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 چکیده 

همچنتتی   وها دانشتتگاه بتترای ستتومیماموریتتت  تحقیق، و تدریس سنتی یهات یمورام عالوه بر گذشته دهه  دو  در

 شتتناهته   یکتتارآفر  دانشتتگاه  یتتا  جامعه  با  دانشگاه  تجاری  تعاملعنوان  به  که  است   شده  فیتعر  کشاورزی  یهادانشکده

 بهتتتری   در  و  شتتودها  دانشتتگاه  متتا ی  وضتتعیت   نسبی  بهبود  به  منجر  تواندیمبا صنعت    دانشگاهتعامل    چه  . اگرشودیم

 فصتتل آهری   یکارآفر دانشگاه اما باشد، داشته پی در  را  ملی  یا  یامنطقه  اقتصادی  عملکرد  افزایش  ممک  است   حا ت 

 تفتتاو  فنّتتاوری مرستتوم انتقتتال یهاوهیشتت  و  اقتصاد  بر  تمرکز  با  دانشگاه  سوم  ماموریت .  نیست   دانشگاه  تحول  و  تغییر

 یتتفتعرهتتی   حقیقتتت  در .دارد جتتدی بررستتی ونقتتد  بتته نیتتازشتتد   بتته آن معمتتول تعریتتف و دارد چشتتمگیری

 اقتصتتادی  یهانهیزم  و  نهادی  مناسبا نظر    از  کشوری  هرکه    چرا؛  از مفهوم ماموریت سوم وجود ندارد  یفردمنحصربه

بتتر استتاس  .استتت  فردمنحصتتربه ستتوم ماموریتتت  به پرداهت  یازهاینشیپ اساس همی  بر و است  متفاو  اجتماعی  و

ی کشاورزی متفاو  از تعریتتف هادانشکدهسوم  ماموریت  توسعه کشاورزی در ایران و شرایط محیطی حاکم،    وضعیت 

ی ستتازشفاف هدف بای با دیدگاهی انتقادی و مقا های   فناوری و تمرکز بر توسعه اقتصادی است.متعارف آن یا انتقال 

نگارش شده است و ضم  توجه به کشتتاورزان  سوم با دانشگاه کارآفری  و رویکرد دانشگاه و صنعت ماموریت  تفاو   

ی کشتتاورزی هادانشتتکدهاقتصتتاد را در سوم دانشگاه فراتتتر از بعتتد ماموریت  از طریق ارائه یک مدل، ابعاد جدیدی از  

نقتتش   عوامتتل محیطتتی بتتر ماموریتتت ستتوم و  مندنظامی  رگذاریأثت  ،هاستمیسمطابق با نظریه    ای  مدل  .دهدیمپیشنهاد  

 .کنشگران توسعه کشاورزی را در نظر دارد
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  izadi.hoda@yahoo.comنویسنده مسئول:*

 



 1398 زمستان  (4)، شماره (6) كارآفریني در كشاورزی   نشریه

40 

 مقدمه 

طور اعم به ایران در آموزش عا ی  اثر بخشی  بحران

 داردطور اهتتو وجتتود و آموزش عا ی کشاورزی بتته

(Hoseini, 1991.)   بختتتش زیتتتادی در تحقیقتتتا

 هتتاپژوهشایتت   شتتود امتتا  انجتتام می  ایتتران  کشاورزی

 و بخش کشتتاورزی  پاسخگوی نیازهای مردم روستایی

 . (1396 )احسانی و همکاران، نیستند

 منظتتور بتته های کشتتاورزیدانشتتکده ماموریتتت 

 بتته بایدحمایت از توسعه روستایی و بخش کشاورزی 

 شودهدایت  سنتی    یهات یمورامی فراتر از  اهداف  یسو 

بتتر مستتئو یت در برابتتر توستتعه  اعضتتای آن عتتالوه و

و  روستتتایی در قبتتال ستتایر جمعیتتت  ای هتتودحرفتته

 Atchoarena  and) دننیتتز مستتئول باشتت  یکشتتاورز

Gasperini, 2003) ایتتت  در حتتتا ی استتتت کتتته .

مخارج بیشتری  سهم    در ایران  های کشاورزیدانشکده

د، امتتا از ندهها را به هود اهتصاص میدانشگاهسرانه  

 .(1381 )نتتادری، نیستتتند کتتارایی مزم برهتتوردار

در مشاغل غیر متترتبط   هادانشکدهای     النیا تحصفارغ

 یهتتات یفعا گرایشتتی بتته انجتتام و  شتتوندیمجتتذ  

ایتت   (.1394زم تتی و همکتتاران، ندارنتتد )کشتتاورزی 

در توستتعه فنتتاوری بختتش   یمتترثرنقتتش    هادانشکده

کشاورزی ندارند و رسا ت ترویجی هود را فرامتتوش 

نظام آموزش (.  1395زاده و همکاران،  شریف)  اندکرده

  سریع جامعه کشتتاورزی منطبتتق کشاورزی با تغییرا

نیست و بتتی  دستتتاوردهای آمتتوزش کشتتاورزی و بتتا 

نیازهای جامعه و بازار کتتار همتتاهنگی وجتتود نتتدارد. 

علتتوم   یهادانشکده  یهایورودسا یانه تعداد    عالوهبه

زاده و عبتتداز زاده، شتتریف)  ابدییمکاهش  کشاورزی  

پاستتخگویی آموزش عا ی کشاورزی قادر بتته    (.1390

انقتتال    ها نیست و ای  مسئله یتتکتغییرا  و چا ش

 یهادانشتتکده ماموریتتت در  منتتدنظامیتتا تغییتتر جدید 

برهتتی از محققتتی  . ستتازدیم ضتتروری را کشتتاورزی

بحتتران موجتتود   یریگ شکلعلت مشکال  ذکرشده و  

دانند و بتته را عدم شفافیت تعامل دانشگاه با جامعه می

ستتوم دانشتتگاه پرداهتتته و   ماموریت ذکر تعریفی برای  

اند که برگرفتتته ابعاد متفاوتی را برای آن در نظر گرفته

 یهادانشتتگاه  در  دانشگاهی  توسعهاز تاریخ کشورها و  

 .(Bozeman et al., 2015)  مختلف است 

 یهایبررستت برهی از محققی  داهلی بدون انجتتام  

ستتوم   ماموریتتت   ،و در نظر داشت  شرایط بیرونی  مزم

ارتبتتا  بتته  و قلمتتداد نمتتوده ینیکتتارآفردانشتتگاه را 

؛ 1397 علیتتزاده،) دارنتتد دیتت تأک صتتنعت  دانشتتگاه بتتا

تمایل سیاسی بتترای مشتتارکت   اگرچه  .(1396فریدی،  

تعامل دانشگاه   ،و اقتصادی  1مادی  بازتو یددانشگاه در  

تحریک کرده است اما دانشتتگاه   شد   بهو صنعت را  

 دارد یترگستتتتتترده یهات یمستتتتتئو تعهتتتتتدا  و 

(Mejlgaard and Ryan, 2017). دیگتتر طتترف از ،

 ماننتتد  تلختتی  تجار   با  آن  توسعه  یندآفر  و  کشاورزی

 صرف توجه د یل به  که  است   بوده  روروبه  سبز  انقال 

 ماننتتد  یادهیتت عد  مشکال   ،اقتصادی  حل مشکال   به

 ،ستتت یزطیمح تخریتت   ،اجتمتتاعی شدید  یهاینابرابر

 پتتی  در  را  معاش  امرار  و  کشاورزی معیشتی  در  اهتالل

 با  آیا  که  دارد  وجود  سرال  ای   ابرای تتت بن  .است   داشته

 تتتوانیم  گذشتتته،  طول قرون  در  تجاربی  چنی   داشت 

 راستای  در  مهم  یهاسازه  دیگر  از  را  اقتصادی  یهادهیا

 و  دایم پایتتداریاپتتار  وجود  با  آیا  و  نمود  جدا  پایداری

 ارتبتتا    زوم  و  اورزیتت کش  در  کارکردی  چند  رویکرد

 یاشتتتبکه در اجتتتزا بتتتی  سیستتتتمی همتتتاهنگی و

 تنهتتا تواننتتدیم کشتتاورزی  یهادانشتتکده  ،وستهیپهمبه

و   نموده  ویت تتت تق  صنعت   با  را  هود  نانهیکارآفر  تعامل

باشند؟ عالوه بتتر ایتت  در   توسعه اقتصادی  یت پ  در  تنها

همواره کشاورزی    یهادانشکدهسوم    ماموریت تعریف  

باید به ای  موضوع توجه داشت که تغییر و تحتتول در 

منتتد آن، سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام

ریزی و متتدیریت و نیازمنتتد تفکتتر و عمتتل برنامتته

 
1. Material Reproduction 
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ستتازمانی و محتتیط بیتترون ستتازگاری بتتا محتتیط درون

گویی بتته نیازهتتای جامعتته در منظور پاستتخدانشگاه به

اقتصتتادی و فرهنگتتی و غیتتره ابعاد مختلف اجتماعی،  

است و شر  مزم برای ای  نوع توسعه نیز بررستتی و 

شناهت دقیق وضعیت گذشته و موجتتود و عوامتتتل و 

نیروهای درونی و بیرونی تأثیرگذار در فرآیند توستتعه 

 مقا تتهبنتتابرای     .(1394دانشگاه است )یمنی سرهابی،  

با انتقاد بر رویکردهای اقتصادی تعامل دانشگاه   حاضر

تعریتتف  ضتترور  یستتازشفافبتتا جامعتته در پتتی 

 یهادانشتتتکده ستتتوم در ماموریتتتت  فردمنحصتتتربه

 کشاورزی در ایران است.

 

 مباني نظری

 یستته نستتل دانشتتگاه  صتتحبت ازدر منابع علمی  

یتتا  نسل اول یهادانشگاه که شامل  وجود دارد  متفاو 

پژوهش محتتور و یا    دوم  دانشگاه نسلآموزش محور،  

. (Wissema, 2009) دانشتتگاه نستتل ستتوم متتی شتتود

او ی  هدف   عنوانبه  هادانشگاهفعا یت اصلی    ،تدریس

در قرن نوزدهم، با او ی  انقتتال  آموزشتتی،   ها بود.آن

دومی  هتتدف دانشتتگاه بتتا فعا یتتت   عنوانبه  ،تحقیقا 

پتتس از دهتته   .تلفیتتق شتتداصلی دانشگاه یا تتتدریس،  

، با ظهور هدف سوم، نقطتته عطتتف دیگتتری در 1980

در   هادانشتتگاهسیر تکاملی مطا عا  مربو  بتته نقتتش  

پس از اینکه  (.Etzkowitz, 1998) شکل گرفت جامعه 

و   موزش و پژوهش از جامعتتهآبه پیروی از    هادانشگاه

نیازهای جامعه جدا شتتدند؛ اندیشتته ستتومی  پتتارادایم 

دانشتتگاه شتتکل ستتوم  آموزش عا ی بتته عنتتوان نستتل  

متفتتاو  از  جدایی دانشتتگاه از جامعتتهچرا که    .گرفت 

 ایتت  (.E3M, 2012اهداف بنیان گذاران دانشگاه بود )

 مأموریتتت   یتتا  وظیفتته  سومی   اساس  و  پایهکه    انقال ،

و   تحقیتتق کاستتت   و  تدریس  بر  تمرکز  ازبود      دانشگاه

 اجتمتتاعی و توستتعه در دانشتتگاه نقتتش بتته اهمیتتت 

 ,Etzkowitz and Leydesdorff) افتتزود اقتصتتادی

2000; Gunasekara, 2006; Wissema, 2009.) 

عالقتته   ،ا مللتتیبی در ستتط   در جامعه دانشگاهی  

وجتتود   ستتوم  ماموریتتت مفهتتوم    یسازشفافزیادی به  

 یتتفتعر ی ه که چرا ،(Albulescu et al., 2014)دارد 

 و سوم وجود ندارد ماموریت از مفهوم  یفردمنحصربه

 یهتتات یفعا آن را مشتتارکت در    یکلتت   طوربتته  توانیم

 ,.Molas-Gallart et al) تعریتتف کتترد یردانشتتگاهیغ

ارائتته تحتتت عنتتوان  ستتومماموریتتت . گتتاهی (2002

ارتقتتا و  منظتتور بتته جوامتتع وتوسعه    هدف  باهدما   

پیشرفت دوجانبه مراکز آموزش عا ی و جامعه تعریف 

 ایتت  مفهتتوم را توانیم (.Krcmarova, 2010) شودیم

کتترد  یتتفتعر یقفراتر از آموزش و تحق  ینقش  عنوانبه

توستتعه   منظتتور  بتتهبتتر مشتتارکت  مشخو    طور  بهکه  

 عنتتوان  بتتهرا    آن  تتتوانیم  همچنی   .تمرکز داردمنطقه  

کرد که شتتامل   یفتعر  ییهات یفعا از    یاگسترده  یفط

 یراز دانتتتش و ستتتا یبتتترداربهرهکتتتاربرد و  یتتتد،تو 

 یدانشگاه  یهاطیمحدانشگاه در هارج از    یهات یقابل

ستتوم دانشتتگاه   ماموریتتت مفهوم    یکل  طور  به  .باشدیم

کلی برای فعا یت بیشتر و وظایف   تقاضای  دهندهنشان

 یهتتات یفعا و تعهدا  فراتتتر از وظتتایف مربتتو  بتته  

 هرگونتتهل  مو شتتاستتت  آموزشی و پژوهشتتی ستتنتی ا

 یهتتاطیمحکه دانشتتگاه در رابطتته بتتا    شودیمفعا یتی  

 (.E3M, 2012) دهدیمهارج از دانشگاه انجام 

سوم مبرم است توجه به   ماموریت آنچه در تعریف  

مجموعه نهتتادی   نظر  ازهر کشوری  ای  نکته است که  

استتت و بتتر   متفاو اقتصادی و اجتماعی    یهانهیزمو  

ستتوم   ماموریت پرداهت  به    یازهاینشیپ  س،همی  اسا

  یتت ا با(. Göransson et al., 2009) است  فردمنحصربه

در تعریتتف  داهلتتی نیتتز محققتتی از برهتتی  ،وجتتود

های بدون بررستتی  انگاری داشته وسوم ساده  ماموریت 
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آن را معادل با دانشتتگاه   تاریخی مزم و شرایط بیرونی

عتتادل،  ؛1396داننتتد )میرزایتتی راینتتی، کتتارآفری  می

ستتوم دانشتتگاه را  ماموریتتت  ،گتترید  عبار   به.  (1396

آوری، ثبتتت اهتراعتتا  و تو یتتدا  انتقتتال فتت  صتترفاً

ای یتتا سودمند باهدف بهبود عملکرد اقتصتتادی منطقتته

ملی و همچنی  برتری ما ی دانشگاه و استعدادهای آن 

ای  موضتتوع  (.Etzkowitz et al., 2000) کنندیمتلقی 

معتقتتد با انتقاداتی همراه است تا آنجا کتته فراستتتخواه  

نوعی ها غافتتل از نقتتش هتتود، بتتهدانشتتگاه :استتت 

اند. اسکیزوفرنی شخصتتیتی و گستتیختگی دچتتار شتتده

گویند آموزشتتی هستتتیم و روزی پشتتیمان یک روز می

گیرند؛ و روزی هم شوند و پژوهش را در پیش میمی

کنند و با ناشی گری یا ی کارهای هود را ترک میهمه

آورنتتد داری میاز سر استیصتتال متتا ی روی بتته بنگتتاه

 (.1396  ،هواه)فراست  

( از او ی  افتترادی بودنتتد 1998ز و کالرک )تاتوکی

سوم دانشگاه  ماموریت  ،دانشگاه کارآفری که با معرفی 

را مشتتارکت در توستتعه اقتصتتادی در کنتتار او تتی  

یتتا   ماموریتتت دانشگاه یا تتتدریس و دومتتی     ماموریت 

بتته  (.Etzkowitz, 2002) دادنتتد قرارتحقیقا  بنیادی 

ز و کالرک، تعداد بسیاری از محققتتان تپیروی از اتوکی

( بتتا استتتناد بتته وجتتود 2009ور ی و نتتیلس )  ازجمله

تعامتتل ستتوم دانشتتگاه را    ماموریت   ،انیبندانشاقتصاد  

 .(Vorley and Nelles, 2009اند )نمودهمعرفی  تجاری

معتقدنتتد کتته در جامعتته   نیتتز(  2015همکتتاران )و    ایک 

موسستته فرعتتی بتته یتتک   کیاز    هادانشگاه،  انیبندانش

ها . آناندشده  لیتبدموسسه اصلی برای رشد اقتصادی  

انتقتتال دانتتش و فنتتاوری از کتته    ستتازندیم  هاطرنشان

یکی از ابزارها یا راهکارهتتای مهتتم   دانشگاه به صنعت 

ویستتما   .ستتوم استتت   ماموریتتت دانشگاه بتترای انجتتام  

کتتارآفرینی ( نیتتز مأموریتتت ستتوم دانشتتگاه را 2009)

کنتتد کتته بتترای تاکید میداند اما به ای  موضوع نیز  می

و شتتکل مأموریتتت   ها در مورد نقتتشزنیشروع گمانه

سوم یا دانشگاه نسل سوم در کشورهای مختلف بایتتد 

فرایند توسعه دانشگاهی و شرایط محیطی دانشتتگاه را 

 . (Wissema, 2009) بررسی کرد

 ستتوم  ماموریتتت معتقدنتتد    (2014)  جدهیستت سام و  

 هتتتت توسع  به  کمک  برای  هادانشگاه  مشارکت   به  مربو 

 طوربتته  همتتان چیتتزی کتته  .است   اجتماعی  و  اقتصادی

 شتتودیم  یتتاد  جامعتته  بتته  هتتدمت   عنوانبه  آن  از  سنتی

(Sam and Sijde, 2014 .)( 2007همکاران )و  ثرملرو

ستتوم  ماموریتتت بتتا دیتتدگاهی انتقتتادی بتته تعتتاریف 

 عمتتدتاًسوم تتتاکنون    ماموریت و معتقدند که    نگرندیم

 یهتتات یفعا ،  رائتته مجتتوزا،  دانشتتگاه  یستتازیتجاربر  

تعامتتل   و(  تحقیقتتا   یسازیتجاراز پژوهش )  یزایش

داشتتته   دیتت تأک تجاری یا اقتصادی دانشتتگاه بتتا جامعتته  

 ماموریت ای  در حا ی است که دانشگاه باید در  .  است 

در را سوم هتتود هتتر دو نقتتش اقتصتتادی و اجتمتتاعی 

در بعضی  (.Rothaermel et al., 2007کند )جامعه ایفا 

برجستتته   بعتتد اجتمتتاعی  سوم،  ماموریت تعاریف از  از  

ستتوم را عتتالوه بتتر  ماموریتتت  کتتهیطور به شده است 

اقتصتتادی، دسترستتی بتته اهتتداف توستتعه   یهات یفعا 

هتتای همچتتون انتشتتارا  غیتتر بتتا فعا یتتت  اجتمتتاعی

دانشتتگاهی، دسترستتی عمتتوم بتته امکانتتا  و دانتتش 

هتتای ایجتتاد شتتبکه  های تعتتاملی،دانشگاهیان، پژوهش

بتتروناماجتماعی، آموزش مادا ، رستتانی آمتتوزش عمر، 

 به جامعتته  و مشارکت اجتماعی  ایهای مشاورهفعا یت 

-Molas-Gallart and Castro) کننتتدتعریتتف متتی

Martinez, 2007; Montesinos et al., 2008  .) ودوود

  :سدینو یمسوم   ماموریت ( نیز در تعریف 2003)

سوم باید عالوه بر اهداف اقتصتتادی بتتر   ماموریت 

کنتتد کیفیتتت زنتتدگی افتتراد و توستتعه جامعتته تمرکتتز 

(Wedgwood, 2003.) 

در پتتی تعریتتف ابعتتاد از محققتتان  دیگتتر برهتتی

اجتمتتاعی   ریتتتأث  منظتتور  بتتهسوم    ماموریت جدیدی به  

نقش دانشگاه در و    هستند  یامنطقهدانشگاه در توسعه  



 و همکاران   ایزدی الهدی بنت 

43 

بخشتتی از  عنوانبتتهرا  یامنطقتته ینتتوآورسیستتتم 

 Goddard and)  کنندیمسوم دانشگاه قلمداد   ماموریت 

Chatterton, 2003.) بتتهبستتیار زیتتادی  یعالقه راًیاه 

نظتتام   ازجملتته  ،یامنطقه  یهانهیزم  در  هادانشگاه  نقش

 ایتت  فتتهیوظ از یبخشتت  عنتتوان بتته ،یامنطقتتهنتتوآوری 

مونتستتینوس و   .آمتتده استتت   به وجتتودسوم    ماموریت 

ی هتتاوریآارائه نو سوم را    ماموریت (  2008)  همکاران

 (2018مکبتت) )  .دنتت کنیمدر جامعه تعریتتف  اجتماعی  

 سوم توجتته دارد  ماموریت اجتماعی در    ینوآوربه    نیز

 جملتته  از  هادانشگاهدر برهی از    سازدیم  هاطرنشانو  

کتتاهش دانشگاه در    رینظیببه نقش    یلوانیادانشگاه پنس

و پیشتتبرد شتترایط   اجتماعی نظیر فقر، نابرابریمسائل  

 شتتتتده استتتتت  دیتتتت تأک اجتمتتتتاعی و اقتصتتتتادی 

(McBeth, 2018)  تعتتاریف یدارا ستتوم ماموریتتت 

  یتت در ا  زیتت کتتافی ن  ا یتت و ادباست    و متفاوتی  دهیچیپ

ایتت  مفهتتوم را   توانینموجود ندارد و از طرفی    نهیزم

اهتیاری تعریف نمود و تعریف آن بایتتد بتتا   صور به

ستتوم  ماموریت مطابقت داشته باشد.  هر کشورواقعیت  

 کهیحا  درنیز مبهم است  در ایران  دانشکده کشاورزی  

ه اقتصادی تتت به توسع  اًتت عمدتآن  متعارف  در تعاریف  

به   ؛شودیمو انتقال فناوری از دانشگاه به جامعه توجه  

 هتتاایتت  دانشتتکده  درستتوم    ماموریتتت   که  رسدیمنظر  

هنتتوز   قرار نگرفتتته استتت و  یبررس  موردکامل    طوربه

آن   عملکتتردفاقد یتتک روش منستتجم بتترای ستتنجش  

 ماموریتتت   تعریتتفابهتتام در  است و علت ای  مشکل،  

 سوم است.

 

 تحقیق روش 

تحلیلتتی بتته نقتتد  -با روش متتروری  مطا عه حاضر

صتتنعت   -رابطه دانشگاه)  یاقتصاد  رویکردهایاجرای  

برگرفته از کشورهای پیشرفته در   و دانشگاه کارآفری (

گردآوری   منظور  به  .پردازدیمکشاورزی    یهادانشکده

کیتتد بتتر دو ای پیشتتینه پتتژوهش بتتا تمنتتابع و مطا عتته

 ،2و ماموریت سوم دانشگاه  1دانشگاهیتعامل    کلیدواژه

 4، بانک اطالعاتی استتکوپوس3از بانک اطالعاتی اریک

 شتتده استتت.   استتتفاده  5اطالعاتی پروکوئستتت   بانک  و

انجتتام   2020تتتا    1997جست و جوی مقام  از سال  

ت انتخا  سال پایه به ای  د یل استتت کتته در لشد. ع

جامعه بتته صتتور  ای  سال ماموریت سوم و تعامل با  

علمی و در قا   یتتک پتتارادایم در آمتتوزش عتتا ی بتتا 

 هالیتحلدر    .مطرح شد  7به بنیاد کارنگی  6گزارش بویر

و نظتترا  بستتیاری از   هادگاهیتت دسعی شده است کتته  

دانشگاه کارآفری  و ارتبا  صنعت   ینهیزم  درمحققان  

محیطی که در بخش کشاورزی در   و دانشگاه با شرایط

ایران وجود دارد مقایسه شتتود. ایتت  مقا تته در دو گتتام 

به تعریتتف و نقتتد رابطتته صتتنعت و دانشتتگاه و   اصلی

و ضتترور   پردازدیمتعریف و نقد دانشگاه کارآفری   

 یهادانشتتکدهستتوم در  ماموریتتت شتتناهت و تبیتتی  

با توجه به شرایط محیطی در ایران را مبتترم   کشاورزی

 .سازدیم

 

 هاافته ی

اجرر اي   تئوري رابطه صنعت و دانشگاه و نقدي برر 

 تعامل دانشگاه و صتتنعت نتتوعی:  ای ان  ش ایطدر    آن

دانش و فنتتاوری مبتنتتی   بر محور  او پوی  افزاهمارتبا   

دانشتتگاه و بر همکاری و مشارکت کنشگران مختلتتف  

ایتت   یهتتازهیانگبتتا در نظتتر گتترفت  منتتافع و  صتتنعت 

ای  ارتبا  تا حدی پایتتدار   کهینحو به؛  است   همکاری

ها را از انجام وظایف و کارکردهتتای اصتتلی بوده و آن

 ;Carayannis and Campbell, 2009) نسازدهود دور 

Ranga and Etzkowitz, 2013 .) تعامتتل دانشتتگاه بتتا

 
1. Academic Engagement 

2. Third Mission  

3. ERIC 

4. Scoups 

5. Proquest 

6. Boyer 
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چهار د یل عمده اعتتم از بازستتازی   ریتأثصنعت تحت  

اقتصتتاد   روعشتت   ، رکود اقتصتتادی،زدهجنگکشورهای  

 در غتتر   هادانشگاهو کاهش بودجه دو تی    انیبندانش

در ادبیتتا  ایتت  (. Leyesdorff, 2001)گرفتتت شتتکل 

حوزه در بیان هدف اصلی از تعامل دانشگاه و صنعت 

 Howells etپیشتترفت فنتتاوری ) از توستتعه و عمتتدتاً

al.,1998).   ترغی  و توسعه اقتصادی مبتنی بتتر دانتتش

دانشتتگاه اعتبتتارا  متتا ی   یتتتأم .(1387)بتتاقرنژاد، 

حمایت متتا ی و معنتتوی   .(1390،  مظفری و همکاران)

حفتت    .(1386فیوضا  و تسلیمی تهران،  دانشگاه )از  

امکانتتتا  و   یتتتتأمو افتتتزایش مزیتتتت رقتتتابتی و 

 بتترده نتتام( 1389 ،خواهفراستتتصتتنعت ) یهتتاییتوانا

 .شودیم

در   در نقد ای  رویکرد تعامل دانشتتگاه بتتا جامعتته

صتتنعتی در حتتوزه   یوکارهاکس    گفت   توانیم  ایران

کوچک و متوسط هستتتند و   عمدتاًکشاورزی در ایران  

ایتت   ،97ی انجتتام شتتده در ستتال هابتتا بررستتی  مطابق

بودجتته تحقیتتق و توستتعه بستتیار محتتدودی   هاشرکت 

تحقیتتق و توستتعه در  حداقل بودجتته  کهیطوربهدارند  

حتتداقل بودجتته تحقیتتق و ایران استتت.    برابر  444دنیا  

استتت  هاصتتد از درآمتتد شتترکت در 4توستتعه در دنیتتا 

درصتتد از  0/ 009ایتت  شتتاهو در ایتتران  کتتهیدرحا 

آمارهتتا   عالوهبه.  است بزرگ دو تی    یهاشرکت بودجه  

و ایتت    دهد که ای  بودجه رو به کاهش است نشان می

 هاشتترکت را بتترای ایتت     یادهیتت عدموضوع مشکال   

 ؛1395، و همکتتاران نژادستتلطانیاستتت ) ایجتتاد کتترده

در صتتور  اجتترای ایتت  (. 1399تستتنیم،  یهبرگتتزار

با صنایعی در ارتبتتا  کشاورزی  یهادانشکدهرویکرد،  

 یتتا اغل  در روستتتاها واقتتع هستتتندیا  کههواهند بود 

دانش پتتایی   کههستند  وچک و متوسطیک   یهاشرکت 

 رستتدیمبعید به نظر دارند. در ای  شرایط    یو محدود

بتوانتتد اهتتداف صتتنعت و   وکارهاکستت  تعامل با ایتت   

در ای  رویکرد تعامل   عالوهبه  .دانشگاه را برآورده کند

علتتوم انستتانی و   یهارشتتتهنقتتش    دانشگاه با جامعتته،

 (Leydesdorff, 2012) استتت  شتتده فراموشاجتماعی 

کشتتاورزی  یهادانشتتکدهدر  کتتهاستتت    یدر حتتا ای   

با ماهیت اجتماعی اعم از ترویج و آمتتوزش   ییهارشته

 ستتت یزطیمحکشاورزی، توسعه و اقتصاد کشاورزی و 

 یهادانشتتکدهکتته در صتتور  تمرکتتز  وجتتود دارد

بتتر رابطتته بتتا صتتنعت و انتقتتال فنتتاوری،  کشتتاورزی

 .شودیمدر جامعه محدود   هارشتهای    یاثرگذار

یا تعامتتل دانشتتگاه،   گانهسهاز طرفی نظریه مارپی   

، کتتارکردگرا و کالن نگتتر  حد  از  شیب  نعت و دو ت ص

در ستتط  هتترد،   که  یطور  به  ؛متمرکز به اجماع است 

بتتی    را  منتتدنظامایتت  نتتوع پیونتتدهای    ندر بهنهادها  

 کننتتدیمایجتتاد    وکارکس  محققان و مدیران صنایع یا  

قادر بتته اجتترا در سراستتر   گانهسهعالوه بر ای  مارپی   

چنتتدی  رشتتته  درتنهتتا  دنیتتا نیستتت و یهادانشتتگاه

دانشتتگاه ام  ماننتتدهتتاص   دانشگاهپژوهشی و تعدادی  

قابتتل اجتترا استتت محتتدود  صتتور  بتته 1آی تتتی

(Gunasekara, 2006)  در صتتور  اجتترای  بنتتابرای

 و  در بخش کشتتاورزی، مستتائل  گانهسه   یمارپتئوری  

و در ایتت    شتتودینمنیازهای کشاورزان در نظر گرفتتته  

نتته بتتا جامعتته   کشتتاورزی  یهادانشکدهصور  تعامل  

کشاورزی بلکه با صاحبان سرمایه که توانایی پرداهت 

 و ایتت   دهتتدیمهزینه تحقیقا  دانشگاه را دارنتتد ر   

 جوامع محلی و محتترومموضوع به د یل نادیده گرفت   

؛ جامعه کشاورزی هواهد شتتدمنجر به شکاف در بی   

کشاورزی به رویکردی از تعامتتل   یهادانشکده ذا در  

، دانشتتگاه  رنتتدهیدربرگ نیاز است که عتتالوه بتتر اینکتته  

 .شامل شودنیز  کشاورزان را  است؛ دو ت و صنعت 

در   اج اي آن  دانشگاه کارآف ین و نقدي ب رویک د  

 ینتت یآفرنقشرویکردهتتای یکتتی از : ایرر ان شرر ایط

ینتتد توستتعه اقتصتتادی جامعتته، ایتتده آدانشتتگاه در فر

ما کیتتت   و  یستتازیتجار  کتته  کارآفری  است   دانشگاه

 
1. MIT 
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 شتتده  لیتبتتد  هادانشتتگاهمعنوی به اهداف نهادی ایتت   

 یهتتات یفعا دانشگاه کارآفری  با رسمی کتتردن  .  است 

ا  رماننتتد متتدیریت و مقتتر  فنتتاوریمرتبط بتتا انتقتتال  

از ما کیتتت   یبتترداربهرهسازمانی و مدیریتی پیرامتتون  

ستتعی  سنتی دانشتتگاه، یهات یموراممعنوی و تعامل با 

 ,.Siegel et al) ستتوم را نهادینتته کنتتد ماموریتتت  اردد

2007; Clark, 1998.) 

تعتتاریف دانشتتگاه کتتارآفری  در دو دستتته قتترار 

پیگیتتر   دانشتتگاه کتتارآفری ،اول دستتتهدر گیتترد. می

 .رفتارهای کارآفرینانه، نوآورانه و ریسک پتتذیر استتت 

فری  وجود دارد در آعمده  تعاریفی که از دانشگاه کار

، دانشتتگاه در ریگدای  دسته قرار دارند اما در برداشت 

 ورانتته کستت  و کارهتتا وآتالش است تا در توسعه نو 

 در. (Clark, 1998) ینده جامعه سهیم شودآ دهیشکل

یی هتتااز کلید واژه  در دسته اول قرار دارندتعاریفی که  

، حفتتت  (Davies, 1987) ماننتتتد انتقتتتال فنتتتاوری

 هتتای پژوهشتتی،های فکری و حق امتیتتاز یافتتتهدارایی

 متتد دانشتتگاه و دستتتیابی بتته منتتابع متتا یآکستت  در

(Trachtenberg, 1999; Etzkowitz, 1998)،  هلتتق

حمایتتت از ستترمایه و  میزآهای تجاری مخاطرهشرکت 

(، افتتزایش Chrisman et al., 1995) های جدیدگذاری

 ,Etzkowitz) و حفتت  قتتانونی دارایتتی دانشتتگاه منابع

تجاری   ای کردن  وسرمایهمد،  آسازی درمتنوع  (،1998

ایجتتتاد  و (Jacob et al., 2003ش )ستتتازی دانتتت 

 (Salamzadeh et al., 2011های انشتتعابی )شتترکت 

است که همگی به بعتتد اقتصتتادی اشتتاره استفاده شده  

بعتتد اقتصتتادی   ای  دستتته،    د و در عمده تحقیقا دار

بتترای دانشتتگاه مزایا    یبرای در نظر گرفت  سهم عمده

کتته   های  انجام شتتدهدر برهی دیگر از پژوهش  .است 

اگر چه تنها به بعد اقتصادی     ،در دسته دوم قرار دارند

ی جامعتته بتته توجه شده است اما بتته توستتعه اقتصتتاد

موریتتت ستتوم نیتتز اعنوان  بخشتتی از هتتدف اصتتلی م

در کنار توجتته بتته مفتتاهیمی ماننتتد و    شودپرداهته می

هتتای انشتتعابی بتته بنگاه  و  وریآانتقال فناوری، ارتقا نو 

کاربست دانش و بروز رفتارهای کارآفرینانتته از طریتتق 

تعامتتل بتتا   و تاکیتتد بتترآموزش و یادگیری کتتارآفرینی  

 ; Gibb, 2005) توجتته شتتده استتت نیز محیط پیرامون 

Zhou and Peng, 2008; Salamzadeh et al., 2011; 

Guerrero and Urbano, 2010) .  در واقتتع در ایتت

 کتتارآفرینی در دانشتتگاه  دانشگاه کارآفری ،برداشت از  

از طریق یتتک شتتیوه متتدیریتی کارآفرینانتته و پتترورش 

ینتتد آن نتته تنهتتا آشتتود و برافراد کارآفری  نهادینتته می

متتد بتترای دانشتتگاه بلکتته رشتتد و توستتعه آافزایش در

از مجمتتوع کلی  طوربهباشد.  اقتصادی در جامعه نیز می

کتتارآفری   تتتوان گفتتت دانشتتگاهایتت  تعتتاریف متتی

دانشگاهی است که باید دو وظیفتته انجتتام بدهتتد. اول 

یعنتتی   .انکه بایتتد کارآفرینتتان آینتتده را آمتتوزش دهتتد

 دارایافرادی کتته کستت  و کتتاری را ایجتتاد نمتتوده و  

 دانشتتگاه  دوم اینکه باید هود.  باشندروحیه کارآفرینانه  

کستت    مراکز رشد  ماید به طوری کهکارآفرینانه عمل ن

ی فنتتاوری و متتواردی هتتاو کار را ستتازماندهی، پارک 

ها نانظیتتر آن را ایجتتاد، دانشتتجویان را در ایتت  ستتازم

هتتا بتته دانشتتجویان و دانتتش درگیتتر و از طریتتق آن

موهتگان در ایجاد کس  و کار کمک کرده و بامهره آ

  اینکتته بتوانتتد از  حتتا  متتا ی استتتقال پیتتدا کنتتد

(Schulte, 2004)  اقتصتتادی جامعتته نیتتز از و به رشتتد

 های مختلف کمک کند. طریق روش

در برهتتی از ای  رویکرد تعامل دانشگاه به جامعه  

صتتنعت هستتتند؛   ریدرگ جوامع صنعتی که مردم جامعه  

توجه به نیازهای صنعت   که  چرامناس  باشد    تواندیم

همانا توجه به نیازهای جامعه استتت امتتا در برهتتی از 

ایتتران کتته جامعتته  جملتته از کشتتورهای جهتتان ستتوم

ی صنعتی نیست یا صتتنعت هات یفعا کشاورزی درگیر  

پایی    هاشرکت در آن ضعیف و سهم تحقیق و توسعه  

ستتوم ماموریتتت  است؛ شتتاید رویکتترد مناستتبی بتترای  

 زی نباشد.ی کشاورهادانشکده
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ناشتتی از تجتتار    یکتتارآفرتئتتوری دانشتتگاه 

 2استتتنفورد  و  1مناطقی مانند دره سیلیکون  زیآمت یموفق

  استتت فنتتاوری  بتتا منتتافع اقتصتتادی و بتتا محوریتتت 

(World Bank, 2007.)   نستتبت که است در حا ی ای

وجتتود   تردیتتد  تئوری دانشگاه کارآفری   یهایژگ یوبه  

پشت ایتت  تئتتوری وجتتود دارد و فرضیا  ضعیفی در  

نتتوآوری یتتا  یهاستتتمیسدر متتورد  دارد. فرضتتیاتی

 متتورد  آنکتتهبدون    کهوجود دارد    یاقتصاد  یهاهوشه

 کتتهیدرحا   شتتوندیمو بررسی قرار بگیرند تکرار    نقد

در و ایتت  فرضتتیا   هایگذارهیستترماارزیتتابی ایتت  

 شتتودیمگفته    اگرچهاست.    رممک یغ  عمالً  مد کوتاه

باید محصول جتتانبی دانشتتگاه و نتته   اکتشافا  تجاری

 ,Geiger and Saشتتوند )هدف اصلی دانشتتگاه تلقتتی 

دانشتتگاه بتترای   یهتتاتالش  رسدیم(؛ اما به نظر  2008

تحتتت عقالنیتتت  هتتاینوآور یستتازیتجارتوستتعه و 

 کتتهیطوربه ،(Sa, 2009استتت ) گرفتتته قتترارمترقتتی 

اینکه یک ابزار انتقال   یجا  بهعلم و فناوری    یهاپارک 

تجتتاری   یهایژگ یو  یدهندهتوسعهفناوری باشند یک  

 .(Massey et al., 1992) هستند

توسعه کشاورزی در ایران در شتترایطی استتت کتته 

نیازمنتتتد توانمنتتتدی کشتتتاورزان کوچتتتک و ایجتتتاد 

مبتنتتی  ییهتتات یفعا ،  هاآنمختو شرایط    یهاینوآور

مشتتارکتی بتتا حفتت   یهتتات یفعا بتتر جوامتتع محلتتی، 

 Falsafiاستتت )مبتکرانتته  یهتتات یفعا و  ست یزطیمح

and Shahpasand, 2014دیتت تو فنتتاوری  (. از طرفتتی 

سط  بام در دانشگاه مناستت  کشتتاورزی هتترده   شده

 دیتت تو بازار برای فنتتاوری کشتتاورزی  و  مقیاس نیست  

 تنهانتته بنتتابرای ؛ نیتتز محتتدود استتت   هتتاپارک در    شده

مشکلی از جامعه کشتتاورزی را  شده دیتو   یهایفناور

د یل ستتود محتتدود برگشتتتی بتته بلکتته کنتتدینمحتتل 

 .شتتوندیم  متحمتتل ریستتک  یفنتتاورعلم و    یهاپارک 

 
1. Silicon Valley 

2. Stanford 

اجرای تئوری کارآفرینی در دانشگاه بتتدون توجتته بتته 

یتتک موسستته  بتتهمنجر به تبدیل دانشگاه   ،ای  موضوع

برهتتی از کتته تنهتتا نیازهتتای فعلتتی  شتتودیمابتتزاری 

کتته در درجتته اول بتتزرگ و محتتدود را  یهاشتترکت 

هتتا و ستتاهتار آن کنتتدیمورده آاقتصتتادی هستتتند بتتر

 هاشتترکت   یدارهیستترماستتاهتار    ریتتتأثتحت    شد به

 Cooperation Chancellor of Aarhus) ردیگ یمقرار 

University, 2020). 

سررود در  ماموریررت شررنا ت و تیيررينضرر ور  

با توجه به ش ایط محيطرر    کشاورزي  يهادانشکده

ستتوم کتته در آ متتان یتتا   ماموریت تعریفی از  :  در ای ان

در کشورهایی بتتا اقتصتتاد   زوماًاست   شده  ارائهآمریکا  

 ستتتت ین انتقتتتال قابتتلدرحتتال توستتتعه مناستتت  و 

(Jongbloed et al., 2008.)  اول و  ماموریتتت مفهتتوم

، نگرش سیاست عمومی یتتا ستتاهتار و هادانشگاه  دوم

ای در عمده ریتأث  ،های تو یدی و هدماتینگرش بخش

دارد و ایتت  ستتوم  ماموریتتت  یهتتات یفعا تعریتتف و 

و وضتتعیت اقتصتتادی یتتک   انتتدازه  بتته  شد بهعوامل  

سط  توسعه اقتصادی کشورها که کشور بستگی دارد.  

ماننتتد تو یتتد ناهتتا و ملتتی،   ییهاشتتاهوبر اساس  

نتتر  ، یسوادیبنر  جمعیت، شاهو توسعه انسانی، 

در   شتتودیمکمتتتر از هفتتت ستتال ستتنجیده    ریوممرگ

 Göransson etاستتت )سوم متفاو   ماموریت تعریف 

al., 2009 ). 

اقتصادی ضتتعیف تتتا توسعه  سط     ایرانکشور  در  

 یهتتات یفعا بتته د یتتل ستتط  پتتایی  استتت و متوستتط 

رفیتتت ظانه در صنعت و هدما  و پایی  بتتودن  رنوآو

جذ ، شرکای مناسبی برای انتقال فناوری و دانتتش از 

ای  وضعیت در بختتش  .دانشگاه به جامعه وجود ندارد

آهری  آمتتار   بر اساس  چراکهاست    ترمیوهکشاورزی  

 بتتردارانبهرهدرصتتد از   80حتتدود    93سرشماری سال  

هستتتند   یسوادکمسوادی و  بخش کشاورزی دچار بی

بخش کشاورزی در ایران بتتا   .(1394مرکز آمار ایران،  )
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دارای سهم   برداربهرهمیلیون نفر    4/ 3دارا بودن بیش از  

 یهبرگزاراست )از تو ید ناها و داهلی    یدرصد  8

تمایتتتل  حتتتال یا بتتتا .(1399جمهتتتوری استتتالمی، 

 مد دانشتتگاهآبر کس  درآموزش عا ی    گذاراناست یس

و صتتنعت   هتتاآنو تعامتتل    کشتتاورزی  یهادانشکدهو  

بتته تعامتتل   گذاراناستتت یس  دیتأک . یکی از دمیل  است 

 مراکز آموزش عا یمشکال  ما ی    ،دانشگاه با صنعت 

 ،وزار  علتتوم؛ 1393ثمتتری و همکتتاران، استتت )

(. ای  تصور وجود دارد که 1397  تحقیقا  و فناوری،

ر بتته توستتعه جتت من  تواننتتدیمای  طریتتق    از  هادانشگاه

 اتختتاذدر حا ی  ای  سیاست    اقتصادی در کشور شوند.

 عمتتدتاًصتتاحبان صتتنایع کشتتاورزی  کتته استتت  شتتده

 Rezaei-Moghaddamهستتتند )شتتهری  دارانهیسرما

and Izadi, 2019). سوم ماموریت تعریف متعارف  در 

 جوامع محتتروم )جامعتته کشتتاورزی و روستتتایی(  ،نیز

روابتتط  هادانشتتگاه و شتتودیماغلتت  نادیتتده گرفتتته 

بتته  .(Sampson, 1962د )نتت دارجوامع ای  محدودی با 

سوم و   ماموریت با پذیرش ای  تعریف از    رسدیمنظر  

کتته یتتک   ایتتران  در  درآمتتد  نتتابرابری  و  فقر،  اجرای آن

چا ش مهم است؛ در بخش کشاورزی شتتد  هواهتتد 

 گرفت.

آموزش عا ی کشاورزی باید در پاسخ به مشکال  

(. Saltmarsh et al., 2009) و مسائل نقش داشته باشد

ی زیتتادی هتتاچا شبا  ایرانبخش کشاورزی در کشور 

ستتموم  کشاورزان به مصرف بهینه کودها،  .است مواجه  

شتتیمیایی و   یهتتاهورمونمصتترف    شیمیایی در مزارع،

در محصتتوم  کشتتاورزی  هتتاآنبقایتتای هطرنتتاک 

. کشتتاورزی ارگانیتتک در ایتتران هستتتند توجتتهیب

و نظام مشخصی بتترای تتترویج ایتت    است   افتهینتوسعه

، کشتتاورز و موستتوینتتدارد )نتتوع کشتتاورزی وجتتود 

در متتزارع   آ عالوه بر ایتت  تلفتتا  مصتترف  .  (1395

از   تریی پتتاو بازده مصرف آ  بستتیار  بوده  بسیار زیاد  

 ,.Yazdanpanah et al) استتتاندارهای جهتتانی استتت 

حفاظتتت از ایتت  مستتائل اصتتالح رفتارهتتای (. 2015

هنجارهتتای   و پایبندی بتتهکشاورزان    توسط  وهاک آ 

 .سازدیمرا مبرم اهالقی 

در ایران نیز در حتتال تخریتت  استتت   ست یزطیمح

حجتتم فرستتایش هتتاک در  ازنظتترایتتران  کتتهیطوربه

رتبتته دوم را   نه اول و در جهتتابهاورمیانه، رت  یمنطقه

 یک  سال  حدی بحرانی است که هرای  مسئله تا    دارد

 ودتت شیم  استهتت ک   کشور  در  هاک   ضخامت   از  متریلیم

(Samiee and Rezaei-Moghaddam, 2015.)   ستتط

در بتتی   تنهانتته محیطییستتت زرفتارهتتای  دانتتش و

 کشاورزان بلکه بتتی  زنتتان روستتتایی در ستتط  پتتایی 

(؛ حتتتی رفتتتار 1395)ستتبحانی و جال تتی، استتت 

در بتتی  دانشتتجویان و یتتا جامعتته بتتا  محیطییستتت ز

صتتا حی و )  یستتت نتحصیال  دانشگاهی نیز مطلو   

 از طرفی شاهو توسعه انستتانی(.  1393پازوکی نژاد،  

است که ایتت  شتتاهو در   0/ 64ایران در سال برابر با  

افقتته و استتت )اهیتتر در حتتال افتتت بتتوده  یهاستتال

 شاهو نتتوآوریدر  همچنی  ایران  (.  1398،  همکاران

 را کستت  کتترده کتته  67رتبتته    ،2020در ستتال    جهانی

اتتتا  است )  شده  فیتضعپله    6،  2019نسبت به سال  

بازرگانی صتتنایع، معتتادن و کشتتاورزی استتتان تهتتران، 

 حتتال در هنتتوز ستتوم کتته ماموریتتت   یبنتتابرا؛ (1399

 یهاوهیشتت  و اقتصتتادی تمرکتتز صتترف بتتا است   تحول

دارد و  چشتتمگیری تفتتاو مرستتوم  فنتتاوری انتقتتال

 ,.Trencher et al) استتت  جدی بررسی و نقد نیازمند

مشتتکال  برجستتته اجتمتتاعی   رسدیمنظر  به    .(2014

 یطیمحستتت یزمستتائل    مانند تغییرا  آ  و هتتوایی و

ستتوم را تغییتتر بدهتتد یتتا   ماموریت ممک  است شرح  

کنتتد جتتایگزی  را تقویتتت ی هتتات یورامم یهاهیتت انیب

(Mejlgaard and Ryan, 2017.) 

 یریگجهینت

نابینتتا و فیتتل   انسوم همانند متترد  ماموریت مفهوم  

 ماموریتتت اجزای فیتتل )ابعتتاد    کردنجمعبا    ناًیقی  .است 
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یک فیتتل کامتتل   توانینمسوم در کشورهای مختلف(  

.  تتذا بتترای ستتت ا   یتت ادست آورد. یک فیل بیش از  به

هدف، آن )  یهامر فه  تکتکباید    درک و شناهت آن،

یتتا کنشتتگران   رویکردها، چهارچو  زمانی، بتتازیگران

( شناستتایی شتتود. هاکانالو  کنندهعیتسرمحیط،   اصلی،

انتظتتار، شناهت و تعریف ای  اجزا بتته هتتدف،    مسلماً

ه در ذه  کنشتتگران ساهتاری ک و    تاریخ  معنا،یا    درک 

وجتتود دارد، وابستتته  ستتوم ماموریت فیل    ازکشاورزی  

کشاورزی   یهادانشکدهسوم در    ماموریت تعیی     .است 

مبتنتتی بتتر   مستلزم ارائه راهبرد و تمرکز استتتراتژیک و

 استتت مشتتارکت کنشتتگران وستتیع حتتوزه کشتتاورزی 

(Trencher et al., 2014). 

 بتتاصهو  روابط محتتدودی بتتا جوامتتع،  هادانشگاه

جوامع محروم دارند و ای  جوامع  اغل  نادیده گرفته 

عالقه بیشتری بتته توستتعه روابتتط   هادانشگاه.  شوندیم

ی نستتبت بتته تعامتتل بتتا ا مللتت  یبدانشگاهی با جامعتته  

 Robinson and) جوامتتع محلتتی و محتتروم دارنتتد

Hudson, 2013 در بح) تعامل دانشگاه و جامعه، ( و

ی با تمرکز بر صنعت و پیشرفت تجاری، طبقه سادگ   به

کارگر و ضعیف روستتتایی و کشتتاورز  فرامتتوش متتی 

ی که تتتاکنون در هاتالش  (.Fieldhouse, 1996)شود 

ی هات یفعا یی برای ارزیابی از  هاشاهوزمینه تدوی   

در جهتتت   یطتتورکل  بتته  ،شتتده  انجتتاممأموریت ستتوم  

درجه اول بتتر انتقتتال   درو    اهداف دو ت و بازار است 

 اقتصتتادی  را یتتتأث  سنجش  اند و  شده  فناوری متمرکز

از طریتتق شناستتایی کمتتی بتته طتتور ستتنتی      هات یفعا 

. بتتوده استتت هتتا، مجوزهتتا و اهتراعتتا  استتتار  آ 

ی چنتتدوجهمأموریت ستتوم یتتک رویکتترد    کهیدرحا 

 بتتاصهواز عملکتترد دانشتتگاهیان ارزیتتابی استتت و 

فراتتتر از تتتدریس و تحقیتتق   ی بایتتدعلمئت یهاعضای  

تعامتتل بتتا جامعتته را در هتتدما  اجتمتتاعی و    وباشد  

ذینفعتتان جامعتته   نیازهتتای  ییگو پاسخ  بتواند  برگیرد تا

 . (Vargiu, 2014) باشندمدنی 

 توانتتدیم  اگرچهاعم از انتقال فناوری    ییهات یفعا 

 و ملتتی یتتا یامنطقتته اقتصتتادی  عملکرد  بهبودمنجر به  

 شتتود؛ امتتا  هادانشکده  و  دانشگاه  ما ی  برتری  همچنی 

 معنتتای  کتتارآفری  بتته  اصتتطالحبه  یهادانشتتگاه  ظهور

 نیستتت  تحتتول حتتال در دانشتتگاه درتغییتتر  آهتتری 

(Trencher et al., 2014 .) ستتوم  ماموریتتت حتی اگتتر

 ؛تعامتتتل اقتصتتتادی در نظتتتر گرفتتتته شتتتود صتتترفاً

رویکردهای مختلفی   دنتوانیم  کشاورزی  یهادانشکده

 تعامل دانشگاه و صنعت،  دانشگاهی،  یدارهیسرمانظیر  

 داشته باشتتند کتته  مندنظامو دانشگاه    دانشگاه کارآفری 

مکمل یکدیگرند اما با یکدیگر متفاو  هستتتند   اگرچه

  ماننتتد متتارپی متفتتاوتی در ایتت  راستتتا ییهاهیتت نظرو 

، تئوری دانشگاه کتتارآفری  2مارپی  چهارگانه،  1گانهسه

دارد کتته بتتا   وجتتود  3و یا تخصصتتی ستتازی هوشتتمند

دیگتتری بتترای تعامتتل   یهامدلیکدیگر تداهل دارند.  

یا   دانشگاه با جامعه اعم از دانشگاه کارآفری  اجتماعی

هتتا دانشگاه پایدار وجود دارد که انتخا  هر یک از آن

ی تعتتادل در ربتته ظرفیتتت هتتر دانشتتگاه بتترای برقتترا

اینکتته هتتر  تعیتتی رقتتابتی بستتتگی دارد و  یهتتاتنش

دانشگاه کدام رویکرد را انتختتا  کنتتد یتتک موضتتوع 

بتته   نیازمنتتدست که رهایی از ایتت  پیچیتتدگی  پیچیده ا

یتتا   تصویری واض  از تعامل دانشگاه بتتا جامعتته  تعیی 

 است. سوم  ماموریت 

 یهادانشتتکدهستتوم  ماموریتتت متعتتارف تعریتتف 

هتتا بتتا جامعتته تنهتتا از دیتتدگاه کشاورزی و تعامتتل آن

چنانچتته  .فریقتتا استتت آتجتتار   آوراقتصتتادی یتتاد

جامعتته یتتا کشتتور را تنهتتا از  ،استتتعمارگر یهتتادو ت 

. در قتترن دادنتتدیمقرار    یبررس  مورددیدگاه اقتصادی  

های توستتعه نابیستتت و یکتتم نیتتز تعتتدادی از ستتازم

 حتتلراه  عنوانبتتهتصمیم گرفتند کتته انقتتال  ستتبز را  

 ؛ مشکال  اقتصادی آفریقا اتخاذ کنند

 
1. Triple Helix 

2. Quadruple Helix 

3. Smart Specialisation Strategy 
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، شتتدید اجتمتتاعی یهتتاینابرابرامتتا از نتتتایج آن 

اهتالل در کشاورزی معیشتی و   ،ست یزطیمحتخری   

بنابرای  ؛ (Littig and Griesler, 2005شد ) امرارمعاش

کتته آیتتا بتتا داشتتت  چنتتی    دیتت آیم  وجودبه    سرالای   

 یهادهیتت ا تتتوانیمتجتتاربی در طتتول قتترون گذشتتته، 

مهتتم اجتمتتاعی ماننتتد  یهاستتازهاقتصادی را از دیگتتر 

 ؟سیاست و مذه  جدا کنیمهانواده، اجتماع،  

بتتا تعتتاریف متعتتارف دانشتتگاه در جامعتته  تعامتتل

بتترای پتترداهت  بتته   توسعه اقتصادی و انتقال فنتتاوری

 یهتتاچا شکه    پیچیده مانند بح) پایداریموضوعا   

آن شتتامل مالحظتتا  اجتمتتاعی، اقتصتتادی، سیاستتی، 

 است بستتیار محتتدود استتت   یطیمحست یزفرهنگی و  

(Rinaldi et al., 2017).  و جوامتتع  انستتاناز طرفتتی

سازندگان اصلی معنا )نیکی، زیبتتایی و   عنوانبهبشری  

  یبنابرا؛  شوندیمسازندگان کام دیده    یجابهحقیقت(  

در تعامل دانشگاه با جامعتته بایتتد بتتر ماهیتتت انستتانی 

 متتدتعامل توجه نمود و روح و نیازهای وسیع بشر را  

به معنای مادی بلکتته   تنهانه. جوامع انسانی  قرارداد  نظر

 به معنای معنوی کامالً به جهان طبیعی وابسته هستتتند.

معضتتل   توانتتدیمیک نگتترش جتتامع هستتت کتته    تنها

 (.Smythe, 2014کند )سوم را حل   ماموریت تعریف 

در ایتتران نیتتز   ستتازمان دانشتتگاه  رستتدیمنظتتر    به

در  بتتاصهو ی دو تتتیهاستتازمانهماننتتد بستتیاری از 

ستتوم بیشتتتر در دام   ماموریتتت اتخاذ رویکردی بتترای  

ی و فقدان راهبردهتتای مناستت  افتتتاده استتت ریتدبیب

بنابرای  ضروری است در متتورد ؛  (1390)حس  بیگی،

های پدرستتامرانه دانشگاه بدون دیدگاه  سوم  ماموریت 

در مورد مزایا و نقش اجتماعی بح) شتتود و همتتواره 

باید به ای  موضوع توجه داشت که تغییر و تحتتول در 

منتتد آن، سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام

و  ریزی و متتدیریت نیازمنتتد تفکتتر و عمتتل برنامتته

ستتازمانی و محتتیط بیتترون ستتازگاری بتتا محتتیط درون

گویی بتته نیازهتتای جامعتته در منظور پاستتخدانشگاه به

ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصتتادی و فرهنگتتی استتت و 

شر  مزم برای ای  نتتوع توستتعه بررستتی و شتتناهت 

دقیق وضعیت گذشته و موجود و عوامتل و نیروهتتای 

توستتعه دانشتتگاه   درونی و بیرونی تأثیرگذار در فرآیند

چراکه چیزی کتته مهتتم ؛  (1394است )یمنی سرهابی،  

استتت ضتترور  تغییتتر آمتتوزش عتتا ی نیستتت، بلکتته 

چگتتونگی و کیفیتتت ایتت  تغییتتر و توستتعه استتت کتته 

؛ توجهتا  بسیاری را به هود معطتتوف ستتاهته استتت 

عتتا ی و  آمتتوزشبنابرای  برای فهم چگونگی تغییر در 

چگونگی ارتبا  با جامعه و متترتبط ستتاهت  هتتر چتته 

ی دانشتتگاه بتتا نیازهتتای اهستتته یهتتات یمورامبیشتتتر 

نیاز بتته بررستتی تاریخچتته تعامتتل در آمتتوزش   جامعه،

ی هتتتادرسعتتا ی و آمتتوزش عتتتا ی کشتتاورزی و 

 از نوع و نحوه تعامال  با جامعه است.  شدهآموهته

ستتوم و ترکیتت  نقتتا    ماموریتتت مطا عه تعتتاریف  

قو  و پتانسیل رویکردهای مختلف تعامل دانشگاه بتتا 

کتته رعایتتت برهتتی از نکتتا  در   دهدیمجامعه نشان  

کتته در   ضروری استتت سوم دانشگاه    ماموریت تعریف  

تعامل دانشگاه با   که  آنجا  از  است.  شده  اعمال  1شکل  

جامعه پیچیده استتت و از یتتک ا گتتوی واحتتد پیتتروی 

بتتا استتتفاده از  متتدلایتت   ؛(Woolgar, 2007) کندینم

مبتنی بتتر بتتازیگران وستتیع که    تعاریف ماموریت سوم

استتت  و توسعه کشاورزی برای ایجاد تحول در جامعه

 یرگتتذاریتأثچتتارچو   بتته ای   در    است.  شده  میترس

 عوامل محیطی بر ماموریت سوم توجه شده و  مندنظام

. بتتا نقش کنشگران توسعه کشاورزی  حا  شده استتت 

 ،ماموریتتت ستتوم  یهتتات یفعا وستتعت انتتواع  توجه به  

و  در حتتوزه کشتتاورزی متعتتددبتتازیگران و اهتتداف 

ماموریت ستتوم عتتالوه   استقرارو پیامد    هاآن  ییافزاهم

توستتعه  ینتتهیزمبتتر توستتعه اقتصتتادی، نتتتایجی در 

فرهنگی نیز در پتتی   ، توسعه اجتماعی ویطیمحست یز

مطا عتته تعتتاریف مأموریتتت   درمجموع  هواهد داشت.

کتته رعایتتت برهتتی از نکتتا  در   دهتتدیمسوم نشتتان  
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بتته جامعتته  کشتتاورزی یهادانشتتکدهرویکتترد تعامتتل 

 ضروری است:

های ماموریت ستتوم توجه به کشاورزان در فعا یت  -1

هتتا دانشگاه و ضرور  حضور و هم اندیشی با آن

دانشتتگاه و   کشاورز، صنعت،گانه    ارهچدر مارپی   

 ؛دو ت 

ی کشتتتاورزی و ستتتایر هادانشتتتکدهیتتتی افزاهم  -2

ی کشتتاورزی و برقتتراری نتتوآوردر نظام    نفعانیذ

راستتتای توستتعه کشتتاورزی در انجتتام تعامتتل در 

 ؛سوم  ماموریت 

هتتای ستتنجش مأموریتتت ستتوم تتتدوی  شتتاهو -3

متناس  با شرایط محیطتتی   های کشاورزیدانشگاه

ارائه مجوز یتتا گتتواهی نامتته، و درونی  و فراتر از  

 ؛حق امتیاز انحصاریارائه  و اهتراعا  ثبت شده

و جوامتتع )به ابعاد مختلف توستتعه    زمانهمتوجه   -4

 نتتهشاید ابعاد جدید مانند بعد ارزشی یا معنتتوی(  

 ؛سوم  ماموریت توسعه اقتصادی در  فقط

و در نظتتر گتترفت    محیطتتی  متترثرشناهت عوامتتل   -5

 بتتر موفقیتتت  هتتاآن یرگتتذاریتأث یهاستتمیمکان

 ؛سوم  ماموریت 

و تجتتار   یدانشتتگاهتوستتعه  توجتته بتته تتتاریخ -6

از دیتتدگاه تعامتتل )هدف از    معنای تعامل،  گذشته،

 .انتخا  رویکرد تعامل با جامعه در (نفعانیذ

 

 منابع 
صنایع، معادن و کشاورزی استان تهتتران. ی  اتا  بازرگان .1

 قابتتتل. 2020ی جهتتتانی نتتتوآورشتتتاهو  .1399

-https://iranfuturistic.mcls.go v.ir/icm:دسترس

content/media/article. 

احستتانی، و.، اعظمتتی، م.، نجفتتی، س و ستتهیلی، ف.   .2

های کشتتاورزی اثربخشی رشد فزآینده پژوهش.  1397

. های توستتعه کشتتاورزی کشتتورایتتران بتتر شتتاهو

 .316-292(: 2)7 پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،

 برآورد  .1399پورمهیجی، ح.    ع و آهنگری،  افقه، س.، .3

 ریتتتأثی ایران و بررسی  هااستانشاهو توسعه انسانی  

آن بتتر رشتتد اقتصتتادی بتتا استتتفاده از منطتتق فتتازی. 

 .89-121(:2) 17 ی اقتصاد مقداری،فصلنامه

یی و تحلیتتل مشتتکال  شناستتا .1395. ج بتتاقرنژاد، .4

ی ایتتتران. نتتتوآوری و نتتتوآورسیستتتتمی در نظتتتام 

 .1-24(: 10) 5 ی،نی آفرارزش

 ا،  عمتتران  صا حی  ،، م.سرهابی  یمنی دوزی  ،.ع،  ثمری .5

 ایتتران دو تتتی یها. دانشتتگاه1396. غ، نتتژاد یتتیگرا و

 در متترثر عوامل شناسایی و بررسی«  دانشگاهی  توسعه»

 (:4) 2 آموزشتتی،  یزی ربرنامه  مطا عا   فصلنامه.  فرآیند

100-67 . 

 ستتازمان. راهبتتردی متتدیریت. 1390. ا بیگتتی، حستت  .6

 مرکتتز  ،هادانشتتگاه  انستتانی  علوم  کت   تدوی   و  مطا عه

 دفتتاع  عتتا ی  دانشتتگاه  و  انستتانی  علوم  توسعه  و  تحقیق

 تهران .ملی

 کالن  شاهو  14  اندازچشم.  1399ی تسنیم.  هبرگزار .7

: سدستتتتر قابتتتل آینتتتده. ستتتال در ایتتتران اقتصتتتاد
https://www.tasnimnews.com/fa/news 

درصتتدی  8سهم    .1399ی.  اسالمی جمهوری  هبرگزار .8

بختتش کشتتاورزی از تو یتتد ناهتتا و داهلتتی کشتتور. 

   /https://www.irna.ir/news :دسترسقابل

 و تنگناهتتتا. 1394.  ، پتتتورهستتتروی و ن، زم تتتی .9

 دیدگاه از کشاورزیآموهتگان دانش اشتغال یهاچا ش

 2 کشاورزی، آموزش مدیریت  پژوهش.  اجرایی  مدیران

(33 :)88-73. 

 و آگتتاهی ستتنجش .1397. ا جال ی، و ح  سبحانی، .10

: متتوردی مطا عتته) انییروستتتا یطیمحستتتی ز رفتتتار

 .29-50 (:1) 8 فضایی، یزی ر(. برنامهزنگالنو دهستان

ن.   نتتژاد، س.، کتتزاری، ا و ستتلطانی نتتژاد،سلطانی .11

ی ستتازقطعهی هاشتترکتی عملکتترد ابی عارضتته. 1395

 7. متتدیریت تو یتتد و عملیتتا ، کوچتتک و متوستتط

(1:)120-103. 

 بررستتتی. 1390. غ زادهعبدا تتته و ا زادهفی شتتتر .12

. آموزشتتی کیفیتتت از کشتتاورزی دانشتتجویان رضتتایت

https://www.tasnimnews.com/fa/news
https://www.irna.ir/news/


 1398 زمستان  (4)، شماره (6) كارآفریني در كشاورزی   نشریه

52 

-51 (:3) 17.  عتتا ی  آموزش  در  یزی ربرنامه  و  پژوهش

74 

زاده، غ.، اکبتتتری، م و عبدا تتته، م.، زادهفی شتتتر .13

ی ستتوبه. کتتارآفرینی و پایتتداری 1395دهکتتردی، ع. 

ی پایدار. انتشارا  ستتازمان جهتتاد دانشتتگاهی نی کارآفر

 گاه تهران. تهراندانش

. تحلیتتل 1393ز.  ص و پتتازوکی نتتژاد، صتتا حی، .14

بتتتر نگتتترش و عملکتتترد  متتترثرعوامتتتل اجتمتتتاعی 

 25ی کتتاربردی،  شناسجامعهی دانشجویان.  طیمحستی ز

(3 :)88-71. 

 یهامر فتته وضتتعیت بررستتی .1396. ش ،عتتادل .15

 از طباطبتتایی عالمتته دانشتتگاه در ستتوم نستتل دانشتتگاه

. ارشد  کارشناسی  نامهانی پا  یعلم ایه  اعضای  اهتدیدگ

 .تهران فرهنگ و علمدانشگاه 

دانشتتگاه نستتل ستتوم بتتر   ریتتتأث  .1397ر.    علیزاده، .16

ی علمتتی دو تتت. هااستتتیسی بتتر  تأملتوسعه صنعت،  

کارشناستتی ارشتتد. موسستته آمتتوزش عتتا ی  نامتتهانی پا
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Abstract 

Over the past two decades, in addition to traditional teaching and research missions, a third 

mission has been defined for universities, known as the University's "business commitment" 

with the community or the entrepreneur university. Although, an entrepreneur university can 

lead to a relative improvement in the financial situation of universities, and may also lead to   

increase in regional or national economic performance; but the entrepreneur university are not 

the last change in higher education. The third mission of university is significantly different 

from focus on economics and conventional technology transfer methods, and its conventional 

definition desperately needs serious criticism and scrutiny. Therefore, there is no single 

definition of concept of third mission; because each country is different in terms of institutional 

situation and economic and social contexts, and therefore the prerequisites for third mission can 

be unique for a given university. Based on the situation of agricultural development in Iran and 

the prevailing environmental conditions, third mission of agricultural colleges is different from 

its conventional definition or technology transfer and focus on economic development. This 

article has been written with a critical perspective and with aim of clarifying the difference 

between the third mission and the entrepreneurial university and the approach of the university 

and industry, while paying attention to farmers by presenting a model, proposes new dimensions 

for the university's third mission beyond economics in agricultural colleges. According to 

systems theory, this model considers systematic influence of environmental factors and role of 

agricultural development actors on the third mission. 
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