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.ایراا هایدانشرگاهبراایچهارمنسلدانشگاهالگویتدوین(.0011)سیدعلیسیادت،وسعید؛پور،رجائیآرش؛چشمه،دهیدالهی
  .10-75(،0)01،انسانی علوم در ای شتهر نمیا مطالعات

8112-0400شاپا:  

آزاداست.نویسندگا /دستاسیبهمتنکاملمقالهبااساسقوانینکایتیوکامانز ) 

 های ایران تدوین الگوی دانشگاه نسل چهارم برای دانشگاه
 

 3، سیدعلی سیادت2پور ، سعید رجائی1چشمه دهآرش یدالهی 
 01/20/0022؛    پذیرش: 20/20/0022دریافت: 

چکیده
جوامر هانسلچهارمدرتحوالتاجتماعی،اقتصادی،فاهنگیورشدوتوسرع باتوجهبهتأثیادانشگاه

چهرارمبراایای،هدفاصلیاینمقالرهبارسریابعرادوتردوینالگرویدانشرگاهنسرلمحلیومنطقه
بنیرادکارگیایراهبرادنرایرهدادههایایاا است.مقالهحاضادرچارچوبرویکادکیفیوبابرهدانشگاه
نراا حوزهآمروزشعرالیبرودهاسرتکرهجامعٔهآماریشاملمتخصصا وصاحبگافتهاستانجام
گیایبرااسرتفادهازروشنمونرهونراصاحب87ساختاریافتهباهایموردنیازازطایقمصاحبهنیمهداده

وبرااسراسطرا افزارهابااستفادهازنامآوریگادید.تحلیلدادهایجم مندزنجیاههدف
اشتااوسوکوربینازطایقسهماحلهکدگذاریبراز،کدگرذاریمحروریوکدگرذاریانتخرابیانجرام

شوندگا قاارگافتوبااسرتفادهازفرنمراورگافت.نتایججهتاعتباریابیوبازبینیدراختیارمصاحبه
لفر دانشرگاههانشرا دادکرهم یافترهحوزهآمروزشعرالینراخرواهیشرددرمتخصرصپنجهمتااز
عنوا عوامرلخواهیوسازگارشوندگیبرهتحولم لفٔهمحوری،عنوا پدیدهٔآفاینبهگاایارزشمسئولیت

آموزشریودرسریانسرانیوبانامرهٔایسامایهٔهایحافهشایستگیتوسعهٔم لفٔهعّلی،رهبایمسئوالنه،
ای،فاهنگنروآوریذاریتخصصیوحافهگمشیهایخطعنوا راهبادهایکنش،م لفهدهندهبهتوسعه

هایمرالیمردلم لفرٔهایواسرتقللدانشرگاهیوعنوا شاایطزمینرهآفاینبهمسئوالنهوساختارتحول
کنشایدانشگاهنسلچهارمشناساییشدند.پیامرداصرلیبراه هایمداخلهعنوا م لفهدهندهبهتوسعه

اجتمراعی،اقتصرادیورایاسرتکرهدرسرهحروزهفاهنگیطقرهشدهتوسرع منهایاشارهتمامیم لفه
محیطینقشحیاتیدرتوسعهوبالندگیجامع محلیوملیدارد.زیست

 ایآموزشعالی،دانشگاهنسلچهارم،دانشگاهاجتماعی،توسع منطقه:ها کلیدواژه

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

روانشناسی،دانشررگاهوتابیترریعلررومتابیتی،دانشررکدهعلررومگرراوهعررالی،آمرروزشمرردیایتدکتررایدانشررجوی.1
اصفها ،اصفها ،ایاا 

اصفها ،اصرفها ،ایاا روانشناسی،دانشرگاهوتابیتریعلرومتابیتی،دانشکدهعلومگاوه،عالیآموزشمدیایتدانشیار.2
مسئول()نویسنده


اصفها ،اصفها ،ایاا دانشگاهروانشناسی،وتابیتیعلومدانشکدهتابیتی،علومگاوه،آموزشیمدیایتاستاد.3
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 . مقدمه 1
کنند،نقشبنیا حاکتمیایبهسمتجوام دانشطورفزایندهکهجوام اماوزیبهدرحالی
گرادد.تامیباجسرته،ایومحلریمنطقهخصوصمسائلبه،هادرمسائلاجتماعیدانشگاه
اندوشردههاباایرشدوتوسع جوام ازم سساتفاعیبهم سساتاصرلیتبدیلدانشگاه
(.1،8181)کای،ما،وچنشدهاستعنوا موتورنوآوریتعایفهابهنقشآ 

شماربههایدنیایجدیددرسطحجهانی،ملیومحلیازویژگی«2توسعهآموزشعالی»
ای،درهایمدر بایردبتواننردضرمنتکامرلمنطقرهدانشگاه،روازاین.(0134رود)ثمای،می

کرراد اینقررشخررودرادرهماهنررگطورفزاینرردهداشررتهباشررندوبررهرقابررتجهررانیح ررور
ایهایمنطقررهاسررتااتژیهرراینرروآوریوتوسررعهٔآفاینررا دولترریوخصوصرریدرفعالیتنقش
(.3،8102منرورایجادیکچارچوبسازمانیمساعدایفانمایند)جونکازوهمکارا به

سالگذشتهبهدلیلارتباطجدیدبین81هادرطی(نقشدانشگاه8104)4بهاعتقادسینگ
نقرشچهرارممنزلرهٔاینتحولبه.یافتهاستایتحولمنطقههٔهایآموزشعالیوتوسعسیاست

ای،نروآوریای،مشرارکتمنطقرهمنطقرهباخدماتاجتماعی،توسرعهٔاستوهاباایدانشگاه
(.0011)دولتریوهمکرارا ،ای،کارآفاینیدانشگاهیومشارکتاجتماعیتأکیردداردمنطقه
توجهیدانشگاهبهمسئولیتاجتماعیدرهایرکازابعرادآ بیمعتقداست(8107)5واالیس

هرایاخلقریوآموزشفقردا هوشرمندی،فقردا ،ازجملره؛ایجیمخراببرهدنبرالداردنت
گوییبهاجتماع،نبروددموکااسریپاسخعدمپژوهشمبتنیبانیازاجتماعی،فقدا شهاوندی،

هایبازارکاروفقادراقداماتمحیطزیستیکهبسریاریازایرنمرواردوشفافیت،سوءاستفاده
تفراوتیبرهمسرئولیتاجتمراعیدانشرگاهیا مشاهدهاسرتوناشریازبیقابلدرجامعهایاا 

هانسرلباتوجهبرهترأثیادانشرگاه،(؛بنابااین0132هست)باادرا حقیا،نورشاهی،وروشن،
ای،اینپژوهشهدفمندبهدنبالبارسیابعادوتردوینچهارمدرتوسع جوام محلیومنطقه

هایایاا است.ارمباایدانشگاهالگویدانشگاهنسلچه
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ...  چهارمنسل 

 . مبانی نظری 2
شدهاست.گفتما صورتسهواخیاًاچهارنسلتوصیفتحوالتدانشگاهیجها پیشاوبه

ایومحلیدانشاسرتومأموریرتنسلچهارمکهدرحالظهوراستنسلآفاینشمنطقه
نشجدیردمتناسرببرامسرائلدانشگاهمعطوفبهتوانمندکاد منطقه،نوآوریوآفاینشدا

شرد درکندونوعیجهانیایکمکعلمیمیبهتوسع پایدارمحلیومنطقه.منطقهاست
هرایهاوچالشهاومسرئلهنماید.بانام درسیخودرامعطوفبرهحافرهخانهراتسهیلمی

شگاهتوجهکندودرمجموعبهمسئولیتاجتماعیدانایومحلیمیبشایواجتماعی،منطقه
هایچهارنسلدانشگاهیازمنراهدف،(.ویژگی015-0135،001فااستخواه،نماید)می

شدهاست.ارائه(0)نقش،خاوجی،زبا ،سازما ومدیایتدرجدولشمارهٔ
 

 . مقایسه چهار نسل دانشگاهی3جدول

 منظر
دانشگاه نسل 

 اول
 چهارمدانشگاه نسل  دانشگاه نسل سوم دانشگاه نسل دوم

آموزشوپژوهشآموزشهدف
آموزش،پژوهشودانش

باداریازچگونهبهاه
هاآ 

آموزشوپژوهش،تحقیقو
توسعهونوآوری،استفادهاز

وتوسعهاقتصادیفعاالنهدانش،

نقش
دفاعاز
حقیقت

کمکبهتوسع اقتصادمحلیافزودهخلقارزشکشفطبیعت

ایحافهخاوجی
بعلوههاایحافه

دانشمندا 
وها،دانشمندا ایحافه

کارآفاینا 

ها،دانشمندا ،ایحافه
ایکارآفاینا واقتصادمنطقه

رقابتی
چندزبانه)ملیوانگلیسی(انگلیسیهایملیزبا التینزبا 

سازما 
دانشکده،
کالج

-م سساتدانشگاهیدانشکده

ایمدیاا حافهتوسطدانشگاهیا توسطمقاماتمدیایت
ایوکارشناسا مدیاا حافه

محلی

(2،8107وهمکارا ؛کوتز1،8113)منب :ویسما
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ایدرمردار علمریومنطقهعنوا عاملمه درتوسعهٔهابهنقشروبهرشددانشگاه
شرفائییرامولو،هایاخیااهمیتزیرادیپیرداکادهاسرت.گذاریدرسالاسنادسیاست

مسررئولیتاجتمرراعیدر»(درپژوهشرریبرراعنرروا 0135فاامررازقااملکرری)وابیلرری،
وضعیتموجروددانشرگاهتهراا دردرچهاربعد1،بااستفادهازمدلواالیس«هادانشگاه

دانشرگاهمسرئولبرهلحراتاجتمراعیو(0:رابارسیکادنردرابطهبامسئولیتاجتماعی
هاوشرهاوندا ایمسئوالنهومعتباحافرهآموزش(8محیطی)تأثیااتسازمانی(؛زیست

حمایررت(0و؛مرردیایتاجتمرراعیدانررش)تررأثیااتشررناختی((1)تررأثیااتآموزشرری(؛
هانشا دادکرههایپژوهشآ یکپارچهدانشگاهازتوسعهپایدار)تأثیااتاجتماعی(.یافته

بخشورضرایتزمینرٔهمسرررئولیتاجتمراعیچنردا وضعیتموجوددانشگاهتهراا در
مطلوبنیسررت.

عنروا پرژوهشبراادرا حقیراو«سازیمسئولیتاجتماعیدانشگاهدرایراا مفهوم»
سازیمسرئولیتاجتمراعیدانشرگاهدرکشرورمنرورمفهوم(استکهبه0132همکارا )

کرهمفهرومنهرادیمسرئولیتاجتمراعینتایجاینپژوهشنشرا دادکرهایاا انجامشد.
هایایاانیدردورهجنینیازطیرفتوسرعهٔهنوزدرایاا ظهورینداردودانشگاهدانشگاه

هرانرراآ ودرمواردیدرحالورودبهماحلهپایداریقااردارنرد.ازبودهدانشگاهمدنی
هاهنوزباآموزشوپژوهشبهشیوهسنتیاستواستااتژیمشخصیباایاهتمامدانشگاه

ودندارد.مسئولیتاجتماعیوج
تدوینالگوی»پژوهشیباعنوا در(0133محمدزاده،وشایفزاده)رجبیا غایب،

پذیایاجتمراعیدرآمروزشعرالیپیونددانشگاهوجامعرهمبتنریبرارویکرادمسرئولیت
پذیایاجتماعیباایجامعهشاملسهبعدنشا دادندکهپیامردهایمسئولیت«کشاورزی

سرهدهندهٔمحیطیاستکهنشا داریاقتصرادیوپایرداریزیستپایداریاجتماعی،پای
هایپایدارکشاورزی(بومپایرداردربخرشکشاورزی)زیستبعداصلیمدنرادرتوسعهٔ

وفااتاازآ کلجامعهاست.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هاتحلیلمشارکتاجتماعیدانشگاه»درپژوهشیباعنوا (0011دولتیوهمکارا )
کرهدسرتیابیبرهمشرارکتنردنشرا داد«کیدباانتراراتجامعر محلریدرجامعه؛باتأ

هایاجتماعی،افزایشکیفیرتتواندپیامدهاییازقبیلکاهشآسیباجتماعیدانشگاهمی
ها،شد تفکراکرارآفاینیدردانشرگاهزندگیشهاوندا وبهبودنیازهایبهداشتی،نهادینه

هایجامعهبهدنبالداشتهباشد.سوییآموزشبانیازکاهشبیکاریوه 
تقویرتباایسفارشی،چارچوبیآموزش»درپژوهشیباعنوا (8102یاوهمکارا )می

بیرا کادنردکره«پایردارتوسرعهدرایمنطقرهبازیگاا وعالیآموزشم سساتبینهمکاری
ایوالعمابرهکیفیرتزنردگیسراکنا منطقرههاازطایقایجادفاصتیادگیایمرادامدانشگاه

نفس،تقویرتهویرتوآمرادگیکندوباتوانمندسازیافرااد،ایجراداعتمادبرهمحلیکمکمی
هایمرادمرابراایهاوتوانمنردیتواندظافیتاندازکاروثباتشغلیمیفاهنگی،بهبودچش 

هایجدیدیباایخودایجادنمایند.هایتولیدیتقویتکندوافقفعالیت
چارچوبارزیرابیترأثیا»درپژوهشیباعنوا (8102همونینجونکازوهمکارا )

هادرمشارکتسیست نروآورینشا دادند،نقشدانشگاه«ایهادرنوآوریمنطقهدانشگاه
هاومحصوالتباارزشااستفادهازخاوجیهایاصلیخودوبتواندفااتاازمأموریتمی

هاینروآوریوتوسرعه)مناب انسانی،دانش،مهارتوفناوری(گستاشیابدودرفعالیت
نقرشایطورفزاینردهایباایایجادیکچارچوبسازمانیمساعدبههایمنطقهاستااتژی

آفاینا دولتیوخصوصیایفاکند.کاد نقشخودرادرهماهنگ
بنرورسوفریعنوا پژوهش«ایهادرتوسعٔهمنطقهآفاینیدانشگاهسازینقشزمینه»
تواننردهاازچهارطایقمیدانشگاهگارندگا اینپژوهشمعتقدنداست.ن(8103)1تجار

افزایریبرازارکرارتواننرددرمهرارتهامیدانشرگاه(0:ایتأثیاگذارباشنددرتوسع منطقه
هایتوانندبرهشربکهروزوجهانیمیدانشگاهیا بااستفادهازدانشبه(8؛مشارکتکنند
تواننددانشگاهیا رابهسرمتمشرارکتهامیدانشگاه(1؛ایکمکنمایندنوآوریمنطقه

توانندکیفیتفاآینردهایهامیدانشگاه(0و؛هاحمایتکنندایسوقدهندوازآ منطقه
هایجمعیایجادکنند.راباالبباندونوآوریایاستااتژینوآوریمنطقه

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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وکارآفاینیباعالیآموزشتأثیا»درپژوهشیباعنوا (8103)1پاتوکاستاووهمکارا 
هاینوینونوآورهایپیشاوازطایقارائ آموزشدانشگاهندکهنشا داد«نوآوریاکوسیست 

مبتنیباایجادمهارتکارآفاینیدردانشجویا ،سه مهمریدرحرلمشرکلتاقتصرادی
ازطایرقهمکراریبراوکننردهایاجتماعییادمیعنوا سامایههابهایدارندوازآ منطقه

کنند.یوتوسع اقتصادیبازیمیجوام محلینقشمهمیدرکارآفاینیاجتماع
اقتصرادی،رشرد»باعنروا (نیزدرپژوهشخود8181)2ازسویدیگاالوپادوهمکارا 

سرامایهتوسرعهٔ،«محروردانشاقتصرادپیامدهای:انسانیسامایهگیایشکلواناژیمصاف
وریتخصصریوخلقیرتافراادازطایرقفااینرد،بهاهانسانیراشاملافزایشدانش،مهارت

هاآموزشعالیباارائهدانرشومهرارتتخصصریتشکیلسامایهانسانیدانستند.بهاعتقادآ 
کنند.ایومحلیایفامیانسانیمنطقهنقشمهمیدرتوسعهورف نیازهایسامایهٔ

دهردکرهپدیردهنسرلچهرارمحاضرانشرا میمقالرهٔهاچندکوتاهباپیشینهٔماوری
دانشگاهیموضوعینووتازهدرآموزشعالیهستکرهبراتوجرهبرهماهیرتآ وتوجره

ایومحلیدرتوسع پایرداردارددردهر اخیراهابهمسائلمنطقهخاصیکهایندانشگاه
هانسرلیقاارگافتهاست.باتوجهبهتأثیادانشرگاهپادازا داخلیوخارجموردتوجهنرایه

چهررارمدرتحرروالتاجتمرراعی،اقتصررادی،فاهنگرریورشرردوتوسررع جوامرر محلرریو
هایدانشگاهبهدنبالشناساییابعادوم لفهزیاهایای،پژوهشگاا ازطایقس المنطقه

نسلچهارموتدوینالگویآ بودند.
شدهاست؟هاییتشکیلپدیدهمحوریدانشگاهنسلچهارمازچهم لفه(0
اند؟شاایطعّلیباایایجاددانشگاهنسلچهارمکدم(8
اند؟ایدانشگاهنسلچهارمکدمشاایطزمینه(1
اند؟کدمگادانشگاهنسلچهارمعواملمداخله(0
اند؟راهبادهایرسید بهدانشگاهنسلچهارمکدم(7
اند؟نتایجوپیامدهایدانشگاهنسلچهارمکدم(4

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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گا،راهبادهاوپیامدهادرای،عواملمداخلهپدیدهمحوری،شاایطزمینهشاایطعّلی،
شدهاست.(ارائه0)شمارٔهقالبالگویپارادایمیدرشکل











 . الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین3شکل 
(0133)منب :فااستخواه،

 
 شناسی  . روش3

انجرامشردهبنیراددادهکارگیایراهبرادنرایرهٔحاضادرچارچوبرویکادکیفیوبابهپژوهش
نراا حوزهآموزشعالیودانشگاهیا اسرتجامعهآماریشاملمتخصصا وصاحباست

ایکهاطلعاتغنیدرمورداهدافتحقیقدارند،ازمنروردستاسیبهنمونهدراینپژوهشبه
هررایالزمازطایررقمصرراحبهایاسررتفادهشررد.دادهگیایهدفمنرردزنجیرراهروشنمونرره

وترارسرید برهاشرباعنررایادامرهیافرت.شدآورینراجم احبص87ساختاریافتهبانیمه
بهاشباعنرایرسیداماباایحصولاطمینرا سرهمصراحبهدیگرانیرز88هادرمصاحبهٔداده

پژوهشبرااسراسنرایرهانجامگافت.س االتمصاحبهپسازبارسیمبانینرایوپیشینهٔ
شردههایضبطنرابارسریشرد.مصراحبهتوسطپنجصاحبورواییآ شدبنیادطااحیداده

افرزارهرابرااسرتفادهازنامبنیادکدگذاریشد.تحلیلدادهداردادهوبااساسطا نراممکتوب
(.در0133وبررااسرراسطررا اشررتااوسوکرروربینانجررامگافررت)فااسررتخواه،

کداولیهشناساییشدودرادامره117صفحهمصاحبه،تعداد52کدگذاریبازپسازپاالیش

 شاایطعّلی

 ایشاایطمداخله ایشاایطزمینه

 پدیدهمحوری

 راهبادها

 پیامدها
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هایطبقرهقراارگافرتوبراایهراطبقرهعنروانیانتخرابشرد.مقولره84کدهایمشابهدر
درکدگرذاریدرنهایرت،آمدهازکدگذاریبازباه مقایسه،تاکیربوادغرامشردندودستبه

هاکیربوبهبرودمقولرهانتخابیپسازماوروبازاندیشیدرکدگذاریبازومحوری،فاآینردتا
بنردیمناسربادامررهیافررت.هاتارسید بهیکنرراممقولهبندیمقولهصورتگافتودسته

.شداصلیاستخااجوالگویکلیارائههایفاعیوها،مقولهسرپسبااساسمشابهت
اسرتفادهازهاپسازهماهنگیبااسراتیدراهنمراومشراورومنروراطمینا ازاعتباریافتهبه

منرورنراا ،رواییس االتمصاحبهموردتأییردقراارگافرت.برهنرااتمتخصصا وصاحب
هاازمعیارهرایاعتبارسرنجیها،مقوالتوشبک روابطآ حصولاطمینا بیشتاازاعتبارداده

مقروالتاسرتنباطشرده،2،روایریمحتروایی1هراسوسازی،قابلیرتاطمینرا دردادهکیفیسه
هایویافترههااعتباردادهاطمینا ازوماورهمتااستفادهشد.باای4،قابلیتانتقال3تأییدپذیای

بندیاطلعراتبردو سرازیودسرتهها،خلصهپژوهش،علوهبامطالعهمکار،مقایسهداده
دراختیاراساتیدراهنمراومشراورقراارگافرت.پژوهشها،فاایندانجاماعمالتغییااتدرداده
شوندگا قاارگافرتتراآمدهدراختیارمصاحبهدستهایپژوهشنتایجبهباایتأییدپذیاییافته

هایآنرا رادربرارمموضروعپرژوهشاینکهمحققاطمینا کسبکندکهتوانستهاستدیدهگاه
هایسرتفادهازمنراب بیشرتابراایتأییردیافترهمنرورابه،تحتپوششقااردهد.ازسویدیگا
کاررفتهوبارسریمنرورفااه کاد نقدیدربارهشیوهبهحاصلازمصاحبه،ازفنماورهمتابه

نفامتخصرصحوزمآموزشعالیوآگراهپنجهااستفادهشد.دراینراستاازنتایجوصحتآ 
علوه،برههانراخواهیشرد.تراتحلیرلدادهبهموضوع،دربارمصرحتپرژوهشازگرادآوری

شردازدرسرتیدر نمیشروندگا بهاگادرمواردیابهاماتیوجودداشرتیرامنررورمصاحبه
شد.سازیمیطایقتماستلفنیشفاف

 های پژوهش . یافته4
مساختاریافتهانجانیمهنفاازاساتیدوخباگا آموزشعالیمصاحبه87ٔدراینپژوهشبا

گادد.(ارائهمی8)هادرجدولشمارهٔشدکهمشخصاتآ 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 شوندگان های مصاحبه . ویژگی5جدول 

 جنسیت زمینه تخصصی مرتبه علمی/مسئولیت سازمانی ردیف
ماددارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالیعلمیدانشگاهتابیتمدرسع وهیئت0
ماددارایسابقهپژوهشیماتبط-عالیآموزشعلمیدانشگاهشیاازع وهیئت8

علمیموسسهپژوهشوع وهیئت1
ماددارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالیریزیآموزشعالیبانامه

علمیدانشگاهآزاداسلمیع وهیئت0
ز دارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالیواحداصفها )خوراسگا (

آزاداسلمیعلمیدانشگاهع وهیئت7
ماددارایسابقهپژوهشیماتبط–آموزشعالیواحدکاج

علمیدانشگاهآزاداسلمیع وهیئت4
ماددارایسابقهپژوهشیماتبطساری

پژوهشکدهمطالعاتعلمیع وهیئت5
فاهنگیواجتماعی

دارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالی
ماددرزمینٔهارتباطآموزشعالیوجامعه

ماددارایسابقهپژوهشیماتبطعلمیدانشگاهتابیتمدرسع وهیئت2
ماددارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالیعلمیدانشگاهعلمهطباطباییع وهیئت3
ماددارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالیعلمیدانشگاهارومیهع وهیئت01

اسلمیعلمیدانشگاهآزادع وهیئت00
ماددارایسابقهپژوهشیماتبطواحداصفها )خوراسگا (

ماددارایسابقهپژوهشیماتبط–آموزشعالیعلمیدانشگاهصنعتیشایفع وهیئت08

علمیورئیسم سسهپژوهشع وهیئت01
ریزیآموزشعالیوبانامه

دارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالی
ز آموزشعالیوجامعهدرزمینٔهارتباط

علمیموسسهپژوهشوع وهیئت00
ریزیآموزشعالیبانامه

دارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالی
ماددرزمینٔهارتباطآموزشعالیوجامعه

مادآموزشعالیعلمیدانشگاهارومیهع وهیئت07
مادماتبطدارایسابقهپژوهشیعلمیدانشگاهشیاازع وهیئت04

دارایسابقهپژوهشیماتبط–آموزشعالیعلمیدانشگاهعلمهطباطباییع وهیئت05
ماددرزمینٔهارتباطآموزشعالیوجامعه

ماددارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالیعلمیدانشگاهشیاازع وهیئت02

علمیدانشگاهآزاداسلمیع وهیئت03
مادسابقهپژوهشیماتبطدارایواحدرشت

مادآموزشعالیعلمیدانشگاهاصفها ع وهیئت81
ماددارایسابقهپژوهشیماتبطعلمیدانشگاهاصفها ع وهیئت80
ماددارایسابقهپژوهشیماتبطعلمیدانشگاهتهاا ع وهیئت88
مادپژوهشیماتبطدارایسابقه–آموزشعالیعلمیدانشگاهکاشا ع وهیئت81
ماددارایسابقهپژوهشیماتبطعلمیدانشگاهشهاکادع وهیئت80

علمیدانشگاهآزاداسلمیع وهیئت87
ز دارایسابقهپژوهشیماتبط-آموزشعالیواحدشهاکاد
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وگوییبهس االتپژوهشواقعیوپاسخباایدستیابیبهنرایهباآمدهازبافتوزمینهٔ
هاوابعرراددانشررگاهنسررلچهررارمازدیرردگاهمتخصصررا ومنروراحصررایم لفررهبرره

بیرا نترایج،ضرمنازطا اشتااوسوکوربیناسرتفادهشردکرهحوزهنراا اینصاحب
:گاددبنیادبههمااهالگویتجسمیآ تشایحمیعناصامدلبااساسنرایهداده

 شده است؟ هایی تشکیل چهارم از چه مؤلفهسؤال اول: پدیده محوری دانشگاه نسل 
پدیدهاصلیفاآیندموردمطالعهدراینپژوهشداراییركمقولهاصلیبهنامدانشرگاه

استکهخلصرهکردهایبرازومفراهی مابوطرهبرهآ در«آفاینگاایارزشمسئولیت»
(آمدهاست.1)جدولشمارهٔ

 
گرای  مسئولیت»در مقوله اصلی  کدگذاری باز، محوری و انتخابی پدیده محوریآمده از  دست های به . مقوله1جدول 

ین ارزش  «آفر

های سطح  مقوله کدهای اولیه
درصد  فراوانی اول

 فراوانی
مقولۀ 

 سطح دوم
دانشگاهنقشاساسیدر.آگاهیوعقلنیتاستدانشگاهمولد 

استپایگاهیوتحوالتاجتماعیوسیاسیجامعهباعهدهدارد
بخشی،نگاهیمسئوالنهبهمسائلاجتماعی،ارزندهباایآگاهی

هایاجتماعی،نرارتگوییبهنیازهایمخاطبا ،خلقارزشپاسخ
اندیشیدرمسائلوجمعی،ماوجهنجارهایفاهنگشهاوندی،چاره

هایگاا،حمایتازبنیا هایاجتماعی،دانشگاهمسئولیتچالش
.گایطالبهمعنوی،آگاهیبخشیوم

بازیگاوتأثیاگذار
درتحوالت
اجتماعی

05 42
تعالی
حیات
اجتماعی

بالندگیاجتماعی 00 74

هاوتعاملسازندهبااجتماع،ایجاددانشتغییادهنده،کشففاصت
اندیشیهاینوازطایقتعاملتاجتماعی،شناساییوچارهطا 

گااییوتکثاگاایی،کنشگایتنوعمسائلپیویدهاجتماعی،حمایتاز
دهیاجتماعباهمکاریتأثیاگذارا محلی،تشکیلاجتماعی،سازما 

ایپادازا منطقهپاوریباح وردانشگاهیا وایدههایایدهاتاق

خلقجوام 
یادگیانده 07 41

خلقیت
آفاینیفاصتتعاملی

تعاملدوسویه
اجتماع-دانشگاه

01 78

باور،کنشگایوتوسعهآزاداندیشی،روحیهانتقادی،آگاهیارتقاءو
روحیهفاایندیوآفاینی،توسعهآگاهیعلمیوفاهنگی،توسعهٔنقش
رویکادهایگاایانه،توسعهٔهایآیندهافزایی،تقویتوتوسعهتواناییه 

،توسعهجامعهدانش محور،افزایشسطحآگاهیاجتماعی،نوگاایا  
.ایفاارشتهتوسعهدانش

دانشگاه
دهندهوتوسعه
گشاگاه

07 41 توسعه
کنشگایمثبتدرنگای

جامعه 01 78

یابی،پاورشنسلنووپیشگامدرخلقدانش،پاسشگایومسئله
هایمبتکاانهتولیددانش،دستاسیبهمناب اطلعاتیمتنوع،سبک
دانش،جذبوروزکاد بازاندیشیدردانش،یادگیایمستماوبه

باداریازدانشپیشافته،آفاینشدانشجدیدمتناسببامسائلبهاه
منطقه،تاکیبدانشضمنیفاهنگی،اجتماعیومحلیبادانشآشکار،

گذاریتسهی ونشادانش،انتشارالکتاونیکیتولیداتعلمی،اشتاا 
.دردانشجهانی،پیویدگیسازوارشونده

نوآوریدرخلق
دانش 08 02

آفاینیدانش
ای،منطقه

ملیو
المللیبین

توسعهدانش
جهانی-ایمنطقه 00 74

دانشتوانمندساز 01 01



 

 

 در علوم انسانیای  شتهر  نمیا مطالعات

00 
 تدوین الگوی دانشگاه 

 ...  چهارمنسل 

 اند؟ شرایط عّلی برای ایجاد دانشگاه نسل چهارم کدم. سؤال دوم
آفاینیوپویرایی،خرواهی،تحرولعواملعّلیدراینپژوهشبیرانگادومقولره)تحول

دربهآ کدهایباز،مفاهی ومقوالتمابوطخلصهپذیای(استکهسازگاریوانطباق
(آمدهاست.0)جدولشمارهٔ

 ر مقوله اصلی دانشگاه چندساحتید آمده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی پدیده عّلی دست های به . مقوله4جدول 

درصد  فراوانی مقولۀ سطح اول کدهای اولیه
 فراوانی

مقولۀ 
 سطح دوم

گسررتاشتقاضرراهایاجتمرراعیازنرررامآمرروزشعررالی،تغییررانگرراشاجتمرراعبرره
هایدانشگاهی،نیازجامعهبهدانشوفناوریروزآمد،تعهرداخرلقدانشرگاهمأموریت
العمابراایآفاینییادگیایمنعطرفومراداماجتماع،ایجادوفاصتجانبهٔهمهءبهارتقا
عنوا انسانیجامعه،نیازجامعهبهدانشجهتخلقآیندهمطلروب،دانشرگاهبرهسامایهٔ

کانو اصلیتابیتنیاویانسرانیمتخصرصومراها،بهبروداوضراعوشراایطملریو
هایجهرانی،خلرقتوپیشرافتایوملیهمسوبراتحروالمحلی،ایجادتحولمنطقه

هایعلمی،کمرکبرهتحروالتاقتصرادیایمطلوبباتوسعهوصنای وپیشافتآینده
فعال،روزآمدونوآفاینمبتنیبادانشوفناوری دانشگاه .هاینوین،

جامع پویاوبالنده 00 74

ول
تح


ول
تح
یو

واه
خ


نی
فای
آ



تقاضاهاینوپدید 02 58

نوینهایمأموریت
دانشگاهی 03 54

المللریهایاجتماعمحلری،ملریوبیندانشگاههوشمندوپویابادرنراگافتناولویت
سرازگاریخرلقوانتقرادیبراتحروالتروز.کندهایشرابازتعایفمیدائ مأموریت

هررایکنشرریبرراتحرروالتاجتمرراعی،کسرربمهارتگررایوه دنیررا،تعامررل،کررنش
هرراومسررائلاجتمرراعینوپدیررد،نگرراهتیزبینانررهدانشررگاهیجهررتمواجهررهبررهچالش

تحروالتدانشرگاهیبراهمسروبرود المللی،ای،ملیوبیندانشگاهبهتحوالتمنطقه
ییبوم،شناسرراپررذیایبرراتحرروالتزیسررتنیازهرراومقت رریاتاجتمرراعی،انطباق

هایتغییاوتحولمحیطیوارائرهبرازخوردمناسربوهوشرمندانهبرهآ ،تنروع،پیشاا 
هرایتغییاپرذیا،ایجراددانشرگاهیبانردهدرمحیطتوسعهوطااحریراهبادهرایپریش

شرد پرذیایجهرتمواجهرههوشمندوفهی جهتمدیایتتغییااتتأثیاگذار،انعطاف
زایندههافباتغییااتپاشتابوپیویدگی

کنشگایبهتحوالت
المللیایوبینمنطقه 3 14

باق
انط
یو

گار
ساز

ی،
ویای

پ


ای
پذی



گوییسای وپاسخ
مناسببهنیازهای

جامعه
04 40

شناساییو
العملبهعکس
هاوتهدیدهایفاصت

فااسازمانی
2 18

شوندگا :نمونهنرااتمصاحبه
المللریوجهرانیگرامپایتحروالتبیناجتماعاماوزینیازمندبهدانشروزآمدونوینداردتابتواندپابره»:08شوندهکدمصاحبه

العمابراایسرامایهانسرانیسازییکیرادگیایمنعطرفومرادامآفاینیوزمینهباداردواینوظیفهدانشگاهنسلچهارماستتابافاصت
«.اعگادداجتمجانبهٔهمهءجامعه،باعثارتقا

اجتماعیازنرامآموزشعرالیهایگافتهدرجوام مختلف،تقاضاباتوجهبهتحوالتوتغییااتصورت»:80شوندهکدمصاحبه
ایراهرایترازهگوییبهتقاضاهایجدیردبایردمأموریتتاازقبلشدهاست.دانشگاهنسلچهارمباایپاسخبیشتاونوعتقاضاهامتفاوت

«.طااحینمایدباایخود
هاینسلچهارمسازگاریخلقبراتحروالتروزدنیرااسرت.دانشرگاهیکرهبراتاینمهارتدانشگاهمه »:3شوندهکدمصاحبه

«.کندهاومسائلاجتماعینوپدیدطااحیمیشد باچالشهوشیاریکاملراهبادهاییعملیجهتمواجه

 اند؟ ای دانشگاه نسل چهارم کدم شرایط زمینه .سؤال سوم
گرذاریتخصصریومشری)خطایدرایرنپرژوهششراملسرهم لفرهٔشاایطزمینره

آفاین(استکهبههمرااهکردهایبراز،ای،فاهنگنوآوریمسئوالنهوساختارتحولحافه
اند.(آوردهشده7)درجدولشمارهٔبهآ مفاهی ومقوالتمابوط
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در مقوله اصلی  ای آمده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی شرایط زمینه دست های به . مقوله2جدول 
ین ای، فرهنگ نوآوری مسئوالنه و ساختار تحول گذاری تخصصی و حرفه مشی خط»  «آفر

درصد  فراوانی مقولۀ سطح اول کدهای اولیه
 فراوانی

مقولۀ سطح 
 دوم

ای،توجهبهمتناسبباتوسع منطقهانداز،مأموریتواهدافتدوینچش 
ای،رویکادرهبایتوسعهمنطقه،کاهشنهادهایآمایشمنطقه

ای،نگاهبهآیندهدرگذاریمنطقهگذاریفاادستیوتسهیلسیاستسیاست
آفاینیدردستاسیبهعدالتآموزشعالی،گذاری،باابایفاصتسیاست

ای،تصمیماتتوسعهمنطقهاستانداردسازیف اهایآموزشیمتناسببا
گیانده،تشکیلها،کاهشمااج تصمی غیاسیاسیدرتدوینمأموریت

ای،تشکیلدفتاحمایتازهاییادگیایحافههایعلمیوگاوهانجمن
ای.ایدهپادازا دانشگاهیومنطقه

گذاریومعیارسیاست
سازیتحولی 07 41

نگایآینده
مبتنیبا

پژوهیآینده

اندازوچش 
هایمأموریت

ایبااساستوسعه
اینیازهایمنطقه

05 42

اصل شیوهحکماانی
گیایوساختارتصمی  00 74

پاوری،ایجادرویکادچاخهتعاملیبیندانشگاهوصنعت،رویکادایده
هایکاربادیبیناساتیدوسازی،تاویجپژوهشکارآفاینیوتجاری

ایدرفاایندپژوهشوتحقیق،حمایتازدرگیاسازینخبگا منطقهدانشجویا ،
ای،ح ورم ثانیاوهایکلیدی،بانفوذوهایعلمی،تخصصیوحافهانجمن

ریزی،همزیستیدانشگاهونهادهایگیایوبانامهایدرتصمی نخبهمنطقه
یوگیاندهاجتماعی،رویکادتعاملیومشارکتیبانهادهایمدنتصمی 

ایو...(،استقبالازمشارکتها،اجتماعاتمحلههایغیادولتی)سمنسازما 
.عنوا یکمأموریتاصلیسازیبهنخبگا محلیدرتصمی 

مشارکتمحیطی 00 00

متعهدو
درگیابا

مسائلجامعه

ایباتعاملحافه
اینخبگا منطقه 5 82

تبادلدانشوبینش
بیندانشگاهوجامعه 08 02

انسانی،فاهنگنوآوریوخلقیت،سامایهٔدهندهٔبهبوددهندهوتوسعه
فاهنگیادگیاندهویاددهنده،توجهبهآزادیتفکاوعمل،تحملوتعامل

پذیاوکارگیایتجاربباتا،انعطافهاینو،بهبانواندیشا ،پذیاشایده
گاا)تحولفکایوتحولتماکززدا،خطاپذیایوتحملابهام،تحول

.آفایناجتماعی(وتعالیگاا،فاصت

فاهنگنوآفاین 01 78
فاهنگ

آفاینوتحول
دهندهتوسعه

پذیافاهنگریسک 2 18

فاهنگرشددهنده 08 02

سازمانی،تفکاوری،هویتگشا،سیست پاداشوبهاهتقاضامحور،مسئله
ریزیراهبادی،فاهنگتعاملوتفکاسیستمی،فاهنگکارآفاین،بانامه
هایگو،فاهنگپژوهشوکارتیمی،فاهنگپاسخگیایمشارکتیتصمی 

اینوآورانههمسوباتحوالتمنطقه

مسئلهمحورومسئله
گشا 80 20 پذیامسئولیت

گوییوپاسخ
گوپاسخاجتماعی 05 42

جومشارکت 08 02

کارگیایفناوریاطلعاتوارتباطات،گا،بهزندهوپویا،تحلیل
خودکنتالوخودتنری ،خودراهبا،بازخورددهندهودهنده،خودسازما 

آمیزقدرت،زا،گادشمسالمتبازخوردگیانده،خودتنریمیپویاودرو 
.ایجادفاصتخودتأملیباایدانشجویا ،اساتیدوکارکنا 

ساختارهوشمندو
انطباقپذیا 3 14 ساختارخود

دهندهتوسعه
و
کنندههدایت

هوشیارساختارآگاهو 00 00
گاوساختارهدایت

کنندهتعدیل 5 82
گا،مقاراتزداییوتوسع تطابقبامحیط،پویاوچاال ،قوانینتسهیل

اختیارات،تعاملخلقوآزادباف ایاجتماعی،تفکیکوتوسعهافقی
گیایازپایینبهباالو)مسطح(،کاهشرسمیتوتماکز،چاخ تصمی 

کنندهشاایطدستاسیبهاطلعاتموردنیاز،ایجادروابطتسهیلافقی،
صمیمانهوغیارسمی،تعاملتحولیباف ایدرونیوبیاونی،قوانین

.منعطف،سیالونامدو 

ساختارتسهیلگا 02 58
ساختار

سازگارشونده
فعال

دهندهشتاب 00 74

ساختارکاوشگا 2 18

شوندگا :مصاحبهنمونهنراات
ایودرراسرتایتوسرع هاینسلچهارمبایدهمسروبراآمرایشمنطقرهگذاریدانشگاهسیاست»:4شوندهکدمصاحبه

«.پذیاباشدایباشدونسبتبهمنطقهومحلخودمسئولیتمنطقه
گوینیازهرایجامعرهتقاضرامحوروپاسرخهاینسرلچهرارمبایردگذاریدردانشرگاهرویکادسیاست»:08شوندهکدمصاحبه

«.ایاستگذاریمنطقهگذاریفاادستیوتسهیلسیاستشد اینرویکادکاهشنهادهایسیاستباشد.الزمهاجاایی
نفعا وافاادکلیردیگذاریدانشگاهنسلچهارممتماکزبامشارکتوتعاملکلیهذیسیاست»:81شوندهکدمصاحبه

باشندکهحسبتشخیصرئریسشرورایدانشرگاهایرنافراادگاا ،تجار،معتمدینمحلیمقاماتمحلیمیجامعهازصنعت
«.شودهااستفادهمیگذاریتخصصی،ازظافیتآ هایکل دانشگاهنهدرسیاستگذاریشوندودرسیاستشناساییمی



 

 

 در علوم انسانیای  شتهر  نمیا مطالعات

00 
 تدوین الگوی دانشگاه 

 ...  چهارمنسل 

 اند؟ گر دانشگاه نسل چهارم کدم عوامل مداخله .سؤال چهارم
هایمررالیایررنپررژوهشدومقولررهاسررتقللدانشررگاهیوآزادیعلمرریومرردلدر
بهآ گابههمااهکدهایباز،مفاهی ومقوالتمابوطعنوا شاایطمداخلهدهندهبهتوسعه

(آمدهاست.4)درجدولشمارهٔ
 

 گر مداخلهآمده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی شرایط  دست های به . مقوله6جدول 

درصد  فراوانی مقولۀ سطح اول کدهای اولیه
 فراوانی

مقولۀ سطح 
 دوم

مقوله 
 اصلی

)خوشه 
 ای( مقوله

هایسرراختاری،آزادیآزادیعمررلدرطااحرریمرردل
هرایدانشرگاهی،اسرتقللعملدرطااحیمأموریت

علمیومررالی،اسررتقللدرجررذباع ررایهیئررت
اجاایررری،تررردوینهاینامرررهدانشرررجو،تررردوینآیین

هایارزشیابی،ارتقا،تشرویقوتنبیره،تردویننامهآیین
ها،هایارزیابیکیفیتوبهبودروششاخص

خودگادانیدرطااحیساختار 07 41

مدیایت
خودگادا 

استقلل
دانشگاهی
وآزادی
علمی

خودگادانیدرتدوین
ها،اهدافومناب مأموریت 08 02

تدوینقوانینوخودگادانیدر
هانامهآیین 3 14

آزادیدرتحقیقوپژوهش،آزادیدرتولیددانرش،آزادیدر
انتقررال،ترراویجوارائررهدانررش،آزادیدرانتخررابمنرراب و

هایتدریس،آزادیدرچاپونشامقاالتوکترب،روش
هایآزادیدردستاسریبررهاطلعرات،آزادیدرع ررویت

آزادیواختیارباایمشارکتبرامااکرزهایعلمی،اجتماع
علمیدرسطحجها ،مالکیرتفکرایومعنروی،آزادانره

نقدوبارسینرایاتبپادازند،آزادانهدسرتبرهانقرلببه
وفکایوعلمیبزنند،مشارکتنقادانرهدرفااینردیراددهی

.یادگیای،آزادسازیاجتماععلمی

ریزیومدیایتدانشبانامه 03 54

دیدرآزا
تولیداندیشه،
دانشو
فناوری

کادمیک خودگادانیآ 05 42

توسعهگفتمانی 01 78

هررایمادمرریالمللرری،کمکهررایبینجررذبکمک
)اوقرراف،خیرراینو...(،تسررهیلتبررانکی،بخررش

التحصریل دولت)اعتباربااساستعدادفارغ/عمومی
.هایدانشجوییشاغل(،شهایه

مناب مالیتعددوتکثا 02 58 تعاملخلق
دانشگاهبا
دنیایکار،
صنعتو
فناوری

هایمدل
مالی
دهندهتوسعه

هایعمومیودولتیحمایت 5 82

عملیاتوعقدقااردادهایپژوهشی،ارائهخردماتآموزشریو
انردازیپژوهشی،تولیداتدانشرگاهی،منراب اختصاصری،راه

سرازیتحقیقراتیوفنری،تجاریهایخدماتعلمری،شاکت
.هایآموزشی،پژوهشیوخدماتبانامه

کارآفاینیاجتماعی 00 74
آفاینیارزش

وریدانشبهاهدانش 04 40

شوندگا :نمونهنرااتمصاحبه
رشرتهتدریسریعلمیبایددرچرارچوبعلمیبایدآزادیعلمیداشتهباشندوهاع وهیئتاع ایهیئت»:0شوندهکدمصاحبه

«.هایعلمیشاکتنمایدگیایسیاسیبتوانددرنشستدورازجهتدهدوبهخودبتواندمانورعلمی
هاینسلچهارمتوسع جامعهمحلیاستکهشاطرسید بهایرنهردف،اسرتقللیکیازاهدافدانشگاه»:5شوندهکدمصاحبه

هرایدانشرگاهتواننرددرراسرتایتردوینمأموریتیاسرتقللنداشرتهباشرندنمیگذارهادربعدسیاسرتدانشگاهیهست.اگادانشگاه
«.گیاینمایندوزمینهتوسع منطق خودرافااه نمایندصورتآزادانهتصمی به

فترار،گفترار،عنوا پیشاا جامعهبایداستقللداشتهباشند.استقللدرآزادیرهاینسلچهارمبهدانشگاه»:3شوندهکدمصاحبه
کادمیکحتمًادرجهتاستقللمالیومناب مستقلمالینیزبایدتلشکند.هاچره فکاکاد واندیشید وعلوهبااستقللوآزادیآ

«.عنوا پیشاا جامعهعملنمایدتواندبهوظایفخودبهوابستگیمالیدانشگاهبهمناب دولتیکمتاباشد،دانشگاهبهتامی
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 اند؟ سؤال پنجم: راهبردهای رسیدن به دانشگاه نسل چهارم کدم
دررابطهباپدیدهاصلیکهدراینپژوهرششراملسهمقولر رهبرایراهبادهاواقداماتویژه
دهندهآموزشریودرسریتوسرعهایسامایهانسانیوبانامرههایحافهمسئوالنه،توسعهشایستگی

 (آمدهاست.5)مفاهی ومقوالتمابوطبهآ درجدولشمارهٔبههمااهکدهایباز،کهباشندمی
 

 آمده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تعامالت و راهبردهای کنش دست های به . مقوله7جدول 

درصد  فراوانی مقولۀ سطح اول کدهای اولیه
 فراوانی

مقولۀ 
 سطح دوم

 مقوله اصلی
 ای( )خوشه مقوله

نگا،دارایکاریزما،نوآور،نوآفاینوخلق،دورانردیشوآینرده
کننردهخواه،تاغیبپذیاوتحولبینشوهوشسازمانی،ریسک

گاه،خودتنری وخودسرازما وانگیزه ده،مابریوبخش،خودآ
.گایراهبادیتفکاوهدایتممشاور،

هایتوسع قابلیت
فادیمدیایت 00 74

مدیایتو
پویارهبای

رهبایمسئوالنه

توجهوتوسعه
فااشناخت 01 01

جانشینپاوری 3 14
ها،توجهبرهتوانمندسرازیتغییادرقلماو/دامنهومسئولیت

هایارتباطی،توجرهافااد،توجهبهمناف تیمی،توسعهشبکه
کیرردبررارهبررایدانررش،ایجررادبررهشرربکه هایدانررش،تأ

دانشجویا ،شناساییافاادخلقوشورونشاطدراساتیدو
ای،استفادهازتجاربگذشرتهپادازدانشگاهیومنطقهایده

.ایمطلوبوامکاناتموجودباایخلقآینده

پاورشنیاویکار
منعطف 01 78

خلق
راهبادهای

ریزیتعاملیبانامهنوین 00 00

پذیایاجتماعی،متعهدرعایتحقوقشهاوندی،مسئولیت
بهتوسعهفادیوگاوهی،تعهردسرازمانی،شروروشروق،

ای،هویرتای،متعهدبهتوسعهحافهمتعهدبهاخلقحافه
ای،تعهدبهتوسعهیادگیایفادیواجتماعی،متعهردحافه

بهتوسعهوتسهی دانرش،رعایرتهنجارهرایاخلقریدر
پادازیواجاایآ ،پایبندیبهاخلقپرژوهشدربرینایده

.آفاینیاساتیدودانشجویا درتمامیمااحلدانش

متعهدبهجامعه 02 58

توسعه
نگاش
ایحافه

توسعه
هایشایستگی

ایسامایهحافه
انسانی

ایتوسعهاخلقحافه 00 74

تعهدسازمانی 05 42

ایهاینوینآموزشویادگیای،دانشحافهآشناییبانرایه
هاینرروینتحلیررلپررژوهش،شریوهدرآمروزش،یررادگیایو

هرایآماری،آموزشمفاهی واصولمدیایتدانرش،روش
هاهراوسرخناانینوینتحقیقوپژوهش،باگرزاریهمایش

هرایفااگیراالمللی،آشرناییبراروشای،ملیوبینمنطقه
.هاینوینآموزشیمحور،آشناییبافناوری

مندیازدانشبهاه
تخصصی 04 40

توسعه
دانش
ایحافه

آشناییبادانش
کادمیکبه روزآ 81 21

مندیازبهاه
هایصلحیت

ایآموزشوحافه
یادگیای

01 78

هایاجتمراعیو...(،ای)ایمیرل،رسرانهمهارتارتباطاتحافه
ها،مهارتتسلطبراهایعلمیوکنگاهمهارتارتباطباانجمن
فادی،مهارتاسرتفادهازارتباطیبینهایزبا انگلیسی،مهارت

فنرراورینررویندرفااینرردیرراددهییررادگیای،مهررارتنگررارش
شردهبرهتکرالیفدانشگاهی)مقاالتمجلت،برازخوردنوشته

هرا(،هرا،سیاسرتوروشهرا،گزارشدانشجویا وعملکرادآ 
هرایپژوهشری،مهرارتمهارتتوسرعهکارهرایتیمریوگاوه

وگوبراازی،مهارتکراوشوتعامرلدرگفرتپادخلقیتوایده
المللی،مهارتتفکاانتقادی،ای،ملیوبینشاکا،جوام منطقه

پژوهی،مهرارتحرلمسرئله،مهارتکارآفاینی،مهرارتآینرده
مهارتتولیدمحتوایالکتاونیکی،مهارتطااحیبانامهدرسری

.داریومحتوایآموزشی،مهارتخودراهبای،مهارتکلس

هایتسلطبامهارت
ارتباطی 07 41

توسعه
مهارت
ایحافه

مهارتاستفادهاز
هایاجتماعیرسانه 05 42

هایتوسعهمهارت
آموزشیوپژوهش 03 54

کارگیایمهارتبه
هاینوینروش

تدریس
00 74 
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 ...  چهارمنسل 

درصد  فراوانی مقولۀ سطح اول کدهای اولیه
 فراوانی

مقولۀ 
 سطح دوم

 مقوله اصلی
 ای( )خوشه مقوله

دانشرجومهارت پرژوهشمحرور، یرادگیایمحرور، محرور،
گررا،ایجررادمحرریطتسررهیلای،اسررتاددرنقررشچندحلقرره

آموختنوفاصتیادگیای،سرازندهدانرایی،تفکراومعنرا،
محرور،ایجادمحیطیرادگیایچالشری،انگیزاننردهودانش

هاینروین،یرادگیایمشرارکتی،تقویرتاستفادهازفناوری
–نگا،پویرراییمحرریطیرراددهیتوانرراییانتقررادیوآینررده

هرایویرقتوسرعهکانالافزایییرادگیایازطایادگیای،ه 
پرذیاینوآورانرهدرهایآمروزشویرادگیای،انعطافروش

هاییرادگیایمبتنریبررافااینردیراددهییرادگیای،فاصرت
هرررایدانشرررجوییودهیپاوژهآموزی،جهرررتمهرررارت

دانشگاهیبهمسائلفاهنگی،اجتماعیواقتصادیجامعه،
شرافتهاینروینسرنجشوارزشریابیپیاستفادهازشریوه

.تحصیلی

آموزشویادگیای
آفاینفاصت 04 40

آموزشو
یادگیای

آفاینتحول

بانامهآموزشیو
دهندهدرسیتوسعه

آموزشویادگیای
مهارتآفاین 80 20

آموزشویادگیای
فناورانه 03 54

پرذیا،مراتبطای،ویااسرتایوفاارشرتهرشرتهمنعطف،تعاملیوباز،میا 
ای،بانامرهدرسریمراتبطای،مبتنیباتوسعهپایدارمنطقرهمنطقهبامسائل

هایاجتمراعی،بانامرهباصنای جدید،بانامهدرسیمبتنیبراوبوشربکه
درسیمسئلهمحور،بانامهدرسیکهدرفاایندیرادگیایویادگیانردهتحرول

ادالعماگرادد،ایجرایجادکند،بانامهدرسریکرهمنرتجبرهیرادگیایمرادام
شرراایطتبرردیلدانررشعلمرریبررهمهررارتتخصصرری،بانامررهدرسرری

.چندبعدی،بانامهدرسیکیفی،تعاملیومنعطف

بانامهدرسیپویا 05 42

بانامه
درسی

دهندهجهت

بانامهدرسیروزآمد 00 74

بانامهدرسیوارونه 7 81

شوندگا :نمونهنرااتمصاحبه
کلیدیرهبایومدیایتدرچگونگیتحققاهدافدانشگاهنسلچهارم،واقعیتریانکارناپرذیااسرت.نقش»:01شوندهکدمصاحبه

«.آفایناست.رهبایکهتغییاونوآوریایجادکندومتعهدبهتحولباشددانشگاهنسلچهارمنیازمندرهبایتحول
هاسرت.رهباانریکرهبرادوراندیشریویتورهبرایآ هایپیشراو،مردیاتاینعاملموفقیتدانشرگاهمه »:81شوندهکدمصاحبه

«.نمایدایرانیزفااه میشود،زمین توسع منطقهنگای،ضمناینکهباعثسازگاریدانشگاهبانیازهایجامع محلیمیآینده
ت.اگادرنرامیرادگیایوعلمینوآورهسهاینسلچهارماع ایهیئتهایدانشگاهتاینم لفهیکیازمه »:7شوندهکدمصاحبه

تروا درراسرتایدانشرگاهنسرلچهرارمدرامراایرانداشتهباشرندنمیایوتوسع حافهآفاین،اع ایخودتوسعهآموزشدانشگاهتحول
«.آموزشقدمباداشت

 اند؟ نتایج و پیامدهای دانشگاه نسل چهارم کدم .سؤال ششم
بهپدیدهموردمطالعهشراملسهمقرولهتوسعهدراینپژوهشنتایجوپیامدهایمابوط

محیطیهستکهبههمرااهکردهایفاهنگیواجتماعی،توسعهاقتصادیوتوسعهزیست
شدهاست.(نشا داده2)درجدولشمارهٔبهآ باز،مفاهی ومقوالتمابوط

 «ای توسعه منطقه»در مقولٔه اصلی  پیامدهاآمده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی نتایج و  دست های به . مقوله8جدول 

درصد  فراوانی مقولۀ سطح اول کدهای اولیه
 فراوانی

مقولۀ سطح 
 دوم

هایمرردنی،هایفکررای،اجتمراعیوارتبراطی،توسررعهشایسرتگیتوسرعهسرامایه
پذیایاجتماعی،تعالیشرهاونداجتمراعی،فاهنرگمشارکتاجتماعی،مسئولیت

العما،تفکراورزی،یرادگیایمرادامتوسعهمهارتاندیشرهدمکااسی،صلحجهانی،
بهداشررت،یکیفیررتزنرردگی،ارتقررایانتقررادیوروشررنگای،دگاپررذیای،ارتقررا

پذیایاجتماعیتوسعه 05 42 توسعه
فاهنگیو
اجتماعی


حامیواشاعهدهنده
ایهاوهویتمنطقهارزش 03 54

ساالریتوسعهتفکامادم 00 00
امیدآفاین 00 74
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درصد  فراوانی مقولۀ سطح اول کدهای اولیه
 فراوانی

مقولۀ سطح 
 دوم

ای،زدایی،حفظمیااثفاهنگی،تقویتهویتوفاهنرگمنطقرهفقازداییوحاشیه
اندیشری،ایبهآموزشعالی،ترا مطلرقها،دستاسیمنطقهتحلیلواشاعهارزش

جایگاهمحوریعل وماجعیتآ درزندگی،مبادلهوجایرا یرافتندانرشیارتقا
.بیندانشگاهوجامعه،خلقحداکثامناف باایتوسعهجامعه

سازیومشارکتدرتمد 
تعهدمدنی 04 40

آفاینریایهمسروبرادانشجهرانی،ارزشتوسعهدانشاقتصادیمنطقه
هایای،رشرردوایجررادخوشررهدانررش،باندسررازی،کررارآفاینیمنطقرره

سررازیصررنای محلرریوبررومی،صررنعتی،ایجرراد،توسررعهومتنرروع
هرررایعلررر وفنررراوری،ایجرررادبنیرررا ،پار وکارهایدانرررشکسرررب
ایونیازهایملریوهایمنطقهوکارهایجدیدمتناسبباظافیتکسب
هرراینرروین،ایبررهدانررشوفناوریالمللرری،تجهیررزصررنای منطقررهبین

پژوها وکارفامایا محلری،ترأمیننیراویانسرانیهمکاریبیندانش
،کارورزیدانشجویا دربرازارایموردنیازصنای ماها،کارآمدوحافه

ای،مااکرزمشراورههراینیراویکرارمنطقرهوکار،توسعهمهارتکسب
کشرراورزیو...(،ارائرره-زیسررتکررارآفاینیدرسررطحمنطقرره)محیط

.هایآموزشیحافومشاغلدوره

اقتصادمبتنیبادانش 04 40

توسع 
اقتصادی


ایموتورمحا اقتصادمنطقه 3 14
کارآفاینیاجتماعیتوسعه 01 78

ایجاداقتصادمولدوپایدار 88 22

ایوماهاهایحافهخاوجی 01 01

ایسبز،ایجادوگستاشدانرشوآگراهیهایمدنیمنطقهایجادتشکل
محیطیدرسهحیطهدانش،مهرارتهایزیستمحیطی،آموزشزیست

هررایدرفناوریگذاریونگرراش،ایجررادفاهنررگبازیافررت،سررامایه
هررایپررا ،محیطی،ایجررادصررنای سرربز،اسررتفادهازاناژیزیسررت
محیطی،خرردماتجوییدرانرراژی،ارائررهمحصرروالتزیسررتصررافه
هایپایرداری،ایکشاورزیپایدار،ایجادوتقویرتزیاسراختمشاوره
.زیستایآموزشمحیطرشتهدهیمیا هایپایداری،سازما پژوهش

یستزدوستدارمحیط 81 38

توسعه
محیطیزیست

محیطیافزاییزیستدانش 02 58

هایتوسعهفناوری
محیطیزیست 04 40

شوندگا :نمونهنرااتمصاحبه
هاینسلچهارتوسع اجتماعیجامعهمحلیاست.دانشگاهنسلچهارمتاینموضوعاتدانشگاهیکیازمه »:5شوندهکدمصاحبه

هراراارتقرادهردوزمینرهمشرارکتهایمردنیآ پویاییدرجامعهشودوضمنحفظفاهنگبومیمنطقرهشایسرتگیبایدباعثتحا و
«.ایفااه نمایدهارادرحلمسائلمنطقهاجتماعیآ 

اجتماعیفااگیرا،داندوبهدنبالتوسعهعنوا عاملاصلیتوسعهپایدارمیدانشگاهنسلچهارمفاهنگرابه:»07شوندهکدمصاحبه
«.هاهستهاوپذیاشسنتدر متقابل،احتاامبهتفاوت

هایهاازاهدافاساسیدانشرگاههاباایزندگیاجتماعیوارتقایشخصیتآ سازیوتابیتانسا آماده:»88شوندهکدمصاحبه
هایمدنیراالعما،شایستگی نمود زمینهیادگیایمادامنسلچهارمخواهدبود.دانشگاهنسلچهارمبابستاسازیمناسبوازطایقفااه

«.هایفکایواجتماعیمنطقهخواهدشدارتقادادهوباعثگستاشسامایه

شدهبرامتخصصرا وهایانجاموتحلیلمصاحبههایحاصلازتجزیهباتوجهبهیافته
چهرارمدرقالربیرکهایدانشگاهنسرلنراا حوزهآموزشعالی،ابعادوم لفهصاحب

ایباپدیدممحروریدانشرگاههاوعواملمداخلهالگویمنطقیکهمشتملباعلل،زمینه
نسلچهارموراهبادهایایجراددانشرگاهنسرلچهرارمونهایترًاپیامردهایناشریازآ را

گادد.(طااحیوتبیینمی1(و)8)هایشمارهٔکند،مطابقشکلبارسیمی
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 پدیدهعّلی

 محوریپدیده

 ایینهزمشاایط یامداخلهشاایط

 پیامدها

چنددانشگاه
 یساحت

 ینیآفاتحولیوخواهتحول یایپذانطباقیوسازگارپویایی،

 استقللدانشگاهیوآزادیعلمی

 ینآفاارزشمسئولیتگاای دهندهتوسعهیمالیهامدل

 خلقیتتعاملی

 تعالیحیاتاجتماعی

 یاحافهیگذاریتخصصیومشخط

 فاهنگنوآوریمسئوالنه

 المللیینبیوملی،امنطقهینیآفادانش
 ینآفاتحولساختار

 توسعهنگای

 رهبایمسئوالنه
 دهندهتوسعهبانامهآموزشیودرسی

یاحافههاییستگیشاتوسعه
 سامایهانسانی

 یامنطقهتوسعه

 توسعهاقتصادی محیطییستزتوسعه

 توسعهفاهنگیواجتماعی

 راهبادها
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 . الگوی پارادایمی دانشگاه نسل چهارم1شکل 

 
 گیری . بحث و نتیجه5

دهدهایحاصلازآ نشا میوتحلیلیافتهشدهوتجزیههایانجامنتایجکدگذاریمصاحبه
خرواهیوسازگارشروندگیهایدانشگاهنسرلچهرارممترأثاازدوبعردمهر تحولکهم لفه

شرکهرایمختلرف،بیهایجامعر جهرانیدرحوزهدانشگاهاست.باتحوالتوپیشافت
هایدانشگاهتغییاکادههابهمأموریتهایدیدآ اندازجامع مدنیپویاوخلقوافقش چ

 شرایط علی
 دانشگاه چند ساحتی

خواهی و  *تحول
ینی: تحول  آفر

جامع پویاوبالنده-
تقاضاهاینوپدید-
هاینوینمأموریت-

دانشگاهی
 *پویایی، سازگاری و

 پذیری: انطباق
کنشگایبهتحوالت--

المللیایوبینمنطقه
گوییسای ومناسبپاسخ--

بهنیازهایجامعه
العملبهشناساییوعکس-

هاوتهدیدهایفاافاصت
 سازمانی

پدیدهمحوری
مسئولیتگاای دانشگاه

آفاینارزش
*تعالیحیاتاجتماعی

*خلقیتتعاملی
*توسعهنگای

منطقه*دانش ای،آفاینی
 المللیملیوبین

 ای عوامل زمینه
 ای: مشی گذاری تخصصی و حرفه *خط
پژوهی،متعهدودرگیابامسائلجامعهنگایمبتنیباآیندهآینده

 سازمانی نوآورانه و مسئوالنه: *فرهنگ
توسعهفاهنگتحول مسئولیتآفاینو پاسخدهنده، و گویپذیا

اجتماعی
ین: ختار تحول* سا  آفر

کننده،ساختارسازگارشوندهدهندهوهدایتساختارخودتوسعه
 فعال

 گر شرایط مداخله
 *استقالل دانشگاهی:

مدیایتخودگادا ،آزادیدرتولیداندیشه،دانشوفناوری
 دهنده: های مالی توسعه *مدل

فناوری و صنعت کار، دنیای با دانشگاه خلق ،تعامل
ینیدانشآفاارزش

راهبادها
*رهبایمسئوالنه

شایستگی های*توسعه
ایسامایهانسانیحافه

*بانامهآموزشیودرسی
 دهندهتوسعه

پیامدها
ایتوسع منطقه

*توسع فاهنگی،
اجتماعی

*توسع اقتصادی
 محیطی*توسع زیست
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سرازتقاضراهاییکرهزمینه؛هاقرااردادهاسرتوتقاضاهاینوپدیدیراپریشرویدانشرگاه
هاینوینیکهرشرددهنردهوهاخواهدشد.مأموریتهایدانشگاهآفاینیدرمأموریتتحول
کنرد.سراحتیتبردیلمیهایهوشرمندوچنردهارابهدانشرگاهودانشگاهاستهدهندتوسعه

ها،مسائلروزجوامر وپیشراا ودانشگاهیکهباهوشیاریفااوا وچاالکیخود،اولویت
هایخود،هایاصلیاینتغییاوتحولراشناساییکادهوبابازتعایفدائ مأموریتمحا 

واثابخشخواهدداد.بازخوردهاییهوشمندانه
دانشگاهنسلچهارمضمنسازگاریوانطبراقبراتحروالتاجتمراعی،براطورقط ،به

هایفزایندهرامدیایتپذیای،مهارتوپویاییخود،تغییااتپاشتابوپیویدگیانعطاف
هاوهاینسلچهارمباتحلیرلفاصرتایپویاخواهدشد.دانشگاهکندوخالقجامعهمی

توانردبراایمدیایتتغییااترابهدسرتآوردهومیتهدیدها،فه چگونهآمادهشد باای
(،آبونی0130هایمهدی)دهیبهآیندهخوداقدامنمایند.درپژوهشسازیوشکلتصمی 

(برره0133(ورجبیررا غایربوهمکرارا )0132(،براادرا حقیراوهمکرارا )8104)
(سازگاریوانطبراق0130شدهاست.مهدی)هااشارهموضوعپویایوسازگاریدانشگاه

یافتهبامحیطمحلیوملیبرارعایرتقواعردنررامشدهوسازما ریزیهوشمندانه،بانامه
هایساآمددرتاینویژگیدانشگاههایداخلیوخارجیرامه المللیورقابتعلمیبین
امرلهایحمایتیوتع(بهنقشمحیطپویا،سیاست8104داند.همونینآبونی)آیندهمی

م ثاآموزشعالیدرتوسع جامع محلیاشارهنمودهاست.
هاینسلچهارماست،م لف دانشرگاهم لف بعدیکههستهاصلیومحوریدانشگاه

اندیشریدانشرگاهدرنگایوتوسرعهایکهتوسعهآفاینهست.م لفهگاایارزشمسئولیت
آفاینیوتعاملخرلقافاصتمسیاتعالیحیاتاجتماعیجامعههست.دانشگاهیکهب

آفاینریفرااه نمرودهوهاینروینیراجهرتدانشالمللریفاصرتباجوام محلیوبین
گرادد.براکنشرگایفعرالدرمسرائلمحورمیگذاریجوام خلقودانشسازپایهزمینه

رهرایجدیرد،تحروالتیاثرابخشدکندوبااتکابهدانشوفناوریآفاینیمیجامعهنقش
کند.بنورسوفیتجارمسائلفاانهادیایجادوبهسمتخلقجوام یادگیاندهحاکتمی

(نیرزبرهاهمیرتدانشرگاهدرتوسرعهاجتمراعی8105(والکوویکسوزیروتی)8103)
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ایهاباکیفیتفاآیندهایاسرتااتژینروآوریمنطقرههادانشگاهاند.بهاعتقادآ کادهاشاره
هایهرادانشرگاههایجمعیایجادکنند.همونینازنراآ توانندنوآوریتأثیاگذارندومی

وهسرتندهایجامع مبتنیبادانشنسلچهارمالگوییموفقباایرف نیازهایوخواسته
هایکارآمدباایجامعهایجادوبرهدهی،هدایتونرارت،فاصتریزی،سازما بابانامه

کند.توسع آ کمکمی
ایهایحافرهپژوهشسهم لفهتأثیاگذار،رهبایمسئوالنه،توسرعهشایسرتگیدراین

عنوا تعاملتوراهبادهایکنشدهندهبهسامایهانسانیوبانامهآموزشیودرسیتوسعه
هایامرراوزینیازمنرردمرردیاانیبررارویدانشررگاههایپرریششناسرراییشرردند.پیویرردگی

هایپیشاونیازمنردرهباانریدانشگاه،رد؛بنابااینهایشناختیوسازمانیعمیقدامهارت
کنرد.رهبراا پیشاوهستند.رهبایمسئوالنهکرهبراپویرایی،راهبادهراینروینخلرقمی

هایکرهبراتوسرعهشربکههسرتندنگاهاینسلچهارمافاادیدورانردیشوآینردهدانشگاه
کیدبرارهبرایدانرشدارارتباطیوشناساییشبکه هرابرااسرتفادهازنرد.آ هایدانشتأ

دارندوضمنتوسع ایمطلوبگامبامیتجاربگذشتهوامکاناتموجودباایخلقآینده
ایسامایهانسانیراهایحافههایفادیخودزمینهتوسع شایستگیهاوشایستگیقابلیت

زنگراش،زمرا سرامایهانسرانیامندیه هاییکهشاملبهاهنمایند.شایستگیفااه می
ایبهایهست.سامایهانسانیدانشگاهنسلچهارمضمنتعهدحافهتوانشحافهدانشو

هرایمختلرفهسرتوبراکسربدانرشجامعهوسازما ،متعهدبهتوسع خوددرحوزه
ایموردنیازآمروزش،پرژوهشویرادگیایرابرههایحافهتخصصیوروزآمد،صلحیت
هاینروینگرامیمر ثاهایارتباطیواستفادهازفناوریرتدستآوردهوباتسلطبامها

دارد.المللیبامیای،ملیوبینجهترشدواعتلیدانشمنطقه
ماناییوموفقیتدانشگاهنسلچهارمتابعیازبانامرهآموزشریودرسری،ازسویدیگا

یرادگیای–اددهیدهنردهبرودهونتیجرهآ فااینردیرایکرهجهرتدهندهاست.بانامهتوسعه
ایپذیاکهمبتنیباتوسع منطقهایفاارشته،منعطفوویااستآفاینخواهدشد.بانامهتحول

هاودانشنوین؛یادگیایمشارکتی،محریطیرادگیایچالشری،گیایازفناوریبودهوبابهاه
دانشرگاهیبرههایدانشجوییودهیپاوژهمحوربهوجودآوردهوباجهتانگیزانندهودانش
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آموزیراهاییادگیایمبتنیبامهرارتمسائلفاهنگی،اجتماعیواقتصادیجامعه،فاصت
گررادد.درالعمامینمایرردومنررتجبررایررادگیایمررادامبرراایدانشررجویا واسرراتیدفررااه می

(،براادرا 0132(،مصرطفاییوهمکرارا )0135هاینادعلیپور،کایمی،نادی)پژوهش
(بره8103وبنرورسوفریتجرار)،(8102یاوهمکرارا )می،(0132همکارا )حقیاو

شردهاسرت.مصرطفاییوهمکرارا موضوعسامایهانسانیواهمیرتونقرشمردیاا اشاره
تروا هایکارآفاینمتأثاازمناب انسانیهسرت.پرسمی(اذعا داشتندکهدانشگاه0132)

پذیاوسرئولیتهاینسلچهارمبااستفادهازظافیتمدیاا توانمندوماذعا داشتدانشگاه
ایدهنده،ضمنفااه نمود زمینهتوسع حافرههایآموزشیودرسیتوسعهازطایقبانامه

بره،شوند.ازسویدیگراهایاجتماعیوتوسعهآ میشاخصیسامایهانسانیباعثارتقا
نامرهایومحلیدربا(،توجهبهنیازهایبومی،منطقه0132اعتقادباادرا حقیاوهمکارا )

درسی،هدایتبانامهپژوهشیبهسمترف نیازهایواقعیجامعهوتاغیبدانشرجویا بره
نامه/رسراله(یرافعالیرتهایآموزشری)ماننردکرارورزی(وتحقیقراتی)ماننردپایا فعالیت

بانامه(باایایجادزمینهمسئولیتاجتماعیدانشگاهیراهگشاستدانشجویی)فوق
ایهسرتکرهبراهابهدستآمد،شاایطزمینهایکهازنتایجیافتهم لف تأثیاگذاردیگ

ایعنوا شاایطزمینهتوا بهگذارد.آنوهدراینپژوهشمیراهبادهایدانشگاهیتأثیامی
ای،فاهنرگمشریگرذاریتخصصریوحافرهایخطتأثیاگذاربهآ توجهکاد،سهم لفه
مشریگرذاریتخصصریوهسرت.دربعردخطآفایننوآوریمسئوالنهوسراختارتحرول

ریزا دانشرگاهیبایردبرهآ توجرهکننرد،گذارا وبانامهایاولینم لفهکهسیاستحافه
هراواهردافاندازها،مأموریتپژوهیهست.تدوینچش نگایمبتنیبافاایندآیندهآینده

دوالزمر آ کراهشایانجرامگیرادانشگاهنسلچهارمبایدمتناسببرانیازهرایمنطقره
ایهسررت.کرراهشگذاریمنطقررهگذاریفاادسررتیوتسررهیلسیاسررتنهادهررایسیاسررت
هایشدهازنیازهایجامعره،نقرشدانشرگاههایباگافتهگیاندهوسیاستنهادهایتصمی 

کند.دانشگاهیکهخودشرامتعهدودرگیاباتامینسلچهارمرادررهبایمنطقهپارنگ
گیاندهاجتمراعیدانردوباهمزیسرتیبریندانشرگاهونهادهرایتصرمی همیمسائلمنطقر

ایگرادد.دومرینعامرلزمینرهسازتبادلدانرشوبیرنشبریندانشرگاهوجامعرهمیزمینه
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آفاینتأثیاگذاردردانشگاهنسلچهارم،فاهنگنوآوریمسئوالنههست.فاهنگیکهتحول
گوییاجتماعیپایبنداست.فاهنگیکرهایوپاسخپذیدهندهاستوبهمسئولیتوتوسعه
نمایرد.سازتحملوتعاملبانواندیشرا راداردوآزادیعمرلوتفکراراتشرویقمیزمینه
پذیای،خطاپذیایوتحملابهامشکوجودایننوعفاهنگ،مهارتنوآفاینی،ریسکبی

گادد.یمیسازبهبودوتوسع سامایهانسانراافزایشدادهوزمینه
ایتأثیاگرذاردردانشرگاهنسرلچهرارماسرت.آفاین،سومینعاملزمینرهساختارتحول

آفاینیوسازگارشوندگیدانشگاهنسلچهارم،سراختاریخواهی،تحولشکالزم تحولبی
گراوخواهوسازگارشوندهاست.تطابقبامحیطپویاوچاال نیازمندساختارتسرهیلتحول
دهیوکارگیایفناوریاطلعراتوارتباطراتزمینر خودسرازما دهندههستتابابهشتاب

ایرافااه نمودهوباکاهشتماکز،رسمیتوطااحیقروانینمنعطرف،سریالوخودتوسعه
گیایازپایینبهباالشود.سراختاریتمامرًاهوشرمندکرهبراسازچاخ تصمی نامدو زمینه

هرایبخشمأموریتیضمنتعاملخلقوآزادباف ایاجتماعی،تحققآگاهیوهوشیار
(،مصررطفائیو0135نررویندانشررگاهیخواهرردشررد.درمطالعرراترئیسررو وهمکررارا )

شردهاسرت.بره(بهمرواردفروقاشاره0132باادرا حقیاوهمکارا )،و(0132همکارا )
هایعلرومپزشرکیدرگرذاربرهانشگاه(ساختارمطلوبد0135اعتقادرئیسو وهمکارا )

هاینسلسوم،ساختاریاستکرهدرآ سرطو سرازما ،تعرداددوایراوعنراویندانشگاه
هرایعلمیوگاوهشغلیراکاهشدهد،ازمقاراترسمیکاستهشودوبرهاع رایهیئرت

(0132آموزشیاختیاروآزادیعملدادهشود.همونیندرپژوهشمصطفائیوهمکرارا )
هایباالدسرتیوقروانینوزارتعلرومجهرتطااحریالگرویدانشرگاهبهاصل سیاسرت

هاباایایجادزمینه(نیزاذعا داشتنددانشگاه0132کارآفاینتأکیدشدهبود.باادرا حقیا)
مشارکتاجتماعینیازمندرف موان ساختاریهست.

عنوا دونقشریتأثیاگررذاربررهم لفر تأثیاگررذاردیگرایکررهازایررنپرژوهشحاصررلشرر
هایکنندهباراهبادهایکنشدارنرد،اسرتقللدانشرگاهیومردلکنندهویات عیفتقویت

شرود.یکریازهرایرادمیایازآ هایمداخلرهعنوا م لفرهدهندههستندکهبرهمالیتوسعه
چهرارمنیرازهست.دانشگاهنسلدانشگاهیهایتحولدانشگاهیوجوداستقللشاطپیش
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تواندرهبایتحروالتجامعرهرابراعهردهبگیرادکرهبهمدیایتخودگادا داردوزمانیمی
هایآینردهبایرددرانداز،مأموریتواهدافشراطااحریکنرد.دانشرگاهبتواندخودشچش 

نهایموردنیازشرا راتردوینامهطااحیساختارخودگادانیداشتهباشدوبتواندقوانینوآیین
،علمیوپذیاشدانشجواختیاراتالزمراداشتهباشرند.ازسرویدیگراکند.درتأمینهیئت

هست،آزادیدرتحقیقوپژوهش،آزادیدرتولیردعلمیدانشگاهنسلچهارمنیازمندآزادی
هرایتردریسودانش،آزادیدرانتقال،تاویجوارائهدانش،آزادیدرانتخابمنراب وروش

آزادانهدستبهانقلبفکایوعلمیبزنندوتولیداندیشه،دانشوفنراوریداشرتهدرنهایت
هااستقللمالینداشرتهباشرندودرترأمینمنراب مرالیتازمانیکهدانشگاه،باشد؛بنابااین

کنرد.دانشرگاهباشند،استقللوآزادیدانشرگاهیتحقرقپیردانمیمحتاجبهبودجهعمومی
هایمالیخودراطااحیوتوسعهدهرد،اولازطایرقتواندمدلدوطایقمینسلچهارماز

المللری،خیراین،شرهایهدانشرجوییوگستاشوتعددمناب مرالیمثرلجرذبمنراب بین
هایعمومیودولتی.دومازطایقتعاملخلقدانشرگاهبرادنیرایکرار،صرنعت،حمایت

هایتوانردمردلآفاینریدانرشمیجتمراعیوارزشوریازدانش،کارآفاینیافناوریوبهاه
(نیرزبرهموضروع0135هایغیاثیندوشنوخلیلری)مالیخودراتوسعهدهد.درپژوهش
(0135شدهاست.بهاعتقادغیاثیندوشنوخلیلری)استقللدانشگاهیومناب مالیاشاره

اسرریکشررورها،سیسررت ترراینموانرر درمسرریاتحقررقاسررتقللدانشررگاهی،فااینرردسیمه 
هایمالیوتعصباتخاصجناییاست.گیایدولتی،محدودیتتصمی 
تواندنتایجوپیامدهایدانشگاهنسلچهرارمراشدهمیهایاشارهکنشتمامیم لفهباه 

هاینسرلایپیامرداصرلیدانشرگاههایپژوهشنشا دادکهتوسرع منطقرهرق بزند.یافته
اقتصررادیوتوسررعهاجتمرراعی،توسررعهٔرسررهحرروزهتوسررعهفاهنگیچهررارماسررتکررهدر

محیطینقشحیاتیدارد.دانشگاهنسلچهارمضمنتوسرعهمهرارتاندیشرهورزی،زیست
دهررد،تفکرراالعمارانویرردمیتفکرراانتقررادیوروشررنگایبرراایجامعررهیررادگیایمررادام

دهردیتآ رادرزندگیارتقامیکند،جایگاهمحوریعل وماجعساالریراحاک میمادم
هراوهویرتارزشدهنردهٔآورد.حامیواشاعههایمدنیرابهارمغا میوتوسعهشایستگی

منطقههست،بهجامع محلیمتعهداستومشرارکتپارنگریدرسراختتمرد آ دارد.
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نشوعل روزدانشگاهنسلچهارمموتورمحاک اقتصادمحلیاستوباگاهزد اقتصادبادا
صرنای محلرییآفاینیبهدانشوتوسع کرارآفاینیاجتمراعیباعرثارتقراازطایقارزش

هایصنعتیدراجتماعراهایکاربادیوعلمیایجادخوشهگاددوباسوقداد پژوهشمی
گرادد.تاشرد صرنای موجرودمیهاینوینموجبمردر بخشدوباارائهفناوریرونقمی

هایدانشگاهنسلچهرارمایراحاصلخاوجیتاینعاملتوسع اقتصادمنطقهمه توا می
ایازطایرقایجرادشدهباایتحولمنطقهدانست.سامای انسانیمتخصصوماهاوتابیت

محریطهسرتندوبراهاییکهمسلحبهآخایندانشزیسرتاقتصادیمولدوپایدار.خاوجی
محیطیارائرهاینوینیدرحوزماقتصرادیوزیسرتشاورههایمدنیخدماتمایجادتشکل

گذاریدرزیسرتاسرت.براسرامایهشکدانشگاهنسلچهارمدوسرتدارمحیطدهند.بیمی
زیستدربانامهدرسی،دانشوجایگاهبینیجایگاهمحیطمحیطیوپیشهایزیستفناوری

گادد.ایمیسع پایدارمنطقهسازتوآ رادردانشگاهواجتماعارتقادادهوزمینه
(،0132هایباادرا حقیراوهمکرارا )نتایجحاصلازاینپژوهشبانتایجپژوهش

تجرار(وبنرورسوفری8102یراوهمکرارا )(،مری0133رجبیا غایربوهمکرارا )
های(درپژوهشخودبرهترأثیادانشرگاه8102یاوهمکارا )(همسوهست.می8103)

العمابرراتوانمندسررازیافررااد،ایجررادطایررقایجررادفاصررتیررادگیایمررادامپیشرراواز
اندازکراروثبراتشرغلیدرنفس،تقویتهویتوآمادگیفاهنگی،بهبودچشر اعتمادبه

(برهنقرشو8103تجرار)اند.همونینبنورسوفیکادهکیفیتزندگیافااداشارهیارتقا
انرد.برهایاشرارهنمودهافزاییبازارکاروتوسع منطقرههایآیندهدرمهارتتأثیادانشگاه

(جایگراهدانشرگاهدرمسرائلاجتمراعیازنروع0132اعتقادباادرا حقیراوهمکرارا )
سازیاستکهدراینصورت،اگاجامعرهمبتنریبراماجعیرتعلر وعقلنیرتتصمی 

تنهامنراف کرهنرهحاکتکند،هزینهاجاایتصمی اخذشردهکراهشخواهردیافرت،چاا
گیراد،بلکرهعمومیدراولویتقاارخواهدگافتواقدامفااکنشیوپیشگیاانهشرکلمی

پیامدبهجامعیتنزدیکخواهدشردوسرامایهانسرانی،اجتمراعیوفاهنگریراتقویرت
رجبیا غایبوهمکارا نیزدرپژوهشخودنتیجهپیونددانشگاهو،ازسویدیگاکندمی

دانند.محیطیمیهراپایداریاجتماعی،پایداریاقتصادیوپایداریزیستجامع
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 . پیشنهادها6
شرده،فرااه کراد شراایطجهرتحاکرتهایپرژوهشوالگرویتدوینباتوجهبهیافته

ایباخروردارهاینسلچهارمضاوریوازاهمیتویژهسویدانشگاههایایاا بهدانشگاه
ریزا نرامآموزشعالیایاا براکراهشنهادهرایگذارا وبانامهسیاست،است؛بنابااین

هارابراریزیدانشگاهگیایوبانامهتوانندشاایطتصمی گذاریدرسطحکل میاستیس
ایتسهیلوزمینهتعاملخلقدانشگاهبادنیایکار،صنعت،فناوریتوجهبهشاایطمنطقه

هایتأثیاگرذاردر.ازسویدیگاباتوجهبهاینکرهیکریازم لفرهواجتماعرافااه نمایند
تحققاهدافدانشگاهنسلچهارم،استقللدانشگاهیاست،شاایطیبایدفااه گاددترا

هایدانشگاهیوتأمینمنراب هایساختاری،طااحیمأموریتهادرطااحیمدلدانشگاه
تاضمنایجرادیرکمردیایتخرودگادا درمالیازآزادیعملبیشتایباخوردارباشند

تولیداندیشه،دانشوفناوریپیشاووساآمدباشند.
شود:گذاریدقیقدراینزمینهپیشنهادمیریزیوسیاستدرپایا باایبانامه

گذارا حوزهآموزشعرالیازطایرقاصرل شریوهحکماانری،مسئولینوسیاست(0
ایوایتسهیلونیازهرایمنطقرهراباتوجهبهشاایطمنطقههاگیایدانشگاهشاایطتصمی 

؛محلیرادرطااحیوتدوینبانامهدرسیدانشگاهیلحاتنمایند
نگاوبراایجرادچاخرهتعراملیبرینهرایآینردهگیایازپژوهشهابابهاهدانشگاه(8

 یادگیانرده،آفاینیاجتماعیوخلقجوامردانشگاه،جامعهوصنعت،ضمنتوسع ارزش
؛زمینهتوسعهوبالندگیاجتماعرافااه نمایند

هایهایپژوهشکیفیوکمیترلشکننرد،م لفرهپژوهشگاا بااستفادهازروش(1
؛صورتجزئیموردواکاویوبارسیقااردهندشدهدراینپژوهشرابهشناسایی

هایبیشتایهایپژوهشکیفی،غنایالگوافزایشیابدوم لفهازطایقسایاروش(0
؛درالگولحاتشود

شردهدرایرنپرژوهش،امکرا اسرتقاارآ رادرپژوهشگاا باتوجهبرهمردلارائه(7
هایایاا موردبارسیقااردهند.دانشگاه
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