.می پنجم نسل دانشگاه وظایف

 همین اساس بر پایدار توسعۀ و درازمدت اقتصادی

 است محیطیزیست و اکولوژیک شرایط به حساسیت

 دآور فراهم را پایدارتر اقتصادی رشد نرخ تواندمی که

 دانش چهارچوب که است مقوالت همین به پرداختن و

 زیرا زند.می رقم را «اجتماعی اکولوژی» یارشتهانیم

 اقتصادی رشد آینده، در که است آن بر اصلی فرض

 داردوست که اقتصادی توسعۀ با ترکیب در بیشتر

 روی است، اکولوژیک فرایندهای و زیستمحیط

 عنوان به زیست،محیط از حفاظت بنابراین، داد. خواهد

 رشد بر ی،گذارهیسرما و داددرون و ورودی یک

 شود.می نگریسته اقتصادی، رشد برای و اقتصادی

 به حساسیت که است فضایی چنین در همچنین

 تولید کلیدی رانشیپ عنوان به اکولوژی و زیستمحیط

 (.7) گرددمی محسوب ینوآور و دانش

 نظام در مارپیچی گانهپنج هایبخش و هازیرسیستم

 تعادل در یکدیگر با ایگونه به گانهپنج مارپیچ نوآوری

 توسعۀ حامی بایستمی که گیرندمی قرار کنشبرهم و

 بر تواندمی مارپیچ یک در توسعه و رشد و باشند پایدار

 داشته افزاییهم اثر مجاور مارپیچی عملکردی توان

 ویداه مثبت اثرات نیز مارپیچی اجزاء مابقی بر و باشد

 شود.می پایدار توسعۀ به منجر نهایت در که نماید

 

                                                 
 High-quality democracy 

 Knowledge democracy 
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 گانه بر پایۀ توسعۀ پایدارمدل نوآوری مارپیچ پنج (6شکل 
 

 تواندمی مارپیچ یک به ورودی هر مدل، این اساس بر

 که شود منتهی ایخروجی به مارپیچ، آن در پردازش با

 برای نماید؛ عمل دیگر مارپیچ ورودی عنوان به خود

 اقتصاد قالب در جدید پایداری جهت در اقدام هر مثال،

 و اقتصادی بازارهای از جدیدی نوع و باال کیفیت با

 مارپیچ خروجی عنوان به که نوین رشد و جدید مشاغل

 به تواندمی خود گرددمی محسوب اقتصاد و صنعت

 زیستمحیط مارپیچ در دانش جدید ورودی عنوان

 دیدج دانش این که نماید عمل مارپیچ( )پنجمین طبیعی

 را آن ایفزاینده شکل به و کرده برقرار ارتباط طبیعت با

 انبوه و آلودگی تخریب، از و داده قرار محافظت مورد

 گذار، این در نماید.می جلوگیری دفعی مواد با آن شدن

 و کرده بازساخت را خود نیز طبیعی زیستمحیط

 دوباره نیز انسان و کندمی تقویت را خود طبیعی سرمایۀ

 این از هدف دانش(. )خلق آموزدمی طبیعت از بیشتر و

 زندگی طبیعت، با تعادل یک در که است آن مارپیچ

 از و یافته توسعه بازآفرینشی هایفناوری و یابد جریان

                                                 
 Green know-how 

 Green economic wonder 

 ایشیوه به هوشمندانه صورت به دسترس در منابع

 و هارشتهمیان ها،رشته شود. استفاده حساس و پایدار

 از خروجی عنوان به که طبیعی علوم هایفرارشته

 آمد، خواهند بیرون طبیعی زیستمحیط ستمیرسیز

 و آورده فراهم را زیستمحیط بیشتر حفاظت موجبات

 و داد خواهند نوید را مردم برای پرکیفیت زندگی یک

 موجب زیستمحیط دوستدار هایفناوری توسعۀ این

 کارآمدتر صورت به کربنیک گاز هایدهبرون کاهش

 مود.ن خواهند کمک اقلیمی تغییرات کاهش به و گردیده

 آن طبیعی زیستمحیط مارپیچ خروجی دیگر، زبان به

 منجر 30سبز کاربردی و عملی دانش به خود که است

 (.8) دهدمی نوید را 31سبز اقتصاد شگفتی و شد خواهد

 ییراتتغ با مبارزه که نمود استنباط توانمی اساس این بر

 هایاستاندارد یا و رشد نرخ پذیرفتن معنای به اقلیمی

 کنونی شواهد واقع در و باشدنمی ترپایین زندگی

 از حفاظت راه در چنانچه که است آن گویای

 رشد به امید توانمی شود برداشته گام زیستمحیط
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 بسیار که داشت ایاقتصادی توسعۀ و واقعی اقتصادی

 اکولوژیک شرایط و محیطیزیست تغییرات به حساس

 گیویژ داشتن با پنجم نسل دانشگاه رو، این از باشد.

 شرایط و اقتصاد جامعه، طبیعی محیط به حساسیت

 مدنت پیشرفت آیندة مسیر توانست خواهد اکولوژیک

 رشد مقوالت راستا این در و کند ترسیم را بشری

 و آمده هم گرد ساالریمردم و پایدار توسعۀ اقتصادی،

 و دانایی جامعۀ بنیان،دانش اقتصاد تکاملیهم یک

 بنابراین، (.7) پذیردمی صورت دانش ساالریمردم

 - اجتماعی الزم گذار تواندمی پنجم نسل دانشگاه

 وردم یکم و بیست قرن در را اقتصاد جامعه/ یشناختبوم

 طبیعی محیط ها،دانشگاه نوع این زیرا دهد قرار حمایت

 و دانش تولید یهارانشیپ عنوان به را اقتصاد و جامعه

 را هاییفرصت طریق این از و کنندمی قلمداد نوآوری

 همین به و نمایندمی تعریف بنیاندانش اقتصاد برای

 2009 سال در اروپایی کمیسیون که است بوده منظور

 چالش عنوان به را 32یشناختبوم - اجتماعی گذار این

 رد است. نموده مطرح آینده توسعۀ راه نقشۀ برای عمده

 تغییرات و «زمین شدن گرم» موضوع راستا، همین

 هایدانشگاه برای را همتایب فرصتی مربوطه، اقلیمی

 توانندمی هاآن که اندآورده فراهم پنجم نسل

 این با رویارویی برای را خود در نهفته هایپتانسیل

 (.8) اندازند کار به هاچالش

 هب عملکردی، دید از پنجم نسل دانشگاه تحلیل، این با

 و باشدمی گفتمان در «پایدار توسعۀ» با ژرفی، صورت

 آن بنیادین هدف که نمود عنوان را این باید شاید

 کارایانیس است. «پایداری» مسیر در توسعه نگهداشت

 ایدارپ توسعۀ از را نوین تعریفی اساس، این بر کمبل، و

 دهند:می ارائه

                                                 
 Socioecological transition 

 Sustainability science 

 و دانش اساس بر جامعه هایسیستم تکاملیهم”

 زیستمحیط و اجتماعی دیدگاه از که متقابل فراگیری

 از کیفیت یک مفاهیم پذیرای و بوده حساس

 “باشد. ساالریمردم

 این هک پرداختیم «اجتماعی اکولوژی» به این از پیش در

 انسانی جامعۀ دو میان کنشبرهم به یارشتهانیم علم

 رو، این از پردازد.می )طبیعت( مادی جهان و )فرهنگ(

 اجتماعی اکولوژی و پایدار توسعۀ به که علومی

 پنجم نسل هایدانشگاه هایفعالیت موضوع از نگرندمی

 نمایانگر اجتماعی اکولوژی و پایدار توسعۀ و بوده

 جهت فرارشته و یارشتهانیم تحلیل برای هاییگستره

 یک ،33پایداری دانش بنابراین، باشند.می مسئله حل

 بسیار موضوع به پرداختن برای را یارشتهانیم تالش

 و «انسانی فعالیت» میان زیستیهم چگونگی نیاز  مورد

 ساالریمردم مفهوم خود  آورند.می پدید «زیستمحیط»

 سیاسی، نظام است( ساالریمردم کیفیت )که دانش

 پیوند یکدیگر به را زیستمحیط و اقتصاد جامعه،

 مفاهیم که سازدمی فراهم را اجازه این و دهدمی

 به پایدار توسعۀ چهارچوب یک در اجتماعی اکولوژی

 شوند. برده کار

 هب حساس پنجم، نسل دانشگاه کلی، فراگرد یک در

 به ژرفی شکل به که است جامعه و زیستمحیط

 پردازد؛می اجتماعی اکولوژی و پایدار توسعۀ مقوالت

 زیستمحیط به را نوآوری و دانش مفهومی، صورت به

 تولید مکان که پایدار دانش رو، این از دهد.می ارتباط

 بر است خفته پنجم نسل هایدانشگاه بطن در آن

 طبیعی محیط» یعنی زیستمحیط کیفیت و عملکرد

 هایدانشگاه بنابراین، یابد.می بازتاب «انسانی جامعۀ

 به نسبت هاآن حساسیت وجود واسطۀ به پنجم، نسل
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 توسعۀ که زنندمی رقم را این جامعه، و زیستمحیط

 و دهدمی معنا را چیزی چه خود ژرف مفهوم در پایدار

 هادانشگاه نوع این ترمینولوژی گسترة در رو این از

- بوم و 34نوآوری - بوم چون مفاهیمی که است

 آفریده ما آیندة و کنونی وضعیت یبرا 35کارآفرینی 

 (.7) شوندمی

 

 3 ُمد دانشگاه دوم: ويژگي

 همگرایی و یسازکپارچهی محصول کارآفرین دانشگاه

 باشدمی نوآوری هاینظام با عالی آموزش هاینظام میان

 قرار دانش تولید 2 ُمد مدار بر دانشگاه این رو، این از و

 بحث دانش تولید گونهنیا مورد در این از پیش که دارد

 و نوآوری هاینظام هایمدل پیشرفت با امّا گردید.

 هایدانشگاه مدل نوآوری، مدل گانۀپنج مارپیچ پیدایی

 مفاهیم و شود گسترده که دارد نیاز نیز کارآفرین

 و جذب خود در را گانهپنج مارپیچ مدل از برخاسته

 پیشرفتۀ مدل در کمبل و کارایانیس نماید. هضم

 پیشنهاد را 3 مُد دانشگاه مدل کارآفرین، هایدانشگاه

 برجستۀ هایویژگی از یکی خود تواندمی که اندداده

 جااین در ما دیگر زبان به باشد. پنجم نسل هایدانشگاه

 را کارآفرین دانشگاه ترگسترده مفهوم تا کنیممی تالش

 جای پنجم نسل دانشگاه قلب در 3 مُد دانشگاه قالب در

 هن پنجم نسل دانشگاه که است آن معنای به این دهیم.

 (3 دمُ )دانشگاه کارآفرین دانشگاه پیشرفتۀ مدل تنها

 دارد نیز دیگری هایبرجستگی و هاویژگی بلکه است

 پس ایم.پرداخته آن به نوشتار این در شیوبکم که

 کارآفرین   دانشگاه منظرهای از یکی 3 مُد دانشگاه

 شود.می تلقی پیشرفته

                                                 
 Eco-innovation 

 Eco-entrepreneurship 

 Knowledge paradigms 

 1 مُد هایدانشگاه که نمایدمی تالش 3 مُد دانشگاه

 2 مُد هایدانشگاه با را آموزشی( و )تحقیقاتی

 طریق این از و سازد یکپارچه و ترکیب )کارآفرین(

 و هاتوانمندی واسطۀ به را دانش تولید ساختار

 شکلی در باالتر، سطح در پویا یادگیری هایقابلیت

 را 2 مُد و 1 مُد واقع در دهد. ارائه خالق و نوآورانه

 گرفت نظر در 36«دانش هایپارادایم» عنوان به توانمی

 ینهادها در دانش( کاربرد حدی تا )و دانش تولید به که

 هایدانشگاه راستا، همین در پردازند.می عالی آموزش

 هاییدانشگاه عنوان به توانمی را 2 مُد در کارآفرین

 مؤثر و کارآمد که ایشیوه به مسئله حل به که پنداشت

 پردازند.می باشد، جامعه برای

 تعریف چنین را 3 مُد دانشگاه کمبل و کارایانیس

 اند:کرده

 تیپ یک ،3 مُد عالی آموزش نظام یا نهاد دانشگاه، یک”

 است رباالت سطح فراگیری به توانمند که است سازمان از

 اربسی آزاد، دانش تولید نظام تیپ یک لحاظ این از و

 به بردن پی و جستجو در که است یرخطیغ و پیچیده

 یسازکپارچهی و بازترکیب ترکیب، خالق هایشیوه

 ثال،م )برای دانش کاربرد و دانش تولید گوناگون اصول

 و تنوع آشکارا شیوه، بدین و باشدمی (2 مُد و 1 مُد

 هایزمینه ایجاد بر همچنین و کرده تشویق را ناهمگنی

 و پرورش آموزش، جهت نوآورانه و خالقانه سازمانی

 (.10“)ورزدمی تأکید نوآوری

 پردازدمی دانش تولید به 3 مُد با که پنجم نسل دانشگاه

 آشکارا صورت به «دانش خالق هایمحیط» ساخت در

 هک دارند افرادی بر مثبت اثر هامحیط این شود.می وارد

 یا نوین دانش تا کنندمی تالش خالقانه کار در

 یا منفرد شکل به افراد این چه کنند؛ تولید را هانوآوری
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 با همکاری در یا واحد سازمان یک در تیم، قالب در

 کنند. کار ها،سازمان دیگر

 هایدانشگاه کمبل، و کارایانیس نظرات نقطه یۀپا بر

 تالش کنندمی کار 3 ُمد با دانشگاه شیوة به که پنجم نسل

 3 مُد سانبدین و کرده ترکیب 2 مُد با را 1 مُد تا دارند

 به پنجم نسل هایدانشگاه بنابراین، نمایند. تولید را

 بتوانند تا شوندمی طراحی ایگونه به یا آماده ایگونه

 .«دهند قرار کاربرد بطن در را پایه هایپژوهش»

 

 
 

 دهند.های تجاری و آکادمیک پیوند میها را با بنگاههای خطی و غیرخطی نوآوری، دانشگاهمدل (7شکل 

 
 یوةش به که پنجم نسل دانشگاه شد اشاره که گونههمان

 و ساختار نظر از کندمی اقدام دانش خلق به 3 مُد

 ینکارآفر دانشگاه قالب در که است آن از بیش عملکرد

 با) پنجم نسل دانشگاه بایستمی نتیجه، در گیرد. جای

 دانشگاه از متمایز تیپ یک را (3 مُد دانشگاه ویژگی

 نوع این از تیپ یک حداقل یا کرد؛ قلمداد کارآفرین

 همچنین ولی دارد را کارآفرینی کیفیات که هادانشگاه

 و هاقابلیت ها،دانشگاه نوع این از بیش عرصه، این در

 بسیار تواندمی که دارند خود در را هاییتوانمندی

 سوی به نیل با مسئله حل و وکارکسب فضای مناسب

 و اجتماعی زیستمحیط در اکولوژیک تعادل برقراری

 باشد. بنیاندانش اقتصاد عرصۀ در

 آن در پنجم نسل دانشگاه که اینوآوری زیستبوم

 است دانش تولید 3 مُد مدار بر چون کندمی زیست

 پرواضح دارد.می بیان را یرخطیغ هم و خطی کیفیات

 وةشی به دانش تولید ذاتی ماهیت اساس بر که است

 تکاملیهم و یزیستهم به اجازه شیوه، این ،3 مُد

 داده را نوآوری و دانش مختلف و گوناگون هایپارادایم

 ورزد.می نیز تأکید هاآن بر حتی و

 هک است حاکم فرضیه این شرایط، این در حقیقت، در

 رجۀد یا و دانش تولید نظام یک برتری و یریپذرقابت

 آن یسازگارمند توانایی با شدت به آن یافتگی توسعه

 دانش گوناگون هایمدل یسازکپارچهی و ترکیب برای

 و یافتگیتخصصهم تکاملی،هم طریق از نوآوری و

 دانش چرخش و ذخیره دینامیک همکارانۀ رقابت
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 ظهور مقیاس، این در تکاملیهم ماحصل دارد. بستگی

 اقتصاد و دانش پیشرفتۀ جامعۀ در ناهمگنی و تنوع

 پلورالیسم و ییگراکثرت در آن نمود که است بنیاندانش

 در توانمی را ساالریمردم گسترة در سیاسی

 واقع، در نمود. مشاهده 37«دانش ساالریمردم»

 رابطۀ این به که است مفهومی دانش، ساالریمردم

 دارد. ارجاع پوشانه،هم

 به که است ایاستعاره و مفهوم دانش، ساالریمردم

 در سیاسی پلورالیسم میان موازی فرایندهای

 در یناهمگن با توأمان در تنوع و «پیشرفته ساالریمردم»

 شارها پیشرفته، جامعۀ و اقتصاد یک در ،«دانش نوآوری»

 میان هیبرید یپوشانهم یک شاهد ما اینجا در دارد.

 دانش ساالریمردم و دانش جامعۀ بنیان،دانش اقتصاد

 38«علم جمهوری» مفهوم از فراتر آن مفهوم که هستیم

 کرده یاد آن از (1962) (Polanyi) پوالنی که است

 (.10 و 5) است

 

  توأمان همكاری منش و خوی دارای سوم: ويژگي

 رقابت با

 یچمارپ قلب در که پنجم نسل دانشگاه زیستبوم در

 و یسازشبکه دارد، جای نوآوری نظام گانۀپنج

 این زیرا باشندمی مهم بسیار آن بقاء برای هاشبکه

 و پویا پیچیده، بسیار دانش، تولید هاینظام نوع

 هاینظام میان پوشانیهم یک و هستند سازگارمند

 الیه، چند نوآوری هاینظام با الیه چند دانش تولید

 است. برقرار گانه،پنج مارپیچ در

 و دارند تأکید رقابت پویای فرایند بر بازار مفاهیم

 جایگزین هاشبکه که نیست آن معنای به یسازشبکه

 نمایانگر هاآن رو این از و شوندمی بازار پویایی

                                                 
 Knowledge democracy 

 Republic of Science 

 Co-opetitive rationale

 ترقاب زمینۀ در بازار اقتصاد اصول برای جایگزینی

 39«رقابت با توأمان همکاری» منطق ها،شبکه امّا نیستند؛

 هاشبکه که است آن معنای به این که برندمی کار به را

 نممک ولی دارند تمرکز همکاری بر اولیه شکل به ذاتاً

 انمی ارتباط دهند. نیز را خود میان در رقابت اجازة است

 همکاری برای انگیزه با توأم تواندمی مختلف هایشبکه

 که نوآوری و دانش در رقابت عمل، در اما باشد نیز

 شکل به که گوناگون هایشبکه بین اغلب

 به داشت. خواهد وجود اند،یافته سامان یریپذانعطاف

 یک باید را «رقابت با توأمان همکاری» کوتاه، زبان

 به حرکت در که داشت محسوب هاشبکه برای رانشیپ

 و مورد اساس بر همیشه رقابت، یا همکاری سوی

 (.10) شودمی گرفته تصمیم شرایط،

 طبیعی، و پایدار شرایط در کلی، فراگرد یک در

 ردیگ بازیگران که خود شبکۀ در سوم نسل دانشگاه

 شکل به دارند حضور نیز نوآوری و دانش تولید

 امّا پردازدمی نوآوری و دانش تولید به همکارانه

 هابکهش دیگر با نیز بیرونی بُعد در است ممکن زمانهم

 را گانهدو صفتی پنجم، نسل دانشگاه پس کند؛ رقابت

 این حال عین در دانشگاه این دهد.می نشان خود از

 آوردیهم به تواندمی دارد جای همکاری شبکۀ در که

 طبیعی روند این اگر ورزد. اهتمام هاشبکه دیگر با

 رقابت و شبکه درون در پنجم نسل دانشگاه همکاری

 شویممی آگاه آنگاه سازیم ترپیچیده کمی را بیرون در

 نوآوری مدل در «رقابت با توأمان همکاری» مفهوم که

 تواندمی آن، در 3 مُد دانشگاه حضور با گانهپنج مارپیچ

 که صورت این به دهد؛ نشان خود از را دیگری ابعاد

 مپنج نسل دانشگاه نوآوری، و دانش تولید جریان در

 هایشبکه یا شبکه با تواندمی خود شبکۀ قالب در
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 نوآوری نظام از تریوسیع ابعاد و نماید همکاری دیگر

 بدین و دهد نشان خود از پیشرفته شکل به را 40باز

 کاهش را (R&D) توسعه و تحقیق هایهزینه طریق

 ها(کهشب )یا شبکه دیگر از دانش نشت و نفوذ از و داده

 بکهش این به دانش تزریق به خود یا و گردیده مندبهره

 ترپیشرفته ابعاد در نیز زمانهم و بپردازد ها(شبکه )یا

 به ها(شبکه )یا شبکه این با نوآوری و دانش خلق

 از ،«رقابت با توأمان همکاری» نوع این بپردازد. رقابت

 یکمی و بیست قرن نوآوری زیستبوم هایویژگی

 و پیچیده پویا، زنده، ارگانیسمی همچون که است

 با توأمان همکاری دهد.می نشان را خود پیشرفته

 گانهپنج هم و چهارگانه مارپیچ در توانمی را رقابت

 و یافتگی سامان پیچیدگی، لحاظ از ولی نمود مشاهده

 هایدانشگاه و گانهپنج مارپیچ در آن نمود سرعت،

 بسیار ی،اشبکهدرون فعالیت قالب در پنجم، نسل

 باشد.می برجسته
 

 خود همانند   زيستبوم زيستمند چهارم: ويژگي

 41(FREIE) نوآوری و آموزش پژوهش، (فراکتال)

 يكم و بيست قرن

 اقتصادی، هایعامل از متشکل نوآوری زیستبوم یک

 یراقتصادیغ هایقسمت همچنین و اقتصادی ارتباطات

 اقتصادی اجتماعی یهاکنشبرهم نهادها، فناوری، مانند

 زیستبوم رهیافتی، چنین پایۀ بر است. فرهنگ و

 گوناگون هاینظام با هاشبکه از هیبرید یک نوآوری

 زیستبوم فضای در پنجم نسل هایدانشگاه است.

 ساختاری، لحاظ از که نمود خواهند زیست اینوآوری

 )چند نمایی چند سطحی، چند چیدمان زیستبوم این

 از متشکل که دارد 42ایجانبه چند و ایگره چند مدی(،

                                                 
 Open innovation 

 Fractal Research, Education and Innovation (FREIE)

 Multi-level, multi-modal, multi-nodal and multi-lateral

 یکدیگر که بوده دانش هایخوشه و نوآوری هایشبکه

 سرمایۀ که باشندمی همدیگر مکمل و نموده تقویت را

 کلش اجتماعی سرمایۀ با بوده، شامل را عقالنی و انسانی

 رارق پشتیبانی مورد نیز مالیه سرمایۀ با و شوندمی داده

 دانش تولید همان زیستبوم این واقع، در (.6) گیرندمی

 الس در کمبل و کارایانیس توسط که است 3 مُد شیوة به

 و نوآوری هایشبکه شامل و شد پیشنهاد 2009

 و دانش انتشار دانش، خلق جهت دانش هایخوشه

 مفاهیم ،3 مُد منظر، این در که است دانش کاربرد

 سازد.می ترگسترده را 2 مُد و 1 مُد دانش تولید هاینظام

 آن در سوم نسل هایدانشگاه که ایساختاری مدل در

 چرخ عنوان تحت وایسما توسط و نمایندمی فعالیت

 دانشگاه است، شده یگذارنام «کاربردی دانش» گردون

 گیردمی قرار چرخی مرکز در هاب، عنوان به سوم نسل

 و دانش تولید ایمنطقه و محلی بازیگران و عناصر که

 شامل هاعامل این که اند؛یافته چیدمان آن در نوآوری

 خصوصی نهادهای ای،حرفه کنندة حمایت هایسازمان

R&D، آغازگران ها،تکنوپارک نوپا، هایشرکت 

 پژوهش و آموزش مالی، یهارساختیز و فناوری

 طتوس گردون چرخ این حرکت هنگاضرب که باشندمی

 این عین در مدل این شود.می فراهم سوم نسل دانشگاه

 ساطع نور و چرخشی انرژی ولی باشدمی پویا بسیار که

 بسیار و یابدمی گردش چرخ، خود در آن، از شده

 مدل در اّما است. اتزکویتز گانۀسه مارپیچ مناسب

 از آکنده فضایی در که گانهپنج مارپیچ ترپیچیده

 گوناگون عناصر کنشبرهم به پیچیدگی، و قطعیت عدم

 FREIE ساختاری مدل پردازد،می نوآوری زیستبوم

 بسیار مدل حقیقت در و باشدمی ترکاربردی بسیار

 در موجود صنعت دانشگاه، دولت، گانۀسه یافتۀ تکامل
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 کرده یافت پویاتری بسیار حالت که است گانهسه مارپیچ

 یک عنوان به صنعت، دانشگاه، دولت، ۀگانسه اجزاء و

 و هاشبکه حاوی که شوندمی قلمداد عنصری مجموعۀ

 ایبن سنگ عنوان به و هستند خود سیستم هایخوشه

 بعیتت بنا سنگ این الگوی از نیز خود که دیگر ساختار

 دم،مر دیگر زبان به یا صنعت دانشگاه، )دولت، کندمی

 تربزرگ ساختار این و گیردمی قرار فرهنگ( فناوری،

 از یتربزرگ ساختار بنای سنگ عنوان به نیز خود

 سلسله این و گرفته قرار فرهنگ( و فناوری )مردم،

 ساختار رو، این از یابد.می ادامه تینهایب تا مراتب

 و آموزش پژوهش، برای خود( )همانند فراکتال

 ایبیترکی و پیچیده بسیار زیستبوم فضای نوآوری،

 ستبی قرن امکانات و شرایط مناسب بسیار که سازدمی

 د)همانن فراکتالی ساختارهای این سپس است. یکم و

 مُدی( )چند نمایی چند ای،گره چند صورت به خودی(

 هایخوشه از متشکل که نموده ظهور ایجانبه چند و

 متقابل، صورت به که است نوآوری یهاشبکه و دانش

نمایند.می تقویت و تکمیل را همدیگر

 

 

 
 زیست نوآوری فراکتال )همانند خودی( قرن بیست و یکمبوم (8 شکل

 

 ایهپ سطح در نوآوری و دانش تولید ساختار این چیدمان

 که ترابتدایی عناصر از کیکدام هر که است ایگونه به

 عمل رهگ صورت به هستند ترفوقانی عناصر بنای سنگ

 چند صورت به ایشبکه ارتباطات خلق با و نموده

 فراکتال ساختار در یابند.می نمود زیستبوم در ایگره

 یچیدگیپ بر و باال به پایین از پیشرفت امتداد بر دانش،

 زیرجزء هر شود.می ورزیده تأکید پایین به باال از

                                                 
 Micro-level 

 به توانمی را نوآوری شبکۀ و دانایی خوشۀ )زیرعنصر(

 دانش هایخوشه بندیشکل 43سطح - ریز یک صورت

 داد. نمایش نوآوری هایشبکه و

 ۀخوش هر کرد. حرکت نیز باال سوی به توانمی همزمان،

 یک صورت به توانمی را نوآوری شبکۀ و دانایی

 بزرگ   مقیاس در تربزرگ سطح یک )زیرعنصر( زیرجزء

 ودخ به مربوط نوآوری شبکۀ با دانایی خوشۀ )ماکرو(
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 مرکز هر مدل، این در (.10 و 9) نمود درک

 خود و دانشگاهی نوآوری و آموزش ی،ارشتهانیم

 زیستبوم از 44هاییگره صورت به پنجم، نسل دانشگاه

 رگ  در خون که گردندمی محسوب FREIE فراکتال

 پیشاهنگ   هایپروژه طریق از که بود خواهد دانش ،هاآن

 - اجتماعی یا و فناورانه - اجتماعی شدة یگذارهدف

 در یابد.می جریان گر،کنش و استراتژیک اقتصادی

 الیه، چند چیدمان FREIE فراکتال زیستبوم ساختار

 است. غالب شکل

 

 

 

 
 

 گرایی و همکاریتخصصتکاملی، همای توأمان با همای، چند الیهمدل نوآوری و تولید دانش چند گره (9شکل 

 

 تصور توانمی را محور چند سطحی، چند ساختار در

 فضایی، )جغرافیایی، فضایی محور یکی نمود؛

 هب را فضایی تجمع گوناگون سطوح که سیاسی(

 تقسیمات سطح از تواندمی این که کشدمی تصویر

 سطح نهایت در و فراملّی ملّی، تا محلی سیاسی

 یک که است این معنای به این شود. شامل را جهانی

 بُعد در تواندمی گره یک عنوان به پنجم نسل دانشگاه

 بیش )شامل ایمنطقه ملّی، محلی، سطح در فضایی،

 از نماید. ایفا نقش جهانی، و فراملّی دولت(، یک از

                                                 
 Nodes 

 GloCalising, Globalising and Localising 

 نوانع به پنجم نسل دانشگاه که گفت توانمی رو، این

 و تبیس قرن نوآوری فراکتال ساختار این زیستمند

 جهانی - محلی نوپدید نمای تواندمی یکمی

 خلق بازیگر یک یعنی باشد داشته را 45)گلوکالیزه(

 که باشد دانش یهاخوشه و هاشبکه نوآوری و دانش

 فضایی، گوناگون سطوح در ایپیچیده و پویا شکل به

 ارائه (.5) کند ایفا نقش فضایی - سیاسی مقیاس در
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 و هاپتانسیل کارایانیس، توسط 46گلوکال اصطالح

 رفهط دو متقابل و موازی یافتگی پیوند هایسودمندی

 کشد.می رخ به را گوناگون سطوح میان

 غیرفضایی محورهای سطحی، چند دیگر محورهای

 این در باشند.می دانش 47عملکردی محورهای یعنی

 و پژوهش توسعۀ ،R&D) پژوهش و آموزش زمینه،

  یابند.می اهمیت ی(،تجرب

 که ستنی آن معنای به الیه چند یساختاربند این البته

 و باشند نداشته وجود دیگری غیرفضایی محورهای

 توانمی را هاآن تنوع و محوری چندگانگی همین

 ایمنطقه نوآوری و نمود لحاظ نیز نوآوری برای

 هاینظام فراملّی و ملّی متقاطع ارجاع تواندمی

 از تریپیشرفته مدل و دهد نشان خود از را نوآوری

 ترسیم را داد ارائه لوندوال که نوآوری ملّی نظام

 ستا آن الیه چند مدل این تئوریک برجستگی نماید.

 عرصۀ در نوپدید رویدادهای از بسیاری تواندمی که

 ،مثال برای کند؛ توصیف را نوآوری و دانش تولید

 هایبنگاه ،48باز نوآوری نظام قالب در امروزه

 R&D حلقۀ کارآفرین، هایدانشگاه و وکارکسب

 کمرشکن، هایهزینه دلیل به سازمان، درون از را خود

 حتی و ایمنطقه ملّی، سطح در سازمان، از بیرون به

 ایپدیده همان این و اندگسترانیده جهانی و فراملّی

 از است. مشهور R&D49 سازیالمللیبین به که است

 دانشگاه ،FREIE نوآوری زیستبوم مدل در که آنجا

 یرخطیغ و خطی نوآوری هایمدل با پنجم نسل

 ساختار در عملکردی لحاظ از تواندمی است، روروبه

 در دهد. نشان را خود چاالک بسیار زیست،بوم این

 هادانشگاه دانش، خطی نوآوری مُد سنتی شیوة

                                                 
 GloCal

 Functional

 Open innovation system 

 R&D Internationalisation 

 هایبخش به پایه هایپژوهش انجام با توانندمی

 هایاهبنگ به و نموده نفوذ بیرون به حتی و وابسته

 و کنند میل کاربردی قالبی در )اقتصاد(، وکارکسب

 نهایت در دانش خلق جدید هایموج صورت بدین

 امّا شوند.می ینیچخوشه ،وکار کسب دنیای توسط

 هک دانشگاهی یک و پویا اقتصاد یک در زمانی افق

 خطی، نوآوری سیر در کندمی کار فراملّی مقیاس در

 مدل، این در دیگر سوی از و است طوالنی بسیار

 کاربران پنهان و ضمنی دانش از تواندنمی دانشگاه

 و جوید بهره انتهایی کنندگان استفاده و فناوری

 هاآن هایانتخاب و کاربران تمایالت از همچنین

 بازخورد با توانندنمی هامقوله این لذا و است خبریب

 سطح در پایه هایپژوهش و دانش تولید بخش به

 مسیر اما (.15 و 10، 5) بیابند بازتاب دانشگاه،

 نوآوری زیستبوم چیدمان در که یرخطیغ نوآوری

 شودمی موجب است جریان در یکمی و بیست قرن

 شامل که نوآوری 2 مُد هایمیوه از بتواند دانشگاه که

 گوناگون هایمدل در پلورالیسم و ناهمگنی تنوع،

 هاآن دادن پیوند از و گیرد بهره است نوآوری و دانش

 سود تکاملی،هم ای شبکه ساختار طریق از یکدیگر با

 های)دانشگاه هادانشگاه ها،بنگاه طریق، بدین جوید.

 )در توانندمی هاسازمان دیگر و پنجم( و چهارم نسل

 و چندگانه فناوری حیات هایچرخه در زمان( یک

 زا این و نمایند ورود بلوغ، مختلف سطوح در متنوع

 هر در است. نوآوری یرخطیغ مُد هایویژگی

 پیوند که است نوآوری یرخطیغ مُد در این صورت،

 به هابنگاه و هادانشگاه مانند گوناگون هایبخش

 گوناگون مراحل یافتن پیوند و شودمی انجام تندی
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R&D توسعۀ و پایه هایپژوهش مثال )برای 

 (.14) گیردمی انجام بالدرنگ، صورت به تجربی(،

 نوآوری حضور نشانگان از که دیگری منظری

 در پنجم نسل هایدانشگاه در (2 )مد یرخطیغ

 وجود است، FREIE نوآوری زیستبوم تاروپود

 هب متقاطع استخدام باشد.می 50متقاطع استخدام مفهوم

 ردف یک که است چندگانه استخدام از تیپ یک عنوان

 حتی )یا سازمان دو توسط زمانهم است ممکن

 سازمان یک که ایگونه به گردد استخدام بیشتر(

 یگرد سازمان و باشد دانش تولید به ترنزدیک تواندمی

 چنانچه گیرد؛ قرار )نوآوری( دانش کاربردی طیف در

 آنگاه باشند گوناگون هایبخش از هاسازمان این

 یسازشبکه صورت به تواندمی متقاطع استخدام

 بین تواندمی متقاطع استخدام نماید. عمل 51فرابخشی

 با علمی متفاوت هایرشته و گوناگون هایبخش

 بدین و سازد برقرار پل هنر و انسانی علوم هایرشته

 نیز و ایفرارشته فرابخشی، هایفعالیت طریق

 پیوند و گریموازی این یابند. ظهور یارشتهانیم

 متنوع، و چندگانه فناوری حیات هایحلقه به یافتگی

 که ؛بود خواهد پنجم نسل دانشگاه هایویژگی از

 پیوند زمانهم هایاستراتژی تواندمی سانبدین

 توسعه را گوناگون فناوری حیات هایچرخه متقاطع

 (.7) دهد

 

 دانش ساالریمردم به متعهد پنجم: ويژگي

 ایپایه اصول صورت به را پارادایم ،(Kohn) کوهن

 وی ند.کمی تعریف است نشسته تئوری یک آن بر که

 هاپارادایم و هاتئوری از مجموعه یک جاییجابه بر

 ایمعن به این که دارد تأکید دیگری جدید مجموعۀ به

                                                 
 Cross-employment 

 Trans-sectoral networking 

 خود تنها نه ها،پارادایم و هاتئوری که است آن

 جای به واقعاً بلکه هستند تکاملی زایش محصول

 که چند هر نشینند.می پیشین هایپارادایم و هاتئوری

 ه)ب است درست اغلب قطعی صورت به موضوع این

 هنکت این به باید ولی طبیعی( علوم مورد در ویژه

 تکاملیهم و یزیستهم یک که داشت توجه

 پدیده این است. پذیرامکان نیز ها()تئوری هاپارادایم

 به توانندمی هاتئوری و هاپارادایم دهدمی نشان

 بر ند.باش داشته یادگیری یکدیگر از متقابل صورت

 امکان که مطلب این پذیرش ضمن اساس، این

 ایمپاراد با دانش اختصاصی پارادایم یک جایگزینی

 گوناگون مدهای میان ارتباط دارد، وجود دانشی دیگر

 یک صورت به بتوان است ممکن را نوآوری و دانش

 در و پویا یزیستهم انجام حال در و ممتد کنشبرهم

 دانشی مختلف هایپارادایم تکاملیهم یک زمان طی

 هک است موضوع این نشانگر خود این نگریست. نیز

 هایمدل بنیان،دانش پیشرفتۀ اقتصادهای و جوامع در

 هم موازات در توانندمی نوآوری یرخطیغ و خطی

 یزیستهم به نوآوری 3 مُد (.14 و 10، 5) کنند عمل

 نوآوری و دانش گوناگون هایپارادایم تکاملیهم و

 فراکتال نوآوری زیستبوم ساختار و ورزدمی تأکید

 این نیز FREIE یکمی و بیستم قرن خودی( )همانند

 به که دهدمی پنجم نسل هایدانشگاه به را اجازه

 همانند هایسازمان با نوین دانشی سازمان یک عنوان

 تکاملیهم و گردیده زیستهم ناهمسان، یا و خود

 بقا، که یابدمی اهمیت آنجا تا پدیده این حتی و بیابند

 هاینظام گونهنیا یا و هادانشگاه این توسعۀ و حیات

 و یزیستهم تکاملی،هم هایشیوه به بسیار دانشی،

 این از دارد. بستگی هاآن رقابت با توأمان همکاری

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
is

m
j.2

3.
2.

16
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            25 / 31

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.52547/ismj.23.2.165
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1300-fa.html


 190گانة کارايانيس و کمبل /دانشگاه نسل پنجم بر پاية مدل مارپيچ پنج                 پور                                                   نبي

http://bpums.ac.ir 

 رفتۀپیش اقتصاد و جامعه با که زیستبوم این در رو،

 و متنوع دانشی هایپارادایم دارد، پیوست بنیاندانش

 فضای در سیاسی پلورالیسم )همچون ناهمگن

 یابندمی تکاملیهم و کرده زیست یکدیگر با سیاست(

 «دانش ساالریمردم» ی،پوشانهم ارتباط نوع این به و

 .ندیگومی

 چهارگانه مارپیچ منظرهای از دانش، ساالریمردم

 در و گیردمی جای دانش جامعۀ کنار در که است

 نمود نیز پنجم نسل هایدانشگاه و هگانپنج مارپیچ

 اقتصاد و پایدار توسعۀ زیرا یابدمی برجسته

 دانش جامعۀ دانش، اقتصاد تکاملیهم به بنیاندانش

 خلق دیگر، سوی از و دارد نیاز دانش، ساالریمردم و

 هب بسیار )نوآوری(، دانش کاربرد و ()پژوهش دانش

 (.9) است نیازمند دانش، ساالریمردم ستون

 

 

 

 

 

 
 

 ( دانشGlocalخلق، انتشار و استفاده از دانش در یک اقتصاد و جامعۀ گلوکال )( 10شکل 

 

 با دانش تولید در یی(گراکثرت) پلورالیسم که آنجا از

 در ساالری،مردم از آکنده فضایی در سیاسی، پلورالیسم

 تکاملیهم یک که نمایدمی چنین است، گفتمان

 روی نوآوری و دانش تولید نظام با ساالریمردم

 گانۀپنج مارپیچ برای غالب وجه که آنجا از دهد.می

 به پرداختن پنجم، نسل هایدانشگاه و نوآوری

 نسل هایدانشگاه از بیشتر هاآن است، زیستمحیط

 نیاز دانش ساالریمردم به چهارگانه مارپیچ و چهارم

 به توانمی بهتر ساالرمردم فضای یک در زیرا دارند

 فضای در تا پرداخت جامعه زیست محیط زمینۀ

 پنجم نسل دانشگاه یک رو، این از (.2) ساالرغیرمردم

 یهاکنشبرهم طبیعی زیستمحیط به پرداختن که

 به و است داده قرار خود کار ۀسرلوح را اجتماعی

 نهد،می ارج دانش هایپارادایم یزیستهم و تکاملیهم

 هم و است دانشی ساالریمردم این فرآوردة خود هم

 زیرا ساالری؛مردم در تنوع ایجاد و آن رشد به متعهد
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 دهد.می قرار حمایت مورد را دانش در تنوع تنوع، این

 یکدیگر با ساالریمردم و دانش پیچیدگی اینجا در

 ایگونه خلق موجب و آیندمی هم گرد و کرده مالقات

 است بنیاندانش که شوندمی ساالریمردم از پرکیفیت

 دانش ساالریمردم واقع، در بنیان(.دانش ساالری)مردم

 القیتخ شکوفایی و رشد برای را فضا بهترین که است

 دیگر حرکت برای محرکه قوة عنوان به و آورده فراهم

 (.4) شودمی نوآوری گانۀپنج مارپیچ هایزیرسیستم

 

 یريگجهينت

 ویژه به نوآوری، و دانش تولید نوین هایمدل در /1

 کمبل، و کارایانیس پیشنهادی گانۀپنج مارپیچ مدل

 نسل نام برازندة که شوندمی خلق نوینی هایدانشگاه

 که هاییچالش وجود با بود. خواهند هادانشگاه پنجم

 مانند باشند،می روروبه هاآن با آینده در هادانشگاه این

 رفاه و ملّی حیات در را مهمی نقش هاآن گذشته،

 و اقتصاد بر را چشمگیری اثر و کرده ایفا اجتماعی

 داد. خواهند نشان خود از آینده دانشی جامعۀ

 

 

 
 

 سیر تکامل نوآوری و تولید دانش (11شکل 

 

 آن در پنجم نسل هایدانشگاه که نوآوری زیستبوم /2

 یک و نبوده خطی نوآوری به متکی دیگر کنندمی زیست

 )مُد نوآوری یرخطیغ و خطی هایمدل میان همبستگی

 که شد خواهد مشاهده آن در نوآوری( و دانش تولید 3

 یآورفتشگ و زاینده پیچیده، بسیار روابط همبستگی این

 نمود. خواهد خلق دانش تولید عرصۀ در را

 تولید به 3 مُد شیوة به که پنجم نسل هایدانشگاه /3

 از یافته ارتقاء سطح یک پردازند،می نوآوری و دانش

 زیرا داشت؛ خواهند عرضه را کارآفرین هایدانشگاه

 کارآفرین، دانشگاه یک کیفیات دادن نشان با همگام

 زیستبوم در را ایعملکردی و ساختاری هایویژگی

 هاآن که داد خواهند نشان خود از یکمی و بیست قرن

 جهت مناسب بسیار دانشی نوین هایسازمان همچون را

 نمایند.می جلوه دانش تولید اهداف پیشبرد

 پیشرفتۀ نوع که آنجا از پنجم نسل هایدانشگاه /4

 ودخ زیستیبوم حیات در هستند کارآفرین هایدانشگاه

 هایسازمان گسترش و استقرار به وابسته بسیار

 هدف که بود خواهند آکادمیک بنگاهی تیپ وکارکسب

 بنگاه اند.داده قرار خود کار سرلوحۀ در را نوآوری ارتقاء

 تشویق، بر که است هاییبنگاه از تیپ یک آکادمیک،

 و پژوهش )پژوهش، دانش تولید توسعۀ و حمایت
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 )نوآوری( دانش کاربرد و (R&D و تجربی توسعۀ

 دارد. تمرکز

 برای جدید طراحی یک آکادمیک، بنگاه واقع، در

 نوآوری با یافته رانش بنیان دانش اقتصاد در کارآفرینی

 تمام ظهور برای که دهدمی نشان این (.15) است

 نهادهای و بازیگران پنجم، نسل دانشگاه هایپتانسیل

 را ودخ بتوانند که است نیاز یکمی و بیست قرن دیگر

 دهند. تطابق پنجم نسل هایدانشگاه مفاهیم با

 دانش، تولید در پنجم نسل هایدانشگاه مأموریت /5

 نای و است کاربردی زمینۀ در بنیادی هایپژوهش انجام

 این در دارد. ایفرارشته و یارشتهانیم حمایتی به نیاز

 کاربردی اشکال به همیشه ایفرارشته ها،دانشگاه نوع

 نسل هایدانشگاه بر حاکم روح و دارد اشاره دانش

 بود. خواهد ایفرارشته و یارشتهانیم رهیافت پنجم،

 ایفرارشته با پنجم نسل هایدانشگاه مفهوم که آنجا از /6

 برای دارد؛ ییانتهایب آمیختگی 3 مُد دانش تولید نظام نیز و

 یژهو زیستیبوم و پیچیده ساختاری ها،دانشگاه این حیات

 همانند) فراکتال زیستبوم یک زیستبوم این است. نیاز

 واقع، در است. نوآوری و آموزش پژوهش، خود(

 تولید به 52چندالیه رهیافتی در پنجم نسل هایدانشگاه

 پردازند.می نوآوری و دانش

 پنجم نسل هایدانشگاه عملکرد برای ساختاری قالب /7

 ایگره چند نمایی، چند سطحی، چند نظامی صورت به

 است. هانظام از عاملی چند و

 53نوآوری هایفراشبکه شامل: دهنده تشکیل هاینظام

 و دانش( هایخوشه و 54نوآوری هایشبکه های)شبکه

 و نوآوری هایشبکه های)خوشه 55دانش هایفراخوشه

                                                 
 Multi-level

 Innovation meta-networks 

 Networks of innovation networks 

 Knowledge meta-clusters

 Chaotic fractal 

 Co-evolving, co-specializing and co-opeting 

 باشندمی ساختاری عناصر عنوانبه دانش(، هایخوشه

 تالفراک دانش تولید و نوآوری ساختارهای شکل به که

 یانباشت ساختار، نوع این در یابند.می سامان 56آشوبناک

 و عقالنی اجتماعی، انسانی، سرمایۀ جریان ذخیرة از

 که دارند وجود فناورانه و فرهنگی نمادهای نیز و مالی

 به و یابندمی گراییتخصصهم یافته، تکامل یکدیگر با

 پردازند.می 57همکاری با توأمان رقابت

 به پنجم نسل هایدانشگاه عملکرد و ظهور برای /8

 کارآفرینی جهت ساالرمردم اجتماعی محیط یک

 گونهچیه و است نیاز نیرومند رقابت و پایدار

 در بلکه اکنونهم نه ساالریمردم برای جایگزینی

 ساالری،مردم زیرا داشت. نخواهد وجود نیز آینده

 دانش، ساالریمردم چهارچوب در را نوآوری و دانش

 دهد.می قرار تشویق مورد

 رانشیپ اکولوژیک، و محیطیزیست حساسیت /9

 از این و باشدمی نوآوری و دانش خلق برای کلیدی

 این که است پنجم نسل هایدانشگاه وظایف

 هایموفقیت به را اکولوژیک و محیطی هایحساسیت

 کنند. یلتبد اقتصادی، توسعۀ و اقتصادی رشد اقتصادی،

 از حفاظت اقدامات پنجم، نسل هایدانشگاه در /10

 یگذارهیسرما نیز و دادبرون یک عنوان به زیستمحیط

 در شود.می قلمداد اقتصادی توسعۀ و اقتصادی رشد در

 ترکیب با پنجم نسل هایدانشگاه ،مدتیطوالن در واقع

 با اکولوژی و زیستمحیط دوستدار اقتصادی توسعۀ

 موجب ملّی عرصۀ در را اقتصادی رشد پایدار، توسعۀ

 توسعۀ و درازمدت اقتصادی توسعۀ زیرا شوند.می

 استوار محیطیزیست و اکولوژیک حساسیت بر پایدار،
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 رشد هایپتانسیل که است فضا این در و باشندمی

 همان این و گرددمی فراهم پایدار و باالتر اقتصادی

 است. معروف اجتماعی اکولوژی به که است
 

 منافع تضاد

  بیان نویسندگان توسط منافع تعارض گونههیچ

 است. نشده
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Abstract 
 

The quintuple helix innovation model has been introduced by E.G. Carayannis and F.J. Campbell. The 

natural environments of society and the economy are major drivers of this innovation model. The third 

generation university (the convergence of government, industry and university), the fourth generation 

universities (the convergence of government, industry, university and civil society) and the fifth generation 

university (the convergence of government, industry, university, civil society and bio-environment) perform 

within Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix models, respectively. According to the 

viewpoints of Carayannis and Campbell, the cardinal characteristics of the fifth generation university could 

be conceptualized as a knowledge-based innovation system which is sensitive to natural environment of 

society, produces knowledge within the mode 3 knowledge production framework, supports co-evolution 

and co-existence of different knowledge paradigms, shapes co-opetitive ecosystem for knowledge 

management and promotes knowledge democracy. 
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