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مروری بر الگوهای توسعۀ روابط
دانشگاه ،صنعت و دولت در جهت ارتقای نوآوری
حمیدرضا ضرغامی

1

چکیده
با توجه به اهمیت چشمگیر تعامالت منسجم و همافزایی ارکان س ه گانۀ دانشگاه -صنعت -دولت ،در این پژوهش
الگوهای توسعۀ ارتباطات این سه رکن ،بهعنوان هستۀ نوآوری در سیستم ملی نوآوری ،بررسی شده است .بدین
منظور ،ضمن بررسی پژوهشهای معتبر ملی و بینالمللی ،تالش شده است که با پرداختن به مفاهیم اصلی و سیر
تاریخی موضوع پژوهش زمینۀ آشنایی بیشتر پژوهشگران حوزۀ سیاست علم ،فناوری و نوآوری با این مقوالت فراهم
شود .بر این اساس ابتدا گونههای مختلف مارپیچ سهجانبه ،چهارجانبه ،پنج و چندجانبه تبیین شده و عالوهبر معرفی
پژوهشهای شاخص از آستانۀ مباحث و ادبیات پژوهشی این حوزه گزارشی به دست داده شده است .ازآنجاکه در
کمی و کیفی وجود دارد و با توجه به امکان انتشار بیشتر پژوهشهای ّ
حوزۀ مطالعات تریپل هلیکس دو رویکرد ّ
كمی
در مجالت معتبر بینالمللی ،بررسی کیفی این عرصه از زاویۀ الگوی تریپل هلیکس کمتر مدنظر قرار گرفته است؛
از همین رو ،نظر به وجود منابع کافی برای یادگیری رویکردهای ّ
کمی و محاسباتی این حوزه ،در پژوهش حاضر بر
توصیف پژوهشها و مطالعات کیفی تمرکز شده و در پایان پیشنهادهایی برای پژوهشگران ارائه شده است.
واژگان کلیدی :تعامل ارکان مارپیچ سهجانبه 2 ،چهار و پنج جانبه 3،نوآوری 4،تولید دانش 5،تعامل دانشگاه -صنعت-دولت.

مقدمه
نوآوری عاملی بنیادی در توسعه و رقابتپذیری کشورها و
سازمانها است (.Natário, Couto, and Almeida, 2012)
تقویت تعامالت و اشتراکات بین سه نهاد دانشگاه ،صنعت و دولت
از مهمترین عوامل رونق فضای کسبوکار و فرایندهای مرتبط با
نوآوری است ،بهنحویکه تعامل پویا بین این سه نهاد ،جریان دانش
را بهطور مستمر تسهیل میکند و امکان ایجاد پویایی را در عرصۀ

نوآوری فراهم میسازد (.)Leydesdorff and Etzkowitz, 1996
دغدغۀ ارتباطدادن دستاوردهای دانشگاه با نیازهای صنعت
(جامعه) و بین سه رکن اساسی فعال در حوزۀ نوآوری (دانشگاه،
صنعت و دولت) ،که در ادبیات حوزۀ نوآوری از آنها با عنوان ارکان
مارپیچ سه جانبه 6یاد میشود ،یکی از مهمترین مباحث این حوزه
بهشمار میرود .مدلهای مارپیچ سه ،چهار ،پنج و چندجانبه ،برای

 .1استادیار مهندسی صنایع  -مدیریت سیستم و بهرهوری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری؛ . Zarghami@ssau.ac.ir
2. Triple Helix
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توصیف روابط ،سنجش و بهبود تعامالت بین این سه رکن ایجاد و
بهرهبرداری میشوند.
تاکنون الگوهای گوناگونی برای تحلیل تعامالت و ارتباطات
صنعت و دانشگاه در فرایند نوآوری و تولید دانش ارائه شده است که
مهمترین آنها به شرح زیر است:
 .1الگوی خطی فشار علم 1:بر اساس این الگو ،نوآوری با یک
پرسش پژوهشی در دانشگاه شروع و در نهایت زمینۀ توسعۀ
محصوالت جدید و نوآوری فراهم میشود؛
 .2الگوی خطی کشش بازار 2:در این الگو که در جهت مقابل
فشار علم مطرح میشود ،نوآوری از حل یک مسئله و پاسخ به
تقاضای صنعت و بازار شروع میشود و پاسخ آن در صنعت یا
دانشگاه بسط مییابد؛
 .3الگوی تعاملی فشار علم ـ کشش بازار 3:این الگو با جریان و
حرکت غیرخطی فشار علم به کشش بازار و برعکس ایجاد میشود؛
 .4سیستم ملی نوآوری ( 4:)NSIدر هر جامعه توسعۀ فناوری
و نوآوری بهندرت حاصل فعالیت انفرادی نهادی خاص است،
بلکه در بیشتر موارد برآیند همکاری و فعالیت اجزای متعددی
است که روابط اثربخشی با یکدیگر دارند .هر کشوری ،با
توجه به نهادهای متفاوتی که در آن وجود دارد و نیز روابط میان
آنها ،نظامی را پدید میآورد که برای داشتن عملکرد مناسب و
برخورداری از امکان رقابت بهناچار باید در مسیر توسعۀ فناوری
و تقویت نوآوری حرکت کند .پر واضح است که موفقیت در
عرصۀ توسعۀ فناوری ،به این نظام و ویژگیهای آن وابسته است.
چنین نظامی را در اصطالح سیستم ملی نوآوری مینامند (باقری،
« .)1382لوندوال» ،برای اولینبار ،مفهوم سیستم ملی نوآوری را
بهعنوان نظامی متناسب بر پایۀ تعامالت کاربران و تولیدکنندگان
مانند دانشگاه و صنعت معرفی کرد (.)Lundvall, 1992
این نظام زنجیرۀ خلق ،انتشار و بهکارگیری دانش مبتنیبر فناوری
را دربر میگیرد و برای اثربخشبودن کارکرد زنجیرههای آن ،اجزای
سازنده و اجرایی باید بهدرستی و با دقت انتخاب شوند و فعالیت
کنند .راهاندازی سیستم ملی نوآوری در بسیاری از کشورها معلول
تبادل ایدهها ،مهارتها و نیروی انسانی میان دانشگاهها ،مراکز
تحقیقاتی و بخشهای اقتصادی جامعه است و تعامل میان این مراکز
و توسعۀ فرهنگ نوآوری و توسعۀ اقتصادی امکانپذیر شدهاست .در
سیستم ملی نوآوری توجه به ایجاد ارتباط میان دانشگاه ،دولت و
صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است (کریمیان اقبال.)1382،
1. Science Push

بهعبارتی این سه نهاد بهمثابۀ اجزاء یا مؤلفههای اصلی نظام مذکور
محیطهای علمی ،سیاستگذاری و تولیدی را پدید میآورند و
هریک جایگاهی ویژه و بیبدیل دارند.
 .5الگوی مارپیچ سه جانبۀ دانشگاه ،صنعت و دولت( 5و سایر
الگوهای توسعهیافتۀ ناشی از آن) :الگوی مارپیچ سهجانبه ایدۀ
لیدسدورف و اتزکویتر ( ،)1996 ,1995درجهت توصیف و تبیین
تعامل ارکان سهگانۀ (دانشگاه ،صنعت و دولت) در فرایند نوآوری
و توسعه است .همراستا با رویکرد سیستمی نوآوری (سیستمهای
ملی نوآوری مطرحشدۀ لوندوال ( )1992و ادکوئیست ( )1997و
سیستمهای نوآوری منطقهای) ،در این الگو نیز به بررسی تعامالت
نهادهای مختلف فعال در فرایند نوآوری ،خاصه سه نهاد بنیادی
دانشگاه ،صنعت و دولت پرداخته میشود .برخالف الگوهای
خطی مربوط به دهههای1960 و  1970که ،بهسبب یکسویه
بودن ،روابط و و بازخوردهای مختلف نادیده گرفته میشود ،این
الگو بر اساس تعامل و پویایی این سه نهاد اساسی بنا شده است
و کارآیی آن ،با به انجام رساندن پژوهشهای متعدد مفهومی و
کاربردی در جوامع مختلف ،در مسیر توسعۀ پایدار و نیل به اهداف
اقتصاد دانشی و جامعۀ دانشبنیان ثابت شده است .لذا در پژوهش
حاضر ،با بررسی مروری و تحلیلی مراجع مختلف و معتبر این
حوزه ،الگوهای مطرح مارپیچ سهجانبه و توسعۀ آن (در قالب
الگوهای مارپیچ چهار ،پنج و چند جانبه) تحلیل و تبیین میشود
و ،با کندوکاو در ادبیات روز دنیا درزمینۀ موردبحث ،پیشنهادهای
پژوهشی و کاربردی درجهت استفاده از ظرفیتهای این مقوله در
حوزههای تحقیقاتی و عملی مرتبط با توسعه ،سیاستگذاری و
کاربست علم ،فناوری و نوآوری در کشور ارائه میشود.
با توجه به اینکه الگوهای ّ
کمی ناظر به سنجش تعامالت مارپیچ
سهجانبه ،در دیگر مراجع فارسی منتشر و مراحل اجراییشدن آن
تشریح شده است (برای نمونه :جعفری و همكاران ( ،)1394در
این مقاله ،روند کلی شکلگیری و رشد مبانی نظری این حوزه و نیز
روند حاکم بر پژوهشها ،برجسته و الگوها و مراجع مربوط به آنها
به اختصار بیان میشود.

 .1توسعۀ تاریخی الگوهای تولید دانش (از الگوهای
خطی تا الگوهای توسعهیافته)
دانش پدیدهای چندوجهی است ،از همین رو محققان حوزههای
مختلف از دیدگاههای متفاوتی به آن پرداختهاند .این ویژگی دامنۀ
تعاریف دانش را گسترش داده است .دراینبین به دست دادن تعریفی
جامع و معرفتشناسانه از دانش در گرو توجه به چهار مؤلفۀ کلیدی
(خاستگاه دانش ،فرایند دانش ،خروجی دانش و ماهیت دانش)

2. Market Pull
3. Push-Pull
4. National System of Innovation

5. Triple Helix Model of University- Industry - Government
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است .در بیشتر تعاریف ،خاستگاه دانش« ،اطالعات» 1معرفی
شده است و با ارتقای ارزش اطالعات ،دانش تولید میشود .افزایش
ارزش در اطالعات نتیجۀ پردازش ،ساماندهی ،درک هوشمندانه
و تفسیر اطالعات است .خروجی دانش نیز ،قابلیتهایی نظیر
توانمندی حل مسئله ،اقدامهای مؤثر و استفاده از اطالعات جدید را
دربر میگیرد (خوراسگانی و همکاران.)1390 ،
خوراسگانی و همكاران ( )1390تعریف تلفیقی و جامعتری از
تولید دانش را در سطح ملی ارائه کردهاند« :تولید دانش در سطح ملی،
فرایندی است که در آن حداقل یکی از این شاخصها وجود داشته
باشد :پژوهشهای بنیادی ،مقاالت بینالمللی بکر ،پژوهشهای
کاربردی ،اختراع بینالمللی ،کتاب (تألیفی) ،مقالۀ مستخرج از
کار گروهی علمی در سطح جهانی ،انتشار مجالت نمایهشده در
مراکز معتبر بینالمللی ،تولید آثار علمی و هنری منحصربهفرد،
گزارشهای علمی و فنی معتبر ،کارآفرینی و نوآوری ،تولید آثار ادبی
جهانی ،ایجاد بینش و بصیرت تازه و تولید نظریه ،تولید تصمیم و
ً
الگو ،حل مسئله با روش ضابطهمند و ترجیحا تعمیمپذیر».
برخی از پژوهشگران ،تولید دانش را «پژوهش» و فعالیتهای
کنشگران ،نهادها و تعامالتی قلمداد کردهاند که در فرایندهای
پژوهشی سهیماند (.)Gray, 2008; Kjørstad, 2008
تا قبل از سال  1994و انتشار کتاب شیوۀ جدید تولید دانش
(الگوی  )2نوشتۀ گیبونز و همکاران ،الگوی رایج مرتونی در آن
زمان -که گیبونز آن را الگوی  1نامیده بود و از آن پس با همین نام
مرسوم شد -جریان تولید علم را شکل میداد .مطابق الگوی نوع
اول (مد  )1تولید علم فعالیتی مستقل است که در نتیجۀ تعامل و
برهمکنش عقاید و تعاریف گروه محدودی از اندیشمندان در فضایی
ویژه پدید میآمد .برعکس در شیوۀ جدید (الگوی نوع دوم) گیبونز و
همکارانش بر این باور بودند که دانش در فضاهای کاربردی ،تعریف
مسائل با استفاده از بینش غیرهمگرا و نامتجانس گروههای گستردهتر
و همچنین استفادۀ بیشتر از رویکرد پایین به باال به جای رویکرد
سلسلهمراتبی (باال به پایین) در الگوی نوع اول مرتون ،پدید میآید
(.)Gibbons et al, 1994
بر پایۀ الگوی نوع اول ،علم بر اساس یک کنجکاوی مستقل علمی
تولید و در دانشگاهها و مراکز مشابه از طریق اجتماعات خودگران
مدیریت میشود ،برعکس در الگوی نوع دوم (مد  ،)2تولید علم و
دانش در زمینهای کاربردی و فضایی بسیار بازتر و گستردهتر محقق
میشود ،مشارکت وسیعی از کنشگران محیطهای مختلف چند
تخصصی را به دنبال دارد و با سیستمهای هدایتی و نظارتی بسیار
پیچیدهای ارزیابی و مدیریت میشود (برتون و المبرت.)1387 ،
عالوهبر تغییر و تحول در جایگاه و ماهیت علم از الگوی اول به دوم،
تغییرات و تحوالت در علم به لحاظ نشر و ترویج نیز در خور توجه

است .در گذشته ،ترویج ،نشر و تولید علم و دانش کند و محدود
به مکانهایی خاص بود ،ولی در شرایط حاضر با بروز و ظهور
گستردۀ فناوریهای پیشرفته و روند جهانیشدن ،روند تغییرات
بسیار سریعتر ،گستردهتر و جهشیتر شده است (حاجی خواجهلو
و حسامپور.)1390 ،
برخالف الگوی اول ،که متخصصان رشتهها نیازهای علمی را
تعیین میکردند ،در الگوی نوع دوم ،شکلبخشی به تعیین نیازهای
علمی ،ابتدا از طریق متقاضیان ،برنامهریزان ،تصمیمگیران سیاسی،
اقتصادی ،علمی و ،...کاربران و مصرف کنندگان و اجتماعات
بازار و صنعت صورت میگیرد (همان) .در حقیقت در این الگو،
جایگاه تعیین اولویت و تولید علم از اجتماعات علمی به فضای
بازار و صنعت منتقل شده است و علم بر اساس سفارشات ،سالیق
و نیازهای بازار تولید میشود .بدینترتیب مطابق دیدگاه گیبونز
و همکارانش ،علم در الگوی دوم در بافت کاربردی خود تولید و
ً
کاربردهای آن در این بافت تعیین میشود و از همین رو کامال مبتنی
بر پاسخ به نیازها در بافت کاربرد خواهد بود و نقش دانشگاه ،با آنچه
در گذشته بوده ،تفاوت خواهد داشت (.)Nowotny, 2006
برایناساس ،تسلط دانشگاه بر فرایند تولید علم نیز رو به زوال خواهد
گذاشت (حاجی خواجهلو و حسامپور )1390 ،و بر طبق پیشبینی
دراکر در سال  ،1997سی سال دیگر ،از محیطهای دانشگاهی بزرگ
کنونی جز آثار اندکی باقی نخواهد ماند (هیرش 2و وبر.)1381 ،
رشید حاجی خواجهلو و حسامپور ( ،)1390در پژوهشی با
رویکرد انتقادی به الگوی دوم تولید علم بر این نظرند که استفاده از
این الگو و گرایش به آن ،نباید موجب دوری از زیست بومی ،ملی،
فرهنگی و درعینحال جهانی شود و به تجاریشدن مفرط و توجه
صرف به جنبههای تجاری بینجامد؛ زیرا توجه افراطی به بعد انتفاعی،
کوتاهمدت و سودآوری شخصی و همچنین نگاه ابزاری به تولید دانش،
احتمال دوری از منافع کالن سیاسی ،اقتصادی ،فناورانه ،اجتماعی و
فرهنگی معطوف به کسب اقتدار ملی را تقویت میکند.
شیوۀ اول تولید دانش ،بیشتر بر خالقیت فردی مبتنی است و
ً
روند تحقیقات تخصصی در رشتههای دانشگاهی ،غالبا تابع شمار
محدودی از متخصصان هر حوزه است (.)Gray, 2008
پس از طرح الگوی نوع دوم در کنار مزایای این روش و بیان
نقاط قوت ،محققان ضعفهایی نیز برای آن برشمردهاند؛ از آن
جمله است :نداشتن اعتبار تجربی(  )�Etzkowitz and Leydes
 ،)dorff, 2000و انسجام نظری ( ،)Rip, 2002توجه بیش از حد
به جنبههای سیاسی (خوراسگانی و همکاران :1390 ،به نقل از
تعدادی از محققان بینالمللی) ،توجه نداشتن به قواعد منسجم و
دقیق ارزیابی علمی (.)Gulbrandsen and Langfeldt, 2004
گیبونز و همکارانش ،حدود شش سال پس از ارائۀ الگوی دوم و در

1. Information

2. Hirech
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سال  ،2003در کتاب جدیدشان ،بازنگری در شیوۀ دوم تولید دانش،
بر موضع خود مبنی بر بروز تغییر اساسی در پارادایم تولید دانش
پای فشردند و پارادایم غالب را «حرکت بهسمت شیوههای بازتر و
اجتماعیتر در فضای نسبی و حرکت از تکتخصصی و تکرشتهای
بودن فرایندهای تولید دانش بهسمت چندرشتهای ،میانرشتهای و
چندتخصصی بودن فرایندهای مرتبط با تولید علم و دانش» دانستند.
در کتاب مذکور بر استفاده از خرد و خالقیت جمعی و فضاهای
بازتر تأکید بیشتری شده است(  )�Nowotny, Scott, and Gib
 .)bons, 2003پس از طرح این نظریه ،کتاب الگوی دوم تولید
ُ
دانش ،بیش از نه بار بازنشر شده است و موضوعات مرتبط با آن
همچنان در محافل علمی محل نقد و نظر است (خوراسگانی و
همکاران.)1390 ،
اتکزکویتز و لیدسدورف ( )2000بر اساس برخی خألها و
ضعفهای نظریۀ الگوی  2نیز ،نظریۀ مارپیچ سهجانبه را ،در پاسخ
به بررسی روابط سه نهاد اساسی دانشگاه ،صنعت و دولت در ارتقای
نوآوری ،مطرح کردند.
الگوی سوم تولید دانش نیز با نتایج پژوهشها و آرای اصالحشدۀ
گیبونز ( ،)2001که به الگویی ترکیبی از نوع  1و  2پرداخت
(خوراسگانی و همکاران ،)1390 ،شیوۀ پیشنهادی هاگن (Hagen,
 )2002و دستاوردهای پژوهشی برخی دیگر از محققان در ترکیب
شبکههاینوآوری ،نظریۀ سیستمها و خوشههای دانش مرتبط است
(.)Carayannis and Campbell, 2006
همچنین موراوک ( )2007در بررسی خود ،از طریق پرسش به
روش دلفی در بین بیست عضو هیئت علمی خبره ،متوجه شد که آنها
ً
از ابداع الگوی سوم دانش عمیقا استقبال میکنند.

 .2الگوهای مارپیچ سهجانبه
الگوی مارپیچ سهجانبه را اتزکوویتز و لیدسدورف در سال 1996

با هدف توصیف و تبیین تعامالت ارکان سهگانۀ (دولت ،صنعت
و دانشگاه) در فرایند نوآوری و توسعه مطرح کردند .در این الگو،
همراستا با رویکرد سیستمی نوآوری (سیستمهای ملی نوآوری
لوندوال ( )1992و ادکویست ( )1997و سیستمهای نوآوری
منطقهای ( ،)Cooke et al, 1997; Braczyk et al., 1998به
بررسی تعامالت نهادهای مختلف درگیر در فرایند نوآوری پرداخته و
تعامل سه رکن پیشگفته پررنگتر میشود .برخالف الگوهای خطی
مربوط به دهههای  1960و  1970که روابط در آنها یکسویه بود
و بازخوردهای متعدد نادیده گرفته میشد ،این الگو بر تعامالت
سه رکن دولت-صنعت و دانشگاه بنا شده است .در ادامه سه نسل
(گونه) از روند توسعۀ الگوی مارپیچ سهجانبه معرفی میشود:
 .1-2نسل اول الگوی مارپیچ سهجانبه

همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود ،در نسل اول الگوی

شکل  :1گونۀ اول الگوی مارپیچ سهجانبۀ روابط دانشگاه ،صنعت و دولت
()Etzkowitz and Leydesdorff, 2000, p. 111

مارپیچ سه جانبه ،نقش دولت کنترلکردن و برقراری ارتباط بین
دانشگاه و صنعت است .این وضعیت الگویی را تصویر میکند که
در آن یک رکن (دولت) بر دو رکن دیگر مسلط است و روابط آنها را
کنترل میکند .نمونۀ بارز این حالت در شوروی سابق و كشورهای
كمونیستی اروپای غربی و نمونۀ ضعیفتر در سیاستهای بسیاری
از كشورهای آمریكای التین و برخی كشورهای اروپایی نظیر نروژ
قابلمشاهده است (.Etzkowitz and Leydesdorff, 2000, p
111؛ امیرینیا و بیتعب ،1388 ،ص 26؛ صمدی میارکالئی و
صمدی میارکالئی ،1392 ،ص .)62
 2-2نسل دوم الگوی مارپیچ سهجانبه:

الگوی نسل دوم ،شامل نهادهایی مستقل با مرزهایی روشن
است كه ارکان سهگانه را از یکدیگر تفكیك میكند .این الگو ،كه
به الگوی «عدم مداخلۀ دولت» نیز معروف است ،راهکاری برای
كاهش نقش دولت در گونۀ اول بهشمار میرود.
در این الگو ،تدریس و تحقیق در دانشگاه به انجام میرسد و
نتایج تحقیقات به کاالها و خدمات جدید تبدیل میشود؛ دولت
نیز با حمایت از دانشگاه و صنایع ،زیرساختهای الزم را برای
انتقال
اجراییشدن آنها فراهم میسازد .نظام دانشگاهی موجب
ِ
جریان اطالعات علمی و فناورانه با کمترین هزینه به صنعت
میشود و سبب جذب آثار جانبی فناورانه در سیستم اقتصادی
میشود (باقرینژاد ،1384 ،ص  .)203در مقالۀ پایهای اتزکوییتز
و لیدسدورف ( )p. 111 ,2000کشورهای سوئد و آمریکا
نمونههای این سبک معرفی شدهاند .شکل  2الگوی نوع دوم
مارپیچ سهجانبه را نشان میدهد.

شکل :2گونۀ دوم
(الگوی عدم مداخلۀ دولت در روابط دانشگاه ،صنعت و دولت)
()Etzkowitz and Leydesdorff, 2000, p. 111

ِ
ِ
جهت ارتقای نوآوری
روابط دانشگاه ،صنعت و دولت در
مروری بر الگوهای توسعۀ

شکل :3الگوی نوع سوم مارپیچ سهجانبۀ روابط دولت ،دانشگاه و صنعت

 .3-2نسل سوم الگوی مارپیچ سهجانبه:

گونۀ سوم  ،THMهمپوشانی نقش ارکان سهگانه را در فرایند
نوآوری و تولید دانش تصویر میکند .در این همپوشانی ،هریك از
ارکان با دو رکن دیگر و همچنین سازمانهای تركیبی ،كه در نواحی
مشترک ایجاد شده است ،همكاری میكنند .شکل  ،3الگوی نوع
سوم تریپل هلیکس را نشان میدهد.
در این حالت ،فعالیتهای نوآورانه از طریق شركتهای
زایشی دانشگاهی ،همكاریهای سهجانبه ،ائتالف راهبردی
(استراتژیك) بنگاههای كوچك و بزرگ ،پژوهشگاههای دولتی و
گروههای پژوهشی دانشگاه محقق میشود.
در این الگو ،هریک از سه نهاد دولت و صنعت و دانشگاه،
برخالف نقشهای سنتی در حوزۀ وظایف مرسوم سایر بخشها
نیز نقشآفرینی میکنند .دانشگاهها از طریق خوشههای نوآوری
منطقهای ،کمک شایانی به ارتقای ظرفیت توسعۀ اقتصادی و
بهتبع ،تحکیم سیستم ملی نوآوری میکنند و سرانجام گروههای
پژوهش دانشگاهی ،ضمن توسعه ذیل عنوان «شبکۀ شرکتها»،
ِ
زمینۀ توسعه و شکلگیری گونهای جدید از دانشگاه ،موسوم به
دانشگاه کارآفرین را فراهم میسازدEtzkowitz, 2003( .؛
خوراسگانی و همکاران.)1390 ،
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همانگونه که در شکل  4شمایی پویا از گونۀ سوم الگوی
مارپیچ سهجانبه مشاهده میشود ،در این حالت و در برخی
موارد در دانشگاه ،بهمثابۀ بنگاهی دانشُ بنیان ،کارآفرینی مبتنی بر
دانش ترویج و توسعه مییابد ،همچنین عمدۀ فعالیتهای بنگاه
نیز بر دانش مبتنی میشود و در پرتو تعامل دانشگاه و صنعت،
بازار سرمایۀ ریسکپذیر و بازارهای فناوری و سرمایههای انسانی
موردنیاز تأمین میشود .در دولت نیز ،در کنار وظایف سنتی نظیر
تولید و تأمین کاالی عمومی و سیاستگذاری ،نوآوری و تولید
دانش و کاالها و خدمات در حوزههای با ریسک باال در دستور
کار قرار میگیرد (امیرینیا و بیتعب.)1388 ،
الگوی مارپیچ سهجانبه بر چهار رکن بنا شده است (Dzisah
:)and Etzkowitz, 2008
 -1حرکت از جامعۀ صنعتی به جامعۀ دانشبنیان؛
 -2حرکت از فناوریهای فیزیکی به فناورهای پیشرفتۀ منعطف با
مقیاس کوچکتر؛
ِ
 -3ظهور دانش چندبنیانی و میانرشتهای در زمینههایی ازجمله
زیستفناوری ،علوم کامپیوتری و نانوفناوری؛
فرهنگ کارآفرینی ،نوآوری
 -4ایجاد الگوی دانشگاه کارآفرین با
ِ
و انتقال فناوری.
پس از طرح الگوی مارپیچ سهجانبه،بهمنظور توسعه و بسط
ابعاد جدیدتر و بیشتر به مارپیچ سهجانبه و انطباق بیشتر آن با
نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و محیطی ،متخصصان حوزههای
مختلف تالشهایی را آغاز کردند و الگوهای مارپیچ چهارجانبه،
پنججانبه و nجانبه توسعه یافت ( .)Leydesdorff, 2012در
ادامه این الگوها را ،که بر الگوی اولیۀ مارپیچ سهگانه بنا شدهاند،
بهاختصار معرفی میکنیم.

 .3الگوی مارپیچ چهارجانبه
هدف اصلی توسعۀ الگوی مارپیچ چهارجانبه ،سفارشیسازی
تولیدات علمی و محصوالت متناسب با نیازها و خواستههای
جامعه بیان میشود ( .)Leydesdorff, 2012نقطۀ آغاز این الگو
انتشار مقالهای از مبدعان نظریۀ تریپل هلیکس (Leydesdorff
 )and Etzkowitz, 2003درخصوص درک قابلیت افزودن
«جامعه» بهعنوان حلقۀ چهارم الگو است .برخی از پژوهشگران
مصادیق «جامعه» را مواردی نظیر «جامعۀ مدنی»« 1،اجتماع
رسانهبنیان و فرهنگبنیان» 2دانستهاند .مهمترین قابلیت الگوهای
3
مارپیچ چهارجانبه تولید دانش ،تحقیقات و نوآوری کاربرمحور
شکل : 4نمایی پویا از گونۀ سوم ،الگوی مارپیچ سهجانبۀ روابط
دولت ،دانشگاه و صنعت
()Etzkowitz and Leydesdorff, 2000, p. 111

1. Civil Society
2. Media-based and Culture-based Public
3. User-driven Innovation
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شکل  :5مفهومسازی سیستم نوآوری «مارپیچ چهارجانبه» ()Carayannis and Campbell, 2012

و خلق دانش کاربردی 1از طریق توجه به مسائل ،خواستهها و
نیازهای واقعی کاربران و اجتماع استCarayannis and( .
 .)Campbell, 2012شکل  5طرحوارهای از مارپیچ چهارجانبه
را نشان میدهد.

 .4الگوی مارپیچ پنج و چندجانبه
در الگوی مارپیچ پنججانبه با رویکرد توجه به «محیطهای
طبیعی»« 2،محیط» نیز بهعنوان رکن پنجم به الگوی مارپیچ
چهار (و سه) جانبه افزوده میشود .همچنین الگوی مارپیچ
پنججانبه میتواند چارچوبی برای تجزیهوتحلیل چندرشتهای
4
و میانرشتهای ناشی از توسعۀ پایدار 3و بومشناسی اجتماعی
قلمداد شود (.)Carayannis and Campbell, 2010, p. 61
دلیل اهتمام به این مهم ،نیاز اساسی به برقراری توازن پایدار بین
توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی و محیط طبیعی آنها درجهت حفظ
تمدن بشری است .بر این اساس ،در الگوی مارپیچ سهجانبه بر
توجه ویژه به قابلیت محرک بودن محیطهای طبیعی و اهمیت آن
در توسعه و پیشرفت آتی تولید دانش و سیستمهای نوآوری تأکید
شده است (.)Carayannis an Campbell, 2012, p. 17
بدینترتیب ،همانگونه که در شکل  6مشاهده میشود ،جامعه
بستر سیستمهای نوآوری مارپیچ سهجانبه و محیط طبیعی بستر
1. User Knowledge
2. Natural Environments
3. Sustainable Development
4. Social Ecology

سیستمهای نوآوری مارپیچ چهارجانبه بهشمار میرود.
بعد از تحلیلهای کارایانیس و کمپل ،لیدسدورف ( )2012در
شدن
مقام یکی از مبدعان الگوی مارپیچ سهجانبه ،قابلیت افزوده ِ
حلقهها و ارکان دیگری به مارپیچ سهجانبه را بررسی کرده است.
قابلیت ارتقای
در این پژوهش از این نظریه دفاع میشود که
ِ
ارکان برحسب شرایط خاص اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و بومی هر کشور متفاوت است و بیش از حتی  20حلقه و به
تعبیر پژوهشگران ،تا  Nبعد وجود دارد .بر این اساس ،یکی از
مبدعان و مروجان اصلی الگوی تریپل هلیکس ،یعنی پروفسور
لیدسدورف ،این ادعا را نمیپذیرد که «یگانه الگوی مطلوب و
نهایی معتبر در تمامی شرایط ،الگوی مارپیچ سهجانبه است»؛
درعینحال تالش دارد ،با اتکا به بررسیهای پژوهشگر ِان
پیشگفته ،از نظریههای مارپیچ چهار ،پنج و Nجانبه دفاع کند.

 .5جمعبندی ،بحث و تحلیل
با توجه به مباحث مطرحشده در این مقاله ،که بر اساس شماری
از آخرین دستاوردها و یافتههای مندرج در مراجع معتبر بینالمللی
تدوین شده است ،بهنظر میرسد که مرجع اصلی و مورد اجماع
صاحبنظران حوزۀ نوآوری و تولید دانش ،الگوی اولیۀ «مارپیچ
سهجانبه» است که اتزکویتر و لیدسدورف آن را بهمنزلۀالگویی
مرجع درجهت ارزیابی ،توسعه و بهبود تعامالت سه رکن مؤثر در
تولید دانش و نوآوری در اقتصاد دانشبنیان ارائه کردهاند .پژوهشگران
بعدی نیز این الگو و سه رکن مذکور را «هستۀ نوآوری» 5نامیدهاند.
5. Innovation Core

ِ
ِ
جهت ارتقای نوآوری
روابط دانشگاه ،صنعت و دولت در
مروری بر الگوهای توسعۀ

شکل  :6جامعه بستر سیستمهای نوآوری مارپیچ سهجانبه و محیط
طبیعی بستر سیستمهای نوآوری مارپیچ چهارجانبه
(.)Carayannis and Campbell, 2012, p.18

بهطور طبیعی ،بعد از توسعۀ الگوی مذکور ،تالشهای متعددی
برای افزایش شمار ارکان و حلقههای مؤثر در فرایند نوآوری و تولید
دانش از منظرهای گوناگون آغاز و الگوهای بعدی در قالب الگوهای
مارپیچ چهار و پنججانبه ارائه شد .در ابتدا «جامعه» بهعنوان رکن
چهارم الگوی مارپیچ چهارجانبه و بستر مارپیچ سهجانبه مطرح
شد .در این الگو ،هدف اصلی «توجه به نیازهای جامعه در فرایند
تولید دانش و نوآوری» بود .فرض اساسی در الگو –چنانکه پیشتر
توضیح داده شد -ضرورت توجه به بستر اصلی تولید دانش و
نوآوری« ،جامعۀ رسانهبنیان و فرهنگبنیان» و نیز «جامعۀ مدنی»
محور فعالیتهای علمی است تا از محوریت کاربران و نیازهای
کاربری جامعه در پیچوخم فرایندهای مرتبط با نوآوری و ذهنیت
محققان ،نوآوران و سیستمهای نوآوری محافظت شود.
با توجه به دغدغه و رویکرد توجه به «محیط طبیعی» در
فرایند توسعه ،که در سال  2009دراتحادیۀ اروپا نیز به یکی از
دغدغههای اصلی فرایند توسعۀ نوآوری و فناوری تبدیل شده
است ،حلقۀ پنجم با عنوان «محیط» و «محیط طبیعی» بستر
مارپیچ چهار (و سه) جانبه قلمداد شد .از این الگو برای پوشش
نگرانیهای محیطی مختلف نظیر ایجاد محیط و شرایط برد -برد
برای توجه متوازن به کیفیت محیط طبیعی و همافزایی نوآوری،
تولید دانش ،اقتصاد ،دموکراسی و نیازمندیهای توسعۀ محیط
استفاده میشود .برای مثال ،مبدعان و طراحان نظریۀ مارپیچ
پنججانبه ،در یکی از پژوهشهای خود در سال  ،2012به
تبیین قابلیت استفاده از الگوی مارپیچ پنججانبه در رفع نگرانی
دربارۀ گرمایش زمین بهمثابۀ چالش و نیز محرکی برای نوآوری
پرداختند و درنهایت به این نتیجه رسیدند که الگوی مارپیچ
پنججانبه به رویکرد و عملکردی مناسب درخصوص این موضوع
منجر میشود و ،با توجه به اینکه در «محیط» در نقش محرک
تولید دانش و نوآوری ظاهر میشود ،شرایط مناسبی را برای
بهکارگرفتهشدن در اقتصاد و جامعۀ دانشبنیان فراهم میسازد
(.)Carayannis, et al., 2012
با توجه به بررسیها و تحلیلهای صاحبنظران بهویژه
لیدسدورف ،از مهمترین نظریهپردازان بحث مفهومسازی و
توسعۀ الگوهای اولیه و مبنایی ،بهنظر میرسد قابلیت توسعۀ
ابعاد الگو و افزایش ارکان برحسب شرایط و محیط فرهنگی،
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اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،جغرافیایی و بافت حاکمیتی
جوامع وجود دارد .ازاینرو نیاز است که ،ضمن تحلیل دقیق و
بررسی ابعاد مختلف الگوهای مطرحشده در اقتصادهای نوآور،
الگوی جاری سیستمهای نوآوری در کشور تدوین ،انطباق و
بهبود یابد و از طریق آن ،ضمن استفاده از ظرفیتهای موجود
در الگوهای یادشده ،زمینۀ بهبود تعامالت و مناسبات ارکان فعال
نوآوری فراهم شود تا بتوان از ظرفیتهای سه رکن «دانشگاه و
فضاهای آموزشی»« ،صنعت و فضای کسبوکار» و «دولت و
نهاد حاکمیتی» بهنحو احسن در توسعۀ نوآوری در مقیاس ملی
استفاده کرد.

خالصه و نتیجهگیری
اهمیت وجود خطمشیها و زیرساختهای حاکمیتی (که
از طریق دولت ایجاد میشود) در توسعۀ اقدامات صنعت و
دانشگاه تا آنجا است که از دید برخی صاحبنظران ،بدون وجود
خطمشیهای مستحکم و زیرساختهای الزم ،عملکرد سایر
ساعت بدون موتور از حرکت عاجز است
نهادها مانند عقربۀ
ِ
(پورعزت و حیدری ،1390 ،ص  .)59لذا ،برای بهبود و تسهیل
زمینۀ روابط اثربخش دانشگاه و صنعت ،بهتر است از الگوها و
ابزارهایی استفاده شود که در آنها به نقش نهاد حاکمیتی (دولت)
و دیگر ابعاد مؤثر در اقتصاد دانشبنیان در مسیر نوآوری و افزایش
توان سیستم ملی نوآوری نیز توجه شده باشد.
در این مقاله ،با هدف فراهمآوردن درک و دریافتی مشترک
درجهت زمینهسازی برای همافزایی عملکرد سه رکن محوری
دانشگاه ،صنعت و دولت در فرایند توسعۀ نوآوری ،فناوری و
تولید دانش ،الگوهای مارپیچ سه ،چهار و پنججانبه با محوریت
مقاالت معتبر مرجع و بینالمللی تبیین و بررسی شد .بررسی
مقاالت متعدد منتشرشده در مجامع بینالمللی ،که ناظر به
وضعیت کشورهای مختلف نیز هست ،نشان میدهد که قابلیت
استفاده از ابزارهای مختلف الگوهای پیشگفته در کشور ایران
نیز وجود دارد ،بهنحویکه میتوان از این طریق زمینۀ تحلیلهای
بهتر را برای توسعۀ همافزایی سه رکن مذکور در مسیر توسعۀ کشور
فراهم کرد.
لذا پیشنهاد میشود ،ضمن حمایت از مطالعات جامع و
راهبردی ،امکان استفاده از ظرفیت الگوهای یادشده و توسعۀ
الگوهای کاربردی و بومی درجهت ارتقای هوشمندی در سیستم
نوآوری در سطح ملی فراهم شود .این مهم باید در نهادهای
مختلف بهویژه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،معاونت علم و
فناوری ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی ،دانشگاهها و
مؤسسههای آموزش عالی و دیگر نهادهای تصمیمساز در عرصۀ
توسعۀ فضاهای صنعتی و نوآوری به جد دنبال شود تا از طریق آن
توسعۀ پایدار و فراگیر کشور و و نیز اهداف مرتبط با دسترسی به
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جامعه و اقتصاد دانشبنیان تثبیت و تقویت شود.
گفتنی است كه ،همگام با روند غالب پژوهشهای این حوزه
در سطح بینالمللی ،غالب پژوهشهای بهانجامرسیده در حوزۀ
تریپل هلیكس در ایران پویایی ارتباط دانشگاه -صنعت -دولت را
بهصورت ّ
كمی بررسی کردهاند؛ اما بهتازگی ضرغامی (،)1395
در رسالۀ دکتری خود ،با تركیبی از تحلیلهای ّ
كمی و كیفی بر
اساس یكی از رویكردهای كشف و حل ابداعی مسئله ()TRIZ
الگویی نوآورانه را برای انسجام اركان مارپیچ سهجانبه در فرایند
نوآوری در ایران ارائه داده است.
با توجه به تأکیدهای موجود در پژوهشهای بینالمللی و
رویكردهای اخیر ،امکان مطالعات كیفی 1در این عرصه در تمامی
کشورها وجود دارد ()Ryan et al. 2018; Liu et al. 2018؛
زیرا مطالعات متعددی بر مبنای آنتروپی شانون و رویکرد اطالعات
متقابل برای کشف و مدلسازی پویایی و همافزایی روابط دانشگاه-
صنعت -دولت به انجام رسیده است (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:
َ
جعفری و همکاران .)1394 ،ازسوی دیگر ،مطالعات کی در سال
 2014نشان داده که اجرای الگوی مارپیچ سهجانبه در هر کشور و
حتی منطقهای نیازمند توجه به بسترهای بومی است و ،مانند سیستم
ملی نوآوری ،برای آن نیز الگوی جهانشمول درجهت ارتقای انسجام
سه رکن وجود ندارد و برایناساس نیاز به مطالعات بومی برحسب
شرایط کشورها و بخشها و مناطق مختلف امری بدیهی است .در
همین زمینه ،برای کشور ایران نیز ظرفیت مطالعات عمیق کیفی در
حوزۀ تعامالت ارکان سه ،چهار ،پنج و چندجانبه وجود دارد.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

مباحث روزآمدتری نیز در حوزۀ تولید دانش و نوآوری در
سطح ملی و با مطالعات موردی در مجالت معتبر بینالمللی
منتشر شده است که قابلیت بررسیهای موشکافانه و استفادۀ
کاربردی و پژوهشی در عرصۀ تعامالت ارکان مارپیچ سهجانبه
خاصه تعامالت مرتبط با نوآوری و تولید دانش در سطح دانشگاه
و صنعت را دارد .با توجه به محدودیت بررسی حاضر در تحلیل
دقیق این موارد و بسترسازی برای پژوهشهای آتی ،در این بخش
عنوان ،هدف یا دستاورد پژوهشهای منتخب درزمینۀ مذکور
بهاختصار بیان میشود:
 معرفی الگوی نوآوری باز جهانی 2برای تعامالت بینالمللی وبسترسازی محیط کالن قانونی و سیاسی در تولید دانش و نوآوری
(.)Villarreal and Calvo, 2015
 بررسی تأثیر پژوهشهای هنری و زیباییشناختی 3در سیستمهای1. Qualitative

نوآوری چهار و پنج جانبه (.)Carayannis and Campbell, 2015
 استفادۀ ترکیبی از الگوهای مارپیچ سهجانبه و ابزارهای فناوریاطالعات و هوش مصنوعی درجهت تحلیل و توسعۀ الگوهای
بهبودیافتۀ روابط ارکان مارپیچ سه جانبه (Leydesdorff et
;al., 2014; Mêgnigbêto, 2014; Zhang et al., 2014

.)Zhang et al., 2014
 -توجه به مفهوم نوین دموکراسی دانش و نوآوریCarayannis( 4

.)and Campbell, 2012; Prainsack, 2012

 استفادۀ همزمان از رویکردهای عمیق کیفی و بررسیهای ّکمی
(.)Ryan et al. 2018; Liu et al. 2018
مرور عناوین و تأمل بر مقولههای یادشده نشان میدهد که
پرداختن به این موضوعات و بررسی دقیق و موشکافانۀ آنها نیز،
در کنار مبانی نظری الگوهای بررسیشده در این مطالعه ،میتواند
به بهبود درک و تقویت پژوهشهای محققان کشور درزمینۀ ارتباط
دانشگاه و صنعت منجر شود .همچنین پیشنهاد میشود مسئوالن
و فعاالن حوزۀ سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری ،بهمنظور
تقویت هوشمندی در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری،
عالوهبر بررسی مفاهیم مطرحشده در این بخش و بررسی مقاالت
و مفاهیم یادشده ،به شناسایی ظرفیتهای مطلوب در سطح
کشور اهتمام ورزند.
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