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در  می گیرد.  قرار  فرایندها  سایر  و  شدن  جهانی  تحت تأثیر  جهان  کشورهای  در  رقابت  امروزه  چکیده: 
موتور  در  نقش  کلیدی ترین  به عنوان  اجتماعی  سرمایه  یا  دانش  همانند  غیرملموس  دارایی های  رقابت، 
اقتصادی،  توسعه  زمینه  در  مطلوب  به طور  بالقوه  توانایی  درآوردن  فعل  به  برای  است.  اقتصادی  توسعه 
زمینه  در  کیفی  استانداردهای  باید  همچنین  نیست  کافی  اما  است  الزم  آموزش  برجسته  فرهنگی  حضور 
فعالیت های پژوهشی و ترویج استفاده از نتایج در اقتصاد محلی و جهانی حفظ شود. هدف از مقاله حاضر، 
تحلیل و ارائه مؤلفه های دانشگاه نسل چهارم و نقش آن در اقتصاد محلی و جهانی است. روش این تحقیق 
کتابخانه ها و سایت های دانشگاهی و مجالت معتبر  توصیفی و تحلیلی است. با استفاده از منابع موجود در 
کارکردهای آموزش عالی در تحقیقات انجام شده، مطالب جمع آوری و تحلیل شده است. تحقیقات متعدد  و 
که آموزش عالی به سمت حرفه ای شدن حرکت می کند و دانشگاه  و رویکردهای عصر حاضر نشان می دهد 
گاهی سازی عمومی و همچنین، روابط و  به عنوان منبعی از دانش با ارزش در ایجاد رشد اقتصادی از طریق آ
کمک  شبکه سازی بین بخش های مختلف انتقال رسالت و مأموریت داده است. نتایج تحلیلی این تحقیق 
کار  افزوده  ارزش  با  دانشگاه های  به  پژوهش  و  آموزش  از  را  خود  رویکردهای  کشور  دانشگاه های  تا  می کند 

و عمل از طریق تأثیر در اقتصاد محلی و جهانی و با استفاده از منابع با ارزش سرمایه انسانی تغییر دهند.
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 goodarzvand@iaurasht.ac.ir .گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، رشت، ایران 1- استاد 



کار و عمل...  2 رویکرد دانشگاه های نسل چهارم 

مقدمه� 1

کـردن را بـر عهـده دارد، در عرصـه شـناختی  کـه وظیفـه اجتماعـی  آمـوزش عالـی به عنـوان مؤسسـه و نهـادی 

او پدیـد مـی آورد  را در  گی هایـی  فراینـدی تعریف شـده هدایـت می کنـد و ویژ را در  روانـی جوینـدگان علـم  و 

کـه از آن جملـه می تـوان بـه بازتولیـد، سـازگاری  کارکردهـای متعـددی اسـت  (Felfe, 2014). دانشـگاه دارای 

کـرد (Shaoming & Hui-shu, 2014). درک نیازهـا و منافـع ذی نفعـان آمـوزش عالـی و تمرکـز  و تولیـد اشـاره 

کیـد بـر تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص موردنیـاز جامعـه، تربیـت شـهروندان فرهیختـه در قالـب  بـر آن، تأ

کارکـردی دانشـگاهی  کارکردهـای دانشـگاه قابـل توجیـه هسـتند (Mapulanga, 2013). پایه هـا و بنیان هـای 

اخـالق  و  ارزش هـا  هنجارهـا،  شـدن  نهادینـه  می شـود.  مسـتحکم  و  یافتـه  نضـج  جامعه پذیـری  فراینـد  در 

حرفـه ای از مبانـی سـاخت آمـوزش عالـی بـه شـمار می آیـد.

دانشـگاه از طریـق تأثیرگـذاری مسـتقیم بـر جریـان تولیـد، سـازگاری و بازتولیـد نظام هـای اجتماعـی و 

سازوکارهای بازار، نقش بسیار مهمی در پیشرفت یا رکود یک جامعه ایفا می کند )Tang, 2013(. به کارگیری 

کارکردهـا را به طـور متـوازن پوشـش دهـد، می توانـد  کـه تمامـی ایـن  الگویـی در توسـعه تحصیـالت تکمیلـی 

کارکردهای  کالن اجتماعی را ممکن سازد )Hendriks & Sousa, 2013(. بی توجهی به  دسترسی به اهداف 

کـه راهبردهـای توسـعه تحصیالت تکمیلـی را با  دانشـگاه ممکـن اسـت بـه پیامدهـای نوظهـوری منجـر شـود 

خطـر بیهودگـی مواجـه سـازد )Kont & Jantson, 2013(. عمده تریـن هـدف سـازمانی دانشـگاه ها، ارتقـای 

کارآفرینـی دانشـجویان  امـور آموزشـی و پژوهشـی دانشگاه هاسـت )Mix, 2013(. در ایـن راسـتا خالقیـت و 

کـه در راسـتای آمـوزش عالـی ایجـاد می شـوند، فراینـد  بسـیار مهـم اسـت )Liu, 2012(. درواقـع، مؤسسـاتی 

کارکردهـای هوشـمندانه  فعالیـت در خروجـی اقتصـاد هـر جامعـه ای را پیـدا می کننـد. توسـعه پایـدار مسـتلزم 

نظـام و زیرنظام هـای آمـوزش عالـی اسـت.

کـه در دنیـای امـروز، دانشـگاه یکـی از نهادهـای اصلـی محسـوب می شـود، لـذا بی توجهـی بـه  از آنجـا 

دانشـگاه و رسـالت های آن، می توانـد تبعـات زیان بـاری بـرای جامعـه داشـته باشـد )Taatila, 2012(. جوامـع 

کـه دانشـگاه ها می تواننـد در رفـع و پیشـگیری آن  نویـن انباشـته از مسـائل و مشـکالت پیچیـده ای اسـت 

گذشـته، مسـئولیت دانشـگاه  میـزان قابـل توجـه ای مؤثـر باشـند )Palme, 2012(. از طـرف دیگر در دهه های 

بیشـتر آموزشـی بـوده اسـت امـا بـا رشـد جوامـع انسـانی و به ویـژه بعـد از انقـالب صنعتـی، هـرروزه نیازهـا و 

کـه دارای جایگاه  خواسـته های بشـری افزون تـر و مطالبـات متنوع تـر شـده اسـت.  در خصـوص قشـر دانشـجو 

گی های خاص خود در سـطح جامعه اسـت، این مطالبات و نیازها پیچیده تر و حسـاس تر شـده اسـت  و ویژ

کـرده و نقش تازه ای مطابق خواسـته های جدید برای  و بـه دنبـال آن انتظـارات جامعـه نیـز از دانشـگاه تغییر 

گرفته شـده اسـت  )Fallah, 2012(. هدف ایجاد  کنار رسـالت قبل )انتقال علم و دانش( در نظر  دانشـگاه در 

کارکـرد  کارکردهـای دانشگاه هاسـت )Davis, 2014(. ضـرورت تعامـل  شـغل در آینـده یکـی از اصـول اساسـی 
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کـه  نقشـی  اسـت.  گشـته  قابل توجه تـر  و  پررنگ تـر  و فرهنگـی  زمینه هـای اجتماعـی  اقتصـاد در  و  دانشـگاه 

بـرای سـرمایه انسـانی در اداره جوامـع و تبدیـل ثـروت طبیعـی بـه ثروت فیزیکی تعریف می شـود، دسـتخوش 

کاهش نیازها و  که در رفع و  تغییرات پرشـتاب در عصر حاضر شـده اسـت. امروزه، از دانشـگاه انتظار می رود 

که  خالءهـای فرهنگـی و اجتماعـی هم پـای علـم و دانـش در سـطح جامعـه حضوری فعال داشـته باشـد؛ چرا 

کز صرفـًا تخصصی  کار و اقتصادمحـور را می تـوان بـر عهـده مرا ایفـای نقـش صرفـًا آمـوزش و تربیـت نیـروی بـازار 

کـه مأموریـت دارنـد انسـان هایی فرهیختـه  گذاشـت ولـی تنهـا ایـن دانشـگاه ها هسـتند  و فنـی و حرفـه ای نیـز 

اجتماعـی،  آسـیب های  زیسـت محیطی،  آلودگی هـای  نابرابـری،  فقـر،  همچـون  مشـکالتی  حـل  توانایـی  بـا 

ایـن تحقیـق،  لـذا در  کننـد.  ثـروت براسـاس عدالـت و... تربیـت  کیفیـت زندگـی، تعـادل اقتصـادی، توزیـع 

که مؤسسـات آموزش عالی چه نقشـی در اقتصاد دارند و از منظر  محقق در پی پاسـخ به این پرسـش اسـت 

گی هـا چـه تعاملـی بیـن دانشـگاه ها و اقتصـاد در عصـر حاضـر وجـود دارد؟ مبانـی ویژ
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کـدام بـوده اسـت،  کهن تریـن دانشـگاه دنیـا  کـه از دانشـگاه ارائـه می شـود، در مـورد اینکـه  باتوجه بـه تعریفـی 

بحـث و جدل هـای بسـیاری وجـود دارد. امـا قطـع به یقیـن، چنین مرکز آموزشـی در تمدن های باسـتانی خاور 

کادمی افالطـون قدیمی ترین  کنیـم، آ گـر دانشـگاه را یک مؤسسـه دانشـجویی فرض  گرفتـه اسـت. ا دور شـکل 

دانشـگاه در باختـر بـوده اسـت و سـند تاریخـی هـم بر این ادعـا وجـود دارد. واژه التیـن “Universitas” ابتدا در 

کادمـی افالطـون« را شـرح  کمـک آن تـالش می کردنـد ویژگی های»آ عصـر یونـان باسـتان و روم احیـا شـد و بـه 

کنیـم، آنـگاه می توانیـم دانشـگاه شـانگ-یانگ  گـر دانشـگاه را تنهـا یـک مؤسسـه آمـوزش عالـی فـرض  دهنـد. ا

گشـایش یافتـه بـود، قدیمی تریـن دانشـگاه دانـش بنامیـم؛  کـه پیـش از سـده 21 قبـل از میـالد  در چیـن را، 

مشـروط بر اینکه افسـانه نباشـد. دانشـگاه قسـطنطنیه در عهد امپراطوری بیزانس )در سـال 849 میالدی به 

دسـتور قیصربارداس( نایب السـلطنه امپراطور میخائیل سـوم احیا شـد. این دانشـگاه با داشـتن فعالیت های 

کادمیـک عمومـًا به عنـوان نخسـتین مؤسسـه آمـوزش  پژوهشـی و آموزشـی، حفـظ خودگردانـی و اسـتقالل آ

عالـی بـا ویژگی هـای دانشـگاهی امـروزی شـناخته می شـود. آموزش در دانشـگاه ناالنـدادر ایالت بیهـار در هند 

در قـرن پنجـم پیـش از میـالد برپـا بـوده و بـه دانش آموختـگان آن مـدرک دانشـگاهی اعطـا می شـده اسـت. 

کـه به تازگـی ویرانه هـای آن را یافته انـد، دانشـگاه راتناجیـری در اوریسـا اسـت. دانشـگاه  سـومین دانشـگاهی 

گشـایش یافت. شـهرهای باسـتانی تکشاشـیال ناالندا، ویگراماسیال  کشـور مصر  االزهر در قرن دهم در قاهره در 

که از سراسـر آسـیا دانشـجو  کز بسـیار مشـهور آموزشـی در مشـرق زمین بوده اند  کانچیپورا در هند باسـتان مرا و 

گرایـی بـوده و لـذا هـزاران اندیشـمند و دانشـجوی  کـه مرکـز معـروف دانشـگاهی بودا داشـته اند. به ویـژه ناالنـدا 

کنار آن دانشـجویان  کـرده و در  بودایـی را از چیـن، شـرق آسـیا، آسـیای مرکـزی و آسـیای جنـوب شـرقی جـذب 
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بسـیاری از ایـران و خاورمیانـه را در خـود جـای داده بـود. در آن زمـان اعطـای مـدرک دانشـگاهی چنـدان 

کادمـی و ایران نیز  کادمی های )شـویان، یونان( آ مرسـوم نبـود ولـی مؤسسـات آمـوزش عالـی باسـتانی در چین آ

وجـود داشـتند )قدیـری و رضـوی،1390(.

رسـمی  و  قاعده منـد  زبـان  بـا  کـه  می شـود  اطـالق  دانشـی  بـه  صریـح  دانـش  دانشـگاه ها  آمـوزش  در 

به راحتـی قابـل انتقـال باشـد. در آمـوزش غیررسـمی دانشـگاه ها، دانـش آشـکار را می تـوان بـا زبـان رسـمی 

بیـان  غیـره  و  کتـب  و  و مطالـب درسـی  راهنمایی هـا  ریاضـی، عالئـم،  عبـارات  قبیـل جمـالت دسـتوری،  از 

کـرد. ایـن نـوع دانـش به راحتـی و به طـور رسـمی در میـان افـراد قابـل انتقـال اسـت. دسـتاوردهای دانـش 

غیـره  و  یادداشـت ها  برنامه هـا،  ح هـا،  طر اوراق،  گزارش هـا،  کتـاب،  جـزوه،  به صـورت  دانشـگاه ها  در  کـه 

ایجـاد و نگهـداری می شـود، دانـش آشـکار دانشـگاه را تشـکیل می دهـد )Hopkinson, 2012(. نظـام آمـوزش 

گـردآوری و نگهـداری می کننـد  غیررسـمی دانشـگاه ها، به آسـانی و به صـورت مرتـب، دانـش آشـکار )رسـمی( را 

دارنـد )جعفری مقـدم، 1390(. اطمینـان  کادمیـک  آ دانـش  به عنـوان  آن  بـه  و 

ملمـوس  و  رسـمی  اطالعـات  شـامل  آشـکار  و  صریـح  دانـش  دانشـگاه ها  غیررسـمی  آموزشـی  نظـام  در 

از  اطالعـات  نـوع  ایـن  اسـت.  اصـول  و  ضوابـط  و  قوانیـن  مجـالت،  مقـاالت،  درسـی،  منابـع  و  کتـب  ماننـد 

کتابخانه هـا و اینترنـت و پایگاه هـای اطالعاتـی و غیـره به آسـانی بـه دانشـجویان قابـل انتقـال اسـت  طریـق 

اسـت تأثیرگـذار  دانشـگاه  عملکـرد  بـر  کـه  اسـت  مسـائلی  از  یکـی  دانـش  تسـهیم   .)Hendriks, 2014( 

.)Zaqout & Abbas, 2014(

تولیـد  دیـدگاه  بـا  و  بشـریت  نفـع  جهـت  در  علـم  اشـاعه  و  ترویـج  توسـعه  هـدف  بـا  تنهـا  دانشـگاه ها 

 نیـروی انسـانی بـا توانمنـدی متوسـط و بـاال به منظـور تسـریع رشـد و توسـعه ملت هـا، بـه وجـود آمده انـد

)Jimoh & Danlami, 2012(. هرچنـد عوامـل بسـیاری در دسـتیابی بـه اهـداف فـوق دخیـل هسـتند، امـا 

نیـروی انسـانی حیاتی تریـن عامـل اسـت )Harvey, 2014(. دانشـگاه ها بایـد به منظـور موفقیـت در انجـام 

تعییـن  انگیزه دهـی و  رقابتـی، سـعی در جـذب، پیشـبرد،  اهـداف  بـه  بـا دیـد دسـتیابی  و  مأموریـت خـود 

که باعث مزیت سـازمان بـر رقبایش  کار پرانـرژی داشـته باشـند. منافـع رقابتـی به صـورت هـر چیـزی  نیـروی 

کارمنـدان، از جملـه انعطاف پذیری،  باشـد، تعریـف می شـود. وجـود اسـتعدادهای منحصربه فـرد در میـان 

کـه  اسـت  راه هایـی  مشـتری  بـه  مناسـب  خدمات رسـانی  و  بیشـتر  بهـره وری  باالتـر،  بازدهـی  خالقیـت، 

کننـد  کارمنـدان می تواننـد از آنهـا بـرای ایفـای نقـش اساسـی در ارتقـای موقعیـت رقابتـی سـازمان اسـتفاده 

کـدام تـا چه حـد می توانند  کـه هـر  )Jimoh & Danlami, 2012(. بزرگ تریـن دغدغـه دانشـگاه ها ایـن اسـت 

عمـل  جامـه  مؤثـر  خدمات رسـانی  زمینـه  در  خـود  اهـداف  و  دیـدگاه  بـه  و  کننـد  اجـرا  را  خـود  مأموریـت 

کارایـی سیسـتم دانشـگاهی نیجریـه، بهبـود ظرفیـت مدیریتـی  بپوشـانند. بزرگ تریـن چالـش در توسـعه و 

کارمنـد  کارایـی  و مخصوصـًا، مفاهیـم در ارتبـاط بـا مدیریـت منابـع انسـانی اسـت.  مدیریـت منابـع انسـانی 
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کـردن به کارگیـری روابـط  را بـاال می بـرد و بـه دانشـگاه ها در انجـام رسالت شـان یـاری می رسـاند. بـا ادغـام 

تأمیـن  را  خـود  اهـداف  تـا  سـاخت  خواهـد  قـادر  را  دانشـگاه ها  راهبـردی،  برنامه ریـزی  فراینـد  در  انسـانی 

.)Jimoh & Danlami 2012( کننـد

اسـت.  فراملـی  کیفیـت  و  افـزوده  ارزش  بـا  انسـانی  نیـروی  تربیـت  دانشـگاه ها  افـق  حاضـر،  حـال  در 

کـز آمـوزش عالـی در دهه هـای مختلـف در مسـیر تغییـر و تحـول و  کارکـرد و مأموریـت دانشـگاه ها و مرا ازایـن رو 

گرفته انـد. ارتبـاط و ادغـام نظریـه و عمـل خاسـتگاه علمی و اساسـی دانشـگاه ها اسـت. مرز و  هویت یابـی قـرار 

کارکـرد آنهـا دارد.  موفقیـت دانشـگاه بسـتگی بـه 

کارکردهای دانشگاه� 3

کارکردهـای متعـددی بـرای دانشـگاه ها  در تحقیقـات متعـدد توسـط صاحب نظـران در دوران هـای مختلـف 

کـدام از آنهـا بخشـی از وظایـف دانشـگاه ها در دوران هـای مختلـف نشـان می دهـد. گرفته انـد. هـر  در نظـر 

کارکـرد دانشـگاه بـه بررسـی شـیوه های مدیریـت منابـع انسـانی و  مـدل شـیوه های مدیریـت منابـع انسـانی و 

کارکـرد دانشـگاه می پـردازد.

 ... نسل چهارم کار و عمل های دانشگاهرویکرد   


 

6 

 
 ( (Amin, 2014مدیریت منابع انسانی و کارکرد دانشگاه های شیوهل مد :1 شکل

ٌ:  پذیزی تحققمذل میشان  ًاملٍب کارکزدَای داوشگا ثیزگذار أداوشگاٌ ت کارکزدَای پذیزی تحققی کٍ بز میشان ع
ًامل ایه . پزداسد می ،است مشارکت اجتماعی، سزمایٍ فزَىگی، آگاَی تاریخی، تعالی اس:  اوذ عبارتع
 .پذیزی جامعٍ، ريحیٍ خًدبايری، وفس اعتمادبًٍی، معى

 شیوه های مذیریت منابع
 انسانی

 استخذام

 دوره ای برنامه ریسی

 عملکرد ارزیابی

 تعریف شغلی

 جبران خذمات

 کارکرد دانشگاه

(Amin, 2014) کارکرد دانشگاه شکل 1: مدل شیوه های مدیریت منابع انسانی و 
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کارکردهای دانشـگاه  که بر میـزان تحقق پذیری  کارکردهـای دانشـگاه: بـه عواملـی  مـدل میـزان تحقق پذیـری 
گاهی تاریخی،  تأثیرگـذار اسـت، می پـردازد. ایـن عوامل عبارت اند از: مشـارکت اجتماعی، سـرمایه فرهنگـی، آ

تعالـی معنـوی، اعتمادبه نفـس، روحیه خودبـاوری، جامعه پذیری.
 

پذیری میزان تحقق
 کارکردهای دانشگاه

 مشارکت اجتماعی

 سرمایه فرهنگی

گاهی تاریخی  آ

 تعالی معنوی

 اعتماد به نفس

 روحیه خودباوری

 پذیریجامعه

)Fallah, 2012کارکردهای دانشگاه ن شکل 2: میزان تحقق پذیری 

گروهـی، یادگیـری و تصمیم گیـری  کاِر  کارکردهـای دانشـگاه: در ایـن مـدل  گروهـی و  گی هـای  مـدل بررسـی ویژ
بـه عنـوان نقـش اساسـی در دانشـگاه ها می نگـرد. 

کاِر  کارکردهای دانشـگاه اسـت )Hillier, 2013(. آمـوزش و انجام  گروهـی یکـی از اصـول بهبـود  کار مشـارکتی و 
گروهـی باعـث ارتقـای عملکـرد دانشـگاه می شـود. تعهـد دانشـجویان بـه علـم و یادگیـری می توانـد اثربخشـی 

دانشـگاه را افزایـش دهد.

 

 کارکردهای دانشگاه

گروهیویژگی  های 

 یادگیری

 هاگیریمستقل تصمیم

)Lord, 2014کارکرد دانشگاه ن شکل 3: مدل 

کارکـرد دانشـگاه باتوجه بـه سـرمایه فکـری: ایـن مـدل بـه بررسـی برنامه ریـزی در  مـدل بهبـود برنامه ریـزی در 
کارکـرد دانشـگاه باتوجه بـه سـرمایه فکـری می پـردازد.
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ریزی در بهبود برنامه
 کارکرد دانشگاه

 سرمایه فکری

 سرمایه ساختاری

 سرمایه ارتباطی

 انسانیسرمایه 

 )Sanchez & Elena, 2006شکل 4: ابعاد سرمایه فکری در دانشگاه ن

روند نسل های دانشگاهی� 4
یافتـه اسـت. در نظریـه  تغییـر  عالـی  آمـوزش  نقـش  نیـاز و شـرایط جوامـع،  براسـاس  در دوره هـای مختلـف 
و  بـا محیـط  بـه سـمت سـازگاری  و  پیـدا می کنـد  تغییـر  به اقتضـای شـرایط محیطـی  کار  اسـاس  اقتضایـی، 

گیـرد.  شـرایط ذاتـی خـود قـرار مـی 
کـه همـان ارتبـاط محیـط  به عبـارت دیگـر شـرایط اقتضایـی دانشـگاه را بـه سـمت وظایـف حیاتـی خـود 
حیـات  چرخـه  در  انسـان ها  پـرورش  و  آمـوزش  مرکـز  به عنـوان  دانشـگاه  اسـت.  می کنـد  هدایـت  اسـت، 
سـازمان ها محسـوب می شـود. جـدول 1 نشـان می دهـد در جنبه هـای هـدف، نقـش، خروجی هـا، زبـان و 

تغییـر جـدی حاصـل شـده اسـت. براسـاس شـرایطی محیطـی  و  مدیریـت دانشـگاه ها در نسـل مختلـف 
)Wissema, 2009گی های دانشگاه های نسل اول، دوم و سومن جدول 1: برخی از ویژ

نسل سومنسل دومنسل اولجنبه

آموزش، تحقیق و استفاده از دانشآموزش و تحقیقآموزشهدف

ایجاد ارزش افزدهشناخت طبیعتشناخت حقیقتنقش

کارآفرینانحرفه ای ها و علمی هاحرفه ای هاخروجی حرفه ای ها، علمی ها و 

انگلیسیملیالتینزبان

مدیریت حرفه ایدانشمندان نیمه وقترئیس دانشگاهمدیریت

کـه مالحظـه می شـود، در دانشـگاه نسـل سـوم رقابـت افزایـش می یابـد و بهره بـرداری از دانـش  همانطـور 
افزایـش  نیـز  دانشـگاه  و  صنعـت  بیـن  ارتبـاط  نتیجـه  در  می کنـد؛  پیـدا  اهمیـت  تحقیـق  و  آمـوزش  کنـار  در 
گیـرد. محیط اقتصادی  که در فراینـد رقابت قرار  می یابـد. بنابرایـن فرصتـی بـرای دانشـگاه ایجاد شـده اسـت 
کـه دانشـگاه در آن قـرار می گیـرد، بـه نقـش سـرمایه انسـانی و شـرایط رقابـت  و اجتماعـی دانشـگاه و شـرایطی 
کلیـدی در آمـوزش و پـرورش  کیفیـت منابـع انسـانی موجـود بسـتگی دارد. لـذا عناصـر  اقتصـادی بـه میـزان و 

انسـانی در دانشـگاه ها نقـش اساسـی در رشـد و توسـعه اقتصـاد ایفـا می کنـد.
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کسب وکارهای اقتصادی و دانشگاه � 5
جایـگاه دانـش بـه منبعـی بـاارزش در ایجـاد رشـد اقتصـاد، دسـتیابی بـه اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش موجـب 
کنـار  ایجـاد انتظـاری جدیـد از دانشـگاه در جهـت ایفـای نقـش جدیـد به عنـوان تجاری سـازی پژوهش هـا در 
دانشـگاه ها  سـوم  نسـل  در   .)Todorovic et al., 2015( اسـت  شـده  دوم  نسـل  دانشـگاه های  نقش هـای 
کـه نقـش اساسـی در  کنـار حرفه ای هـا و علمی هـا ایجـاد شـده اسـت  کارآفریـن در  خروجـی ارزشـمندی بـه نـام 

کـرده اسـت. کسـب وکارهای اقتصـادی فراهـم  اسـتقرار 
کشـورهای توسـعه یافته بـرای حرکـت از دانشـگاه های نسـل اول بـه سـمت ایجـاد و  دالیـل زیـادی در 
تحقـق دانشـگاه های نسـل سـوم وجـود دارد؛ از جملـه ایـن دالیـل می توان به فهم عمومی و علمی از توسـعه 
کـرد  اقتصـادی به عنـوان تابعـی از آمـوزش عالـی، افزایـش انتقـال علـم و فنـاوری در توسـعه اقتصـادی اشـاره 

 .)Philpott et al., 2011(
می دهـد،  سـامان  را  شـرکت ها  اقتصـادی  کوچـک  کسـب وکارهای  محیـط  کـه  پورتـر  مـدل  براسـاس 
کـه موفقیـت دانشـگاه ها بـه چندیـن عامـل بسـتگی دارد. شـناخت عامـل فـوق نقـش رقابتـی  گفـت  می تـوان 

می کنـد. تعییـن  را  دانشـگاه ها  بـودن 
کسـب مزیت هـای رقابتـی اقتصـاد  کارآفریـن در جهـت سـوددهی و  جهت گیـری فعالیت هـای دانشـگاه 
اسـت )Dabic et al., 2015(. توسـعه اقتصادی و رقابت افزایش می یابد و به فعالیت اساسـی برای دسـتیابی 

.)Lengyel, 2004( بـه هـدف تبدیـل می شـود و دانشـگاه ها بـه ایجـاد شـبکه ها تمایـل پیـدا می کننـد
رویکردهـای  و  بـودن  منحصربه فـرد  کیفیـت   .2 دانشـگاه  راهبـرد   .1 همچـون  عواملـی  تعاملـی  روابـط 
محققـان 3. روابـط و دسترسـی ها 4. سـطح دانشـجویان، میـزان رقابتـی بـودن را مشـخص می کنـد. اینکـه 
می بخشـد.  معنـا  را  دانشـگاه  اصلـی  مأموریـت  و  پژوهـش  آمـوزش،  تقاضـای  میـزان  دانشـجویان  سـطح 
از  ایـن مهـم  کننـد و  کارآفرینـی  کار می تواننـد نقـش  بـازار  کامـل و پیشـرفته در  بـا مهـارت  دانش آموخته هـا 

بـود. خواهـد  امکان پذیـر  بین المللـی  و  محلـی  دانشـجویان  جـذب  طریـق 
کارآفریـن و میـزان جذب سـهم  در نسـل چهـارم دانشـگاه ها ارزش برمبنـای مشـارکت راهبـردی، پـرورش 
درآمـد از منابـع خارجـی و هدایـت و رهبـری و همچنیـن میـزان تأثیرگـذاری بـر سـایر عوامـل در جوامـع تعریـف 
به عنـوان  و حـل چالش هـای جامعـه  انجـام می شـود  دانشـجو  و  جامعـه  نیـاز  براسـاس  آمـوزش  می شـوند. 

گرفتـه می شـود.  اسـاس تحقیـق در نظـر 
کـردن،  ریسـک  فرهنـگ  ترویـج  اسـت.  کارآفریـن  از دانشـگاه  بین المللـی بخـش مهمـی  مشـارکت های 
ج نهـادن، مدیریـت اسـتعدادها، ایجـاد فضـای  کارآفرینـی، آزادی علمـی، فرهنـگ ار ایجـاد تعلـق خاطـر بـه 
کارآفریـن به عنـوان الگـو و مشـارکت  گروهـی، معرفـی اعضـای هیأت علمـی  کار  کارآفرینـی مناسـب، فرهنـگ 
فرهنـگ  از مؤلفه هـای  کارآفریـن  ج گـذاری دانشـجویان  ار و  توجـه  و سیاسـت گذاری،  آنهـا در تصمیم گیـری 

کارآفرینـی اسـت. )موسـوی و همـکاران، 1396(. 
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صنایـع  و  اجتماعـی  جنبـه  بازیگـر  عنـوان  بـه  دولـت  اسـت،  پـرورش  و  آمـوزش  دانشـگاه  اصلـی  نقـش 
و  صنایـع  دانشـگاه ها،  بیـن  ارتبـاط   .)Gunasekara, 2004( می کننـد  عمـل  اقتصـاد  موتـور  به عنـوان 
ک بگذارنـد کـه بازیگـران سـه گانه نقش هـای خـود را بـه اشـترا  دولـت، رویکـرد اصلـی مفهـوم سـه گانه اسـت 

ایتزکواتـز3  کالرک1 )1998(، اسـپون2 )2001(،  لـذا بسـیاری از صاحب نظـران همچـون،   .)Etzkowitz, 2008(
کارآفریـن  کربـای4 )2006(، ویسـما5 )2009( و تودورویـچ6 و همـکاران )2015( بـه مشـخصات دانشـگاه   ،)2004(
گیر 2.  گی های آن عبارت اند از: 1. نبود قوانین و آداب و رسـوم دسـت وپا که شـاخص ترین ویژ اشـاره داشـتند 
کـردن دانـش 4. سـرمایه گذاری در دانـش  همـکاری بـا صنعـت 3. سیاسـت های دانشـگاه در جهـت همگانـی 
5. سـازگاری با محیط 6. سـرمایه گذاری متنوع در سـطح محلی و بین المللی 7. تجاری سـازی فناوری و ...
گی هـای اقتصادمحوری در سـطح  کـه از نظـر موقعیـت اداره و ویژ در ادامـه ایـن مطالعـه بـه سـه دانشـگاه 
کشـور  جهـان شـناخته شـده هسـتند و می تواننـد الگـوی بخـش زیـادی از دانشـگاه ها از جملـه دانشـگاه های 

گیرند، اشـاره شـده اسـت. قرار 

کمبریج� 6 دانشگاه 
تأسـیس  بریتانیـا  کمبریـج  در  میـالدی   1209 سـال  در  دانشـگاه  ایـن  کمبریـج7،  دانشـگاه  وبـگاه  اسـاس  بـر 
کارمنـد مشـغول  شـده اسـت. در حـال حاضـر در ایـن دانشـگاه 18900 دانشـجو، 6645 هیـأت علمـی و 3178 
کارآفرینـی تأمیـن می شـود. اسـتفاده از  کار هسـتند. بیشـترین درآمـد ایـن دانشـگاه از طریـق نـوآوری و  بـه 
که به وسـیله  کتشـافات و اختراعـات به عنـوان بیانیـه اصلـی مأموریـت این دانشـگاه اسـت  ایده هـای جدیـد، ا
کـردن آمـوزش، یادگیـری و پژوهـش در سـطوح بین المللـی بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. نـوآوری  دنبـال 
و خالقیـت بـه همـراه تحقیقـات بنیـادی از طریـق تبـادل دائمـی ایده هـا میـان دانشـگاهیان و شـرکت ها و 

سـازمان های غیردولتـی، راهبـرد ایـن موفقیـت بـوده اسـت.

کمبریج� 7 اقتصاد و دانشگاه 
کـه وظیفـه مدیریـت دارایی هـای دانشـگاه را  کمبریـج،  کمبریـج عـالوه بـر شـرکت  در حـال حاضـر دانشـگاه 
برعهـده دارد، سـاختارهای پشـتیبانی اداری، انتقـال فنـاوری، خدمـات مشـاوره ای و فرصت هـای صنـدوق 
تشـریک مسـاعی  دارایی هـای دانشـگاه  کسـب وکار هـم در مدیریـت  کارآفرینـی در مدرسـه  مرکـز  و  حمایـت 

دارنـد.
کارمنـد  گـزارش سـال 2016، ایـن دانشـگاه بـا 4700 شـرکت بـا دانـش فشـرده )متمرکـز(، 60000  بـر اسـاس 

1- Clark 2- Sporn 3- Etzkowitz
4- Kirby 5- Wissema 6- Todorovic
7- Cambridge
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قـرار  حمایـت  مـورد  کمبریـج  شـرکت  توسـط  کـه  محقـق،   1600 فـوق،  شـرکت های  توسـط  استخدام شـده 
می شـود. اداره  گرفته انـد، 

کل شـرکت ها بـا دانـش متمرکـز، بالـغ بـر 12 بلیـون پونـد اسـت و رتبـه سـومین دانشـگاه در  گـردش مالـی 
نـوآوری بوم سـازگان1 جهـان را دارد. در سـال منتهـی بـه 2017 مجمـوع دارایی هـای خالـص 4847 میلیـون 

کـه نسـبت بـه سـال 2016 رشـد 11/3 درصـدی داشـته اسـت. پونـد اسـت 
کـه ایـن دانشـگاه تأثیـر اساسـی در اقتصـاد  کمبریـج نشـان می دهـد  رونـد روبه رشـد دارایی هـای دانشـگاه 
جامعـه دارد. درآمدهـای دانشـگاه از فعـال بـودن شـرکت های متعـدد از جملـه شـرکت های خدماتـی بـا تعـداد 
690 واحد، شـرکت های تولیدی با فناوری باال 570 واحد، شـرکت های علوم زیسـتی و مراقبت های بهداشـتی 
بـا 3000 واحـد و همچنیـن تأسـیس شـرکت توسـط دانش آموختـگان ایـن دانشـگاه در بخـش آزمایشـگاه رایانـه 
250 واحـد اسـت. لـذا درآمدهـای حاصـل از تجاری سـازی مالکیـت معنـوی در بخش هـای مختلـف بـه همـراه 
سـایر منابـع شـامل هدایـا و اعطـای مالی، شـهریه های تحصیلی و قراردادهای تحصیلـی و همچنین آثار هنری 

 .)www.cam.ac.uk( کمبریـج محسـوب می شـود تاریخـی به عنـوان اسـاس درآمـد دانشـگاه 
کمبریـج نشـان می دهـد حضـور و ارتباط فعـال در بخش های محلی  بنابرایـن، منابـع درآمـدی دانشـگاه 
و بین المللـی و تأثیرگـذاری در اقتصـاد ناشـی ایجـاد و حمایـت از مؤسسـات و شـرکت های متنـوع و متعدهای 

در حوزه هـای موردنیـاز جامعه اسـت. 

دانشگاه استنفورد� 8
براسـاس اطالعات وبگاه دانشـگاه اسـتنفورد2، این دانشـگاه در سـال 1885میالدی تأسـیس و در سال 1891 
کارشناسـی، 9128 دانشـجوی تحصیالت تکمیلی و 2153  بازگشـایی شـد. در حال حاضر، 6994 دانشـجوی 

که نسـبت دانشـجو به اسـتاد 4 به 1 اسـت. هیأت علمی دارد 

دانشگاه استنفورد و اقتصاد� 9
کارآفرینی توجه جدی داشـته  کـه از اواخـر دهـه 18 میـالدی بـه موضـوع  اسـتنفورد جـزء دانشـگاه هایی اسـت 
کارشناسـی مهندسـی  اسـت. ترمـن3 اسـتاد مهندسـی بـرق در اسـتنفورد، دو تـن از دانش آموخته هـای دوره 
پایان نامـه  دسـتاوردهای  شـرکت،  تأسـیس  بـا  کـه  کـرد  تشـویق  را  هیولیـت5  و  کارد4  پـا نام هـای  بـه  بـرق 
کننـد. آنهـا  کـه مربـوط بـه نوسان سـنج صوتـی بـود، تجاری سـازی و بـه بـازار عرضـه  کارشناسـی ارشـد خـود را، 
کردنـد و  کارد در پالوآلتـو در نزدیکـی دانشـگاه اسـتنفورد پایه گـذاری  شـرکتHP را در حیـاط خانـه پـدری پـا

کوسیستم«، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1- برابر نهاد فارسی واژه »ا
2- Stanford of University 3- Truman 4- Packard
5- Hewlett
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کـه از  بـا تولیـد و فـروش عمـده دسـتگاه نوسان سـنج صوتـی بـه شـرکت والـت دیسـنی، اولیـن شـرکتی شـدند 
اسـتنفورد بیرون آمد و دره سـیلیکن را شـکل دادند. HP مراحل رشـد خود را تا تبدیل به شـرکتی بزرگ طی 
کارآفرینـی را از دل پژوهش هـای دانشـگاهی اعتبـار بخشـید. پـس از آن شـرکت های  کـرد و الگـو و مدلـی بـرای 
کـه  کردنـد  متعـدد دیگـری دسـتاوردهای پژوهشـی در دانشـگاه اسـتنفورد را تجاری سـازی و بـه بـازار عرضـه 
کارد، نایـک، سـان مایکروسیسـتمی،  گـوگل، هیولـت، پـا از جملـه آنهـا می تـوان بـه مؤسسـات و شـرکت های 
که توسـط دانش آموخته های دانشـگاه اسـتنفورد و هاروارد تأسـیس شـده و  گرام  اسـنپ چت، یاهو، اینسـتا

درآمـد سـاالنه آنهـا بیـش از 2/7 تریلیـون دالر یعنـی معـادل 10 اقتصـاد بـزرگ جهـان اسـت.
کـه در سـال 1991 تأسـیس شـده اسـت،  مدیریـت دارایـی درآمـد توسـط »شـرکت مدیریـت اسـتنفورد«1 
کنتـرل می شـود. منابـع درآمـدی دانشـگاه از طریـق موقوفـات، سـرمایه گذاری بـر روی اختراعـات و همچنیـن 
گذشـته نشـان می دهد  ک و مسـتغالت دانشـگاه اسـت. سـیر پیشـرفت دانشـگاه اسـتنفورد در سـه سـال  امال
کارآفرینـی و  ارزش دارایی هـای دانشـگاه بـه میـزان 3/6درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن دانشـگاه باتوجه بـه 
گذشـته، به عنـوان مدلی برای سـایر دانشـگاه ها در اقصی  فن گرایـی و راه انـدازی شـرکت های نوپـا در ده سـال 

.)www.stanford.edu( نقـاط دنیـا تبدیـل شـده اسـت
کیفیت در بخش های پژوهشـی  یکـی از دالیـل موفقیـت دانشـگاه، ناظـر بر تجاری سـازی خروجی های با
گرفته انـد. سـرمایه گذاری بـر روی  کـه عمدتـًا توسـط دانش آموخته هـای دانشـگاه مـورد حمایـت قـرار  اسـت 

اختراعـات از جملـه راهکارهـای تأثیـر در اقتصـاد محلـی و جهانـی بـه شـمار می آیـد.

دانشگاه هاروارد2� 10
دانشـگاه هـاروارد در سـال 1638 به صـورت خصوصـی در ایالـت ماساچوسـت امریـکا تأسـیس شـده اسـت. 
کارمنـد، 2400 عضو هیأت  ایـن دانشـگاه در حـال حاضـر بـر اسـاس اطالعـات وبـگاه دانشـگاه3، بیـش از 13000 

علمـی و بیـش از 21000 نفـر دانشـجو دارد. 
بـرای تحصیـالت  رادکلیـف4  از 11 واحـد اصلـی شـامل 10 دانشـکده اسـت و مؤسسـه  سـاختار دانشـگاه 
تکمیلی با اهداف مشـترک آموزشـی و تحقیقات ایجاد شـده اسـت. چشـم انداز این دانشـگاه بر اسـاس افراد 
تعریـف شـده اسـت نـه سـاختمان ها، سـنت ها و هدایـا. جـذب اسـتعدادها به عنـوان مهم تریـن چشـم انداز 

دانشـگاه هـاروارد در قـرن 21 اسـت.

اقتصاد و دانشگاه هارواد� 11
که مأموریت آموزشـی و پژوهشـی  کمک های مالی یکی از منابع با اهمیت اختصاصی و دائمی بودجه اسـت 

1- SMC 2- University of Harvard 3- Web University
4- Radcliffe Institute
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دانشـگاه را حفـظ می کنـد. درآمـد بیـش از 13000 صنـدوق انفـرادی به عنـوان یـک نهـاد سـرمایه گذاری معرفی 
در  پیشـگامانه  کتشـافات  ا پیشـرو،  مالـی  کمـک  برنامه هـای  مالـی،  کمک هـای  بازپرداخـت  اسـت،  شـده 
کـرده اسـت. از سـال  تحقیقـات علمـی و صدهـا تـن از اسـتادان را در رشـته های مختلـف دانشـگاهی فعـال 
اسـت  هـاروارد  دانشـگاه  تابعـه  و  متعلـق  کـه  غیرانتفاعـی  شـرکت  یـک  توسـط  هـاروارد  دارایی هـای   1974
به صـورت هیـأت مدیـره ای مدیریـت می شـود. مأموریـت ایـن شـرکت سـرمایه گذاری بـرای حمایـت از اهـداف 

آموزشـی و پژوهشـی اسـت.
کارکنان  اسـاس درآمد دانشـگاه از طریق نوآوری در رشـته های مختلف توسـط دانشـجویان، اسـتادان و 
کسب شـده نسـبت  کـه درآمـد  گـزارش مالـی سـال 2017 ایـن دانشـگاه نشـان می دهـد  حاصـل شـده اسـت. 
بـه سـال 2016 مبلـغ 222 میلیـون دالر افزایـش داشـته اسـت. همچنیـن، باتوجه بـه مصـارف و منابـع، درآمـد 
گـزارش شـده اسـت. مجموع درآمد در سـال 2017 مبلـغ 5 میلیارد دالر بوده  مـازاد عملیاتـی 114 میلیـون دالر 
کـه از طریـق تحقیقـات و آمـوزش حاصـل شـده اسـت. تـراز دارایی هـا نسـبت بـه سـال 2016 میـزان 4 درصـد 
)1/7 میلیـارد دالر( افزایـش یافتـه و بـه 44/1 میلیـارد دالر رسـیده اسـت. از سـال 1950 تحصیـالت عالیـه در 
ایـاالت متحـده به عنـوان یـک صنعـت در حـال رشـد اسـت. به طورکلـی، افزایـش جمعیـت دانشـجویی، رشـد 

اقتصـاد پایـدار، افزایـش بودجـه تحقیقاتـی فـدرال و بازارهـای سـرمایه گذاری تقویـت شـده اسـت. 
اسـت.  تغییـر  حـال  در  اقتصـادی  رویکـرد  بـه  چشـم انداز  از  دانشـگاهی  نسـل های  جدیـد  مأموریـت 
فرایندهـای بودجه بنـدی، برنامه ریـزی مالـی و مدیریـت توسـعه یافته اسـت. روش هـای نویـن حسـابداری 
ایجـاد شـده اسـت. انطبـاق بـا شـرایط محیط زیسـت از جملـه مأموریت هـای جدیـد دانشـگاه هـاروارد اسـت. 
کـرده اسـت: گـزارش مالـی سـال 2017، منابـع درآمـدی ذیـل را به عنـوان منابـع مالـی ذکـر  ایـن دانشـگاه در 

z	درآمدهای حاصل از موقوفات

z	درآمدهای حاصل از شهریه ها و تحقیقات دانشجویان

z	حامیان مالی

z	هدایا

z	سایر منابع
کننـدگان سـخاوتمند تأمیـن  در حـال حاضـر، 45درصـد از منابـع ایـن دانشـگاه از طریـق هدایـای اهدا
کارکنـان دانشـگاه و سـود  می شـود و سـایر منابـع مالـی از طریـق فعالیت هـای نوآورانـه اعضـای هیأت علمـی و 

حاصـل از سـرمایه گذاری.
ایـن دانشـگاه منابـع درآمـدی خـود را از طریـق ارتبـاط بـا بنیادها، شـرکت ها و همچنین مؤسسـاتی نظیر 
مؤسسـه ملـی بهداشـت و وزارت دفـاع تقویـت و تأمیـن می کنـد. همچنیـن راهبـرد اداره دانشـگاه از طریـق 
سـرمایه گذاری در صنایع و دریافت سـود سـهام متحول شـده اسـت. ابتکار یادگیری الکترونیکی، پروژه ژنوم 
گی هـای انسـانی اسـت، از ابتـکارات دانشـجویان  کـه اطالعـات ژنتیکـی، محیط زیسـت و ویژ  )PGP( شـخصی
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.)www.harvard.edu( دانشـگاه هـاروارد اسـت
دانشـگاه هـاروارد بـا اسـتفاده از توانمنـدی هیأت علمـی و روابـط بـا صنایع و مؤسسـات بخش خصوصی 
کلیـدی در منابـع درآمـدی و تأثیـر آن در اقتصـاد را  کیـد بـر آمـوزش نویـن و الکترونیکـی، نقـش  و دولتـی بـا تأ

داشـته است. 

بحث و نتیجه گیری� 12
مسـئولیت  گذشـته،  نسـل های  وظایـف  و  رسـالت  انجـام  بـر  عـالوه  چهـارم  نسـل  دانشـگاه های  امـروزه 
برآورده سـازی نیازهـا و خواسـته های مبتنـی بـر جامعـه دانـش را بـر عهـده دارنـد. بـا ایـن وجـود، همـواره یـک 
کـه چـه شـرایطی بایـد وجـود داشـته باشـد تـا دانشـگاه ها بـه سـمت رقابـت محلـی و  ح می شـود  پرسـش مطـر
کننـد. مهم تریـن تفـاوت دانشـگاه های نسـل چهـارم، برخـورداری از رویکـرد راهبـردی اسـت  جهانـی حرکـت 
کـه می توانـد محیط زیسـت خـود را به صـورت فعـال شـکل دهـد. اقتصـاد مـدرن نیازمنـد آموزش هـای نویـن و 

کاربـردی و همچنیـن مشـارکت جامعـه و اقتصـاد در نظریـه و عمـل اسـت.
گام اول  کـه در  کمبریـج، هـاروارد و اسـتنفورد نشـان می دهـد  نتایـج حاصـل از مطالعـه دانشـگاه های 
کارکنان( و سپس جدیدترین روش های  داشتن نظام آموزشی پایدار )در همه ابعاد دانشجو، هیأت علمی و 
کـه توسـط شـرکت های مالـی در هر دانشـگاه حمایت  تحقیـق و پژوهـش )شـیوه های عملیاتـی( مدنظـر اسـت 
می شـوند. ایـن شـرکت ها وظایـف تولیـد، خدمـات و بازاریابـی داخلی و خارجـی و قراردادها را بـر عهده دارند. 
کسـفورد و... در سـطح  عملکـرد هـر سـه دانشـگاه و سـایر دانشـگاه های در ایـن سـطح همچـون ام آی تـی، ا
بین المللـی بـوده و دانشـجویان پـس از اتمـام تحصیـل به دلیـل توانمنـد شـدن و فراهـم بـودن شـرایط بـرای 

کار در بخش هـای مرتبـط می شـوند.  تبدیـل آموزش هـا بـه عمـل مسـتقیمًا جـذب بـازار 
انتقال و اسـتفاده از آموزش و پرورش در دانشـگاه ها از رویکرد وظیفه مداری به مسـئولیت پذیری تغییر 
کـرده اسـت. مسـئولیت دانشـگاه ها تأثیرگـذاری در اقتصـاد از طریـق برآوردسـازی خواسـته و انتظـارات  پیـدا 
و  آمـوزش  و  انتقـال  گیـری  فرا در  کـه  هسـتند  سـرمایه هایی  از  یکـی  به عنـوان  دانشـجویان  اسـت.  جامعـه 

پژوهـش نقـض محـوری بـر عهـده دارنـد. 
تحـرک  از  کـه  بین المللـی  و  بعـد جـذب دانشـجوی محلـی  نسـل چهـارم هـم در  گی هـای دانشـگاه  ویژ
الزم برخـوردار باشـد و بخـش دیگـر اینکـه آمـوزش حرفه ایـی در مقاطـع مختلـف را به همـراه داشـته باشـد. 
کند. دانشـگاه ها از طریـق تحقیقات با  نتایـج تحقیقـات ارزش علمـی داشـته باشـد و بتوانـد مشـکالت را حل 
گسـترده بـا سـایر دانشـگاه ها و داشـتن شـبکه های  گیرنـد. روابـط  کیفیـت و نـوآوری بـا اقتصـاد در تعامـل قـرار 
کنـد. عنصـر  ارتباطـی بـا نخبـگان و وقف کننـدگان می توانـد نقـش اساسـی در اقتصـاد محلـی و جهانـی ایجـاد 
کـه می توانـد به عنـوان هـدف راهبـردی باشـد. عـالوه بـر آمـوزش، تحقیـق یکـی از  دیگـر مـدل مجـازی اسـت 
کنفرانـس و  بین المللـی پذیرفته شـده، حضـور در  انتشـارات  فعالیت هـای اساسـی دانشـگاه اسـت. حضـور 
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شـهرت علمـی نیـز نقـش مهمـی دارد. دانشـگاه های »نسـل چهـارم« مـدرن نیـاز بـه تمرکـز بـر بهره بـرداری از 

کیفیـت بـاال دارند. تعهد دانشـگاه برای حفاظت از آینده بسـیار مهم اسـت. فعالیت  نتایـج نـوآوری همـراه بـا 

نـوآوری و تحقیـق مسـئوالنه مهم تریـن نقـش دانشـگاه های »نسـل چهـارم« را تشـکیل می دهنـد. مأموریـت 

گرایـش انتقـال دانـش  کـه بـر عهـده آنهاسـت. رویکـرد  انتقـال دانـش و انتقـال فنـاوری نقـش دیگـری اسـت 

بـه رونـد انتقـال فنـاوری بـه دانـش و اطالعـات جریـان دارد. رویکـرد راهبـردی و فرهنـگ سـازمانی نوآورانـه و 

انعطاف پذیـر نیـز نقـش مهمـی ایفـا می کنـد.

و  بـه مؤسسـات  دانـش  انتقـال  و  اختراعـات دانشـگاه ها  از طریـق  کسـب وکار جدیـد  بنگاه هـای  ایجـاد 

شـرکت ها از جملـه راهکارهـای تعاملـی و ارتبـاط بـا صنعـت اسـت. از طرفـی دیگـر، فرهنگ سـازی از طریـق 

از دانشـگاه وظیفـه و  انتظـارات  کشـور و دانشـگاه و همچنیـن خواسـته و  تغییـر نگرش هـای اداره کننـدگان 

انگیـزه می سـازد.  بـا  کـز آمـوزش عالـی تقویـت و  را در مرا مسـئولیت پذیری 

کیفیت هسـتند. در این تغییـر پارادایم، جامعه  کّمـی بـه تولیـد با گـذار از تولیـد  جامعـه و اقتصـاد در حـال 

خـالق بهتریـن شـانس بـرای شـکل دادن بـه آینـده را از طریق دانشـگاه ها دارد. دانشـگاه ها می توانند مبنای 

کننـد، می تواننـد بـا  کمـک  گسـترش دهنـد، عـالوه بـر ایـن می تواننـد بـه توسـعه اقتصـاد محلـی  درآمـد خـود را 

کند. فعالیت هایـی ماننـد مشـاوره، پشـتیبانی و بهبـود وضعیـت را فراهـم 

گی هـای  ویژ از  اجتماعـی  و  اقتصـادی  مشـکالت  حـل  به منظـور  اختراعـات  و  نـوآوری  از  حمایـت 

نیازهـا  چهارچـوب  در  محلـی  تعلـق  و  بین المللـی  روابـط  بـه  دسـتیابی  اسـت.  چهـارم  نسـل  دانشـگاه های 

و  خالقیـت  بعـد  از  ارزشـمندی  خروجـی  کـه  دانشـگاهی  می توانـد  بین المللـی  و  محلـی  خواسـته های  و 

نـوآوری به همـراه داشـته باشـد. در نهایـت اینکـه تجزیـه و تحلیـل صحیـح محیـط اقتصـادی - اجتماعـی، 

فرهنگ سـازی و فراینـد جـذب و به کارگیـری متناسـب اعضـای جامعـه دانشـگاهی به صـورت عـام از طریـق 

دارد. دانشـگاه  بالقـوه  توانایی هـای  کـردن  بالفعـل  بـر  تأثیرگـذار  نقـش  دانشـگاه ها  رهبـران 
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Wz آزاد دانشـگاه  دولتـی  مدیریـت  گـروه  اسـتاد  چگینـی،  گودرزونـد  مهـرداد 

حـوزه  و  تحقیقـات  و  علـوم  واحـد  از  آموختـه  دانـش  رشـت،  واحـد  اسـالمی 

اسـت. سـازمانی  رفتـار  و  تحـول  مدیریـت  ایشـان  فعالیـت  تخصصـی 


