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 *ایواکاوی نقش دانشگاه نسل چهارم )دانشگاه اجتماعی( در توسعۀ منطقه

 3سیدعلی سیادت، 2پور سعید رجائی، 1چشمه آرش یدالهی ده
 07/06/1400تاریخ پذیرش:            26/12/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
ای انجام شد. برای دستیابی به این  بررسی نقش دانشگاه نسل چهارم )دانشگاه اجتماعی( در توسعۀ منطقهاین پژوهش باهدف 

شامل متخصصان و کنندگان بالقوۀ پژوهش  تحلیلی استفاده شد. مشارکت -توصیفیگیری از روش  رویکرد کیفی و بهرههدف از 

کارگیری معیار  بهبا  ای و گیری هدفمند زنجیره روش نمونهن بودند؛ که بر اساس و دانشگاهیانظران حوزۀ آموزش عالی  صاحب

افزار  ها از نرم وتحلیل داده منظور تجزیه ساختاریافته قرار گرفتند. به ها مورد مصاحبۀ نیمه نفر از آن 25اشباع نظری، تعداد 

MAXQDA ( استفاده شد2006و تکنیک تحلیل مضمون براون و کالرک ) های اولیه،  )آشنایی با دادهای  فرایند شش مرحله. طی

گیری مضامین اصلی  گیری مضامین فرعی، تعریف و شکل شناخت کدهای گزینشی، شکل ایجاد کدهای مفهومی اولیه، جستجو و

دست  کد گزینشی به 82ها تعداد  کد اولیه مشخص شد که پس از بررسی و پاالیش آن 141، ابتدا تعداد وتحلیل( تجزیه و بازبینی

ها از طریق بازبینی  مضمون اصلی شناسایی شد. اعتبار داده 3مضمون فرعی و  12ها تعداد  آمد. بعد از بازبینی و پاالیش آن

ها نشان داد که دانشگاه نسل چهارم )دانشگاه اجتماعی( در  . یافتهشوندگان و مرور همتا مورد تأیید قرار گرفت توسط مصاحبه

آورد. در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی  ای را فراهم می محیطی زمینۀ توسعۀ منطقه اجتماعی، اقتصادی و زیست ـسه حوزۀ فرهنگی 

فرینی اجتماعی و مشارکت در ساالری، امیدآ ای، توسعۀ تفکر مردم ها و هویت منطقه از طریق توسعۀ اجتماعی، اشاعۀ ارزش

سازی و ایجاد تعهد مدنی در توسعۀ منطقه نقش دارد. در حوزۀ اقتصادی از طریق ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش، دانشگاه  تمدن

ای و ماهر در  های حرفه ای بوده و از طریق توسعۀ کارآفرینی اجتماعی و خروجی نسل چهارم محرک اقتصاد مولد و پایدار منطقه

زیست،  محیطی از طریق تشویق فرهنگ حفاظت از محیط ای تأثیرگذار است و در نهایت در حوزۀ زیست عۀ منطقهتوس

 شود. ای می توسعۀ منطقه ، باعثمحیطی های زیست محیطی و توسعۀ فنّاوری افزایی زیست دانش

 ای، دانشگاه نسل چهارم. منطقهمحیطی، توسعۀ فرهنگی ـ اجتماعی، توسعۀ  واژگان کلیدی: توسعۀ اقتصادی، توسعۀ زیست
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Abstract 
The main purpose of this study was to investigate the role of the fourth generation 

university in regional development to achieve this goal, a qualitative approach and 

descriptive-analytical method were used. Potential participants in the study included 

experts and scholars in the field of higher education and academics and 25 of them 

were interviewed semi-structured based on purposive sampling method and 

theoretical saturation criteria. In order to analyze the data, MAXQDA software and 

Brown and Clark (2006) theme analysis technique were utilized. Through a six-step 

process (familiarity with primary data, creation of basic conceptual codes, search and 

recognition of selective codes, formation of sub-themes, definition and formation of 

main themes and review) analysis, 141 primary codes were identified, after reviewing 

and refining which, 82 selective codes were obtained. After reviewing and refining 

them, 12 sub-themes and 3 main themes were identified. The validity of the data was 

verified through a review by the interviewees. The findings showed that the fourth 

generation university (social university) provides the ground for regional 

development in three areas: socio-cultural, economic and environmental. In the 

cultural and social spheres, through social development, disseminating of regional 

values and identity, developing democratic thinking, creating social hope, and 

participating in civilization, and creating civic commitment plays a role in the 

development of the region. In the economic field, by creating a knowledge-based 

economy, the fourth generation university is a stimulant of productive and sustainable 

regional economy, the development of social entrepreneurship professional and 

skilled outputs is effective in the development of regions. Finally, in the field of 

environment, through encouraging a culture of environment preservation, 

environmental knowledge enhancement and development of environmental 

technologies, it causes regional development. 
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 مقدمه و طرح مسئله

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  نظام عنوان نهادی فرابخشی در خدمت خرده آموزش عالی به

شود و در کنار وظایف و کارکردهای اساسی خود مانند تولید دانش،  فرهنگی جوامع قلمداد می

های اجتماعی، سیاسی و نظام ا تأثیرگذاری بر خردهارتقای مهارت و پرورش نیروی انسانی، ب

های آتی دارد  فرهنگی جامعه سهم مهمی در تولید و بازتولید فرهنگ نسل فعلی و نسل

های  گرای امروزی نهادی اجتماعی است که به یاری قابلیت (. دانشگاه مسئولیت1399)مرجائی،

و تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعه بر ها  ای خود، سهمی مؤثر در توانش فرد و حرفه منحصربه

های  بخشی، هدایت عمومی، نقد و نظارت بر سیاست دارد و پایگاهی ارزنده برای آگاهی عهده 

: 1،1396شود)بوک ها و دولت برشمرده می حاکم و روندهای اثرگذار بر سرنوشت جمعی ملت

کنند،  بنیان حرکت می دانشسمت جوامع  ای به طور فزاینده که جوامع امروزی به (. درحالی10

شود.  تر می ای و محلی برجسته خصوص مسائل منطقه ها در مسائل اجتماعی و به نقش دانشگاه

اند و  ها برای رشد و توسعۀ جوامع از مؤسسات فرعی به مؤسسات اصلی تبدیل شده دانشگاه

ای از طریق تعامل  عنوان موتور نوآوری تعریف شده است. تأثیر بر اقتصاد منطقه ها به نقش آن

اجتماعی، بهبود و توسعۀ کیفیت نیروی کار جوامع محلی، انتقال فنّاوری به صنعت و افزایش 

 ها در جوامع امروزی است جزء اهداف بلندمدت دانشگاه ،جذابیت مناطق محلی برای کارآفرینان

 . (2،2020)کای و همکاران

عمل  و تفکر نیازمند آن، مند نظام و ادلمتع توسعۀ و دانشگاه پویای سیستم در تحول و تغییر 

 منظور به دانشگاه بیرونی محیط و سازمانی درون محیط با سازگاری و مدیریت و ریزی برنامه

است )ثمری و  فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در جامعه نیازهای پاسخگویی به

رفاه اجتماعی تأثیر داشته باشد، وقتی باارزش و مهم است که بر دانش دانشگاه  .(1393همکاران،

در تحول اجتماعی خود را به اشتراک بگذارد، سهمی در توسعه و رفاه بشر در پایداری 

های خاموش اجتماعی انجام  بوم داشته باشد و نقش خود را در پاسخگویی و فهم سفارش زیست

 (.184: 1397دهد )فراستخواه،
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های درونی و  بر مؤلفه انتظارات از آن با تکیههای پیش روی آموزش عالی و  فهم چالش

نگری تعامالت میان دانشگاه و محیط پیرامون به مدد  بیرونی نظام علم، وضعیت فعلی و آینده

بخش  توان راهبردهای تعادل نماید و از این طریق می مطالعات فرهنگی و اجتماعی ممکن می

ئه داد. بر این اساس مطالعات آموزش عالی های دانشگاه با نیازهای اجتماعی ارا میان کارویژه

برای شناخت وضعیت موجود، ارزیابی تعامالت آن با جامعه و ایفای نقش مؤثرتر آموزش عالی 

گیری از ظرفیت علوم اجتماعی و علوم انسانی و کاربست  در ترسیم آینده کشور، نیازمند بهره

 (. 1،1396تایتگیری است ) گذاری و تصمیم راهبردهای آن در عرصۀ سیاست

دهد تداوم  عالی نشان می پژوهی آموزش های تاریخی، شواهد و نتایج مطالعات آینده تجربه

حیات اثربخش و سازندۀ نظام دانشگاهی منوط به تأمین الزامات و شرایط محیطی است. دانشگاه 

طی محی منفعلی که قادر به حل مسائل مبتالبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

جامعه نباشد دانشگاه کیفی نبوده و ازلحاظ شکلی یا کارکردی وجود مؤثری نخواهد داشت. 

بوم و  های پیرامونی داشته و منشأ اثر در زیست دانشگاهی که قدرت تعامل و تعادل پویا با نظام

عنوان دانشگاه سازگار با محیط علمی و اجتماعی  ای، ملی و جهانی است به زمینۀ محلی، منطقه

المللی به محیط اجتماعی، محلی  بر کسب اعتبار بین هایی که عالوه دانشگاه (.1394است )مهدی،

باشند. به  های اجتماعی می های نسل چهارم یا همان دانشگاه ای توجه دارند، دانشگاه و منطقه

 توجهی دانشگاه به مسئولیت اجتماعی در هر یک از ابعاد آن نتایجی بی (2015)2اعتقاد واالیس

های اخالقی و شهروندی، نبود  مخرب به دنبال دارد، ازجمله: نبود هوشمندی، نبود آموزش

پژوهش مبتنی بر نیاز اجتماعی، نبود پاسخگویی به اجتماع، نبود دموکراسی و شفافیت، 

بسیاری از این موارد در جامعۀ  زیستی که های بازار کار و فقر در اقدامات محیط سوءاستفاده

تفاوتی به مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان است )برادران  مشاهده است و ناشی از بی ایران قابلِ

 (.1398حقیر و همکاران،

آنکه دانشگاه در رابطه با مسئولیت اجتماعی تعهدی دوگانه دارد؛ اول اینکه دانشگاه  حال

ی چه کند؛ لذا شایسته است نسبت به مسائل اجتماع مثابۀ یک سازمان در جامعه فعالیت می به

محیطی حساس بوده و در قبال جامعۀ  ازنظر روحی و روانی و چه ازنظر مسائل زیست

                                                           
1 Tait 
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سازمانی خود  علمی، کارکنان، مدیران و دانشــجویان( و برون سازمانی )اعضای هیئت درون

تر آنکه، دانشگاه  ای که به آن تعلق دارد(، احساس مسئولیت کند. دومین تعهد و مهم )جامعه

دار  با تدوین راهبرد مسئولیت اجتماعی خود الگویی برای این امر مهم است، عهده براینکه عالوه

ها، شهروندان و جامعه نیز خواهد  وظیفۀ آموزش و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی به سازمان

لذا، شایسته است که دانشگاه هم در نقش سازمانی و نهادی خود، مسئولیت اجتماعی را  بود.

ها و عملکردهایش مروج فرهنگ مسئولیت  آن پایبند باشد و هم با رفتار، برنامهرعایت کند و به 

ها و جامعه باشد. همچنین، ازمنظر تمایزی که دانشگاه در رابطه با مسئولیت  اجتماعی در سازمان

تری را در جامعه ایفا  وکار دارد، نقش مهم های کسب ها و بنگاه اجتماعی نسبت به سایر سازمان

 (.1397فائی یامچلو و همکاران،کند )ش می

توان اذعان داشت که پدیدۀ نسل چهارم دانشگاهی موضوعی نو و تازه در  بنابراین می

بر توسعه و گسترش هنجارهای اجتماعی،  آموزش عالی هست که با توجه به ماهیت آن، عالوه

پژوهش حاضر به ای و محلی در توسعۀ پایدار دارد. در این راستا،  توجه خاصی به مسائل منطقه

هایی دارند  های نسل چهار چه ویژگی دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که: دانشگاه

 ای چیست؟ ها در توسعۀ منطقه و نقش آن

 مبانی نظری پژوهش
شده است. تغییر  صورت سه و اخیراً چهار نسل توصیف  تحوالت دانشگاهی جهان پیشرو به

های تازه و نوپدید وقوع یک یا چند واقعۀ اثرگذار  هم و تجربهدهندۀ رویدادهای م ها نشان نسل

 های دانشگاهی است. در فلسفۀ وجودی و کارویژه

نسل اول دانشگاهی تا نیمۀ سدۀ بیست، بیشتر بر آموختن و یادگرفتن دانش تأکید دارد، 

های کالسیک مدرن و میراث عصر روشنگری و بعدازآن است و برای  عمدتاً حامل ارزش

-119: 1397آموزی اهمیت جدی قائل است )فراستخواه، در علم دانشگاهیهای اصیل  زشار

های متنوع آموزش کالس، آموزش  ها و سپس توزیع گستردۀ آن تحت شکل (. حفظ دانش115

های درسی و غیره، این  های ترویجی، کتاب ها، مقاله در خارج از دانشگاه، مشارکت در رسانه

رسالت و مأموریت اصلی (. 77: 1398منی دوزی سرخابی،سازد )ی نقش را عملی می

ای است  ها برای کار حرفه محور، آموزش دانشجویان و آماده کردن آن های آموزش دانشگاه
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 های شخصیت محور، آموزش های گیری جهت با ها دانشگاه(؛ بنابراین 1396)مهدی و شفیعی،

 نیز تطبیقی دانشجویان. مطالعات در یتخالق و تحقیق حس برانگیختن نه کنند تربیت می آموزشی

اند )شکیبایی و  کرده عمل محور آموزش که بوده مدرنی های دانشگاه کارایی عدم حاکی از

 (.1388همکاران،

به عرصه آمده است و تحت تأثیر گذر از عصر صنعت  80در نسل دوم دانشگاه که طی دهۀ 

یابد، بدون اینکه  پدیدآوری دانش اهمیت میبه پساصنعت و جامعۀ اطالعاتی است، پژوهش و 

ها در چارچوب جهانی روی  ها به پژوهش در این نسل، دانشگاه آموزش از آن جدا باشد.

ها خلق  شود و در بهترین حالت کاربردی هستند و در آن ای تولید نمی آورند. دانش تازه می

 (. 1397شود )فراستخواه، نظریه و نوآوری مشاهده نمی

های کارآفرین  دیگر،نسل سوم دانشگاهی به دانشگاه کارآفرین معروف است. دانشگاهِ ازسوی

های نسل اول و نسل دوم، با ایجاد محیط یادگیرنده که در آن  یافتۀ دانشگاه مثابۀ نسل تکامل به

کنندۀ حرکتی هستند  زند، شروع های نوآوری حرف اول را می تطبیق با تغییر و استفاده از فرصت

آموختگانی را به  شود. دانشگاه کارآفرین دانش ایت به تقویت نظام ملی نوآوری منجر میکه درنه

های کاربردی به خدمت گرفته و با نوآوری،  دهد که دانش را در کنار پژوهش جامعه تحویل می

بر آموزش و تولید دانش،  ها عالوه دانشگاه(. در این نسل 1396)مهدی و شفیعی،آفرینند  کار می

 کنند. وکار جدیدی برای جامعه خلق می های کسب آفرینی دانش اقدام کرده و فرصت شبه ارز

شود.  عنوان نسل چهارم یاد می ِظهور است، به از گفتمان جدیدی که در آموزش عالی درحال

کند، به توسعۀ پایدار محلی و  ای و محلی دانش اقدام می به آفرینش منطقه  نسلی که در آن دانشگاه

ای  های بشری و اجتماعی، منطقه کند، برنامۀ درسی را به مسائل و چالش کمک علمی میای  منطقه

(. آمـوزش 1397کند )فراستخواه، و به مسئولیت اجتماعی خود توجه می کند می و محلی معطوف

عنوان اسـاس  های جامعـه به شود و حـل چالش بر اساس نیـاز جامعـه و دانشـجو انجـام می

(. دانشگاه امروزی ضمن آنکه نهادی 1397شود )گودرزوند چگینی، گرفتـه میتحقیـق در نظـر 

مولد آگاهی و عقالنیت است، نقشی کلیدی در مسیر تعالی حیات اجتماعی جامعه و تقویت 

هایی چون آگاهی باوری، آزادی اندیشی، روحیۀ نقادی، نظارت جمعی و دفاع از حریم و  فضیلت

(. بنابراین مسئولیت 1396دارد )بوک، ن اجتماعی را بر عهدهحیثیت معنوی و تاریخی نظام کال
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عنوان نهاد اجتماعی است که به نیازهای حال و  اجتماعی دانشگاه، انتظاری هنجارین از دانشگاه به

های زندگی، رفع  نفعان درونی و بیرونی، رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی، برابری بخت آتی ذی

کند و  ی، صلح و همزیستی و پایداری توسعه توجه میمحیط های اجتماعی و زیست آسیب

های خود را به پاسخگویی  کارکردهای آموزشی، پژوهشی، خدمات تخصصی و سایر کارویژه

(. در ادامه 1398دارد )برادران حقیر و همکاران، اجتماعی به انتظارات اجتماعی یادشده معطوف می

 شده است. ( ارائه 1های چهار نسل دانشگاهی در جدول شماره ) ویژگی

 های چهار نسل دانشگاهی . ویژگی1جدول 

 منظر
دانشگاه نسل 

 اول

دانشگاه نسل 

 دوم
 دانشگاه نسل چهارم دانشگاه نسل سوم

 آموزش هدف
آموزش و 

 پژوهش

آموزش، پژوهش و 
دانش چگونگی 

 ها برداری از آن بهره

آموزش و پژوهش، تحقیق و توسعه 
توسعه و  و نوآوری، استفاده از دانش
 اقتصادی فعاالنه

 کمک به توسعۀ اقتصاد محلی افزوده خلق ارزش کشف طبیعت دفاع از حقیقت نقش

 ای حرفه خروجی

ها  ای حرفه
عالوه  به

 دانشمندان

ها، دانشمندان  ای حرفه
 عالوه کارآفرینان به

ها، دانشمندان، کارآفرینان و  ای حرفه
 ای رقابتی اقتصاد منطقه

 چندزبانه )ملی و انگلیسی( انگلیسی های ملی زبان التین زبان

 - مؤسسات دانشگاهی دانشکده دانشکده، کالج سازمان

 توسط مقامات مدیریت
توسط 

 دانشگاهیان
 ای و کارشناسان محلی مدیران حرفه ای مدیران حرفه

 (2،2015کوتز و همکاران؛1،2009)منبع:ویسما

 پیشینه پژوهش

عنوان عامل مهمی در توسعۀ اجتماعی جوامع در مدارک  ها به رشدِ دانشگاه نقش روبهامروزه 

نقش گذاری اهمیت زیادی پیدا کرده است، اما مطالعات اندکی پیرامون  علمی و اسناد سیاست

گرفته است که در اینجا به ذکر چند نمونۀ داخلی و  ای انجام  آموزش عالی در توسعۀ منطقه

 واهد شد.خارجی پرداخته خ

                                                           
1 Wissema 

2 Kotosz et al 
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انقالب اسالمی، انقالب تمدن ساز، دانشگاه »( در پژوهشی با عنوان 1388خرمشاد و آدمی )

های برپادارندۀ تمدن هستند  عنوان ستون ها به بیان داشتند که دانشگاه« ایرانی، دانشگاه تمدن ساز

ارکرد دانشگاه ها در عصر جدید ک جایی نخواهد برد. ازنظر آن و بدون دانشگاه هیچ تمدنی راه به

شود، بلکه در نقش یک پایگاه معرفتی به  تنها در آموزش، پژوهش و کارآفرینی خالصه نمی

 پردازد. سازی و تمدن سازی نوین می فرهنگ

، «پذیری اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی های ارتقای مسئولیت مؤلفه»در پژوهشی با عنوان 

پذیری اجتماعی دانشگاه، پـنج بّعـد بشردوستانه،  مسئولیت( در مـدل 1395حبیبی و همکاران )

ها در این پژوهش شش مأموریت،  اقتصادی، قانونی، اخالقی و فنّاوری را شناسایی کردند. آن

توسعۀ علمی و ترویج محتوای تولیدشده در  فراهم کردن متخصصان فنی موردِنیاز بخش صنعت؛

گرایی و ارائه خدمات  سازی؛ توسعه کارآفرینی و تجاریهای کاربردی؛  توسعۀ فنّاوری جامعه؛ 

 پذیری های نوآوری، اقتصادی و اجتماعی را برای ارتقای مسئولیت گذاری نظام وکار، سیاست کسب

ای و کشوری ترسیم کردند. در پژوهش دیگر شفائی  دانشگاه آزاد در خصوص جامعۀ منطقه

، با استفاده از «ها مسئولیت اجتماعی در دانشگاه»(در پژوهشی با عنوان 1397یامچلو و همکاران )

وضعیت موجود دانشگاه تهران در رابطه با مسئولیت اجتماعی در چهار به بررسی  مدل واالیس

محیطی )تأثیرات سازمانی(؛ آموزش مسئوالنه و  لحاظ اجتماعی و زیست بُعد: دانشگاه مسئول به

(؛ مدیریت اجتماعی دانش )تأثیرات شناختی(و ها و شهروندان )تأثیرات آموزشی ای معتبر حرفه

ها  های پژوهش آن حمایت یکپارچه دانشگاه از توسعۀ پایدار )تأثیرات اجتماعی( پرداختند. یافته

بخش  نشان داد که وضعیت موجود دانشگاه تهران درزمینۀ مســئولیت اجتماعی چندان رضایت

 و مطلوب نیست .

عنوان پژوهش برادران حقیر و همکاران « گاه در ایرانسازی مسئولیت اجتماعی دانش مفهوم»

سازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه در کشور ایران انجام شد.  منظور مفهوم ( است که به1398)

کوربین، شرایط علّی، پدیدۀ  –ها با استفاده از روش کیفی مبتنی بر نظریه بر پایه اشتراوس  آن

ها، فرایندها و پیامدهای  کننده، راهبردها و روش خلههای مؤثر و متغیرهای مدا کانونی، زمینه

ها در پژوهش خود نشان دادند که مفهوم  مسئولیت اجتماعی دانشگاه را شناسایی کردند. آن

های ایرانی در دورۀ  نهادی مسئولیت اجتماعی دانشگاه هنوز در ایران ظهوری ندارد و دانشگاه
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ِورود به مرحلۀ پایداری قرار  مواردی درحال جنینی از طیف توسعۀ دانشگاه مدنی است و در

ها هنوز بر آموزش و پژوهش به شیوۀ سنتی است و راهبرد  ها اهتمام دانشگاه دارند. ازنظر آن

( پژوهشی با 1399مشخصی برای مسئولیت اجتماعی وجود ندارد. رجبیان غریب و همکاران )

پذیری اجتماعی در  ویکرد مسئولیتتدوین الگوی پیوند دانشگاه و جامعه مبتنی بر ر»عنوان 

ها به معرفی الگوی چندالیۀ پیوند  های پژوهش آن انجام دادند. یافته« عالی کشاورزی آموزش

ها و  ها/ استعاره دانشگاه و جامعه شامل چهار الیـه: لیتـانی، علل اجتماعی، گفتمانی و اسطوره

ها  ، دستاوردها و پیامدها منجر شد. آنها، سـازوکارها ها، ارزش ها، آمادگی شش زیرالیه پیشران

پذیری اجتماعی برای جامعه شامل سه  در زیرالیۀ پیامدها نشان دادند که پیامـدهای مسئولیت

دهندۀ سه  محیطی است که نشان بُعد پایداری اجتماعی، پایداری اقتصـادی  و پایـداری زیست

های پایدار کشاورزی( و  بوم یستبُعد اصلی مدِنظر در توسعۀ پایـدار در بخـش کشاورزی )ز

 فراتر از آن کل جامعه است. 

سرمایۀ اجتماعی دانشگاهی: مقایسۀ دانشجویان ایرانی در حال »در پژوهشی با عنوان 

های سرمایۀ  ( با بررسی سیزده شاخص از انواع مؤلفه1399، مرجائی )«تحصیل در ایران و هند

ویان ایرانی خارج از کشور نشان داد وضعیت اجتماعی در میان دانشجویان ایرانی و دانشج

سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دکتری ایرانی داخل کشور با دانشجویان دکتری در حال تحصیل در 

خارج از کشور تفاوت معناداری ندارد و در حد متوسط به پایین است. به اعتقاد ایشان سیاست 

مشترک کاری کنشگران دانشگاه اعم از های  های اجتماعی و فرهنگی و تقویت حلقه احیای شبکه

های الزم برای ارتقای  دانشجویان، استادان، مدیران و فعاالن فرهنگی و اجتماعی از برنامه

 وضعیت سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی در نظام دانشگاهی است.

شناختی و  ها در حفظ تعادل بوم ( در پژوهشی به نقش دانشگاه1399کرمی و همکاران )

توان آخرین دستاوردهای دانش  ها در پژوهش خود دریافتند که می اند. آن کرده اشارهزیست  محیط

ها را در تدوین برنامه درسی سبز به  بومی، دانش اعتقادی و دانش مذهبی حاکم بر دانشگاه

دانشگاه نسل چهارم، خالق توسعۀ »در پژوهشی با عنوان ( 2009)1کاربرد. همچنین پاولوسکی

ای و محلی است؛  ساز توسعۀ منطقه نسل چهارم زمینه  ، نشان داد که دانشگاه«ای محلی و منطقه

                                                           
1 Pawlowski 
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کند و به نیازهای اقتصادی مبتنی بر دانش یک  زیست ایجاد می توجهی در محیط تغییرات قابل

ها، سرمایۀ  ها و دانشگاه آیا کالج»(نیز در پژوهشی با عنوان 2011) 1آبل و دیتزدهد.  فرد پاسخ می

، به تأثیر دانش و تخصص سرمایۀ انسانی بر موفقیت اقتصادی «دهند؟ را توسعه میانسانی خود 

ای از  عنوان یک عامل فزاینده ای، به اشاره کردند و اذعان داشتند ساختن سرمایۀ انسانی منطقه

های توسعۀ اقتصادی محلی است که مؤسسات آموزش عالی نقش مهمی در توسعه و رفع  راهبرد

ها در  نقش دانشگاه»کنند. در پژوهشی دیگر با عنوان  ای ایفا می نسانی منطقهنیازهای سرمایۀ ا

های مؤسسات آموزش عالی نقش کلیدی  ( نشان داد که سیاست2016) 2، ابونی«ای توسعۀ منطقه

های  ای دارد و مقامات دولتی و محلی باید با ایجاد یک محیط پویا و سیاست در توسعۀ منطقه

 وکار محلی کمک کنند. ر بین آموزش عالی با بخش صنعت و کسبحمایتی به تعامل مؤث

، عنوان «ای های موفق در بهبود رقابت منطقه عنوان دانشگاه های نسل چهارم به دانشگاه»

، 4های دانشگاهی پورتر ها در پژوهش خود مدل ( است. آن2017)3پژوهش الکویس و زیوتی

عنوان برآورده کنندۀ نیازها و  های نسل چهارم را به و مدل دانشگاه 5بُعدی هلیکس مدل سه

نیز در پژوهشی با  (2018)6یر و همکاران های جامعۀ مبتنی بر دانش معرفی کردند. می خواسته

عنوان چارچوبی برای تقویت همکاری بین مؤسسات آموزش عالی و  آموزش سفارشی به»عنوان 

های نسل چهارم در ایجاد فرصت یادگیری  به نقش دانشگاه، «یدارای در توسعۀ پا بازیگران منطقه

بخشی به  ها دانشگاه نسل چهارم تأثیر مستقیم در کیفیت اند. ازنظر آن العمر اشاره کرده مادام

نفس، تقویت هویت و  ای و محلی دارد و توانمندسازی افراد، ایجاد اعتمادبه زندگی ساکنان منطقه

آورد. در  انداز کار و ثبات شغلی را برای اجتماع محلی به ارمغان می شمآمادگی فرهنگی، بهبود چ

، جانکرز و «ای ها در نوآوری منطقه یک چارچوب ارزیابی برای تأثیر دانشگاه»پژوهشی با عنوان 

های نسل چهارم در مشارکت سیستم نوآوری،  ( نشان دادند که نقش دانشگاه2018) 7همکاران

های نسل چهارم با استفاده از  ها، دانشگاه ها است. به اعتقاد آن صلی آنهای ا فراتر از مأموریت
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ای نقش  طور فزاینده ها و محصوالت باارزش )منابع انسانی، دانش، مهارت و فناوری( به خروجی

کنند و یک چارچوب  آفرینان دولتی و خصوصی بازی می اساسی در هماهنگ کردن نقش

نمایند.از  ای ایجاد می های منطقه وآوری و توسعه استراتژیهای ن سازمانی مساعد برای فعالیت

ها در  سازی نقش دانشگاه زمینه»پژوهش خود با عنوان  ( در2019) 1سوی دیگر بنورث و فیتجار

های پیشرو از طریق مشارکت در مهارت افزایی بازار  اذعان داشتند که دانشگاه «ای توسعۀ منطقه

روز و جهانی، حمایت از مشارکت  ای با استفاده از دانش به قههای نوآوری منط کار، توسعه شبکه

های  ای و دارایی ای دانشگاهیان و باالبردن کیفیت فرآیندهای استراتژی نوآوری منطقه منطقه

 ای تأثیرگذار باشند. توانند در توسعۀ منطقه نوآوری جمعی می

ده نسل چهارم دهد که پدی مروری هرچند کوتاه بر پیشینه پژوهش حاضر نشان می

دانشگاهی موضوعی نو و تازه در آموزش عالی است که با توجه به ماهیت آن و توجه خاصی 

ای و محلی در توسعۀ پایدار دارد در دهۀ اخیر موردتوجه  ها به مسائل منطقه که این دانشگاه

و  شده ابعاد های انجام پردازان خارجی و داخلی قرارگرفته است. در بعضی از پژوهش نظریه

صورت کلی به آن اشاره شده است. اما با  های دانشگاه اجتماعی شناسایی شده و یا به مؤلفه

ای  های دانشگاهی در تحول منطقه توجه به اینکه نقش دانشگاه نسل چهارم نسبت به سایر نسل

ای توجه بیشتری  تر است و به تأثیر اجتماعی دانشگاه در توسعۀ پایدار منطقه و محلی برجسته

مورد تحلیل و ای  در این پژوهش تنها پیامدهای دانشگاه نسل چهارم در توسعۀ منطقه رد،دا

 بررسی قرار گرفته است.

 شناسی پژوهش روش

های نسل چهارم )دانشگاه اجتماعی(  با توجه به اینکه پژوهش حاضر به واکاوی نقش دانشگاه

های کاربردی قرار گیرد. از  هشتواند جزء پژو پردازد، ازمنظر هدف می میای  منطقهدر توسعۀ 

از نوع توصیفی است؛ زیرا به توصیف آنچه هست  آوری و تحلیل اطالعات نظر شیوۀ جمع

پردازد. از طرفی چون این پژوهش از طریق یک فرایند به دنبال بررسی، درک، کشف، تحلیل  می

وهش حاضر در پژ شود. های کیفی محسوب می و تفسیر یک مسئله اجتماعی است، جزء پژوهش

ها استفاده شد. در این نوع مصاحبه،  آوری داده عنوان ابزار جمع ساختاریافته به از مصاحبۀ نیمه

                                                           
1 Benneworth & Fitjar 
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تر موضوع از سؤاالت منسجم و سؤاالت  دست آوردن اطالعات بیشتر و موشکافی عمیق برای به

 .(532: 1،1393گال و همکارانشود ) باز پاسخ استفاده می

و نظران حوزۀ آموزش عالی  کنندگان بالقوۀ این پژوهش شامل متخصصان و صاحب مشارکت

ای که اطالعات غنی در مورد  منظور دسترسی به نمونه بوده است. در این پژوهش بهدانشگاهیان 

ای استفاده شد. این روش مستلزم  گیری هدفمند زنجیره اهداف تحقیق دارند، از روش نمونه

های الزم از  ها موارد مناسب تحقیق را معرفی کنند. بنابراین داده مطلع است تا آن مشورت با افراد

آوری شد و تـا رسـیدن بـه اشـباع نظـری ادامـه یافت.  نظر جمع نفر صاحب 25طریق مصاحبه با 

به اشباع نظری رسید اما برای حصول اطمینان سه مصاحبۀ دیگر نیز انجام  22ها در مصاحبۀ  داده

شوندگان ضبط  دقیقه به طول انجامید و با موافقت مصاحبه 40تا  35هر مصاحبه به مدت  گرفت.

 ( آمده است.2شونده در جدول شماره ) نفر مصاحبه 25مشخصات تعداد  شد.

 . مشخصات افراد مورد مصاحبه2جدول 

 ردیف

مرتبه 

علمی/مسئولیت 

 سازمانی

 ردیف جنسیت زمینه تخصصی

مرتبه 

علمی/مسئولیت 

 سازمانی

 جنسیت زمینه تخصصی

1 

علمی  عضو هیئت

دانشگاه تربیت 

 مدرس

 -آموزش عالی

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 14 مرد

علمی  عضو هیئت

موسسه پژوهش و 

ریزی  برنامه

 آموزش عالی

 -آموزش عالی 

دارای سابقه 

پژوهشی مرتبط 

درزمینه ارتباط 

آموزش عالی و 

 جامعه

 مرد

2 
علمی  عضو هیئت

 دانشگاه شیراز

 -آموزش عالی

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 15 مرد
علمی  عضو هیئت

 دانشگاه ارومیه
 مرد آموزش عالی

3 

علمی  عضو هیئت

موسسه پژوهش و 

ریزی آموزش  برنامه

 عالی

 -آموزش عالی

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط 

 16 مرد
علمی  عضو هیئت

 دانشگاه شیراز

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط 
 مرد

                                                           
1 Gall et al 
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 . مشخصات افراد مورد مصاحبه2دول ادامه ج

 ردیف

مرتبه 

علمی/مسئولیت 

 سازمانی

 ردیف جنسیت زمینه تخصصی

مرتبه 

علمی/مسئولیت 

 سازمانی

 جنسیت زمینه تخصصی

4 

علمی  عضو هیئت

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

اصفهان 

 )خوراسگان(

 -آموزش عالی

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 17 زن

علمی  هیئتعضو 

دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

 –آموزش عالی 

دارای سابقه 

پژوهشی مرتبط 

ارتباط  ٔ  درزمینه

آموزش عالی و 

 جامعه

 مرد

5 

علمی  عضو هیئت

دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد کرج

 –آموزش عالی 

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 18 مرد
علمی  عضو هیئت

 دانشگاه شیراز

 -آموزش عالی

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 مرد

6 

علمی  عضو هیئت

دانشگاه آزاد 

 اسالمی ساری

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط
 19 مرد

علمی  عضو هیئت

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 رشت

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط 
 مرد

7 

علمی  عضو هیئت

پژوهشکده 

مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی

 -آموزش عالی

دارای سابقه 

پژوهشی مرتبط 

 ٔ  درزمینه

ارتباط آموزش 

 عالی و جامعه

 20 مرد
علمی  عضو هیئت

 دانشگاه اصفهان
 مرد آموزش عالی

8 

علمی  عضو هیئت

دانشگاه تربیت 

 مدرس

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط
 21 مرد

علمی  عضو هیئت

 دانشگاه اصفهان

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط 
 مرد

9 

علمی  عضو هیئت

دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

 -آموزش عالی

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 22 مرد
علمی  عضو هیئت

 دانشگاه تهران

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط
 مرد

10 
علمی  عضو هیئت

 دانشگاه ارومیه

 -آموزش عالی 

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 23 مرد
علمی  عضو هیئت

 دانشگاه کاشان

 –آموزش عالی 

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 مرد
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 . مشخصات افراد مورد مصاحبه2دول ج ادامه

 ردیف

مرتبه 

علمی/مسئولیت 

 سازمانی

 ردیف جنسیت زمینه تخصصی

مرتبه 

علمی/مسئولیت 

 سازمانی

 جنسیت زمینه تخصصی

11 

علمی  عضو هیئت

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

اصفهان 

 )خوراسگان(

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط
 24 مرد

علمی  عضو هیئت

 دانشگاه شهرکرد

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط
 مرد

12 

علمی  عضو هیئت

دانشگاه صنعتی 

 شریف

 –آموزش عالی 

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 25 مرد

علمی  عضو هیئت

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 شهرکرد

-آموزش عالی

دارای سابقه 

 پژوهشی مرتبط

 زن

13 

علمی و  عضو هیئت

رئیس موسسه 

پژوهش و 

ریزی آموزش  برنامه

 عالی

-آموزش عالی 

دارای سابقه 

پژوهشی مرتبط 

 ٔ  درزمینه

ارتباط آموزش 

 عالی و جامعه

     زن

با  MAXQDAافزار  شده با استفاده از نرم آوری های جمع از انجام هر مصاحبه، داده پس

وتحلیل قرار  در شش مرحله مورد تجزیه( 2006) 1رویکرد تحلیل مضمون براون و کالرک

منظور  ها بر روی کاغذ، محقق به که بعد از پیاده کردن محتوای مصاحبه ترتیب گرفت. بدین

ها  ها و ایجاد کدهای اولیه به خواندن و بازخوانی مکرر متن هر یک از مصاحبه آشنایی با داده

بندی و ترکیب کدها، مضامین اولیه شناسایی شدند. در این مرحله  پرداخت و پس از دسته

همچنین کدهای تکراری کنار گذاشته شد و پس از بازبینی و پاالیش کدهای ناقص یا نامرتبط و 

های فرعی را که دارای شباهت  ازآن، محقق مضمون دست آمد. پس های فرعی به ها مضمون آن

گذاری  عنوان یک مضمون اصلی نام بودند و با یکدیگر همپوشانی داشتند با همدیگر ترکیب و به

 ارش، مضامین فرعی و اصلی مورد بازبینی قرار گرفتند.منظور تدوین گز کرد و درنهایت به

                                                           
1 Braun, Clarke   
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، 1سوسازی ها، ضمن استفاده از فن سه منظور اعتباریابی، بازبینی و بررسی صحت یافته به

شوندگان قرار گرفت تا محقق اطمینان کسب کند که  آمده در اختیار مصاحبه دست نتایج به

منظور  پژوهش تحت پوشش قرار دهد. به های آنان را دربارۀ موضوع  توانسته است دیدگاه

های حاصل از مصاحبه از فن مرور همتا برای فراهم کردن  استفاده از منابع بیشتر برای تأیید یافته

نفر  5ها استفاده شد. در این راستا از  نقدی دربارۀ شیوۀ بکار رفته و بررسی نتایج و صحت آن

آوری تـا  ارۀ صـحت پـژوهش از جمعمتخصـص حوزۀ آموزش عالی و آگاه به موضوع، درب

 ها نظرخواهی شد. تحلیـل داده

 های پژوهش یافته
کد اولیه مشخص شد.  141شده، ابتدا تعداد  های انجام پس از بررسی، تحلیل و ارزیابی مصاحبه

دست آمد، که پس از بازبینی و  کد گزینشی به 82ها تعداد  در ادامه پس از بررسی و پاالیش آن

ای استخراج شد.  مضمون اصلی مربوط به توسعۀ منطقه 3مضمون فرعی و  12ها تعداد  تصفیۀ آن

شوندگان ثبت شد تا در  آمده، کدهای مربوط به مصاحبه دست همچنین در کنار مضامین به

آمده و نمونه  دست ها استفاده کرد. مضامین به صورت لزوم در مرحلۀ تشریح بتوان ازنظر آن

که در جدول شماره  گونه ( ارائه شده است. همان3در جدول شماره )شوندگان  نظرات مصاحبه

ای  مضمون فرعی مربوط به نقش دانشگاه نسل چهارم در توسعۀ منطقه 12شود،  مشاهده می

عنوان حوزۀ  مضمون اصلی به 3های فرعی مشابه تعداد  استخراج شد که پس از ترکیب مضمون

 دست آمد. ای به ۀ منطقهمطالعاتی نقش دانشگاه نسل چهارم در توسع

 . مضامین فرعی و اصلی3جدول 

 شوندگان نمونه نظرات مصاحبه مضامین فرعی مضامین اصلی

و 
ی 

نگ
ره

ۀ ف
سع

تو

عی
ما

جت
ا

 

 4شونده کد  مصاحبه پذیری اجتماعی توسعه

ورزی، تفکر  های نسل چهارم از طریق توسعۀ مهارت اندیشه دانشگاه

ایجاد دانش متناسب با خواست و نیازهای انتقادی و روشنگری و با خلق و 

 دهد. العمر را نوید می ای و محلی برای جامعه یادگیری مادام منطقه

ها و  دهندۀ ارزش اشاعه

 ای هویت منطقه

                                                           
1 Triangulation 
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توسعۀ تفکر 

 ساالری مردم

 16شونده کد  مصاحبه

داند و  شک دانشگاه نسل چهارم خود را متعهد به هویت جامعه می بی

با تعامل سازنده و اثربخش با اجتماع محلی فرصتی را برای بازشناسی 

ای و بازاندیشی  م کرده و با غنابخشی به هویت منطقهها فراه فرهنگ

های گذشته، گامی مهم برای حفظ و توسعۀ میراث  ها و سنت ارزش

 دارد. فرهنگی برمی

 25شونده کد  مصاحبه

پذیری و فراهم  دانشگاه نسل چهارم از طریق ارتقای مهارت مسئولیت

 های مدنی، فرهنگ گیری کردن زمینۀ مشارکت مردم در تصمیم

های مدنی منجر  دموکراسی را نهادینه کرده و به توسعۀ شایستگی

 شود. می

 3شونده کد  مصاحبه

نقش مهمی در امیدآفرینی اجتماعی دارد و خود را متعهد به   دانشگاه

ارتقای کیفیت زندگی جامعه و خلق حداکثر منافع برای توسعۀ آن از 

ح بهداشت و العمر، ارتقای سط طریق ایجاد شرایط یادگیری مادام

زدایی و کاهش مخاطرات  ایمنی، توسعۀ اقتصادی، کاهش فقر، حاشیه

داند و امید اجتماعی را در جامعۀ محلی و ملی ارتقا  محیطی می زیست

 بخشد. می

 19شونده کد  مصاحبه

دهنده  های دانشگاه نسل چهارم، توسعه ترین نقش شک یکی از مهم بی

ساز  ی است که خود زمینهکنندۀ روابط فردی و اجتماع و هماهنگ

های فردی و اجتماعی، ایجاد تعهد مدنی و مشارکت در  ارتقای مهارت

 توسعۀ جامعۀ مدنی هست.

 امیدآفرین اجتماعی

مشارکت در 

 سازی تمدن

 و ایجاد تعهد مدنی

ی
صاد

 اقت
عۀ

وس
ت

 

اقتصاد مبتنی بر ایجاد 

 دانش

 17شونده کد  مصاحبه

پردازی و خلق دانش نو، دستیابی به علم  دانشگاه نسل چهارم با ایده

بنیان را فراهم کرده و با  های فنّاورانه اقتصاد دانش روز، زیرساخت

ای  های منطقه های سرمایۀ انسانی و قابلیت استفاده از تمامی ظرفیت

 کند. میسوی توسعۀ اقتصادی حرکت  به

 24شونده کد  مصاحبه

موتور محرک دانشگاه 

اقتصاد مولد و پایدار 

 ای منطقه
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توسعۀ کارآفرینی 

 اجتماعی

دهندۀ  عنوان موتورهای محرک و توسعه دانشگاه نسل چهارم به

ای و عوامل تأثیرگذار  اند، نیازهای صنایع منطقه شده اقتصادی شناخته 

ها را شناسایی و همسو با دانش روز دنیا، صنایع را به جدیدترین  بر آن

 کنند. فنّاوری تجهیز می

 3شونده کد  مصاحبه

انشگاه نسل چهارم خود را در برابر توسعۀ اقتصادی جامعه متعهد د

های فنّاورانه گامی مؤثر در  آفرینی و نوآوری داند و از طریق دانش می

تولید دانش فنی، افزایش اشتغال، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه 

 منظور حل مشکالت اجتماعی برداشته است. به

 13شونده کد  مصاحبه

پژوهان و  عنوان یک پل ارتباطی بین دانش نسل چهارم بهدانشگاه 

ای را شناسایی کرده و  های منطقه ها و قابلیت کارفرمایان محلی، ظرفیت

ای  محور، زمینۀ توسعۀ حرفه از طریق برنامۀ درسی منعطف و مسئله

 کند. نیروی انسانی موردِنیاز برای یک اقتصاد مولد و پایدار را فراهم می

ای و  های حرفه خروجی

 ماهر

ت
یس

ه ز
سع

تو
 

طی
حی

م
 

دانشگاه دوستدار 

 زیست محیط

 10شونده کد  مصاحبه

ترین موضوعات جوامع و  زیست جزء حیاتی امروزه موضوع محیط

ها و مؤسسات تأثیرگذار است که در این زمینه  دغدغۀ اصلی سازمان

های سبز و دوستدار  عنوان دانشگاه های نسل چهار را به دانشگاه

های  ایجاد تشکلهای سبز از طریق  شناسند. دانشگاه زیست می محیط

دهند و باعث  محیطی را به مردم می زیست های ای آموزش مدنی منطقه

 شوند. محیطی می ایجاد و گسترش دانش و آگاهی زیست

 21شونده کد  مصاحبه

محیط پایدار در قالب  آفرینی مبتنی بر زیست دانشگاه از طریق دانش

ای و جهانی به  ای مرتبط با مسائل منطقه های درسی فرارشته برنامه

که دانشجویان را قادر سازد تا است  هایی دنبال اجرایی شدن برنامه

دست  های الزم را در موضوعات آینده پایدار به دانش، مهارت و نگرش

ای ارائه دهند  آورند و بتوانند در آینده به جوامع محلی خدمات مشاوره

 کنند. محیطی اقدام  و نسبت به حل مشکالت زیست

 18شونده کد  مصاحبه

گذاری کرده  محیطی سرمایه های زیست فنّاوریدر نسل چهارم   دانشگاه

 کند. زیست کمک می های پاک به حفظ محیط و با استفاده از انرژی

افزایی  دانش

 محیطی زیست

های  توسعۀ فنّاوری

 محیطی زیست
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ای در سه حوزه توسعۀ  های نسل چهارم را در توسعۀ منطقه ( نقش دانشگاه1شکل شمارۀ )

 دهد. محیطی نشان می توسعۀ اقتصادی و توسعۀ زیستاجتماعی و فرهنگی، 

 
 ای . نقش دانشگاه نسل چهارم در توسعۀ منطقه1شکل

 ها توصیف و تشریح یافته

شود، دانشگاه نسل چهارم از  ( مشاهده می1( و شکل شماره )3که در جدول شماره ) گونه همان

ای، توسعۀ تفکر  ها و هویت منطقه دهندۀ ارزش پذیری اجتماعی، اشاعه های توسعه طریق مؤلفه

سازی و ایجاد تعهد مدنی نقش اساسی  ساالری، امیدآفرینی اجتماعی و مشارکت در تمدن مردم

های اقتصاد مبتنی بر دانش،  ِدیگر، از طریق مؤلفه فرهنگی دارد. ازسوی-ۀ اجتماعیدر توسع

ای، توسعۀ کارآفرینی اجتماعی و نیروی انسانی ماهر،  موتور محرک اقتصاد مولد و پایدار منطقه

افزایی  زیست، دانش شود و از طریق سه مؤلفۀ دانشگاه دوستدار محیط باعث توسعۀ اقتصادی می

ای را  محیطی منطقه محیطی، زمینه توسعۀ زیست های زیست ی و توسعۀ فنّاوریمحیط زیست

( نیز پیامدهای پیوند دانشگاه 1399کند. همسو با این نتایج رجبیان غریب و همکاران ) فراهم می

پذیری را پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی و پایداری  و جامعه مبتنی بر رویکرد مسئولیت
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ها پیوند دانشگاه و جامعه از طریق افزایش عدالت  اند. به اعتقاد آن تهمحیطی دانس زیست

های  ها و ارزش اجتماعی، افزایش سرمایۀ اجتماعی، بهبود امنیت غذایی و بازیابی علمی سنت

های شغلی،  بخشی به فرصت ِدیگر، با تنوع شود. ازسوی اجتماعی باعث پایداری اجتماعی می

وکار، زمینۀ پایداری اقتصادی را  ی اقتصادی و بهبود فضای کسبها وری فعالیت افزایش بهره

سازی زنجیرۀ  های پاک، سالم سازی مصرف انرژی، توسعۀ انرژی کند و نهایتاً با بهینه فراهم می

 12شود. در ادامه  محیطی منجر می تولید و کاهش آلودگی آب، خاک و هوا به پایداری زیست

 .شده، مورد بررسی قرارگرفته است اییمضمون اصلی شناس 3مضمون فرعی و 

 . توسعۀ اجتماعی و فرهنگی1

ای  های نسل چهار، توسعۀ اجتماعی و فرهنگی جوامع منطقه ترین پیامدهای دانشگاه یکی از مهم

شده نشان داد دانشگاه نسل چهار ضمن حفظ فرهنگ بومی،  آوری های جمع است. داده

ایجاد تحرک و پویایی در جامعۀ محلی زمینۀ مشارکت های مدنی را ارتقا داده و با  شایستگی

کند. این نسل دانشگاهی از طریق کارکردهای  ای فراهم می ها را در حل مسائل منطقه اجتماعی آن

های اجتماع بنیان،  اصلی خود بسترساز توسعۀ اجتماعی و فرهنگی جامعه است و با پژوهش

دهد و مهارت  نفعان پاسخ می یادگیرندگان و ذی کند، به نیازهای تغییرات اجتماعی را تسهیل می

برد. در ادامه  منظور حل مسائل جامعه و توسعۀ جامعۀ مدنی باال می ها را در مشارکتی پویا به آن

ترین نقش دانشگاه نسل چهارم در توسعۀ ابعاد اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی تشریح  مهم

 شده است:

داند و  نسل چهار خود را به توسعۀ منطقه متعهد می دانشگاهپذیری اجتماعی:  الف( توسعه

های  از طریق جذب دانشجویان محلی ضمن بسط و توسعۀ عدالت آموزشی با ارائه آموزش

های جهانی، خلق حداکثر  گیری ای و همسو با جهت محور و متناسب با نیازهای منطقه مهارت

آورد و باعث ارتقای کیفیت زندگی  ن میمنافع را برای توسعۀ جامعه و بالندگی اجتماعی به ارمغا

 اظهار داشت: 4شونده کد  شود. در این راستا مصاحبه جامعۀ محلی می

ورزی، تفکر انتقادی و روشنگری و  های نسل چهارم از طریق توسعه مهارت اندیشه دانشگاه» 
ای و محلی برای جامعه یادگیری  با خلق و ایجاد دانش متناسب با خواست و نیازهای منطقه

 «.دهد العمر را نوید می مادام
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دانشگاهی را یک  پذیری اجتماعی نیز مسئولیت( 2015)1همسو با این نظرات، چن و همکاران

ها را به استفاده از یک رویکرد  تواند دانشگاه دانند که می فلسفه و یا اصل جنبش اجتماعی می

عنوان  ای و جهانی و توسعۀ اجتماعی سوق دهد و به منظور توسعه و تعامل جوامع منطقه اخالقی به

( نیز نقش آموزش 1397ِدیگر فراستخواه ) ازسوی عاملی اساسی در تغییرات اجتماعی عمل کند.

های اجتماعی از طریق تحول نمادها، قواعد  عالی در توسعۀ اجتماعی را فرایند توانمندسازی گروه

داند  و هنجارها در راستای سه مؤلفۀ اصلی: شمول بیشتر، همبستگی بیشتر و پاسخگویی بیشتر می

های براداران حقیر و  هها، تعمیم کیفیت زندگی برای مردم است. همچنین یافت که هدف نهایی آن

جایگاه دانشگاه در مسائل اجتماعی از ( همسو با نتایج این پژوهش نشان داد که 1398همکاران )

سازی است و اگر حرکت جامعه مبتنی بر مرجعیت علم و عقالنیت باشد، باعث کاهش  نوع تصمیم

کنشی و پیشگیرانه گیری اقدام فرا شده خواهد شد و نتیجۀ آن شکل هزینۀ اجرای تصمیم گرفته

شود  گذاری منتهی می ها چنین فرایندی نیازمند اعتماد متقابل است که به سرمایه است. به اعتقاد آن

 کند. و سرمایۀ انسانی، اجتماعی و فرهنگی را تقویت می

بر  ها عالوه ها نشان داد که دانشگاه بررسی ای:  ها و هویت منطقه دهندۀ ارزش ب( اشاعه

های هویتی و فرهنگی  سازی و انتقال ارزش ترین خواستگاه فرهنگ دانش مهم تولید و انتقال

ای و  های خود را همسو با توسعۀ هویت منطقه انداز و مأموریت هستند. دانشگاه اجتماعی چشم

های  داند. تحلیل و تقویت ارزش کند و خود را به حفظ و اشاعۀ آن متعهد می محلی طراحی می

های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات نمود پیدا  اصل در تمام ابعاد و حوزهعنوان یک  ای به منطقه

های متکثر اجتماعی را توسعه داده و  ها ضمن توجه به انسجام اجتماعی، هویت کند. آن می

ای است.  های منطقه تدوین برنامه درسی و محتوای آموزشی آن همسو با نیازها، فرهنگ و ارزش

های اجتماعی  ای سرمایۀ انسانی به مسائل فرهنگی و ارزش فهدر توانمندسازی و توسعۀ حر

های  های دانشجویی و دانشگاهی را به سمت مسائل فرهنگی و ارزش پروژهکند و  توجه می

 در این زمینه بیان کرد: 16شونده کد  دهد. مصاحبه اجتماعی سوق می

داند و با تعامل سازنده و  شک دانشگاه نسل چهارم خود را به هویت جامعه متعهد می بی»
ها فراهم کرده و با غنابخشی به  اثربخش با اجتماع محلی فرصتی را برای بازشناسی فرهنگ

                                                           
1 Chen et al 
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های گذشته، گامی مهم برای حفظ و توسعۀ  ها و سنت ای و بازاندیشی ارزش هویت منطقه
 «.دارد میراث فرهنگی برمی

( نیز همسو با نتایج این پژوهش است.به اعتقاد 1391نتایج پژوهش کریمیان و احمدوند )

سازی و تقویت باورهای ملی و  دانشگاه به لحاظ دربرداشتن جامعۀ نخبگان، در فرهنگها  آن

ای برای رسیدن به توسعه باید در بستر فرهنگی خود  دینی بسیار تأثیرگذار است و هر جامعه

( در این راستا اذعان داشت که آموزش عالی یکی از 1399ند. همچنین مرجائی )رشد ک

سازی سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه  های اصلی ایجاد، تولید و ظرفیت کانون

 شود. محسوب می

و تقویت تفکر   توسعهاز پیامدهای دیگر دانشگاه نسل چهار، ساالری:  ج( توسعۀ تفکر مردم

پذیری دانشجویان در فرایند  شنگری با فراهم کردن بستر مشارکت و مسئولیتانتقادی و رو

ها  ورزی، فرهنگ دموکراسی و ترک مطلق اندیشی است و آن یادگیری، مهارت اندیشه-یاددهی

پذیری اجتماعی آماده و تقویت  عنوان شهروندان اجتماعی برای مشارکت و مسئولیت را به

 بیان کرد: 25کد ونده ش کند. در این راستا مصاحبه می

پذیری و فراهم کردن زمینۀ مشارکت  دانشگاه نسل چهارم از طریق ارتقای مهارت مسئولیت» 
های مدنی، فرهنگ دموکراسی را نهادینه کرده و به توسعۀ  گیری مردم در تصمیم

 «.شود های مدنی منجر می شایستگی

ع است و با نتایج این پژوهش ( نیز مؤید این موضو1392نتایج پژوهش مروتی و همکاران )

ای  عنوان خالق نظام فکری هر جامعه، از جایگاه برجسته ها دانشگاه به همخوانی دارد. ازنظر آن

ترین  در نهادینه کردن هر تفکر و ایدئولوژی در جامعه برخوردار است. همچنین نخستین و اصلی

 دانشگاه است.گام برای تعالی یک مکتب فکری، معماری آن اندیشه و تفکر در 

عنوان یکی از  شوندگان تعالی حیات اجتماعی به ازنظر مصاحبهاجتماعی: د( امیدآفرینی 

ها دانشگاه با نگاهی مسئوالنه به  های دانشگاه نسل چهارم است. به اعتقاد آن ترین مسئولیت مهم

گری است؛ با کنشگری مثبت در  بخشی و مطالبه پایگاهی ارزنده برای آگاهی مسائل اجتماعی،

شود  های جدید باعث ارتقای سطح دانش و بینش اجتماع می مسائل اجتماعی و تدوین مأموریت

ساز توسعۀ  ای و ملی را فراهم کرده و زمینه و همسو با تحوالت جهانی، شرایط تغییرات منطقه

 در این زمینه اظهار داشت: 3شونده کد  د. مصاحبهشو جانبه اجتماع می همه
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نقش مهمی در امیدآفرینی اجتماعی دارد و خود را به ارتقای کیفیت زندگی جامعه   دانشگاه» 
العمر، ارتقای سطح  و خلق حداکثر منافع برای توسعۀ آن از طریق ایجاد شرایط یادگیری مادام

زدایی و کاهش مخاطرات  حاشیهبهداشت و ایمنی، توسعۀ اقتصادی، کاهش فقر، 
 «.بخشد داند و امید اجتماعی را در جامعۀ محلی و ملی ارتقا می محیطی متعهد می زیست

ها  ( نیز همسو با نتایج این پژوهش است. آن1398نتایج پژوهش امیر اسفرجانی و همکاران )

به بهسازی و  گرایانه است که در پژوهش خود نشان دادند که امید اجتماعی یک پروژۀ واقع

ها امید اجتماعی بر آن است که از طریق خودِ  کند. ازنظر آن بهبودی شرایط اجتماعی کمک می

همسو با این نتایج، پژوهش امیرپناهی و همکاران شهروندان برای شهروندان تحول ایجاد کند. 

ها امید  ظر آنگیرد. به ن ( نیز نشان داد که تولید امید در زبان و دنیای گفتمان صورت می1395)

اجتماعی با فرایندهای به رسمیت شناختن افراد، بازشناسی و پذیرش آنان، فراهم کردن شرایط 

ها سروکار دارد. موارد مذکور مؤید این نکته  حساب آمدن آن ساختاری و امکان ابراز خود و به

نوی از های مع های اجتماعی و حمایت از بنیان است که دانشگاه نسل چهارم با خلق ارزش

ساز توسعۀ امیدآفرینی  ای، زمینه طریق حفظ میراث فرهنگی، تقویت هویت و فرهنگ منطقه

 سوی تعالی شهروند اجتماعی خواهد بود. اجتماعی و حرکت به

شک تمدن از موضوعات بسیار  بیسازی و ایجاد تعهد مدنی:  ه( مشارکت در تمدن

سانی را تحت تأثیر قرار دهد. ازنظر تواند تمام موضوعات علوم ان ای است که می گسترده

آفرین است که با نگاهی  گرا و ارزش دانشگاه نسل چهار دانشگاهی مسئولیت شوندگان، مصاحبه

کند و  آفرینی می عنوان یک بازیگر مهم در تحوالت اجتماعی نقش مسئوالنه به مسائل اجتماعی به

شود. در این راستا  نی پایدار میاز طریق تعامل سازنده با جامعه باعث ارتقای توسعۀ انسا

 بیان نمود: 19شونده کد  مصاحبه

کنندۀ روابط فردی  دهنده و هماهنگ های دانشگاه نسل چهارم، توسعه ترین نقش یکی از مهم» 
های فردی و اجتماعی، ایجاد تعهد مدنی و  ساز ارتقای مهارت و اجتماعی است که خود زمینه

 «.مشارکت در توسعۀ جامعۀ مدنی هست

( همخوانی دارد. به نظر ایشان تمدن دوران جدید 2018) 1ها با نتایج پژوهش الن این یافته

طور مداوم نیازهای توسعۀ شخصی و  های آگاهانه به ای نیاز دارد که از طریق فعالیت به جامعه

                                                           
1 Lan 
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کند.  ها در دوران جدید کمک  توسعۀ اجتماعی را برآورده کرده و به بهبود کیفیت زندگی آن

عنوان  کند و منافع کلی جامعه را به بین روابط فردی و زندگی اجتماعی هماهنگی ایجاد 

عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت منافع شخصی مورد  تضمینی برای منافع فردی و جامعه را به

( نیز مؤید این موضوع 1393دهد. نتایج پژوهش خواجه سروی و همکاران ) حمایت قرار 

های علمی بشر و جوامع برای رسیدن به  همۀ تالشها در پژوهش خود نشان دادند  است. آن

تمدن یک رابطۀ مستقیم با فکر و  ها تمدن و رشد و بالندگی فکری و اجتماعی است. ازنظر آن

ای که بیشتر به تدبّر و تفکر در زندگی خویش و در راستای  ها دارد و هر جامعه ذهن انسان

تواند مراحل تکاملی تمدن را طی کند. بنابراین اگر کشوری  عقالنیت انسانی بپردازد، می

سازی در جهت اهداف  سازی کند الزم است که فرهنگ خواهد صاحب تمدن شود یا تمدن می

های مهم تأثیرگذار در این زمینه  یکی از بخشصورت پویا و فعال انجام دهد و  شده را به تعیین

ها  ها در پویایی و استمرار آن دهی و بازتولید تمدن بر شکل ها عالوه ها هستند. دانشگاه دانشگاه

 کنند. نیز نقش اساسی را ایفا می

تحلیل نظرات متخصصان وصاحبنظران نشان داد که دانشگاه نسل چهار از طریق مسئولیت 

کند که ضمن  فضای اجتماعی و فرهنگی باکیفیت ایجاد می افراد جامعه یک اجتماعی خود برای

دهد و از طریق پرورش  می توسعۀ خود، آینده منطقه، کشور و سرنوشت ملت را کنار هم قرار

وجود آمدن یک  ساز به مسئولیت اجتماعی افراد باعث ارتقا و توسعۀ فرهنگ، تعهد مدنی و زمینه

 شود. جامعۀ هماهنگ و متمدن می

 . توسعۀ اقتصادی2

بنیان و  ای از طریق اقتصاد دانش های نسل چهارم، توسعۀ اقتصاد منطقه از پیامدهای دیگرِ دانشگاه

ایده، محصول، تولید ها از طریق اقتصاد مبتنی بر نوآوری  اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. دانشگاه

های دانشگاهی و  از طریق پژوهش دهد و و بازار منطقه را به سمت سودآوری و توسعه رشد می

وکارهای محلی باعث رشد و  های شغلی و کسب بنیان و با ایجاد فرصت توسعۀ اقتصاد دانش

ای  ترین ابعاد توسعۀ اقتصاد منطقه شود. در ادامه مهم توسعه عملکرد اقتصادی آن منطقه می

 شود: تشریح می
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بنیان  شده نشان داد که اقتصاد دانش یآور های جمع دادهالف( ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش: 

های  آفرینی دانش در محیط عنوان یک پارادایم جدید اقتصادی نتیجۀ کاربست و ارزش به

آفرینی همراه با نوآوری و خالقیت همسو با نیازها و مسائل جدید  شک دانش اقتصادی است. بی

ها مبتنی بر دانش  اقتصاد آنها را برای جوامعی که  اقتصادی راه پیشرفت و پیروزی در رقابت

 در این زمینه بیان کرد: 17شونده کد  است، گشوده است. مصاحبه
های  پردازی و خلق دانشِ نو دستیابی به علم روز، زیرساخت دانشگاه نسل چهارم با ایده» 

های سرمایۀ انسانی و  بنیان را فراهم و با استفاده از تمامی ظرفیت فنّاورانۀ اقتصاد دانش
 «.کند سوی توسعۀ اقتصادی حرکت می ای به های منطقه یتقابل

ای و متناسب با  آفرینی همسو با نیازهای منطقه واسطه دانش بنابراین دانشگاه نسل چهار به 

از طریق اقتصاد  ای آفریده است تا المللی، فرصتی مناسب برای توسعۀ منطقه جوامع بین

ایده، محصول، تولید و بازار های دانشگاهی،  هشبنیان و مبتنی بر نوآوری با توسعۀ پژو دانش

 دهد. منطقه را به سمت سودآوری و توسعه رشد 

ترین عامل توسعۀ اقتصاد  شک مهم بیای:  ب( موتور محرک اقتصاد مولد و پایدار منطقه

هایی که با هوشمندی نسبت به خود  آفرین است. دانشگاه های تحول بنیان وجود دانشگاه دانش

های خود اقدام و جهشی بزرگ در توسعۀ اقتصادی  ها و مأموریت بازسازی سیاست ای، توسعه

ای دارند. در این راستا  اند و نقش کلیدی در توسعۀ اقتصاد منطقه کشورها ایجاد کرده

 اظهار داشت: 24شونده کد  مصاحبه
اند،  شده دهندۀ اقتصادی شناخته  عنوان موتورهای محرک و توسعه دانشگاه نسل چهارم به» 

ها را شناسایی و همسو با دانش روز دنیا،  ای و عوامل تأثیرگذار بر آن نیازهای صنایع منطقه
 «.کند صنایع را به جدیدترین فنّاوری تجهیز می

های درسی روزآمد همسو با  طراحی برنامه ای و آفرینی منطقه ِدیگر، از طریق دانش ازسوی 

های موردِنیاز سرمایۀ  پذیر برای توسعۀ مهارت های یادگیری انعطاف نیازهای صنایع محلی، برنامه

 1های این پژوهش همسو با نتایج پژوهش آلپایدین و همکاران کنند. یافته بینی می انسانی پیش

ِرو، دو نقش اساسی در توسعۀ اقتصاد  پیشهای  ها نشان دادند که دانشگاه ( است. آن2018)

ها با استفاده از  ها دانشگاه دهنده. ازنظر آن ای دارند: یکی نقش مولد و دیگری نقش توسعه منطقه

                                                           
1 Alpaydın et al 
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های درسی  ای یک صنعت جدید و یا از طریق توسعۀ برنامه دانش و علم جدید به آفرینش منطقه

 کنند. قدام میبرای رفع نیازهای سرمایۀ انسانی صنایع موجود ا

تغییرات محیط و شرایط رقابتی در جوامع جهانی و ج( توسعۀ کارآفرینی اجتماعی: 

ها و صنایع انتظار متفاوتی از نظام آموزش عالی و  المللی سبب شد که جوامع، دولت بین

شک  منظور ارتقای دانش و فنّاوری موردِنیاز توسعۀ اقتصادی داشته باشند. بی ها به دانشگاه

عنوان عامالن و  ها به اند. آن شده  های کارآفرین شناخته های نسل سوم با عنوان دانشگاه گاهدانش

وکار جدید نقش تأثیرگذاری دارند؛ اما دانشگاه  محرکان نوآوری و کارآفرینی در توسعۀ کسب

ها و اهداف آن  نسل چهار ضمن توجه به کارکردهای دانشگاه نسل سوم، گامی فراتر از مأموریت

 بیان کرد: 3شونده کد  داشته است. در این راستا مصاحبهبر

داند و از طریق  دانشگاه نسل چهارم خود را در برابر توسعۀ اقتصادی جامعه متعهد می» 
های فنّاورانه گامی مؤثر در تولید دانش فنی، افزایش اشتغال، تولید و  آفرینی و نوآوری دانش

 «.مشکالت اجتماعی برداشته استمنظور حل  توزیع درآمد در سطح جامعه به

ها نیز  ( همخوانی دارد. آن2018) 1های این پژوهش با نتایج پژوهش مورالیدرن و پاتک یافته

در پژوهش خود دریافتند که کارآفرینی اجتماعی، فرصتی برای رفع نیازهای اساسی جامعه است 

و نتیجۀ آن ایجاد ثروت اجتماعی و ارزش اجتماعی است. نتایج پژوهش نادعلی پور و همکاران 

در انجام کارکردهای نوین و  نشان دادند که دانشگاهها  ( نیز مؤید این موضوع است. آن1397)

اهداف جدید که همان تعهدات ذاتی دانشگاه در ارائه خدمات اجتماعی به افراد جامعه است، 

بنابراین دانشگاه نسل  توجه به کارآفرینی از نوع اجتماعی را در آموزش عالی در پی داشته است؛

بر  کند و عالوه دوین میمحور ت انداز جامعه چهارم مأموریت و اهداف خود را همسو با چشم

وکارهای نوآورانه و اقتصاد مولد و پایدار، به دنبال کارآفرینی اجتماعی و انگیزه  ایجاد کسب

 جای ثروت و سهامداری است. اصلی آن ایجاد ارزش اجتماعی به

 ای و ماهر های حرفه د( خروجی

برای تأثیرگذاری بر اقتصاد  پذیر ساختن فرایندهای ابتکاری منظور امکان توسعۀ سرمایۀ انسانی به

ریزی آموزشی و درسیِ  دانشگاه نسل چهارم از طریق برنامه .یک کشور ضروری است

                                                           
1 Muralidharan & Pathak 
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کند. دانشگاهی که اساتید آن در  آفرین را ایجاد می دهنده، بستر آموزش و یادگیری تحول توسعه

ورانه در فرایند پذیری نوآ های نوین و با انعطاف نقش یک تسهیلگر و مجهز به دانش و فنّاوری

آموزی را برای دانشجویان خود فراهم  های یادگیری مبتنی بر مهارت فرصت یادگیری،–یاددهی

 بیان کرد: 13شونده کد  آورند. در این زمینه مصاحبه می
پژوهان و کارفرمایان محلی،  عنوان یک پل ارتباطی بین دانش دانشگاه نسل چهارم به» 

ای را شناسایی کرده و از طریق برنامۀ درسی منعطف و  های منطقه ها و قابلیت ظرفیت
ای نیروی انسانی موردِنیاز برای یک اقتصاد مولد و پایدار را  محور، زمینۀ توسعۀ حرفه مسئله

 .«کند فراهم می

( نیز در پژوهش خود توسعۀ سرمایۀ انسانی را 2020) 1الوپاد و همکارانهمسو با این نتایج، 

وری تخصصی و خالقیت افراد از طریق فرایند تشکیل سرمایۀ  ، بهره شامل افزایش دانش، مهارت

آموزش عالی با ارائه دانش و مهارت تخصصی نقش مهمی در ها  انسانی دانستند. به اعتقاد آن

ِدیگر، نتایج پژوهش  کنند. ازسوی ی و محلی ایفا میا توسعه و رفع نیازهای سرمایۀ انسانی منطقه

ها در پژوهش  های این پژوهش همخوانی دارد. آن ( نیز با یافته2019) 2پرتو کاسترو و همکاران

های نوین و نوآور مبتنی بر ایجاد  های پیشرو از طریق ارائۀ آموزش خود بیان کردند که دانشگاه

ای دارند و از  همی در حل مشکالت اقتصادی منطقهمهارت کارآفرینی در دانشجویان سهم م

کند که از طریق همکاری با جوامع محلی نقش مهمی  های اجتماعی یاد می عنوان سرمایه ها به آن

 کنند. در کارآفرینی اجتماعی و توسعۀ اقتصادی بازی می

 محیطی توسعۀ زیست .3

ای در حوزۀ  سابقه های بی لشِحاضر با چا شوندگان، جامعۀ بشری درحال به اعتقاد مصاحبه

زیست به یک گفتمان جهانی  های اخیر حفاظت از محیط روست و در سال محیطی روبه زیست

شده است. تغییرات سریع اقلیمی و تأثیرات ویرانگر آن در سراسر دنیا تمام نهادها و  تبدیل 

گامی موثر در این زمینه  محیطی های پایدار زیست مؤسسات را بر آن داشته تا با استفاده از راهبرد

ها و مؤسسات آموزش عالی بهترین مکان برای شروع  بردارند که در این میان، دانشگاه

توانند  محیطی پایدار هستند و می های زیست زیست و توسعۀ فعالیت های سازگار با محیط فعالیت
                                                           
1 Olopade  et al 
2 Portuguez Castro et  al 
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( 2008) 1مکارانهای پایداری جوامع در سراسر جهان باشند. استیفنز و ه گشای تمام چالش گره

ها و مؤسسات آموزش عالی از چهار طریق به حرکت جامعه  در این زمینه اذعان داشتند دانشگاه

های پایدار را برای جامعه  تواند شیوه کند. اول اینکه آموزش عالی می به سمت پایداری کمک می

کنار آمدن با های ادغام، تلفیق و تفکر سیستمی و نحوۀ  الگو کند. دوم، آموزش عالی مهارت

آموزد.  های پایداری الزم است، به دانشجویان می مشکالت پیچیده را که برای مقابله با چالش

های پایداری در  های مبتنی بر مسئله به چالش تواند با انجام پژوهش سوم، آموزش عالی می

اخل و تواند تعامل بین افراد و مؤسسات را در د جامعه بپردازد و در آخر، آموزش عالی می

 ؛ بنابراینای تقویت کند عنوان عوامل فرارشته ها به خارج از آموزش عالی برای استقرار دانشگاه

افزایی  زیست، دانش های سازگار با محیط های نسل چهار از طریق مدیریت و فعالیت دانشگاه

ی زیست عملیات محیطی، تعهد خود را نسبت به محیط های زیست محیطی و توسعۀ فنّاوری زیست

 شود. کنند که در ادامه هر یک از این ابعاد تشریح می می

های  شده نشان داد که دانشگاه آوری های جمع دادهزیست:  الف( دانشگاه دوستدار محیط

ها و  ها سیاست آنهستند. های سبز  دانشگاهزیست یا  های سازگار با محیط نسل چهار، دانشگاه

زندگی سالم در دانشگاه و کاهش وابستگی به منابع های خود را متناسب با ترویج سبک  برنامه

ای از تأثیر خود بر محیط آگاه  طور فزاینده ها به کنند. بسیاری از آن طبیعی و انسانی تدوین می

محیطی و پیامدهای عملکرد خود داشته  اند تا درک بهتری از ابعاد زیست هستند و در تالش

تواند رویکردهای ابتکاری درزمینۀ  جامعه است و میعنوان نمونۀ کوچکی از  باشند. دانشگاه به

 بیان کرد: 10شونده کد  زیست را در دانشگاه عملیاتی کند. در این راستا مصاحبه مدیریت محیط

ها  ترین موضوعات جوامع و دغدغۀ اصلی سازمان زیست جزء حیاتی امروزه موضوع محیط» 
های  عنوان دانشگاه های نسل چهار را به و مؤسسات تأثیرگذار است که در این زمینه دانشگاه

های مدنی  ایجاد تشکلهای سبز از طریق  شناسند. دانشگاه زیست می سبز و دوستدار محیط
دهند و باعث ایجاد و گسترش دانش و  محیطی را به مردم می های زیست ای، آموزش منطقه

 «.شوند محیطی می آگاهی زیست

های  ردی تعاملی و مشارکتی با نهادهای مدنی، سازمانهای نسل چهار رویک بنابراین دانشگاه

ها در تدوین و  زیست دارند و از مشارکت آن غیردولتی، فعاالن و متخصصان محیط

                                                           
1 Stephens et  al 
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کنند. نسبت به طراحی و  زیست استقبال می های سازگار با محیط گذاری برنامه سیاست

ای غذاخوری و...( متناسب ه استانداردسازی کلیه فضاهای خود )فضاهای آموزشی، اداری، سالن

های  ها و قابلیت کند و متناسب با ظرفیت زیست اقدام می ای و سازگار با محیط با توسعۀ منطقه

کنند. همسو با این نتایج، حبیبی و همکاران  های تجدیدپذیر استفاده می ای از انرژی منطقه

ها، میزان  سازمانی دانشگاه ترین ابعاد پاسخگویی ( نیز در پژوهش خود نشان دادند از مهم1395)

محیطی ازقبیل: مراعـات اسـتانداردهای  ها در مورد مسائل زیست پذیری آن مسئولیت

جویی در مصرف انرژی و  محیطی، دوری از آلودگی محیطی در دانشگاه، رعایت صرفه زیست

 محیطی است. های زیست جلوگیری از ایجاد خسارت

کننده در پژوهش،  ران و متخصصان مشارکتنظ صاحبمحیطی:  افزایی زیست ب( دانش

دانشگاه نسل  ها دانند. به اعتقاد آن های نسل چهار می محیطی را نتیجۀ دانشگاه افزایی زیست دانش

ها را با  ای سرمایۀ انسانی، نگرش، دانش و توانش آن های حرفه چهارم از طریق توسعۀ شایستگی

که نتیجۀ آن رفتار زند  ی، ملی و جهانی گره میا عنوان یک مسئله منطقه محیطی به مسائل زیست

 بیان کرد: 21شونده کد  در این راستا مصاحبهمحیطی است.  شهروندی زیست
های درسی  محیط پایدار در قالب برنامه آفرینی مبتنی بر زیست دانشگاه از طریق دانش» 

که هایی است  ای و جهانی به دنبال اجرایی شدن برنامه ای مرتبط با مسائل منطقه فرارشته
های الزم را در موضوعات آیندۀ پایدار به  دانشجویان را قادر سازد تا دانش، مهارت و نگرش

ای ارائه دهند و  ای خدمات مشاوره و بتوانند در آینده به جوامع محلی و منطقهدست آورند 
 «.کنند محیطی اقدام  نسبت به حل مشکالت زیست

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که آموزش 2016) 1همسو با این نتایج، سانتز و همکاران

بنابراین این روش  کند؛ محیطی بین جوامعِ بشری و منابع طبیعی تعادل ایجاد می زیست

کند و ممکن است به تحوالت  زیست را تضمین می ای، ساخت یک آگاهی از محیط رشته میان

گیری و بیان  زیست نتیجۀ جهت ها آموزش محیط درزمینۀ اجتماعی منجر شود. ازنظر آن

کند و  موضوعات متنوع و تجارب آموزشی است که ادراک یکپارچه از محیط را تسهیل می

تر و قادر به پاسخگویی به نیازهای اجتماعی است. همچنین  کند که منطقی ا فراهم میشرایطی ر

ها در  ( نیز با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. آن2019) 2نتایج پژوهش سدی و همکاران

                                                           
1 Santos et al 

2 Sady et al 
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های غیررسمی  های رسمی و فعالیت ها از طریق آموزش دانشگاهپژوهش خود نشان دادند 

ها باهدف حل مشکالت اجتماعی و  گیری مهارت ی در شکلبرنامه( تأثیر مثبت )فوق

( نیز مؤید این 2020) 1ِدیگر، نتایج پژوهش یوسالیز و همکاران محیطی دارد. ازسوی زیست

زیستی تحت تأثیر  ها در پژوهش خود نشان دادند رفتار شهروندی محیط موضوع است. آن

زیست،  زندگی طرفدار محیطعواملی ازجمله: تعهدات محیطی، سبک زندگی سبز یا سبک 

که  گذاری اهداف است خودکارآمدی، آگاهی یا آگاهی محیطی و تفاوت در چارچوب

 دارند. های نسل چهارم نقش اساسی در این زمینه  دانشگاه

روی ِ های پیش محیطی و چالش تغییرات زیستمحیطی:  های زیست ج( توسعۀ فنّاوری

گرای نسل چهارم را بر آن داشته که با نگاهی  مسئولیتهای آینده، دانشگاه  جوامع و نسل

یافته  ها باشد. امروزه جوامع توسعه مسئوالنه به مسائل و مشکالت جوامع، پاسخگوی نیازهای آن

محیطی دارند و  های زیست ها در فعالیت ای به نقش دانشگاه توسعه، توجه ویژه و درحالِ

های نوین  آفرینی و تولید فنّاوری از ظرفیت دانش اند تا گذاران و دولتمردان در تالش سیاست

گیری  محیطی استفاده کنند. دانشگاه نسل چهارم با بهره های زیست ها در توسعۀ فعالیت دانشگاه

ای و جهانی را شناسایی  محیطی منطقه از ساختاری هوشمند، منعطف و پویا، نیازهای زیست

زیست موردِنیاز صنایع را  نوین سازگار با محیط های کرده و با استفاده از دانش روز، فنّاوری

زیست با استفاده از مدیریت دانش سبز و  دهد. دانشگاه متعهد به محیط طراحی، تولید و ارتقا می

کند. در این  های سبز کمک می محیطی به سمت تولید فنّاوری های زیست با استفاده از نوآوری

 بیان کرد: 18شونده کد  راستا مصاحبه

گذاری و با استفاده از  محیطی سرمایه های زیست در فنّاوریهای نسل چهارم  نشگاهدا» 
 «.کنند زیست کمک می های پاک به حفظ محیط انرژی

( نیز نشان داد، 2015) 2شده توسط فیلو و همکاران همسو با این نتایج بررسی انجام

محیطی جهت داده،  های دانشگاهی را به سمت حل مسائل زیست های پیشرو پژوهش دانشگاه

ها خود را برای  دهند و دانش و فنّاوری های سبز پیوند می صنایع محلی را به جدیدترین فنّاوری

های فسیلی در  منظور کاهش سوخت گیرند. به محیطی به کار می حل مسائل و مشکالت زیست

                                                           
1 Yusliza et al 
2 Filho et al 
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مزایای  بر کنند؛ که نتایج آن عالوه های تجدیدپذیر شرکت می های مرتبط با انرژی پروژه

کند  های محلی را تقویت می گذاری شود، سرمایه محیطی باعث توسعۀ اقتصادی محلی می زیست

 دهد. و نیاز به واردات انرژی را کاهش می

 گیری نتیجهبحث و 

های دانشگاهی و نقش دانشگاه نسل چهارم )دانشگاه اجتماعی( در توسعۀ  در این پژوهش نسل

محور بوده و رسالت و  ها آموزش گرفت. در نسل اول دانشگاهای مورد واکاوی قرار  منطقه

ها آموزش حفظ دانش، گسترش دانش و آموزش دانشجویان بوده است. در  مأموریت اصلی آن

اند؛ پژوهش و پدیدآوری دانش  محور معروف های پژوهش های نسل دوم که به دانشگاه دانشگاه

های  های کارآفرین محصول دانشگاه اشد. دانشگاهیابد، بدون اینکه آموزش از آن جدا ب اهمیت می

آفرینی دانش  بر آموزش و تولید دانش، به ارزش ها عالوه دانشگاهدر این نسل  نسل سوم هستند.

های نسل  کنند؛ اما دانشگاه وکار جدیدی برای جامعه خلق می های کسب اقدام کرده و فرصت

قشی کلیدی در مسیر تعالی حیات اجتماعی و گویند، ن ها دانشگاه اجتماعی می چهارم که به آن

ای و محلی دانش  ها به آفرینش منطقه های انسانی دارند. نسلی که در آن دانشگاه تقویت فضیلت

شدن در خانه را   کنند و نوعی جهانی ای کمک علمی می اقدام و به توسعۀ پایدار محلی و منطقه

اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و  -توسعۀ فرهنگیهای نسل چهارم از طریق  کنند. دانشگاه تسهیل می

ورزی،  توسعۀ مهارت اندیشهای دارد. ضمن  محیطی نقش حیاتی در توسعۀ منطقه توسعۀ زیست

ساالری  تفکر مردمدهد،  العمر را نوید می تفکر انتقادی و روشنگری، برای جامعه یادگیری مادام

دهد و توسعۀ  ر زندگی ارتقا میجایگاه محوری علم و مرجعیت آن را دکند،  را حاکم می

ها و هویت منطقه است،  دهندۀ ارزش حامی و اشاعهآورد.  های مدنی را به ارمغان می شایستگی

 مشارکت پررنگی در ساخت تمدن آن دارد.به جامعۀ محلی متعهد است و 

 ِدیگر، دانشگاه نسل چهارم موتور محرکۀ اقتصاد محلی است و با گره زدن اقتصاد با ازسوی

آفرینی به دانش و توسعۀ کارآفرینی اجتماعی، باعث ارتقای  دانش و علم روز از طریق ارزش

های صنعتی  های کاربردی و علمی، ایجاد خوشه شود و با سوق دادن پژوهش صنایع محلی می

تر شدن صنایع موجود  های نوین موجب مدرن بخشد و با ارائه فنّاوری در اجتماع را رونق می

های دانشگاه نسل  ای را حاصل خروجی ترین عامل توسعۀ اقتصاد منطقه توان مهم شود. می می
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ای از طریق  شده برای تحول منطقه چهارم دانست. سرمایۀ انسانی متخصص و ماهر و تربیت

محیط هستند و با  هایی که مسلح به آخرین دانش زیست ایجاد اقتصادی مولد و پایدار. خروجی

محیطی ارائه  ای نوینی در حوزۀ اقتصادی و زیست مات مشاورههای مدنی، خد ایجاد تشکل

گذاری در  زیست است. با سرمایه شک دانشگاه نسل چهارم دوستدار محیط دهند. بی می

زیست در برنامۀ درسی، دانش و  بینی جایگاه محیط محیطی و پیش های نوین زیست فنّاوری

؛ بنابراین شود ای می ساز توسعۀ پایدار منطقه مینهجایگاه آن را در دانشگاه و اجتماع ارتقا داده و ز

عنوان مولد آگاهی و عقالنیت، پایگاهی ارزنده برای آگاهی بخشی به  دانشگاه نسل چهارم به

اجتماع است و نگاهی مسئوالنه به جامعه دارد. از طریق تعامل خالق با جامعه، فرصت خلق 

های  های معنوی و فرهنگی و خلق ارزش بنیانجوامع یادگیرنده را فراهم کرده و با حمایت از 

 کند. اجتماعی، زمینۀ تعالی حیات اجتماعی را فراهم می

 ها پیشنهاد

اصالح شیوۀ شود از طریق  گذاران حوزۀ آموزش عالی پیشنهاد می به مسئولین و سیاست -

با  ای تسهیل کنند و ها را با توجه به شرایط منطقه گیری دانشگاه شرایط تصمیم حکمرانی،

آفرینی اجتماعی و  ایجاد چرخۀ تعاملی بین دانشگاه، جامعه و صنعت، ضمن توسعۀ ارزش

 خلق جوامع یادگیرنده، زمینۀ توسعه و بالندگی اجتماع فراهم شود.

ای و محلی  شود نیازهای منطقه ریزان حوزۀ آموزش عالی پیشنهاد می به متخصصان و برنامه -

 انشگاهی لحاظ کنند.را در طراحی و تدوین برنامۀ درسی د

ها و  بر ظرفیت نگر و با تکیه های آینده گیری از پژوهش با بهرهها  شود دانشگاه پیشنهاد می -

ای و تعامل سازنده و اثربخش با نواندیشان، نخبگان و نهادهای مدنی  های منطقه توانمندی

 تبادل دانش و بینش بین دانشگاه و جامعه را فراهم کنند.شرایط 

های دانشجویی نسبت به حفظ و توسعۀ  شود از طریق انجمن ها پیشنهاد می به دانشگاه -

 ای اقدام کنند. های محلی و منطقه فرهنگ و ارزش

های دانشجویی و دانشگاهی را به سمت حل مسائل  پروژهها  شود دانشگاه پیشنهاد می -

 ای و محلی )مسائل فرهنگی و اجتماعی، مسائل اقتصادی و مسائل کاربردی منطقه

 محیطی( سوق دهند. زیست
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ها و سمینارها نسبت به آموزش و  شود از طریق برگزاری همایش ها پیشنهاد می به دانشگاه -

 ای اقدام کنند. توانمندسازی اجتماعات محلی و منطقه

پژوهی، امکان استقرار نسل چهارم  شود دانشجویان و پژوهشگران از طریق آینده پیشنهاد می -

 های ایران بررسی کنند. هدانشگاهی را در دانشگا
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 .76-47: 3، دوره پنجم، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و  روش (،1393گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس )
 مترجم: احمدرضا نصر و دیگران، تهران: انتشارات سمت. شناسی )جلد اول(، روان

های نسل چهارم کار و عمل )مورد مطالعه:  دانشگاهرویکرد  (،1397گودرزوندچگینی، مهرداد )

 .16-1: 78، دوره بیستم، شماره آموزش مهندسی ایران های کمبریج، استنفورد و هاروارد(، دانشگاه

(، سرمایۀ اجتماعی دانشگاهی: مقایسۀ دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در 1399مرجائی، سید هادی )

 .769-749: 3، دوره نهم،شماره اجتماعی در ایرانمطالعات و تحقیقات  ایران و هند،
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انداز دانشگاه  های چشم (، شاخص1392مروتی، سهراب؛ فتاحی، امین؛ فریدونی والشجردی، اکرم )

 .82-57: 13، دوره چهارم، شماره پژوهشنامه معارف قرآنی اسالمی از منظر قرآن و حدیث،

 و محیط با دانشگاه سازگاری پیامدهای و راهبردها عالی: آموزش شناسی ینده(،آ1394مهدی، رضا )

 .54-31: 1 هشتم،شماره و بیست ،دورهتوسعه و مدیریت فرایند،جامعه

های نسل چهارم برای توسعه  سازی دانشگاه آفرینی و ظرفیت نقش (،1396) مسعود شفیعی، و رضا مهدی،

 .22-1: 36و35، دوره دهم، شماره نشریه صنعت و دانشگاه ای، محلی و منطقه

، کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک (1398نادعلی پور، حسن؛ کریمی، فریبا؛ نادی، محمدعلی )

 .92-75: 15سال هشتم، شماره ، آفرینی نوآوری و ارزش مطالعه داده بنیاد،

 ، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.کیفیت در آموزش عالی (،1398یمنی دوزی سرخابی، محمد )
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