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، رهبران  آیندهکنند. دانشگاه ها به شهروندان  ی م فایدر توسعه جوامع ا ی نقش مهم یمؤسسات آموزش عال 

به    د یدانش جد  ق،یتحق   قیدهند. از طر  یکسب و کار و نوآوران آموزش م  مدیران  ران،یگ  می تصم  ،یفکر

به   ی اجتماع ی و چالش ها   ازهایبه ن   یدگیس ر برای  ق یآموزش و تحق قیشود. تطب  یم  د یطور مداوم تول

که جهان امروز با آن   یی به چالش ها   یدگیرس  یکند که برا  یکمک م  ییو توسعه راه حل ها  ف یتعر

 .نیاز است   مورد مواجه است، 

  یفراتر م  ی و فرهنگ  یاجتماع  ،ییای جغراف یها  ت ی از محدود هستند که زیاد با نفوذ  یی دانشگاه ها نهادها 

اند  سازگار شده ی خارج  ی لیتحم  ی رها، هنجارها و فشاشرایطها از عمر خود، آنها با روند. در طول قرن 

  شنهاد یپچالش ها را   حلراه ، هااند. دانشگاه خود پاسخگو بوده  ط یمح ی اجتماع رات ییو به انتظارات و تغ

 .  دهند ی ها را توسعه مفرصت کنند و یم

توسط دو   شدهفیتعر ی سنت ی هاها در جامعه، فراتر از نقش انتظارات از آن  ش یبا افزا ی آموزش عال

ها به  که دانشگاه  ی هستند. در حال  عی سر ر ییآموزش و پژوهش، دستخوش تغ  یعن یاول دانشگاه،   ت یمأمور

  ها،ی ریگخود هستند، جهت  ی و فرهنگ  یاقتصاد  ، یمثبت اجتماع ریدنبال به حداکثر رساندن تأث 

اند مشهود  متمرکز شده یر یتأث ن ی به چن ی ابیکه بر دست ی مختلف ک یاستراتژ  ی کردهایو رو   هات یمأمور

از موارد   ی برخ  و انتشار دانشگسترش، انتقال   ،ینی کارآفر ، یوکار و جامعه، نوآوراست: مشارکت کسب 

 .اند مورد استفاده بوده 

سه   ،سال ها ی. در ط ه است در طول زمان اتفاق افتاد  جی به تدر ی مؤسسات آموزش عال س یو تأس ش یدایپ

 نسل دوم، و نسل سوم   ،دانشگاه مشخص شده است: نسل اولنسل 

 نوع دانشگاه ها در نحوه نگاه آنها به دانش و نقش آنها در جامعه است   نی ا ی تفاوت اصل



در   ی ترگسترده  تیهستند، بلکه مسئول  یو پژوهش   یموزش آ  یهاتیها نه تنها ملزم به انجام فعالدانشگاه

دانشگاه   یتوسعه راهبرد.  ند داربر عهده   زین  خود   امعوج  یو فرهنگ یاقتصاد ،یقبال توسعه اجتماع

 گرفته است.   یشتر یشتاب ب  را  یسوم اخ  ت یانجام مامور  ی برا  نیفعال و کارآفر یها

 

، و به عنوان  کمک به اقتصاد و جامعهارائه  یعن ی" هستند، سوم  ت ی"مامور یدارا نیدانشگاه کارآفر 

دانشگاه   ن، یاست. بنابرا  ی اتیح  بنیان دانش یاقتصادها  ی اند که برا یمولد نوآوراز عناصر   یکی

  ی برا  یمهم  یو مبنا  رود ی م  شیدانشگاه پ  یسازی و تجار یانتقال فناور یها ت یهمراه با فعال ن یکارآفر

و    دیکارکنان، اسات انیدر م  ی نی کارآفر ه یروح  نی ، و همچنکند ی فراهم م   جامعهدانشگاه و  ی همکار

 . ایجاد می کند انیدانشجو

(  ی)عمدتا منطقه ا  جامعه  کی رفاه  ت یبا هدف تقو یمشارکت اجتماعمتعهد،   ی دانشگاه ها ی اصل ی ژگیو

 .است  یمشارکت در توسعه منطقه ا  ق یو افراد آن از طر 

و  انتشار  اشتراک ، شهروندان  یبهبود زندگ دانشگاه متعهد  کی آلده یا ی رونیاهداف ب  تر،ق یبه عبارت دق

 . است  یانتقال فناور  نی و همچن  یاو منطقه   ی محل ی هابا شرکت   یهمکار ، یاطالع رسان، دانش

- یرشد روان ت یمسئول و تقو یشهروندتبدیل شدن به  یان براجویدانش  یآماده سازعالوه بر این 

ها فرصت  ازها،یدانشگاه متعهد به نکار،  ن یا  ی. برااز موارد مهم می باشد آنها  یو مهارت ها یاجتماع

  دانشگاه مناسب باشد یپژوهش  ت یپاسخگو است که با نقاط قوت و مأمور ی او اهداف جامعه به گونه 

شیوه های  امر مستلزم  ن ی خود هستند ا  در روابط خود با  منطقه ت یخالقبه دنبال متعهد  ی دانشگاه ها

ده و  بو  کپارچه یجامعه با است که  ی قاتیتحق   نی و همچن   ،یمشارکت   یریادگی ،  یو آموزش تعامل  سیتدر

 جامعه قابل اجرا باشد   ی ازها ی ن  یبرا

  ی واقع ی محرک ها یمحل  در مقیاساست. آنها  ها  دانشگاه ت یاز مامور  ی بخش  یاجتماع  ات ارتباط

و فرهنگ، آنها    در زمینه هنردارند.  ی رفاه اجتماع ن یتضم   یبرا  یبزرگ  ت یهستند و ظرف   یاقتصاد 

 کنند. آنها محرک تحول هستند.   ی م یغن   در آن راجامعه مستقر 

  ی شخص ی ها  ت یسازند تا ظرفمیان را قادر جوی ند، دانش مشغول هست دانش تولید به   قیتحق  ق یآنها از طر

و   شهروند فعال آماده کنند و آنها را با مهارت ها  کی به عنوان   ی زندگ ی خود را توسعه دهند، آنها را برا

مجهز کنند.   یکار و جامعه به طور کل  ی ایمشارکت و شکل دادن به دن  یبرا از یمورد ن  یها   یستگ یشا

 است.   ی فرصت ها ضرور جاد یغلبه بر چالش ها و ا  ی براکار   ن یا

د  پیشران های زیادی وجوخواهند شد؟ در حال حاضر  هبرآورد  ندهی فرض ها و انتظارات در آ ش یپ  ن یا  ایآ

 موارد چگونه خواهد بود؟  نی کنند. پاسخ دانشگاه ها به ا یثبات م ی را ب شرایطکه دارد 

نشان داده است که    یریگهمه  . کند  یم  د یتاک یآموزش یها  ستم یس  رییبه تغ ازی بر ن  ها و تحقیقات گزارش 

عنوان  ها به دانشگاه . نقش هستند  ی اتیچقدر ح ی جهان ی هاغلبه بر چالش   یمختلف براهای علم،  و دانش 

 شد.   د ییدانش مجددا  تأ  تولید  ی هامکان 



طور  به   یآموزش عال  قیاست که از طر  ت یف یو باک   یقو  ی آموزش یهاستم یس  ازمند ی ن  ندهیجامعه آ 

از   یاتازه  ی هانسل تواند ی مو  دهد، ی م وند یالعمر پمادام  یر یادگیرا به   دبستان آموزش  ک یاستراتژ

منظور،   ن یا  یرا به وجود آورد. برا  ی تالی ج یو د   ی عال  الت یبا تحص   یو انسان   یشهروندان با سواد علم

ها   ت یو توسعه ظرف   یبخش آموزش عال  ت یتقو  یرا در مورد چگونگ ییها  یاستراتژ  یبه طور جمع   د یبا

ها و  ها دانش، مهارت که دانشگاه م یحاصل کن   نانیاطم  گونه . چم یتوسعه ده   یو نهاد  ی فرد  یها   ت یو قابل

نوآوران، متخصصان،   ران،یگم ی تصم ،یستم یشدن به رهبران، متفکران س  لیتبد  ی الزم برا ی های ستگ یشا

جامعه  در ساختن  تا  دهند ی قرار م جامعه افراد  اریرا در اخت  ریپذ ت یمسئول  یمعلمان و محققان و شهروندان

 د. کننمشارکت  شتریببهتر و    داریپا

بخش قادر به مقابله با    نی ا نکه ی از ا نانیکمک به اطم یبرا  ی در آموزش عال دار یپا  یگذار ه یسرما

 است.  ی ضرور م یکه با آن روبرو هست  ست ا ی خطرات

در   ی آموزش عال گاهی برقرار کنند و در مورد جا ی ارتباط موثرتر باید بتوانند با یکدیگر دانشگاه ها  

 دهند.   متالش بیشتری انجا جامعه  

گیری کرونا پیوستگی شدید مسایل جهانی را بخوبی نشان داد. چالش های امروز دنیا همه جهانی  همه 

نقش کلیدی در حل این  هستند و در همه دنیا تاثیر خواهند داشت. دانشگاه ها بعنوان سازمان های پیشرو  

یگر است. بنابراین  چالش ها بعهده دارند. حل این چالش ها نیازمند مشارکت و همکاری دانشگاه ها با یکد 

ارتباطات   توسعه همکاری ها در سطح جهانی می تواند اطمینان بیشتری در رفع چالش ها ایجاد نماید.

توسعه و پیشرفت بیشتری را فراهم می کند  نه تنها زمینه در سطح نطقه ای و جهانی علمی دانشگاه ها 

 بلکه به صلح و ثبات جهانی نیز کمک خواهد کرد.  

امنیت و صلح و بهبود  امید است با همکاری و ارتباطات هرچه بیشتر دانشگاه ها شاهد توسعه جوامع و  

 شرایط اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی باشیم. 

 

 


