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از راهبردهای اصلی دانشگاه نسل چهارم  اثرگذاری محلی - منطقه ای  کسب اعتبار بین المللی و  چکیده: 

است، پاسخگویی به مسائل و چالش های جامعه و سایر نهادهای اجتماعی نیز از مأموریت های محوری 
آن است. لذا، هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین مؤلفه های مؤثر بر پیدایش و ارتقای دانشگاه های 
گردآوری اطالعات از فن3  کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. به منظور  نسل چهارم بوده است. روش تحقیق 
مورد  مضامین  محتوای  تحلیل  و  کدگذاری  طریق  از  داده ها  شد.  استفاده  نیمه ساختاریافته  مصاحبه 
بر اساس قاعده  نیز  گرفته اند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد. حجم نمونه ها  تجزیه وتحلیل قرار 
»اشباع نظری« به تعداد 15 نفر از خبرگان و صاحب نظران نظام آموزش عالی تعیین شدند. نتایج بیانگر این 
انسانی متعهد، پاسخگویی،  نیروی  از:  ارتقای دانشگاه نسل چهارم عبارت  که مؤلفه های اصلی در  است 
توسعه دانش اجتماعی، حفظ استقالل دانشگاهی و منابع مالی مستقل، توسعه تعامالت، ایجاد ساختار 
انعطاف پذیر، داشتن فرهنگ سازمانی نوآورانه، مدیریت دانشگاه حساس به جامعه، نیازسنجی، استقرار 
تقویت  مطالعه،  این  یافته های  به  بنا  می باشند.  نوآوری  و  فناوری  توسعه  خدمات،  کیفیت  تنظیم  نظام 
مؤلفه های مؤثر در پیدایش و شکل گیری دانشگاه نسل چهارم ضروری است. براین اساس، مسئوالن نظام 
کشور باید زمینه الزم جهت تحقق این مهم را فراهم نمایند. این امر باتوجه به بافتار محلی و  آموزش عالی 
میزان آمادگی دانشگاه ها، می تواند متفاوت باشد و در درون خود الگوهای متفاوتی از جامعه گرایی را خلق 

کند. درهرحال، دانشگاه ها باید ازنظر زیرساخت های فکری و مدیریتی مهیا باشند.

کیفی کلیدی: دانشگاه نسل چهارم، دانشگاه خدمت محور، خبرگان آموزش عالی، تحلیل محتوای  گان  واژ
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مقدمه� 1
دارایی هـای  رقابـت جهانـی،  اسـت. در  فرایندهـا  و دیگـر  از جهانی شـدن  متأثـر  کشـورها،  رقابـت در  امـروزه 
شـناخته  اقتصـادی  توسـعه  محـرک  موتورهـای  به عنـوان  اجتماعـی  سـرمایه  یـا  دانـش  ماننـد  غیرملموسـی 
فرهنـگ  داشـتن  اقتصـادی،  توسـعه  زمینـه  در  تولید شـده  دانـش  از  اسـتفاده  به منظـور  اسـت.  شـده 
کافـی نیسـت. همچنیـن حفـظ معیارهـای الزم  آموزشـی مؤثـر و شایسـته در دانشـگاه ها ضـروری اسـت امـا 
کیفیـت دررابطه بـا فعالیت هـای پژوهشـی و ترویـج به کارگیـری نتایـج آن در اقتصـاد محلـی اهمیـت دارد  در 
کشـورهای توسـعه یافته ناشـی از توانایـی آن هـا در ایجـاد و  )Zuti & Lukovics, 2015(. براین اسـاس، رقابـت 

بهره بـرداری از دانـش تولید شـده اسـت.
از دانشـگاه  کارکردهـای دانشـگاهی در سـال های اخیـر، به تدریـج نسـل جدیـدی  بـه دنبـال تحـوالت   
 .)Pawlowski, 2009( می شـود  اطـالق  چهـارم1«  نسـل  »دانشـگاه  آن  بـه  کـه  اسـت  شـکل گیری  حـال  در 
می کنـد فرصت سـازی  منطقـه ای  و  محلـی  توسـعه  بـرای  را  نوینـی  حرفـه ای  الگـوی  چهـارم  نسـل   دانشـگاه 

گـر چـه آمـوزش عالـی محـدود بـه فضـای جغرافیـای خاصـی  )Zuti & Lukovics 2018(. در چنیـن فضایـی، ا
نیسـت امـا دغدغـه اصلـی دانشـگاه، عـالوه بـر »حضـور جهانـی2«، اقتصـاد محلـی و محیـط خویـش از طریـق 
تشـکیل »جامعـه دانشـی3« اسـت. بنابرایـن مأموریـت دانشـگاه نسـل چهـارم مدیریـت تغییـر آینـده و رهبـری 
مـا  کنونـی  دوران  مشـخصه  کـه  زیسـت محیطی  تنش هـای  بـه  پاسـخ  در  و  اسـت  خویـش  بالفصـل  محیـط 

.)Oztel, 2020( هسـتند، پدیـدار شـده اسـت
دانشـگاه نسـل چهـارم عـالوه بـر حفـظ مأموریت هـای دانشـگاه های سـه نسـل ماقبـل خـود )آمـوزش، 
گی های منحصر به فردی اسـت. توجه به توسـعه محلی -منطقه ای  کار/ ثروت آفرینی( دارای ویژ پژوهش و 
گی هـای درونـی دانشـگاه نسـل چهـارم اسـت.  و تـوان خود تحولـی بـرای مدیریـت تغییـرات محیطـی از ویژ
در چنیـن شـرایطی تبـادل دانـش، تجربیـات و نـوآوری بیـن دانشـگاه و محیـط پیرامونـی )جامعـه، صنعـت 
گی هـای  و دولـت( مسـتمرًا برقـرار اسـت، خـود راهبـردی و اسـتقالل مالـی از منابـع دولتـی یکـی دیگـر از ویژ
کـه در سـال های اخیـر نیـز رونـد وابسـتگی مالـی دانشـگاه ها رو  دانشـگاه نسـل چهـارم اسـت. همان طـوری 
گـی دانشـگاه نسـل چهـارم اسـت، بدیـن  کاهـش بـوده اسـت. »دیگـر راهبـری« یکـی از برجسـته ترین ویژ بـه 
محیـط  و  جامعـه  رهبـری  مبـدأ  و  منطقـه ای  و  محلـی  توسـعه  سـناریوهای  آفریننـده  دانشـگاه  کـه  معنـا 
اقتصـادی آن نیسـت،  یـا رشـد  بـر خـالف نسـل های قبـل صرفـًا در خدمـت جامعـه  و  خارجـی خـود اسـت 
بلکـه همـان طوری کـه پالوسـکی )Pawlowski, 2009( می گویـد، ایـن نـوع دانشـگاه روندهـا و سیاسـت های 
محلـی -منطقـه ای را رهبـری می کنـد، سـرمایه های فکـری و تغییـرات محیطـی را مدیریـت می کنـد و آینـده 
بلکـه  را مدیریـت می کنـد  نه تنهـا چالش هـای خـود  ایـن دانشـگاه  را شـکل می دهـد.  خـود و جامعـه خـود 

1- Knowledge-based university or fourth generation university 2- Global presence 3- Knowledge society



خدیجه آذر - فهیمه ربانی خواه 97

محـوری  مأموریت هـای  از  نیـز  اجتماعـی  نهادهـای  دیگـر  و  جامعـه  مسـائل  بـه  پاسـخگویی  و  مسـئله یابی 
دانشـگاه- سـه گانه  رابطـه  از  فراتـر  اسـت.  آینـده  جامعـه  هدایتگـر  ذهـن  چهـارم  نسـل  دانشـگاه  اسـت.  آن 
 .)Khorsandi, 2018( اسـت  »جامعه سـاز«  دانشـگاه  به نوعـی  چهـارم،  نسـل  دانشـگاه  صنعـت،  و  دولـت 
کـه هـدف آن ارائـه خدمـت بـه جامعـه اسـت، »دانشـگاه  براین اسـاس، یکـی از دانشـگاه های نسـل چهـارم 
کـه بـر پایـه پاسـخگویی بـه نیـاز افـراد سـازمان و جامعـه پایه ریـزی  گفتـه می شـود، راهبـردی  خدمت محـور«1 
کـه آن را "خدمـات" می نامیـم،  شـده اسـت. ایـن روش بـر فرایندهـای واقعـی سـازمانی و تغییروتحوالتـش 
کیفیـت خدمـات و توانایـی سـاختن سـامانه های فنـاوری سـازش پذیر  کیـد دارد )Blinco, 2009(. بهبـود  تأ
 Mircea & Andreescu,( کـه به آسـانی بـا تغییـرات منطبـق باشـد، از مهم تریـن هـدف خدمت محـوری اسـت
2012(. خدمت محـوری می توانـد بـا تلفیـق خدمـات بـا سـامانه های فنـاوری، منجـر بـه ارائـه توانایی هـای 
قابلیت هایـی چـون هوشـمندی، همـکاری جمعـی،   .)Kettun & Kantola, 2008( گـردد  جدیـد سـازمان 
کسـب دانـش جدیـد و مشـارکت پذیری  ارزش آفرینـی،  یادگیـری مهـارت،   ،)Pionka, 2008( فرهنگ سـازی
خدمت محـوری  سـمت  بـه  حرکـت  لـذا،   .)McMahon, 2012( می داننـد  خدمت محـوری  مؤلفه هـای  از  را 
 Chiang &( می تواند روشـی هوشـمند برای دسـتیابی به مزیت های رقابتی جدید و حفظ سـود آوری باشـد
Birtch, 2012(. عـالوه بـر ایـن، سـهولت در ارائـه خدمـات، ارتباط با مشـتریان و پاسـخگویی مناسـب از دیگر 
کارکردهـای مؤثـر خدمت محـوری اسـت )Karpen et al, 2017(. دانشـگاه ها می تواننـد بـا به کارگیـری شـیوه 
خدمت محـوری عـالوه بـر درگیـری بـا تغییروتحـوالت محیطـی، منجـر بـه افزایـش انعطاف پذیـری و توسـعه 
موضـوع  بنابرایـن،   .)Hamza et al, 2012( گردنـد  محلـی  جامعـه  و  سـازمان ها  دانشـگاه،  دیگـر  بـا  تعامـل 
و  دانشـگاهی  نظـام  راهبـردی  ارزش هـای  از  جزئـی  کـه  اسـت  اهمیـت  دارای  ازآن جهـت  خدمت محـوری 
کـه توجـه بـه آن موجـب جـذب مشـتری و رضایتمنـدی آنـان  بخشـی از فرهنـگ سـازمانی دانشگاه هاسـت 
کل، نهادهـای آموزشـی، شـیوه خدمت محـوری را بـرای بهبـود  می شـود )Fajar & Norcahyo, 2018(. در 
 Mircea &( کردنـد کشـف  کاهـش هزینه هـا  از فنـاوری و  کیفیـت، به کارگیـری  ارتقـای  فرایندهـای داخلـی، 
در  خدمت محـوری  کارکردهـای  اهمیـت  وجـود  بـا  امـا   .)Andreescu, 2012; Kettun & Kantola, 2008
گرفتـه اسـت. لـذا علی رغـم وجـود دانشـگاه های  کمتـر موردتوجـه قـرار  کشـور  دانشـگاه، هنـوز ایـن مسـئله در 
دانش آموختـگان،  پـرورش  دررابطه بـا  را  خـود  مسـئولیت  نتوانسـته اند  مـا  دانشـگاه های  هنـوز  متنـوع، 
گـر نسـل اول دانشـگاه ها را آموزش محور، نسـل دوم را  کشـور بـه سـرانجام برسـانند. ا متناسـب بـا نیـاز واقعـی 
کارآفریـن بدانیـم، امـروز هنـوز نتوانسـته ایم نسـل های قبلـی و نسـل  دانشـگاه پژوهش محـور و نسـل سـوم را 
کنیـم. رابطـه صنعـت و دانشـگاه در وضعیـت مطلوبـی  کشـور ایجـاد  کامـل در دانشـگاه های  سـوم را به طـور 
تولیـد مـدرک  بـرای  کـزی  بـه مرا تبدیـل  از رشـته ها فقـط  مـا در بسـیاری  از دانشـگاه های  نیسـت و بعضـی 

1- Service-oriented university 
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شـده اند. دانشـگاه نسـل چهـارم به طـور فعـال محیط زیسـت اجتماعـی و اقتصـادی خـود را شـکل می دهنـد 
کمـک  از طریـق توسـعه محلـی و منطقـه ای  کـه  براسـاس خدماتـی  و نقـش دانشـگاه در جامعـه می توانـد 
کیـد بـر  می کنـد، ارزیابـی شـود )Zuti & Lukovics, 2018(. در ارتبـاط بـا تأثیـر نسـل چهـارم دانشـگاه ها، تأ
کـه در آن دانشـگاه مرکـز  اهمیـت نـوآوری و مسـئولیت آن اسـت. نسـل چهـارم دانشـگاه نسـلی تعالی گراسـت 
کشـور خواهـد بـود و ارتبـاط آن بـا جهـان پیرامـون داخلـی و  تمـام تحـوالت علمـی، فّناورانـه و فرهنگـی در 
کشـورمان به دانشـگاه های  کنشـگر و آغازگـر خواهـد داشـت در این وضعیت دانشـگاه های  بین المللـی نقـش 
Khorsan- )رقابت کننـده بـا سـایر دانشـگاه های جهـان در تمـام امـور سیاسـت گذاری تبدیـل خواهـد شـد 
تقاضـای  بـه  پاسـخگویی  و  خدمت محـوری  رویکـرد  بـا  می تواننـد  دانشـگاه ها  ترتیـب،  ایـن  بـه   .)di, 2018

اجتماعـی، بسـتر الزم را جهـت اسـتقرار دانشـگاه های نسـل چهـارم فراهـم نماینـد.
دانشـگاه های  تحقیقـات  »تجاری سـازی  مطالعـه  در   )Alipoor & Enayati, 2017( عنایتـی  و  علی پـور 
کـه مؤلفه هایـی ماننـد مدیریـت آمـوزش عالـی، منابـع انسـانی پژوهش محـور،  نسـل چهـارم« نشـان دادنـد 
و  مشـتریان  دانش بنیـان،  شـرکت های  فنـاوری،  و  علـم  پارک هـای  غیرفنـی،  و  فنـی  دانشـگاه های 
مشـتری محوری، رقابـت و رقابت پذیـری را از مؤلفه هـای اصلـی تجاری سـازی دانشـگاه های نسـل چهـارم 
و  کار  چهـارم  نسـل  دانشـگاه  » رویکـرد  تحلیلـی  بررسـی  در   )Goodarzvand, 2018( گودرزونـد  می داننـد. 
کشـور رویکردهـای  کمـک می کنـد تـا دانشـگاه های  کـه نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش  کیـد نمودنـد  عمـل« تأ
کار و عمـل از طریـق تأثیـر در اقتصـاد محلـی و  خـود را از آمـوزش و پژوهـش بـه دانشـگاه هایی بـا ارزش افـزوده 
 )Bageri et al, 2012( جهانـی و بـا اسـتفاده از منابـع بـاارزش سـرمایه انسـانی تغییـر دهند. باقری و همـکاران
در مطالعـه »الگـوی شایسـتگی های دانش آموختـگان دانشـگاه بـرای خدمت محـوری« یافته هـا بیانگـر ایـن 
تقویـت  از:  نیازهـای جامعـه عبارت انـد  تأمیـن  بـرای  کـه مهارت هـای موردنیـاز در دانش آموختـگان  اسـت 
کارآفرینـی،  کار میان رشـته ای، خالقیـت،  روحیـه مسـئولیت پذیری، هوشـمندی، انطباق پذیـری و توانایـی 
کار تیمـی در نتیجـه، دانشـجویان از طریـق مشـارکت در آمـوزش دانشـگاهی بایـد مهارت هـای الزم  روحیـه 
کننـد. پرنـده و همـکاران )Prandeh et al., 2013( در تحقیقـی بـه  کـرده و آنهـا را بـه جامعـه منتقـل  کسـب  را 
کـه یادگیـری بـا ارائـه خدمـت مبتنـی بـر نیـاز جامعـه بـوده زیـرا ضمـن آماده سـازی  ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد 
امـور جامعـه را می دهـد و  آنهـا اجـازه مشـارکت مؤثـر در  بـه  کسـب مهارت هـای شـغلی،  بـرای  دانشـجویان 
کسـب مهارت هـای ارتباطـی و ایجـاد حـس مسـئولیت پذیری اجتماعـی  بـه یادگیـری اثربخـش،  نیـز منجـر 

می شـود.
افکانـه و همـکاران )Afkaneh et al, 2018( در ارائـه »مدلـی بـرای ارتقـای خدمت محـوری در دانشـگاه« 
یادگیـری  سـازمانی،  جـو  خدمت محـور،  رهبـری  خدمت محـور،  کیفیـت  مقوله هـای  کـه  دادنـد  نشـان 
خدمت محـور و مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتریان در وضعیـت مطلوب قرار نداشـته و جهت دسـتیابی به شـرایط 
کوپـر باشـند.  مؤثـر  کشـور  دانشـگاه های  در  خدمت محـوری  توسـعه  در  می توانـد  مقوله هـا  ایـن   مطلـوب، 
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که در چرخه خدمت محوری تأثیر  کارکنان دانشگاه  )Cuper, 2007( نیز، به قابلیت های دانش آموختگان و 
کردنـد. آندرسـکو و میرسـیا، )Mircea & Andreescu, 2012( در پژوهشـی بـا عنـوان »دانشـگاه  دارنـد، اشـاره 
کنند  کارشـان پیدا  کیفیت  کـه سـازمان ها باید فنونی بـرای  خدمت گـرا« معتقدنـد یافته هـا بیانگـر ایـن اسـت 
کی سـیک و  مدنسـچی  فرایندهاسـت.  کیفیـت  خودکار کـردن  بـرای  گزینـه  بهتریـن  خدمت گرایـی  شـیوه   و 

تولیـد   -1 از:  عبارت انـد  دانشـگاه  در  خدمت محـوری  کـه،  دادنـد  نشـان   )Medinschi & Kysilk, 2012(
گسـترش  کارآمـد در ارائـه آمـوزش 4-  کار پژوهشـی 3- مدیریـت  منابـع انسـانی شایسـته 2- آمـوزش بـرای 
در  خدمـات  همـه  فراهـم آوردن  یعنـی  محصـول؛  یـک  به عنـوان  عالـی  آمـوزش   -5 زندگـی  فرصت هـای 
اسـتفاده  بـا  کـه  کردنـد  کیـد  تأ معیارهـای جهانـی. دیویـس و همـکاران )Davis et al, 2015( در پژوهشـی 
دانشـجویان  و  کـرده  کمـک  دانشـجویان  بـه  مفیـد  تجـارب  کسـب  در  جامعـه  خدمت محـوری،  رویکـرد  از 
گام برمـی دارد. ذحمـل و بـری )Zetthaml & Berry, 2015( در  نیـز بـه طـور متقابـل در رفـع نیاز هـای آنـان 
امکانـات،  وضعیـت  از:  عبارت انـد  کـه  کردنـد  شناسـایی  مؤلفه هایـی  خدمت محـوری«،  »کیفیـت  مطالعـه 
صداقـت،  داشـتن  کارکنـان،  مهـارت  پاسـخگویی،  بـرای  کارکنـان  تمایـل  و  خدمـت  بـودن  قابل اطمینـان 
 Norcahyo & Fajar,( کیفیـت خدمـات تأثیـر دارد. نورکایـو و فجـار بـر  آنـان  بـا مشـتری و شـناخت  ارتبـاط 
کـه تحـول در آمـوزش بـا به کارگیـری رویکـرد خدمت گرایـی، می توانـد بـدون  2018( در تحقیقـی نشـان دادنـد 
درنظرگرفتـن هزینـه و زمـان و بـا اسـتفاده از فناوری هـای نویـن، یادگیـری مؤثـر داشـته اسـت. در نهایـت ایـن 
آمـوزش  نیازهـای  و  یادگیـری جدیـد، مشـارکت علمـی  تجربـه  توسـعه جامعـه،  بـرای  نـوآوری فرصتـی غنـی 

می نمایـد. فراهـم  را  مقرون به صرفـه 
کـم بـر نظـام آمـوزش عالـی ایـران بیانگـر عقب ماندگـی از مسـیر  نتایـج مطالعـات انجام شـده و واقعیـت حا
کارکردهـای نوینـی را در  کشـورهای توسـعه یافته اسـت. در ایـن جوامـع دانشـگاه ها  پیـش روی دانشـگاه ها در 
کشـور بـا مشـکالتی از جملـه رشـد  کردنـد، امـا در حـال حاضـر نظـام آمـوزش عالـی  بسـتر جامعـه جدیـد تجربـه 
کاهـش جامعیـت و مشـروعیت علمـی و ناتوانـی در پاسـخگویی بـه  کیفـی خدمـات،  کمـی و  نامتـوازن ابعـاد 
نیازهـای متنـوع جامعـه مواجـه شـده اسـت )Mirsalehi & Zamani, 2017(. از ایـن رو، دانشـگاه های مـا در 
راسـتای بهبـود خدمـات خـود می تواننـد با به کارگیری راهبـردی خدمت محوری )خدمت بـه جامعه محلی(، 
کیفیت بخشـی و تعامـالت سـازنده بـه سـمت پاسـخگویی بـه  عـالوه بـر افزایـش سـهم خـود در تولیـد علـم، با
کارایـی آن، می توانـد راهـکار مناسـبی در تعالـی  گام بردارنـد. باتوجه بـه اهمیـت ایـن راهبـرد و  نیـاز جامعـه 
خدمـات آمـوزش عالـی در دانشـگاه های نسـل چهـارم محسـوب شـود. در پژوهـش حاضـر و بنـا بـه وضعیـت 
نسـل  دانشـگاه های  ارتقـای  بـر  مؤثـر  مؤلفه هـای  شناسـایی  ضـرورت  کشـور،  دانشـگاهی  خدمـات  موجـود 
گرفـت. بنابرایـن ایـن پژوهـش در نظـر دارد، به منظـور درک عمیـق موضـوع از دیـدگاه  چهـارم موردتوجـه قـرار 
صاحب نظـران آمـوزش عالـی، بـه شناسـایی مؤلفه هـای مؤثـر بـر ارتقـای دانشـگاه های نسـل چهـارم مبتنـی بر 

کیفـی بپـردازد. راهبـرد خدمت محـوری بـا رویکـرد 
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روش شناسی تحقیق� 2
کتشـافی  کیفی از نوع تحلیل محتوا انجام شـده اسـت. ماهیت ا از نظر روش شـناختی، این مطالعه به شـیوه 
گـردآوری اطالعـات از طریـق  کیفـی را اجتناب ناپذیـر می سـازد. فـن عملـی  پژوهـش حاضـر ضـرورت مطالعـه 
مصاحبـه نیمه سـاختاریافته اسـت. جامعـه پژوهـش شـامل متخصصیـن و صاحب نظران آمـوزش عالی ایران 
ک انتخـاب مشـارکت کننده ها بـر اسـاس داشـتن تجربـه، تخصـص و تألیفاتـی در حـوزه آمـوزش  بودنـد. مـال
به دلیـل  کـه  به این ترتیـب  شـد.  انجـام  هدفمنـد  روش  بـه  نمونه گیـری  بـود.  موردمطالعـه  موضـوع  و  عالـی 
گاهی از آثـار و مقاالت آنها  بررسـی عمیـق مسـئله، پژوهـش حاضر شـرکت کنندگان توسـط اسـاتید راهنما و بـا آ
در حـوزه آمـوزش عالـی معرفـی شـدند. حجـم نمونه هـا نیـز در فراینـد انجـام پژوهـش بـر اسـاس قاعـده اشـباع 
نظـری1 بـه تعـداد 15 نفـر انتخـاب شـدند )Creswell, 2017(. از ایـن تعـداد، 3 نفـر از رؤسـای دانشـگاه ها، 3 
کشـور بودنـد. از ایـن تعـداد 3 نفـر زن و 12 نفـر  نفـر از اسـاتید برتـر و 9 نفـر از پژوهشـگران حـوزه آمـوزش عالـی 
کـه دارای سـابقه خدمت )28-4( سـال می باشـند. مصاحبه ها از تاریـخ 98/5/5 الی 98/6/15  مـرد بودنـد 
صورت پذیرفته اسـت و این مصاحبه ها توسـط محقق ضبط و سـپس رونویسـی شـدند. در جدول 1، برخی 

مشـخصات مصاحبه شـوندگان ذکـر شـده اسـت.

)n=15( جدول 1. برخی مشخصات شخصی و شغلی شرکت کنندگان

گی های شغلی و شخصی شرکت کنندگان درصدتعدادویژ

سمت
320/0رئیس دانشگاه

1220/0عضو هیئت علمی

محل خدمت

320/0پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

16/7دانشگاه عالمه طباطبایی

213/3دانشگاه تهران

213/3دانشگاه محقق اردبیلی

426/7مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

16/7دانشگاه ارومیه

213/3دانشگاه تبریز

تخصص

633/3برنامه ریزی آموزش عالی

213/3اقتصاد آموزش عالی

16/7فلسفه آموزشی

16/7انسان شناسی/آموزش عالی

530/0مدیریت آموزشی/آموزش عالی

تألیفات
10213/3 تا 15

16320/0 تا 25

1- Theoretical saturation



خدیجه آذر - فهیمه ربانی خواه 101

ادامه جدول 1

تألیفات
26320/0 تا 30

30746/6 تا 35

جنسیت
320/0زن

1280/0مرد

میانگین سن
--

49/132/1

15/437/3میانگین سابقه خدمت

پـس از انجـام مصاحبه هـا و تنظیـم و ویرایـش اولیـه داده هـا، متـن مصاحبه هـا بـر اسـاس هـدف تحقیـق 
 CreSwell,( کرسـول گرفته اند.  کدگـذاری اطالعات، مـورد تجزیه وتحلیل قرار  طبقه بنـدی شـده و بـا اسـتفاده از 
2017( راهبردهایـی چـون سـازماندهی داده هـا بـرای تحلیـل، فروکاسـتن داده هـا بـه مضامیـن از طریـق فراینـد 
کدگـذاری و در نهایـت ارائـه داده هـا را در جـداول برجسـته می کنـد. لـذا، در ایـن پژوهـش، در تحلیـل داده بـه 
کدگذاری برای سـاخت مقوله ها استفاده  که جهت انجام این تحلیل از روش های  کرسـول اسـتناد شـده  روش 
گردیـد. به این ترتیـب، بعـد از تلخیـص و دسـته بندی پاسـخ ها بـر اسـاس هـدف پژوهـش، تمامـی پاسـخ های 
کوتـاه یا مضامین بازنویسـی شـد. در نهایت اصلی تریـن مقوالت به منظور  مصاحبه شـوندگان به صـورت عبـارت 
گردید. سـپس این مقوله ها از  شناسـایی مؤلفه های مؤثر بر پیدایش و ارتقای دانشـگاه نسـل چهارم مشـخص 
کنار مضمون اصلی  گزارش نتایج تحقیق ارائه شـد. در  طریـق توصیـف و تحلیـل و ذکـر نقل قول هـای مرتبط در 

کـه بیانگر اسـتخراج مضامین اصلی هسـتند. بـه زیـر مضامیـن نیـز اشـاره شـد 
گردیـد. سـپس بـر اسـاس  به منظـور اعتبارسـنجی مؤلفه هـا، مفاهیـم و مقوله هـا به دقـت بررسـی و تنظیـم 

گرفت. ح جـدول 2 انجـام  کیفـی، اقدامـات الزم بـه شـر معیار هـای ارائه شـده بـرای اعتبارسـنجی پژوهـش 

جدول 2. روش های اعتبارسنجی یافته های پژوهش

فنون اعتبارسنجی در این پژوهشمعیارها

تائیدپذیری
)Comfirmability(

کدگذاری	  کدگذاری، استخراج مفاهیم و مقوله و طبقات  تشریح مراحل انجام تحقیق، نحوه 
گردید	  کار در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار داده شد تا صحت یافته های تأیید  فرایند انجام 

انتقال پذیری
)Transferability(

ح مشــخصات مصاحبه شــوندگان: انتخــاب نمونه هــا بــر اســاس تخصــص در زمینــه نظــام آمــوزش 	  شــر
کشــور عالــی و آشــنا بــا مســائل دانشــگاه های 

اعتبار
)Credibility(

منابع داده ها: مصاحبه با خبرگان آموزش عالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه	 
مثلث ســازی روش جمــع آوری اطاعــات: از روش مصاحبــه نیمه ســاختار یافته و بررســی اســناد و پیشــینه 	 

پژوهشی
تطبیــق توســط مشــارکت کنندگان: 5 نفــر از مشــارکت کنندگان، فراینــد تحلیــل و مقوله هــای به دســت آمده 	 

کردند را بازبینــی 

قابلیت اعتماد
)Dependability(

بــرای تأمیــن معیــار قابلیــت اطمینــان نیــز فراینــد انجــام مطالعــه در اختیــار اســاتید راهنمــا و مشــاور قــرار 	 
گرفــت و تأییــد شــد.
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و  مطالعـه  اهـداف  مـورد  در  محقـق  داده هـا،  جمـع آوری  از  قبـل  اخالقـی  مالحظـات  رعایـت  به منظـور 
کـرد و  اهمیـت پاسـخ های دقیـق جهـت دسـتیابی بـه نتایـج مفیـد بـه مصاحبه شـوندگان توضیحاتـی ارائـه 
گردیـد. ضمـن رعایـت عدالـت در تحلیـل مباحـث،  گاهانـه آنـان جهـت انجـام مصاحبـه اخـذ  سـپس رضایـت آ
کـه اطالعـات دریافتـی بـا حفـظ محرمانـه بـودن مشـخصات مصاحبه شـونده از  بـه آنهـا اطمینـان داده شـد 
سـوی پژوهشـگر مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. جهـت ایجـاد آمادگـی الزم قبـل از مصاحبـه سـؤاالت بـه ایمیـل 
خبرگان دانشـگاهی ارسـال شـد. زمان انجام مصاحبه با رضایت مصاحبه شـوندگان تعیین شـد تا با داشـتن 

کثـر پاسـخگویی را داشـته باشـند. فرصـت الزم حدا

یافته های پژوهش� 3
باتوجه بـه سـؤال پژوهـش، داده هـای حاصـل از مصاحبـه بـا خبـرگان آمـوزش عالـی ایـران براسـاس رویکـرد 
از  حاصـل  یافته هـای  بررسـی  بـا  نهایـت  در  شـدند.  کشـف  اصلـی  مضامیـن  سـپس  و  کدگـذاری   ،Creswell
کدگـذاری و بررسـی ادبیـات پژوهـش، اصلی تریـن مؤلفه هـای ارتقـای دانشـگاه های نسـل چهـارم اسـتخراج 

گردیـد. در ادامـه بـه طـور مختصـر بـه ایـن فراینـد اشـاره شـده اسـت.

کدگذاری  جدول 3. نتایج 
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کدهای اختصاصی زیرمؤلفه ها )مضامین(مؤلفه های اصلی
مشارکت کنندگان

نیروی انسانی متعهد
)کنشگران 
دانشگاهی(

ــب  ــار مناس ــه، رفت ــه جامع ــد ب ــتن تعه ــر، داش ــانی ماه ــروی انس ــتن نی داش
داشــتن  ذی نفعــان،  قبــال  در  بــودن  مســئولیت پذیر  مشــتریان،  بــا 

شــغلی قابلیت هــای  و  حرفــه ای  مهارت هــای 
6،8،12

پاسخگویی

پاســخگویی مؤثــر بــه نیــاز جامعــه، داشــتن ســامانه هایی پاســخگویی، 
ــاه و ســالمت جامعــه، تعامــل  ــه رف توســعه زیســت بوم، شــفافیت، توجــه ب
جهــت  بــاز  فضــای  داشــتن  دانشــگاه،  و  جامعــه  بیــن  مؤثــر  ارتبــاط  و 

مشــتریان بــه  پاســخگویی 

9،7،8،10،3

داشتن فرهنگ 
سازمانی نوآورانه

تأمیــن نیــاز ذی نفعــان، توجــه بــه منافــع عمومــی، توســعه فرهنگ ســازمانی 
کــم  نوآورانــه، اعتقــاد بــه باورهــا و ارزش هــای اخالقــی )تعهــد اخالقــی(، حا
شــدن اعتمــاد جمعــی، تقویــت روحیــه جامعه پذیــری علمــی دانشــجویان، 
توســعه ســرمایه انســانی خــالق، حمایــت مــادی و معنــوی از ایده پــردازان، 

گاهی بخشــی )دانش افزایــی(، ایجــاد فضــای ســالم رقابتــی آمــوزش و آ

6،2،7،8،5

و  )اســاتید  دانشــگاهی  کنشــگران  در  مطالبه گــری  روحیــه  داشــتن 
جامعــه،  مســائل  حــل  در  درگیرشــدن  بــودن،  انتقاد گــر  دانشــجویان(، 

مشــارکتی فعالیت هــای  بــه  عالقه منــد 
9،7،5،15

توسعه دانش 
اجتماعی

)جامعه دانش محور(

گاه ســازی جامعــه )توســعه جامعــه دانش محــور(، ارائــه دوره هــای  توجــه بــه آ
ــات(،  ــریع اطالع ــال س ــدف انتق ــوزش از راه دور )باه ــا آم ــتقیم ی ــوزش مس آم
گروه هــای مختلــف  توانمندســازی جامعــه، توســعه نشســت های عمومــی بــا 

جامعــه، افزایــش دانــش اقتصــادی، ارائــه خدمــات اجتماعــی و مشــاوره ای

2،3،6
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ادامه جدول 3

رم
ها

 چ
ل

س
ی ن

ها
اه 

شگ
دان

اء 
رتق

ر ا
ر ب

مؤث
ی 

ها
فه 

مؤل

استقرار نظام تضمین 
کیفیت

رقابت پذیــری،  توســعه  معیار ســازی،  خدمــات،  در  کیفیت بخشــی 
پاســخگویی بــه تقاضــای اجتماعــی، جــذب و افزایــش مشــتری، دســتیابی 

بــه توســعه پایــدار
8،13،15

توسعه تعامالت
روابــط  توســعه  منطقــه ای،  و  محلــی  جامعــه  بــا  گســترده  تعامــل 
ــعه  ــه، توس ــگاه و جامع ــن دانش ــات بی ــش و تجربی ــال دان ــی، انتق بین الملل

اعتمادســازی افزایــش  جامعــه،  و  دانشــگاه-صنعت  تعامــل 
5،9،13

توسعه فناروی و 
نوآوری

گســترش فنــاوری اطالعــات و ارتبــاط، یکپارچه ســازی در خدمــات، تعامالت 
مهــارت  توســعه  کارآفرینــی،  فناورانــه،  کســب وکارهای  توســعه  نوآورانــه، 

کــز رشــد و شــرکت های دانش بنیــان حرفــه ای و نــوآوری، توســعه مرا
11 ،7 ،4 ،1

مدیریت توانمند 
دانشگاه

برابــری،  و  عدالــت  رعایــت  شایسته ســاالری،  مشــارکتی،  تصمیم گیــری 
نوآورانــه، و  خــالق  ایده هــای  از  حمایــت 

10،9،8

نیازسنجی
دانشــگاه- موردنیــاز  خدمــات  تعریــف  خدمــات،  ارائــه  در  نیازســنجی 

دولت-جامعــه )زیســت بوم(، تکثــر و تنوع بخشــی در خدمــات، بازاندیشــی 
مــداوم و ارزشــیابی مســتمر

9 ،3،5

ساختار غیرمتمرکز
و  چابک ســازی  محلــی،  تغییــرات  بــا  انطباق پذیــری  انعطاف پذیــری، 

تمرکززدایــی ظرفیت هــا،  آزاد ســازی 
،9،7

حفظ استقالل 
دانشگاهی و توسعه 

منابع اقتصادی 
مستقل

ســازمانی،  اســتقالل  حفــظ  متنــوع،  و  مســتقل  مالــی  منابــع  داشــتن 
گســترش  عــدم وابســتگی بــه دولــت، فراهم کــردن زیر ســاخت های الزم، 
داشــتن  بــه  نیــاز  رقابت پذیــری،  خصوصی ســازی،  زایشــی،  شــرکت های 

آزادی علمــی انتقادگــری و  بــاز و دموکراتیــک، توســعه  جامعــه 

،3 ،4 ،1

ح ذیـل  بـر اسـاس داده هـای حاصـل از جـدول 3 و مطالعـات اسـنادی مؤلفه هـای استخراج شـده بـه شـر
تحلیـل می گـردد:

کار ماهـر  کلیـدی در تولیـد دانـش و تربیـت نیـروی  کـه دانشـگاه نقـش  از آن جایـی  - نیـروی انسـانی1: 

کارآمد بـه جامعه اطمینـان دهد. بنا بـه اظهارات  کـه دانشـگاه بـا جـذب نیـروی انسـانی  دارد، انتظـار مـی رود 
کـه بایـد دارای  کارکنـان و اسـاتید دانشـگاه هسـتند  مشـارکت کنندگان: » منظـور از نیـروی انسـانی، دانشـگاه 
شایسـتگی و مهـارت الزم بـرای ارائـه خدمـات مطلـوب داشـته و بـا برخـورد مناسـب و احسـاس مسـئولیت 
کـه در  در مقابـل مشـتریان در جلـب رضایـت آنـان تأثیرگـذار باشـند )مشـارکت کننده 6(؛ ایـن در حالـی اسـت 
بیشـتر مواقـع نیـروی انسـانی در دانشـگاه های مـا نه تنهـا از دانـش و صالحیـت الزم برخـوردار نیسـتند، بلکـه 
کارآمدی سـازمان شـده اسـت.«  رفتـار مناسـبی هـم بـا مراجعـان ندارنـد و ایـن باعـث عـدم نارضایتـی آنـان و نا
)مشـارکت کننده 5(. لـذا، توسـعه نظـام آمـوزش عالـی در همـه جوانـب بـه شـکل مسـتقیم بـه فعالیت هـای 
کـه بـدون شـک تحقـق رسـالت آمـوزش عالی بـا نقش آفرینی  عامـل انسـانی و سـرمایه فکـری آن وابسـته اسـت 

خ می دهـد. منابـع انسـانی ُر

1- Human resources
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می توانـد  کـه  شـده  ذکـر  مدیریـت  در  مهـم  عنصـر  دو  مسـئولیت پذیری  و  پاسـخگویی  پاسـخگویی1:   -

کنشـگران دانشـگاهی و پاسـخگو بودن را ارتقاء بخشـد )Jafarzadeh, 2017(. بنا به دیدگاه  اعتمادسـازی میان 
بـه طـور اجتناب ناپذیـر در جهـت تأمیـن  بایـد  امـروزه دانشـگاه در محیـط در حـال متغیـر  مشـارکت کنندگان 
گام بـردارد )مشـارکت کننده 3(. دانشـگاه خدمت محـور بایسـتی پاسـخگوی نیازهـای  رفـاه و سـالمت جامعـه 
متنـوع جامعـه باشـد و بـرای جلـب اعتمـاد، هرگونـه تصمیم گیـری ای بـا مشـارکت ذی نفعـان انجـام شـود ...« 
کـه یکـی از مهم تریـن اهـداف خدمت محوری پاسـخگویی مؤثر به  گفـت  ) مشـارکت کننده 9(. بنابرایـن می تـوان 
که دانشـگاه به علت مسـئولیت خود در مقابل جامعه باید نسـبت به آنان متعهد باشـد. نیاز مشـتریان اسـت 

ابزارهـای  مهم تریـن  از  یکـی  به عنـوان  همـواره  اطالعـات  انتقـال  و  آمـوزش  اجتماعـی2:  دانـش  توسـعه   -

 Esterman,( خدمت رسـانی جهـت توسـعه توانمندی هـای نیـروی انسـانی در دنیـای امـروز بـه شـمار مـی رود
چهـارم،  نسـل  دانشـگاه های  بهبـود  در  مهـم  مؤلفه هـای  از  »یکـی  کـه  معتقدنـد  مشـارکت کنندگان   .)2017
کـه می توانـد از طریـق برنامه هـای آموزشـی مؤثـر به صـورت  گاهی سـازی در جامعـه اسـت  افزایـش دانـش و آ
کنفرانس هـا و..  ک گذاری دانـش و تجربیـات و یـا بـا برگـزاری  مسـتقیم و یـا آمـوزش از راه دور جهـت به اشـترا
که  انجـام شـود« )مشـارکت کننده 3(. عـالوه بـر ایـن، »خدمـات اجتماعـی و مشـاوره از دیگر شـیوه هایی اسـت 
دانشـگاه ها بایـد جهـت توسـعه خدمـات خـود آن را در اولویـت برنامه هـای خـود قـرار دهـد« )مشـارکت کننده 
ک گذاری  به اشـترا بـرای  مناسـب  پژوهشـی، مکانـی  و  آموزشـی  به عنـوان محیطـی  دانشـگاه ها  ازایـن رو   .)10
گذاشـته شـود. ک  کـه در ایـن محیـط دانـش خلق شـده بـا افراد جامعه به اشـترا دانـش بـوده و ضـروری اسـت 

- حفـظ اسـتقالل دانشـگاهی و منابـع مالـی مسـتقل3: اسـتقالل دانشـگاهی بـه معنـای وجـود اسـتقالل و 

 .)Rostami et al, 2016( ظرفیـت تصمیم گیـری بـرای سـاختار داخلـی و مأموریـت خـاص در دانشـگاه اسـت
بنـا بـه اظهـارات مشـارکت کنندگان در مطالعـه حاضـر » بـرای توسـعه دانشـگاه نسـل چهـارم داشـتن اسـتقالل 
دانشـگاهی )از جملـه اسـتقالل اقتصـادی( و توسـعه ارزش هـای دموکراتیـک اهمیـت دارد« )مشـارکت کننده 
4(. دانشـگاه بـرای ارتبـاط بـا جامعـه نیـاز بـه فضـای بـاز و اسـتقالل دانشـگاهی دارنـد درحالی کـه غلبـه تفکـر 
کشـورمان مانـع از اسـتقالل آن شـده اسـت«  گروه هـای سیاسـی در امـور دانشـگاه های  ایدئولوژیـک، دخالـت 
نیازمنـد  چهـارم  نسـل  دانشـگاه  بـه  دسـتیابی  جهـت  کشـور  دانشـگاه های  بنابرایـن،   .)3 )مشـارکت کننده 
کـم در مدیریـت دانشـگاه، از جمله  اسـتقالل دانشـگاهی و توسـعه اقتصـادی هسـتند زیـرا فضـای سیاسـی حا

نداشـتن منابـع مالـی مسـتقل، مانـع از توسـعه اسـتقالل دانشـگاهی و ارتبـاط آن بـا جامعـه شـده اسـت.
که »ظهور دانشـگاه نسـل  - فرهنـگ دانشـگاهی نوآورانـه4: شـرکت کنندگان در ایـن پژوهـش بـر ایـن باورند 

ارزش هـای  ارتقـای  توسـعه خالقیـت،  و  نوآورانـه  دانشـگاهی  فرهنـگ  بـه داشـتن  منـوط  و خدمت محـور   4
انسـانی و اخالقـی در دانشـگاهیان، احتـرام بـه باورهـای فرهنگـی، تأمیـن امنیـت و اعتماد سـازی در جامعـه 

1- Responsibility 2- Development of social knowledge 3- Academic autonomy and independent financial resources
4- Innovative academic culture
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و  رویه هـا  و  نگرش هـا  در  تغییـر  دانشـگاهی  فرهنـگ  توسـعه  بـرای  همچنیـن،   )10 )مشـارکت کننده  اسـت« 
ترویـج  بایـد  ایده پـردازی در ذی نفعـان  گـی  ویژ تقویـت  و  پژوهشـگران  و  اسـاتید  از  قوانیـن حمایتـی  اعمـال 
شـود )مشـارکت کننده 11(. لـذا، توسـعه دانشـگاه نسـل چهـارم در نظـام آمـوزش عالـی نه تنهـا بایسـتی موجـب 
بـا  و شـهروندانی  تربیـت دانشـجویانی جامعه پذیـر  بـه  بایـد منجـر  بلکـه  فـردی شـده،  افزایـش مهارت هـای 

اصـول اخالقـی شایسـته و اخالقـی شـود.
- توسـعه تعامـالت1: امـروزه یکـی از راه هـای توسـعه دانشـگاه های نسـل چهـارم افزایـش تعامـل بـا جامعـه 

کردند » یکی دیگر از راه های توسعه  کید  به منظور توانمندسـازی آن اسـت. براین اسـاس، خبرگان دانشـگاه تأ
کـه ایـن نیازمند اعتمادسـازی دانشـگاه و  گسـترش ارتباطـات بیـن دانشـگاه - دولـت و جامعـه اسـت  جامعـه، 
کـه می تواند در توسـعه روابـط محلی، ملـی، منطقه ای و  پشـتیبانی جامعـه )دولـت - ملـت( از دانشـگاه اسـت 
بین المللـی مؤثـر باشـد )مشـارکت کننده 6 و 7(. دانشـگاه می توانـد بـا ایجـاد فضـای بـاز بـرای تعامـل بیشـتر بـا 
ک گذاری تجربیـات از طریـق نهاد هـای مردمـی، انجمن هـای علمـی و یـا برگـزاری همایـش،  جامعـه و به اشـترا
کارکـرد  کـه »دانشـگاه ها عـالوه بـر  گفـت  زمینه هـای آن را فراهـم نمایـد )مشـارکت کننده 1(. بنابرایـن می تـوان 
که تعامل  توسـعه دانـش بایـد بـا برقـراری تعامـل با جامعه به مسـئولیت اجتماعی خود پاسـخگو باشـند، چـرا 

.)Shapiro, 2017( »دانشـگاه بـا جامعـه موجـب شـناخت بیشـتر دانشـگاهیان از نیازهای جامعـه می گـردد
دانشـگاه  کوسیسـتم  ا جهانـی،  روزافـزون  تحـوالت  به مـوازات  حاضـر  عصـر  در  انعطاف پذیـر2:  سـاختار   -

ایـن  »در  مشـارکت کنندگان  اظهـارات  بـه  بنـا  اسـت  تغییروتحـول  حـال  در  به شـدت  نیـز  آن  کارکردهـای  و 
شـرایط متحـول دانشـگاه ها بایـد قابلیـت انعطاف پذیـری و تـوان رویارویـی بـا چالش هـای مسـتمر را داشـته 
باشـند زیـرا انعطاف پذیـری و چابک سـازی در سـاختار دانشـگاه، باهـدف پاسـخگویی بـه نیازهـای متنـوع 
کـم در  جامعـه دارای اهمیـت می باشـد )مشـارکت کننده 13(. علی رغـم ایـن، هنـوز سیاسـت ها و سـاختار حا
کارکـردی  کـژ  کـه سـاختار را مسـبب عـدم سـازگاری و  کشـورمان متمرکـز بـوده و این گونـه اسـت  دانشـگاه های 
سـازمان می داننـد« )مشـارکت کننده 12(. لـذا، تمرکززدایـی در سـاختار نظـام آمـوزش عالـی بـرای دسـتیابی 
بـه بهبـود خدمت محـوری در دانشـگاه نسـل چهـارم )کـه مسـتلزم داشـتن سـاختار و محیطـی سـازش پذیر 

هسـت( ضـروری بـه نظـر می رسـد.
- مدیریـت حسـاس بـه جامعـه و پاسـخگو: باتوجه بـه نقـش تأثیرگـذار مدیریـت توانمنـد در دانشـگاه ها، 

کـه »بـرای توسـعه خدمـت در دانشـگاه نسـل چهـارم، رهبـری و مدیریـت  کیـد نمودنـد  مشـارکت کنندگان تأ
بایـد حسـاس بـه جامعـه باشـد و منافـع دیگـران را نسـبت بـه منافـع خـود ترجیح دهـد« )مشـارکت کننده 14(؛ 
گزینش هـا، شفاف سـازی و مشـارکت عمومـی دانشـگاهیان در  رعایـت اصـل شایسته سـاالری در انتخـاب و 
تصمیم گیـری و برنامه ریـزی )مدیریـت مشـارکتی( از دیگـر مشـخصه های مؤثـر در مدیریت دانشـگاه ذکر شـده 

1- Development of interactions 2- Flexible structure
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اسـت )مشـارکت کننده 10(. ازایـن رو مدیریـت دانشـگاه نسـل چهـارم بایـد همـواره خـود را متعهـد و مسـئول 
جامعـه بدانـد.

که  کـه بـرای ارائـه خدمـت بـه جامعه نیازسـنجی می کنند، مطمئن هسـتند  - نیازسـنجی1: سـازمان هایی 

خدمـت ارائه شـده نیـاز مشـتریان را تأمیـن می کنـد. نظـرات خبـرگان دانشـگاهی مشـارکت کننده نشـانگر ایـن 
که این منجر  که »برای ارتقای دانشـگاه نسـل چهارم باید به اهمیت نیازسـنجی از جامعه توجه شـود  اسـت 
کیفیت بخشـی، بازاندیشـی مداوم و ارزشـیابی مسـتمر از رضایت مشـتریان )در  بـه تعریـف خدمـات موردنیـاز، 
کشـور به  فواصل زمانی مشـخص( در ارائه خدمات مطلوب می شـود )مشـارکت کننده 9(. لذا، دانشـگاه های 
کم توجهـی یـا عـدم توجـه به نیازسـنجی در خدمات، بایسـتی به ضرورت این مؤلفه در توسـعه خدمات  علـت 

کنند )مشـارکت کننده 3(. در دانشـگاه نسـل چهارم توجه 
خدمـت  ارائـه  رقابتـی،  مزیـت  ایجـاد  بـرای  مهـم  راهبـرد  یـک  خدمـات2:  کیفیـت  تنظیـم  نظـام  اسـتقرار   -

ک خـود پـس از فراینـد  کـه مشـتریان براسـاس ادرا کیفیـت نوعـی قضـاوت اسـت  کیفیـت اسـت. به طورکلـی  با
کردنـد » بـرای جلـب  کیـد  تأ دریافـت خدمـات انجـام می دهنـد Prakash et al )2008,(. مصاحبه شـوندگان 
کشـورمان  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  جملـه  از  حاضـر  عصـر  سـازمان های  مشـتریان  رضایـت 
بـا حفـظ بقـای خـود در عرصـه  تـا  کننـد  کیفیـت خدمـات توجـه  بـه  بـا فراهم کـردن امکانـات الزم  گزیرنـد  نا
کیفیـت  کمبـود  رقابـت، منابـع درآمـدی خـود را تضمیـن و افزایـش دهنـد« )مشـارکت کننده 15(. باتوجه بـه 
کیفیـت  کاهـش قـدرت مالـی ...(، بایـد بـا ارتقـای  کشـور )بـه علـت تـوده ای شـدن و  خدمـات دانشـگاه های 

.)8 )مشـارکت کننده  بـردارد«  گام  ذی نفعـان  تقاضـای  تأمیـن  و  مشـتری محوری  سـمت  بـه  خدمـات 
- فنـاوری و نـوآوری3: به مـوازات تحـوالت اخیـر فناوری و تأثیر آن بر روند خلق دانش، متخصصین آموزش 

زمینه هـای  فنـاوری  و  جدیـد  دانـش  تولیـد  »گسـترش  کردنـد  کیـد  تأ حاضـر  مطالعـه  در  شـرکت کننده  عالـی 
پیشـرفت و نـوآوری را در دانشـگاه و جامعـه مهیـا نمـوده و امـروزه به کارگیـری فنـاوری امـکان دسترسـی بـه 
انتقـال  تسـریع  نوآورانـه،  توسـعه مهارت هـای  و  الکترونیکـی  آموزش هـای  ارائـه  قبیـل  از  جدیـدی  خدمـات 
بـا  می توانـد  کشـور  دانشـگاه های  لـذا،   .)7 )مشـارکت کننده  اسـت  بـوده  مؤثـر  هزینه هـا  کاهـش  و  اطالعـات 
کـه ایـن  زمینه سـازی بـرای توسـعه فنـاوری، امـکان انتقال یافته هـای جدیـد را بـه ذی نفعـان فراهـم نمایـد 
غ التحصیالن شـده و منابع  کسـب وکارهای فناورانـه )تبدیـل دانـش بـه ثـروت( و اشـتغال فار منجـر بـه توسـعه 

درآمـدی جدیـدی را خلـق می نمایـد« )مشـارکت کننده 10(.

بحث� 4
گی هـای  ویژ درنظرگرفتـن  بـا  دارنـد  قصـد  دانشـگاه ها  به ویـژه  جدیـد  عصـر  سـازمان های  اینکـه  باتوجه بـه 

1- Needs assessment 2- Service quality regulation system 3- Technology and innovation
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و  محلـی  اقتصـاد  رشـد  پایـدار،  توسـعه  اجتماعـی،  دانـش  توسـعه  )ازجملـه  چهـارم  نسـل  دانشـگاه های 
بـا شناسـایی  نیـز  بر این اسـاس، پژوهـش حاضـر  ارتقـاء دهنـد.  را  ارزش آفرینـی( خدمـات خـود  و  منطقـه ای 
مؤلفه هـای مؤثـر در ارتقـاء دانشـگاه نسـل چهـارم از دیـدگاه صاحب نظـران آمـوزش عالـی ایـران تـالش نمـوده 
گاه سـازد.  تـا ضمـن تعییـن ابعـاد و مؤلفه هـای مؤثـر، دانشـگاه ها را نسـبت بـه اهمیـت ایـن مقوله هـای مهـم آ
کشـور علی رغـم پیشـرفت ها، بـا چالش هـای بسـیاری از جملـه: رشـد نامتـوازن  در حـال حاضـر دانشـگاه های 
کاهش مشـروعیت علمی و با  کمی و کیفی خدمات، محدودیت منابع، نداشـتن اسـتقالل دانشـگاهی،  ابعاد 
کـه دانشـگاه به عنـوان  عـدم پاسـخگویی مواجـه هسـتند )Zamani & Mir Salehi, 2017(. ایـن در حالیسـت 
یـک نهـاد اجتماعـی بایـد بـا خلـق دانش جدید و فناوری های نوین پاسـخگوی نیاز ذی نفعان باشـد و بتواند 

زمینه هـای توسـعه جامعـه پایـدار را همـوار نمایـد.
از  چهـارم  نسـل  دانشـگاه های  ارتقـاء  بـر  مؤثـر  مؤلفه هـای  و  ابعـاد  حاصل شـده،  یافته هـای  بـه  بنـا 
اجتماعـی،  دانـش  توسـعه  پاسـخگویی،  انسـانی،  نیـروی  از:  عبارت انـد  عالـی  آمـوزش  خبـرگان  منظـر 
)محلـی- تعامـالت  توسـعه  بـاز(،  فضـای  کم شـدن  )حا مسـتقل  مالـی  منابـع  و  دانشـگاهی  اسـتقالل  حفـظ 
انعطاف پذیـر، مدیریـت حسـاس  نوآورانـه، سـاختار  و بین المللـی(، توسـعه فرهنـگ دانشـگاهی  منطقـه ای 
کـه  نـوآوری می باشـد  و  فنـاوری  توسـعه  کیفیـت خدمـات،  تنظیـم  نظـام  اسـتقرار  نیازسـنجی،  بـه جامعـه، 
فنـاوری  کیفیـت خدمـات، توسـعه  از جملـه؛ در مؤلفه هـای  ایـن پژوهش هـا هم سـویی دارد  یافته هـای  بـا 
)Mircea, 2012 & Andreescu(؛  مطالعـات  نتایـج  بـا  خدمت محـوری  بهبـود  در  انعطاف پذیـر  سـاختار  و 
ناشـی  هزینه هـا  در  صرفه جویـی  و  محیطـی  نیازهـای  بـا  سـازگاری  بهبـود   ،)IT( منابـع  از  اسـتفاده  قابلیـت 
همـکاران و  اسـتروم  پژوهـش  در   ،)Prakash, 2008( اسـت  خدمت محـوری  رویکـرد  به کارگیـری  مزایـای   از 

کیـد می ورزنـد زیـرا رهبـران می تواننـد  )Ostrom et al, 2012( بـر نقـش بی بدیـل رهبـران در ارائـه خدمـت تأ
کـرده و جـو مثبـت خدمـت را در سـازمان بـا پـاداش بـه  کلیدی تریـن نقـش را ایفـاء  در مسـیر خدمت محـوری 
کارکنـان بـرای پاسـخگویی بـه مشـتری، مهـارت و تبحـر نیـروی انسـانی، رعایت  موقـع ایجـاد می کننـد؛ تمایـل 
کارکنـان، امنیـت دسترسـی بـه خدمـات، ارتبـاط بـا مشـتری  کـت، صداقـت و قابل اعتمـاد بـودن  ادب و نزا
بـر داشـتن  کـه   )Khorsandi, 2018( ؛ در پژوهـش خرسـندی)Bageri et al, 2013( آنـان و درک و شـناخت 
 )Pink, 2008( پینـک  مطالعـه  در  دارد.  کیـد  تأ محلـی  جامعـه  بـا  تعامـالت  توسـعه  و  انعطاف پذیـر  سـاختار 
قابلیت هایـی چـون هوشـمندی، شایسـتگی ها، همـکاری جمعـی و فرهنـگ سـازمانی از مؤلفه هـای مؤثـر بـر 
کـه بـا ایـن نتایـج حاصل شـده همخوانـی و سـازگاری دارد.  خدمت محـوری در دانشـگاه بیـان شـده اسـت، 
لـذا، از نظـر مشـارکت کنندگان در پژوهـش حاضـر ایـن مؤلفه هـای مؤثـر در ارتقـای دانشـگاه های نسـل چهـارم 
کـه ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهـش  گرفتنـد  کم اعتنایـی قـرار  کشـور مـورد بی توجهـی و یـا  کـز آمـوزش عالـی  در مرا
افکانـه و همـکاران )Afkaneh et al, 2018( در طراحـی مدلـی بـرای ارتقـای خدمت محـوری در دانشـگاه ها 
کشف شـده از شـرایط مطلوبـی برخـوردار نبودنـد، مطابقـت دارد. در ادامـه مشـارکت کنندگان  کـه مقوله هـای 
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کـه مسـئوالن آمـوزش عالـی در صـورت توجـه  کردنـد  کیـد  باتوجه بـه عدم رضایـت از خدمـات دانشـگاهی تأ
ایجـاد  جهـت  الزم  بسـترهای  فراهم نمـودن  و  خدمت محـوری  بهبـود  در  مؤثـر  مؤلفه هـای  ایـن  به ضـرورت 
که شـیوه خدمت محوری در  تغییروتحـوالت و تقویـت ایـن مؤلفه هـا در ارائـه خدمـت، می تـوان انتظار داشـت 
کنـار بهبود مؤلفه های حاصل شـده،  که در  کشـورمان نیـز بهبـود یابـد. از طرفـی معتقدند  نظـام آمـوزش عالـی 
کشـور، نداشـتن اسـتقالل مالی، آزادی علمی و فضای باز برای ارتباط  بزرگ ترین چالش برای دانشـگاه های 
بـا جامعـه اسـت، لـذا دانشـگاه ها بـرای جلـب رضایـت مشـتریان و تعامـل بـا آنهـا نیـاز بـه اسـتقالل دانشـگاهی 
کـه در صـورت تقویـت مقوله هـای حاصل شـده و  دارنـد. در واقـع یافته هـای پژوهـش حاضـر بیانگـر ایـن اسـت 
کشـور می توانـد بـا ترویـج فرهنـگ خدمت محـوری پاسـخگوی نیـاز  رفـع چالش هـای موجـود، دانشـگاه های 
ذی نفعـان شـود. بـه عبارتـی دیگـر، دانشـگاه هایمان می توانند با بهبود این مؤلفه ها پاسـخگوی شـکاف بین 

خدمـات ارائه شـده و نیـاز ذی نفعـان باشـند.
تعهـد دانشـگاه ها در  و  بـر روی مفهـوم دانشـگاه نسـل چهـارم  انجام شـده  نتایـج مطالعـات  باتوجه بـه 
پاسـخگویی بـه ذی نفعـان، به کارگیـری همـه تـوان دانشـگاه امـری ضـروری اسـت و دانشـگاه ها بایـد راهبـرد 
کنند. بنابراین، اهداف  خود را بر ارزش های پاسـخگویی به نیاز محیط و دسـتیابی به توسـعه پایدار اسـتوار 
کـه  دانشـگاه های نسـل چهـارم یـک عامـل تعیین کننـده و یـک جهت گیـری راهبـردی بـرای دانشـگاه اسـت 
کـه ایـن اهـداف در  بایـد متناسـب بـا تغییـرات و درک نیـاز جامعـه باشـد. در صورتـی ایـن امـر محقـق می شـود 
کلیـه سـطوح دانشـگاه بـه یـک بـاور تبدیـل شـده و همگی خـود را به آن متعهـد بدانند. در حقیقت، دانشـگاه 
نسـل چهـارم محیـط اقتصادی - اجتماعـی ذی نفعـان خـود را فراهـم می کنـد تـا رشـد پایـدار را ارتقـا دهـد و 

مأموریـت آن فراتـر از آمـوزش، تحقیـق و یـا تأثیـر اقتصـادی اسـت.
کننـد تـا بتواننـد در عصـر پرچالـش و رقابتـی امـروز حضـوری فعـال داشـته  دانشـگاه ها بایـد خـود را آمـاده 
ضمـن  عالـی  آمـوزش  کـز  مرا و  دانشـگاه ها  تـا  می کننـد  کمـک  خدمت محـوری  در  مؤثـر  مؤلفه هـای  باشـند. 
کننـد. خدمت محـوری عبـارت  کسـب  ج نهـادن بـه مقولـه خدمـت، بـرای سـازمان خـود ارزش و اعتبـار نیـز  ار
بـاور مثبـت بـه خدمـت، ایجـاد جـو  از ارزش آفرینـی در سـازمان از طریـق تغییـرات پیوسـته، نگـرش و  اسـت 
مشـتریان.  نگـرش  و  دانـش  از  بهره گیـری  و  خدمـت  ارائـه  بـرای  جهت دهـی  خدمـت،  بـر  مبتنـی  سـازمانی 
گـذار از تفکـر در خـود، بـه تفکـر در جامعـه و نیازهـای مشـتریان اهمیـت می دهند  همچنیـن دانشـگاه ها بـرای 

کارکنـان دانشـگاه نیـز بایـد آمادگـی الزم بـرای ارائـه خدمـات مطلـوب را داشـته   .)Masood & Mazhar, 2019(
بـرای ترویـج  را  کارکنـان  انگیـره می توانـد  ایجـاد  پـاداش و  بـرای به کارگیـری شـیوه خدمت محـوری،  باشـند، 
کـه خدمـات جامعـه و یادگیـری  کنـد. یادگیـری خدمت محـور رویکـری اسـت  ایـن رفتـار پسـندیده تشـویق 
بـا  کـه نیـروی انسـانی را  را بـه هـم پیونـد می دهـد )Gaster, 2011( و در واقـع نوعـی یادگیـری تجربـی بـوده 
کارگیری فرهنـگ خدمت محوری این فرصت را بـرای نظام آموزش  دنیـای واقعـی آشـنا می کنـد. بنابرایـن، به 
عالـی و دانشـگاه های نسـل چهـارم ایجـاد می کنـد تـا سـواد چگونگـی ایجـاد راهکارهـای نوآورانـه در عملکـرد 
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کارکنـان، دانشـجویان و منابـع دیگـر ارتقـاء یابـد. هم افزایـی، وظیفه محـوری و نظـام پاداش دهـی واقعی تـر 
کیفی تـر می شـود. همچنیـن، انتظـار مـی رود از طریـق پیدایـش دانشـگاه  شـده و دانـش مشـتریان دانشـگاه 
نسـل چهـارم، عواملـی ماننـد تصمیمات عادالنه، مسـئولیت پذیری، ارزش آفرینی، اسـتفاده بهینه از فناوری 
کـه  کیفیـت خدمـات در دانشـگاه بهبـود یابـد. براین اسـاس، پژوهـش حاضـر از ایـن حیـث اهمیـت دارد  و 
کـه امیـد مـی رود یـک  حرکـت بـه سـمت توسـعه فرهنـگ خدمت محـوری را مهیـا و بـه نتایجـی منتهـی شـود 

منشـور علمـی جهـت ارتقـای پاسـخگویی و خدمـت بـه جامعـه در دانشـگاه باشـد.

نتیجه گیری� 5
کـه امـروزه دانشـگاه های مـدرن، در عیـن حـال  مفهـوم »دانشـگاه نسـل چهـارم« بـه ایـن واقعیـت اشـاره دارد 
کـه در  کـه بایـد بـا رقابـت جهانـی رو بـه رو شـوند، بایـد بتواننـد فرایندهـای اقتصـادی - اجتماعـی و منطقـه ای را 
کمـک  کننـد. ایـن فرایندهـا و تأثیـرات می تواننـد بـه توسـعه منطقـه  آن قـرار دارنـد، بـه طـور فعاالنـه شناسـایی 
کـه چگونـه دانشـگاه ها می تواننـد بـه طـور فعاالنـه  کننـد. »نسـل چهـارم« ممکـن اسـت بـه مـا پاسـخی بدهـد 
کم تر توسـعه یافته تحت تاثیـر قـرار دهنـد. براین اسـاس، تحـوالت جـاری  توسـعه اقتصـادی محلـی را در مناطـق 
کـه آمـوزش عالـی بایـد ضمـن توجـه بـه نیـاز جامعـه محلـی، بـه افزایـش  کشـور نشـان می دهـد  نظـام آموزشـی در 
کیفیـت خدمـات بپـردازد. باتوجه بـه اهمیـت دانشـگاه های نسـل  دانـش و توسـعه اقتصـادی و نیـز بـه حفـظ 
کلیـدی  چهـارم و قابلیت هـای آن در نـوآوری خدمـات و تبـادل تجربیـات بـا جامعـه، می توانـد بـه عنـوان راهـکار 
کید  در دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار جامعـه نقـش تأثیرگـذار باشـد. این مهم، بر ضـرورت انجام پژوهـش حاضر تأ
مـی ورزد. بنابرایـن در چنیـن شـرایطی، دانشـگاه های مـا جهت حفظ بقاء و کسـب مزیـت رقابتی باید همگام با 

گفـت: کننـد. در نهایـت، بنـا بـه نتایـج حاصل شـده می تـوان  دگرگونی هـای منطقـه ای و جهانـی حرکـت 
نیـروی . 1 داشـتن  نظیـر  به دسـت آمده  مؤلفه هـای  باتوجه بـه  می توانـد  کشـورمان  عالـی  آمـوزش  نظـام 

رشـد  تعامـالت،  توسـعه  انعطاف پذیـر،  سـاختار  ایجـاد  کیفیـت،  ارتقـای  پاسـخگویی،  متعهـد،  انسـانی 
کنـد  اقتصـادی و توسـعه فنـاوری و دیگـر ابعـاد...، فرهنـگ خدمـت بـه جامعـه در دانشـگاه ها را تقویـت 
و همچنیـن، بایسـتی همـواره ایـن ابعـاد را در مسـیر رشـد و تعالـی قـرار داده و بـا بهبـود خدمـات، نـگاه 
کشـور،  جامعـه را نسـبت بـه ایـن محیـط علمـی سـازگارتر نماینـد زیـرا در حـال حاضـر خدمات دانشـگاهی 
بـه علـت عدم پاسـخگویی نسـبت بـه تقاضاهـای اجتماعـی، به شـدت نیازمنـد تحـول و نـوآوری اسـت.

کـرده . 2 دانشـگاه های مـا بایـد بـا ارتقـای نسـل های قبلـی بـه بعـد خدمـات اجتماعـی دانشـگاه نیـز توجـه 
کیـد شـده اسـت، بسـتر توسـعه  کـه در یافته هـای پژوهـش حاضـر تأ و بـا بهبـود مؤلفه هـای مؤثـر بـر آن، 
کشـور را ارتقـاء بخشـند. ایـن نکتـه ریشـه در یـک ضـرورت اجتماعـی دارد  دانشـگاه های نسـل چهـارم در 

کـه در آمـوزش عالـی اخیـرا مشـاهده می شـود. نـه پیـروی و اقتبـاس از جریانـات جدیـد 
گزیر هسـتیم برای حفظ و حراسـت از مأموریت . 3 نگارندگان مانند پاسـخگویان مصاحبه ها معتقدند ما نا
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پاسـخگوی  بعـدی،  بـه نسـل  انتقـال آن  و  اول وآمـوزش  تولیـد دانـش دسـت  یعنـی  اصلـی دانشـگاه ها 
کار بـه بافتـار محلی و میزان بضاعت هر دانشـگاه بسـتگی  مشـکالت منطقـه ای و محلـی نیـز باشـیم. ایـن 
دارد و از یـک مـدل عـام و یکسـان پیـروی نمی کنـد. بایـد ظرفیت هـا و الزامـات و زیرسـاخت های آن را 

کـرد. کنیـم. همچنان کـه شـکل گیری ایـن موقعیـت محلـی و طبیعـی را بایـد تسـهیل  فراهـم 
کشـور  در  چهـارم  نسـل  دانشـگاه  ظهـور  در  مؤثـر  عوامـل  بهبـود  به منظـور  حاصل شـده  نتایـج  بـه  بنـا 

می گـردد: ارائـه  زیـر  پیشـنهادات 
باتوجه بـه اینکـه در یافته هـا پاسـخگویی بـه نیـاز جامعـه محلـی و داشـتن ارتبـاط مؤثـر از عوامـل مؤثـر در . 1

گرفتـه، نظام آمـوزش عالی بایسـتی با افزایـش تعامالت  کیـد قـرار  پیدایـش دانشـگاه نسـل چهـارم مـورد تأ
نیاز هـای جامعـه را شناسـایی نمـوده و بسـتر الزم را جهـت پاسـخگویی اثربخـش و تحقـق خواسـته های 

آنـان فراهـم نماید.
کـه بـرای دسـتیابی بـه . 2 دانشـگاه های مـا بایـد دارای اسـتقالل دانشـگاهی و منابـع مالـی مسـتقلی باشـند 

ایـن امـر مهـم، بـا افزایـش شـرکت های دانش بنیـان می توانـد منابـع درآمـدی خـود را توسـعه داده و از 
ایـن طریـق از وابسـتگی بـه دولـت هـم می کاهـد. در ایـن صـورت دانشـگاه می توانـد یکـی از اهـداف مهـم 

کـه همـان توسـعه اقتصـاد محلـی اسـت را تحقـق بخشـد. دانشـگاه های نسـل چهـارم 
کشـور می تواند با زمینه سـازی برای . 3 بنـا بـه توسـعه تحـوالت در عرصـه فناوری هـای نویـن، دانشـگاه های 

کـه ایـن منجر به توسـعه  توسـعه فنـاوری، امـکان انتقـال یافته هـای جدیـد را بـه ذی نفعـان فراهـم نمایـد 
غ التحصیـالن شـده و در نهایـت منابـع  کسـب وکارهای فناورانـه )تبدیـل دانـش بـه ثـروت( و اشـتغال فار

درآمـدی جدیـدی را خلـق می نمایـد.
بر اسـاس نتایج، جهت ایجاد و توسـعه دانشـگاه نسـل چهارم مدیریت دانشـگاه باید حسـاس به جامعه . 4

بـوده و در حـل مشـکالت آن درگیـر شـود. به منظـور تقویـت ایـن مؤلفـه مهـم تصمیم گیری هـا بایسـتی بـا 
گردد. مشـارکت ذی نفعـان و بـا اعتمـاد جمعی اتخـاذ 

کـه . 5 یکـی دیگـر از مؤلفه هـای مهـم در بهبـود دانشـگاه های نسـل چهـارم، افزایـش دانـش اجتماعـی اسـت 
ک گذاری  می تواند از طریق برنامه های آموزشی مؤثر به صورت مستقیم یا آموزش از راه دور جهت اشترا
کـه انجـام ایـن پژوهـش بـا محدودیت هایـی از  گاه سـازی انجـام شـود. الزم بـه ذکـر اسـت  تجربیـات و آ
کمبـود  نیـز  بـودن مفهـوم موردمطالعـه و  بـه جامعـه پژوهـش، جدیـد  جملـه عـدم سـهولت دسترسـی 
منابـع داخلـی مواجـه بـود. ولـی محققـان بـا بررسـی عمیـق و تحلیل مسـئله از اسـناد معتبـر و مصاحبه با 

گـردآوری نماینـد. کردنـد تـا اطالعـات مفیـدی  خبـرگان آموزشـی تـالش 
کـه با نظرات خـود ما را در  نویسـندگان مقالـه حاضـر بـر خـود وظیفـه می داننـد از تمـام مشـارکت کنندگانی 

کنند. انجـام ایـن پژوهـش یاری رسـاندند، تشـکر و قدردانی 
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و  	 دانشـگاه  مـدرس  آموزشـی،  مدیریـت  رشـته  دکتـرای  آذر:  خدیجـه 

دارای  مجـازی،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  دانشـگاهی  امـور  کارشـناس 

ح  کتـاب چـاپ شـده و طـر کنفرانـس، دو  20 مقالـه علمی -پژوهشـی و 

پژوهشـی، همـکاری در داوری مجـالت علمی- پژوهشـی، عضـو فعـال 

آمـوزش  انجمـن هـای  و نخبـگان، عضـو  پژوهشـگران جـوان  باشـگاه 

عالـی و مدیریـت ایـران.

فهیمـه ربانی خـواه: دانشـجوی دکتـرای رشـته مدیریـت آمـوزش عالـی  	

کل منابع انسـانی وزارت  در دانشـگاه عالمـه طباطبایـی، معـاون اداره 

کتـاب و  بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی، همـکاری در ترجمـه 4 

دارای 15 مقالـه در مجـالت داخلـی و خارجـی.


