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چکیده
شد که نوآوري یک مدل خطی یک سویه است و تنها  بین دانشگاه و صنعت رخ هاي اولیه در مورد نوآوري گمان میدر بررسی

خطی که تعامل دانشگاه و صنعت را نشان به تدریج، با وارد آمدن ایراداتی بر الگوي خطی، مدلی غیر80ي دهد. در دههمی
در این مقاله از روش بنیان الگوهاي جدیدي در این راستا ارائه شدند. دهد، طراحی گردید. با شروع عصر اقتصاد دانشمی

اي ، سپس به بررسی الگوهد شدها و الگوهاي نوآوري خواهابتدا نگاهی به سیر تکاملی مدلگردد. تحلیلی استفاده می- توصیفی
هاي جدید عوامل و بازیگران نقشتبیینگانه و چهارگانه نوآوري وشرح تفصیلی مارپیچ سه،شود. هدفمیجدید نوآوري پرداخته

بنیان تمام نهادها و دهد که در عصر اقتصاد دانشهاي پژوهش نشان مییافتهبنیان است.این الگوها براي تحقق اقتصاد دانش
گانه ارتباط بین دانشگاه و صنعت و دولت الگوي مارپیچ سهسازي دانش نقش دارند. ها در تولید و تجاريها و روابط بین آنسازمان

در پذیرند.هاي جدیدي را نیز میدهد. هریک از این سه جزء عالوه بر وظایف سنتی خود، نقشرا به صورت مارپیچ نشان می
هاي زایشی، مفاهیمی مانند دانشگاه کارآفرین، شرکت. شودل اضافه میمدنی به عنوان جزء چهارم به مدمارپیچ چهارگانه جامعه

بنیان ارائه و دموکراسی دانشی و کاربران نوآوري، همگی از اجزاي الگوهاي جدیدي هستند که براي تحقق اقتصاد دانشجامعه
شود.اند. در نهایت پیشنهاداتی براي اجراي این الگوها در ایران ارائه میشده

هاي کلیلدي: اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه کارآفرین، مارپیچ سه گانه، مارپیچ چهارگانهواژه
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مقدمه:-1
) کسی است که اولین بار اهمیت دانش در اقتصاد را با اشاره به 1911شومپیتر(«است. دانش همواره در فرآیند تولید نقش داشته

) قسمت 1916همچنین مارشال (). «2005کوك و لیدسدرف، »( ص دادهاي جدید دانشی در بطن نوآوري و کارآفرینی تشخیشرکت
). اما با ظهور 1995نوناکا و تاکوچی،»(دارد که دانش اغلب موتور قوي تولید استداند و بیان میبزرگی ازسرمایه را دانش و سازمان می

یافت. بنابراین الگوهایی براي تولید و بنیان دانش بیش از پیش در فرآیند تولید و توسعه اقتصاد اهمیت عصر اقتصاد دانش
جانبه بر ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت براي مارپیچ سهکردن دانش طراحی گردیدند که متفاوت از الگوهاي اولیه هستند. کاربردي

کند و بیان ان استفاده میبنیجانبه اقتصاد دانشترتیب که لیدسدرف از عنوان مارپیچ سهبدینبنیان تأکید دارد.تحقق اقتصاد دانش
» اندتعریف شدهصنعتودانشگاه،دولت،مانندنهادهاي اصلیبنیان،اقتصاددانشجانبهسهمدل پیچشدر« دارد کهمی

این مدل گسترش یافت و اجزاي دیگري نیز به آن اضافه شد. بنابراین انواع بعدي این مدل یعنی مارپیچ چهارگانه، ).2010(لیدسدرف،
هاي جدیدي که اجزاي این مارپیچ گانه و نقشگانه به وجودآمدند. در این مقاله ما سعی داریم مدل مارپیچ سهNانه و ...تا مارپیچ پنج گ

دهنده جز چهارم را تبیین کنیم.بر عهده دار شدند و همچنین مارپیچ چهارگانه و عوامل تشکیل
تعریف مفاهیم- 2
بنیان:اقتصاد دانش- 2-1

اقتصاد دانایی اقتصادي است که «بنیان یک الگوي اقتصادي جدید است که در اواخر قرن بیستم ظهور کرد. اقتتصاد دانش
اقتصاد 2ي اقتصادي اپککمیته«).OECD,1996:71»(مستقیما بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات مبتنی شده باشد

ایع، دانش عامل محرکه رشد اقتصادي تولید ثروت و اشتغال داند که در آن در تمام صنمحور را اقتصادي میدانش
باشد. به طور کلی بنیان، دانش میترین عامل تولید و خلق ثروت در اقتصاد دانشبر اساس این تعریف مهم).APEC,2003:4»(است

نوع الگوي اقتصادي است. در تعریف بنیان وجود دارد، تأکید بر اهمیت دانش در ایننقطه اشتراك تمام تعاریفی که براي اقتصاد دانش
OECDبنیان دانش شود. بنابراین براي تحقق اقتصاد دانشبنیان به سه فرآیند تولید، توزیع و کاربرد دانش اشاره میاز اقتصاد دانش

از لحاظ کاربردي براي « دارد باره چنین بیان میدر این3هاي مختلف اقتصادي به کارگرفته شود. سمولدرزتولید شده باید در فعالیت
بنیان فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی  نیست،  بلکه نکته مهم به کارگیري دستیابی به اقتصاد دانش

در کردن دانش و استفاده مؤثرتر از آنآنها در استفاده از منابع اقتصادي به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر کاربردي
» سازدبنیان را محقق میبرداري از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانشي بهرهها و ارتقاي درجهگسترش ظرفیت

)Smulders,2007.(

دانشگاه کارآفرین:-2-2
پیتر «کند.بنیان مشخص میي جدیدي را براي دانشگاه درالگوي اقتصاد دانشدانشگاه کارآفرین مفهومی است که وظیفه

) معتقد است دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که باید دو وظیفه را انجام دهد: اول آنکه باید کارآفرینان آینده را آموزش 2004ت(شول
ها توسعه دهد. دوم اینکه، بدهد، افرادي که کسب و کاري ایجاد نمایند و همچنین روحیه کارآفرینانه را در دانشجویان در تمام حوزه

ینانه عمل کند، مراکز رشد کسب و کار را سازماندهی کند، پارك فناوري و مواردي نظیر آن را ایجاد کند، باید خودش کارآفر
کار کمک کند و باالخره اینکه والتحصیالن در ایجاد کسبدانشجویان را در این مراکز درگیر کند و از طریق آنها به دانشجویان و فارغ

). 1386کردنائیچ، »(بتواند از لحاظ مالی استقالل پیدا کند

گانه:مارپیچ سه- 2-3
1.Organization for Economic Cooperation and Development
2 .APEC: Asia –Pacific Economic Cooperation
3 .Smulders
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تر دانشگاه در نوآوري، همتراز با نقش صنعت و دولت در یک نقش برجسته-1گانه شامل سه جزء اصلی است : مفهوم مارپیچ سه«
ذاري فناوري گي عمده نهادي، که در آن سیاستحرکت به سوي ارتباطات مبتنی بر همکاري میان سه حوزه- 2بنیان ي دانشجامعه

هر حوزه نهادي عالوه بر انجام وظایف -3اي نتیجه تعامالت نهادي است. اي از طرف دولت باشد به طور فزایندهبه جاي آنکه نسخه
دهد. هاي سنتی خود انجام میهاي جدید را به خوبی کارکردو همچنین نقش"گیردها را نیز به عهده مینقش سایر نهاد"سنتی خود 

بنابراین در مارپیچ 1».شودها به عنوان یک منبع بالقوه عمده نوآوري شناخته میسنتی توسط نهادهاي غیرگرفتن نقشبه عهده
گذارند. گانه ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت به صورت تعاملی است. به این صورت که اجزا به صورت متقابل بر هم اثر میسه

هاي دیگري را پذیرفته و انجام ی و مشخصی را برعهده دارد هر یک از اجزاء سه گانه، نقشهمچنین درحالی که هرجز وظیفه اصل
دهند.می

مارپیچ چهارگانه:- 2-4
مدنی را به عنوان چهارمین عامل به آن اضافه شده، و کمپل بسط داده شد و عنصر جامعهگانه توسط کارایانیسمدل مارپیچ سه« 

این مدل، مارپیچ چهارگانه نامیده ).2014کارایانیس و راکماتولین، »(استبنیان تعریف شدهان و فرهنگبنیکه به عنوان جامعه رسانه
و شاید گذشته از این با » هنر«، »هاي زندگیسبک«، »هاارزش«، »فرهنگ« ،»صنایع خالق« ، »رسانه« شود. مارپیچ چهارم بامی

. مارپیچ چهارگانه همچنین به عنوان )1391کالیی و صمدي میار کالیی،کند. ( صمدي میار مشارکت می» طبقه خالق« اندیشه 
کند،مهم است(کارایانیس و اندازي که اهمیت دموکراسی یا مفهوم دموکراسی را براي دانش، تولید دانش و نوآوري مطرح میچشم

)2014کمپل،

هاي نوآوري تا اولین مارپیچ:سیر تکاملی مدل- 3
هایی کردن آن همواره مورد توجه بوده است. در این راستا الگوها و مدلن روند تولید دانش و کاربرديبنیابراي تحقق اقتصاد دانش

شده براي تبیین نوآوري که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد، الگوي اولین الگوي ارائه«اند. در طول زمان ارائه شده و تکامل یافته
دهد. در این مدل فشار علم به عنوان نیرو محرکه فناوري هم به نیازهاي بازار پاسخ میخطی بود که در آن علم منتج به فناوري شده و 

). به همین خاطر این الگو را الگوي 1388تعب نیا و علی بی، به نقل از حمیدرضا امیري1986کالین و روزنبرگ »(نوآوري مطرح شد
تحقیقاتی در یک رشته معین در دانشگاه آغاز شده، از تحقیقات طبق این الگو فرآیند نوآوري از سؤال« نامند.می2خطی فشار علم

). بنابراین در این الگو دانشگاه و صنعت 1391فیض و شهابی، »(شودکند و به توسعه محصول در بنگاه منجر میکاربردي گذر می
) با وارد کردن 1987) و فریمن(1986میالدي افرادي همچون کالین و روزنبرگ (80يدر اواخر دهه«تعاملی با یکدیگر ندارند.  

بودن اي را مطرح کردند که در آن عالوه بر تأکید بر غیرخطیانتقاداتی بر الگوي خطی ، الگوي دیگري به نام الگوي تعاملی زنجیره
امیري نیا »(رح شدهاي نوآوري مطترین نیرو محرکهفرآیند نوآوري ، کشش تقاضا نیز در کنار فشار علم / فناوري به عنوان یکی از اصلی

نامند ، فرآیند نوآوري از یک مسأله در بنگاه یا نظام می3).  طبق این الگو که آن را الگوي خطی معکوس یا کشش بازار1388تعب و بی
شود (فیض و شهابی شود و به یک طرح تحقیق و توسعه جدید در دانشگاه یا بنگاه منجر میحل جستجو میبزرگتر آغاز شده، راه

گذاري علم، فناوري و نوآوري مطرح نظران سیاستالگوي دیگري توسط برخی از صاحب90ي و اوایل دهه80ي ). از اواخر دهه1391
.)1382(کریمیان، اقبال کردندمعرفیجهانبهرانوآوريملینظامباراولینبراينلسوناندکیفاصلهبهو1992سالالندوال درشد. 

هایی مانند ی و نظري نوآوري ژاپن را با نگرش سیستمی در سطح ملی بررسی کرد و نتیجه گرفت زیرسیستمفریمن با تحلیلی تاریخ
سازمانی ، –هاي دولتی در رابطه متقابل با یکدیگر در یک چهارچوب نهاديهاي صنعتی و سازمانهاي تحقیق و توسعه، بنگاهسازمان

مدلی را تحت عنوان » گیبونز«جریان نوآوري، 4بودنفازينظریهاساسبرآنزاپس). 1995شوند( فریمن موجب توسعه  فناوري می

1 . www.triplehelixassociation.org
2 Science push
3 Market pull
4 Fussy Theory
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براي » گانهمدل مارپیچ سه« نیز عبارت جدیدي را با عنوان »لیدسدرف«و » اتزکویتز«براي توضیح تولید دانش علمی ارائه داد.1»2مد«
پذیر کردن دانش جدید بر پایه آن امکانعت و دولت در اقتصادياولین بار به کار بردند که توصیف جریان متقابل روابط دانشگاه، صن

دهد.سازي دانش را نشان میروند تاریخی تکامل الگوهاي تولید و تجاري1بندي این بخش، شکلبود. به عنوان جمع

هاي پژوهشمنبع: یافتهسازي دانش، سیر تاریخی تکامل الگوهاي تولید وتجاري-1شکل

تنیده و شناسی از دو مارپیچ در همدر زیستDNAهاي مختلف کاربرد دارند. به عنوان مثال مولکول  ر رشتهها دمارپیچ
یک مسیر که دریک ذره باردار در یک میدان مغناطیسی یکنواخت توان بهدر فیزیک مییا است.هاي بسیاري تشکیل شدهپرتئین
شد ارتباط بین دانشگاه و شوند. همانطور که گفتهمیبردهکارها بهانسانی نیز مارپیچمي علو، در حوزهدر حرکت است، اشاره کردمارپیچ

هاي دیگري را نیز یابد و نهادها و سازمانبنیان مطرح است که این ارتباط گسترش میصنعت به عنوان مبنایی براي تحقق اقتصاد دانش
شوند و حتی جامعه به عنوان جز چهارم و محیط به عنوان جز پنجم اضافه میترتیب که دولت به عنوان جز سوم و کند. بدیندرگیر می

جز هم ممکن است افزایش یابد. Nتا 
گانه:اشکال مارپیچ سه- 4

توسط اتزکویتز و لیدسدرف توضیح 1995گانه روابط دانشگاه، صنعت و دولت در سال همانطور که گفته شد مدل مارپیچ سه
.Fred Yبنیان و نوآوري مورد استفاده قرار گرفت(س به طور گسترده و به ویژه در مطالعات اقتصاد دانشداده شد. این مدل از آن پ

Ye, et al,2013(تواند  به چند حالت صورت گیرد. اتزکویتز و گانه می. ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت در مارپیچ سه
در این حالت «نامند. میIگانهکنند. حالت اول: آن را مارپیچ سهزء بیان می) سه حالت را براي رابطه بین این سه ج2000لیدسدرف(

). نسخه قوي این مدل در اتحاد جماهیر شوري سابق و 2شود(شکلدولت شامل دانشگاه و صنعت  و هدایت ارتباط بین آنها می
گانه تا حد زیادي به عنوان یک مدل یچ سهشود. این نوع از مارپکشورهاي اروپاي شرقی تحت عنوان سوسیالیسم موجود یافت می

».  استتوسعه  شکست خورده 

1 Mode2
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2012سیستم، منبع: لیدسدرف پوشانی مثبت و منفی میان سه زیرگانه با همپیکربندي مارپیچ سه-4شکل

شود و روابط بسیار محدودي در سیم قوي مرزهاي آنها میهاي نهادي جداگانه با تقشامل حوزهIIگانه مارپیچ سه«حالت دوم: 
گانه که مستلزم سیاست عدم مداخله دولت (اقتصاد آزاد) است، امروزه به عنوان شوك ها وجود دارد. نوع دوم مارپیچ سهمیان حوزه

ایجاد یک IIIگانه یچ سهدر مارپ« حالت سوم: )». 3شود(شکلحمایت میIگانه درمانی براي کاهش نقش دولت در مارپیچ سه
هاي (نهادها) پیوندي در حال ظهور هاي نهادي هرکدام با گرفتن نقش دیگري و با سازمانپوشانی حوزهزیرساخت دانش بر حسب هم

برسند. هدف IIIگانه ). بسیاري از کشورها و مناطق در حال حاضر در تالش هستند تا کم و بیش به شکل مارپیچ سه4است(شکل
بنیان و جانبه براي توسعه اقتصاد دانشدانشگاه، نهادهاي سه1هاي در حال تکویناین است که محیط نوآوري شامل شرکتمشترك 

هاي دولت، و ها ( بزرگ و کوچک، فعال در مناطق مختلف، و با سطوح مختلف تکنولوژي)، آزمایشگاهاتحادهاي استراتژیک بین شرکت
جانبه بین دانشگاه، در سمت چپ ارتباط سه4در شکل).2000اتزکویتز و لیدسدرف،«درك شودهاي تحقیق(پژوهش) دانشگاهی، گروه

باشد. اما در سمت راست دانشگاه می- دانشگاه و دولت-دانشگاه، صنعت-ها به صورت دولتصنعت و دولت برقرار نیست بلکه ارتباط
گانه دهنده ارتباط متقابل آنها به صورت مارپیچ سهرد که نشانعالوه بر این ارتباطات دوگانه فضاي مشترکی بین سه جزء وجود دا

است.
گانه:رابطه بین دولت ،صنعت و دانشگاه در مارپیچ سه- 5

بنیان است، دانشگاه تنها تولیدکننده دانش نیست بلکه گانه که الگویی طراحی شده براي تحقق اقتصاد دانشدر الگوي مارپیچ سه
سالها پیش، دانشگاه فقط نقش آموزش را برعهده داشت که با «گیرد. شود و مفهوم جدیدي میدي میهاي اقتصاوارد عرصه فعالیت

اولین تحول در نظام دانشگاهی در اواخر قرن نوزدهم، پژوهش نیز به کارکردهاي آن افزوده شد. طی انقالب علمی دوم نیز که در اواخر 
أموریت پیشین، عهدار مأموریت جدیدي با عنوان نوآوري شدند که از آن به عنوان ها عالوه بر دو مقرن بیستم اتفاق افتاد، دانشگاه

1 Spin-Off

دولت

دانشگاهصنعت

دانشگاه

باز)  روابط دانشگاه- دولت(اقتصاد مداخله عدم مدل شکل3- 
200 دولت، منبع: اتزکویتز و لیدسدرف0 صنعت-

دولت،  دانشگاه-صنعت- روابط سوسیالیستی مدل شکل2-
اتزکویتز و لیدسدرف 2000 منبع:

دولت

صنعت
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). دانشگاه 2003اتزکویتز ، »(شود و بر این اساس مفهوم دانشگاه کارآفرین وارد ادبیات حوزه نوآوري شدمأموریت سوم تعبیرمی
برخی پژوهشگران در «کند.بنیان مشخص میدانشي جدیدي را براي دانشگاه درالگوي اقتصادکارآفرین مفهومی است که وظیفه

اند در حالی که برخی سازي خارج از وظایف عادي آموزشی و پژوهشی اشاره کردههاي تجاريتعریف کارآفرینی دانشگاه به کلیه فعالیت
توان به تعریف ند؛ از جمله میهاي زایشی ، تأکید بیشتري دارهاي نوظهور دانشگاه، به ویژه ایجاد شرکتدیگر از محققان بر فعالیت

کند که از ساختارهاي حمایتی تجاري و فکري( یا ترکیبی از اتزکویتز اشاره کرد که دانشگاه کارآفرین را مرکز رشدي طبیعی فرض می
هاي جدید همت اندازي شرکتتوانند با اتکا به این ساختارها نسبت به راهآنها) برخوردار است، به طوري که استادان و دانشجویان می

سازي ، فراتر از تمرکز سنتی بر اعطاي امتیاز دارایی فکري ) نیز کارآفرینی دانشگاهی را توسعه تجاري2007گمارند. رایت و همکارنش (
پور عزت »(دانندها، میشده در دانشگاههاي زایشی به دست آمده از فناوري و دانش تولیددانسته، آن را مشتمل بر اقدام به ایجاد شرکت

.)1388و همکاران، 
استکردهثابتجهانیتجربهواستمختلفیوسایلوتجهیزاتکاالها،و بازتولیدتولیدنیازمندايجامعههر«در طرف دیگر 

تولیديپشتوانهاینوباشدیدي برخوردارتولبااليپشتوانهوبنیهازبایدکندپیدادسترسیامنیتورفاهبهبخواهداگرهرکشوريکه
). در عصر 1386( فیوضات،تسلیمی،»خواهندشدجامعهآناقتصادباروريکه باعثصنایعیاست،پیشرفتهوکارآمدصنایعینیازمند

است رفته دادهکرد جاي خود را به صنایع با فناوري پیشبنیان صنایع سنتی که در آنها دانش نقش مهمی را ایفا نمیاقتصاد دانش
باشند. بنابراین ارتباط آن با بنابراین این نوع صنایع براي توانایی رقابت و ادامه حیات خود نیازمند دانش و نوآوري به روز دانشگاه می

ت به گانه دولت است. دولت در رابطه بین دانشگاه و صنعیابد. سومین جز الگوي مارپیچ سهدانشگاه بیشتر هر دوره دیگري اهمیت می
تواند انجام دهد کند. یکی از وظایفی که دولت براي ایجاد رابطه بین دانشگاه و صنعت میکننده عمل میکننده و حمایتعنوان تقویت

هاي علم وفناوري از جمله این مراکز هستند. این مراکز ارتباط بین ایجاد مراکز مشاوره بین صنعت و دانشگاه است. مرکز رشد و پارك
گانه نسبت به گذشته تغییر کرده کند. همانطور که گفته شد نقش دولت، صنعت و دانشگاه در مارپیچ سهصنعت را تقویت میدانشگاه و

یابد. هاي مشترك بین آنها افزایش میگیرند و نقشهاي جدیدي میاند نقشهاي که قبال داشتهاست. هرکدام عالوه بر نقش
محور در کشور هاي تازه تأسیس فناوريبندي ابزارهاي سیاستی حمایت از شرکتاولویتنوري در پژوهشی به احمدي و قاضیعلی

مدیریتی و گسترش -هاي مالی، پرورش نیروي انسانی، گسترش خدمات و اطالعات فنیاند. مطابق نتیجه این تحقیق حمایتپرداخته
به طور ).1387روند(علی احمدي و قاضی نوري، ه شمار میهاي دولت از این شرکتها بترین حمایتخدمات انکوباتوري، از جمله مهم

هاي این بخش سطح صنعت: سیاستهاي کالن نوآوري در سه بخش زیر تدوین شد:گانه سیاستپس از معرفی مارپیچ سه«کلی،
هاي ایجاد شبکهها در این حوزه بایستی کارگیري دانش موجود را تسریع و تسهیل کند. سطح دانشگاه: سیاستبایستی جذب و به

هاي دهی کند. سطح دولت: با اعمال سیاستکردن نتایج تحقیقات دانشگاهی را حمایت و جهتمستحکم با جامعه صنعتی و تجاري
ص 1388تعب نیا و بیبه نقل از امیري1998و فرنکن 1997لیدسدرف »(گیري فضاي تعاملی مناسب کمک کندسازي به شکلتوانمند

26.(
ه عنوان مارپیچ چهارم:جامعه مدنی ب- 6

باشد و  براي تحقق اقتصاد گانه الگویی است که شامل سه جز دانشگاه، صنعت و دولت میگفته شد که مدل مارپیچ سه
مدنی را به عنوان چهارمین عامل شامل بنیان طراحی شد. این مفهوم و مدل توسط کارایانیس و کمپل بسط داده شد که جامعهدانش

مدنی را به عنوان عامل وابسته به بانک جهانی رشد جامعه« است. بنیان تعریف شدهبنیان و فرهنگي رسانهنوان جامعهشود: که به عمی
است. بانک جهانی سازي و اتحاد دولت دموکراتیک، ارتباطات و عوامل اقتصادي پرسرعت شدهبیند که به وسیله جهانیاجتماع می

اي از جمعیت که به طور مدنی به ناحیهگوید: جامعهمدنی میعلم اقتصاد لندن براي جامعههمچنین مطابق با تعریف مکتب مدرسه
مدنی چه مجازي و چه رسمی، براي شود. نقش جامعهکنند، گفته میها و... فعالیت میداوطلبانه حول تسهیم سود، اهداف و ارزش

مارپیچ چهارگانه در یک 5در شکل ).2013ون مارکر و کارایانیس،(اسک» آیندتجسم بایدهایی است که باهم براي ایجاد نوآوري می
شود. هنرها، پژوهش، نوآوري هاي اقتصادي مربوط نمیتولید دانش و نوآوري تنها به اقتصاد و فعالیت«است.فضاي سه بعدي نشان داده
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ها رشد با کیفیت در مقابل تمرکز سنتی ن مدلکنند. در ایهاي جدید رشد اقتصاد مشارکت میو جامعه براي ایجاد مبنایی براي مدل
علوم انسانی، پژوهش هنري و نوآوري علوم انسانی محور، گیرند.هاي اقتصادي قرار میبر رشد کمی براي انتخاب معیارها و شاخص

وکراسی ارتباط مشترك کلیدهاي اقتصاد پیشرفته و نیز بازارهاي نوظهور هستند. علوم انسانی، پژوهش، نوآوري و جامعه با کیفیت دم
-دارند. این موضوع بیانگر فرآیندهاي طراحی خالقانه تکامل مشترك اقتصاد دانشی، جامعه دانشی و دموکراسی دانشی می

بر این اساس، مارپیچ چهارم در مارپیچ چهارگانه بیانگر دیدگاه بعد دموکراسی یا شرایط دموکراسی ).2014کارایانیس و کمپل،»(باشد
این موضوع بویژه زمانی صحیح است که دموکراسی در انتقال مفاهیم محدود که «باشد. تولید دانش و نوآوري دانش میبراي دانش،

محور، کیفیت مدنی، طرفداران فرهنگشود. جامعهگانه) دارند، درك میي مارپیچ سهعمدتاً ریشه در مؤسسات دولتی (در حیطه
همان).»(تر دموکراسی وجود دارد.سازي گستردهچه روابط و شرایطی براي مفهومکنند دموکراسی و توسعۀ پایدار تعیین می

اي از مفهوم مارپیچ چهارگانه که شود وجود دارد. نسخهدیدگاههاي متفاوتی در مورد اینکه مارپیچ چهارم چه چیزي را شامل می«
ند است بر کاربران نوآوري متمرکز است و حرکت به هاي تخصصی هوشمي استراتژيو پایهاخیرا توسط کمیسیون اروپا تأیید شده

مدنی به عنوان کاربران نوآوري به دهد. در واقع در این مدل جامعهسوي ساختارهاي نوآوري سیستماتیک و کاربر محور را شرح می
رك فرآیندهاي نوآوري هستند. شوند. کاربران یا شهروندان در اینجا مالک و محگانه اضافه میعنوان مارپیچ چهارم به مدل مارپیچ سه

هایشان به عنوان کاربران رهبر، ها، با دخالت کاربران در نقشدر راستاي این دیدگاه، تولیدات جدید نوآوري، خدمات و راه حل
توانند قدرتی توانند در کار توسعه واقعی درگیر شوند، آنها میاند. نه تنها شهروندان میتوسعه یافته2خالقانو هم1توسعه دهندگانهم

هاي نوآوري حامی تواند در چنین فعالیتهاي جدید داشته باشند. نقش عامالن در سه مارپیچ دیگر میبراي پیشنهاد انواع نوآوري
شان هاي نوآوريهاي توسعه یافته مورد نیاز براي کاربران در فعالیتها و انجمنشهروندان باشد. (به عنوان مثال ابزارها، اطالعات، مهارت

کارایانیس و »(برداري کنندیافته شهروندان بهرههاي توسعهتوانند از نوآوريرا فراهم کنند).در مقابل عامالن صنعت  و بخش عمومی می
).2014راکمتولین،

1 .co-developers
2 .co-creators
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2012: تولید دانش در سیستم نوآوري مارپیچ چهارگانه، منبع: کارایانیس و کمپل 3مد-5شکل

بنیان و در نتیجه توسعه اقتصادي تنها یک انقالب در اقتصاد نیست بلکه از آنجا که بر اساس آنچه گفته شد تحقق اقتصاد دانش
هاست.کارایانیس و بنیان نیازمند تغییر در همه جنبههاي اجتماعی با یکدیگر ارتباط دارند، تحقق اقتصاد دانشهمه سیستم

دهد در عصر اقتصاد اند. این شکل نشان مینشان داده6هاي اجتماعی را به صورت شکل ن سیستم) ارتباط بی2014راکمتولین(
شود.هاي اجتماعی متصل میبنیان سیستم اقتصادي به وسیله سیستم نوآوري به سایر سیستمدانش

ها میزان مقاالتی از این شاخصاند. یکی گیري میزان همکاري بین دانشگاه، صنعت و دولت طراحی شدههایی براي اندازهشاخص
گیري شده که ) اندازه1392است. این شاخص براي ایران توسط جوکار و عصاره(است که به طور مشترك بین این سه عامل منتشر شده

). 1392گانه در ایران نسبت به کشورهاي پیشرفته بسیار کم است(جوکار و عصاره،براساس آن میزان همکاري بین اجزاي مارپیچ سه
دولت باید سعی کند بدبینی موجود بین دانشگاه و صنعت را از بین -1بنابراین باید در جهت بهبود این رابطه اصالحاتی صورت گیرد. 

هاي کاربر محور به کار گرفته شود. از اعضاي در صنایع نیز نوآوري- 3هاي مورد نیاز صنعت تدوین گردد. در دانشگاهها رشته-2ببرد. 
در صنایع استفاده گردد تا دانش ضمنی افراد در صنایع و دانش آشکار دانشگاهیان با هم ترکیب گردیده و به گسترش هیئت علمی 

اي آموزش دهد تا است، دانشگاه باید دانشجویان را به گونههمانطور که در تعریف دانشگاه کارآفرین آمده-4هردو دانش بینجامد. 
همچنین در رابطه با تحقق الگوي مارپیچ -5و خود نیز در مدت کوتاهی بتوانند کارآفرین باشند. بتوانند در صنایع به کارگرفته شوند

کردن محیطی خالق و جامعه و  دموکراسی دانشی، افراد خالق و نوآورپرورش یابند.چهارگانه، باید با فراهم

علمی/ دانشگاهها مارپیچ اول:
دانشگاههاي علمی و دانشگاههاي هنر

مارپیچ سوم:
دولت/ حکومت

مارپیچ چهارم:
جامعه رسانهبنیان و 

فرهنگبنیان، و جامعهمدنی/

فرهنگ و فرهنگ نوآوري/
دانش فرهنگ و فرهنگ دانش/ 

ارزشها و سبک زندگی/ خالقیت 
چندفرهنگگرایی/  رسانه/

سیستم  هنرها و دانشگاههاي هنر/
نوآوري چندسطحی با دانشگاههاي 

علمی و هنري

مارپیچ دوم:
صنعت/ تجارت
همچنین:خالقیت

و صنایع خالق اقتصاد

جهت زمان
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2014کارایانیس و راکمتولین،اي،منبع:یستم نوآوري براي توسعه منطقههاي اجتماعی از طریق س: تعامل سیستم6شکل

نتیجه گیري:-7
شدند را به کاربرد. در این توان الگوهاي قدیمی که براي تولید و کاربرد دانش استفاده میبنیان دیگرنمیآمدن اقتصاد دانشبا پدید

دهد ارئه گردید. در دانش، صنعت و دولت را به صورت تعاملی نشان میگانه که ارتباطراستا الگوهاي جدیدي مانند الگوي مارپیچ سه
هاي ترکیبی که منجر به ایجاد پذیرند و نقشهاي جدیدي را نیز میهاي سنتی خود نقشاین مارپیچ، این سه عامل عالوه بر نقش

هاي زایشی و ... عناوینی بنیان و شرکتع دانشآیند. دانشگاه کارآفرین، صنایشود نیز به وجود میها و نهادهاي ترکیبی میسازمان
گانه مارپیچ چهارگانه شکل گرفت. مارپیچ چهارم مدنی به مارپیچ سهشدن جامعهاند. با اضافهستند که در این مارپیچ شکل گرفتهه

ان نوآوري را به عنوان مارپیچ چهارم تواند در برگیرد، از جمله دموکراسی. برخی از انواع مارپیچ چهارگانه نیز کاربرعوامل مختلفی را می
آوردن اند. ما نیز  با فراهمبنیان معرفی شدهکنند. این الگوها الگوهاي جدید توسعه هستند که براي تحقق اقتصاد دانشمعرفی می

بنیان و در نتیجه توسعه دست یابیم.توانیم به اقتصاد دانشهاي اجراي این الگوها میزمینه

منابع:
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توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هفتم
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ین ، مجموعه مقاالت برگزیده و خالصه مقاالت پذیرفته شده دوم"دانشگاه کارآفرین و نقش آن در ایجاد اشتغال"، 1386کردنائیج، اسداهللا،]7[
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