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 دیدگاه خبرگان از ایران در محوردانشگاه جامعه ایده نقد و ارزیابی

 1علمی
 خدیجه آذر 

 رضا ذاکرصالحیغالم
 چکیده

محور در نظام آموزش عالی ایران اجرا پژوهش حاضر با هدف نقد و ارزیابی دانشگاه جامعه
زمان از روش مطالعه اسنادی و مصاحبه با متخصصان استفاده شد. طور هممنظور، بهشد. بدین

حور در ایران و مترین متون اسنادی درباره وضعیت دانشگاه جامعهمیدان پژوهش شامل مهم
 گیری به روش هدفمند بوده و از پانزده سندنظران آموزش عالی بود. نمونهمصاحبه با صاحب

عنوان نمونه نوشتاری استفاده شد. همچنین با دوازده نفر از متخصصان آموزش عالی، علمی به
از روش  هابرفی انجام گرفت. برای تحلیل دادهای به روش هدفمند و از نوع گلولهمصاحبه

 گروه ،تحلیل مضامین استفاده شد. سپس مضامین استخراج شده در سه سطح، گفتمان اول
گروه موافقان  ،گرا( و گفتمان سومگروه مخالفان )برون ،گفتمان دوم ؛گرا(موافقان )درون
دهد که وضعیت دانشگاه های خبرگان نشان میارزیابی .بندی و ارائه شدمشروط، دسته

نیافتن دانشگاه  تأثر از مداخالت بیرونی بوده و بیشتر مشکالت مربوط به تحققمحور مجامعه
گردد. های تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برمیمحور در ایران به ریشهجامعه

محور در ایران با یازده مؤلفه اصلی )تناسب با همچنین، الگوی مفهومی دانشگاه جامعه
ش، آموزش و پژوه-پذیری، ارتباط و تعامل، توسعه عدالت، توسعه دانشبافتارایران، مسئولیت

سازی و و فناوری، فرهنگ دانشگاهی، استقالل دانشگاهی، رهبری و مدیریت، توانمند اقتصاد
گانه وضعیت های یازدهتوسعه پایدار( طراحی شد. ارزیابی خبرگان بیانگر این است که در مؤلفه

 مطلوب نبوده است. 
 

محوری، دانشگاه متعهد به جامعه، نظام آموزش عالی، نقد، ارزیابی، جامعه :لیدیواژگان ک

 مطالعه اسنادی و مصاحبه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آموزش  ریزیسسه پژوهش و برنامهؤپژوهشی است که در دوره فرصت مطالعاتی در م این مقاله مستخرج از .1

 است. گرفتهانجام  1398در سال « محور در نظام آموزش عالی ایرانبررسی دانشگاه جامعه»عالی با عنوان 

 شگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایرانگروه مدیریت آموزشی، واحد اردبیل، دان 

 نویسنده مسئول:سسه پژوهش و برنامهؤدانشیار م( ریزی آموزش عالیRsalehi514@gmail.com ) 
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 مقدمه و بیان مسئله
آن بر روند خلق دانش  تأثیربه موازات تحوالت اخیر فناوری اطالعات و ارتباطات و 

ویژه وابستگی توسعه ملی به تولید دانش و فناوری در ایجاد مزیت هو توسعه فناوری ب
شدت دستخوش تغییراتی قرار وریت و کارکردهای دانشگاه نیز بهمأم رقابتی پایدار،

ای نوینی الگوی حرفه 1«دانشگاه نسل چهارم» از دانشگاه با عنوان نسل جدیدی .گرفت
 ، 2)پاولوسکیکند میسازی ای فرصترا معرفی کرد که برای توسعه محلی و منطقه

در چنین فضایی، اگرچه دانشگاه محدود و محصور  .(5201 ،3لوکویچ و زوتی ؛2009
حضور »دغدغه اصلی دانشگاه عالوه بر اما ، مکان جغرافیایی خاصی نیست به فضا یا

 ،عبارت دیگره است. ب« جامعه دانشی» تشکیل با د، اقتصاد محلی و محیط خو«جهانی
فکری و  هایدارد، سرمایه ایمحلی و منطقه ایتوسعه هاینسل چهارم رویه و سیاست

صنعت -دانشگاه« گانهسه» و فراتراز رابطه متعارف کندمیتغییرات محیطی را مدیریت 
نقش  رو،نیاز ا .(2019، 5تی و سیماکو) است« 4محورجامعه دانشگاه»و دولت به نوعی 

موظف  نیز هادانشگاه یافت. ، تغییرکنندمیبه نهادهایی که به جامعه خدمت  هادانشگاه
 آموزش و (2018 ،6نوفارینگت و )یوالندکنند دانش را برای خدمت به جامعه خلق شدند 
عنوان ابزاری برای اجرای یک برنامه دستیابی به نیازهای اجتماعی و بهی ای برالهرا وسی

 (.2019 ،8الدین و محمودمحی ،)عبدالرحیم کارگیرنده ب 7«محورجامعه»آموزشی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترین نتیسکارکرد های مختلفی را نمایندگی کرده است. ها و کارکردهایدر حال حاضر دانشگاه مدرن نسل. 1

و « پژوهش» موریت دانشگاه نسل دومأبوده است؛ م« آموزشی» شودمیشگاه که به آن دانشگاه نسل اول گفته ندا

بر کارکردهای آموزشی و  افزون) های محوری دانشگاه نسل سومموریتأ؛ از ماستعبارتی تولید دانش ه ب

نهاد آموزش عالی  ،های اخیراست. دردهه« دیهای جدید اقتصاکارآفرینی و خلق ارزش»پژوهشی(، کارکرد نوین 

« نسل چهارم»درحال تجربه جدیدی از تغییر است. نسل جدیدی از دانشگاه ظهور کرده که باید آن را دانشگاه 

  (.1396 )خرسندی، اطالق کرد

Pawlowski. 2 

Zuti Lukovics & .3 

 based University-Community .4 

& Tee Symaco .5 

& Farrington eYoland .6  

based Education-Community .7 

Mahmoud& ) , Mohi EldinAbdelrahim. 8 
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و  روشن هایباید هدف ،برای موفقیت آموزش مبتنی بر جامعه هادانشگاه 
مشارکت  ،های یادگیری فعالششامل استفاده از رو که شده داشته باشند ریزیبرنامه

زیرا  مؤثر است؛ منابع کارگیریه بله و ئیند حل مسافر راهاز  نفعانذیفعال همه 
یند یادگیری و پاسخ افعال در فرطور بهو اعضای جامعه  کارکنان ،استاداندانشجویان، 

د در رویکر»بنابراین،  .(2018، 1س)مهرو کنندمیهمکاری به نیازهای جامعه محلی 
کارکردها و وظایف ها، های رسمی و مستقیم، تنها بخشی از برنامهآموزش ،محورجامعه

یافته جستجوی نظام و گیری روحیه علمیشکل ،در کنار آن .گیرددر بر میدانشگاه را 
 ی،ارتباطات اجتماعی، توان بازآفرین توانایی برقراری خالقیت، در دانشجویان، نقد،

ثبیت هویت در تعامل با تپذیری و مشارکت نگری،آینده ها،ایده توانایی تلفیق و ترکیب
 ،مبتنی بر جامعه آموزشی در یک محیط .(1396 )ذاکرصالحی، «شوددیگران مطرح می

 دانشجویان فردی و تفکر انتقادیهای ارتباطی میانرتو مهاهای یادگیری مداوم فرصت
 .(2002، 2کارانمو ه رن)هام شودمیتقویت 
 استمشارکتی  پژوهشکه از رویکردهای  در دانشگاه محورهای جامعهوهشپژ اما

 شامل یادگیری متقابل استنام برد که  3«متعهددانشگاه » یدها هایاز شاخصتوان می را
ها( متفاوت گیرندگان محلی و سازمانتصمیم ماننددر آن مشارکت اعضای جامعه ) و

 تالسه) را تعیین کنند پژوهشیندهای او فر هاتعداد اعضای جامعه باید هدف نیز بوده و
 ،اجتماعی هایبه تولید دانش در زمینهها دانشگاه ،در این رویکرد (.2016، 4و همکاران

برای پاسخگویی به  داشته وپذیر نیاز ای و ساختار سازمانی انعطافدانش بین رشته
نقش خود ، این بستر جدید در هادانشگاه .دندار تأکیدجامعه برکنترل کیفیت تولید دانش 

-تدریج از عرصه تعامل میان دولتبه تولید علم و در ارتباطات فرا دانشگاهیرا در 
دهند. همچنین ملت و دانشگاه به عرصه بازارمحوری و جامعه مدنی گسترش می

اقتصادی و  هایآن بخش از دانش که در زمینه ویژهبهترین مراکز تولید دانش، اصلی
 بلی)م دهندد تغییر میسازی دانشگاه را در این شیوه جدیرد دارد، فرهنگکارب فناوری

به محیط اطرافش متضمن آن است  متعهد ایده دانشگاه (. بنابراین،2019 ،5رسوو بنو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Mahrous .1 

2. Hamner et al 
3. Engaged University 
4. Halseth et al 
5. Mabel & Benneworth 
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سازی کیفیت زندگی جامعه و مردم، مشارکت فعال و غنی که از دانشگاه انتظار رود در

یندهای ا، واکنش به فرداریپا عه محلی، توسعهمسائلی مانند توس در داشته باشد.مؤثر 
تالش و برای افزایش سطح دانش محلی  محلی اقتصاد، اجتماعی زندگیبر مؤثر سیاسی 

گسترش  نیز خدمت راارائه مفهوم یادگیری  متعهد به جامعه،دانشگاه ، نینچمه .کند
 هتج اجتماعی اتو خدم پژوهش ،برای آموزش یرویکردطراحی  دهد که شاملمی

جامعه باید  بهشده هر خدمت ارائه البته ،استجامعه  مشارکت و همکاری با
 ؛2016 ،1وا و همکارانامت) اعضای آن باشد. کننده باورهای فرهنگی و عملکردمنعکس

ابزاری  را «تعهد به جامعه» شیوهموفق،  هایدانشگاهدر  .(2002 ر و همکاران،نمها
خود را برای مقابله با مشکالت اجتماعی، مدنی و  معظیکه به موجب آن منابع  دانندمی

 .(2011 ،2د )باربارانگیرمی، به کار (است که جوامع ما را احاطه کرده)اخالقی 

عنوان یک مسئول هد بنتوانهم می با توجه به مسئولیت خطیرشانها دانشگاهامروزه 
 بایداه درعین حال عنوان یک منتقد، به جامعه خدمت کنند، اما دانشگهخادم و هم ب

جدیدی را خلق  هایباید ایده نیز و کندیمتوجه نکه جامعه به آنها  را طرح کندمسائلی 
نقش اجتماعی  ،در حال حاضر رساند.بی به آینده مطلوب یاری میکه برای دستیا کند

 هادانشگاه. بدین ترتیب، استبه سرعت در حالت تغییر وارهمهآن،  هایدانشگاه و برنامه
پذیری با این شرایط متغیر را مستمر و قابلیت انطباق هایاید توان رویارویی با چالشب

سازی حقوق آگاه داشته باشند. همچنین، آموزش دانشگاهی، امروزه ملزم شده تا در مورد
؛ ترجمه مقیمی 2005 ،3شاپیرو) الزم را ارائه دهند هایشهروندی، به شهروندان آموزش

خود در  4«مسئولیت اجتماعی»در ارتقای ها دانشگاه از این رو، (.98 ،1396و شصتی، 
برای پرداختن به نیازهای  ایمسئولیت اجتماعی وظیفه زیرا ؛جامعه مسئول هستند قبال

 .است .و.. سالمت و رفاه جامعه وسعه پایدار،ت ،اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی
نو برای انجام کارهای  هایو طرح هاکشف فرصت درفعاالنه  باید هادانشگاهمدیران 

ها باید با توجه به ظرفیت و توانایی دانشگاه . البته این مسئولیتتالش کنندارزشمند 
باید چند ارزش  کنندمیعالوه بر اینکه به جامعه خدمت ها دانشگاهزیرا  گیردانجام 

ظ مانند: حفظ و استمرار آزادی آکادمیک، حف مختلف را مورد توجه قرار دهند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mtawa et al 
2. Barbara 
3. Shapiro 
4. Social responsibility 
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حقوق افرادی که در دانشگاه فعالیت به  فکری، خدشه وارد نشدناستاندارهای باالی 
 (95 ،1396زاد، ؛ ترجمه امیر، پاپلی یزدی و عالم2009 ،1)بوک و همکاران کنندمی

 که داردتأکید در افزایش تعامل مدنی  هادانشگاهنقش  بر ، مسئولیت اجتماعیهمچنین
 ابعاد درجامعه  مسائلبه پاسخگویی  برایوانایی ما ت ودرک  بهبود این امر موجب

  .شودمی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی مختلف
طور همهم هست که دانشگاه در محیطی در حال تغییر ب هامروز بنابراین،

زهای در فعلی آن با تعهداتش در قبال نیا هایناپذیری در مورد ارتباط برنامهاجتناب
ها نباید این نیاز به تغییر دانشگاه پاسخگو باشد. در این وضعیت دایحال تغییر جامعه ب

مین هپذیرش  بابلکه  کنندتلقی خود سنتی و استقالل  هایمثابه تضعیف ارزشرا به
ر د استقاللو  علمی آزادیسنتی از قبیل  هایترین ارزشتغییرات نوین هست که مهم

خادم فکور مثابه وه، از نقش مداوم دانشگاه بهعالتواند جانی دوباره بگیرد. بهمی دانشگاه
یت است به این نکته حائز اهم ،. از این لحاظکندمی، حمایت و پاسخگوی نیاز جامعه

یابد، یعنی با ایجاد مشروعیت می راهیاد داشته باشیم که هر نهاد آموزشی، صرفا از یک 
یت ذیری، رهبری و مدیرپسازگاری و انطباق ،های اخالقیارزش و ، باورهاهاظرفیت
؛ بنابراین آیندهجامعه در نسل  هایتعهدات ضروری برای تضمین هدف ،تغییرات

 دارد و زندگی به نیروی فکری خالق و مشارکت جامعه نیاز شگاه برای ادامه بقاندا
 .(38، 1396؛ ترجمه مقیمی و شصتی، 2005 )شاپیرو،
ر  «جتماعی در آموزش عالیهای مفهومی تعهد امدل»بررسی  با( 2008)  2بند
 را پیشنهاد کرد که با جامعه( در تعامل) رهبری در دانشگاه نقش های کلیدیشاخص
 رویکرد تحقیق ،گرا()برون فرهنگ سازمانی ،توجه به منافع دیگران ند از:اعبارت

با استاندارد باالیی  که علمی هبه شیوو همکاری  تعامل ،ایای و چندرشتهرشتهمیان
تعهد اجتماعی »با عنوان  ای( در مطالعه2010)3بون (.)مدیریت کیفیت شوندی ارزیاب

مشارکت باید خدمات اجتماعی توسعه در ها دانشگاهکه  نشان داد ،«درآموزش عالی
، کنندمشکالت جامعه استفاده  حل از دانش خود برای متخصصان باشند، داشته

ها و سپس انتقال اطالعات جدید حلهبرای شناسایی را را و پژوهش طالعهمدانشگاهیان 
برای اینکه دانشجویان را که دانشگاه بیش از  داردتأکید این مدل . کار گیرنده ب به جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
al et Book .1  

Bender. 2 

Bowen .3 
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عنوان هبمشارکت مدنی و مسئولیت اجتماعی  راهآنها را از  باید کند،آماده  استخدام

و تلفیقی بین انعکاسی  ،یادگیری فعال به ،چنینمه .تربیت کندشهروندان مسئول 
در  ؛ ودارد تأکید بودن بر عملکرد و پاسخگواین شیوه  کهشود داده اهمیت دانشجویان 

پاسخگوی مسائل  باید پژوهشآموزش/یادگیری و از آمده دست نتایج به نهایت،
بررسی  با( 2016) وهمکاران متاوا .باشد محیطی و فرهنگیزیست ،اجتماعی ،اقتصادی

 تعهد دانشگاه به جامعهپیامدهای کردند که تأکید « به جامعه متعهدایده دانشگاه »
بر وظایف اصلی این ایده  تأثیردر مورد مسائلی مانند  دانشگاه( اجتماعی)مسئولیت 

که تعامل  نشان داد این پژوهشهای . یافتهاستمورد توجه  پژوهشآموزش و  ،دانشگاه
توجهی به نحوه ی به میزان قابلدانشگاه و جامعه در تقویت توسعه اجتماعی و اقتصاد

ها دانشگاهنقش همچنین . بستگی دارد دانشگاه هایو رویه هاتعامل کارکنان در سیاست
به رسمیت آن های توسعه و سیاست جهتای و محلی در در توسعه ملی و منطقه

اضح و طورهبکه داشته وجود  یهایچالشدر این زمینه . با این حال شودمیشناخته 
 .اشاره کرددانشگاهیان مربوط به هماهنگی و ساختارهای تشویقی  نبود توان بهمی

طور به «مبتنی بر جامعهرویکرد های چالش»مطالعه  با( 2016)  1ویکگلنجیسون و 
 وتأکید  ،های پیچیدهای برای پرداختن به چالشرشتهچند نیاز به استراتژی بر خاص

ای توسط هترین نحو در سطوح محلی و منطقههای محلی به بکه چالش کردندپیشنهاد 
بر مؤثر عوامل  درواقع کنند وهای محلی که به خوبی نیازهای جوامع را درک میگروه

کارن و . شوند ، بررسیاجتماعی هستند هایو سازمانها دانشگاهتر بین پیوند قوی
ن انشگاه سازمانی در دتغییرات درون پژوهشی نشان دادند که ( در2017)  2همکارا

 فرهنگ در تغییربهبود بخشد. این تغییرات شامل  راجامعه و تواند روابط دانشگاه می
آموزش  نیز و بوده مراتب بین دانشگاه و جامعهسلسله و ساختار در دانشگاه، تغییر

مسائل  در حل های مربوط به پژوهشگران درگیرباشد که ویژگی طوری بایدآکادمیک 
برای  را و در نهایت توانایی ما دنتلقی شو هنجارارزش و هاپژوهش اجرایجامعه در 

یوالند و  ای بهبود بخشد.های سالمت پایدار در جوامع حاشیهبه نابرابری توجه
شامل که  کردند اشاره محوریشیوه جامعه هایچالشبه برخی ( 2018) نورینگتاف

و کاهش کنترل  در صورت تمرکز بر یک جامعه نتایج پژوهش قابلیت تعمیمنداشتن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jason & Glenwick 

et al Karen .2 
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تر مانند اصلی هایهدفرا از دانشگاه  تواندمیی محورجامعه ،برمتغیرهاست پژوهشگر
در نظام آموزش عالی، رقابتی  هایهدفامروزه  ،تولید دانش منحرف کند. بنابراین

دانشگاه را د وجایگاه نشومی (توسعه دانش) در رسالت اصلی دانشگاهموجب تداخل 
ها دانشگاهبر که امروزه فشار  در حالی ؛کنندتضعیف می «لق دانشخ»سسه ؤعنوان مبه

 برای ،تشدید شده است «های اقتصادیولدم» با هدف دستیابی به به جامعه برای خدمت
پیشرفته توسط  هایوریافنبا تکیه بر  بایدها دانشگاه، های رقابتیچالش رموفقیت ب

ازجمله مشارکت موارد مهم دیگری  در البته .باشند گوپاسخ «محوراقتصاد دانش»
و مؤثر  های یادگیریتواند فرصتمیبا دانشگاه و جامعه در تبادل دانش  پژوهشگران

حفظ محیط زیست  ،احیای جوامع ،ایجاد شغل) برای دانشجویان فراهم کند را اشتغال
آموزش  مسئولیت اجتماعی و تعهد» ( در پژوهشی با عنوان2019) سیماکو و تی .(و...

و پتانسیل  یارتقا درای منطقهجامعه محلی/در ها دانشگاهنقش  که نشان دادند ،«الیع
در ) موجب توسعه پایدار و اهمیت دارد بسیاربرای رشد اقتصادی مالی منابع متنوع 

با استفاده از  این مقالهدر  .شودمی (محیطیآموزش و پایداری زیست ،زمینه بهداشت
ر ظرفیت گسترده  (اشتراک و کاربرد دانش، ادغام ،کشف دارای ابعاد)  1مدل بوی

با  که شده استاستدالل  و گرفته در مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرارها دانشگاه
منحصر نفعان فرصت ذیبرای توسعه شناختی  توسعه مسئولیت اجتماعی آموزش عالی

یاز جامعه امری هدفمند مبتنی بر ن هایپژوهشجرای بنابراین، ا .دوشبه فردی ایجاد می
در  خود بیفزاید و هایتواند بر توانمندیکشوری نمی چی است که بدون آن هیرضرو

که میزان  ییهاترین شاخصامروزه یکی از مهم بگیرد. یرقابت از سایر کشورها پیش
نوآورانه مبتنی بر نیاز کشور است.  هایپژوهش اجرای دهدمیپیشرفت کشورها را نشان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها کشف دانش، نقش دانشگاه-1ند از.اعبارت ابعاد اصلی مشارکت مدنی بویر که همگی با هم در تعامل هستند .1

 ایتر و چندرشتهدر حالی که ادغام دانش در یک بافت وسیع -2؛ دهدو ایجاد دانش را نشان می هاپژوهشدر 

انکار آموزش کشف و تلفیق دانش هر دو به نقش غیرقابل، (و ایجاد دانش هاپژوهشنقش حیاتی )د شومیایجاد 

توسعه پایدار  برایای برای استفاده از چنین اطالعاتی رشته، و رویکرد میانپژوهشایجاد دانش از طریق  در عالی

عنوان یک را به پژوهش ،دانش لیدتو -4 و آموزش دانش ضروری است؛اشتراک گذاری  -3؛ کندجوامع توجه می

فرد از تئوری به که  دانش بسیار مهم است تولیدکه در آن محتوای آموزش برای  می گیردعمل جمعی در نظر 

  (.2019 )سیماکو و تی، )ایجاد دانش کاربردی( کندعمل حرکت می
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هایی باید رابطه مناسب بین اجزای اصلی نوآوری در کشور ن پژوهشچنی اجرایبرای 

 یعنی دولت، صنعت و دانشگاه وجود داشته باشد.
خیر ر تأبیانگ حاضر در حال ی نظام آموزش عالی ایرانهادانشگاهواقعیت حاکم بر 

ها انشگاهد های توسعه یافته است وودر کش هادانشگاه ماندگی از مسیر پیش رویو عقب
 یکردبا رو) در این جوامع تحول و کارکردهای نوینی را در مسیر شرایط جامعه جدید

 باید در ساختارها دانشگاه ،اساس تجربه جدید بر اند.( تجربه کردهمحورجامعهدانشگاه 
نی فکر تعامل با جامعه خود به تغییر و دگرگو هم سازمانی و در شیوه تولید دانش و

 وابستگی موجب ایجاد فضای بسته و فراگیر دولتقدرت  ،ازسوی دیگر کنند.
نشگاه توسعه دا تواند مانعمی هاچالش. این ه استشد به دولت ایرانی یهادانشگاه
 هاییکی از چالش( »39 ،1396) ذاکرصالحیاز دیدگاه  .شود محور در ایرانجامعه

عده ای  ت کهاسن انتظارات متعارض از این نهاد داشتایرانی تعامل جامعه با دانشگاه 
عده دیگر آن را مرکز سیاسی وگروه دیگری  ،دانندی میتربیت-انشگاه را مرکز فرهنگید

مانی زنهایت،  در .دانندمی فناوری مرکزهم ای عده ،علم وهش وتولیدژآن را کانون پ
ولید دانش تدانشگاه از  اوالًتوان تعامل دانشگاه با جامعه را دچار چالش دانست که می
رغم هب .«دنشتوان بانابه نیاز جامعه  یآموختگان برای پاسخگویدانش ماند و ثانیاً ب باز

 ، در داخل کشورمحورجامعه و مطالعات متعدد در زمینه دانشگاه هاوجود بررسی
 با این توصیف، .جدید صورت نگرفته استشیوه  این چوبراچ خاصی در پژوهش
لی محور در نظام آموزش عااه جامعهدانشگنقد و ارزیابی اصلی پژوهش حاضر، هدف 

نشگاه داایده  اکتشافی )کشف مضامین وگفتمان کلیدی( روشبا  ،بنابراینایران است. 
  .د شدخواهتحلیل  ایرانمتناسب با نظام آمورش عالی  محورجامعه

در  محور)نقد و ارزیابی دانشگاه جامعه با توجه به هدف کلی وهش حاضرپژدر 
 بوده است:د نظر م ی زیرهاپرسشبه پاسخگویی  (ایران
 در ایران چگونه است؟ محورجامعهدانشگاه گفتمان  وضعیت-1
یاسی، اجتماعی س)به لحاظ  ندر ایرا محورجامعهدانشگاه نیافتن تحقق دالیل  -2
 چیست؟و..( 

 
 پژوهش  روش
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لعه زمان از مطاهمطور بهپژوهشی، های پرسشدر این مطالعه به منظور پاسخگویی به 
یعنی تحلیل آن « مطالعه اسنادی»روش  و مصاحبه با متخصصان استفاده شد. 1اسنادی

ی است که قصد مطالعه آنها را یهاه ادی که شامل اطالعات درباره پدیدندسته از اس
(. روش مطالعه اسنادی 1394 منش،؛ به نقل از فسایی و عرفان1994 ، 2بیلی) داریم

است. در این روش عالقه پژوهشگر این است  مستلزم جستجوی توصیفی و تفسیری
یک متن خارج از ویلی أهای تهای اسناد و متون یا تحلیلکه از فهم مقاصد و انگیزه

 مورد استناد قرار دهد و عنوان زبان و گفتمان نوشتاری نویسنده پذیرفتههشده و آن را ب
 (.2006 ،3)مگا الکوی

روش  ،تحلیل مضمون .فاده شداست 4«ونمتحلیل مض»روش  ها ازداده تحلیلبرای 
ن دلیل، یه همب حلیل کیفی است.تهای عام و مشترک در یکی از مهارت وای است ویژه

 ،5)ریان و برنارداند کردههای مختلف معرفی روش تحلیل آن را ابزاری مناسب برای
 که استای روش ویژه، (، تحلیل مضمون2006) 6براون و کالرک نظر(. اما به 2001

های اصلی و رایج نیاز تحلیلفرایند پیش واست یکی از مزایای آن کدگذاری مضامین 
 .کندمیمهیا  راکیفی 

با و مصاحبه روش مطالعه اسنادی  در زمرهحاضر ، پژوهش به لحاظ روش
پژوهش شامل میدان  قرار دارد. ،راهبردهای پژوهش کیفی است که ازنظران صاحب

 محورجامعهوضعیت دانشگاه  درباره 7ن نوشتاری یا گفتاری(زبا )اعم از ترین متونمهم
 نوشتاریمنابع  علمی و هایهمقال بیشتربدین منظور،  .استدر نظام آمورش عالی ایران 

از  جامع بودندلیل ه منبع ب 15 درمجموع ومطالعه شد  2019 تا 2002مرتبط از سال 
از به بیانی دیگر،  .نداستفاده شد اهدادهآوری گرددر  دیدگاه خبرگان نظام آموزش عالی،

صاحب نظران تفاسیر  و نظرات و ها )متون نوشتاری(و کتاب هاترین مقالهشاخص
بهره گرفته ران، یدر ا محورجامعهی( در ارتباط با دانشگاه گفتار)متون  آموزش عالی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Documentary research 
2. Bile 
3. Mogalakwe 
4. Thematic Analysis 
5. Ryan & Bernard 
6. Braun & Clarke 
7. Spoken or written language 
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در  بنابراین .بود2کیفی، هدفمند هایپژوهشگیری هم براساس راهبردهای نمونه .1دش

شده، متونی که جنبه نمونه یا  صااح )نوشتاری یا گفتاری( پژوهش حاضر از میان متون
داشته و بیانگر تعامل دانشگاه با جامعه  پژوهشمعرف یا بیشترین نقش را درموضوع 

ترین ( به برخی از مهم1) در جدول. ن نمونه هدفمند، انتخاب شدنداند به عنوابوده
 اشاره شده است. های نوشتاری پژوهشنمونه
 

 های نوشتاری پژوهشترین نمونهبرخی از مهم (1)جدول 
نوع 
ف نمونه

ردی
 

 مشخصات نمونه های نوشتاری

 ناشر مجری/پدیدآورنده سال عنوان  

ب 
جار

ت
گاه

نش
دا

نی
نرا

سخ
ه 

وع
جم

و م
ها 

 

1 
تجارب و الگوهای موفق 

کشور در توسعه  یهادانشگاه
 همکاری با جامعه و صنعت

1397 
نت پژوهش و معاو

فناوری دفتر ارتباط 
 با صنعت

تحقیقات و  وزارت علوم،
 فناوری

2 
مسئولیت اجتماعی دانشگاه و 
دانشگاهیان و همکاری آنان با 

 نهادهای مردمسازمان
1396 

پژوهش و  مؤسسه
 ریزیبرنامه

آموزش عالی 
وزرات 

علوم،تحقیقات و 
 فناوری

ریزی سسه پژوهش و برنامهؤم
 آموزش عالی

ص
م

 وبه

3 
 

 1389 علمی کشور نقشه جامع
شورای عالی 
 انقالب فرهنگی

 شورای عالی انقالب فرهنگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 براساس تخصص ...( و هاها، مقاله)کتاب نوشتاریترین منابع الزم به ذکر است که شاخص انتخاب مهم. 1

 دهی بهحوزه آموزش عالی و استناددر زمینه پژوهش حاضر از دیدگاه پژوهشگران  لیفاتأت اعتبار نویسندگان و

مستندات وزارت علوم و... بوده است. این  و Elsevier, springerهای معتبر علمی مانند سایت این آثار در

و با انتخاب و بررسی  ،یند پژوهشاتعداد منابع براساس نیاز ما به اطالعات الزم و رفع ابهامات ضروری در فر

 :جستجو شدها واژهاین کلید

2. Purposeful  
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نوع 
ف نمونه

ردی
 

 مشخصات نمونه های نوشتاری

 ناشر مجری/پدیدآورنده سال عنوان  

و 
ه 

قال
م

ش
وه

پژ
 

4 
Review of Civic 

Engagement in Higher 
Education: Concepts and 

Practices 

2011 Barbara 
Jacoby 

A Journal of Service 
Learning & Civic 

Engagement 

5 
Social responsibility and 

engagement in higher 
education:Case of  

ASEAN 

2019 
Lorraine Pe 
Symaco & 
Meng Yew 

Tee 

International Journal of 
Educational 

Development 

6 
Community-Based 

Service Learning in the 
Engaged University 

2002 Hamner et al NURSING 
OUTLOOK 

7 
Civic Engagement in 

Higher Education 
 

2010 Glenn Bowen 
Center for Service 
LearningWestern 
arolina University 

Cullowhee 

8 
Review of Civic 
Engagement in 

Higher Education: 
cocepts and practices 

2011 
Barbara 

Jacoby and 
Associates 

Journal of Service 
Learning & Civic 

Engagement. 

9 
Th e scholarship of 

university-community 
engagement:Interrogating 

Boyer’s model 

2017 Mtawa et al 
International Journal of 

Educational 
Development 

ب
کتا

 
 

10 
Engaged scholarship 
civic responsibility in 

higher education 
 

2017 Sharon L. 
Burton 

IGI Global 
Language: English)) 

 شاپیرو .تی هارولد 2005 جامعه آموزش عالی و 11
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی

 2009 مسئولیت اجتماعی دانشگاه 12
بوک و  درک کی.

 همکاران

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
 اجتماعی

 1397 مسائل آموزش عالی ایران 13
ذاکرصالحی، 

 غالمرضا

 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
 اجتماعی وزارت علوم
 تحقیقات و فناروی

14 
)درآمدی  دانشگاه ایرانی

 شناسی آموزش عالی(برجامعه
1396 

ذاکرصالحی، 
 غالمرضا

 انتشارات سمت نو
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نوع 
ف نمونه

ردی
 

 مشخصات نمونه های نوشتاری

 ناشر مجری/پدیدآورنده سال عنوان  

15 
 علم در جامعه

 
 محمد وحیدی، 1388

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
 اجتماعی

 1برفی(نوع گلوله )از به روش هدفمند گیرینمونه نیز میدانی گفتاری و برای منابع
انجام ساختاریافته( مصاحبه )نیمه ،نظران آموزش عالیصاحب نفر از دوازدهبا  .بود

ترین ویژگی و مالک مهم .تا حد اشباع نظری ادامه یافت هاگردآوری داده و گرفت
 و و تجربه آکادمیکداشتن تخصص  ،ورود به مصاحبه برایکنندگان انتخاب مشارکت

( )در مورد ارتباط دانشگاه با جامعه و مسئولیت اجتماعی لیفاتی در حوزه آموزش عالیأت
نظران، صاحب رانیمتون مربوط به سخن ،هااین مصاحبه بر افزون در نظر گرفته شد.

ضبط یا  هاو مصاحبه. این متون بررسی شدآنان  هایالهقلیفات و مأدها و حتی تقن
یل تعهد لرفته است. بدیصورت پذ 11/6/98الی 10/5/98از ها. مصاحبهشدند رونویسی

، کد اختصاصی شوندهمصاحبهداری و برای هر دخو نام آنهاشوندگان، از ذکر به مصاحبه
 .است( 2مصاحبه با اعضای جدول ) ،های گفتاری این پژوهشنمونه. شدمنظور 
 

 پژوهش ( مسئولیت و تعداد اعضای نمونه گفتاری2جدول )
ف

ردی
 

 تخصص مسئولیت
شیوه 
 مصاحبه

کد اختصاصی 
 شوندگانمصاحبه

1 
پژوهش و  مؤسسهت علمی عضو هیئ

 ریزی آموزش عالیبرنامه
 (1) حضوری آموزش عالی

2 
پژوهش و  مؤسسهعلمی ت هیئ عضو

 آموزش عالی ریزیبرنامه
 (2) حضوری اقتصاد آمورش عالی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظران و پژوهشگران حوزه آموزش عالی کشور و استاد راهنما )که از صاحب با نظر نخستگیری، برای نمونه .1

نوان نمونه عألیفات آنان بهاساس تجارب پژوهشی و ت شوندگان بردر این حوزه هستند(، مصاحبه اثردارای چندین 

به تجارب فعالیت در زمینه پژوهش  کنندگان افراد بعدی را بنامشارکت ،فی شدند. سپس در فرایند مصاحبهمعر

   برای مصاحبه معرفی کردند.
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ف
ردی

 

 تخصص مسئولیت
شیوه 
 مصاحبه

کد اختصاصی 
 شوندگانمصاحبه

3 
پژوهش و  مؤسسهعلمی ت هیئ عضو

 آموزش عالی ریزیهبرنام
آموزش  ریزیبرنامه

 عالی
 (3) حضوری

4 
پژوهش و  مؤسسهعلمی ت هیئ عضو

 آموزش عالی ریزیبرنامه
مدیریت آموزش 

 عالی
 (4) حضوری

5 
پژوهش و  مؤسسهعلمی ت هیئ عضو

 آموزش عالی ریزیبرنامه
 (5) حضوری مدیریت آموزشی

6 
علمی پژوهشکده مطالعات ت هیئ عضو

 تماعیفرهنگی و اج

فلسفه 
آموزشی/آموزش 

 عالی
 (6) حضوری

7 
علمی پژوهشکده مطالعات ت هیئ عضو

 فرهنگی و اجتماعی
 (7) حضوری آموزش عالی

 علمی دانشگاه تهرانت هیئ عضو 8
 شناسیروان

 تربیتی/آموزش عالی
 (8) حضوری

9 
علمی پژوهشکده مطالعات ت هیئ عضو

 فرهنگی و اجتماعی
شناسی/آموزش انسان

 عالی
 (9) تلفنی

 ی برتر کشورهادانشگاهسای از رؤ 10
مدیریت 

آموزشی/آموزش 
 عالی

 (10) حضوری

 ی برتر کشورهادانشگاهسای از رؤ 11
آموزش  ریزیبرنامه

 عالی
 (11) حضوری

 ی برتر کشورهادانشگاهسای از رؤ 12
مدیریت 

آموزشی/آموزش 
 عالی

 (12) تلفنی

 
 .بود مصاحبهو  اسنادی کیفی مطالعه روشزمان شامل دو همپژوهش حاضر،  روش

با خبرگان ساختاریافته نیمه و مصاحبه مرور اسناداز روش عملی گردآوری داده برای 
از متون مختلف نوشتاری با استفاده  -1: این پژوهش یهاداده .استفاده شدآموزش عالی 

از متون گفتاری  -2 و محورجامعهو معانی دانشگاه  هااز مرور اسناد برای استخراج گزاره
  نظران آموزش عالی، گردآوری شدند.ساختاریافته با صاحببا استفاده از مصاحبه نیمه

 



 وزشیگیری و ارزشیابی آممطالعات اندازهفصلنامه  246

 

 :گرفت انجام زیراده از مراحل فمطالعه اسنادی با است تحلیل در
لی به واحدهای تحلی نوشتاریسازی: در این بخش مطالب مهم از منابع خالصه -1

 تلخیص شدند« ارتبع» عنوانبه
یان ب: مفهوم تصویری است که در قالب کلمات یا نماد استخراج مفاهیم کلیدی -2

 .شودمی
ابط میان بندی به خالصه کردن مفاهیم و آشکار کردن روبندی: فرایند مقولهمقوله -3

 (23 ،1393 )فلیک، شودمیآنها با مفاهیم مافوق اطالق 
 ، قالب مضامین استاسبهای تحلیل منیکی از روش زنی تحلیل مضموندر روش 

این روش فهرستی از مضامین  درکار گرفته شد. بدین ترتیب، ه که در این پژوهش ب
مراتب صورت سلسلهه را ب هادادهشناخته شده در ادبیات نظری یا استخراج شده از متن 

ی حاصل شده هاتحلیل داده حاضر پژوهش دربنابراین،  (.2004 ،1)کینگ دهدمینشان 
ی حاصل از هادادهمطالعه اسنادی و تحلیل با استفاده از هر سه روش  ه اسناداز مطالع
صورت  کیفیروش  با کدگذاریمان به صورت توأ امینمض تحلیلروش  اها بمصاحبه

ابتدا از  معانی کالن، تحلیل شدند. صورت مداومه ب هانوشته ،ربدین منظو گرفته است.
 هایهیبا بررسی ساختارهای خرد و کالن از الهای متنی از یکدیگر و سپس لفهؤطریق م

  .حلیل شده استتزمان ک رابطه متقابل و همیمختلف متنی در 
 

 اند:دهر را طی کریهای زگام هایافتهتحلیل  برایپژوهشگران 
، تهگرفانجام  های، نقدها و مصاحبهپژوهشمتون و ادبیات  تمامیجستجو در  -1

 ران؛یقوانین و مقرارت آموزش عالی ا
در  محورجامعهدانشگاه  در حوزهتحوالت  )بستر( مطالعه و بررسی متن و زمینه -2

 نظام آموزش عالی ایران؛
استخراج شده آنها با دیدگاه تفسیری  هایو شاخص هاتحلیل کیفی عبارت -3

 گرفتهانجام  گان آموزش عالیگیری از نظرات خبربا کنار هم نهادن آنها و بهرهوانتقادی 
 ؛است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
King. 1 
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بندی طبقه محوری()مضمون گفتمان در سه سطح هاداده نتایج تحلیل ،در نهایت -4
« گرابرونگفتمان » انمخالفگروه ، «گراگفتمان درون» انموافقگروه  :شد که شامل

  .ارائه شده است 3جدول که در  موافقان مشروطگفتمان و
 

 : شداعتبارسنجی  زیر ها در پژوهش حاضر به دو روشیافته
 های میدانیهای حاصل از مصاحبههای تحلیلی آثار مکتوب و یافتهلفیق یافتهت -1

 تنوع منابع( )استفاده از

 یپژوهش گروهگفتمان توسط  گانهبندی سهیید کدگذاری و طبقهأت -2
 

 پژوهش هاییافته
شناسایی  ،محورجامعهدر بهبود دانشگاه مؤثر  یهالفهؤمتالش شده است پژوهش این در 

 آموزش عالی خبرگاندیدگاه دانشگاه ایرانی از طراحی الگوی متناسب با و با شود 
 . نوآوری این مطالعه نیز در این جنبه است. شودشناسی و سنخ کشفمسئله  ،ایرانی
 واسنادی ) هااساس الگوی مفهومی حاصل از داده بر ی پژوهشهاتحلیل یافته 

وضعیت کنونی  هنده و ارتقایدتشکیلعوامل  ازلفه اصلی ؤم یازدهشامل  (مصاحبه
 هاسپس داده (.1)شکل شد ، طراحی و متناسب با بافتار آن در ایران محورجامعهشگاه ندا

گفتمان  ،ی(محورجامعه در ارتقایمؤثر )عوامل ان موافقگروه گفتمان  ،در سه سطح
تحقق  الزم برای طیشرا تمهید)و موافقان مشروط  انتقادی( کامالً )رویکردان مخالفگروه 
اقتصادی و فرهنگی مورد  سیاسی، اجتماعی، اساس ابعاد تاریخی، بر ی(محورجامعه

 .(3)جدول  تحلیل قرار گرفت
 

 هاتحلیل یافته
 حاکم وضعیتدر ایران براساس واقعیت و  محورجامعهدانشگاه به منظور بررسی مسئله 

 ظران آموزش عالی(نه با صاحبمطالعه اسناد مربوطه و مصاحب از حاصل هایداده)با 
تناسب با  شامل)اصلی  شاخص دهیاز در در ایران محورجامعهلگوی مفهومی دانشگاه ا

 ،عدالتتوسعه پذیری و پاسخگویی، توسعه تعامل و ارتباطات، مسئولیت ایران، بافتار
 ی، فرهنگ دانشگاهو فناروی پژوهش، توسعه اقتصادی و آموزش-توسعه دانش

، رهبری و مدیریت ،پذیرانعطاف ساختار نشگاه و آزادی علمی،گرا(، استقالل دا)برون
این  هاییافته(. 1 )شکلشد طراحی در قالب یک مدل  (وسعه پایدارتتوانمندسازی و 
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)آنچه  ذکر شده هایلفهسازی برای ارتقای مؤگر این است که در صورت زمینهنمدل بیا

مفاهیم ابعاد به . دشوهم میافر ردر کشو محورجامعه، امکان تحقق دانشگاه باید باشد(
 .است اشاره شدهدر ادامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ایران محورجامعهمدل مفهومی دانشگاه  (1) شکل

 
لحاظ ه )ب الزم بستر باید محورجامعهبرای ایجاد دانشگاه  :تناسب با بافتار ایران-1

در حال حاضر دانشگاه  فراهم شود.واقتصادی(  ، فرهنگیتاریخی، سیاسی، اجتماعی
دلیل فضای ه )ب و زمینه آن سازی نشدهمفهوم مابرای دانشگاهیان و جامعه  محورجامعه

دانشگاه برای  به اهمیت مسئله، بنا(. 2) فراهم نیست بسته مدیریت دولتی و مداخالت(
 اعی ومسئولیت اجتمگسترش گفتمان  ،سازینیاز به مفهومشدن در کشور  محورجامعه

 .و..(10و5) دارد و قوانین موجود هاغلبه بر رویه
وابستگی زیادی به  محورجامعهبرداشت از دانشگاه » :نوشتاریبا استناد به متون 

بافت و بستر کشوری دارد که آموزش عالی در آن شکل گرفته و در حال تکامل است. 
کشور ما، تحلیل در  محورجامعهلذا شایسته است پیرامون وضعیت تحقق دانشگاه 

 ..انتقادی مناسبی براساس واقعیات بافت تاریخی و اجتماعی آن کشور صورت پذیرد.
هنوز در نظام آموزش عالی ایران »کردند:  تأکید گان در مصاحبهکنندمشارکت (.2)

 توانمندسازی و
 توسعه پایدار

جامعه 
محور

 ی

استقالل 
 دانشگاهی

 تناسب با بافتار

 ایران

 پذیریمسئولیت

فرهنگ 
 دانشگاهی

 پذیریانعطاف مدیریت و رهبری
اقتصاد و 
 فناروی

آموزش، 
و  پژوهش
 دانش

 عدالت

 تعامل و ارتباط
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دلیل نداشتن بستر ه سازی نشده و بشدن دانشگاه دارای ابهام است و مفهوم محورجامعه
، در حال بوده دیریت وابسته به دولت و فضای سیاسی حاکم در دانشگاهلحاظ مه الزم ب

ولیت ئبرای کشور ما زود است و باید گفتمان مس محورجامعهحاضر توسعه دانشگاه 
 .(10و5) اجتماعی در آموزش عالی افزایش یابد...

 ،محورجامعهمهم دانشگاه  هایاز هدف :پذیری و پاسخگوییمسئولیت-2
ایده دانشگاه . 1(7، 5، 3) جامعه و درگیر شدن در حل مسائل آن است نیازپاسخگویی به 

متضمن آن  ( و2004 ،2است )کوک و همکاران مفهوم دانشگاه متعهد به جامعهه ب متعهد
سازی کیفیت زندگی جامعه و مردم )که غنی رود دراست که از دانشگاه انتظار می

 بلیم) داشته باشد مؤثر(، مشارکت فعال و کندمیدانشگاه با استفاده از منابع آنها فعالیت 
 (.2019 و همکاران،

 محورجامعهدانشگاه ترین اهداف یکی از مهم ...» :گانشوندبنابه اظهارات مصاحبه
 سائلدرحل م شدن با درگیر کردنکه  استآنان و متعهد به  نیاز جامعه ی بهپاسخگوی

گیر ودر ضمن، جامعه را هم در کندمی رائه، راهکارهایی برای رفع مشکالت اجامعه
به ی یخگوپاس برای به مسئولیت خود بناها دانشگاه .(5) کندمیحل مشکالت خود 
 اینکه ار داده تامورد ارزیابی مداوم قر رانیازهای محیط  بایدابتدا  ،نیازهای متنوع جامعه

 .«(7)...  بتواند پاسخگوی جامعه شود
وسعه تعامل با تشدن دانشگاه  محورجامعه برای توسعه تعامل و ارتباطات:-3

عال فه به ک تعامل نیاز به اکوسیستم باز دارداین وسعه تالبته جامعه نقش مهمی دارد؛ 
از  ؛(2) شودمیمنجر در عرصه اجتماعی و برداشته شدن موانع ها دانشگاهبیشتر  نشد

 -ان دانشگاهمی دیکو ارتباط نز تعاملنیازمند  محورجامعهشگاه نداتوسعه  ،سوی دیگر
ش یه افزاروند تعامل دانشگاه با جامعه روب ،اخیر هایدر دهه .(1) دولت و جامعه است

انی و... نوگرایی و رویارویی فعال با تحوالت جه بوده است. مواردی مانند نهادسازی،
ا جامعه بتعامل دانشگاه  هاکه این نقش شودمیدانشگاه تلقی  جدید هایازجمله نقش

عی و البته ضعف و قوت این تعامل به سطع توقع فعاالن اجتما داده است. رتقارا ا
 (.1396 ذاکرصالحی،) گرددمیبر گذاران جامعهسیاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاشوندهکد اختصاصی مصاحبه .1

Cooke. 2 
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دانشگاه مانند یک ارگانیزم زنده با محیط خود تعامل » :استناد به متون نوشتاری اب

ش بوده است. مواردی روند تعامل دانشگاه با جامعه روبه افزاب ،اخیر هایدارد. در دهه
که این نقش  شودمیجدیددانشگاه تلقی  هایمانند تحوالت جهانی و... از جمله نقش

مطالعات مختلف وجود تعامل  ،داده است... به هرحال تعامل دانشگاه با جامعه را ارتقا
 :کنندگان اظهار داشتندمشارکت (.13) «...ندادقرار د تأکیدجامعه را مورد  وبین دانشگاه 

دانشگاه یک نهاد اجتماعی است و باید در ارتباط مداوم با جامعه باشد تا بتواند  ...»
دانشگاه  یارتقاکرده و به آن واکنش نشان دهند. بنابراین، محیط را شناسایی  هایچالش
. دانشگاه برای افزایش میان دانشگاه با جامعه است عاملمستلزم توسعه ت محورجامعه

 دولت و جامعه است...-( و تعامل میان دانشگاه2) به اکوسیستم بازاین تعامل نیازمند 
(1.) 

 یشدن دانشگاه در ارتقا محورجامعه)اجتماعی و آموزشی(:  توسعه عدالت -4
 عثبا؛ زیرا داردتأثیراجتماعی )با هدف کاهش فقر و نابرابری(  عدالت آموزشی و

و با ارائه شود میامعه نشین جدرآمد و حاشیهافزایش دانش و آگاهی افراد کم
تواند زمینه دسترسی عموم جامعه را به دانش مورد میعمومی و رایگان  هایآموزش

مسئولیت اجتماعی  های( یکی از نقش2017) برتوننتایج پژوهش  (.6) نیاز تسهیل کند
 .نشان دادبرابر برای عموم جامعه(  های)ایجاد فرصت دانشگاه را اثبات عدالت اجتماعی

شدن دانشگاه،  محورجامعهازجمله اهداف »: ایهشوندمصاحبه هایاستناد به گفتهبا 
ن زمینه الزم مانند توسعه دالت با هدف کاهش نابرابری در جامعه وفراهم نموتوسعه عد

 نشین که امکانورافتاده و حاشیههای همگانی و.. برای آموزش به مناطق دآموزش
شده  نوشتاری تأکیددر منابع  .(6) «... ت را ندارنددسترسی به مراکز آموزشی و امکانا

موظف به رعایت خود را برای توسعه مسئولیت اجتماعی بایستی  هادانشگاه»: است
و با  دانشگاه باید محور توسعه عدالت و برابری باشد ازیر ؛دننمایعدالت اجتماعی 

 جامعه ایجاد کندجهت ایجاد مشارکت و همدلی در  را کاهش فاصله طبقاتی بستر الزم
... (9.) 

متعهد به جامعه بر نقش دانشگاه در دانشگاه  :دانش و پژوهش توسعه آموزش،-5
کوک و ) شودمیآگاهی و دانش اجتماعی  موجب ارتقای و داردتأکید تولید دانش 

نیازمند و  گذار استتأثیرو تحرک اجتماعی  در افزایش یادگیری فعال(، 2005 همکاران،
دانشگاه  (.9و5)است اری دانش و تجربیات بین دانشگاه و جامعه گذبه اشتراک

 (.2010 )بون وهمکاران، شودمی« دانشجوی شهروند فعال»موجب تربیت  محورجامعه
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 کنندهای یادگیری مداوم را دریافت میفرصت ،دانشجویان در محیط مبتنی بر جامعه
 ،، آموزش باید هدفمندمحورجامعهوسعه دانشگاه ت بنابراین برای. (2002 ر،نمها)

نیاز جامعه پاسخگوی یعنی ) باشد و دانش تولیدشده کاربردی محورمسئلهباید  پژوهش
 .د(نباش

مشارکت باید خدمات اجتماعی توسعه در ها دانشگاه»: استناد به متون نوشتاری اب
، کنندمشکالت جامعه استفاده  حل از دانش خود برای متخصصان باشند، داشته
ها و سپس انتقال اطالعات جدید حلبرای شناسایی راهو پژوهش  تحقیقگاهیان از دانش

اینکه دانشجویان را کند که دانشگاه بیش از میتأکید این مدل کار گیرند. ه ب به جامعه
ه بآنها را از طریق مشارکت مدنی و مسئولیت اجتماعی باید  کند، آماده برای استخدام

.. .»کردند:  تأکیداز مصاحبه شوندگان  .(6) ... یت کندتربشهروندان مسئول عنوان 
آگاهی جامعه موجب افزایش  یدانشگاه باید پیشران در تولید دانش باشد و با ارتقا

ی شدن دانشگاه، آموزش محورجامعهبرای توسعه ( 5) شود یادگیری و تحریک اجماعی
 (.9) ..«. محور باشدباید هدفمند و پژوهش نیز مسئله

صاد تمستلزم داشتن اق محورجامعه دانشگاهتوسعه : ه اقتصادی و فناوریتوسع-6
حقیقت،  در (12) استبنیان وکار دانشتوسعه کسب و (2، 1) منابع مالی متنوع ،باز

ها دانشگاهبسیاری از که البته  کنندنوآوری و توسعه اقتصادی را تسهیل می یمحورجامعه
منابع عمومی نایاب  ومین أمنابع مالی بیشتری را ت کهتعامل دارند نفعان ذیبا  بدین علت

های مجازی در توسعه فناوری همچنین، .(2019 بنوردس، میبل و) کنندتکمیل  نیزرا 
مانند ارائه آموزش  آموزش از راه دور ،هااطالعات و ارتباطات با هدف کاهش هزینه

دانشگاه نتیجه در .(9و7)است  مؤثر تسریع در انتقال اطالعات ،های بهداشتیتبمراق
منسجم و نوآورانه با توسعه  ،یکپارچه ایبه دنبال دستیابی به جامعه متعهد به جامعه
 .اقتصادی است

با هدف  به جامعه برای خدمت هادانشگاهبر ... امروزه فشار »: نوشتاریبه اسناد  بنا
های چالش رموفقیت بجهت تشدید شده است، و  «های اقتصادیولدم» دستیابی به

 «محوراقتصاد دانش»پیشرفته توسط  هایوریافنباید با تکیه بر  هادانشگاه، رقابتی
توسعه دانشگاه »: کردندتأکید کنندگان از مشارکت برخی (.8) ... پاسخگو باشند

( تا بتوانند با توسعه کسب 2) استنیازمند اقتصاد باز و منابع مالی متنوع  محورجامعه
 (.12) ..«. منابع درآمدی جدیدی را خلق نمایدو کارهای فناورانه، 
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تن فرهنگ منوط به داش محورجامعهدانشگاه  یاقارت: گرابرونفرهنگ دانشگاهی -7
 اخالقی و رعایت باورهای ،انسانی یهاارزش ی( ارتقا10، 8) گراسازمانی برون

باید ، ینهمچن (.7) است جامعه دراعتمادسازی  و امنیت و رفاه زندگیمین تأ ،فرهنگی
وهشگران پژ و استادانقوانین تشویقی وحمایتی از  و اعمال هاها و رویهنگرش در تغییر

و آموزش عالی ها دانشگاهمسئولیت اجتماعی در  بنابراین،. (11) این حوزه ترویج شود
نی با شهروندا به تربیت بایدهای فردی شود، بلکه تنها باید موجب افزایش مهارتنه

 .کمک کند واال نیزاصول اخالقی 
تواند سازمانی در دانشگاه میتغییرات درون» :شده استاشاره  نوشتاریدر منابع 

انشگاه، د فرهنگتغییر در بهبود بخشد. این تغییرات شامل را جامعه و روابط دانشگاه 
جامعه مسائل  در حل های مربوط به پژوهشگران درگیریژگیای باشد که وگونهبهباید 

انشگاه د»: ن کردندکنندگان بیامشارکت(. 6) ... ت ارزش تلقی شوندتحقیقادر انجام 
برای الزم  هایآگاهیبوده و گرانگ سازمانی برونجامعه باید دارای فرهبرای تعامل با 

 .(10) داشته باشدرا در جامعه  مختلف هایبین فرهنگ و اعتمادسازی هاترویج باور
قالل دانشگاهی به معنای وجود استقالل تاس :یاستقالل دانشگاهی و آزادی علم-8 

 موریت خاص در دانشگاه استأگیری برای ساختار داخلی و مو ظرفیت تصمیم
 داشتن آزادی علمی و محورجامعهوسعه دانشگاه ترو، برای (. از این2017 ،1)استرمن

 ماکو)سی اهمیت داردبسیارهای دموکراتیک توسعه ارزشو (10، 6، 4) استقالل آکادمیک
غلبه تفکر (. در مقابل 1396ترجمه مقیمی و شصتی، ؛ 2005)شاپیرو،  ؛2019 ،و تی

استقالل  مانع ازها دانشگاهو نفوذ دولت در امور  های سیاسیدخالت گروه ایدئولوژیک و
 (.8) و آزادی علمی شده است

به تضعیف مثارا بهشدن  محورجامعهنباید نیاز به  هادانشگاه»: به متون نوشتاری بنا
سنتی و استقالل خود تلقی نمایید، بلکه از طریق همین تغییرات نوین هست  هایارزش

 در دانشگاه آزادی و استقالل دموکراتیک شدن، سنتی از قبیل هایترین ارزشکه مهم
نداشتن  ،هرکشور یهادانشگاهترین چالش برای بزرگ ،از طرفی .(4) ... یابدترویج می

ما برای  یهادانشگاه لذا، .(10) ... الل برای ارتباط با جامعه استآزادی عمل و استق
. زیرا (4). .. دنانتقادگری دار شدن نیاز به استقالل آکادمیک، آزادی علمی و محورجامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Estermann. 1 
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الل ستقاتوسعه مانع از ...و  وابستگی به دولتفضای سیاسی حاکم در مدیریت دانشگاه، 
 (.8) ... است دهشو ارتباط آن با جامعه  یدانشگاه

اه به سرعت در حال امروزه نقش مسئولیت اجتماعی دانشگ: پذیرساختار انعطاف-9
ر کسازی درساختاوچابپذیری انعطافقابلیت در این شرایط،  تغییر و تحول است.

ایجاد ، ینبنابرا (13) ... بسیار اهمیت دارد جامعه با هدف پاسخگویی به نیاز دانشگاه
ضروری به در کشور محورجامعهدانشگاه  در ارتقایغیر متمرکز ذیر و پانعطافساختار 
  .(12) رسدنظر می
 آن، دائماً هاینقش اجتماعی دانشگاه و برنامه ،در حال حاضر»: نوشتاریبه منابع  بنا

مستمر و  هایباید توان رویارویی با چالش هادانشگاهاست.  به سرعت در حالت تغییر
تغییر در  بدین ترتیب، (.13) با این شرایط متغیر را داشته باشند پذیریقابلیت انعطاف

 (.12) ... باید مورد توجه باشد مراتب بین دانشگاه و جامعهسلسلهساختار و 
مدیریت حساس  داشتن شیوه رهبری و :حساس به جامعه رهبری و مدیریت-10

ر ددانشگاهیان سازی ومشارکت عمومی شفاف توجه به منافع عمومی،،(14)به جامعه 
اهمیت دارد  یمحورجامعه در ارتقای ریزیبرنامهو  )مدیریت مشارکتی( گیریتصمیم

(10). 
رهبری و  ،در دانشگاه محورجامعهبرای توسعه »: تاری و گفتاریشبه اسناد نو بنا

 حجیمدیریت باید حساس به جامعه باشد و منافع دیگران را نسبت به منافع خود تر
گیری با نموده و تصمیمساالری توجه در گزینش و انتخاب به شایسته (؛14.. ). بدهد

 («.10) ... نفعان انجام شودمشارکت ذی
های استراتژی به محورجامعهتوسعه دانشگاه  :و توسعه پایدار توانمندسازی-11

 .(2018 جاسمی و همکاران،) نیاز دارد سازی درجامعهو ظرفیت توانمندسازی
در  و جوامعها دانشگاه ینمهارت ب دانش و سازیتبادل مانندی رویکردهای مشارکت

« نرم» هایفعالیتطریق  ازتواند میدانشگاه متعهد به جامعه  .(9) استمؤثر  توسعه آن
خبره( موجب توانمندسازی سرمایه انسانی  آموختگاندانشتربیت و آموزش  ازجمله)

 در و سرمایه انسانی وزش جامعهآم ،در خلق دانش دانشگاهیاننقش بنابراین  بشود.
اصل مسئولیت ن یا ؛(2011 ؛1فیلپوت ؛2004 کوک،) است مؤثر توسعه پایداردستیابی به 
 .کندمیکمک جوامع  سالمت و رفاه دار،توسعه پای بهتضمین و را ها دانشگاهاجتماعی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Philpott. 1  
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 ،تی و ماکوی)س حفظ محیط زیست ،وکار دانش بنیاناشتغال پایدار و کسب مانند ایجاد

2019).  
های یادگیری فرصت ،مبتنی بر جامعه آموزشی محیط» :نوشتاریبا استناد به منابع 

 دکنیمرا تقویت  دانشجویان های ارتباطی میان فردی و تفکر انتقادیو مهارتمداوم 
در ارتقای ها دانشگاه»نظران آمورش عالی رو، بنابه دیدگاه صاحب. از این(5) «...

ای هزیرا مسئولیت اجتماعی وظیف ؛اندی خود در قبال جامعه مسئولمسئولیت اجتماع
المت سمحیطی و اقتصادی، توسعه پایدار، رداختن به نیازهای اجتماعی، زیستبرای پ

تولید دانش  ،هاباید فعاالنه به کشف فرصت هادانشگاه. مدیران است ..و رفاه جامعه و.
ه جامعو کار پایدار و توانمندسازی  ارزشمند، کسب هایجدید برای انجام فعالیت

 .(2و9) «بپردازند
ن دگاه صاحب نظرایو داز منابع نوشتاری و گفتاری  های حاصلاساس یافته بر

، وضعیت در ایران محورجامعهدانشگاه  ذکر شده برای تحقق هایلفهؤآموزش عالی، م
تقالل اس و حفظ یالزم )کاهش مداخالت دولت بسترهایسازی ه فراهمبمطلوبی ندارند و 

یر در یتغو  ...( اصلی در مدل هایلفهؤدیگر م وپاسخگویی  تعهد و، توسعه دانشگاهی
ه بیشتر این شرایط، گویای نیاز به توج .نیاز داردکالن آموزش عالی  هایگذاریسیاست

این ه ب یتوجهبیچراکه  ؛استکشور  یهادانشگاهی در محورجامعهاهمیت مسئوالن به 
 نظامناپذیری به جبران آسیب ودانشگاه از جامعه شده رابطه سسته شدن گعث مسئله با

این د در حال حاضر نیز شاه»(. 87، 1396 )ذاکرصالحی، کندمیآموزش عالی وارد 
ی آن در ناتوناو  ، فرسایش علمی(جامعه فاصله بین دانشگاه و)ها دانشگاهمسئله در 

 و...(.10) «هستیم و... نپاسخگویی به نیاز ذی نفعا
 

  در ایران محورجامعهدانشگاه نقد وارزیابی گفتمان 
فان موافقان، مخالگروه سه گفتمان  در رانیدر ا محورجامعهگفتمان دانشگاه ظهوردالیل 

و  اسنادی مطالعه حاصل استخراج از (3)جدول بندی شد. ، طبقهو موافقان مشروط
دانشگاه وضعیت ارزیابی نقد و »در خصوص  ن آموزش عالیامصاحبه با متخصص

گفتمان مخالف  در سه سطح گفتمان موافق،با کدگذاری که  است «در ایرانمحورجامعه
روش ارزیابی خبرگان در متون نوشتاری و  بندی شده است.مشروط تقسیمموافقان و 
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این ایده هنوز در ایران  ؛ زیرابوده است 1نگرارزیابی از نوع آینده بر اساس گفتاری
ترین مهم بدین ترتیب، پذیر شود.نگر امکاننشده است تا ارزیابی گذشتهاجرایی 
 ند از:اعبارت هر گفتمان هایمشخصه
وافق درسطح گفتمان اول م ؛(گرادرون) ارزیابی گروه موافقان :گفتمان اول -الف

: مان اول()گفت ترین مشخصهمهم در ایران بودند.محورجامعهایجاد و توسعه دانشگاه 
 قتصادیتوسعه ا ،پذیری و پاسخگویی به نیاز جامعه، توسعه تعامل و ارتباطاتیتمسئول

 ... و و توسعه پایدار
 محورجامعهترین شاخصه توسعه دانشگاه مهم»: به منابع نوشتاری و گفتاری بنا

حل  جهت درگیر شدن در پاسخگویی به نیاز جامعه، توسعه تعامل و ارتباط با محیط
 است ... و و توسعه پایدار سرمایه انسانی توانمندسازی ،اقتصاد باز(، داشتن 2) مسائل

(9). 
لف درسطح گفتمان دوم مخا ؛(گرابرون) ارزیابی گروه مخالفان :گفتمان دوم -ب

: تمان دوم()گف ترین مشخصهمهم در ایران بودند. محورجامعهایجاد و توسعه دانشگاه 
الت دولت و دخ ،استقالل دانشگاهینبود  ،محورجامعهآمیز بودن مفهوم دانشگاه ابهام
 .وابستگی اقتصادی، های سیاسیگروه

ما  یهادانشگاهی در محورجامعههنوز مفهوم »دیدگاه خبرگان آمورش عالی: از 
در حال  ما یهادانشگاه .(11) ... سازی نشدهمفهوم متناسب با بافتارآمیز است وابهام

سیاسی،  هایو دخالت گروه ساالریالل آکادمیک، دیوانعلت نداشتن استقه ب حاضر
 محورجامعهوابستگی مالی به دولت، نداشتن ظرفیت در جامعه و... شرایط الزم برای 

 (.1،3) «شدن را ندارد
ر الزم به شرط ایجاد بست ،(: در این سطحموافقان مشروطارزیابی ) گفتمان سوم -ج
 وسعه دانشت)گفتمان سوم(:  ترین مشخصهمهم .هستند دانشگاه شدن محورجامعهموافق 

امعه، ایجاد فضای باز و توسعه تعامل با ج، (محورایجاد جامعه دانش) و درک جامعه
 .تضعیف وابستگی به دولت، ایجاد منابع مالی جدید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، گیردمیاز تهیه برنامه انجام  پیش است که اوالً  طور که از نامش پیداست نوعی ارزیابینگر: همانارزیابی آینده. 1

که  کندمینگر مشخص ارزیابی آینده ،برای تعیین منطقی بودن یا حقانیت ایجاد برنامه صورت گیرد. بنابراین ثانیاً

نیز  پرسشمین آن را توجیه کند و به این أای برای حل یا تبرنامه  آیا مسئله و نیازی وجود دارد که حقانیت ایجاد

 .شودمیکه در صورت اجرا نشدن برنامه مورد بحث، جامعه با چه پیامدهای منفی مواجه  دهدمیپاسخ 
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تواند در می محورجامعهبه شرطی دانشگاه » :با استناد به منابع نوشتاری و گفتاری

عه جامورود به دا کند که به توسعه دانش و درک جامعه با هدف کشورمان توسعه پی
 محیط در زمینه الزم جهت ایجاد فضای بازباید  همچنین،(. 7) ... شود منجر محوردانش

نابع مالی و ایجاد م جامعه، عدم وابستگی به دولتبا تعامل و ارتباط گسترش دانشگاه و 
 .(12) «.. فراهم شود. مستقل و

 

 1«محورجامعهدانشگاه »های گفتمان یژگیو (3) جدول

 
: ارزیابی گفتمان اول

 گروه موافقان
 (گرادرون)

: ارزیابی گروه گفتمان دوم
 (گرابرون) مخالفان

موافقان ارزیابی ) گفتمان سوم
 مشروط(

اه 
شگ

دان
عه

جام
ور

مح
 

ران
ر ای

فتا
 با

 با
ب

اس
تن

 

ایجاد دانشگاه .1
در ایران  محورجامعه

برای ضرورتی 
گویی به پاسخ

نیازهای در حال تغییر 
 ؛محیط

گفتمان گسترش -
 ی درمحورجامعه

 نهادهای دانشگاهی
در محیط نوظهور  -

 هادانشگاه ادامه بقای
مشارکت  نیازمند

 دولت است وجامعه 
ولت و د-دانشگاه

 جامعه

 محورجامعه. مفهوم دانشگاه 1
 دارای ابهام است؛

ع نماامعه جمحور قرارگرفتن -
دانشگاه  آفرینیدانش از

جامعه باید دانشگاه را شود؛ می
محور فعالیت خود قرار دهد 

 نه دانشگاه جامعه را؛
طرفه تعامل یکبرقراری –

 ی ایران با جامعههادانشگاه
 ؛ و)نبود تعامل دوطرفه(

توانایی و دانش الزم  نداشتن
جامعه برای ارتباط با  در

 دانشگاه
ی هادانشگاهمشکل فعلی -

 هایزیرساخت کشور تکمیل
 محورجامعهنه آن است کیفی 

 شدن

و  باید پیشران جامعهها دانشگاه. 1
توسعه ) ؛باشند تقادهنده دانش الزمرا

 ؛2محور(جامعه دانش
)توسعه جامعه بر پایه مفهوم دانش و 

 دانش( هایفعالیت
و باور  هانگرش تغییرضرورت -

 تغییر قوانین و نفوذافراد ذی ،مدیران
 ؛و مقررات

ی محورمعهجامسئله توسعه گفتمان -
 جامعه؛ داتشگاهی وتوسط نخبگان 

دانشگاه باید مورد بازاندیشی و -
 ،انتقاد نخبگان دانشگاهی قرار بگیرد

ی را در خودش محورجامعهمسئله و
 بازتولید کند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است. پژوهشگران این  گرفتهانجام  نوشتاریها و منابع ( توسط خبرگان در مصاحبه1های جدول )ارزیابی داده .1

ها ارائه کارشناسی خود را مبتنی براین ارزیابیها در سه گروه مجزا، نقد بندی این ارزیابیمطالعه پس از طبقه

 اند.کرده

 
2. Khowledeg Society 
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: ارزیابی گفتمان اول

 گروه موافقان
 (گرادرون)

: ارزیابی گروه گفتمان دوم
 (گرابرون) مخالفان

موافقان ارزیابی ) گفتمان سوم
 مشروط(

اه 
شگ

دان
ی 

ماع
جت

ل ا
وام

ع
عه

جام
ور

مح
 

دانشگاه .2
، محورجامعه

پذیر و مسئولیت
یاز جامعه پاسخگوی ن

 ؛است
ه متعهد دانشگا-

 حل مسائل درگیر
 جامعه است

توجهی به مسئولیت بی .2
 ؛ها دانشگاه اجتماعی در

نداشتن توانایی الزم در -
 درگیر شدن در برایها دانشگاه

های بحران حل مسائل و
 زلزله و سیل، جامعه )مانند

 ...(؛
نهاد دانشگاهی تابع دولت و -

 قوانین آن بوده؛
دانشگاهی مات خد-

 پاسخگوی نیاز جامعه نیست

. توسعه گفتمان مسئولیت اجتماعی 2
 ؛هادانشگاهدر 

درگیرشدن در حل مسائل و -
 های جامعه؛بحران

 دانشگاه باید انتقادگر مسائل جامعه-
 ؛باشد دهنده راهکارارائه و

حاکمیت دولت  کاهش قدرت و-
 دردانشگاه

امعه ج ارائه خدمات مبتنی بر نیاز -
 نفعان()شنیدن صدای ذی

. دانشگاه 3
توسعه در محورجامعه

تعامل و ارتباط با 
 داردتأثیرجامعه 

 هاینقش تأثیر-
جدید دانشگاه در 

 افزابش تعامل با
 جامعه )مانند

 ی(زنهادسا

 نداشتن تعامل مستمر -3
 ؛نفعانبا ذی هادانشگاه

 اکوسیستم باز؛نداشتن  -
-اهل بین دانشگمتعا نبود-

 دولت و جامعه
)دیوار  ارتباطی وجود موانع-

میان دانشگاه فیزیکی و ذهنی( 
سویه مانند رابطه یک با جامعه؛

از باال به پایین دولت با 
 از )مداخله بیشتر دانشگاه

 ؛تعامل(
و اعتمادی بین دانشگاهیان بی-

 ؛گذارانسیاست
 گرایی و ناتوانی علمینخبه-

 محورجامعه. توسعه دانشگاه 3
داشتن -مستلزم تعامل با جامعه 

دوطرفه تعامل  ماننداکوسیستم باز؛ 
توسعه  دولت و جامعه؛-بین دانشگاه

 ؛یانارتباط افراد جامعه با دانشگاه
بزرگ  هایمشارکت دانشگاه در طرح

کار و  درک نیاز جدی بازار ملی؛
 ؛صنعت

و  دانشگاه باید به دل جامعه بیاید»
 «درکنار مردم باشد

 توسعه عدالت-4
)اجتماعی و آموزشی( 

 موجب ارتقای
ی در محورجامعه

 شودمیدانشگاه 

ی ایران عدالت هادانشگاه.در 4
اجتماعی و آموزشی الزم 

 در مواردی مانند: نیست؛اکم ح
امکانات نابرابر توزیع-

 ؛مورد نیازمناطق در
عدالت در  نکردن رعایت -

 استخدام افراد مورد نیاز؛
استاندارهای ها از کالس-

 فاصله دارد؛ آموزشی
به مناطق  یتوجهبی -

 )دورافتاده( نشینحاشیه

. توسعه عدالت اجتماعی و 4
 کاهش فقر و ه شرطآموزشی باید ب

 نابرابری در جامعه باشد؛
افزایش دانش و آگاهی افراد  -

نشین جامعه؛ درآمد و حاشیهکم
 هایبه آموزش آسان دسترسی

 جامعهسازی هآگا عمومی و رایگان؛
 ها وNgoاز طریق مشاوره با 

 نهادهای مردمی؛
و  استادانقوانین حمایتی و تشویق  -

 این حوزه پژوهشگران
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: ارزیابی گفتمان اول

 گروه موافقان
 (گرادرون)

: ارزیابی گروه گفتمان دوم
 (گرابرون) مخالفان

موافقان ارزیابی ) گفتمان سوم
 مشروط(

ش،
دان

ه 
سع

تو
 

ش
وه

 پژ
 و

ش
وز

آم
 

 برای ارتقای -5
 محورجامعهدانشگاه 

توسعه دانش، آموزش 
گذار تأثیرو پژوهش 

 است

به موجب . دانش تولید شده 5
شده؛ افزایش دانش اجتماعی ن

توسعه  بر دانشنداشتن  تأثیر
 اجتماعی؛

 نیازی جامعه به دانش؛بی-
 ای شدن دانشتوده

 هاین یافتهکاربردی نبود-
 ؛علمی

کاهش مشروعیت علمی  -
 دانشگاه و نخبگان

 نظام ارزشیابی مستمر بدون -
 عملکردها؛ از

کیفیت خدمات پایین بودن  -
 دانشگاهی

هش مبتنی بر نیاز جامعه پژو-
 ستنی

 اب ناسازگاری و کاریمحافظه-
آموزش  درشدن  دموکراتیک

 عالی
شدن دانشگاه در  محورجامعه-

دانش افزایی ازایران مانع 
 .شودمی

 . آموزش باید هدفمند باشد؛5
 ؛«دانشجوی شهروند فعال»تربیت -

تحرک  تولید دانش،افزایش -
 ؛اجتماعی و یادگیری فعال

ت اری دانش و تجربیاگذاشتراک -
 سازی(؛)تبادل بین دانشگاه و جامعه

پیوند کالس با جامعه )انتقال دانش -
 محلی(؛

توسعه رفتار  توسعه سرمایه انسانی؛-
 اجتماعی؛

 ارائه کیفیت خدمات؛ ارتقای-
عملی به دانشجویان در  هایآموزش

منظور درک نیاز  )به سطح جامعه
 ؛کار( بازار

های بهداشتی به تآموزش مراقب-
میان  هایتوسعه دوره جامعه؛

 محورتوسعه پژوهش مسئله.؛ ایرشته

ف
طا

اتع
ار 

خت
سا

ی
ر 

ذی
پ

-
ت

دری
و م

ی 
هبر

ر
 

 رداشتن ساختا-6
انعطاف پذیری در 
توسعه دانشگاه 

 تأثیر محورجامعه
 ددار
 
 

دارای ساختار  هادانشگاه-6
 متمرکز هستند؛

ذی نفعان حق دخالت در -
 د؛نگیری ندارتصمیم

رنامه درسی از یک بتدوین -
پیش تعیین شده برای همه 

توجهی به رشد فراگیران؛ بی
استعدادهای متنوع افراد 

جامعه  به نیاز یتوجهبی)
 محلی(؛

حاکم بودن بروکراسی و -
؛ هانامهوابسته بودن به آیین

سوزی و کاهش کارایی فرصت
 سرمایه انسانی

پذیری و افزایش انعطاف- 6
 ؛ گاهسازی در ساختار دانشچابک

 تغییرات محیطی و درک نیاز-
 ؛پذیری()انطباق

 تمرکززدایی در ساختار دانشگاه؛-
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: ارزیابی گفتمان اول

 گروه موافقان
 (گرادرون)

: ارزیابی گروه گفتمان دوم
 (گرابرون) مخالفان

موافقان ارزیابی ) گفتمان سوم
 مشروط(

 محورجامعهبرای - 7
شدن دانشگاه، شیوه 

 مدیریت رهبری و
 (حساس به جامعه)

 دارد تأثیر

نظام نبود مدیریت قوی در  -7
 ؛آموزش عالی

های گروه ودخالت دولت  -
 سیاسی در مدیریت دانشگاه و

تخاب مدیران به منظور حفظ ان
)توجه به منافع  منافع شخصی

 ؛شخصی(
بدون توجه  استادانجذب - -

 ؛مداخله خارجی( )با قواعدبه 
نامه ارتقای اصولی نبودن آیین
 ؛استادان

و مشارکت  یتشفاف نبود -
 عمومی

 بایددانشگاه مدیریت و رهبری  -7
 ؛باشدحساس به جامعه 

قای جذب و ارن انتخاب مدیران،-
اساس شایستگی باشد نه  بر استادان

 با دخالت عوامل داخلی و خارجی؛
مراتبی در لسلهپرهیز از الگوهای س -

 ؛نظام مدیریت علمی
 موراره داا دانشگاهیان در مشارکت-

 ؛(مشارکتی گیریتصمیم)
 ؛ها دانشگاه شدن گراماموریت-

 ای؛منطقه مدیریت
گذاری کالن تغییر در سیاست-

 ش عالیآموز

ی 
اه

شگ
دان

ل 
قال

ست
ا

 و
می

 عل
ی

زاد
آ

 

شدن  محورجامعه-8
دانشگاه مستلزم 

 داشتن آزادی علمی و
استقالل آکادمیک 

 .است

نداشتن آزادی بیان در -8
محدودیت در دانشگاه؛ 
؛ نداشتن حق پژوهش

 مسائل جامعه(؛از ) انتقادگری
 گری دولت بر دانشگاه؛سلطه-

 ریزیبرنامهدر  نکردن دخالت
گذاری آموزش استو سی

 عالی؛
گرایی و نگاه ابزاری مدرک -

 ؛ها دانشگاهبه 
هویت  نگرفتن شکل -

 ؛دانشگاهی در ایران

های دموکراتیک در توسعه ارزش-8
 دانشگاه؛

داشتن فضای باز برای گفتگو و -
همکاری؛ حمایت از منتقدان نخبه 
دانشگاهی؛ دادن آزادی علمی به 

معه؛ در حل مسائل جا پژوهشگران
 های سیاسیگروه نکردن دخالت

)داخلی و خارجی( و کاهش قدرت 
 ؛نفوذ دولت در امور دانشگاه

-افزایی بین دانشگاههم فکری وهم -
 دولت و جامعه

دار
پای

ه 
سع

تو
 

زی
سا

ند
انم

تو
و 

 

دانشگاه  ارتقای -9
 در محورجامعه

دستیابی به توسعه 
 پایدار اهمیت دارد.

فضای  نبود اقتصاد باز و-9
 باز؛

 گرایی؛کمیت -
ای نهادهای توسعه توده -

 دانشگاهی؛
توسعه نامتوازن ابعاد کیفی و  -

 کمی خدمات؛
به نیازهای  یتوجهبی-

 اجتماعی و رفاه جامعه؛

دانشگاهیان و مؤثر  تأثیر-9
 توسعه پایدار؛ پژوهشگران در

توسعه کارآفرینی؛ ایجاد اشتغال -
ه ؛ توسعآموختگاندانشپایدار برای 
 وکار دانش بنیانکسب

کیفیت خدمات؛ تولید دانش ارتقای -
 فرارشته ای

 به نیازهای اجتماعی، توجه
 محیطی و اقتصادیزیست
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: ارزیابی گفتمان اول

 گروه موافقان
 (گرادرون)

: ارزیابی گروه گفتمان دوم
 (گرابرون) مخالفان

موافقان ارزیابی ) گفتمان سوم
 مشروط(

وسعه دانشگاه ت -10
مستلزم  محورجامعه

توانمندسازی و ایجاد 
 ظرفیت است.

 آموختگاننشداافزایش -10
 مهارت؛ بدونو  بیکار

ندادن به آموزش  بها-
 اجتماعی؛های مهارت

های حل نداشتن مهارت-
 مسائل و انتقادگری؛

یل دانش و تما نکاالیی شد-
 بازار هایبه ارزش

بزاری به دانشجویان؛ انگاه -
 انگیره یادگیری نداشتن

)علمی(  پیفرسایش و آنترو-
 هادانشگاهدر 

از نکردن حمایت  -
 نخبگان پردازان وایده

نیازی جامعه به کسب بی -
 گاهیآ دانش و

 هاین یافتهکاربردی نبود-
رغم )علی علمی برای کشور

جایگاه علمی ایران در  ارتقای
 جهان(

سازی ظرفیت توانمندی و ارتقای-10
 جوامع؛ در

مشروعیت علمی؛ قدرت  ایجاد-
 پذیری؛رقابت

موزش عملی به دانشجویان در آ-
)به منظور درک نیاز  سطح جامعه

 کار(؛ بازار
ی زندگی در جامعه هابهبود مهارت -

 محلی؛
ین های ارتباطی بمهارت ارتقای -

یادگیری تیمی، توانایی حل  فردی،
نگری، دهآین مسئله، تفکر انتقادی؛

 افزایش پویایی و نشاط علمی؛
 هاییفی انجمنکتقویت کمی و -

عنوان حلقه واسطه نخبگان ه)ب علمی
 و جامعه(

محور شود جامعه باید دانش -
 محور(دانش )ارتقای جامعه

ی
ور

فنا
و 

ی 
صاد

 اقت
مل

عوا
 

دانشگاه  -11
در  محورجامعه

مؤثر توسعه اقتصادی 
)اقتصاد  است

 محور(دانش

منابع مالی متنوع؛  نبود-11
نداشتن استقالل مالی و 

وابستگی شدید آموزش عالی 
 به دولت؛

نامطلوب بحران  تأثیر-
اقتصادی حاکم در جامعه بر 
کاهش کارایی و عملکرد 

 گاهدانش

توسعه اقتصاد باز؛ ایجاد منابع  -11
 مالی متنوع؛

کاهش وابستگی مالی به دولت -
 )استقالل مالی(؛

سازی در آموزش افزایش خصوصی -
 عالی؛

بنیان؛ وکار دانشتوسعه کسب -
کارآفرینی؛ حفظ  هایحمایت از طرح

 محیط زیست، منابع آب و انرژی؛

 فناوری در ارتقای-
 رمحوجامعهدانشگاه 

 نفش مهمی دارد؛

فناوری در  نیافتن توسعه -
 آموزش عالی؛

پایین بودن کیفیت -
 های مجازی؛آموزش

توجهی به فناوری و بی-
های آموزش نوآوری در روش

 و پژوهش
یکپارچه  هاینبود سیستم-

 اطالعاتی؛
 هایکتابخانه نیافتن توسعه -

 الکترونیکی

توسعه فناوری اطالعات و  -
 ارتباطات؛

)با  مجازی هایوسعه آموزشت-
تسریع در  و هاکاهش هزینه هدف

 ؛ (انتقال اطالعات
سازی بین نهادها و توسعه شبکه-

نفعان؛ تباط با ذیها؛ توسعه ارسازمان
 افزایش نوآوری و خالقیت؛

زایشی  هایتوسعه فناوری شرکت -
 )تبدیل فناوری به ثروت(
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: ارزیابی گفتمان اول

 گروه موافقان
 (گرادرون)

: ارزیابی گروه گفتمان دوم
 (گرابرون) مخالفان

موافقان ارزیابی ) گفتمان سوم
 مشروط(

گی
رهن

ل ف
وام

ع
 

توسعه دانشگاه  -11
 نیازمند حورمجامعه

دانشگاهی فرهنگ 
 ؛ است گرابرون

 حاکم بودن فرهنگ.10
 بروکراتیک دانشگاهی

های اخالقی در کاهش ارزش-
 جامعه دانشگاهی

 هافرهنگاعتنایی به خردهبی -
 به سالمت جامعه؛ یتوجهبی-
 ؛و پویا نبود فضای با نشاط-

 اعتماد؛ امنیت وکاهش 
 کاهش میزان اعتقادات جامعه

به باورهای  ئل فرهنگیبه مسا
اخالقی مانند تعهد، صداقت و 

 داری و...امانت
 
 

های انسانی، حترام به ارزشا -10
رفاه  ،مین امنیتحفظ حقوق بشر، تأ

، اعتمادسازی؛ ایجاد و سالمت جامعه
؛ تقویت سالم جامعهو فضای با نشاط 

 و هانگرش تغییردرروحیه همکاری، 
 اداناست وحمایت از، ؛ تشویقهارویه

 ؛و پژوهشگران )متعهد به جامعه(
پذیری علمی توجه به جامعه-

 های دموکراتیکارزش دانشجویان؛
 علمی تفکیک بین هنجارهای محیط-

 و محیط عمومی
تقویت همگرایی در -

و عموم  دانشگاهی هایفرهنگخرده
 ()احترام به عقاید همدیگر جامعه

 
  در ایران محورجامعهدانشگاه  نیافتن دالیل تحقق

که  استران یدر ا محورجامعهظهور دانشگاه مانع از دالیل متعددی  ،ر اساس نتایجب
 :ند ازاعبارت هاترین آنمهم

سیس نهاد دانشگاهی وآموزش عالی در أپیشینه درخشان تا وجود ب :یسابقه تاریخ-
نتیجه  درهی نهاد دانشگا معاصر دوره اما در، 1از آن پسایران از دوران پیش از اسالم و 

 ،به پیشینهبا توجه . (7و1) شکل گرفتدرایران غرب جوامع الگوبرداری صوری از 
با محیط خود  ، هموارهمانند یک ارگانیزم زنده وجود آمده وه دانشگاه در درون جامعه ب

و وظیفه آن توسعه  بوده محورجامعههمان اوایل  از دانشگاه بنابراین داشته است،تعامل 
ر انشگاه ددولی  .(9) های درون دانشگاهی بوده استتابع ارزش روری وپنخبه ،علم

ای نظام حرفه و هنجاری قوی هایریشه بدون و وجود آمده ازآغاز درون دولت ب ایران
سازد، درونی دانشگاه که هویت آن را می ، به همین دلیل از کارکردهایزا بوده استدرون

مسئولیت اجتماعی  نگسترش گفتما ،های اخیرسال در رسدبه نظر می. (8) غافل ماندیم
گیری دانشگاه شکل ،دلیل پاسخگویی به نیاز جامعهه ب کشور یهادانشگاه در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دزفول در شمال  )واقع در شاپورسیس دانشگاه جندیأت ازجمله سابقه تاریخی درخشان آمورش عالی در ایران، . 1

 ی در جهان بوده است.عمل های علمی واز نخستین دانشگاه دانشگاه تاریخ ایران و نخستینعنوان هخوزستان( ب
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بدین  .گرفته استقرار  دانشگاهیانبیشتر مورد توجه  )دانشگاه نسل چهارم( محورجامعه
د که ظاهرا ی در دانشگاه آماده بشومحورجامعهباید فضای عمومی برای  نخست ،منظور

 ، استادان و)دانشجویان ران آنگشکل گرفته است ولی هنوز کنش تا حدودی ضافاین 
نظران آموزش برخی صاحب حتی به نظر .(9) مدیران( نسبت به این موضوع جبهه دارند

ه ب زیرا،؛ (6،8، 1،5،2) است آمیزابهامدر ایران  محورجامعهالح دانشگاه طعالی هنوز اص
. به علت اینکه (3) ای در نظام آموزش عالی حاکم استی فضای بستهعلت اراده دولت

توانایی و دانش کارکردهای دانشگاه با جامعه تناسب ندارد، در حال حاضر  در کشور
به هدف اصلی دانشگاه مانع ازدستیابی  یلدالاین ، شدن را ندارد محورجامعهالزم برای 

محور جامعه باید دانش ،در ایران محورمعهجاتحقق دانشگاه  برای. شودمی)تولید علم( 
هنوز  که دهدمی نشان هااین دیدگاه .(5) دا کندیشود تا دانشگاه بتواند بر آن ورود پ

درواقع از پاسخگویی به  و دنشدن را ندار محورجامعهالزم برای  زمینهما  هایدانشگاه
  .نداهنیاز جامعه غافل شد

 ری و آموزشی، فضادادلیل ساختار متمرکز ا هیران بدر اها دانشگاه: ساختارسیاسی-
در آموزش عالی فراهم  سیاسی هایو گروه برای دخالت و اعمال قدرت دولت را

برای حفظ منافع و قدرت خودشان در مسائل  کنندمیتالش  و این گروها اندکرده
جذب و  اب مدیران دانشگاهی،)مانند مداخله در انتخ شندباداشته  ینقش آموزش عالی

 .(2) ...(آموزش و عدالتی و نابرابری درامر، بیاندااست ارتقای
و وابستگی شدید  کشور هایدانشگاه کنونیساختار اقتصادی : عوامل اقتصادی-

باعث شده که  کافی ازجمله درآمدهای اختصاصیناجذب منابع  ،یدولتمنابع مالی به 
ها دانشگاهار دخالت و پاسخگویی از به دلیل حمایت مالی از آموزش عالی، انتظ هادولت

منابع مالی متنوع  نبودو  نداشتن فضای اقتصاد باز ،از سوی دیگر .(1)دنرا داشته باش
ساختار . این شدن ندارند مستقل برایوابستگی دانشگاه را به دولت بیشتر کرده و تمایلی 

 تز جامعه شده اسدر پاسخگویی به نیا و اختیار عمل از استقالل دانشگاهیمانع  ،بسته
(2.) 

: جامعه ما از ابتدا با ساختارهای نظارتی انطباق یافته اجتماعی جامعه ایران اوضاع-
نظر ه ب (.1396 )شرفی، تدانشگاهی نیز چنین وضعی حاکم اس هایاست. در نظام

که در تعامل دانشگاه با جامعه در ایران مقاومت برخی از این ساختارها  ،علمی خبرگان
 -2آموزش عالی و مدیریت دانشگاهی؛  خواهی برو تمامغلبه سیاست  -1 :کنندمی

نداشتن تنوع  -3 آموزش عالی؛ گذاریگرا در سیاستدیدگاه سنتی و دولتحاکم بودن 
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ها و Ngoی و غیردولتی، ضعف بخش خصوص -3ها؛ منابع مالی و اعتباری دانشگاه
ضعف  -4لم و دانش نوین؛ عیادگیری ویژه در عرصه هنهادهای مدنی در کشور ب

این فضای غلبه که درواقع  هستندو...  نهادهای دانشگاهی در پاسخگویی به جامعه
 ،در وضعیت کنونی رواز این .به جامعه شده استدانشگاه مانع ورود  متمرکز
 ی(محورجامعه نیافتن تحققاین یعنی ) ندپاسخگوی نیاز جامعه نیست کشور هایدانشگاه

(11). 
 کاری و ناسازگاری بامحافظه حاکم شدن فرهنگ بروکراتیک و :فرهنگیعوامل -

عنوان هفرهنگی ب هاینهاد رای؛ زروندهای دموکراتیک در آموزش عالی ایران مشهود است
بین هنجارهای خاص  و دنیک گروه متخصص قدرت فرهنگی دانشگاه را در اختیار دار

 این نوع نگرش و بنابراین، .محیط علمی با جامعه عمومی تفکیک قائل نیستند
تعامل  و درمسائل فرهنگی گذاران به کارآمدی دانشگاهدانشگاهیان وسیاست یاعتمادبی

 حیذاکرصال .(67 ،1396 ،)ذاکرصالحی رساندآسیب می هدفمند آن با جامعه و دولت
بستر اصلی راهکارها را توجه به تغییرات فرهنگی، همگانی کردن فرهنگ  ،(104 ،1396)

 .داندمی باجامعه ارزشی مشترک هایرتقای چارچوبدر دانشگاه ضمن حفظ امی عل
راه  دانشگاه هستند که یهایارزش ،های مناسب در محیطارزش ،کرده استتأکید  یو

 .«دنکنمیمتمرکز به هدف و آفریننده هدایت  پراعتماد، به سمت فرهنگ خودکفا،
قدر نزدیک است که لم و جهان معنا آنپیوند میان جهان ع»توان گفت که می طوریهب

 یاین در حالی است که ارتقا«. فعلیت بخشیدن به یکی مستلزم پرداختن به دیگری است
 طوربنابراین، همان. های اخالقی و انسانی نشده استی بر توسعه ارزشتأثیرعلمی افراد 

علم و فناوری که  کندمیکیفیت جامعه ما را هنجارهای اخالقی تعیین  شده،تأکید که 
، 1396؛ ترجمه مقیمی و شصتی، 2005شاپیرو، ) خواستار بازتاب دادن آنهاست اًتحقیق

86). 
 

 گیریبحث و نتیجه

توانایی  دهدمیکه میزان پیشرفت کشورها را نشان  یهایترین شاخصامروزه از مهم
مناسب بین باید رابطه  این امراست. برای انجام جامعه نیاز دانشگاه در پاسخگویی به 

یعنی دولت، صنعت و دانشگاه وجود داشته  ما نوآوری در کشور علم و اجزای اصلی
و ارائه  محورجامعهتحقق دانشگاه انتقادی پژوهش حاضر بررسی هدف بنابراین  .باشد

 عمدتاً  ،پژوهشی هایافتهی. استدر کشور  محورجامعه توسعه دانشگاه برایالگویی 
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در  محورجامعهگیری دانشگاه شکل ساختاری متعدد در ی وبیرون موانع وجود بیانگر
  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. یاسی،س لحاظ تاریخی،ه بایران 

 ،است شده تأکیدهویت دانشگاهی  فتنگرنبه شکل دانشگاه ایرانی در سابقه تاریخی 
دانشگاه » ، مبنی بر اینکههمخوانی دارد (69 ،1396) ذاکرصالحی پژوهشاین یافته با 
ای ناقص هاید رایج دانشگاهی از هر الگوی سازاصر هویتنل ضعف عیایرانی به دل

اینکه از دالیل ه وجه بتبا  .«الگویی استمثابه بیگرفته است و این چندالگویی به
پژوهش  یهایافته مختلف و در هایپژوهشادبیات پژوهش و  ، دربیرونیمداخالت 

ر مداخالت و اعمال یثأاین است که ت دهندهنشانو  سخن به میان آمده ارهاحاضر ب
این موضوع  .از دالیل دیگر است مراتب بیشتردر آموزش عالی کشور بهقدرت دولت 

 شرقی (،1396) خلیلی و همکاران (،1396) ، خورسندی طاسکوهپژوهش هایبا یافته
 مطابقت دارد. (1397) ذاکرصالحی و (1397)

نشگاه در ایران طی بیش از یک سده اخیر در قالب نظام آموزش عالی و نهاد دا
. وابستگی شودمیدولت شکل گرفته و همچنان مدیریت و کنترل  هایو سیاست هابرنامه

 تأثیرشدت تحت تولید دانش علمی را به به دولت، کارویژه اصلی این نهاد، یعنی
عالوه، است. به کردهوبیش مختل بروکراتیک قرار داده و کم هایمالحظات و اولویت

 هویژ، بهمردانسیاسی دولت هایجهتگیری پایداریپی در پی سیاسی و نا هایثباتیبی
 محورجامعه همسئله دانشگا ،رواین شدت یافته است. از هاد دهه اخیر، این آسیبنطی چ

در حال حاضر نیز با افزایش سرعت تغییرات در ایران روندی پرفراز و نشیب داشته و 
و فرسایش علمی در دانشگاه و  پایین علت کیفیته )بها دانشگاه ها،در نیاز و تنوع

مل و بازاندیشی أنیازمند ت این روند، تداومو  نبوده ی جامعهپاسخگو دانشگاهیان(
 .است نظام آموزش عالی کشور ی درمحورجامعهدر خصوص اهمیت تحقق  مسئوالن

های اثربخشی اندک فعالیت -1از:  اندبرخی ازپیامدهای ادامه وضعیت موجود عبارت
حل  -3نشینی؛ گرایی و خصلت برج عاجروحیه نخبهاستمرار  -2؛ ها دانشگاهعلمی 
از دست رفتن تدریجی پرستیژ و  -3ی؛ ماندگی در فناورمسائل علمی و عقبنشدن 

تکرار  -5دوران گذار از توسعه نیافتگی؛  خیر درتأ -4 علمی؛ هایمشروعیت نهاد
 .گذاری اجتماعیسیاست خطاهای

دیدگاه از  محورجامعهدانشگاه مفهومی حاصل از الگوی  هایافتهیهمچنین در  
تناسب با بافتار : شامل ،است لفهؤده میازشامل ، این الگو نظران آموزش عالیصاحب

آموزش و  ، توسعه دانش،اتپذیری و پاسخگویی، تعامل و ارتباطولیتئایران، مس
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وسعه اقتصادی و فناوری، ت الت )اجتماعی و آموزشی(،عد پژوهش، ارتقای
علمی، رهبری  گرا، استقالل دانشگاهی و آزادیبرون پذیری، فرهنگ دانشگاهیانعطاف

مؤثر عنوان عوامل هب هالفهؤ. هر یک از این ممدیریت، توانمندسازی و توسعه پایدار و
( 2017) برتون هاییافته با داین موارشده است. تأکید  محورجامعهشگاه ندا در ارتقای
ابعاد  که برهمخوانی دارد  «مسئولیت اجتماعی دانشگاه متعهد به جامعه» درپژوهش

دیگر  داشتند.تأکید تعالی آموزش عدالت اجتماعی، افزایش فرصت اقتصادی و  توسعه
 مکارانه کوک و ،(2017) ن(، جاسمی و همکارا2017) از جمله جکسون هاپژوهش

 پذیری جامعهمسئولیت ،را افزایش توانمندیه جامعه ب دانشگاه متعهددف که ه (2004)
 و بندر( 2010) بون ،(2017) کارن و همکاران هاییافتهبا همچنین  ،اندتلقی کرده

مانند ساختار در دیگر ابعاد  مطابقت دارد. دانشگاهی توسعه مولفه فرهنگ در (2008)
 ،(2018)ن ورینگتافو  یوالند (،2016) لنویکگ و سونیج هایپذیر و... با یافتهانعطاف

 همکاران (، بوک و1396ترجمه مقیمی و شصتی، ؛ 2005) (، شاپیرو2019) و تی ماکویس
 .( همخوانی دارد1397و  1396) ذاکرصالحی ( و1396و همکاران،  ؛ ترجمه امیر2009)

پاسخگویی و  نرایدر ا محورجامعهدر توسعه دانشگاه  هالفهؤاز م بنابراین، هر یک
  نفش بسزایی داشته باشد. تواندمی جامعه محلی هدانشگاه ب

به نیروی فکری خالق و مشارکت  محیط نوظهوراین ر دها دانشگاه ،در حال حاضر 
از بقا و زندگی همواره  یبخش مهم جامعه برای ادامه دادن به تصوراتشان از آنها همانند

هرکشور، قرار  هایدانشگاهترین چالش برای زرگب سویی،در حال تغییر نیاز دارند. از 
پیش  های، در دههبنابراین؛ استگرفتن درمحدودیت و نداشتن آزادی عمل و استقالل 

پذیری، رهبری و مدیریت تغییرات، همان سازگاری و انطباق نیرو و انرژی الزم، ،رو
گیرد ه قرار ی هستند که باید برای تداوم آموزش عالی شایسته مورد توجهایارزش

 .(72، 1396؛ ترجمه مقیمی و شصتی، 2005)شاپیرو، 

ساالری دولتی، وانمشکل اصلی در نظام آموزش عالی ایران این است که نوعی دی
، هاکننده سیاسترویکردهای سنتی در آن حاکم است که تعیین و یاقتصادوابستگی 

اش ناکارآمد شدن دانشگاه ، ساختار و فضای دانشگاه در ایران شده و نتیجههابرنامه
 . دانشگاه در این فضای بستهایرانی و بازماندن آن از پویایی الزم آکادمیک بوده است

( هرچند که در 1) مرزهای دانش را گسترش نخواهد داد هرگز، )نبود اکوسیستم باز(
 پزشکی و مهندسیعلوم  هایرشته )مانند در مواردی هادانشگاهتوسعه  ،های اخیرسال

بنیان و دانش هایی و شرکترزدایی، رشد فناوموجب توسعه کشور، محرومیت .(..
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دانش و کاهش  ای شدنتودهدالیل ه ب) در بیشتر موارد لیآفرینی شده ورتوسعه کا

 توسعه فقط کمی بوده و ،آزاد وغیر دولتی  هایدانشگاهویژه در هب (...مشروعیت علمی
توجهی بی ،هادانشگاهدر  محورجامعهث از دانشگاه بح اما، (.9) نددارن راحداقل کیفیت 

بلکه تعهد به جامعه و  ،ش( یا محور قرار دادن جامعه نیستن)تولید دا به کارویژه اصلی
 است جامعه آینده هایکنونی و فرصت هایشناسایی چالش ،لئدرگیر شدن در حل مسا

وند بین کالس یامکان پ ،بر ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی برای دانشگاه افزونکه 
این  .سازدرا فراهم میعلمی های آموزش دوره بابا جامعه و تبادل دانش و تجربیات 

تربیت ابتکاری برای ایجاد مسئولیت مدنی در میان دانشجویان با هدف تواند میاقدام 
 پژوهش هاییید یافتهأ. در تشودجامعه افزایش درک  وپذیر و فعال شهروندان مسئولیت

، داشتند(تأکید ن آموزش عالی بر آن امتخصص بیشتر)که  همسویی با مطالب اشاره شده و
 داشتنن ،یمحورجامعه نیافتن در تحقق ایران هایدانشگاهیکی از مشکالت اصلی 

ش قمنظور از این مسئله به معنای از بین رفتن ن .استقالل دانشگاهی و آزادی علمی است
ظارت بر حسن اجرای مدیریت دانشگاهی و استقرار ن بلکهنیست ها دانشگاهدولت در 
 باید ،کشور سهیم باشد . اگر قرار است دانشگاه درسرنوشتاستپاسخگویی  سازوکار

را  یمحورجامعهمورد بازاندیشی و انتقاد نخبگان دانشگاهی قرار گیرد تا بتواند مسئله 
دلیل چنین ) است مستقل و باز دانشگاهداشتن ن مهم در گرو ای .در خودش بازتولید کند

کیفیت خدمات،  استقالل برخودار هست درصدد ارتقایامری این است دانشگاهی که از 
و  هادانشگاهامروز آنچه بنابراین  (؛ستاپذیری و کسب دستاوردهای جدید انعطاف

مشارکت بیشتر الزم )ازجمله  هایایجاد ظرفیتجوامع علمی در کشور به آن نیاز دارند، 
دستیابی به توسعه  برای (آکادمیکای فضای حرفه بادانشگاه مدیریت یان در دانشگاه
  .است )متعهد به جامعه( محورجامعهدانشگاه 

 
 هاپیشنهاد

، راهبردهای این پژوهش به منظور توسعه دانشگاه پژوهش هایبا توجه به یافته
ه شرح زیر مردان بسطح اقدامات دانشگاهیان و دولت کشورمان، در دو محورجامعه
 است:

 اقدامات مربوط به دانشگاهیان -الف
 با محورجامعهگسترش گفتمان دانشگاه  برای تالش دانشگاهیان و اجتماع علمی-

به کمک ) یمحورجامعهربخشی آنان برای مطالبه ثا کنونی،فضای و  هاغلبه بر رویه
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مسئله زدایی از ، با هدف ابهامها درسطح جامعه محلیNgoعلمی و هایانجمن
 ؛(هادانشگاهی در محورجامعه
دولت -دانشگاهبین  برای کسب اعتماد بیشتربه نیار جامعه  هادانشگاهپاسخگویی  -

پذیری و با هدف مشارکت) آموزش عالی و جامعه در جهت تحقق انتظارات از
 ؛(اعتمادسازی

و  مرداندر نظر دولت محورجامعهاز دانشگاه  درستتالش برای ترسیم مفهوم  -
 ؛دانشگاهیان

برای تالش برای تغییر نگرش مدیران و اعمال قوانین حمایتی، تشویقی و ترویجی -
شدن  محورجامعههدف از این راهکار تغییر نگرش مدیران به ) و پژوهشگران استادان
 ؛ وهشگران این حوزه(ژحمایتی از پ سازوکارهایکشور و ایجاد  هایدانشگاه

بازار کار و  به منظور درک نیازویان در سطح جامعه )عملی به دانشج هایآموزش -
  ؛آنان ارزیابی عملکرد و (زاییاشتغال
عنوان حلقه واسطه نخبگان و هها بNgo علمی و هایتقویت کمی و کیفی انجمن -

 ؛()با هدف انتقال دانش به جامعه جامعه
مبتنی ژوهش پ هدفمندسازی به منظور) باشد محورباید مسئله یپژوهش هایفعالیت-

 ؛(جامعه نیازپاسخگویی به بر 
باید شده  ، آموزش باید هدفمند و دانش تولیدمحورجامعهوسعه دانشگاه ت برای-

 ؛پاسخگوی نیاز جامعه باشد( تولید شده )آموزش و دانش کاربردی باشد
ها باید برای مخاطبان فرهنگی در دانشگاه، ارزش ریزیبرنامهارتقای نظام برای  -

)مانند کمک به همنوعان،  شود تأکیددینی  هایکاربردی آموزه هایو بر جنبه یرترباورپذ
 تعهد داشتن و..(؛

 مرداندولت هط بوباقدامات مر-ب
جامعه  تعاملی با های ارتباطی وتکمیل زیرساخت و برای ایجادها دانشگاهکمک به -

 ن محلیمسئوال محلی و
 گذاری آموزش عالی نی و سیاستگرا در حکمراتعدیل دیدگاه سنتی و دولت-
افزایش تنوع مالی و درآمد مستقل در  ،یبه منابع دولتها دانشگاهستگی بوا کاهش-

سازی بنیان و تجاریدانش هایگسترش شرکت )با توسعه کارآفرینی، آموزش عالی
 ؛...( در جهت حفظ استقالل دانشگاه تولیدات

 پذیری(؛ا هدف افزایش انعطاف)ب دانشگاهی هایدر محیط کاهش تمرکزگرایی-
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گرایی در آموزش عالی و فهم کگرایی و مدررویه کمیش بیجلوگیری از افزای -

 ؛بخشی()کیفیت هویت دانشگاهی
علمی های گیریهرچه بیشتر دانشگاهیان در تصمیم مشارکتتالش برای حضور و -

 ؛هدف مدیریت مشارکتی( )با و دانشگاهی
در جهت گرایی موریتأو مها دانشگاهای منطقه یریتتالش برای ایجاد مد-

 ؛پاسخگویی به نیاز جامعه محلی
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