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Abstract: Fourth generation universities, while examining current and future physical trends and 

identifying the strengths and weaknesses, have led the university in a direction where the university 

can achieve its proper position in the global arena. This study aimed to model the role of 

transcendental university (fourth generation university) in order to improve the quality of education 

and research in higher education. Hence, the research design was qualitative with grounded theory. 

Using the "rich information" sampling method, in-depth interviews were conducted with 15 

professors with more than 20 years of experience in educational management and educational 

sciences realms in higher education centers of Mazandaran province. Next, the results showed that 

the model of transcendental university (fourth generation university) in order to improve the 

quality of education and research had 15 dimensions in terms of causal conditions (1. Scientific-

social responsibility, 2. Environmental dynamics, 3. Organizational mission), contextual conditions 

(4. Organizational structure and values, 5. Facilities and equipment, 6. Motivation), Intervention 

conditions (7. Communication with industry, 8. Organization of educational content, 9. 

Empowerment of libraries), Strategy (10. Total quality management, 11. Development of 

disciplines and mutual cooperation, 12. Faculty participation in decision making, 13. Interaction 

and teamwork) and Outcome (14. Educational quality and 15. Research quality). Considering the 

cultural mission of universities in preparing students to face the realities of society and the need for 

endogenousness and development of interactive relations with the economic, political, cultural and 

social system, therefore, the movement of higher education towards fourth generation universities 

in the direction of improving the quality of research and education seems to be very important and 

necessary. 
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 قدمهم

 اثرگذاری بسیار وسییی  در که دارای حوزه دانشگاه     

، فرهنگ  و اجتماع  های اقتصادی،دیگر نهادها و بخش

اسی.  دانشیگاه در همیه جوامی  از یی   سیاس  جامیه

طرف با تربی. تخصص  افراد، مدیران و رهبران جامییه 

از طرف دیگر بیا ردید  و کردهآماده  هابخش را در همه

سیب  توسییه  ،ها، نبوغ و پتانسیل فکری انسیانتوانای 

گردد  مضافاً اینکیه بیا تیلییل مرزهای دانش بشری م 

بیه  تنهیا نیه انسان،ل مبتال بهئهای مختلف و مساچالش

دلیل به ها م  پردازد، بلکه ل و اصالح نارسای ئحل مسا

ابییدا   تقوییی. نیییروی اکتشییاف و نییوآوری،  القییی. و

 ،کردگانانتقادی در میییان تیصیییلایروحیییهگسییتر  

ابزارهیای زنیدگ  رافیراه  امکان ترقی  و بهبیود تمام 

بیی   در حیا  حاریرکه اس. دلیل به همین سازد م 

گونیه ایین   های نسل چهارم مطرح اسی.ظهور دانشگاه

-ها جدا از وظایف سه نسل گذدته که دانشیگاهدانشگاه

هیای بتن  بیر فیالیی.های نسل او  عموماً آموزد  و م

اند  دانشگاه نسل دوم که عموماً پژوهشی  و تیلیم  بوده

های پژوهشی  بیوده  و دانشیگاه نسیل مبتن  بر فیالی.

عموماً کار آفرین هستند و مبتن  بر کارآفرین  نیز سوم 

منید و در و حل مسائل جامیه با رویکرد علم  و سیامان

مأموری. دارند  ،کندمراوده با مییط پیرامون فیالی. م 

در نتیجیه   کنندتا در دکل ده  جامیه  ود نقش ایفا 

دانشگاه نسل چهارم بایید ریمن بررسی  توان گف. م 

  جسمان  و تشخیص نقاط قیو  و روندهای جاری و آت

دانشگاه را به سم. و سیوی  رهنمیون کنید کیه  ،ریف

بتواند جایگاه مناس   ود را در عرصه جهان  به دسی. 

های میدرن امیروزی تنهیا دانشگاه  (1394)مهدی آورد 

میل آموز ، تولید عل  و فناوری یی  سیازمان میادی 

رسییال.    امییروزه(1396 دییفیی  و نیسییتند )مهییدی

هیا در آمیاده سیازی دانشیجویان بیرای فرهنگ  دانشگاه

های جامیه، اهمی. زیادی پیدا کرده رویاروی  با واقیی.

دانشیگاه بیرای و به رسال. اجتمیاع  و جامییه پیذیری 

کنید  احییا و ارتقیای تربی. دهروند  یو،، تأکیید می 

هیای اییران بیه های فرهنگ  و اجتماع  دانشگاهرسال.

از الگوهای غر، و ریرور   هادانشگاهاین سب  اقتباس 

زای  و توسیه ارتباطا  تیامل  با نظیام اقتصیادی، درون

 حییات  اسی.  ایمسیللهسیاس ، فرهنگ  و اجتمیاع  

های نسل چهارم پیژوهش و فلسفه دانشگاه ،اساس براین

 ابیییل تردییییدآمیییوز  دو رسیییال. کلییییدی و غییییر ق

 (  1396 )مهدی و دفیی ندهست

دانشگاه نسیل »توان ها م با مطالیه سیر توسیه دانشگاه

های آینده را به مثابه اس  مناس  برای دانشگاه« چهارم

 های قبلی  راهای نسلدانشگاه  که ویژگ  میرف  کرد 

 یتربه نیو بهتری در  ود دارد، اما اهداف واال و متیال 

 .(1395قاسیم  و  کنید )پیورعز ، فتیی را دنبا  م 

میدار و هیای  ا یال های نسل چهارم، دانشیگاهدانشگاه

ان  پای بندنید های انسگرا بوده و به توسیه کرام.ارز 

حساسی. امر آموز  و پژوهش و توجه   (1392) زن  

هیا، بهبیود کیفیی. فرایندهای آموزدی  در دانشیگاهبه 

آموزدیی  و پژوهشیی  و در نهاییی. بهبییود کییارای  و 

آموزد  کشور را به دنبا   واهد دادی.  نظاماثربخش  

بیا توجیه بیه عصیر  .(1394 و همکاران )نظری دادکام

فراپیچیده همگام با افزایش رقاب.، پیچییدگ  و جهیان  

ددن پویای ، ظهور نسل چهارم دانشگاه پاسیخ  اسی. 

هیییای متنیییو  آمیییوز  و بیییه طییییف وسییییی  از نیاز

نکته اینجاس. کیه  .(1395 و قورچیان )واعظ پژوهش

به دلیل عق  ماندگ  فیل  و آمادگ  تغییر پارادایمی ، 

نییوه ورود  در رابطه با مورد سیاستگذاریبایس. در م 

ها بیه ایین بیی  و مید  پییاده سیازی مفهیوم دانشگاه

دانشگاه نسل چهارم در کشور فکر کرد  آثار مخر، ورود 

توانید از آثیار می  ،بدون برنامه دانشگاه ها به این بیی 

به عبیار  بهتیر ها کمتر نبادد  عدم توجه به این فاصله

-کشور دچار دوگیانگ  دیدههای دانشگاهتوان گف. م 



 ...مدل نقش دانشگاهطراحی                                                                                                                                             903

 99، زمستان 4شماره، زدهمیاشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_میی علفصلنامه 

 

از یکسو نیاز دارند که به سرع. این عقی  مانیدگ   اندو

هییا را جبییران نمییوده و دانشییگاهیان را بییا در مسییلولی.

و نهادهای الزم را برای دیکل  ودهمفاهی  جدید آدنا نم

گیری آن سامانده  نمایند و از سوی دیگیر نییاز دارنید 

ازی و اجیرای ایین که از ورود بدون برنامه بیه پییاده سی

و نقش  ود را براساس دیرایط  ودهمفاهی  نیز پرهیز نم

  نقش  که قرار اس. در آینده  ود کنندمییط  تیریف 

تییین کننده مسیر توسیه اقتصادی، اجتماع ، فرهنگ  

هیای نسیل در دانشیگاه  کشور در منطقه و جهان بادید

  ها از نگاه سنت  ارائیه دانیش آکادمییانشگاهد ،چهارم

نییاز جوامی  روی آوردنید   تیأمینفاصله گرفتنید و بیه 

های نسل چهارم درو  به توسییه جغرافییای  و دانشگاه

ایجیاد و در کشیورهای مختلیف دییبه ه موروع  کیرد

 علمی  هیایهای مختلف، حوزهو با جذ، تخصص کرده

 و پژوهشی  و آموزدی   یدما  فهرسی. به را بیشتری

  افزودند  ود کارآفرین 

در ایین مسییر عیدم کشورهای مشکل عمده دانشگاهاما 

هیای ها و عدم همکاریارتباطا  کاف  در درون دانشگاه

بیه دلییل نسل چهیارم  های در دانشگاه ای اس. منطقه

اینکه اعضای هیل. علم  از سطح بیاالی دانیش، بلیوغ 

فکری، درک، نیازهای اجتمیاع  و مسیلولی. پیذیری و 

قشیرهای جامییه بر وردارنید،  ودیاب  بهتیر در مییان 

هیا، مشیارک. کننید  دایسته اس. که در تصمی  گیری

رمن آن که تأثیر آنها بر کیفی. آموز  و پژوهشی  از 

دانشگاه  حکای. های نقش کلیدی و میوری در برنامه

( میتقید اسی. 2012بیوکر ) ( 1384دارد )مهرعلیزاده 

بایس. در جهی. تیال  که آموز  و پژوهش عمدتاً م 

ر افزایش  القیی. و ارز  آفرینی  بادید و همچنیین د

هییای کییاربردی در میییان اسییاتید و تییرویپ پییژوهش

اما  ( 1395 چیانرقوو  دانشجویان صور  گیرد )واعظ 

توجییه دانشییگاهیان )مییدیران و اعضییای هیییأ  علمیی ( 

ارتقای  عمده برای امتیازا  و ترفی  وطور ه بها دانشگاه

ی هیادانشیگاه  اسی. مرتبه  وددان از طریی  پیژوهش

وظیایف  یود همیواره بیا  و هاانجام رسال.کشورمان در 

کیه  ندهسیت ول و مشکالت  دس. به گریبان بوده ئمسا

کاهش منزل. آموزدی   ها،ها و نارسای تداوم آن چالش

چنانچیه  ،و پژوهش  ایین نظیام مهی  را در پی  دادیته

، های علوم اجتماع  و انسیان  چیاش دیدهمقاال  حوزه

سیه  بسییار نیاچیز کشیور را در حیوزه  ،دودجم  باه 

نشیان داده وری عل  و دانیش بشیری اعلوم انسان  در فر

  اس.مأیوس کننده ه نوع  بکه 

از نظر کیفیی. آمیوز  و ییادگیری و قیدر   القیی. 

تأمل  بر وریی. علم  دانشجویان در  بانیز دانشجویان 

های رسیال.انجیام  انگیزه ریییف آنیان در ها ودانشگاه

علم   ود که ه  متأثر از عوامل درون سیستم  و هی  

تیوان رییف کیارای  عوامل بیرون سیسیتم  اسی.، م 

این  صوص تأیید کرد   دا ل  آموزد  دانشگاهها را در

-مضافاً اینکه کارای   ارج  ناررایتبخش نظام دانشگاه

آمو تگییان دانش تیییداد عظییی  عمییدتاًهییا کشییور کییه 

یابد، داهد دیگری اسی. کیه ر تجس  م دانشگاه  بیکا

اهیداف  بیه عدم دستیاب  نظام آمیوز  عیال  کشیور را

در این تکامل منظیور  کند یید م أآموزد  و پژوهش  ت

های کیارآفرین های نسل سوم، یا همان دانشیگاهدانشگاه

مهندسی   -میور یا فناور میور که مبتن  بر علوم فنی 

سییازی در تجاری بادیید  بییه عبییارت بییوده مطییرح م 

، امیا چیالش اصیل  اس. های سخ. اتفا  افتادهفناوری

هیای عدم توجه به فرهنگ بوم  و مل  جامیه و فناوری

بادد  لذا آنچه مورد غفل. واق  دده و به عنیوان نرم م 

علیوم انسیان  و  مسیللهبودهدغدغه ذهن  میقی  نییز 

بادیید کییه تولیدکننییده ایییده و هییای نییرم م فناوری

کیه از آن بیه عنیوان  ندکننده دانشگاه نسل سومتکمیل

 (  2015 دود )لوکویسهای نسل چهارم یاد م دانشگاه

بیه کیارآفرین  و فنیاور  ها به رغ  توجه مشترکدانشگاه

بیاال بودن و حرک. به سم. دانشیگاه نسیل چهیارم در 
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نید  اهموف  عمل نکرد، کیفی. آموزد  و پژوهش  بردن

ها، پویاتر از قبل دده و این امیر مییط پیرامون دانشگاه

ها در پ  یافتن پاسخهای  مناسی  تا دانشگاه ددهباع  

هیا بادیند  بیرای موفقیی. و برای مواجهه با این پوییای 

ها بیه رروری اس. دانشگاه حت  بقا در چنین مییط ،

پذیری، پویای  و تیو  حرک. نموده و از سم. انیطاف 

های نسل چهیارم بیه برای دانشگاه و ردهسکون پرهیز ک

اجتماع  باز توجه به کیفی. آموزد  و  نظامعنوان ی  

پژوهشیی  بییرای بقییا و دوام در اییین دییرایط پیچیییده و 

کیفی. آموزد   متیو  مییط بسیار حائز اهمی. اس. 

نسیل  یهادانشگاه های اصل و پژوهش  از جمله دغدغه

چهارم در اغل  کشورهای توسییه یافتیه  جهیان اسی.  

-ها به عنیوان سیازماندهد دانشگاهها نشان م -بررس 

های  که نقش اساس  در ردد و توسیه علم ، فرهنگی  

و تربی. نیروی انسان  متخصص دارند باید هی  گیام بیا 

-تیوال  علم ، آموزد  و متناس  با نیازهیا و مقییاس

ل  و جهان ، فرایند کیفی. آموزدی  و پژوهشی  های م

حیا  میقی  بیا    ود را به طور مستمر بهبیود بخشیند

اهمیی. و ریرور   ها وتوجه به این مییط پویا دانشگاه

بایس. همگام با ایین کیفی. آموزد  و پژوهش  که م 

آموز  و  که کیفی. درو اینأ تغییر کند مییط پویا دائم

هیای نسیل هپژوهش به عامیل رقابی. و برتیری دانشیگا

نقیش مید   ، در پی  دناسیای چهارم تبدیل دده اس.

گرا )دانشییگاه نسییل چهییارم( در جهیی. دانشییگاه تیییال 

کیفیی. آموزدی  و پژوهشی  در آمیوز  عیال   ارتقای

  اس.

 کاروش ر

طراحی  مید  کیه هدف پیژوهش حاریر باتوجه به 

گرا )دانشگاه نسل چهارم( در جهی. نقش دانشگاه تیال 

بود،  کیفی. آموزد  و پژوهش  در آموز  عال  ارتقای

بیا رو  کیفی  طرح تیقی  نییز از نیو  طیرح تیقیی  

جامییه آمیاری تیقیی  در بخیش   اس. اینظریه زمینه

ردیته سیا   20اساتید با سابقه کیاری بییش از  ،کیف 

 تربیتی  مراکیز آمیوز  عیال آموزد  و علوم مدیری. 

انتخا، ددند و میورد مصیاحبه عمیی   استان مازندران

قرار گرفتند  این انتخا، و انجام مصاحبه، تا رسیدن بیه 

ادییبا  نظییری ادامییه یافیی. و پییس از آن متوقییف دیید  

بودن افراد، دامل موارد  صوصیا  مورد نظر برای  بره

مبیی  ادیراف بیه ، گرادانشگاه تییال ادراف به رویکرد 

کیفی. آموزدی  و  ادراف به مبی و  های آموز رو 

به منظور نمونه گییری در ایین بخیش بیا   بودپژوهش  

توجه به اهمی. مورو  پژوهش تال  گردید؛ طیفی  از 

گرا نقیش دانشیگاه تییال آگاهان کلیدی در زمینه مد  

کیفی. آموزد   ارتقای)دانشگاه نسل چهارم( در جه. 

که با توجه به حاکمی. رویکرد انتخا، دوند و پژوهش  

حیاوی اطالعیا  " گییریکیف  از یکی  از رو  نمونیه

از نمونیه گییری ، استفاده دید  بیه عبیار  دیگیر "غن 

د  منظور از نمونه گیری نظیری نیوع  نظری استفاده د

که تمرکز آن بر تدوین نظریه  بودهنمونه گیری هدفمند 

در ایین پیژوهش   ددندانتخا،  نفر 15 نهای.؛در اس.  

بنیاد ه  به عنوان ی  رو  تیقی  و هی  بیه نظریه از 

دیود  زییرا عنوان ی  رو  تجزیه و تیلیل استفاده م 

به دلیل فقدان ی  چارچو، نظری منسیج  و قیوی در 

گرا )دانشییگاه نسییل نقییش دانشییگاه تیییال  » صییوص 

، «کیفی. آموزدی  و پژوهشی  ارتقایچهارم( در جه. 

به عنیوان یی  رو  تیقیی  و سیهس بیه  میق  از آن

های نیمه سا تارمند مبتن  بر دلیل استفاده از مصاحبه

تلوری داده بنیاد، به عنوان یی  رو  تجزییه و تیلییل 

 تیلییل رو  بنییاد، داده نظرییه در بهره  واهید بیرد 

 بیید بالفاصیله هیا،داده از قسیم. هر که اس. اینگونه

 قرار تیلیل موازی( مورد طور )به قسم. آن ازگردآوری

-داده از تیلییل را رهنمودهیای  میقی  میگیرد  سهس

 دریافی. بییدی های داده به دسترس  برای اولیه، های

افزار مورد اسیتفاده بیرای تجزییه و تیلییل  نرم کند م 
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ها، نیرم افیزار نیرم افیزار مکس کییو دی ای بیا نیام داده

«MAXqda2018»   نیمیه هیایمصیاحبه بادید م-

و همکییاری ییین پییژوهش بییا همییاهنگ  سییا تار یافتییه ا

اجییرا دیید  اییین صییادقانه اسییاتید و  برگییان میتییرم 

 برگیان انتخیاب   ها با تییین وق. قبل  بوده ومصاحبه

 با میل و رغب. در پژوهش درک. دادتند 

 هایافته

میییور اصییل  سیی اال   ،در بخییش کیفیی  پییژوهش

پژوهش مربوط بیه کیاو  و اکتشیاف عوامیل متیأثر در 

نقیش های مربیوط بیه ها و دا ص صوص ابیاد، مولفه

گرا )دانشییگاه نسییل چهییارم( در جهیی. دانشییگاه تیییال 

بیه  کیفی. آموزد  و پژوهش  در آموز  عیال  ارتقای

 عنوان اصل  مفهوم اصل  بود  برای نیل به این موریو ،

های فرعی  بیر های اصل  و م لفیهمقوله او ، در مرحله

هییای حاصییل از اسییاس کدگییذاری بییاز و میییوری داده

های عمیی  و اکتشیاف  بیا  برگیان کلییدی و مصاحبه

گیردد  بیر ایین انجام پاالیش کدهای مفهیوم  ارائیه م 

 اساس برای انجام کدگذاری باز و میوری در مرحله او ،

ی هییر ییی  از هییا در سییطح جملییه و عبییار  بییراداده

و کدهای مفهیوم  از  هها موردبررس  قرار گرفتمصاحبه

ی بییدی در مرحله ها استخراج ددند رونود. مصاحبه

ها در قالی  ایین م لفیه با انجام پاالیش و عمل کیاهش،

ده  و بییا بررسیی  مسییتمر های فرعیی  سییازمانمقولییه

ده  منظور اطمینییان از سییازمانگییذاری دییدند  بییهنام

رونودی.  مجیدداً   از مفاهی  و مقیوال ،مناس  هر ی

منظور ها بیهو با مرور ایین مقولیه ها وارس  دد؛مصاحبه

های اصییل  و رسیییدن بییه ادییبا  منطقیی  بییرای مقولییه

های فرع  صور  گرف.  کدگذاری باز و مییوری، مقوله

دار پیس از بندی مینازمان  متوقف گردید که ی  طبقه

ها حاصیل دید  حبهچندین بررس  درباره رونود. مصا

های کیف  پژوهش در مرحلیه طور کل  از تیلیل دادهبه

، کد مفهوم  اولیه حاصیل دید  پیس از 121گذاری کد

 بررس  و مطابق. این کیدها و حیذف کیدهای تکیراری،

های بخش کیف  در یافته  کدهای مشترک احصا گردید

های حاصیل از نتیایپ کدگیذاری بیا رویکیرد قال  یافتیه

ترین کار ابتدای  هاس. از داده ون و مفاهی تیلیل مضم

در این مرحله کدگذاری باز اس.  بر این اساس مفیاهی  

مشترک از واحدهای ربط احصا دد و کدهای مشیترک 

دهندگان فراوانی  درصید پاسی  1دمار  دد  جیدو  

ای حاصیل از تیرین مقولیهها به مه  برگان در مصاحبه

 پردازد کدگذاری باز در م 

 به هر یک از عوامل از نظر خبرگان شوندهمصاحبهشماره کد  نتایج کدگذاری باز و .1جدول 

Table 1. Open coding results and code number of the interviewee to each of the factors from the experts' point of view 

 های اصلیمقوله
شماره 

 کد
 مصادیق

 و ثبتت جهت فضایی توسعه

 نو هایایده انتشار و ضبط
1 

 هتایدانش و علتو  در نتو هایایتده انتشار و ضبط و ثبت برای فضایی توسعه بر آینده هایکتابخانه که رسدمی نظر به

 باشند داشته تأکید گوناگون

 ایحلقه تک یادگیری ارتقای

 چگونتته و ایچندحلقتته بتته

 آموختن

1 
 نیتروی صترفاً دانشتگاه اینکته رود.دانایی می جدید هاینسل مشارکتی و فعال یادگیری انتظار دانشگاهی آموزش از

 .نیست کافی کند تربیت بازار برای یا دولت برای متخصص

 انگیتهه و مندیعالقه وجود

 اساتید
2 

 دانشگاه) گراتعالی دانشگاه نقش ایفای بر مؤثر ایزمینه عوامل مهمترین از دانشجویان و اساتید انگیهه و مندیعالقه وجود

 باشد.می پژوهشی و آموزشی کیفیت بر( چهار  نسل

 میتتدان گرتستتهیل نقتتش

 استاد یادگیری هایتجربه
2 

 میتدان گرتستهیل چهتار ، نستل دانشگاه در اما است دانش یکنندهتوزیع و کنندهپخش استاد مرسو ، بندیصورت در

 .است دانش بازآفرینی و تفکر و یادگیری هایتجربه

 خود و خودتنظیم ساختاری

 تنظتیم دیگر جایبه راهبرد

 بودن

3 
 استتقالل بته چهار  نسل دانشگاه. دارد بودن تنظیم دیگر جایبه راهبرد خود و خودتنظیم ساختاری چهار  نسل دانشگاه

 .اندیشدمی بیرونی و درونی نفعانذی از ترکیبی یا امنایی جمعیت یاداره و آکادمیک
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 کیفیتت متدیریت مسئولیت

 فراگیر
3 

 متدیران. کرد نخواهد پیدا دوا  افتاد، اتفاق اگر یا افتاد نخواهد اتفاقی اجرایی، مدیران همه و ارشد مدیران تعهد بدون

 .بگیرند عهده به را فراگیر کیفیت مدیریت مسئولیت شخصاً باید

 4 تحقیقاتی هایتیم ایجاد
 کمتک مشتتر  اهداف و اندازچشم شفاف ترسیم به دانشگاه در تیمی کار و سازیتیم. تیمی کار و تحقیقاتی هایتیم ایجاد

 .انگیهدمی بر را شانپذیریمسئولیت و تعهد حس انسانی، منابع میان اعتماد یروحیه ایجاد با و کندمی

 5 مطالب تراکم از پرهیه
 محتتوای در مطالب تراکم از باید پس.باشد داشته عمق باید وسعت جای به درسی برنامه محتوای فعال روش اجرای برای

 کرد تاکید محتوا بودن برانگیه چالش بر و پرهیه آموزشی

 مراکته ر اجتماعی موقعیت

 علمی
5 

 کیفیتت بتر چهتار  نسل دانشگاه نقش ایفای روند کنندهتسهیل اقدامات کارگیریبه صورت در توانمی که یکی نتایجی

 کیفیتت سبب علمی مراکه آموزشی کادر برتر ایحرفه و اجتماعی که موقعیتپژوهشی انتظار داشت این است  و آموزشی

 .گرددمی هادانشگاه در باالتر آموزشی

 6 آگاهانه دادن شکل
 الز  جایی بلکه کند سازگاری محیطی و جهانی روندهای با سرهیک نباید که باشدمی اندیشه این در چهار  نسل دانشگاه

 است. کمین در مخاطراتی جا این که بگوید خود هایآموزش و تحقیقات با و بکند علمی درنگ و بایستد است

 6 موازنه برقراری
 ایپایته هتایفعالیت هرچنتد باشتند داشته کاربردی هایپژوهش به بیشتری توجه بایستمی چهار  نسل هایدانشگاه

 .شود حفظ همچنان باید دانشگاهی هایپژوهش در آن جایگاه و است برخوردار باالیی اهمیت از بنیادی، هایپژوهش

 و جدیتد هایایتده پیشبرد

 پایدار دانش ارتقای
7 

 منجتر طریق بدین و باشدمی پایدار دانش ارتقای و جدید هایایده پیشبرد چهار  نسل هایدانشگاه هایمأموریت از یکی

 .شوندمی دانشگاه پژوهشی و آموزشی کیفیت بر چهار  نسل دانشگاه نقش ایفای به

 و متتتدیران بتتتازآموزی

 کارکنان
8 

 جامع کیفیت مدیریت فلسفه و تیمی کار یزمینه در کیفیت، کنترل و هاروش ابهار، از استفاده یهنحو بر عالوه باید کارکنان

 .شوند داده آموزش

 اجتمتاعی تتأثیر بته توجه

 پایتدار یتوسعه در دانشگاه

 محلی و ایمنطقه

9 

 تسهیل نیه را "خانه در شدن جهانی" نوعی و کندمی علمی کمک ایمنطقه و محلی پایدار یتوسعه به چهار  نسل دانشگاه

 هایچالش و هامسئله ها،حرفه به معطوف را خود درسی برنامه بخشد،می رونق استاد و دانشجو جهانی تحر  به. کندمی

 .کندمی محلی و ایمنطقه و اجتماعی و بشری

 مطابقت یا هدف به دستیابی

 پذیرفتته استتانداردهای با

 عمومی شده

9 
 تضتمین هیتأت یتک یا شده پذیرفته عمومی صورت به که استانداردهایی با مطابقت یا هدف به دستیابی آموزش، کیفیت

 .گرددمی تعریف کرده تعیین را آن اعتبارسنجی یا کیفیت

 10 محیط ایجاد
 از برجستته دانشتمندان و دانشجویان آن در که نمایند ایجاد را آکادمیک محیطی تا تالشند در چهار  نسل هایدانشگاه

 .بپردازند فعالیت به ممکن وجه بهترین به بخش،الها  و برانگیه چالش محیطی در مستمر طور به جهان، سراسر

 دستتاوردهای مستندسازی

 پژوهان دانش علمی

 جامع دانش مدیریت

10 

 به منجر گسترده از جمله اقداماتی است که مفهو  به جامع دانش مدیریت و پژوهان دانش علمی دستاوردهای مستندسازی

 مازنتدران استتان آزاد دانشتگاه پژوهشتی و آموزشتی کیفیت بر چهار  نسل دانشگاه دانشگاه نقش ایفای روند تسهیل

 گردند.می

 .است مناسب کار و ساز یک نیازمند آموزشی کیفیت ارتقای و بهبود 11 فراگیران کیفیت

متحتتر ،  هتتایگیریجهت

 منعطف،
12 

 منعطتف، متحر ، هایگیریجهت فردا و امروز دانشگاه کارکردی-ساختی سرشت بر بنا است الز  دانشگاهی هایهدف

 .باشد پذیرویراست باز، بحث، قابل

 و دانشتتگاه بتتین همکتتاری

 پژوهشی مراکه
12 

 هایایده بلکه نماید، تقویت را اجتماعی سرمایه تواندمی تنها نه صنایع و مؤسسات و پژوهشی مراکه و دانشگاه بین همکاری

 .نماید مبادله تواندمی نیه را جدید علمی

 سترعت و رونتد با پیشروی

 از فرصتت تبدیل و تغییرات

 نوسانات و تردیدها

13 

 هاثباتیبی و نوسانات تردیدها، توانندمی تنها بلکه نمایند، متوقف را تغییرات سرعت و روند توانندنمی امروزی هایسازمان

 خواهنتد کستب بیشتری موفقیت هاییدانشگاه. نمایند مطلوب همخوانی و تطابق آموختن، جهت هاییفرصت به تبدیل را

 .نمود

 نتوین تکنولوژی از استفاده

 و دانشتجو بین تعامل جهت

 استاد

13 
 در را مهمتی نقتش توانندمی نوین هایتکنولوژی. است هادانشگاه از مهمی بخش اطالعات و ارتباطات تکنولوژی امروزه

 .کنند ایفا فراگیران، انگیهش و دانش مهارت،

 لحتتا  از بتتاال همبستتتگی

 وسعت،
14 

 باید فراگیران در  توان و برانگیختگی و بودن نو یکپارچگی، و وحدت وسعت، لحا  از هم آموزشی محتوای سازماندهی

 .باشد داشته باالیی همبستگی

 14 مدرس کیفیت
 و تتدریس تجربته میتهان او، تعهد و مسئولیت میهان داشته، دریافت که آموزشی و تحصیالت میهان شامل مدرس کیفیت

 کند.می دریافت که دستمهدی و حقوق

 طریتق از جامعه به خدمت

 آموزش پیگیری
15 

 باالترین در پژوهش و یادگیری آموزش، پیگیری طریق از جامعه به خدمت چهار  نسل یهادانشگاه هایمأموریت از یکی

 .باشدمی المللیبین تعالی سطح
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 باشندمی پژوهشی ابهار و محقق پژوهش، مدیریت رکن سه دارای چهار  نسل هایدانشگاه 15 پژوهشی هایاولویت تعیین

 
 های مدلها و شاخصلفهؤم .2جدول  

Table 2. Components and indicators of the model 
 لفه)کدگهاری محوری(ؤم شاخص)کدگهاری باز(

 نیاز به پیوند دادن آزادی علمی به مسئولیت علمی

 سازمانی مأموریت
 المللیبین تعالی سطح خدمت به جامعه از طریق پیگیری آموزش، یادگیری و پژوهش در باالترین

 محلی وزه عمومی در سطوحو به نهادهای شهری و حگویی اجتماعی دانشگاهیان به متن جامعه پاسخ

 ه از سراسر جهانایجاد محیط آکادمیک جهت فعالیت مستمر دانشجویان و دانشمندان برجست

 ساختارهای منعطف و افقی جهت تعامل با فضای درون و بیرون

 ن در کثرتپذیرش و سهیم شدگرایی معرفتی و تمرکهزدایی از معرفت به جای تمرکه های سازمانیساختار و ارزش

 گشا به کل جامعهترین معانی و دانش افقآفریننده و گسترنده نخبه

 های آموزشی تحقیقات تکمیلی و کاربردی در دانشگاهبرگهاری دوره

 وجود مؤسسات تحقیقاتی متعدد امکانات و تجهیهات

 و درگیری دانشجو با محتوااستفاده از تکنولوژی نوین جهت تعامل بین دانشجو و استاد و تعامل 

 حرمت، استقالل و خودشکوفاییبرانگیختن افراد با تقویت منابع درونی آنها مانند احساس شایستگی، 
 انگیهه

 آموزی در دانشجویانمندی مهارتوجود عالقه

 اهیپذیر اهداف دانشگباز و ویراست قابل بحث، منعطف، های متحر ،گیریجهت

 گرانه به محیطمنتقدانه و فراکنش شکل دادن آگاهانه، محققانه، ایفای نقش دانشگاه نسل چهار 

 یمل ای وهای فکری،ارتباطی و اجتماعی جامعه محلی و منطقهبسط سرمایه

 میهان همکاری اساتید، دانشجویان و دانشگاه با صنایع

 درسی هایبرنامه کیفیتدعوت منظم از کارشناسان و متخصصان صنعت برای بررسی و ارزیابی  ارتباط با صنایع

 های آموزشی بر اساس نیازهای شغلی در صنایعطراحی دوره

 دیادگیری عمیقتر با فرصت تمرین و پرورش به طور دائم وبه دفعات متعد

 سواد، درجات علمی و توان در  فراگیرانمتناسب با  سازماندهی محتوای آموزشی

 یهمبستگی باال از لحا  وسعت، وحدت و یکپارچگی، نو بودن و برانگیختگ

 دسترسی به تجهیهات به روز و اینترنت سرعت باال در محوطه کتابخانه
 هاتوانمندسازی کتابخانه

 داریکتابخانهمدیریت دانش  و رسانیهای انجا  کارو خدمتمستندسازی رویه

 اجتناب از اصالح و ترمیم با مداخالت مناسب مراحل اولیه آموزش

 ادیهای زتوقف وابستگی به بازرسی مدیریت کیفیت فراگیر

 های جدید مدیریتبازآموزی مدیران و کارکنان با توجه به روش

ها و همکاری رشتهتوسعه  ایهای فرا رشتهدرگیری اندیشه و پژوهش فراگیر با ترکیب مهارت

 پژوهشی طرفین-استفاده متقابل از فضاهای آموزشی متقابل

مشارکت هیأت علمی در  سطح باالی دانش، بلوغ فکری، در ، نیازهای اجتماعی و مسئولیت پذیری

 ها با ایجاد تحول در رویکرد مشارکتیآزادی کافی جهت اجرای فعالیت هاگیریتصمیم

 خالق و جدید برای مسائل پیچیده به صورت تیمیهای حلیافتن راه
 تعامل و کار تیمی

 ن و همکاریاشاعه روحیه تعاو های چندگانه وبرداری از مهارتبهره زمینه ایجاد و

 بندی و قابل کاربرد ساختن نتایج پژوهشطبقه

 هاسازمان وهای پژوهشی، پذیرش و اجرای پژوهش مورد نیاز جامعه تعیین اولویت کیفیت پژوهشی

 المللیبین رقابت هایصحنه در گذاری پژوهشی برای حفظ موقعیت و برتریافهایش حجم سرمایه

 

و  1هیای در دکل مد  نهای  حاصل از تیلیل کیف 

 نشان داده دده اس.  2
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 مدل پارادایمی حاصل از نظر خبرگان .1شکل 

Figure 1. Paradigm model obtained by experts 
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 مدل نهایی پژوهش .2شکل 

Figure 2. The final research model 

 گیریبحث و نتیجه

سیازی نقیش دانشیگاه مد  هدف از پژوهش حارر، 

کیفی.  ارتقایگرا )دانشگاه نسل چهارم( در جه. تیال 

  نتایپ حاک  از بوددر آموز  عال   آموزد  و پژوهش 

گرا )دانشییگاه نسییل آن بییوده کییه میید  دانشییگاه تیییال 

کیفیی. آموزدی  و پژوهشی   ارتقیایچهارم( در جه. 

  مسییلولی. 1دییرح دییرایط علیی  )ه بییید بیی 15دارای 

  مأمورییی. 3  پویییای  مییییط، 2اجتمییاع ، -علمیی 

هییای   سییا تار و ارز 4ای )سییازمان (، دییرایط زمینییه

  انگییزه(، دییرایط 6تجهییزا ،    امکانیا  و5سیازمان ، 

  سازمانده  میتیوای 8،    ارتباط با صنای 7ای )مدا له

   10ها(، راهبیرد )   توانمندسیازی کتابخانیه9آموزد ، 

ها و همکیاری   توسیه ردته11مدیری. کیفی. فراگیر، 

  ها،گیری  مشارک. هیأ  علم  در تصیمی 12متقابل، 
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  کیفی. آموزد  14مد )   تیامل و کار تیم ( و  پیا13

   کیفی. پژوهش ( بود  15  و

 وظیفیه که نهادی و م سسه عنوان به عال  آموز 

 دینا ت  و عرصیه در دارد، عهده بر را کردن اجتماع 

 هدای. فشده تیری فرایندی در را عل  جویندگان روان 

)فلفیه  آورد می  پدیید او در را هیای ویژگی  و کنیدم 

 از که اس. متیددی کارکردهای دارای (  دانشگاه2014

 ادیاره تولیید سازگاری و بازتولید، به توانم  جمله آن

 و نیازهیا (  درک2014)دیائومینگ و هیوی دیو  کرد

 بیر تأکیید آن، تمرکز بر و عال  آموز  ذینفیان مناف 

 تربیی. جامیه، موردنیاز متخصص انسان  نیروی تربی.

 قابیل دانشگاه قال  کارکردهای در فرهیخته دهروندان

 کارکردی هایبنیان و ها(  پایه2013)ماپوالنگا ندتوجیه

 و یافتیه نضیپ پیذیری جامییه فراینید دانشیگاه  در

 و هیاارز  هنجارهیا، دیدن نهادینه دود م  مستیک 

 دیمار به عال  آموز  سا . مبان  از ایا ال  حرفه

 طریی  از دانشیگاه ( 1397 )گودرزوند چگین  آید م 

 و سیازگاری تولیید، جرییان بیر مسیتقی  تأثیرگیذاری

 نقیش بیازار، و سازوکارهای اجتماع  هاینظام تولیدباز

-می  ایفیا جامیه ی  رکود یا پیشرف. در مهم  بسیار

 توسییه در کیارگیری الگیوی (  بیه2013)تانیگ  کنید

 طیور بیه را کارکردها این تمام  که تکمیل  تیصیال 

 کالن اهداف به دسترس  تواند م  دهد، پودش متوازن

(  2013)هنیدریکس و سوسیا  سازد ممکن را اجتماع 

دانشیگاه ممکین اسی. بیه کارکردهیای  بیه توجه  ب 

توسییه  یمنجر دود کیه راهبردهیا ینوظهور یامدهایپ

 مواجییه بیهییودگ   طییر را بییا  لیییتکم ال یتیصیی

 (  2013)کون. و جانسون سازد

 ارتقیای امیور هیا،دانشیگاه سیازمان  هیدف ترین عمده

 (  در2013)میکس  هاس.دانشگاه پژوهش  و آموزد 

 مهی  دانشجویان بسیار کارآفرین  و  القی. راستا این

 راسیتای در کیه م سسیات  (  درواق ،2012)لیو  اس.

  روج  در فرایند فیالی. دوند، م  ایجاد عال  آموز 

 پاییدار توسییه کننید  م  پیدا را ای جامیه هر اقتصاد

 هیایزیرنظیام و هودیمندانه نظیام کارکردهای مستلزم

 آنجیا از ( 1397 )گودرزوند چگین  اس. عال  آموز 

 اصیل  نهادهیای از یکی  دانشیگاه امیروز، دنیای در که

-رسیال. و به دانشیگاه توجه ب  لذا دود،م  میسو،

 دادیته جامیه برای باری زیان تبیا  تواندم  آن، های

 و مسیائل از انبادیته نوین(  جوام  2012)تاتیال  بادد

 در تواننید م  ها دانشگاه که اس. ایپیچیده مشکال 

 بادیند می ثر ایتوجیه قابیل آن میزان پیشگیری و رف 

 گذدیته، هیایدهیه در دیگیر طیرف (  از2012)پالمه 

 جوام  ردد با بودهاما آموزد  دانشگاه بیشتر مسلولی.

و  نیازهیا روزه هر صنیت ، انقال، از بید ویژهبه و انسان 

 دیده تیرمتنیو  مطالبیا  و تر افزو بشری های واسته

 جایگیاه و دارای کیه دانشیجو قشیر  صیوص اس.  در

 ایین اسی.، جامییه سیطح در  یود  یاص هایویژگ 

 دنبا  به ددهاو ترحساس و ترپیچیده نیازها و مطالبا 

 نقیش و کیرده تغییر دانشگاه از نیز جامیه انتظارا  آن

 کنار در برای دانشگاه جدید های واسته مطاب  ایتازه

 دیده گرفتیه نظیر در دانش( و عل  )انتقا  قبل رسال.

 از یک  آینده در ایجاد دغل هدف ( 2012)فالح  اس.

)دییویس  هاسی. دانشیگاه کارکردهیای اساسی  اصیو 

2014 )  
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 نسل چهارم رمن بررس  روندهای جاری و آت  جسیمان  و تشیخیص نقیاط قیو  و رییف، هایدانشگاه چکیده:

هیدف از   که بتواند جایگاه مناس   ود را در عرصه جهان  به دس. آورد ردهدانشگاه را به سم. و سوی  رهنمون ک

کیفیی. آموزدی  و  ارتقیای گرا )دانشیگاه نسیل چهیارم( در جهی. سازی نقش دانشگاه تییال مد پژوهش حارر، 

اسی.  بیا اسیتفاده از رو   نظرییه زمینیه ایبیا رو   کیف طرح تیقی  نیز از نو  بوده، در آموز  عال   پژوهش 

ردته مدیری. آموزد  و  در سا  20سابقه کاری بیش از اساتید با نفر از  15با   "حاوی اطالعا  غن  "گیرینمونه

دانشگاه مد  ، مصاحبه عمی  انجام گرف.  نتایپ حاک  از آن بود که استان مازندران علوم تربیت  مراکز آموز  عال 

  1درح درایط علی  )ه بید بُ 15دارای کیفی. آموزد  و پژوهش   ارتقایگرا )دانشگاه نسل چهارم( در جه. تیال 

هیای   سیا تار و ارز 4ای )  مأموریی. سیازمان (، دیرایط زمینیه3  پویای  میییط، 2اجتماع ، -مسلولی. علم 

  سازمانده  میتوای آموزد ، 8،    ارتباط با صنای 7ای )  انگیزه(، درایط مدا له6  امکانا  و تجهیزا ، 5سازمان ، 

  12ها و همکیاری متقابیل،   توسییه ردیته11فیی. فراگییر،  مدیری. کی10ها(، راهبرد )   توانمندسازی کتابخانه9

  کیفیی. 15  کیفیی. آموزدی  و  14و  پیامد )    تیامل و کار تیم (13  ها،گیریمشارک. هیأ  علم  در تصمی 

و  های جامیهسازی دانشجویان برای رویاروی  با واقیی.ها در آمادهرسال. فرهنگ  دانشگاهبا توجه به  بود  (پژوهش 

ه ب آموز  عال  ، حرک.قتصادی، سیاس ، فرهنگ  و اجتماع زای  و توسیه ارتباطا  تیامل  با نظام اررور  درون

 رسد  به نظر م یمه  و ررور اری، بسپژوهش و آموز کیف   ارتقایدر جه. های نسل چهارم دانشگاه سم.

 

  عال دانشگاه نسل چهارم، کیفی. آموزد  و پژوهش ، آموز  واژگان کلیدی: 
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