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پرچال�ش جهان�ی ب�ه 

اجتماعی  رس�انه های 
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در  را  خ�ود  جهان�ی، 
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ارتباطی نوین توانمند 
سازند

نقش رسانه های اجتماعی در پیشبرد 
برنامه های توسعه کشور در افق 1404

   مهدی عظيم مزرجی*
   حسين بنی فاطمه**

قرن بيس�ت و يکم بستر تحوالت بيش�مار در تاريخ حيات بشر است. ش�تاب فزاينده تغيير جهانی، توسعه 
علم و تکنولوژی، رقابت جهانی در حوزه رس�انه های اجتماعی و پيچيدگی و سرعت وسايل ارتباطی، همه بر 
نقش ارتباطات فراگير در بستر توس�عه پايدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی تأکيد دارند. 
امروزه اهميت ارتباطات بر کس�ی پوشيده نيست و کشورها برای بقاء در محيط پيچيده و پرچالش جهانی به 
رس�انه های اجتماعی خالق و توانمند نيازمند هستند. تغييرات جهانی کشورها را بر آن می دارد جهت حفظ 
بقاء در عرصه رقابت های جهانی، خود را در تکنولوژی های ارتباطی نوين توانمند سازند. هدف از اين پژوهش 
بکارگيری رس�انه های اجتماعی در پيشبرد برنامه های توسعه کش�ور در افق 1404 است. در پژوهش حاضر 
ابتدا با بهره گيری از رويکردهای گذش�ته، عوامل کليدی موفقيت مبتنی بر رسانه های اجتماعی در پيشبرد 
برنامه های توسعه مشخص می شوند؛ در گام بعد وضعيت موجود و مطلوب هر يک از اين عوامل مورد پرسش 
قرار می گيرد. نتايج مطالعات تطبيقی نش�انگر آن است که زيرس�اخت های نظام آموزشی در حيطه ی علوم 
ارتباطات نسبت به تغيير و تمرکز فعاليت ها از وضعيت مناسب برخوردار نبوده و نيازمند برنامه ريزی دقيق و 
همه جانبه جهت دستيابی به اهداف توسعه در سند چشم انداز 1404 هستند. بر اين اساس به منظور دستيابی 
به اهداف توسعه بيست س�اله و کمک به محققان و مديران حوزه رسانه های اجتماعی و اعضای هيأت علمی 
ارتباطات، در اين مقاله س�عی شده است ضمن بررسی راه های توانمندسازی رسانه های اجتماعی و بازنگری 

الگوهای توانمندسازی، الگويی راهبردی و جامع که برآمده از نيازها و تغييرات است نيز ارائه شود.

*کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز
** استاد تمام علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز  
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مقدمه
در نظریه رش��د کالسیک، رشد اقتصادي را ناشي از رشد کّمي 
عوامل تولید )کار و س��رمایه( مي دانس��تند، اّما شواهد تجربي 
نش��ان دادند که حدود 40 ت��ا 60 درصد از رش��د را نمي توان 
برحس��ب عوامل تولی��د )متغیر هاي اقتص��ادي( تبیین نمود. 
در نتیج��ه، از ای��ن جا توجه به مس��ئله ي فضاي کس��ب و کار 
اقتصادي معطوف ش��د. آنچه این فضا را شکل مي دهد، تلفیق 
فعالیت هاي صنعت، دانش و ارتباطات، و فعالیت های تحقیق و 

توسعه است )نقدی، 1389(.
عمدتاً تحوالت دانش و فناوری و سرمایه انسانی از منابع اصلی 
و عمده ی ایجاد تحوالت و ش��کوفایی پایدار اقتصادي اس��ت. 
از این رهگذر اغلب کش��ورها برای تداوم  رشد اقتصادی خود، 
فعالیت های تلفیق دانش و تولید ارتباطات و تحقیق و توسعه را 
گسترش می دهند. اقتصاد تحقیق و توسعه مبتنی بر ارتباطات 
فراگیر و همه جانبه عنوان  تازه ای اس��ت که طی دهه های اخیر 
وارد ادبیات اقتصاد دانش محور گردیده و س��عی دارد قابلیت، 
چگونگ��ی و میزان مؤثر اثرگذاری تحقیق و توس��عه مبتنی بر 
ارتباطات بر ش��کوفایی پایدار را توضیح دهد. مدل های رش��د 
برون��زا به تش��ریح عوام��ل تعیین کنن��ده ی رش��د بلند مدت 
اقتصادی کمک زی��ادی نموده و جایگاه تح��والت فناوری در 
رش��د اقتصادی را مش��خص کرده اند. در ای��ن مدل ها، مفهوم 
س��رمایه متحول  شد و دامنه ی ش��مول آن به دانش و سرمایه 
انسانی بس��ط یافت و این تعریف از سرمایه گذاری، نقش  دانش 
را در اقتصاد آشکارتر ساخت. با این تحول در اندیشه اقتصادی، 
مفهوم رش��د بلند مدت نی��ز تغییر پیدا کرد، ب��ه گونه ای که با 
ایجاد یک رابطه متناس��ب بین سرمایه گذاری در دانش و رشد 
اقتصادی، امکان تغییر در نرخ رشد اقتصادی در شرایط پایدار 
بلند مدت میسر می گردد. با این  نگرش امکان تجربه نرخ های 
رش��د متفاوت و حتی بزرگ در مسیر رش��د پایدار امکان پذیر 
می ش��ود. در نتیجه نقش تولید ارتباط مح��ور در اقتصادهای 
صنعتی اهمیت بیش��تر یافت و از ای��ن رو اقتصادهای صنعتی، 
اقتصاده��ای ارتب��اط محور  ن��ام گرفتند زیرا که تداوم رش��د 
این اقتصادها منوط به ش��تاب بخش��یدن به  تحوالت فناوری 
ارتباطات اس��ت. اقتصاد ارتباط محور، از طریق افزایش س��هم 
دانش و فرهن��گ ارتباطی در تولید کاالها و خدمات و از طریق 
همکاری میان دانش و صنعت، نظام تولید را دگرگون می سازد 

و سهم عمده ی ارزش افزوده را از صنایع و خدمات آموزشی به 
دس��ت می آورد. در این فرآیند، تولید دان��ش، توزیع و مصرف 
آن، نقشی مهم در اقتصاد ایفا می کنند. در اقتصاد دانش محور 
مبتن��ی بر ارتباطات، فاصله دانش تا فن��اوری به حداقل مقدار 
ممکن می رس��د. از ای��ن رو، تحقیق و توس��عه از مقوالت مهم 
اقتصاد دانش محور تلقی می ش��ود که بخش��ی از عوامل تحول 

فناوری ارتباطات را توضیح  مي دهد )دین محمدی، 1385(.
در ایران توس��عه درون��زای تکنولوژی نظامی را م��د نظر قرار 
می ده��د که دارای س��ه زیر نظ��ام صنعت، دانش��گاه و دولت 
اس��ت. صنعت نیز دارای دو زیر نظام صنع��ت کاالهای نهائی 
و واسطه اي است. دانش��گاه نیز به عنوان عضو دیگر نظام، برای 
تأمین مالی فعالیت های خود و کس��ب سود اقتصادی معقول، 
تکنول��وژی را عرض��ه می کند. به این ترتیب، ب��ه طور خودکار 
بازاری با ساخت ویژه  برای مبادله ی تکنولوژی به وجود می آید 
که به طور مس��تقیم به س��رمایه گذاری در تحقیق و توس��عه 
)R&D(  و س��رمایه گذاری در  نحوه ی بکارگیری از نتایج آن 
بس��تگی دارد. اگر هر دوی این سرمایه گذاری ها به یک نسبت 
افزایش یابد، تکنولوژی توس��عه پیدا می کن��د. البته، این مهم 
وقتی عملی اس��ت که دولت برای تحقیقات کاربردی، مبنای 
علم��ی بر پایه تحقیقات بنیادی به وج��ود آورد؛ و نیز فضاهای 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را طوری برنامه ریزی 
و کنترل نماید که بازار با س��اخت بهینه به طور آزاد عمل کند 

)انتظاری، 1374(.
یکی از کارهای انجام نش��ده برای توس��عه ایران اس��المی در 
س��ند چشم انداز 20 س��اله که می توان به بس��ط آن پرداخت، 
توجه بیشتر به الگوهای توانمندسازی در راستای ایجاد روابط 
س��ه جانبه میان دانشگاه، ارتباطات و رس��انه های اجتماعی به 
عنوان طرف تج��ارت تولید )صنع��ت( و دول��ت در نظام ملّی 
نوآوری اس��ت. بر این اس��اس،هدف از این پژوهش بکارگیری 
صنعت رس��انه های اجتماعی در پیش��برد برنامه های توسعه 
کشور در افق 1404 است. در پژوهش حاضر ابتدا با بهره گیری 
از رویکردهای گذش��ته، عوام��ل کلیدی موفقی��ت مبتنی بر 
رسانه های اجتماعی در پیش��برد برنامه های توسعه مشخص 
می ش��وند؛ در گام بعد وضعیت موجود و مطلوب هر یک از این 

عوامل مورد پرسش قرار می گیرد.
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1. تبیین نقش تولید دانش محور و اخالق مدار در تبیین 
توسعه بازرگانی 

برای بررسی تأثیر شرکت های ارتباط محور بر رشد اقتصادی و 
شکوفایی پایدار، با مقدمه ای از ضرورت همکاری میان دانشگاه 
و تولی��د )صنعت(، و در ادامه با معرف��ی فعالیت های تحقیق و 
توس��عه و همچنین با تأکید بر ض��رورت برنامه ریزی و کنترل 

دولت در این زمینه، به تبیین مسأله می پردازیم.

1-1. همکاری دانشگاه و صنعت
شفیعی و آراسته، سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را 
به سه دوره تقسیم می کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم بر 
می گردد ک��ه پژوهش به عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار 
گرف��ت. دومین دوره به پس از جنگ جهان��ی دوم و اوایل دهه 
1970 بر می گردد. از میانه دهه 1940 و در طول دهه 1950، 
ارتباط میان دانش��گاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازس��ازِی 
خرابی های جن��گ و بهبود قدرت نظامی، ع��الوه بر نوآوری و 
رقابت در دستور کار قرارگرفت. فناوری های جدید، نیازمندی  
صنعت را ب��ه نیروهای متخص��ص و رویکرده��ای متفاوت به 
پژوهش های بنیادی و کاربردی افزایش داد. س��ومین دوره ی 
همکاری دانشگاه ها و صنعت از اوایل دهه 1980 آغاز می شود 

)آراسته، 1383(.
در اوایل این دهه، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر 
دانش تغییر  جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت 
تفاوت داش��ت. صنعت هرچه بیش��تر نیازمند سرمایه گذاری 
در پژوه��ش برای دس��تیابی به نوآوری های فن��اوری و رقابت 
در ب��ازار جهانی ب��ود. در دهه 1990، تدوی��ن و تصویب لوایح 
از س��وی دولت ها، با هدف تس��هیل در ایجاد ارتباط اثربخش 
میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت 
بسیاری یافت. ش��فیعی و آراس��ته معتقدند که در آغاز هزاره 
س��وم، ارتباط دانش��گاه و صنعت به منزله ی س��ازگاری برای 
ابداع فناوری ه��ا و تولید محصوالت جدید، بازآموزی نیروهای 
متخصص، ایجاد ش��غل و رقابت جهانی مورد توجه قرار گرفته 

است.
 هم  اکن��ون در بس��یاری از کش��ور هاِی س��ازمان همکاری و 
توس��عه اقتصادی )OECD( ، اقداماتی اساسی برای حمایت 
از فعالیت ه��ای علم��ی صورت پذیرفته اس��ت. نظ��ر به اینکه 

این س��ازمان بر رقابت اقتص��ادی تأکید دارد، توج��ه به علوم 
را فعالّیت��ی ضروری و ارتب��اط میان دانش��گاه ها و صنایع را با 
 ,Calvert & Patel( اهمیت  تر از گذش��ته اعالم کرده  است

.)2003

1-2. دالیل ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت
همکاری ه��ای دانش��گاه و صنعت به دالی��ل مختلفی صورت 
می پذی��رد. دالیل افزایش این همکاری ها را می توان به ش��رح 

زیر خالصه کرد:
1-2-1. کاه��ش حمایت ه��ای مالی دولت ه��ا از فعالیت های 
پژوهش��ی در دانش��گاه ها؛ این امر دانش��گاه ها را بر آن داشته  
اس��ت که به دنبال منابع جدیدی برای حمایت از فعالیت های 
پژوهشی در دانشگاه ها باشند، در نتیجه به همکاری با تولید و 

صنعت روی می آورند.
1-2-2. افزای��ش هزینه اجرای پژوهش و آس��یب پذیری آن؛ 
این موضوع سبب شده  اس��ت که صنعت برای اجرای پژوهش 
و ارتقای فناوری، از دانش��گاه ها- ک��ه از نزدیک با موضوع های 
جدی��د علمی در ارتباط هس��تند- م��دد جویند ت��ا از دوباره  

کاری ها پرهیز شود.
1-2-3. ظهور فناوری های زیس��تی، فن��اوری اطالعات، مواد 
و محیط های جدید؛ این عوامل موجبات تعامل بیش��تر میان 
کاربرد ها و دس��تاورد های فناوری های جدید و در نتیجه، لزوم 

ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت را فراهم کرده  است.
1-2-4.  ض��رورت همکاری های بین رش��ته ای و بین المللی؛ 
این نوع همکاری ها هم اکنون به عنوان روش هایی برای یافتن 
راه حل های پایدار ص��ورت می گیرد. این موض��وع همچنین، 
زمینه هم��کاری میان نهاد های اقتصادی و ایجاد ش��بکه های 

ائتالفی را فراهم کرده  است.
1-2-5. تالش برای طراحی ساختار های عملیاتی و شبکه های 
جدید؛ نظر به تغییر و تح��والت محیطی، نیاز به همکاری های 
چند جانبه میان س��ازمان ها، ک��ه فرایند نوآوری را تس��هیل 

.)1992 ,Callon( می کنند، ضروری شده  است

1-3. تحقیق و توسعه 
از زم��ان جنگ دوم جهانی ت��ا کنون، تحقیق و توس��عه منبع 
اصلی رش��د و دگرگونی جوامع صنعتی تش��خیص داده شده 
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است. امروزه تحقیق و توسعه در سراسر دنیای صنعتی به یک 
فعالیت عمده صنعتی تبدیل شده است، با این لحاظ که حدود 
سی کشور توسعه یافته )یا کمتر از یک سوم جمعیت جهان( بر 
دانش و تکنولوژی جهان چیرگی دارند و اکثریت مؤثر نشریات 
علمی، اختراعات، حق امتیازها و محصوالت جدید، در اختیار 
این کشورهاس��ت. از آنجا که تکنولوژی و تولیِد علم محصولی 
اس��ت ک��ه در کارخان��ه ی تحقیق و توس��عه بوج��ود می آید 
و واحده��ای تحقیق و توس��عه با تأکید بر تولی��د دانش محور، 
رک��ن زیربنای تکنولوژی دانس��ته ش��ده اند و بزرگترین منبع 
یگانه نوآوری، تحقیق و تحقیق و توس��عه است؛ تقریباً همه  ی 
کش��ورهای در حال توسعه از نارس��ایی های نظام تکنولوژیک 

زیان می بینند )احمدی، 1377، ص57(.
تحقیق و توسعه عبارت از کار خالقی است که بطور منظم برای 
افزایش ذخیره علمی و دانش فّنی و نیز استفاده از این دانش در 
اختراع و طرح کاربرهای جدید انجام می شود. فرایند تحقیق و 
توسعه عبارت از شناسائی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها، 
آفرینش، طراحی، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام 

تکنولوژیک تازه است )شهیدی، 1378(.
در کشور ما، قبل از پیروزی انقالب اسالمی کمتر تالشی برای 
انجام فعالیت های تحقیق و توس��عه به چشم می خورد و فقط 
در خالل س��الیان پ��س از پیروزی انقالب اس��المی و خصوصاً 
در س��ال های اخیر، عطش گرایش به فعالیت ه��ای تحقیق و 
توس��عه و تالش برای خوداتکایی فنی موجب صرف امکانات و 
منابع به امور تحقیقات صنعتی گردیده است و درصد زیادی از 
مدیران واحدهای صنعتی تحت حمایت دولت برای بازس��ازی 
و توسعه منابع خویش متقاضی تأس��یس واحدهای تحقیق و 
توس��عه بوده اند. ولی براستی عوامل مؤثر در گسترش و ارتقای 
فعالیت های تحقیق و توسعه کدامند، چگونه باید فعالیت های 

تحقیق و توسعه را برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و 
کنترل نمود تا به تولید و تکنولوژی و شکوفایی پایدار در کشور 
دس��ت یافت. دس��تیابی به امر فوق می تواند قدرت سیاس��ی، 
ایجاد استقالل، افزایش در آمد، توسعه صادرات، رفاه اجتماعی 
و بهبود س��طح زندگی افراد یک کش��ور را بدنبال داشته باشد 

)احمدی، 1377، ص63(.

1-4. طبقه بندي فعالیت هاي تحقیق و توسعه
فعالیت هاي تحقیق و توس��عه معموالً به س��ه طبقه ی فعالیت 
تحقیات بنیادي، تحقیقات کاربردي و توسعه تقسیم مي شود.

1-4-1. تحقیق��ات بنیادي )مح��ض(: فعالیت هاي نظري و یا 
تجربي که عمدتاً به منظور کس��ب دانش فني یا علمي جدید، 
ب��دون توجه به هدف ی��ا کابرد عملي خاصي انجام مي ش��ود و 
ارتباط خیلي کمي بین مخارج متحمل ش��ده و منافع آتي آن 

وجود دارد.
1-4-2. تحقیقات کاربردي: پژوهش��ي منتقدانه یا بدیع که به 
منظور کس��ب دانش فني یا علمي جدید انجام شده و در جهت 
هدف یا موض��وع کاربردي مش��خصي مي باش��د. این مخارج 
معم��والً با یک پروژه مش��خص در ارتباط ب��وده و ارتباط قابل 

توصیفي بین مخارج و منافع آتي وجود دارد.
1-4-3. تحقیقات توس��عه ای: کاربرد دان��ش علمي یا فني به 
منظور تولید مواد، محصول یا ارائه خدمات جدید یا بهبود یافته 
و ی��ا بهبود محصوالتي که در حال حاضر تولید مي ش��وند. این 
مخارج به منظور اهداف تجاري مش��خصي انجام مي شود، لذا 
احتم��ال منطقي وج��ود ارتباط بین این مخ��ارج و منافع آتي 
آن بیش از فعالیت هاي تحقیقي )بنیادي و محض( مي باش��د 

)فوالدی، 1385(.
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در کش�ور م�ا، قب�ل 

انق�الب  پی�روزی  از 

کمت�ر  اس�المی 

تالش�ی ب�رای انج�ام 

فعالیت ه�ای تحقی�ق 

و توس�عه ب�ه چش�م 

می خ�ورد و فق�ط در 

خ�الل س�الیان پ�س 

انق�الب  پی�روزی  از 

خصوص�ًا  و  اس�المی 

اخی�ر،  س�ال های  در 

ب�ه  گرای�ش  عط�ش 

فعالیت ه�ای تحقی�ق 

ت�الش  و  توس�عه  و 

خوداتکای�ی  ب�رای 

فن�ی موج�ب ص�رف 

مناب�ع  و  امکان�ات 

تحقیق�ات  ام�ور  ب�ه 

صنعتی گردیده است 

از  زی�ادی  درص�د  و 

واحده�ای  مدی�ران 

صنعتی تحت حمایت 

دولت برای بازسازی و 

توس�عه منابع خویش 

تأس�یس  متقاض�ی 

واحده�ای تحقی�ق و 

توسعه بوده اند

1-5. برنامه ریزی و کنترل دولت
دول��ت به دلیل احاطه ای که بر فرایند نظ��ام ملّي نوآوري و نیز 
تحقیق و توس��عه دارد، ب��رای آن برنامه ری��زی می کند و آن را 
کنترل می نماید؛ فضای مناسب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی را برای ایجاد بازار پویا و تصحیح ساختار بازار، ایجاد 
می کند. در این برنامه راهبردها، سیاس��ت ها و خط مشی های 
مناس��ب را ب��رای ش��کل گیری س��رمایه گذاری در تحقیق و 
توسعه ی کاربردی و سرمایه گذاری نوآوری تعیین می کند. در 
زمان مناس��ب تولیدات داخلي را تش��ویق کرده و به آنها یارانه 
)سوبس��ید( می دهد و تا هن��گام قدرِت رقابت��ی پیداکردن در 
مقابل تولیدات خارج��ی، از آنها حمایت می کند. دولت در این 
فرایند، دو نقش اساس��ی بازی می کن��د: یکی عرضه و تقاضای 
تکنولوژی به عنوان کاالی عموم��ی، و دیگری مدیریت روابط 
بین تحقیق و توس��عه مبتنی بر تولید اخالق محور در مقام یک 
نظام پویا که با نظام های نظیر در جهان در تعامل رقابتی است 

)انتظاری، 1374(.

2. نظری�ه و مدل ه�ای کارب�ردی ب�رای تبیی�ن نق�ش 
رسانه های اجتماعی در پیشبرد برنامه های توسعه

در این قس��مت از مقاله ضمن بیان یکی از مدل های توسعه ی 
درون زا یعنی مدل توسعه با تغییر درون زای تکنولوژی، مدلی 
برای توسعه ی ایران در افق 1404 معرفی نموده و تأثیر مثبت 
نیروی انس��انی آموزش دیده در حوزه رس��انه های اجتماعی، 
و نیز ارتباط��ات همه جانبه دانش��گاه، تولید و دولت بر رش��د 
اقتصادي بررسي خواهد شد. برای تبیین مسأله، به یک نظریه 
کاربردی که نش��انگر روابط میان س��ه بخش تولید، دانشگاه و 

دولت است، اکتفا می شود. 

2-1. نظریه علم، تکنولوژی و تغییر اجتماعی
این نظریه بر این امر تأکید دارد که علم ارتباط محور که منش��أ 
آن دانش��گاه اس��ت، در طول تاریخ همواره از طریق تکنولوژی 
و با کم��ک برنامه ریزی و خط مش��ی های دولت، بر س��اختار 
صنعت و تولید جامعه تأثیر داش��ته و باع��ث تغییر و تکامل آن 
شده اس��ت، که این تغییر و پیچیدگی از دوره انقالب صنعتی 
دوم شدت بیش��تری گرفته اس��ت. همچنین بر این امر تأکید 
دارد که علم، تکنولوژی و س��اختار صنعت��ی و تولیدی، مانند 

بخش های یک سیستم هس��تند که روابط متقابلی با یکدیگر 
.)89-77 .pp ,2001 ,Partridge( دارند

شتاب فزاینده تغییر جهانی، توس��عه علم و تکنولوژی، رقابت 
جهانی در حوزه رس��انه های اجتماعی و پیچیدگی و س��رعت 
وس��ایل ارتباطی، عالوه بر تأثی��ر در تکامل و پیچیدگی بخش 
تولید، تغییرات س��اختاری در حوزه های اقتصادی و سیاس��ی 
را همچنی��ن باعث می ش��ود؛ نمونه ای از آن س��رمایه گذاری 
و بانک��داری اینترنت��ی در بخ��ش اقتص��ادی و دموکراس��ی 
دیجیتال��ی و دولت الکترونیک در بخش سیاس��ی می باش��د. 
در ای��ن مورد میان فرهن��گ، اقتصاد، سیاس��ت و به طور کلی 
قلمروی اجتماعی با قلمروی علم ارتباطات و تکنولوژی رابطه 
تنگاتنگی وجود دارد؛ فن��اوری اطالعات و ارتباطات، همچون 
فرهنگ رابطی بین حوزه اجتماع و دیگر حوزه ها عمل می کند 
و با استفاده روزمره از آن، شاهد پیچیدگی مضاعف و تغییر در 
 ,Schroeder ( ساختارهای سیاسی و اقتصادی خواهیم بود

.)104 .p ,2007
 

2-2. مدل مارپیچ سه گانه 
در کشورهای پیش��رفته، تعامل صنعت و دانشگاه در چارچوب 
اقتصاد تکاملی و نظریه های نوآوری و توسعه تکنولوژی مطالعه 
شده اس��ت. آنتونلي به چهار الگوي توس��عه فناوري با عناوین 
کار آفریني، ادغام عمودي، تع��اون تکنولوژیک و تنوع نهادي 
اشاره مي کند. در راستاي الگوي تنوع نهادي ، دو رویکرد نظام 
ملّي نوآوري و مارپیچ )پیچش( س��ه جانبه ی دانشگاه، صنعت 

.)1999 ,Antonelli( و دولت، توسعه یافته است )تولید(
مشارکت مجموعه نهادهاي دانشگاه، صنعت، مراکز تحقیقاتي، 
آزمایشگاه هاي ملّي، دولت و س��ازمان هاي پیراموني در تولید 
دان��ش ارتباطات، الگ��وي تنوع نه��ادي  ن��ام دارد. اتزکووتیز 



ماهنامه مدیریت رسانه

شماره 2و3      شهريور و مهر92 30
صفحــــــه

و لیدس��دورف  از این الگو بعنوان مدل مارپیچ س��ه جانبه نام 
برده اند و آن را در س��ه مدل تریپل هلیکسTH1( 1(، تریپل 
هلیکسTH2( 2(، و تریپل هلیکس3 )TH3( دس��ته بندي 
کردند. در بعد س��وم این مارپیچ ، مرزهای سه حوزه دانشگاه، 
صنعت و دولت در نظام ملّی نوآوری با یکدیگر مشارکت دارند و 
ایده آل ترین حالت نیز همین مدل سوم است. در این الگو ادغام 
و یکپارچگي در سه قلمروی علمي )دانشگاه ارتباطات؛ مبتنی 
بر روابط دانش��گاه و صنعت(، اقتص��ادي )صنعت ارتباطات( و 
سیاس��ي )دولت ارتباطات( مش��اهده مي ش��ود که نهادهاي 
مذک��ور در تعام��ل رقابتي و مش��ارکتي با هم ب��ه ایفای نقش 
علمي- اقتص��ادي مي پردازند. در مدل مذک��ور اوالً تحول در 
س��اختارها و بویژه تحول در کارکردها و ثانیاً تغییر و دگرگونی 
در رواب��ط این س��ه حوزه مدنظر اس��ت. س��ه نهاد دانش��گاه 
ارتباط��ات، صنعت ارتباطات و دول��ت ارتباطات، ضمن حفظ 
استقالل در وظایف، در فرآیند توس��عه فناوري و نوآوري وارد 
قلمروی یکدیگر مي شوند و بین آنها همپوشاني وظایف بوجود 
مي آید؛ بطوریکه دانشگاه ها عالوه بر ماموریت هاي آموزشي و 
تحقیقاتي، در آس��تانه ی ماموریت س��وم خود یعني ارتباطات 
گسترده تر و مستقیم در نوآوري تکنولوژیک قرارگرفته اند. این 
ظرفیت ها فقط زمانی ش��کل می گیرد و گس��ترش می یابد که 
اقتصاد ای��ران بتواند نظام نوآوری را در دورن خود نهادینه کند 
و به یک اقتصاد یادگیرنده تبدیل شود. الزمه این امر نیز ایجاد 
ارتباطات، تبادالت و تعامل پویا بین دانش��گاه، صنعت و دولت 

.)2006 ,Paula( است

 

2-2-1. مدل اول تریپل هلیکس
در م��دل تریپل هلیک��س اول ، دولت محیط هاي دانش��گاه و 
صنعت و روابط بین آنها را تحت پوشش و کنترل قرار مي دهد. 
این یک مدلي از روابط بین س��ه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت 
مي باش��د که در آن یک حوزه یعني دول��ت بر دو حوزه ي دیگر 

مسلط است. این مدل در اتحاد جماهیر شوروي سابق و برخي 
کش��ورهاي آمریکاي التین در دوره هاي قبل کاربرد داش��ته 

.)2000 ,Etzkowitz & Leydesdorff( است

2-2-2. مدل دوم تریپل هلیکس 
در م��دل تریپ��ل هلیک��س دوم، قلم��روي نهاده��اي دولت، 
دانش��گاه و صنع��ت، ب��ا مرزهاي ق��وي عقالنی��ت فرهنگي، 
اجتماع��ي و تخصص��ي از همدیگر جدا ش��ده اند، ام��ا داراي 
کنش متقابل و متعامل مي باش��ند. در این مدل، دانش��گاه به 
تدریس و تحقی��ق مي پردازد، بنگاه تولی��دی نتایج تحقیقات 
را ب��ه کااله��ا و خدمات جدی��د تبدیل مي کن��د و دولت نیز از 
دانش��گاه و صنعت حمایت مي کند و زیر س��اخت هاي الزم را 
فراه��م م��ي آورد. نظام دانش��گاهي موجب جری��ان اطالعات 
علمي و تکنولوژیک��ی با کمترین هزینه به صنعت مي ش��ود و 
موجب جذب اث��رات جانبي تکنولوژي در سیس��تم اقتصادي 
 مي شود. مي توان گفت کش��ور آمریکا در این مدل کار مي کند

.) 157-140 ,1997 ,Etzkowitz & Leydesdorff (

2-2-3. مدل سوم تریپل هلیکس
در مدل تریپل هلیکس س��وم، مرزهاي س��ه حوزه دانش��گاه، 
صنع��ت و دول��ت در فراین��د ن��وآوري همپوش��اني دارن��د و 
نقش هایش��ان با یکدیگر تداخل و فصل مشترک پیدا مي کند. 
در واقع در فرایند نوآوري، کارکرد س��ه ح��وزه نهادي )دولت، 
دانشگاه و بنگاه های تولیدی( با یک الگوي مارپیچي از پیوندها 
در هم تنیده ش��ده و در مراحل مختلف ظاهر مي شوند و ایفاي 
نقش مي کنند. در این مدل نوین، سه ساختار جدید با عناوین 
دانشگاه ارتباطی، صنعت ارتباطی و دولت ارتباطی به روی کار 
می آیند. در این الگو ادغام و یکپارچگي نهادي خاصي، در س��ه 
قلمروی سیاسي )دولت(، علمي )دانشگاه( و اقتصادي )صنعت 
و تولید( مش��اهده مي ش��ود، ک��ه نهادهاي مذک��ور در کنش 
رقابتي و مشارکتي با یکدیگر به ایفای نقش علمي– اقتصادي 
مي پردازن��د. با توج��ه به این تداخ��ل وظای��ف و ماموریت ها، 
شبکه های سه جانبه و سازمان های جدیدی ظهور کرده اند که 
اصطالحاً سازمان های مختلط و چندرگه نامیده می شوند. این 
چنین سازمان های واسط و فصل مشترک، برای تنظیم و تداوم 
 Etzkowitz &( روابط بین سه نهاد یادشده ایجاد می شوند
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ب�رای  کش�وری  ه�ر 

رش�د  ب�ه  دس�تیابی 

اقتص�ادی  توس�عه  و 

برنامه ریزی های  بای�د 

را 
مش�خصی 

جه�ت  دس�تیابی ب�ه 

تکنولوژی ه�ای جدید 

اج�را  ب�ه  و  طراح�ی 

گذارد. این امر از طریق 

نظ�ام مّل�ی ن�وآوری 

میس�ر  کش�ورها  در 

می ش�ود. بای�د توجه 

داش�ت ک�ه در تمامی 

بس�یاری  کش�ورها 

از اج�زای نظ�ام مّل�ی 

ن�وآوری وجود دارد اما 

آنچه ک�ه حائز اهمیت 

اس�ت، تکمیل عناصر 

دهن�ده ی  تش�کیل 

ای�ن نظ�ام و برقراری 

ارتباط�ات مؤث�ر بین 

اج�زای آن می باش�د. 

اخیراً عناصر خاصی از 

این نظام در کشورهای 

در حال توس�عه مورد 

توج�ه ق�رار گرفته اند 

که می تواند در تسریع 

مّل�ی  نظ�ام  فراین�د 

نوآوری نقش به سزایی 

داشته باشد

.)2000 ,Leydesdorff
در الگ��وي مذکور اوالً تحول در س��اختارها و بوی��ژه تحول در 
ماموری��ت نهادها و ثانیاً تحول در روابط آنها مد نظر اس��ت. در 
این رابطه، دانشگاه ها عالوه بر ماموریت آموزشي و تحقیقاتي، 
ماموریت س��وم خ��ود یعني مش��ارکت فزاینده ت��ر در تولید، 
نوآوري و توس��عه ي تکنول��وژي را عهده دار گش��ته اند. بر این 
اساس بنگاه ها و ش��بکه هاي جدید وابسته به دانشگاه در حال 
گس��ترش مي باشند و دانش��گاه ها با توجه به ظرفیت هایي که 
دارند، بعنوان نهاد تولید و توزیع کننده ی دانش و همچنین به 
عنوان کارآفرین و بنیانگذار بنگاه تولیدی، نقش اساس��ي را در 

نوآوري صنعتي و توسعه ی فناوري ایفا مي کنند.

نتیجه گیری
هر کش��وری برای دس��تیابی به رشد و توس��عه اقتصادی باید 
برنامه ریزی های مشخصی را جهت دستیابی به تکنولوژی های 
جدید طراح��ی و به اجرا گ��ذارد. این امر از طری��ق نظام ملّی 
نوآوری در کش��ورها میسر می ش��ود. باید توجه داشت که در 
تمامی کش��ورها بس��یاری از اجزای نظام ملّی ن��وآوری وجود 
دارد اما آنچه که حائز اهمیت اس��ت، تکمیل عناصر تش��کیل 
دهنده ی این نظ��ام و برقراری ارتباطات مؤث��ر بین اجزای آن 
می باش��د. اخیراً عناص��ر خاصی از این نظام در کش��ورهای در 
حال توس��عه مورد توجه قرار گرفته اند که می تواند در تسریع 
فرایند نظام ملّی نوآوری نقش به س��زایی داشته باشد؛ یکی از 
این عناصر پارک های علم و فناوری و شرکت های ارتباط محور 

)مبتنی بر تبادالت میان صنعت، دانش��گاه و دولت( اس��ت که 
عمدتاً با هدف تجاری س��ازِی نتایج تحقیقات شکل می گیرند، 
ام��ا نکته قابل توجه آن اس��ت که این نظ��ام نیازمند مدیریت 

کارآمد دولت می باشد. 
 همکاري س��ه رکن اساسي دانش��گاه ها، بخش تولید و دولت 
براي توسعه تکنولوژي و فرآیند نوآوري و تجاري سازي تحقیق 
و توسعه بس��یار مهم است. در اقتصاد و تولید مبتني بر دانش و 
اخالق، دولت ها بر اهمیت مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه ها 
بعن��وان بازیگران اس��تراتژیک در توس��عه ملّ��ي و منطقه اي 
واقفند و اعتب��ارات خاصي را براي خروجي هاي مش��خصي از 
همکاري هاي علم��ي و تکنولوژیک اختص��اص مي دهند و به 
منظور توسعه ی روابط میان دانش��گاه و صنعت در زمینه هاي 
مختلف، برنامه هاي اجرایي و سیستم هاي حمایتي و انگیزشي 
طراحي مي  کنند؛ بطوریکه با طراحي و پیاده س��ازي مدل هاي 
انعطاف پذی��ِر رواب��ط صنای��ع و بخ��ش تولی��د اخالق محور، 
چالش هاي جدیدي را تجربه مي کنند. از این رو، ارتباط دولت، 
دانشگاه و صنعت در ایران نیاز به مطالعه و بررسي مجدد دارد. 
راهکارهاي فعلي نمي توانند جوابگوي ش��رایط جدید کش��ور 
باش��ند و اگر بخواهیم تحقق اهداف پیش بیني ش��ده در سند 
چشم انداز توسعه در بخش فناوری، توسعه بازرگانی و تأسیس 
ش��رکت هاي ارتباطاتی را انتظار داش��ته باش��یم، الزم اس��ت 
رویکردهاي جدیدي با توجه به تولید ارتباطاتی و مش��ارکتی 
آغاز ش��وند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که با توجه 
به توانایی های ایران اس��المی در عرصه ی منطقه ای و فراملی و 

شکل4- مدل مارپيچ سه گانه

)TH3(مدل سوم تريپل هليکس)TH2(مدل  دوم تريپل هليکس)TH1(مدل  اول تريپل هليکس

دولت

دانشگاه

دانشگاه صنعت

دولت

دانشگاه صنعت

دولت

شبکه های سه جانبه
و سازمان های چند رگه

صنعت
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با در نظر گرفتن پتانسیل های بالقوه  و متنوع در کشور، به نظر 
می رسد که با پیاد ه س��ازی مدل سوم تریپل هلیکس، می توان 

کشور را در س��ال تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی به 
سمت و سوی توسعه ی  بازرگانی در افق 1404 هدایت کرد.
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