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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،13-75 ،)4(31 ،پیاپی  ،75پاییز 3411
دانشرگاههایایراا .

رجائیپور،سعید؛وسیادت،سیدعلی(.)0011تدوینالگویدانشگاهنسلچهارمبراای
دهچشمه،آرش؛ 
یدالهی 

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.10-75،)0(01،
شاپا8112-0400:

نویسندگا /دستاسیبهمتنکاملمقالهبااساسقوانینکایتیوکامانز

آزاداست.

)

تدوین الگوی دانشگاه نسل چهارم برای دانشگاههای ایران
آرش یدالهی دهچشمه ،1سعید رجائیپور ،2سیدعلی سیادت

3

دریافت0022/20/20 :؛ پذیرش0022/20/01 :

چکیده

باتوجهبهتأثیادانشگاههانسلچهارمدرتحوالتاجتماعی،اقتصادی،فاهنگیورشدوتوسرع جوامر 

محلیومنطقهای،هدفاصلیاینمقالرهبارسریابعرادوتردوینالگرویدانشرگاهنسرلچهرارمبراای

دانشگاههایایاا است.مقالهحاضادرچارچوبرویکادکیفیوبابرهکارگیایراهبرادنرایرهدادهبنیراد

ٔ
انجامگافتهاست جامعهآماریشاملمتخصصا وصاحبنراا حوزهآمروزشعرالیبرودهاسرتکره

برااسرتفادهازروشنمونرهگیای

صاحبنراو

هایموردنیازازطایقمصاحبهنیمهساختاریافتهبا87


داده
وبرااسراسطرا 
هابااستفادهازنامافزار


آوریگادید.تحلیلداده
مندزنجیاهایجم 


هدف
اشتااوسوکوربینازطایقسهماحلهکدگذاریبراز،کدگرذاریمحروریوکدگرذاریانتخرابیانجرام
گافت.نتایججهتاعتباریابیوبازبینیدراختیارمصاحبهشوندگا قاارگافتوبااسرتفادهازفرنمراور

یافترههانشرا دادکرهم لفر دانشرگاه
همتاازپنجمتخصرصدرحوزهآمروزشعرالینراخرواهیشرد  
پدیدهمحوری،م ٔ
خواهیوسازگارشوندگیبرهعنوا عوامرل

لفه 
تحول
ٔ
آفاینبهعنوا

مسئولیتگاایارزش

ّ
ٔ
ٔ
علی،رهبایمسئوالنه،م ٔ
انسرانیوبانامرهآموزشریودرسری

ایسامایه


هایحافه

شایستگی
توسعه
ٔ
لفه
ذاریتخصصیوحافهای،فاهنگنروآوری

مشیگ
هایخط 

دهندهبهعنوا راهبادهایکنش،م لفه


توسعه
ٔ
مردلهایمرالی
آفاینبهعنوا شاایطزمینرهایواسرتقللدانشرگاهیوم لفره 


مسئوالنهوساختارتحول
هایمداخلهایدانشگاهنسلچهارمشناساییشدند.پیامرداصرلیبراه کنش

دهندهبهعنوا م لفه


توسعه
طقرهایاسرتکرهدرسرهحروزهفاهنگی راجتمراعی،اقتصرادیو
هایاشارهشدهتوسرع من 

تمامیم لفه
زیستمحیطینقشحیاتیدرتوسعهوبالندگیجامع محلیوملیدارد.

کلیدواژهها:آموزشعالی،دانشگاهنسلچهارم،دانشگاهاجتماعی،توسع منطقهای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

.1دانشررجویدکتررایمرردیایتآمرروزشعررالی،گرراوهعلررومتابیتی،دانشررکدهعلررومتابیترریوروانشناسی،دانشررگاه
اصفها ،اصفها ،ایاا 
.2دانشیارمدیایتآموزشعالی،گاوهعلومتابیتی،دانشکدهعلرومتابیتریوروانشناسی،دانشرگاهاصفها ،اصرفها ،ایاا 
(نویسندهمسئول)


.3استادمدیایتآموزشی،گاوهعلومتابیتی،دانشکدهعلومتابیتیوروانشناسی،دانشگاهاصفها ،اصفها ،ایاا 

 .1مقدمه

درحالیکهجوام اماوزیبهطورفزایندهایبهسمتجوام دانشبنیا حاکتمیکنند،نقش

تامیگرادد.
باجسرته 

منطقهایومحلری،
دانشگاههادرمسائلاجتماعی،بهخصوصمسائل 

شردهاندو
دانشگاههاباایرشدوتوسع جوام ازم سساتفاعیبهم سساتاصرلیتبدیل 

هابهعنوا موتورنوآوریتعایفشدهاست(کای،ما،وچن .)8181،1
نقشآ  

ازویژگیهایدنیایجدیددرسطحجهانی،ملیومحلیبهشمار

«توسعهآموزشعالی»2

دانشگاههایمدر بایردبتواننردضرمنتکامرلمنطقرهای،در

میرود(ثمای.)0134،ازاینرو،

رقابررتجهررانیح ررورداشررتهباشررندوبررهطورفزاینرردهاینقررشخررودرادرهماهنررگکرراد 
رعهاسررتااتژیهایمنطقررهای
نقشآفاینررا دولترریوخصوصرریدرفعالیتهرراینرروآوریوتوسر ٔ

بهمنرورایجادیکچارچوبسازمانیمساعدایفانمایند(جونکازوهمکارا  .)8102،3
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00
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پیاپی 25

)نقشدانشگاههادرطی81سالگذشتهبهدلیلارتباطجدیدبین

بهاعتقادسینگ8104(4
منزلرهنقرشچهرارم
اینتحولبه ٔ

ایتحولیافتهاست.

سیاستهایآموزشعالیوتوسع ٔه 
منطقه

ای،مشرارکتمنطقرهای،نروآوری


منطقره
باخدماتاجتماعی،توسرعه
ٔ
باایدانشگاههااستو

منطقهای،کارآفاینیدانشگاهیومشارکتاجتماعیتأکیرددارد(دولتریوهمکرارا .)0011،

بیتوجهیدانشگاهبهمسئولیتاجتماعیدرهایرکازابعرادآ 
واالیس )8107(5معتقداست 
آموزشهرایاخلقریو

نتایجیمخراببرهدنبرالدارد؛ازجملره،فقردا هوشرمندی،فقردا 
پاسخگوییبهاجتماع،نبروددموکااسری
شهاوندی،فقدا پژوهشمبتنیبانیازاجتماعی،عدم 
وشفافیت،سوءاستفادههایبازارکاروفقادراقداماتمحیطزیستیکهبسریاریازایرنمروارد

مشاهدهاسرتوناشریازبیتفراوتیبرهمسرئولیتاجتمراعیدانشرگاهیا 

درجامعهایاا  
قابل
باتوجهبرهترأثیادانشرگاههانسرل

هست(باادرا حقیا،نورشاهی،وروشن)0132،؛بنابااین،
چهارمدرتوسع جوام محلیومنطقهای،اینپژوهشهدفمندبهدنبالبارسیابعادوتردوین
الگویدانشگاهنسلچهارمباایدانشگاههایایاا است .

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 



 .2مبانی نظری

ً
تحوالتدانشگاهیجها پیشاوبهصورتسهواخیااچهارنسلتوصیفشدهاست.گفتما 
نسلچهارمکهدرحالظهوراستنسلآفاینشمنطقهایومحلیدانشاسرتومأموریرت

دانشگاهمعطوفبهتوانمندکاد منطقه،نوآوریوآفاینشدانشجدیردمتناسرببرامسرائل
کندونوعیجهانیشرد در


ایکمکعلمیمی
منطقهاست.بهتوسع پایدارمحلیومنطقه
هاوچالشهرای


هاومسرئله
خانهراتسهیلمینماید.بانام درسیخودرامعطوفبرهحافره
ایومحلیمیکندودرمجموعبهمسئولیتاجتماعیدانشگاهتوجه


بشایواجتماعی،منطقه
).ویژگیهایچهارنسلدانشگاهیازمنراهدف،

مینماید(فااستخواه015-001،0135،

ومدیایتدرجدولشماره()0ارائهشدهاست .
ٔ
نقش،خاوجی،زبا ،سازما
جدول  .3مقایسه چهار نسل دانشگاهی
منظر
هدف 
نقش 

دانشگاه نسل
اول
آموزش 
دفاعاز
حقیقت 

خاوجی 

حافهای 


زبا 

التین 

سازما 

دانشکده،
کالج 

مدیایت  توسطمقامات 

دانشگاه نسل دوم
آموزشوپژوهش 

دانشگاه نسل سوم

دانشگاه نسل چهارم

آموزش،پژوهشودانش

آموزشوپژوهش،تحقیقو

چگونهبهاهباداریاز


توسعهونوآوری،استفادهاز

آ ها 

دانش،وتوسعهاقتصادیفعاالنه 

کشفطبیعت 

خلقارزشافزوده 

کمکبهتوسع اقتصادمحلی 

حافهایهابعلوه


حافهایها،دانشمندا و


دانشمندا 

کارآفاینا 

زبا هایملی 

انگلیسی 

چندزبانه(ملیوانگلیسی) 

دانشکده 

م سساتدانشگاهی 

-

توسطدانشگاهیا 

مدیاا حافهای 

(منب :ویسما8113،1؛کوتزوهمکارا  )8107،2

حافهایها،دانشمندا ،

کارآفاینا واقتصادمنطقهای
رقابتی 

مدیاا حافهایوکارشناسا 
محلی 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

00
تدوین الگوی دانشگاه
نسل چهارم ...

منطقهایدرمردار علمریو
درتوسعه 
ٔ
هابهعنوا عاملمه
نقشروبهرشددانشگاه 

گذاریدرسالهایاخیااهمیتزیرادیپیرداکادهاسرت.شرفائییرامولو،


اسنادسیاست
ابیلرری،وفاامررازقااملکرری()0135درپژوهشرریبرراعنرروا «مسررئولیتاجتمرراعیدر
دانشگاهها»،بااستفادهازمدلواالیس1درچهاربعدوضعیتموجروددانشرگاهتهراا در

رابطهبامسئولیتاجتماعیرابارسیکادنرد)0:دانشرگاهمسرئولبرهلحراتاجتمراعیو
ایهاوشرهاوندا 
مسئوالنهومعتباحافره 

زیستمحیطی(تأثیااتسازمانی)؛)8آموزش

(تررأثیااتآموزشرری)؛)1مرردیایتاجتمرراعیدانررش(تررأثیااتشررناختی)؛و)0حمایررت
یکپارچهدانشگاهازتوسعهپایدار(تأثیااتاجتماعی).یافتههایپژوهشآ هانشا دادکره
وضعیتموجوددانشگاهتهراا در ٔ
رضرایتبخشو

زمینرهمسرررئولیتاجتمراعیچنردا 
مطلوبنیسررت .
مفهومسازیمسئولیتاجتماعیدانشگاهدرایراا »عنروا پرژوهشبراادرا حقیراو
« 
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

00

دوره  ،31شماره 4
پاییز 3411
پیاپی 25

منرورمفهومسازیمسرئولیتاجتمراعیدانشرگاهدرکشرور


)استکهبه
همکارا (0132
ایاا انجامشد.نتایجاینپژوهشنشرا دادکرهکرهمفهرومنهرادیمسرئولیتاجتمراعی
انیدردورهجنینیازطیرفتوسرعه
ٔ
دانشگاههنوزدرایاا ظهورینداردودانشگاههایایا
دانشگاهمدنیبوده ودرمواردیدرحالورودبهماحلهپایداریقااردارنرد.ازنرراآ هرا
اهتمامدانشگاههاهنوزباآموزشوپژوهشبهشیوهسنتیاستواستااتژیمشخصیباای

مسئولیتاجتماعیوجودندارد .
رجبیا غایب،محمدزاده،وشایفزاده()0133درپژوهشیباعنوا «تدوینالگوی
پیونددانشگاهوجامعرهمبتنریبرارویکرادمسرئولیتپذیایاجتمراعیدرآمروزشعرالی

کشاورزی»نشا دادندکهپیامردهایمسئولیتپذیایاجتماعیباایجامعهشاملسهبعد
دهندهسره
داریاقتصرادیوپایرداریزیستمحیطیاستکهنشا  ٔ

پایداریاجتماعی،پای
ٔ
بومهایپایدارکشاورزی)
پایرداردربخرشکشاورزی(زیست 

بعداصلیمدنرادرتوسعه

وفااتاازآ کلجامعهاست .
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

تحلیلمشارکتاجتماعیدانشگاهها

دولتیوهمکارا ()0011درپژوهشیباعنوا «
درجامعه؛باتأ کیدباانتراراتجامعر محلری»نشرا دادنردکرهدسرتیابیبرهمشرارکت
تواندپیامدهاییازقبیلکاهشآسیبهایاجتماعی،افزایشکیفیرت


اجتماعیدانشگاهمی
زندگیشهاوندا وبهبودنیازهایبهداشتی،نهادینهشد تفکراکرارآفاینیدردانشرگاهها،
کاهشبیکاریوه سوییآموزشبانیازهایجامعهبهدنبالداشتهباشد .
مییاوهمکارا ()8102درپژوهشیباعنوا «آموزشسفارشی،چارچوبیباایتقویرت

منطقرهایدرتوسرعهپایردار»بیرا کادنردکره

همکاریبینم سساتآموزشعالیوبازیگاا 
هاازطایقایجادفاصتیادگیایمرادامالعمابرهکیفیرتزنردگیسراکنا منطقرهایو


دانشگاه
محلیکمکمیکندوباتوانمندسازیافرااد،ایجراداعتمادبرهنفس،تقویرتهویرتوآمرادگی

هاوتوانمنردیهایمرادمرابراای


تواندظافیت

اندازکاروثباتشغلیمی
فاهنگی،بهبودچش 
هایتولیدیتقویتکندوافقهایجدیدیباایخودایجادنمایند .


فعالیت
همونینجونکازوهمکارا ()8102درپژوهشیباعنوا «چارچوبارزیرابیترأثیا
هادرنوآوریمنطقهای»نشا دادند،نقشدانشگاههادرمشارکتسیست نروآوری


دانشگاه
ااستفادهازخاوجیهاومحصوالتباارزش

میتواندفااتاازمأموریتهایاصلیخودوب

(مناب انسانی،دانش،مهارتوفناوری)گستاشیابدودرفعالیتهاینروآوریوتوسرعه
هایمنطقهایباایایجادیکچارچوبسازمانیمساعدبهطورفزاینردهاینقرش

استااتژی
خودرادرهماهنگکاد نقشآفاینا دولتیوخصوصیایفاکند .
ٔ
هادرتوسعهمنطقهای»عنوا پژوهشبنرورسوفری

آفاینیدانشگاه

سازینقش
« 
زمینه

هاازچهارطایقمیتواننرد


دانشگاه
تجار)8103(1است.نگارندگا اینپژوهشمعتقدند
تواننرددرمهرارتافزایریبرازارکرار

دانشرگاه 
هامی

درتوسع منطقهایتأثیاگذارباشند)0:
توانندبرهشربکههای


روزوجهانیمی
مشارکتکنند؛)8دانشگاهیا بااستفادهازدانشبه
هامیتواننددانشگاهیا رابهسرمتمشرارکت
دانشگاه 

نوآوریمنطقهایکمکنمایند؛)1

هامیتوانندکیفیتفاآینردهای
دانشگاه 

منطقهایسوقدهندوازآ هاحمایتکنند؛و)0

استااتژینوآوریمنطقهایراباالبباندونوآوریهایجمعیایجادکنند .

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
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پاتوکاستاووهمکارا )8103(1درپژوهشیباعنوا «تأثیاآموزشعالیباکارآفاینیو
دانشگاههایپیشاوازطایقارائ آموزشهاینوینونوآور

اکوسیست نوآوری»نشا دادندکه
مبتنیباایجادمهارتکارآفاینیدردانشجویا ،سه مهمریدرحرلمشرکلتاقتصرادی
هایاجتماعییادمیکننردوازطایرقهمکراریبرا

هابهعنوا سامایه
منطقهایدارندوازآ  

جوام محلینقشمهمیدرکارآفاینیاجتماعیوتوسع اقتصادیبازیمیکنند .

ازسویدیگاالوپادوهمکارا )8181(2نیزدرپژوهشخودباعنروا «رشرداقتصرادی،
توسرعه سرامایه
ٔ
دانشمحرور»،
شکلگیایسامایهانسانی:پیامدهایاقتصراد 
مصافاناژیو 
،بهاهوریتخصصریوخلقیرتافراادازطایرقفااینرد
انسانیراشاملافزایشدانش،مهارت 
تشکیلسامایهانسانیدانستند.بهاعتقادآ هاآموزشعالیباارائهدانرشومهرارتتخصصری
ایومحلیایفامیکنند .


انسانیمنطقه
نیازهایسامایه
ٔ
نقشمهمیدرتوسعهورف

مقالرهحاضرانشرا میدهردکرهپدیردهنسرلچهرارم
هاچندکوتاهباپیشینه ٔ
ٔ
ماوری
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دانشگاهیموضوعینووتازهدرآموزشعالیهستکرهبراتوجرهبرهماهیرتآ وتوجره
هابهمسائلمنطقهایومحلیدرتوسع پایرداردارددردهر اخیرا


خاصیکهایندانشگاه
موردتوجهنرایهپادازا داخلیوخارجیقاارگافتهاست.باتوجهبهتأثیادانشرگاههانسرل

چهررارمدرتحرروالتاجتمرراعی،اقتصررادی،فاهنگرریورشرردوتوسررع جوام ر محلرریو
منطقهای،پژوهشگاا ازطایقس الهایزیابهدنبالشناساییابعادوم لفههایدانشگاه

نسلچهارموتدوینالگویآ بودند .
هاییتشکیلشدهاست؟ 

)0پدیدهمحوریدانشگاهنسلچهارمازچهم لفه
ّ
)8شاایطعلیباایایجاددانشگاهنسلچهارمکدماند؟ 
ایدانشگاهنسلچهارمکدماند؟ 

)1شاایطزمینه
کدماند؟ 
عواملمداخلهگادانشگاهنسلچهارم 

)0
)7راهبادهایرسید بهدانشگاهنسلچهارمکدماند؟ 
نتایجوپیامدهایدانشگاهنسلچهارمکدماند؟ 

)4
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

ّ
ای،عواملمداخلهگا،راهبادهاوپیامدهادر

شاایطعلی،پدیدهمحوری،شاایطزمینه
قالبالگویپارادایمیدرشکل ٔ
شماره()0ارائهشدهاست.


ّ
شاایطعلی





شاایطزمینهای







شاایطمداخلهای
پدیدهمحوری
راهبادها
پیامدها
شکل  .3الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین
(منب :فااستخواه )0133،

 .3روششناسی

دادهبنیرادانجرامشرده
اهبرادنرایره 
ٔ
حاضادرچارچوبرویکادکیفیوبابهکارگیایر

پژوهش
است جامعهآماریشاملمتخصصا وصاحبنراا حوزهآموزشعالیودانشگاهیا اسرت 
منروردستاسیبهنمونهایکهاطلعاتغنیدرمورداهدافتحقیقدارند،از


دراینپژوهشبه
ایاسررتفادهشررد.دادههررایالزمازطایررقمصرراحبه


گیایهدفمنرردزنجیرراه

روشنمونرره
احبنراجم آوریشدوترارسرید برهاشرباعنررایادامرهیافرت.
نیمهساختاریافتهبا87ص 

هادرمصاحبه88بهاشباعنرایرسیداماباایحصولاطمینرا سرهمصراحبهدیگرانیرز
ٔ

داده
االتمصاحبهپسازبارسیمبانینرایوپیشینهپژوهشبرااسراسنرایره
ٔ
انجامگافت.س
هایضبطشرده


نرابارسریشرد.مصراحبه

توسطپنجصاحب
دادهبنیادطااحیشدورواییآ 

هرابرااسرتفادهازنامافرزار


بنیادکدگذاریشد.تحلیلداده

دارداده
مکتوبوبااساسطا نرام
وبررااسرراسطررا اشررتااوسوکرروربینانجررامگافررت(فااسررتخواه.)0133،در
کدگذاریبازپسازپاالیش52صفحهمصاحبه،تعداد117کداولیهشناساییشدودرادامره
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کدهایمشابهدر84طبقرهقراارگافرتوبراایهراطبقرهعنروانیانتخرابشرد.مقولرههای
دستآمدهازکدگذاریبازباه مقایسه،تاکیربوادغرامشردندودرنهایرت،درکدگرذاری
به 
کیربوبهبرودمقولرهها

انتخابیپسازماوروبازاندیشیدرکدگذاریبازومحوری،فاآینردتا
بندیمقولههاتارسید بهیکنرراممقولهبنردیمناسربادامررهیافررت.


صورتگافتودسته
ها،مقولههایفاعیواصلیاستخااجوالگویکلیارائهشد .


سرپسبااساسمشابهت
بهمنروراطمینا ازاعتباریافتههاپسازهماهنگیبااسراتیدراهنمراومشراورواسرتفادهاز
نرااتمتخصصا وصاحبنراا ،رواییس االتمصاحبهموردتأییردقراارگافرت.برهمنرور
حصولاطمینا بیشتاازاعتباردادهها،مقوالتوشبک روابطآ هاازمعیارهرایاعتبارسرنجی
کیفیسهسوسازی،قابلیرتاطمینرا دردادههرا،1روایریمحتروایی2مقروالتاسرتنباطشرده،

4
3
ویافترههای

اعتباردادهها

تأییدپذیای ،قابلیتانتقال وماورهمتااستفادهشد.باایاطمینا از
سرازیودسرتهبندیاطلعراتبردو 


ها،خلصه

پژوهش،علوهبامطالعهمکار،مقایسهداده
اعمالتغییااتدردادهها،فاایندانجامپژوهشدراختیاراساتیدراهنمراومشراورقراارگافرت.
آمدهدراختیارمصاحبهشوندگا قاارگافرتترا

هایپژوهشنتایجبه 
دست

باایتأییدپذیاییافته
اینکهمحققاطمینا کسبکندکهتوانستهاستدیدهگاههایآنرا رادربرارمموضروعپرژوهش
تحتپوششقااردهد.ازسویدیگا،بهمنروراسرتفادهازمنراب بیشرتابراایتأییردیافترههای
حاصلازمصاحبه،ازفنماورهمتابهمنرورفااه کاد نقدیدربارهشیوهبهکاررفتهوبارسری

نتایجوصحتآ هااستفادهشد.دراینراستاازپنجنفامتخصرصحوزمآموزشعالیوآگراه
برهعلوه،
تراتحلیرلدادههانراخواهیشرد .

بهموضوع،دربارمصرحتپرژوهشازگرادآوری
اگادرمواردیابهاماتیوجودداشرتیرامنررورمصاحبهشروندگا بهدرسرتیدر نمیشرداز

سازیمیشد .


طایقتماستلفنیشفاف
 .4یافتههای پژوهش

نیمهساختاریافتهانجام
آموزشعالیمصاحبه 
ٔ
دراینپژوهشبا87نفاازاساتیدوخباگا
هادرجدولشماره()8ارائهمیگادد .
ٔ
شدکهمشخصاتآ 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

جدول  .5ویژگیهای مصاحبهشوندگان
ردیف
0
8
1
0
7
4
5
2
3
 01
 00
 08
 01
 00
 07
 04

مرتبه علمی/مسئولیت سازمانی
ع وهیئتعلمیدانشگاهتابیتمدرس 
ع وهیئتعلمیدانشگاهشیااز 
ع وهیئتعلمیموسسهپژوهشو
بانامهریزیآموزشعالی 

ع وهیئتعلمیدانشگاهآزاداسلمی
واحداصفها (خوراسگا ) 
ع وهیئتعلمیدانشگاهآزاداسلمی
واحدکاج 
ع وهیئتعلمیدانشگاهآزاداسلمی
ساری 
ع وهیئتعلمیپژوهشکدهمطالعات
فاهنگیواجتماعی 
ع وهیئتعلمیدانشگاهتابیتمدرس 
ع وهیئتعلمیدانشگاهعلمهطباطبایی 
ع وهیئتعلمیدانشگاهارومیه 
ع وهیئتعلمیدانشگاهآزاداسلمی
واحداصفها (خوراسگا ) 
ع وهیئتعلمیدانشگاهصنعتیشایف 
ع وهیئتعلمیورئیسم سسهپژوهش
وبانامهریزیآموزشعالی 

ع وهیئتعلمیموسسهپژوهشو
بانامهریزیآموزشعالی 

ع وهیئتعلمیدانشگاهارومیه 
ع وهیئتعلمیدانشگاهشیااز 

 05

ع وهیئتعلمیدانشگاهعلمهطباطبایی 

 02

ع وهیئتعلمیدانشگاهشیااز 
ع وهیئتعلمیدانشگاهآزاداسلمی
واحدرشت 
ع وهیئتعلمیدانشگاهاصفها 
ع وهیئتعلمیدانشگاهاصفها 
ع وهیئتعلمیدانشگاهتهاا 
ع وهیئتعلمیدانشگاهکاشا 
ع وهیئتعلمیدانشگاهشهاکاد 
ع وهیئتعلمیدانشگاهآزاداسلمی
واحدشهاکاد 

 03
 81
 80
 88
 81
 80
 87

زمینه تخصصی
آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط 
آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط 

جنسیت
ماد 
ماد 

آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ماد 

آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ز 

آموزشعالی–دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ماد 

دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ماد 

آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط
ٔ
درزمینهارتباطآموزشعالیوجامعه 
دارایسابقهپژوهشیماتبط 
آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط 
آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ماد 
ماد 
ماد 

دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ماد 

آموزشعالی–دارایسابقهپژوهشیماتبط 
آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط
ٔ
درزمینهارتباطآموزشعالیوجامعه 
آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط
ٔ
درزمینهارتباطآموزشعالیوجامعه 
آموزشعالی 
دارایسابقهپژوهشیماتبط 
آموزشعالی–دارایسابقهپژوهشیماتبط
ٔ
درزمینهارتباطآموزشعالیوجامعه 
آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ماد 

ماد 

دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ماد 

ماد 

ز 
ماد 
ماد 
ماد 
ماد 







آموزشعالی 
دارایسابقهپژوهشیماتبط 
دارایسابقهپژوهشیماتبط 
آموزشعالی–دارایسابقهپژوهشیماتبط 
دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ماد
ماد
ماد
ماد
ماد

آموزشعالی-دارایسابقهپژوهشیماتبط 

ز 
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واقعیوپاسخگوییبهس االتپژوهشو

ایدستیابیبهنرایهباآمدهازبافتوزمینه
ٔ
با
بررهمنروراحصررایم لفررههاوابعرراددانشررگاهنسررلچهررارمازدیرردگاهمتخصصررا و

صاحبنراا اینحوزهازطا اشتااوسوکوربیناسرتفادهشردکرهضرمنبیرا نترایج،

عناصامدلبااساسنرایهدادهبنیادبههمااهالگویتجسمیآ تشایحمیگادد :

سؤال اول :پدیده محوری دانشگاه نسل چهارم از چه مؤلفههایی تشکیلشده است؟

پدیدهاصلیفاآیندموردمطالعهدراینپژوهشداراییركمقولهاصلیبهنامدانشرگاه
مسئولیتگاایارزشآفاین»استکهخلصرهکردهایبرازومفراهی مابوطرهبرهآ در

«
جدولشماره()1آمدهاست .
ٔ
جدول  .1مقولههای بهدستآمده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی پدیده محوری در مقوله اصلی «مسئولیتگرای
ارزشآفرین»
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مقولۀ
سطح دوم
تعالی
حیات
اجتماعی 

خلقیت
تعاملی 

توسعه
نگای 

دانشآفاینی

منطقهای،

ملیو
بینالمللی 


درصد
فراوانی

فراوانی

 42

 05

مقولههای سطح
اول
بازیگاوتأثیاگذار
درتحوالت
اجتماعی 
بالندگیاجتماعی 

 74

 00

 41

 07

 78

 01

 41

 07

 78

 01

 02

 08

 74

 00

توسعهدانش
منطقهای-جهانی 


 01

 01

دانشتوانمندساز 

خلقجوام 
یادگیانده 
فاصتآفاینی

تعاملدوسویه
دانشگاه-اجتماع 
دانشگاه
توسعهدهندهو

گاهگشا 

کنشگایمثبتدر
جامعه 
نوآوریدرخلق
دانش 

کدهای اولیه
دانشگاهمولدآگاهیوعقلنیتاست.دانشگاهنقشاساسیدر
تحوالتاجتماعیوسیاسیجامعهباعهدهداردوپایگاهیاست
ارزندهباایآگاهیبخشی،نگاهیمسئوالنهبهمسائلاجتماعی،
پاسخگوییبهنیازهایمخاطبا ،خلقارزشهایاجتماعی،نرارت

جمعی،ماوجهنجارهایفاهنگشهاوندی،چارهاندیشیدرمسائلو

هایاجتماعی،دانشگاهمسئولیتگاا،حمایتازبنیا های


چالش
طالبهگای .
معنوی،آگاهیبخشیوم 
تعاملسازندهبااجتماع،ایجاددانشتغییادهنده،کشففاصتهاو

هاینوازطایقتعاملتاجتماعی،شناساییوچارهاندیشی

طا 
تنوعگااییوتکثاگاایی،کنشگای
مسائلپیویدهاجتماعی،حمایتاز 
اجتماعی،سازما دهیاجتماعباهمکاریتأثیاگذارا محلی،تشکیل
هایایدهپاوریباح وردانشگاهیا وایدهپادازا منطقهای 


اتاق
ارتقاءوتوسعهآزاداندیشی،روحیهانتقادی،آگاهیباور،کنشگایو
آفاینی،توسعهآگاهیعلمیوفاهنگی،توسعهروحیهفاایندیو
ٔ

نقش
ٔ
ایانه،توسعهرویکادهای

هایآیندهگا

ه افزایی،تقویتوتوسعهتوانایی
نوگاایا ،توسعهجامعهدانشمحور،افزایشسطحآگاهیاجتماعی،
توسعهدانشفاارشتهای .
پاسشگایومسئلهیابی،پاورشنسلنووپیشگامدرخلقدانش،

دستاسیبهمناب اطلعاتیمتنوع،سبکهایمبتکاانهتولیددانش،
بازاندیشیدردانش،یادگیایمستماوبهروزکاد دانش،جذبو
بهاهباداریازدانشپیشافته،آفاینشدانشجدیدمتناسببامسائل

منطقه،تاکیبدانشضمنیفاهنگی،اجتماعیومحلیبادانشآشکار،
تسهی ونشادانش،انتشارالکتاونیکیتولیداتعلمی،اشتاا گذاری
دردانشجهانی،پیویدگیسازوارشونده .

ّ
سؤال دوم .شرایط علی برای ایجاد دانشگاه نسل چهارم کدماند؟

ّ
خرواهی،تحرولآفاینیوپویرایی،

عواملعلیدراینپژوهشبیرانگادومقولره(تحول
سازگاریوانطباقپذیای)استکهخلصهکدهایباز،مفاهی ومقوالتمابوطبهآ در

جدولشماره()0آمدهاست .
ٔ
ّ
جدول  .4مقولههای بهدستآمده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی پدیده علی در مقوله اصلی دانشگاه چندساحتی
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گسررتاشتقاضرراهایاجتمرراعیازنرررامآمرروزشعررالی،تغییررانگرراشاجتمرراعبرره
مأموریتهایدانشگاهی،نیازجامعهبهدانشوفناوریروزآمد،تعهرداخرلقدانشرگاه

آفاینییادگیایمنعطرفومرادامالعمابراای


اجتماع،ایجادوفاصت
جانبه
همه ٔ
بهارتقاء 
انسانیجامعه،نیازجامعهبهدانشجهتخلقآیندهمطلروب،دانشرگاهبرهعنوا 

سامایه
ٔ
کانو اصلیتابیتنیاویانسرانیمتخصرصومراها،بهبروداوضراعوشراایطملریو
توپیشرافتهایجهرانی،خلرق

محلی،ایجادتحولمنطقهایوملیهمسوبراتحروال

آیندهایمطلوبباتوسعهوصنای وپیشافتهایعلمی،کمرکبرهتحروالتاقتصرادی

مبتنیبادانشوفناوریهاینوین،دانشگاهفعال،روزآمدونوآفاین .

هایاجتماعمحلری،ملریوبینالمللری


دانشگاههوشمندوپویابادرنراگافتناولویت
دائ مأموریتهایشرابازتعایفمیکند.سرازگاریخرلقوانتقرادیبراتحروالتروز
دنیررا،تعامررل،کررنشگررایوه کنشرریبرراتحرروالتاجتمرراعی،کسرربمهارتهررای
دانشررگاهیجهررتمواجهررهبررهچالشهرراومسررائلاجتمرراعینوپدیررد،نگرراهتیزبینانرره
ای،ملیوبینالمللی،همسروبرود تحروالتدانشرگاهیبرا


دانشگاهبهتحوالتمنطقه
پررذیایبرراتحرروالتزیسررتبوم،شناسررایی

نیازهرراومقت رریاتاجتمرراعی،انطباق
پیشاا هایتغییاوتحولمحیطیوارائرهبرازخوردمناسربوهوشرمندانهبرهآ ،تنروع،
بانردهدرمحیطهرایتغییاپرذیا،ایجراددانشرگاهی

توسعهوطااحریراهبادهرایپریش
پرذیایجهرتمواجهرهشرد 

هوشمندوفهی جهتمدیایتتغییااتتأثیاگذار،انعطاف
باتغییااتپاشتابوپیویدگیهافزاینده 

خواهیوتحولآفاینی 


تحول

درصد
مقولۀ
سطح دوم فراوانی

فراوانی

مقولۀ سطح اول

کدهای اولیه

پویایی،سازگاریوانطباقپذیای 


کنشگایبهتحوالت
ایوبینالمللی 


منطقه
پاسخگوییسای و

مناسببهنیازهای
جامعه 
شناساییو
عکسالعملبه

فاصتهاوتهدیدهای

فااسازمانی 

نمونهنرااتمصاحبهشوندگا  :
پایتحروالتبینالمللریوجهرانیگرام


اجتماعاماوزینیازمندبهدانشروزآمدونوینداردتابتواندپابره
مصاحبهشوندهکد«:08

سازییکیرادگیایمنعطرفومرادامالعمابراایسرامایهانسرانی


آفاینیوزمینه

باداردواینوظیفهدانشگاهنسلچهارماستتابافاصت
جانبهاجتماعگادد» .
همه ٔ
جامعه،باعثارتقاء 
مصاحبهشوندهکد«:80باتوجهبهتحوالتوتغییااتصورتگافتهدرجوام مختلف،تقاضاهایاجتماعیازنرامآموزشعرالی


هرایترازهایرا


گوییبهتقاضاهایجدیردبایردمأموریت
بیشتاونوعتقاضاهامتفاوتتاازقبلشدهاست.دانشگاهنسلچهارمباایپاسخ

باایخودطااحینماید» .
تاینمهارتدانشگاه هاینسلچهارمسازگاریخلقبراتحروالتروزدنیرااسرت.دانشرگاهیکرهبرا

مصاحبهشوندهکد«:3مه 

هوشیاریکاملراهبادهاییعملیجهتمواجهشد باچالشهاومسائلاجتماعینوپدیدطااحیمیکند» .

سؤال سوم .شرایط زمینهای دانشگاه نسل چهارم کدماند؟

مشریگرذاریتخصصریو
(خط 
لفره 
شاایطزمینرهایدرایرنپرژوهششراملسرهم ٔ

ای،فاهنگنوآوریمسئوالنهوساختارتحولآفاین)استکهبههمرااهکردهایبراز،


حافه
)آوردهشدهاند .

درجدولشماره(7
ٔ
مفاهی ومقوالتمابوطبهآ 

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

00
تدوین الگوی دانشگاه
نسل چهارم ...

جدول  .2مقولههای بهدستآمده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی شرایط زمینهای در مقوله اصلی
«خطمشیگذاری تخصصی و حرفهای ،فرهنگ نوآوری مسئوالنه و ساختار تحولآفرین»
مقولۀ سطح درصد
فراوانی
دوم

فراوانی
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آیندهنگای

مبتنیبا
آیندهپژوهی 


متعهدو
درگیابا
مسائلجامعه 

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

00

دوره  ،31شماره 4
پاییز 3411
پیاپی 25

فاهنگ
تحولآفاینو


توسعهدهنده   02
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مسئولیتپذیا

وپاسخگویی

اجتماعی 

ساختارخود
توسعهدهنده
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هدایتکننده   82
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ساختار
سازگارشونده
فعال 

 00

مقولۀ سطح اول

کدهای اولیه


سیاستگذاریومعیار تدوینچش انداز،مأموریتواهدافمتناسبباتوسع منطقهای،توجهبه
سازیتحولی 
آمایشمنطقهای،رویکادرهبایتوسعهمنطقه،کاهشنهادهای

گذاریمنطقهای،نگاهبهآیندهدر

سیاستگذاریفاادستیوتسهیلسیاست

چش اندازو
سیاستگذاری،باابایفاصتآفاینیدردستاسیبهعدالتآموزشعالی،

مأموریتهای

توسعهمنطقهای،تصمیمات

توسعهایبااساس استانداردسازیف اهایآموزشیمتناسببا

غیاسیاسیدرتدوینمأموریتها،کاهشمااج تصمی گیانده،تشکیل

نیازهایمنطقهای 

هاییادگیایحافهای،تشکیلدفتاحمایتاز


هایعلمیوگاوه

انجمن
اصل شیوهحکماانی
ایدهپادازا دانشگاهیومنطقهای .
وساختارتصمی گیای 
ایجادرویکادچاخهتعاملیبیندانشگاهوصنعت،رویکادایدهپاوری،

مشارکتمحیطی 
کارآفاینیوتجاریسازی،تاویجپژوهشهایکاربادیبیناساتیدو
تعاملحافهایبا

نخبگا منطقهای  دانشجویا ،درگیاسازینخبگا منطقهایدرفاایندپژوهشوتحقیق،حمایتاز
انجمنهایعلمی،تخصصیوحافهای،ح ورم ثانیاوهایکلیدی،بانفوذو
گیایوبانامهریزی،همزیستیدانشگاهونهادهای

نخبهمنطقهایدرتصمی 
تبادلدانشوبینش
تصمی گیاندهاجتماعی،رویکادتعاملیومشارکتیبانهادهایمدنیو
ها،اجتماعاتمحلهایو،)...استقبالازمشارکت


هایغیادولتی(سمن
بیندانشگاهوجامعه  سازما 
سازیبهعنوا یکمأموریتاصلی .

نخبگا محلیدرتصمی 
سامایهانسانی،فاهنگنوآوریوخلقیت،
ٔ
دهنده
بهبوددهندهوتوسعه ٔ

فاهنگنوآفاین 
فاهنگریسکپذیا  فاهنگیادگیاندهویاددهنده،توجهبهآزادیتفکاوعمل،تحملوتعامل

کارگیایتجاربباتا،انعطافپذیاو


هاینو،به
بانواندیشا ،پذیاشایده
تماکززدا،خطاپذیایوتحملابهام،تحولگاا(تحولفکایوتحول

فاهنگرشددهنده 
اجتماعی)وتعالیگاا،فاصتآفاین .
وری،هویتسازمانی،تفکا

تقاضامحور،مسئلهگشا،سیست پاداشوبهاه

مسئلهمحورومسئله
بانامهریزیراهبادی،فاهنگتعاملوتفکاسیستمی،فاهنگکارآفاین،

گشا 
گو،فاهنگپژوهشهای


وکارتیمی،فاهنگپاسخ
تصمی گیایمشارکتی
پاسخگو 

نوآورانههمسوباتحوالتمنطقهای 
مشارکتجو 

ساختارهوشمندو
گا،بهکارگیایفناوریاطلعاتوارتباطات،
زندهوپویا،تحلیل 

انطباقپذیا 
خودسازما دهنده،خودکنتالوخودتنری ،خودراهبا،بازخورددهندهو
ساختارآگاهوهوشیار 
بازخوردگیانده،خودتنریمیپویاودرو زا،گادشمسالمتآمیزقدرت،
ساختارهدایتگاو

ایجادفاصتخودتأملیباایدانشجویا ،اساتیدوکارکنا  .
تعدیلکننده 

ساختارتسهیلگا  تطابقبامحیط،پویاوچاال ،قوانینتسهیلگا،مقاراتزداییوتوسع 
اختیارات،تعاملخلقوآزادباف ایاجتماعی،تفکیکوتوسعهافقی
شتابدهنده 

(مسطح)،کاهشرسمیتوتماکز،چاخ تصمی گیایازپایینبهباالو
تسهیلکنندهشاایطدستاسیبهاطلعاتموردنیاز،ایجادروابط

افقی،
ساختارکاوشگا 
صمیمانهوغیارسمی،تعاملتحولیباف ایدرونیوبیاونی،قوانین
منعطف،سیالونامدو  .

مصاحبهشوندگا  :

نمونهنراات
هاینسلچهارمبایدهمسروبراآمرایشمنطقرهایودرراسرتایتوسرع 


گذاریدانشگاه

سیاست
مصاحبهشوندهکد«:4

ایباشدونسبتبهمنطقهومحلخودمسئولیتپذیاباشد» .


منطقه
تقاضرامحوروپاسرخگوینیازهرایجامعره

گذاریدردانشرگاههاینسرلچهرارمبایرد


رویکادسیاست
مصاحبهشوندهکد«:08


گذاریمنطقهایاست» .

باشد.الزمهاجااییشد اینرویکادکاهشنهادهایسیاستگذاریفاادستیوتسهیلسیاست
گذاریدانشگاهنسلچهارممتماکزبامشارکتوتعاملکلیهذینفعا وافاادکلیردی


سیاست
مصاحبهشوندهکد«:81


جامعهازصنعتگاا ،تجار،معتمدینمحلیمقاماتمحلیمیباشندکهحسبتشخیصرئریسشرورایدانشرگاهایرنافرااد
هااستفادهمیشود» .

گذاریهایکل دانشگاهنهدرسیاستگذاریتخصصی،ازظافیتآ 


شوندودرسیاست

شناساییمی

سؤال چهارم .عوامل مداخلهگر دانشگاه نسل چهارم کدماند؟

درایررنپررژوهشدومقولررهاسررتقللدانشررگاهیوآزادیعلمرریومرردلهایمررالی
دهندهبهعنوا شاایطمداخلهگابههمااهکدهایباز،مفاهی ومقوالتمابوطبهآ 


توسعه
درجدولشماره()4آمدهاست .
ٔ
جدول  .6مقولههای بهدستآمده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی شرایط مداخلهگر
مقوله
اصلی
(خوشه
مقولهای)

مقولۀ سطح درصد
فراوانی
فراوانی
دوم

مدیایت
خودگادا 
استقلل
دانشگاهی
وآزادی
علمی 

مدلهای

مالی
توسعهدهنده 


آزادیدر
تولیداندیشه،
دانشو
فناوری 

تعاملخلق
دانشگاهبا
دنیایکار،
صنعتو
فناوری 
ارزشآفاینی

دانش 

مقولۀ سطح اول

کدهای اولیه
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خودگادانیدرطااحیساختار  آزادیعمررلدرطااحرریمرردلهایسرراختاری،آزادی
عملدرطااحیمأموریتهرایدانشرگاهی،اسرتقلل
خودگادانیدرتدوین
مأموریتها،اهدافومناب  مررالی،اسررتقللدرجررذباع ررایهیئررتعلمیو

دانشرررجو،تررردوینآییننامرررههایاجاایررری،تررردوین
خودگادانیدرتدوینقوانینو
نامههایارزشیابی،ارتقا،تشرویقوتنبیره،تردوین
آیین 

نامهها 
آیین 

هایارزیابیکیفیتوبهبودروشها ،


شاخص
بانامهریزیومدیایتدانش  آزادیدرتحقیقوپژوهش،آزادیدرتولیددانرش،آزادیدر

خودگادانیآ کادمیک  انتقررال،ترراویجوارائررهدانررش،آزادیدرانتخررابمنرراب و
روشهایتدریس،آزادیدرچاپونشامقاالتوکترب،

آزادیدردستاسریبررهاطلعرات،آزادیدرع ررویتهای
اجتماعهایعلمی،آزادیواختیارباایمشارکتبرامااکرز

علمیدرسطحجها ،مالکیرتفکرایومعنروی،آزادانره
توسعهگفتمانی 
بهنقدوبارسینرایاتبپادازند،آزادانهدسرتبرهانقرلب
فکایوعلمیبزنند،مشارکتنقادانرهدرفااینردیراددهیو
یادگیای،آزادسازیاجتماععلمی .
تعددوتکثامناب مالی 
المللرری،کمکهررایمادمرری


هررایبین

جررذبکمک
(اوقرراف،خیرراینو،)...تسررهیلتبررانکی،بخررش
دولت(اعتباربااساستعدادفارغالتحصریل 

حمایتهایعمومیودولتی  عمومی/

شاغل)،شهایههایدانشجویی .

عملیاتوعقدقااردادهایپژوهشی،ارائهخردماتآموزشریو
پژوهشی،تولیداتدانشرگاهی،منراب اختصاصری،راهانردازی
تحقیقراتیوفنری،تجاریسرازی

شاکتهایخدماتعلمری،

بانامههایآموزشی،پژوهشیوخدمات .
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بهاهوریدانش 


نمونهنرااتمصاحبهشوندگا  :
مصاحبهشوندهکد«:0اع ایهیئت علمیبایدآزادیعلمیداشتهباشندوهاع وهیئتعلمیبایددرچرارچوبرشرتهتدریسری

گیایسیاسیبتوانددرنشستهایعلمیشاکتنماید» .

دهدوبهدورازجهت


خودبتواندمانورعلمی
یکیازاهدافدانشگاه هاینسلچهارمتوسع جامعهمحلیاستکهشاطرسید بهایرنهردف،اسرتقلل

مصاحبهشوندهکد«:5

یاسرتقللنداشرتهباشرندنمیتواننرددرراسرتایتردوینمأموریتهرایدانشرگاه

هادربعدسیاسرتگذار


دانشگاهیهست.اگادانشگاه
بهصورتآزادانهتصمی گیاینمایندوزمینهتوسع منطق خودرافااه نمایند» .
هاینسلچهارمبهعنوا ًپیشاا جامعهبایداستقللداشتهباشند.استقللدرآزادیرفترار،گفترار،


دانشگاه
مصاحبهشوندهکد«:3


فکاکاد واندیشید وعلوهبااستقللوآزادیآ کادمیکحتمادرجهتاستقللمالیومناب مستقلمالینیزبایدتلشکند.هاچره
تواندبهوظایفخودبهعنوا پیشاا جامعهعملنماید» .

وابستگیمالیدانشگاهبهمناب دولتیکمتاباشد،دانشگاهبهتامی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

00
تدوین الگوی دانشگاه
نسل چهارم ...

سؤال پنجم :راهبردهای رسیدن به دانشگاه نسل چهارم کدماند؟

راهبادهاواقداماتویژهدررابطهباپدیدهاصلیکهدراینپژوهرششراملسهمقولر رهبرای
آموزشریودرسریتوسرعهدهنده

ایسامایهانسانیوبانامره


هایحافه

مسئوالنه،توسعهشایستگی
درجدولشماره()5آمدهاست.
ٔ
میباشندکهبههمااهکدهایباز،مفاهی ومقوالتمابوطبهآ

جدول  .7مقولههای بهدستآمده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تعامالت و راهبردهای کنش
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توسعه
شایستگیهای
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انسانی 

توسعه
دانش
حافهای 


توسعه
مهارت
حافهای 




مقولۀ سطح اول

کدهای اولیه

توسع قابلیتهای کاریزما،نوآور،نوآفاینوخلق،دورانردیشوآینردهنگا،دارای
فادیمدیایت 
خواه،تاغیبکننرده


پذیاوتحول

بینشوهوشسازمانی،ریسک
توجهوتوسعه
وانگیزهبخش،خودآگاه،خودتنری وخودسرازما ده،مابریو

فااشناخت 
تفکاوهدایتگایراهبادی .

جانشینپاوری  مشاور،م
تغییادرقلماو/دامنهومسئولیتها،توجهبرهتوانمندسرازی

پاورشنیاویکار
افااد،توجهبهمناف تیمی،توسعهشبکههایارتباطی،توجره
منعطف 
بررهشرربکههایدانررش،تأکیرردبررارهبررایدانررش،ایجرراد
شورونشاطدراساتیدودانشجویا ،شناساییافاادخلقو
بانامهریزیتعاملی 

پادازدانشگاهیومنطقهای،استفادهازتجاربگذشرته


ایده
وامکاناتموجودباایخلقآیندهایمطلوب .
رعایتحقوقشهاوندی،مسئولیتپذیایاجتماعی،متعهد

متعهدبهجامعه 
توسعهاخلقحافهای بهتوسعهفادیوگاوهی،تعهردسرازمانی،شروروشروق،

ای،متعهدبهتوسعهحافهای،هویرت


متعهدبهاخلقحافه
حافهای،تعهدبهتوسعهیادگیایفادیواجتماعی،متعهرد

تعهدسازمانی  بهتوسعهوتسهی دانرش،رعایرتهنجارهرایاخلقریدر
ایدهپادازیواجاایآ ،پایبندیبهاخلقپرژوهشدربرین

اساتیدودانشجویا درتمامیمااحلدانشآفاینی .
بهاهمندیازدانش

هاینوینآموزشویادگیای،دانشحافهای


آشناییبانرایه
تخصصی 
آشناییبادانش درآمروزش،یررادگیایوپررژوهش،شریوههاینرروینتحلیررل
آ کادمیکبهروز  آماری،آموزشمفاهی واصولمدیایتدانرش،روشهرای
بهاهمندیاز

نوینتحقیقوپژوهش،باگرزاریهمایشهراوسرخناانیها
صلحیتهای

المللی،آشرناییبراروشهرایفااگیرا


ای،ملیوبین

منطقه
حافهایآموزشو

محور،آشناییبافناوریهاینوینآموزشی .

یادگیای 
تسلطبامهارتهای

ای(ایمیرل،رسرانههایاجتمراعیو،)...


مهارتارتباطاتحافه
ارتباطی 
هایعلمیوکنگاهها،مهارتتسلطبرا


مهارتارتباطباانجمن
مهارتاستفادهاز
ارتباطیبینفادی،مهارتاسرتفادهاز

زبا انگلیسی،مهارتهای
رسانههایاجتماعی 

فنرراورینررویندرفااینرردیرراددهییررادگیای،مهررارتنگررارش
توسعهمهارتهای

دانشگاهی(مقاالتمجلت،برازخوردنوشتهشردهبرهتکرالیف

آموزشیوپژوهش 
هرا،سیاسرتوروشهرا)،

دانشجویا وعملکرادآ هرا،گزارش
مهارتتوسرعهکارهرایتیمریوگاوههرایپژوهشری،مهرارت

ازی،مهارتکراوشوتعامرلدرگفرتوگوبرا

خلقیتوایدهپاد

مهارتبهکارگیای

ای،ملیوبینالمللی،مهارتتفکاانتقادی،

روشهاینوین شاکا،جوام منطقه

مهارتکارآفاینی،مهرارتآینردهپژوهی،مهرارتحرلمسرئله،

تدریس 
مهارتتولیدمحتوایالکتاونیکی،مهارتطااحیبانامهدرسری
ومحتوایآموزشی،مهارتخودراهبای،مهارتکلسداری .

مقولۀ درصد
مقوله اصلی
(خوشه مقولهای) سطح دوم فراوانی

فراوانی

 40

 04

 20

 80

آموزشو
یادگیای
تحولآفاین 

بانامهآموزشیو
درسیتوسعهدهنده 


 54

 03

 42
 74

 05
 00

بانامه
درسی

جهتدهنده   81

7

مقولۀ سطح اول

کدهای اولیه

محرور،پرژوهشمحرور،یرادگیای


محرور،دانشرجو

مهارت
آموزشویادگیای
فاصتآفاین  چندحلقررهای،اسررتاددرنقررشتسررهیلگررا،ایجررادمحرریط

آموزشویادگیای آموختنوفاصتیادگیای،سرازندهدانرایی،تفکراومعنرا،
مهارتآفاین  ایجادمحیطیرادگیایچالشری،انگیزاننردهودانشمحرور،
استفادهازفناوریهاینروین،یرادگیایمشرارکتی،تقویرت

توانرراییانتقررادیوآینرردهنگا،پویرراییمحرریطیرراددهی–

یرقتوسرعهکانالهرایو

یادگیای،ه افزایییرادگیایازطا
هایآمروزشویرادگیای،انعطافپرذیاینوآورانرهدر


روش
آموزشویادگیای
فااینردیراددهییرادگیای،فاصرتهاییرادگیایمبتنریبررا
فناورانه 
دهیپاوژههرررایدانشرررجوییو


آموزی،جهرررت

مهرررارت
دانشگاهیبهمسائلفاهنگی،اجتماعیواقتصادیجامعه،
استفادهازشریوههاینروینسرنجشوارزشریابیپیشرافت

تحصیلی .
رشرتهایوفاارشرتهای،ویااسرتپرذیا،مراتبط
بانامهدرسیپویا  منعطف،تعاملیوباز،میا  
منطقهای،مبتنیباتوسعهپایدارمنطقرهای،بانامرهدرسریمراتبط
بانامهدرسیروزآمد  بامسائل 
باصنای جدید،بانامهدرسیمبتنیبراوبوشربکههایاجتمراعی،بانامره
درسیمسئلهمحور،بانامهدرسیکهدرفاایندیرادگیایویادگیانردهتحرول
بانامهدرسیوارونه  ایجادکند،بانامهدرسریکرهمنرتجبرهیرادگیایمرادامالعماگرادد،ایجراد
شرراایطتبرردیلدانررشعلمرریبررهمهررارتتخصصرری،بانامررهدرسرری
چندبعدی،بانامهدرسیکیفی،تعاملیومنعطف .

نمونهنرااتمصاحبهشوندگا  :
مصاحبهشوندهکد«:01نقش کلیدیرهبایومدیایتدرچگونگیتحققاهدافدانشگاهنسلچهارم،واقعیتریانکارناپرذیااسرت.

دانشگاهنسلچهارمنیازمندرهبایتحول آفایناست.رهبایکهتغییاونوآوریایجادکندومتعهدبهتحولباشد» .

تاینعاملموفقیتدانشرگاههایپیشراو،مردیایتورهبرایآ هاسرت.رهباانریکرهبرادوراندیشریو

مصاحبهشوندهکد«:81مه 

آینده نگای،ضمناینکهباعثسازگاریدانشگاهبانیازهایجامع محلیمیشود،زمین توسع منطقهایرانیزفااه مینماید» .

هایدانشگاههاینسلچهارماع ایهیئتعلمینوآورهست.اگادرنرامیرادگیایو

مصاحبهشوندهکد«:7یکیازمه تاینم لفه

آموزشدانشگاهتحولآفاین،اع ایخودتوسعهایوتوسع حافهایرانداشتهباشرندنمیتروا درراسرتایدانشرگاهنسرلچهرارمدرامرا

آموزشقدمباداشت» .

سؤال ششم .نتایج و پیامدهای دانشگاه نسل چهارم کدماند؟

دراینپژوهشنتایجوپیامدهایمابوطبهپدیدهموردمطالعهشراملسهمقرولهتوسعه
فاهنگیواجتماعی،توسعهاقتصادیوتوسعهزیستمحیطیهستکهبههمرااهکردهای

درجدولشماره()2نشا دادهشدهاست .
ٔ
باز،مفاهی ومقوالتمابوطبهآ 
ٔ
مقوله اصلی «توسعه منطقهای»
جدول  .8مقولههای بهدست آمده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی نتایج و پیامدها در
مقولۀ سطح درصد
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 00

مقولۀ سطح اول

کدهای اولیه

توسعهپذیایاجتماعی 

توسرعهسرامایههایفکررای،اجتمراعیوارتبراطی،توسررعهشایسرتگیهایمرردنی،

حامیواشاعهدهنده
مشارکتاجتماعی،مسئولیتپذیایاجتماعی،تعالیشرهاونداجتمراعی،فاهنرگ



ارزش
ورزی،یرادگیایمرادامالعما،تفکرا


توسعهمهارتاندیشره
هاوهویتمنطقهای  دمکااسی،صلحجهانی،

ساالری

توسعهتفکامادم
انتقررادیوروشررنگای،دگاپررذیای،ارتقررایکیفیررتزنرردگی،ارتقررایبهداشررت،
امیدآفاین 

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نمونهنرااتمصاحبهشوندگا

مقولۀ سطح اول

کدهای اولیه

فقازداییوحاشیهزدایی،حفظمیااثفاهنگی،تقویتهویتوفاهنرگمنطقرهای،

ها،دستاسیمنطقهایبهآموزشعالی،ترا مطلرقاندیشری،


تحلیلواشاعهارزش
مشارکتدرتمد سازیو
تعهدمدنی 
ارتقایجایگاهمحوریعل وماجعیتآ درزندگی،مبادلهوجایرا یرافتندانرش
بیندانشگاهوجامعه،خلقحداکثامناف باایتوسعهجامعه .
اقتصادمبتنیبادانش 
ایهمسروبرادانشجهرانی،ارزشآفاینری


توسعهدانشاقتصادیمنطقه
موتورمحا اقتصادمنطقهای دانررش،باندسررازی،کررارآفاینیمنطقررهای،رشرردوایجررادخوشررههای
توسعهکارآفاینیاجتماعی 
صررنعتی،ایجرراد،توسررعهومتنرروعسررازیصررنای محلرریوبررومی،

ایجاداقتصادمولدوپایدار  کسررربوکارهایدانرررشبنیرررا ،پار هرررایعلررر وفنررراوری،ایجررراد

هایمنطقهایونیازهایملریو


وکارهایجدیدمتناسبباظافیت

کسب
بینالمللرری،تجهیررزصررنای منطقررهایبررهدانررشوفناوریهرراینرروین،

همکاریبیندانشپژوها وکارفامایا محلری،ترأمیننیراویانسرانی

هایحافهایوماها 


خاوجی
ماها،کارآمدوحافهایموردنیازصنای ،کارورزیدانشجویا دربرازار

هراینیراویکرارمنطقرهای،مااکرزمشراوره


وکار،توسعهمهارت

کسب
کررارآفاینیدرسررطحمنطقرره(محیطزیسررت-کشرراورزیو،)...ارائرره

دورههایآموزشیحافومشاغل .

دوستدارمحیطزیست 

هایمدنیمنطقهایسبز،ایجادوگستاشدانرشوآگراهی


ایجادتشکل
دانشافزاییزیستمحیطی 

هایزیستمحیطیدرسهحیطهدانش،مهرارت


محیطی،آموزش

زیست
درفناوریهررای

ونگرراش،ایجررادفاهنررگبازیافررت،سررامایهگذاری

زیسررتمحیطی،ایجررادصررنای سرربز،اسررتفادهازاناژیهررایپررا ،

توسعهفناوریهای

صررافهجوییدرانرراژی،ارائررهمحصرروالتزیسررتمحیطی،خرردمات
زیستمحیطی 

ایکشاورزیپایدار،ایجادوتقویرتزیاسراختهایپایرداری،


مشاوره
ایآموزشمحیطزیست .

پژوهشهایپایداری،سازما دهیمیا  
رشته

:

تاینموضوعاتدانشگاههاینسلچهارتوسع اجتماعیجامعهمحلیاست.دانشگاهنسلچهارم

مصاحبهشوندهکد«:5یکیازمه 

پویاییدرجامعهشودوضمنحفظفاهنگبومیمنطقرهشایسرتگیهایمردنیآ هراراارتقرادهردوزمینرهمشرارکت

بایدباعثتحا و
اجتماعیآ هارادرحلمسائلمنطقهایفااه نماید» .
مصاحبهشوندهکد«:07دانشگاهنسلچهارمفاهنگرابهعنوا عاملاصلیتوسعهپایدارمیداندوبهدنبالتوسعهاجتماعیفااگیرا،


هاوپذیاشسنتهاهست» .

در متقابل،احتاامبهتفاوت
هاازاهدافاساسیدانشرگاههای

آمادهسازیوتابیتانسا هاباایزندگیاجتماعیوارتقایشخصیتآ 
مصاحبهشوندهکد «:88


العما،شایستگیهایمدنیرا

نسلچهارمخواهدبود.دانشگاهنسلچهارمبابستاسازیمناسبوازطایقفااه نمود زمینهیادگیایمادام
ارتقادادهوباعثگستاشسامایههایفکایواجتماعیمنطقهخواهدشد» .


هایانجامشدهبرامتخصصرا و


وتحلیلمصاحبه

هایحاصلازتجزیه

باتوجهبهیافته
صاحبنراا حوزهآموزشعالی،ابعادوم لفههایدانشگاهنسرلچهرارمدرقالربیرک

هاوعواملمداخلهایباپدیدممحروریدانشرگاه


الگویمنطقیکهمشتملباعلل،زمینه
ً
نسلچهارموراهبادهایایجراددانشرگاهنسرلچهرارمونهایتراپیامردهایناشریازآ را
هایشماره()8و()1طااحیوتبیینمیگادد .
ٔ

کند،مطابقشکل

بارسیمی




ّ
پدیدهعلی

انطباقپذیای

پویایی،سازگاریو

تحولآفاینی
تحولخواهیو 







دانشگاهچند
ساحتی
حافهای
خطمشیگذاریتخصصیو 

استقللدانشگاهیوآزادیعلمی



فاهنگنوآوریمسئوالنه



پدیدهمحوری
ینهای
شاایطزم 

مداخلهای

شاایط




تحولآفاین
ساختار 





ینالمللی
منطقهای،ملیوب 
دانشآفاینی 




مسئولیتگاایارزشآفاین
خلقیتتعاملی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
تعالیحیاتاجتماعی

توسعهنگای
راهبادها




توسعهدهنده

مدلهایمالی


رهبایمسئوالنه

توسعهدهنده

بانامهآموزشیودرسی

تدوین الگوی دانشگاه
نسل چهارم ...
حافهای
یستگیهای 

توسعهشا
سامایهانسانی




پیامدها





یستمحیطی
توسعهز 

توسعهاقتصادی
منطقهای
توسعه 





03

توسعهفاهنگیواجتماعی

شکل  .5ابعاد و مؤلفههای دانشگاه نسل چهارم






عوامل زمینهای
*خطمشی گذاری تخصصی و حرفهای:
نگایمبتنیباآیندهپژوهی،متعهدودرگیابامسائلجامعه 


آینده
*فرهنگسازمانی نوآورانه و مسئوالنه:
فاهنگ تحولآفاین و توسعهدهنده ،مسئولیتپذیا و پاسخگوی
اجتماعی 
* ساختار تحولآفرین:
دهندهوهدایتکننده،ساختارسازگارشونده


ساختارخودتوسعه
فعال




شرایط علی
دانشگاه چند ساحتی
*تحولخواهی و
تحولآفرینی:
جامع پویاوبالنده تقاضاهاینوپدید مأموریتهاینوین

دانشگاهی 
*پویایی ،سازگاری و
انطباقپذیری:
-کنشگایبهتحوالتایوبینالمللی 


منطقه
پاسخگوییسای ومناسب
 -بهنیازهایجامعه 
شناساییوعکسالعملبه

فاصتهاوتهدیدهایفاا

سازمانی
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پدیدهمحوری 
دانشگاه مسئولیتگاای
ارزشآفاین 

*تعالیحیاتاجتماعی 
*خلقیتتعاملی 
*توسعهنگای 
*دانشآفاینی منطقهای،

ملیوبینالمللی


راهبادها 
*رهبایمسئوالنه 
*توسعه شایستگیهای
حافهایسامایهانسانی 

*بانامهآموزشیودرسی
توسعهدهنده


پیامدها 
توسع منطقهای 
*توسع فاهنگی،
اجتماعی 
*توسع اقتصادی 
*توسع زیستمحیطی









شرایط مداخلهگر
*استقالل دانشگاهی:
مدیایتخودگادا ،آزادیدرتولیداندیشه،دانشوفناوری 
*مدلهای مالی توسعهدهنده:
تعامل خلق دانشگاه با دنیای کار ،صنعت و فناوری،
ارزشآفاینیدانش 


شکل  .1الگوی پارادایمی دانشگاه نسل چهارم

 .5بحث و نتیجهگیری

وتحلیلیافتههایحاصلازآ نشا میدهد


شدهوتجزیه

هایانجام

نتایجکدگذاریمصاحبه
کهم لفههایدانشگاهنسرلچهرارممترأثاازدوبعردمهر تحولخرواهیوسازگارشروندگی
هرایمختلرف،بیشرک

دانشگاهاست.باتحوالتوپیشافتهایجامعر جهرانیدرحوزه

هابهمأموریتهایدانشگاهتغییاکاده

چش اندازجامع مدنیپویاوخلقوافقهایدیدآ 

تقاضراهاییکرهزمینهسراز

وتقاضاهاینوپدیدیراپریشرویدانشرگاههاقرااردادهاسرت؛
هاخواهدشد.مأموریتهاینوینیکهرشرددهنردهو


هایدانشگاه

آفاینیدرمأموریت

تحول
سراحتیتبردیلمیکنرد.


هایهوشرمندوچنرد
ودانشگاههارابهدانشرگاه

توسعهدهندهاست

دانشگاهیکهباهوشیاریفااوا وچاالکیخود،اولویتها،مسائلروزجوامر وپیشراا و
محا هایاصلیاینتغییاوتحولراشناساییکادهوبابازتعایفدائ مأموریتهایخود،
بازخوردهاییهوشمندانهواثابخشخواهدداد .
بهطورقط  ،دانشگاهنسلچهارمضمنسازگاریوانطبراقبراتحروالتاجتمراعی،برا
انعطافپذیای،مهارتوپویاییخود،تغییااتپاشتابوپیویدگیهایفزایندهرامدیایت

هاینسلچهارمباتحلیرلفاصرتهاو


ایپویاخواهدشد.دانشگاه

کندوخالقجامعه

می
تهدیدها،فه چگونهآمادهشد باایمدیایتتغییااترابهدسرتآوردهومیتوانردبراای
دهیبهآیندهخوداقدامنمایند.درپژوهشهایمهدی(،)0130آبونی


سازیوشکل
تصمی 
(،)8104براادرا حقیراوهمکرارا ()0132ورجبیررا غایربوهمکرارا ()0133برره
هااشارهشدهاست.مهدی()0130سازگاریوانطبراق


موضوعپویایوسازگاریدانشگاه
ریزیشدهوسازما یافتهبامحیطمحلیوملیبرارعایرتقواعردنررام
هوشمندانه،بانامه 

تاینویژگیدانشگاههایساآمددر

المللیورقابتهایداخلیوخارجیرامه 


علمیبین
)بهنقشمحیطپویا،سیاستهایحمایتیوتعامرل

آیندهمیداند.همونینآبونی(8104

م ثاآموزشعالیدرتوسع جامع محلیاشارهنمودهاست .
م لف بعدیکههستهاصلیومحوریدانشگاههاینسلچهارماست،م لف دانشرگاه
نگایوتوسرعهاندیشریدانشرگاهدر


ایکهتوسعه
مسئولیتگاایارزشآفاینهست.م لفه

افاصتآفاینیوتعاملخرلق

مسیاتعالیحیاتاجتماعیجامعههست.دانشگاهیکهب
المللریفاصرتهاینروینیراجهرتدانشآفاینریفرااه نمرودهو

باجوام محلیوبین
محورمیگرادد.براکنشرگایفعرالدرمسرائل

سازپایهگذاریجوام خلقودانش


زمینه
کندوبااتکابهدانشوفناوریهرایجدیرد،تحروالتیاثرابخشدر


آفاینیمی

جامعهنقش
مسائلفاانهادیایجادوبهسمتخلقجوام یادگیاندهحاکتمیکند.بنورسوفیتجار
()8103والکوویکسوزیروتی()8105نیرزبرهاهمیرتدانشرگاهدرتوسرعهاجتمراعی
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هادانشگاههاباکیفیتفاآیندهایاسرتااتژینروآوریمنطقرهای

کادهاند.بهاعتقادآ 
اشاره 

هرادانشرگاههای

توانندنوآوریهایجمعیایجادکنند.همونینازنراآ 


تأثیاگذارندومی
نسلچهارمالگوییموفقباایرف نیازهایوخواستههایجامع مبتنیبادانشهسرتندو
دهی،هدایتونرارت،فاصتهایکارآمدباایجامعهایجادوبره

بابانامهریزی،سازما 

توسع آ کمکمیکند .
هایحافرهای

دراینپژوهشسهم لفهتأثیاگذار،رهبایمسئوالنه،توسرعهشایسرتگی
دهندهبهعنوا تعاملتوراهبادهایکنش


سامایهانسانیوبانامهآموزشیودرسیتوسعه
شناسرراییشرردند.پیویرردگیهایپرریشرویدانشررگاههایامرراوزینیازمنرردمرردیاانیبررا
دانشگاههایپیشاونیازمنردرهباانری

مهارتهایشناختیوسازمانیعمیقدارد؛بنابااین،

پیشاوهستند.رهبایمسئوالنهکرهبراپویرایی،راهبادهراینروینخلرقمیکنرد.رهبراا 
کرهبراتوسرعهشربکههای

دانشگاههاینسلچهارمافاادیدورانردیشوآینردهنگاهسرتند
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ارتباطیوشناساییشبکههایدانشتأکیدبرارهبرایدانرشدارنرد.آ هرابرااسرتفادهاز

ایمطلوبگامبامیدارندوضمنتوسع 

تجاربگذشتهوامکاناتموجودباایخلقآینده
هایحافهایسامایهانسانیرا

هاوشایستگیهایفادیخودزمینهتوسع شایستگی


قابلیت
هاییکهشاملبهاهمندیه زمرا سرامایهانسرانیازنگراش،


نمایند.شایستگی
فااه می
ایهست.سامایهانسانیدانشگاهنسلچهارمضمنتعهدحافهایبه


توانشحافه
دانشو
جامعهوسازما ،متعهدبهتوسع خوددرحوزههرایمختلرفهسرتوبراکسربدانرش
هایحافهایموردنیازآمروزش،پرژوهشویرادگیایرابره


تخصصیوروزآمد،صلحیت
هایارتباطیواستفادهازفناوریهاینروینگرامیمر ثا

دستآوردهوباتسلطبامها 
رت
المللیبامیدارد .


ای،ملیوبین

جهترشدواعتلیدانشمنطقه
ازسویدیگا،ماناییوموفقیتدانشگاهنسلچهارمتابعیازبانامرهآموزشریودرسری
ایکرهجهرتدهنردهبرودهونتیجرهآ فااینردیراددهی–یرادگیای


دهندهاست.بانامه

توسعه
آفاینخواهدشد.بانامهایفاارشته،منعطفوویااستپذیاکهمبتنیباتوسع منطقهای


تحول
گیایازفناوریهاودانشنوین؛یادگیایمشارکتی،محریطیرادگیایچالشری،


بودهوبابهاه
دهیپاوژههایدانشجوییودانشرگاهیبره


محوربهوجودآوردهوباجهت
انگیزانندهودانش

هاییادگیایمبتنیبامهرارتآموزیرا


مسائلفاهنگی،اجتماعیواقتصادیجامعه،فاصت
العمامیگررادد.در

براایدانشررجویا واسرراتیدفرااه مینمایرردومنررتجبررایررادگیایمررادام
پژوهشهاینادعلیپور،کایمی،نادی(،)0135مصرطفاییوهمکرارا (،)0132براادرا 

مییاوهمکرارا (،)8102وبنرورسوفریتجرار()8103بره
حقیاوهمکارا ( ،)0132
موضوعسامایهانسانیواهمیرتونقرشمردیاا اشارهشردهاسرت.مصرطفاییوهمکرارا 
()0132اذعا داشتندکهدانشگاههایکارآفاینمتأثاازمناب انسانیهسرت.پرسمیتروا 
سرئولیتپذیاو

اذعا داشتدانشگاههاینسلچهارمبااستفادهازظافیتمدیاا توانمندوم
هایآموزشیودرسیتوسعهدهنده،ضمنفااه نمود زمینهتوسع حافرهای


ازطایقبانامه
شاخصهایاجتماعیوتوسعهآ میشوند.ازسویدیگرا،بره

سامایهانسانیباعثارتقای
)،توجهبهنیازهایبومی،منطقهایومحلیدربانامره

اعتقادباادرا حقیاوهمکارا (0132
درسی،هدایتبانامهپژوهشیبهسمترف نیازهایواقعیجامعهوتاغیبدانشرجویا بره
فعالیتهایآموزشری(ماننردکرارورزی)وتحقیقراتی(ماننردپایا نامه/رسراله)یرافعالیرت

دانشجویی(فوقبانامه)باایایجادزمینهمسئولیتاجتماعیدانشگاهیراهگشاست 

ایکهازنتایجیافتههابهدستآمد،شاایطزمینهایهسرتکرهبرا

م لف تأثیاگذاردیگ
گذارد.آنوهدراینپژوهشمیتوا بهعنوا شاایطزمینهای

راهبادهایدانشگاهیتأثیامی
مشریگرذاریتخصصریوحافرهای،فاهنرگ


ایخط
تأثیاگذاربهآ توجهکاد،سهم لفه
هسرت.دربعردخطمشریگرذاریتخصصریو

نوآوریمسئوالنهوسراختارتحرولآفاین

حافهایاولینم لفهکهسیاستگذارا وبانامهریزا دانشرگاهیبایردبرهآ توجرهکننرد،

اندازها،مأموریتهراواهرداف

آیندهنگایمبتنیبافاایندآیندهپژوهیهست.تدوینچش 

دانشگاهنسلچهارمبایدمتناسببرانیازهرایمنطقرهایانجرامگیرادوالزمر آ کراهش

نهادهررایسیاسررتگذاریفاادسررتیوتسررهیلسیاسررتگذاریمنطقررهایهسررت.کرراهش
شدهازنیازهایجامعره،نقرشدانشرگاههای


هایباگافته

گیاندهوسیاست
نهادهایتصمی 
تامیکند.دانشگاهیکهخودشرامتعهدودرگیابا
نسلچهارمرادررهبایمنطقهپارنگ 
همیدانردوباهمزیسرتیبریندانشرگاهونهادهرایتصرمی گیاندهاجتمراعی
مسائلمنطقر 
گرادد.دومرینعامرلزمینرهای


سازتبادلدانرشوبیرنشبریندانشرگاهوجامعرهمی

زمینه
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تأثیاگذاردردانشگاهنسلچهارم،فاهنگنوآوریمسئوالنههست.فاهنگیکهتحولآفاین

ایوپاسخگوییاجتماعیپایبنداست.فاهنگیکره

دهندهاستوبهمسئولیتپذی


وتوسعه
زمینه سازتحملوتعاملبانواندیشرا راداردوآزادیعمرلوتفکراراتشرویقمینمایرد.

شکوجودایننوعفاهنگ،مهارتنوآفاینی،ریسکپذیای،خطاپذیایوتحملابهام


بی
یمیگادد .
راافزایشدادهوزمینهسازبهبودوتوسع سامایهانسان 
آفاین،سومینعاملزمینرهایتأثیاگرذاردردانشرگاهنسرلچهرارماسرت.


ساختارتحول
خواهی،تحولآفاینیوسازگارشوندگیدانشگاهنسلچهارم،سراختاری

بیشکالزم تحول

تحولخواهوسازگارشوندهاست.تطابقبامحیطپویاوچاال نیازمندساختارتسرهیلگراو

دهندههستتابابهکارگیایفناوریاطلعراتوارتباطراتزمینر خودسرازما دهیو


شتاب
خودتوسعهایرافااه نمودهوباکاهشتماکز،رسمیتوطااحیقروانینمنعطرف،سریالو

ً
نامدو زمینهسازچاخ تصمی گیایازپایینبهباالشود.سراختاریتمامراهوشرمندکرهبرا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بخشمأموریتهرای

آگاهیوهوشیاریضمنتعاملخلقوآزادباف ایاجتماعی،تحقق
نررویندانشررگاهیخواهرردشررد.درمطالعرراترئیسررو وهمکررارا (،)0135مصررطفائیو
)بهمرواردفروقاشارهشردهاسرت.بره

همکارا (،)0132وباادرا حقیاوهمکارا (0132
انشگاههایعلرومپزشرکیدرگرذاربره

اعتقادرئیسو وهمکارا ()0135ساختارمطلوبد
دانشگاههاینسلسوم،ساختاریاستکرهدرآ سرطو سرازما ،تعرداددوایراوعنراوین

علمیوگاوههرای

شغلیراکاهشدهد،ازمقاراترسمیکاستهشودوبرهاع رایهیئرت
آموزشیاختیاروآزادیعملدادهشود.همونیندرپژوهشمصطفائیوهمکرارا ()0132
بهاصل سیاسرتهایباالدسرتیوقروانینوزارتعلرومجهرتطااحریالگرویدانشرگاه
کارآفاینتأکیدشدهبود.باادرا حقیا()0132نیزاذعا داشتنددانشگاههاباایایجادزمینه
مشارکتاجتماعینیازمندرف موان ساختاریهست .
م لفر تأثیاگررذاردیگرایکررهازایررنپرژوهشحاصررلشردونقشریتأثیاگررذاربررهعنوا 
تقویتکنندهویات عیفکنندهباراهبادهایکنشدارنرد،اسرتقللدانشرگاهیومردلهای

هرایرادمیشرود.یکریاز

هایمداخلرهایازآ 

دهندههستندکهبرهعنوا م لفره


مالیتوسعه
شاطهایتحولدانشگاهیوجوداستقللدانشگاهیهست.دانشگاهنسلچهرارمنیراز
پیش 


بهمدیایتخودگادا داردوزمانیمیتواندرهبایتحروالتجامعرهرابراعهردهبگیرادکره
بتواندخودشچش انداز،مأموریتواهدافشراطااحریکنرد.دانشرگاههایآینردهبایرددر
نامههایموردنیازشرا راتردوین
طااحیساختارخودگادانیداشتهباشدوبتواندقوانینوآیین 
کند.درتأمینهیئتعلمیوپذیاشدانشجواختیاراتالزمراداشتهباشرند.ازسرویدیگرا،

دانشگاهنسلچهارمنیازمندآزادیعلمیهست،آزادیدرتحقیقوپژوهش،آزادیدرتولیرد
دانش،آزادیدرانتقال،تاویجوارائهدانش،آزادیدرانتخابمنراب وروشهرایتردریسو
درنهایتآزادانهدستبهانقلبفکایوعلمیبزنندوتولیداندیشه،دانشوفنراوریداشرته
تازمانیکهدانشگاههااستقللمالینداشرتهباشرندودرترأمینمنراب مرالی

باشد؛بنابااین،
محتاجبهبودجهعمومیباشند،استقللوآزادیدانشرگاهیتحقرقپیردانمیکنرد.دانشرگاه

تواندمدلهایمالیخودراطااحیوتوسعهدهرد،اولازطایرق


دوطایقمی
نسلچهارماز
گستاشوتعددمناب مرالیمثرلجرذبمنراب بینالمللری،خیراین،شرهایهدانشرجوییو
حمایتهایعمومیودولتی.دومازطایقتعاملخلقدانشرگاهبرادنیرایکرار،صرنعت،

توانردمردلهای


آفاینریدانرشمی

جتمراعیوارزش
فناوریوبهاهوریازدانش،کارآفاینیا

مالیخودراتوسعهدهد.درپژوهشهایغیاثیندوشنوخلیلری()0135نیرزبرهموضروع
استقللدانشگاهیومناب مالیاشارهشدهاست.بهاعتقادغیاثیندوشنوخلیلری()0135
مه ترراینموانر درمسرریاتحقررقاسررتقللدانشررگاهی،فااینرردسیاسرریکشررورها،سیسررت 
گیایدولتی،محدودیتهایمالیوتعصباتخاصجناییاست .

تصمی 
شدهمیتواندنتایجوپیامدهایدانشگاهنسلچهرارمرا


هایاشاره
باه کنشتمامیم لفه
ایپیامرداصرلیدانشرگاههاینسرل

رق بزند.یافتههایپژوهشنشا دادکهتوسرع منطقره
رعهاقتصررادیوتوسررعه
چهررارماسررتکررهدرسررهحرروزهتوسررعهفاهنگی راجتمرراعی،توسر ٔ
زیستمحیطینقشحیاتیدارد.دانشگاهنسلچهارمضمنتوسرعهمهرارتاندیشرهورزی،

تفکرراانتقررادیوروشررنگایب راایجامعررهیررادگیایمررادامالعمارانویرردمیدهررد،تفکررا
مادمساالریراحاک میکند،جایگاهمحوریعل وماجعیتآ رادرزندگیارتقامیدهرد

ارزشهراوهویرت
دهنرده 
ٔ

آورد.حامیواشاعه
وتوسعهشایستگیهایمدنیرابهارمغا می

منطقههست،بهجامع محلیمتعهداستومشرارکتپارنگریدرسراختتمرد آ دارد.
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دانشگاهنسلچهارمموتورمحاک اقتصادمحلیاستوباگاهزد اقتصادبادانشوعل روز
ازطایقارزشآفاینیبهدانشوتوسع کرارآفاینیاجتمراعیباعرثارتقرایصرنای محلری

هایکاربادیوعلمیایجادخوشههایصنعتیدراجتماعرا

میگاددوباسوقداد پژوهش

رونقمیبخشدوباارائهفناوریهاینوینموجبمردر تاشرد صرنای موجرودمیگرادد.

میتوا مه تاینعاملتوسع اقتصادمنطقهایراحاصلخاوجیهایدانشگاهنسلچهرارم

دانست.سامای انسانیمتخصصوماهاوتابیتشدهباایتحولمنطقهایازطایرقایجراد
هاییکهمسلحبهآخایندانشزیسرتمحریطهسرتندوبرا


اقتصادیمولدوپایدار.خاوجی
اینوینیدرحوزماقتصرادیوزیسرتمحیطیارائره

ایجادتشکلهایمدنیخدماتم 
شاوره

زیسرتاسرت.براسرامایهگذاریدر


شکدانشگاهنسلچهارمدوسرتدارمحیط

دهند.بی

می
بینیجایگاهمحیطزیستدربانامهدرسی،دانشوجایگاه


محیطیوپیش

هایزیست

فناوری
ایمیگادد .

آ رادردانشگاهواجتماعارتقادادهوزمینهسازتوسع پایدارمنطقه
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نتایجحاصلازاینپژوهشبانتایجپژوهشهایباادرا حقیراوهمکرارا (،)0132

)وبنرورسوفریتجرار

)،مرییراوهمکرارا (8102

رجبیا غایربوهمکرارا (0133
)درپژوهشخودبرهترأثیادانشرگاههای

)همسوهست.مییاوهمکارا (8102

(8103
پیشرراوازطایررقایجررادفاصررتیررادگیایمررادامالعمابرراتوانمندسررازیاف رااد،ایجرراد
اعتمادبهنفس،تقویتهویتوآمادگیفاهنگی،بهبودچشر اندازکراروثبراتشرغلیدر

اند.همونینبنورسوفیتجرار()8103برهنقرشو

ارتقایکیفیتزندگیافااداشاره 
کاده
ایاشرارهنمودهانرد.بره

تأثیادانشگاههایآیندهدرمهارتافزاییبازارکاروتوسع منطقره

اعتقادباادرا حقیراوهمکرارا ()0132جایگراهدانشرگاهدرمسرائلاجتمراعیازنروع
تصمی  سازیاستکهدراینصورت،اگاجامعرهمبتنریبراماجعیرتعلر وعقلنیرت
کرهنرهتنهامنراف 

حاکتکند،هزینهاجاایتصمی اخذشردهکراهشخواهردیافرت،چاا
عمومیدراولویتقاارخواهدگافتواقدامفااکنشیوپیشگیاانهشرکلمیگیراد،بلکره
پیامدبهجامعیتنزدیکخواهدشردوسرامایهانسرانی،اجتمراعیوفاهنگریراتقویرت
میکند ازسویدیگا،رجبیا غایبوهمکارا نیزدرپژوهشخودنتیجهپیونددانشگاهو

محیطیمیدانند .

جامعهراپایداریاجتماعی،پایداریاقتصادیوپایداریزیست

 .6پیشنهادها

هایپرژوهشوالگرویتدوینشرده،فرااه کراد شراایطجهرتحاکرت


باتوجهبهیافته
هاینسلچهارمضاوریوازاهمیتویژهایباخروردار


سویدانشگاه
دانشگاههایایاا به

سیاستگذارا وبانامهریزا نرامآموزشعالیایاا براکراهشنهادهرای

است؛بنابااین،
ریزیدانشگاههارابرا


گیایوبانامه
استگذاریدرسطحکل میتوانندشاایطتصمی 
سی 
توجهبهشاایطمنطقهایتسهیلوزمینهتعاملخلقدانشگاهبادنیایکار،صنعت،فناوری
واجتماعرافااه نمایند.ازسویدیگاباتوجهبهاینکرهیکریازم لفرههایتأثیاگرذاردر
تحققاهدافدانشگاهنسلچهارم،استقللدانشگاهیاست،شاایطیبایدفااه گاددترا
دانشگاههادرطااحیمدلهایساختاری،طااحیمأموریتهایدانشگاهیوتأمینمنراب 

مالیازآزادیعملبیشتایباخوردارباشندتاضمنایجرادیرکمردیایتخرودگادا در
تولیداندیشه،دانشوفناوریپیشاووساآمدباشند .
گذاریدقیقدراینزمینهپیشنهادمیشود :


ریزیوسیاست
درپایا باایبانامه
مسئولینوسیاستگذارا حوزهآموزشعرالیازطایرقاصرل شریوهحکماانری،

)0
ایتسهیلونیازهرایمنطقرهایو

گیایدانشگاههاراباتوجهبهشاایطمنطقه

شاایطتصمی 
محلیرادرطااحیوتدوینبانامهدرسیدانشگاهیلحاتنمایند؛
هرایآینردهنگاوبراایجرادچاخرهتعراملیبرین


گیایازپژوهش

هابابهاه

دانشگاه
 )8
دانشگاه،جامعهوصنعت،ضمنتوسع ارزشآفاینیاجتماعیوخلقجوامر یادگیانرده،
زمینهتوسعهوبالندگیاجتماعرافااه نمایند؛
)1پژوهشگاا بااستفادهازروشهایپژوهشکیفیوکمیترلشکننرد،م لفرههای
شناساییشدهدراینپژوهشرابهصورتجزئیموردواکاویوبارسیقااردهند؛ 

ازطایقسایاروشهایپژوهشکیفی،غنایالگوافزایشیابدوم لفههایبیشتای

)0
درالگولحاتشود؛ 
)7پژوهشگاا باتوجهبرهمردلارائهشردهدرایرنپرژوهش،امکرا اسرتقاارآ رادر
دانشگاههایایاا موردبارسیقااردهند .
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منابع
).مفهومسرازیمسرئولیتاجتمراعی

باادرا حقیا،مای ؛نورشراهی،نسراین؛ وروشرن،احمدرضرا(0132
دانشگاهدرایاا  .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی .0-84،)1(87،
هایتوسعهدانشگاهیدردانشگاههایمنتخب

).سیاستهاومحورهایراهبادیبانامه

ثمای،عیسی(0134
دنیا.نامهآموزشعالی .5-18،)13(01،
دولتری،علیاکبرا؛سریادت،سریدعلی؛امرینبیرردختی،علیاکبرا؛ونیسرتانی،محمدرضرا(.)0011تحلیرلمشررارکت

اجتماعیدانشگاههادرجامعه؛باتأکیدباانتراراتجامع محلی.فصللنامه اامعهشناسلی الاربردی-28،)0(18،


.73
رجبیا غایب،فاطمه؛محمدزاده،سعید؛وشایفزاده،محمدشایف(.)0133تدوینالگویپیونددانشگاه
وجامعهمبتنیبارویکادمسئولیتپذیایاجتمراعیدرآمروزشعرالیکشراورزی.فصللنامه پلژوهش و

برنامهریزی در آموزش عالی .27-000،)0(84،
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رئیسو ،محمدرضا؛عباسپور،عباس؛رحیمیا ،حمید؛خورسندیطاسکو،علی؛وبازویا شیاوا ،صمد
هایساختارسازمانیدانشگاههایعلومپزشکیدرگذاربهدانشرگاهنسرلسروم.

(.)0135واکاویم لفه
مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکیبیاجند.07-0،87،
).مسرئولیتاجتمراعیدردانشرگاهها.

شفائییامولو،طاهاه،ابیلی،خدایار؛وفاامازقااملکی،احد(0135
فصلنامه مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران .023-818،)8(8،
غیاثیندوشن،سعید؛وخلیلی،ابااهی (.)0135نقشوجایگاهدولتدراستقللدانشگاه.دولل پژوهلی،

 021-818،)8(8
فااستخواه،مقصود(.) 0135گاهوبیگاهیدانشگاهدرایاا (مباحثینووانتقرادیدربرابدانشرگاهپژوهری
مطالعاتعل وآموزشعالی).تهاا :انتشاراتآگاه .
فااستخواه،مقصود(.)0133روش تحقیق ایفی در علوم ااتماعی با تأاید بر نظریۀ بلر پایله گررانلدد ترلوری
).تهاا :انتشاراتآگاه .
مصطفایی،سیدمحمدرضا؛ملکیا ،فااماز؛کاویرانی،الهرام؛وکرامافراوز،محمردجواد(.)0132طااحری
الگویدانشگاهکارآفاینبااساسنرایهدادهبنیاد(مطالعهموردی:واحدهایدانشگاهآزاداسلمیغاب
ایرررراا ).مللللدیری و برنامللللهریزی در نظامهللللای آموزشللللی ایللللران.00-50،)8(08،

آینده شناسیآموزشعالی:راهبادهاوپیامدهایسازگاریدانشگاهبامحریطوجامعره.
مهدی،رضا( .)0130
فرایند مدیری و توسعه .10-70،)0(82،

نادعلیپور،حسن؛کایمی،فایبا؛ونادی،محمدعلی(.)0132کارآفاینیاجتماعیدرآمروزشعرالی:یرک

مطالعهدادهبنیاد.نوآوری و ارزشآفرینی .57-38،)2(07،

.
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