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 چکیده

مون ای و اهتمام به ارتقای محیط پیرا ویژگی ذاتی دانشگاه نسل چهارم تحقق توسعه محلی و منطقه

عوامل تحقق دانشگاه نسل چهارم از منظر روابط  مطالعه است. پژوهش حاضر با چنین نگرشی به

آوری اطالعات  پردازد. برای دستیابی به این هدف از روش کیفی استفاده شد و برای جمع عمومی می

ک( ها از روش تحلیل مضمون )تماتی مصاحبه عمقی نیمه ساختاریافته انجام شد. در تحلیل داده

آموختگان آموزش عالی، استادان دانشگاه در استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش دانش

شناسی، مدیریت  های مدیریت آموزش عالی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی، جامعه تخصص

 نفر از میان آنان انتخاب 01صورت هدفمند  ها بود که به رسانه، معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه

تواند سطح  عنوان محرکی کارآمد می های پژوهش حاضر نشان داد که روابط عمومی به شد. یافته

تواند به تحقق دانشگاه نسل  توسعه دانشگاه را تحت تأثیر قرار دهد و یک روابط عمومی کارآمد می

هنگی، سازی فر شوندگان، روابط عمومی پویا به دلیل مفهوم چهارم یاری رساند. به اعتقاد مصاحبه

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، برندسازی، مدیریت ارتباطات، تعریف و تغییر محیط تسهیل 

 ارتباطات و ایجاد بسترهای ارتباطی، نقش مهمی در تحقق دانشگاه نسل چهارم در ایران دارد.

 دانشگاه نسل چهارم، روابط عمومی، تحلیل تماتیک، مسئولیت اجتماعی. کلیدی:واژگان 
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 مقدمه

بط عمومی در اواخر قرن نوزدهم شروع به ایفای نقشی مهم و حیاتی در ارتباط با اهداف و روا

ها به نهاد پیچیده فرهنگی  (. با بدل شدن دانشگاهBonfiglio, 1990) نیازهای آموزش عالی کرد

زدن  ها با چنگ تدریج دانشگاه به ای پیدا کردند. ها به روابط عمومی نیاز فزاینده اقتصادی، دانشگاه

های نظام لیبرال در پی تعریف نقش رهبرانه  تحت تأثیر آموزه« روابط عمومی واال»به ایده یک 

 (. Aikins & Adu-Oppong, 2015ها در جامعه برای مواجهه با مسائل اجتماعی شدند ) دانشگاه

ها به میانجی ابزارهای خویش به دنبال پل زدن بین افکار عمومی و نهاد  درواقع دانشگاه

آموزش بودند؛ زیرا سیاستگذاران آموزشی بر این اعتقاد بودند که چنین ارتباطی باعث توسعه 

های مختلف  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جامعه و ترویج معرفت و دانش در الیه

های صحیح برای افکار عمومی و  شود. روابط عمومی با تبیین و تفسیر عقاید و ارزش اجتماع می

 & Ryansکرد ) اندازی ایفا می نگ عمومی جامعه، نقش مهمی در چنین چشمتوسعه فره

Shanklin, 1986.) 

عمومی  روابط»( نیز بر این اعتقاد بودند که 0311در همین رابطه قدیری و رضوی الهاشم )

 و رسانی اطالع سازی، در هماهنگ مهمی نقش ها، دانشگاه مدیریتی سازوکار ترینمهم عنوانبه

مند،  نظام صورت به تواند می که نهادی عنوان به عمومی روابط ویژه به توجه دارد. زیسا فرهنگ

 عمل دانشگاه مختلف های بین بخش تفاهم و تعامل تقویت جهت در سنجیده و شده ریزی برنامه

اندازی روابط عمومی  (. از چنین چشم0311است )قدیری و رضوی الهاشم،  اهمیت حائز کند،

وضوح آرزوها،  کرد تا به مک به مدیران، متولیان و سیاستگذاران دانشگاه ایفا مینقشی حیاتی در ک

 (.Wilson, 2009اهداف و مقاصدی را که ریشه در تحول بنیادین اجتماع دارد، محقق سازند )

تدریج همپای تحول نهاد دانشگاه در چند سده گذشته، روابط عمومی نیز در مقام بازوی  به

بخشی در  خود را با شرایط جدید وفق داد تا بتواند همچنان نقش روشنی این تغییر و تحوالت

ها به نسل چهارم و با پدیدار شدن مسائل و  جهت دادن به دانشگاه ایفا کند. پس از گذر دانشگاه

های این رویکرد، روابط عمومی نیز دانشگاه جدیدی را به اجتماع معرفی کرد که دیگر  چالش

طلبی تام و تمام، بلکه  ف دانش و پژوهش و آموزش حرفه و منفعتوغم آن نه تولید صر هم

های اجتماعی گوناگون بود. این طرز تلقی از  مند ساختن آن در قبال مسائل و بحران دغدغه

 -زد گیری این گفتمان نوظهور دامن می که روابط عمومی دانشگاهی جدید نیز به شکل-دانشگاه

تدریج همین امر  های جدیدی از نهاد دانشگاه شد که به باعث دامن زدن به مطالبات و خواسته
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باعث ظهور نسل جدیدی از دانشگاه در بیشتر کشورهای پیشرفته غربی شود. این نسل جدید 

تنها وظیفه آموزش و تربیت یک انسان  دار این موضوع است که دانشگاه صرفاً نه دانشگاه داعیه

هایی فرهیخته با توانایی حل  ن موظف است انساناقتصادی در بازار کار را دارد، بلکه همچنی

پایین  اجتماعی، کیفیت های آسیب محیطی، زیست های آلودگی نابرابری، فقر، مشکالتی همچون

(. این 0311چگینی،  کنند )گودرزوند ناعادالنه ثروت توزیع اقتصادی، زندگی، عدم تعادل

 انشگاه انجامید.اومانیستی درنهایت به نسل چهارم د  ها و امیال آموزه

های مدرن باید بتوانند بر  مفهوم دانشگاه نسل چهارم اشاره به این واقعیت دارد که دانشگاه

 & Lukovicsای که در آن قرار دارند، تأثیر بگذارند ) اجتماعی منطقه-فرآیندهای اقتصادی

Zuti, 2015های  دانشگاه شده یکی از ابزارهای نیرومند ریزی (. روابط عمومی کارآمد و برنامه

ها بوده است، زیرا این روابط عمومی در مقام موتور  غربی برای گذر به نسل چهارم دانشگاه

 گیری دانش ارائه داد. طلبانه از شکل ای غیرمنفعت محرکه دانشگاه، ایده

توسعه همپای کشورهای پیشرفته  اندازی بیشتر کشورهای درحال با توجه به چنین چشم

زعم خود در عین  و اقتباس یک دانشگاه نسل چهارم پیش رفتند تا بهغربی به دنبال اخذ 

محیطی، اجتماعی  سازی یک الگوی انسانی توسعه در جوامع خود، بسیاری از مسائل زیست پیاده

 وفصل سازند.  و فرهنگی را حل

 سازی این الگوی آرمانی در نهاد در ایران نیز برخی از سیاستگذاران پژوهشی به دنبال پیاده

دانشگاه ایران بودند، اما به دالیلی این الگو در نهاد دانشگاه تاکنون نتوانسته است پیاده شود. 

( بر این باور هستند که مسائلی نظیر 0311عنوان نمونه فراستخواه،  برخی از پژوهشگران )به

عدم آزادی و استقالل دانشگاه از قدرت، بنگاهی شدن نهاد دانشگاه، شکاف دولت و ملت، 

های  اکارآمدی حکمرانی و مشکالت مشروعیت نظام حکمرانی و وجود انواع و اقسام بحرانن

چنین نابسامانی  محیطی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، عدم همبستگی اجتماعی و هم زیست

 ها در ایران هستند. های سوم و چهارم دانشگاه اقتصادی مانند عوامل عدم تحقق نسل

که روابط عمومی نتوانسته است در رابطه با تحقق این نسل  رسد عالوه بر این به نظر می 

( 0311زعم قدیری و رضوی الهاشم ) خوبی ایفا کند. به جدید دانشگاه نقش خویش را به

افکارسنجی و غیره  پژوهشی های طرح به توجهی کم جمعی، روح کار و همبستگی پذیری آسیب

 استادان، همکاری مشارکت و فقدانباعث   و آورده فراهم را عمومی روابط ضعف موجبات
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رسد در مسیر تحقق  است. این امور به نظر می ها شده گیری تصمیم در کارکنان و دانشجویان

 دانشگاه نسل چهارم موانعی ایجاد کرده است.

روابط عمومی برای فراهم کردن شرایط گذر دانشگاه به نسل چهارم باید شرایط و 

طلبی غلبه و د که در آن روح همکاری و همبستگی بر منفعتهایی در دانشگاه ایجاد کن زمینه

جامعه دانشگاهی را به ترویج معرفت اجتماعی پاسخگو ترغیب کند. متأسفانه این مهم در 

تحقیقات گذشته کمتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به چنین امری پژوهش 

در تحقق دانشگاه نسل چهارم چه نقشی دارد. حاضر به دنبال آن است دریابد که روابط عمومی 

این پژوهش درصدد است با شناخت تنگناها، مشکالت و چرایی تحقق نیافتن دانشگاه نسل 

چهارم در ایران با تأکید بر نقش ارتباطات و روابط عمومی، از منظر و دیدگاه اساتید، 

موضوع پرداخته و با ارائه متخصصان، نخبگان و کارشناسان این حوزه به بررسی و واکاوی این 

پیشنهادها و راهکارهایی، زمینه توسعه و بستر مناسب برای تحقق و شکوفایی آن با تأکید و 

 توجه ویژه به نقش روابط عمومی را فراهم سازد.

 در راستای برآورده کردن این هدف سؤاالتی به شرح زیر مطرح است:

 ابط عمومی در دانشگاه چه برداشتی شوندگان از دانشگاه نسل چهارم و نقش رو مصاحبه

 دارند؟

 عنوان متولی و مسئول برقراری و حفظ ارتباطات در  نقش ارتباطات و روابط عمومی به

 دانشگاه برای رسیدن به الگوی دانشگاه نسل چهارم چیست؟

  پیشینه پژوهش

چهارم  واکاوی نقش دانشگاه نسل»( در پژوهشی با عنوان 0011یداللهی ده چشمه و همکاران )

با استفاده از رویکردی کیفی دریافتند که دانشگاه « ای )دانشگاه اجتماعی( در توسعه منطقه

محیطی  اجتماعی، اقتصادی و زیست-نسل چهارم )دانشگاه اجتماعی( در سه حوزه فرهنگی

 آورد. ای را فراهم می زمینه توسعه منطقه

ساز تحقق دانشگاه نسل  ای زمینه( در پژوهشی به مطالعه راهبرده0011عبادی و همکاران )

اند از:  اند. براساس نتایج پژوهش راهبردهای تحقق دانشگاه نسل چهارم عبارت چهارم پرداخته

تجدید ساختار و بازنویسی نظام آموزش عالی، وضع مقررات منعطف مطابق با اهداف دانشگاه 

پذیری،  سئولیتها، م های دانشگاه های متناسب با ظرفیت نسل چهارم، اجرای سیاست
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سازی بستر ارتباطات مشارکتی، دموکراتیزه کردن ترویج علم، دانش و معرفت و پیوند  فراهم

 دانشگاه با جامعه مدنی.

سازی نسل چهارم  های نهادینه مؤلفه»( در پژوهشی با نام 0311پورجاوید و همکاران )

سازی نسل  های نهادینه فهبه بررسی شناسایی مؤل« ها در آموزش عالی کشاورزی ایران دانشگاه

های این پژوهش،  ها در آموزش عالی کشاورزی ایران پرداختند. براساس یافته چهارم دانشگاه

سازی نسل چهارم شامل شایستگی دانشگاه کشاورزی، سرعت و  های نهادینه مؤلفه

بودن و بنیان  ها، پاسخگویی، دانش پذیری دانشگاه در رویارویی با تغییرات و دگرگونی انعطاف

 یادگیرنده و نوآور بودن است.

دهنده  تحلیلی بر عوامل سوق»( در پژوهش 0311شکراللهی، رسول داودی و تقی کمالی )

« های نسل چهارم پذیری اجتماعی: رهیافتی جهت نیل به رسالت دانشگاه ها بر مسئولیت دانشگاه

های  تماعی پرداختند. یافتهپذیری اج دهنده نظام دانشگاهی بر مسئولیت به شناسایی عوامل سوق

های کیفی و کمی منجر به شناسایی عوامل سازمانی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی  حاصل از تحلیل

 پذیری اجتماعی نظام دانشگاهی شد. عنوان عوامل مؤثر بر مسئولیت و اجتماعی به

ار و های نسل چهارم ک رویکرد دانشگاه»ای با عنوان  ( در مقاله0311گودرزوند چگینی )

های  ، تحلیل و ارائه مؤلفه«های کمبریج، استنفورد و هاروارد( عمل )موردمطالعه: دانشگاه

های این  دانشگاه نسل چهارم و نقش آن در اقتصاد محلی و جهانی را انجام داد. بنابر یافته

عنوان منبعی از کند و دانشگاه به ای شدن حرکت می پژوهش، آموزش عالی به سمت حرفه

سازی عمومی و همچنین روابط و شبکه ارزش در ایجاد رشد اقتصادی از طریق آگاهی دانش با

سازد. نتایج تحلیلی  های مختلف، انتقال رسالت و مأموریت خود را نهادینه می سازی بین بخش

های کشور رویکردهای خود را از آموزش و پژوهش به  کند تا دانشگاه این تحقیق کمک می

افزوده کار و عمل از طریق تأثیر در اقتصاد محلی و جهانی و با استفاده از  های با ارزش دانشگاه

 منابع با ارزش سرمایه انسانی، تغییر دهند.

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه «  ( در مقاله0311علیزاده مجد و همکاران )

وه بر وظیفه اند دانشگاه نسل سوم که دانشگاه کارآفرین نام دارد عال تصریح کرده« کارآفرین

آموزش و پژوهش، بازیگر نقش اول در رشد و توسعه اقتصادی کشور است. ایشان معتقدند 

دانشگاه کارآفرین نه یک دانشگاه یا سازمان، بلکه یک ساختار یا فرهنگ است. فرهنگی که 

خالقیت و رشد و توسعه نوآورانه را برای محیط پیرامون خود به ارمغان خواهد آورد. بر همین 
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ها دارد )علیزاده مجد و  اساس حرکت به این سمت، نیازمند تحول در مأموریت دانشگاه

 (.0311همکاران، 

های نوین بر قصد کارآفرینانه  بررسی تأثیر مصرف رسانه«  (، در مقاله0311مرادی و نادری )

فرینی های نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارآ به بررسی تأثیر مصرف رسانه« دانشجویان

دانشگاه تهران پرداختند. نتایج ایشان بیانگر این است که رابطه معنادار و مثبتی بین مصرف 

های نوین و قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان وجود دارد. بدین معنا که هرچه میزان  رسانه

ینانه در رود، انگیزه و قصد کارآفر های نوین اینترنتی در بین دانشجویان باالتر می مصرف رسانه

وکار و  اندازی یک کسب پذیری برای راه ویژه در بعد درک امکان میان دانشجویان موردبررسی به

 شود. اقدام علمی برای شروع فعالیت کارآفرینانه تقویت می

 های خارج کشور پیشینه پژوهش

ی عنوان یک عملکرد مدیریت نقش روابط عمومی به»( در پژوهشی با نام 2101) 0پوتری آنگرنی

ناپذیر از تیم مدیریت در  با بیان اینکه امروزه روابط عمومی به بخشی جدایی« در آموزش عالی

پذیری اجتماعی و اهداف سازمانی  مؤسسه آموزش عالی بدل شده است و باید در مسئولیت

مشارکت داشته باشد، به بررسی نقش و موقعیت در روابط عمومی در مدیریت دانشگاه در 

اف مذکور پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که متصدیان )کارمندان( دستیابی به اهد

عنوان یک متصدی روابط عمومی ایفا  روابط عمومی در دانشگاه ماهندرادتا نقش خود را به

ها همچنین درک یکسانی از نقش یک متصدی روابط عمومی ندارند و روابط  کنند. آن نمی

 (.Anggreni, 2018دهند ) ی قرار میعمومی را در موقعیت مشابه بازاریاب

ها و توسعه پایدار:  مسئولیت اجتماعی دانشگاه»( در پژوهشی با عنوان 2101آباال آ.اچ. بخاری )

ها دیگر تنها به کارهای  نشان داد که مفهوم مسئولیت اجتماعی دانشگاه« یک چارچوب مفهومی

ای که  گونه تری به خود گرفته به تردهشود و معنای گس داوطلبانه و خیرخواهانه فردی خالصه نمی

های اقتصادی، اجتماعی  های برای حل مشکالت مختلف در زمینه حل شامل تالش برای یافتن راه

ها و دانشجویان با  محیطی است. عالوه بر این، توسعه پایدار نیازمند این است که دانشگاه و زیست

قای جامعه و رسیدن به توسعه پایدار آگاهی نسبت به مسئولیت اجتماعی خود در راستای ارت

-شوند چراکه آن های اصلی جامعه در نظر گرفته می عنوان یکی از ستون ها به تالش کنند. دانشگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کنند. بر این اساس،  ها نقشی کلیدی برای شکل دادن به تفکرات فردی و جمعی ایفا می

ها و افراد  نشجویان، اساتید دانشگاهها باید تفکرات مبتنی بر مسئولیت اجتماعی را بین دا دانشگاه

 (.Abla, 2017مرتبط به مراکز آکادمیک بسط و گسترش دهند )

: نسل 20ها در قرن  کارکردهای جدید دانشگاه»( در پژوهش 2101) 2و زوتی 0لوکویکس

ها بسیار فزونی  به این نتیجه رسیدند که در جهان امروز کارکردهای دانشگاه« ها چهارم دانشگاه

ای تحت تأثیر  های منطقه کنند. رقابت ها نقشی کلیدی در توسعه ایفا می ه و دانشگاهیافت

اند و الزم است که ساختارهای تأثیرگذار بر روند  شدن، شکل جدیدی به خود گرفته جهانی

ها هستند که با توجه به شکل  ای بررسی شوند. یکی از این ساختارها، دانشگاه ای منطقه توسعه

های سنتی خود را  قتصادی و نیازهای روزافزون اجتماعی، الزم است که فعالیتنوین توسعه ا

 (.Lukovics & Zuti, 2015متحول کرده و شکل جدیدی به خود بگیرند )

ها در  روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی شرکت»( در پژوهش 2101) 3راچمات کریانتونو

های اندونزی  نادی دریافت بیشتر شرکتدر قالب رویکردی اس« عصر رویکرد اجباری در اندونزی

کنند، فرض  عنوان فردی که به مسئولیت اجتماعی رسیدگی می متصدی روابط عمومی را به

پذیری را در  تواند مسئولیت های پژوهش نشان داد که روابط عمومی می کند. همچنین یافته می

 (.Kirby, 2004های مختلف اجتماعی ترویج دهد ) حوزه

های نیجریه: دانشگاه  نوآوری در دانشگاه»ای تحت عنوان  ( مقاله2101) 0وکگریس کوکو ات

ها و ابداعات جدید در سطح  منتشر کرده است. در این مقاله جزئیاتی در نوآوری« نسل چهارم

گیری است که  ها در حال شکل های نیجریه آمده و تأکید شده که نسل جدیدی از دانشگاه دانشگاه

ها دانست. در این پژوهش  ان پارادایم دانشگاه جوان یا نسل چهارم دانشگاهباید آن را تحت عنو

ها و باال رفتن سطح استانداردهای  های دانشگاه گونه نتیجه گرفته شد که بهبود کیفیت خروجی این

 (.Etuk, 2015گیری این نسل جدید در سطح دانشگاه هستند ) ها، ناشی از شکل موجود در دانشگاه

 مفهومی پژوهشمرور ادبیات 

وسطی یا نسل اول  های مختلف از هم متمایز کرد. قرون صورت نسل ها را به توان دانشگاه می

ها که  ها و وضعیتی فعلی دانشگاه ها، نسل سوم دانشگاه ها، هامبولت یا نسل دوم دانشگاه دانشگاه

 (.Wissema, 2009مربوط به حال و آینده است )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های پژوهشی  طور کامل نهادهایی آموزشی هستند. فعالیت به ها عمدتاً یا نسل اول دانشگاه

هایی  های آموزشی، دانشگاه (. دانشگاهWissema, 2009ها بسیار محدود است ) در این دانشگاه

ای است  ها آموزش دانشجویان و آماده کردن آنان برای کار حرفه است که رسالت و مأموریت آن

 (.21: 0312)راولی و همکاران، 

ها پس از انقالب علمی در اواخر قرن نوزدهم با افزوده شدن رسالت  وم دانشگاهنسل د

(. )لپتوا و Laptevа & Efimov 2016پژوهش بر فعالیت آموزش، پا به عرصه وجود گذاشت )

شود و تعلیم یک فرایند  (. در این دانشگاه، تحقیق و تدریس با هم ترکیب می2102ایفیمو، 

ها را دانشگاه فرهنگ نیز نامید  رو شاید بتوان این دانشگاه . ازاینشود و نه محصول محسوب می

(Russo, 2009.) 

های دانشگاه  ها و رسالت ای در فعالیت انقالب علمی در اواخر قرن بیستم چرخش عمده

ها پا به عرصه وجود نهادند که با الگوی مبتنی بر بازار، به  ایجاد کرد و نسل سومی از دانشگاه

بهینه»ها که ریدینگز دانشگاه  سودمند و در پیوند با اقتصاد هستند. در این دانشگاهدنبال دانش 

شود. نسل سوم  عنوان دارایی استراتژیکی نگاه می نامد، به دانش و کاربرد آن به می« ورز

عنوان  ها در جدال تعیین ارزش ثروت یا دانش، ارزش را به ثروت داده و دانش را به دانشگاه

دی در خدمت تولید ثروت و کسب درآمد، گرفته است. این امر به معنای کاالی راهبر

سازی دانش است که مستلزم حضور دانشگاه در عرصه رقابت برای عرضه آن و درنتیجه،  تجاری

دستیابی به جایگاهی انحصاری است. در این نوع دانشگاه، کسب دانش هدف نیست، بلکه هدف 

به فنا  ها بدون نوآوری محکوم شود دانشگاه (. گفته میWallace, 2000بهره بردن از آن است )

ها  اند که برای اینکه دانشگاهبر این عقیده 0(. اتزکوویتز033: 0313هستند )ذاکر صالحی،

مثابه عامالن تغییر و نوآوری، چراغ هدایت توسعه جامعه را به پیش ببرند، باید کارآفرینانه  به

فنّاوری جدید از مشخصات اصلی اقتصاد جدید و وکارهایی با  عمل کنند. ظهور کسب

کارآفرینان آینده را  (. درواقع، یک دانشگاه کارآفرین بایدEtzkowitz, 2003محور است ) دانش

های علم و فناوری و دیگر مراکز موردنیاز را سازماندهی و  پارک و نیز مراکز رشد و آموزش دهد

 (.Schulte, 2004این ساختارها مشارکت دهد ) دانشجویان را در

« مأموریت»و « کنش»، «ساختار»نهاد آموزش عالی در حال تجربه جدیدی از تغییر در 

گیری است که به آن دانشگاه  تدریج نسل جدیدی از دانشگاه، در حال شکل دانشگاه است و به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف ای نوینی را برای نهاد آموزش عالی تعری شود. نسل چهارم، الگوی حرفه نسل چهارم اطالق می

کند. در چنین فضایی، دغدغه اصلی  سازی می ای، فرصت کند که برای توسعه محلی و منطقه می

دانشگاه، عالوه بر حضور جهانی، مداخله در اقتصاد ملی و محیط بالفصل خویش از طریق 

است و مأموریت محوری آن مدیریت تغییر آینده و رهبری محیط « جامعه دانشی»تشکیل 

تنها مسائل و  ترین خصلت دانشگاه نسل چهارم این است که نه جستهبالفصل خویش است. بر

های جامعه و سایر  یابی و پاسخگویی به چالشکند، بلکه مسئله های خود را راهبری می چالش

گانه دانشگاه، دولت،  داند. فراتر از رابطه متعارف سه های محوری خود می نهادها نیز از مأموریت

: 0311است )خورسندی طاسکوه، « ساز دانشگاه جامعه»نوعی  ، بهصنعت، دانشگاه نسل چهارم

های نسـل چهـارم، برخـورداری از رویکـرد راهبـردی  تریـن تفـاوت دانشگاه (. مهم21-31

صـورت فعـال شـکل دهـد )گودرزوند  توانـد محیط پیرامون خـود را به اسـت کـه می

های نسل چهارم،  ای، دانشگاه و منطقه های محلی (. با تعیین استراتژی03: 0311چگینی،

(. حمایـت از نـوآوری و Pawlowski, 2009کنند ) موجبات تحول و توسعه خود را فراهم می

های نسـل  هـای دانشگاه منظـور حـل مشـکالت اقتصـادی و اجتماعـی از ویژگی اختراعـات به

 (.03: 0311چهـارم اسـت )گودرزوند چگینی،

های نسل یک تا سه، کارکرد آموزش، پژوهش و  ها، در دانشگاه دانشگاهبراساس الگوی نسلی 

که در نسل چهارم، ویژگی ذاتی،  نوآوری و پیوند با محیط از اهمیت یکسانی برخوردارند. درحالی

ای و اهتمام به ارتقای محیط پیرامون است و ویژگی ممتاز  توسعه محلی و منطقه 0خلق کننده

و الگوی مدیریتی و همچنین تأثیرگذاری در عرصه توسعه اقتصادی  ها تمایز جدی در شیوه آن

 (.Pawlowski, 2009است )

 شناسی روش

های کاربردی بوده و برحسب گردآوری اطالعات  پژوهش حاضر از دیدگاه هدف جزء پژوهش

منظور بررسی نقش روابط عمومی در تحقق دانشگاه نسل چهارم از روش تحلیل  کیفی است. به

ستفاده شد. تحلیل تماتیک عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیل که طی تماتیک ا

ای به یک نسخ شناسی ای و برون دادهها و الگویابی درون دادهبندی دادهآن محقق با طبقه

دیگر، تحلیل تماتیک عبارت است از عمل کدگذاری و تحلیل  عبارت یابد. بهتحلیلی دست می

هاست. گویند. این نوع تحلیل به دنبال الگویابی در دادهها چه میداده دادها با این هدف که
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها به دست آمد، باید حمایت موضوعی از آن صورت گیرد. زمانی که الگویی از داده

 (.0312گیرند )محمدپور،  ها نشأت میها( از دادهها )مقولهدیگر تم عبارتی به

رد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بهره گرفته های مورد نظر از راهب آوری داده برای جمع 

( تا در احساسات و تفسیرهای افراد 0011؛ نجفی زاده،0311شد )کریمی راهجردی و همکاران، 

موردمطالعه سهیم شده و از منظر آنان به مفاهیم نگریسته شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 

عالی، علوم ارتباطات، علوم تربیتی،  آموختگان آموزش عالی، استادان مدیریت آموزش دانش

منظور  بود. به 0311ها در سال  شناسی، مدیریت رسانه، معاونین آموزش و پژوهشی دانشگاه جامعه

ها تا جایی گیری هدفمند بهره گرفته شد. مصاحبه با نمونهدستیابی به نمونه معرف، از روش نمونه

 01یافت. پژوهشگر پس از انجام مصاحبه با  ستادامه پیدا کرد که محقق به مرحله اشباع نظری د

استاد با مسئولیت در حوزه  2فرد متخصص با سطح تحصیالت دکتری و کارشناسی ارشد، شامل 

مدیر روابط عمومی  1استاد و پژوهشگر در حوزه روابط عمومی،  1پژوهش و فناوری دانشگاه، 

استاد  2در حوزه مدیریت آموزش عالی، استاد  3المللی،  های علمی بین مدیر همکاری 0دانشگاه، 

یافت و این نکته را دریافت که  در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، به اشباع نظری دست

 ای نخواهد بود. مصاحبه جدید، حاوی هیچ نوع اطالعات تازه

عالوه بر این، در پژوهش حاضر از سه راهبرد )بازرسی مسیر کسب اطالعات، وارسی از 

( 0110) 0تحت بررسی و گروه پژوهشی( از چهار راهبردی که میکوت و مورهاوسسوی افراد 

منظور افزایش قابلیت اعتماد پژوهش مورد نظر استفاده شده است. به این  اند، به مطرح کرده

صورت جداگانه  های عمیق نیمه ساختاریافته به صورت که در پژوهش حاضر اطالعات مصاحبه

شود که پژوهشگران دیگر در صورت تمایل به این حوزه فکری،  ثبت شد که این امر باعث می

فرایندهای فکری حاکم بر کار پژوهشی را بازبینی و دقت نتایج را مستقالً ارزیابی کنند. 

شونده، بعد از مصاحبه به آنان ارائه شد و  شده از افراد مصاحبه همچنین اطالعات تحلیل

رفته افزایش یافت و بر قابلیت اعتماد اطالعات های صورت گ وسقم تحلیل ترتیب صحت این به

های صورت گرفته به استادان  آمده و تحلیل دست پژوهش انگشت نهاد. درنهایت اطالعات به

برای افزایش قابلیت اعتماد، « گروه پژوهشی»ترتیب از قابلیت  این مشاور و راهنما ارائه شد تا به

 بهره گرفته شود.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های جمعی )ترجمه: کاووس امامی(. تهران: انتشارات  قیق در رسانه(. تح0310نگاه کنید به ویمر و دومنیک )  0

 سروش
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 ها  یافته

یافته بدون تردید بخش مهمی از موفقیت خود را مدیون روابط  و توسعهساختارهای مدرن 

عمومی خوب خود هستند و دانشگاه مترقی نیز از این قضیه مستثنی نیست. روابط عمومی 

کند )قدیری و  های متفاوت و شرایط متمایز از یکدیگر ایفا می های گوناگونی را در جایگاه نقش

سطح توسعه دانشگاه را تحت تأثیر میزان و نحوه عملکرد و  تواند می( که 10: 0311الهاشم، 

 فعالیت خود قرار دهد.

عنوان وضعیتی مطلوب از عملکرد دو دسته عوامل بیرونی و  تحقق دانشگاه نسل چهارم به

بیرونی به سبب حجم، تنوع و گستره زیادشان  متغیرهایگیرد. عملکرد  درونی نشأت می

بسا در ترسیم بسیاری از خطوط اصلی  گیرند و چه ثیر قرار میندرت توسط دانشگاه تحت تأ به

درون دانشگاه هم نقش زیادی ایفا کنند و عملکرد اجزاء و عناصر درونی را نیز به جهات خاصی 

بندی شود، بخش زیادی از موجودیت  هدایت کنند. بر این اساس دانشگاه، در هر نسلی که طبقه

کند. در  دیگر از ساختارهای کالن جامعه، اخذ می عبارت و به خود را از عوامل خارج از دانشگاه،

ای دیگر فرموله خواهد شد و وجه آشکار آن را  دانشگاه نسل چهارم چنین وضعیتی به شیوه

گرایی  پذیری اجتماعی، توجه به توسعه محلی، بومی توان در خصوصیاتی چون، مسئولیت می

 توسعه و غیره مالحظه کرد.

ای نهاد دانشگاه از اهمیت یکسانی برخوردارند و عملکرد هرکدام از ه اگرچه همه بخش

هایی  حال روابط عمومی  یکی از بخش دهد، بااین ها، عملکرد دانشگاه را تحت تأثیر قرار می آن

کند و مرجع ارتباطات دانشگاه با بیرون است و در تحقق دانشگاه  است که دانشگاه را معرفی می

های  نظران حوزه ی و اثرگذار دارد. بسیاری از اندیشمندان و صاحبا نسل چهارم نقشی پایه

پذیری اجتماعی در نظر  ترین خصلت دانشگاه نسل چهارم را مسئولیت آموزش عالی، عمومی

گیرند و تحقق چنین نقشی بدون وجود یک ساختار روابط عمومی پویا و کارآمد محلی از  می

پذیری اجتماعی و مرجع ارتباطات درون  ول مسئولیتاعراب ندارد. روابط عمومی پویا خود محص

توان نقش روابط عمومی در تحقق نسل چهارم  و بیرون از دانشگاه است. با این وصف می

نظران مورد مصاحبه این  صورت خاص را از نگاه صاحب ایرانی به دانشگاهصورت عام و  دانشگاه به

 شد، ارائه کرد.پژوهش در قالب مضامینی که در ادامه تشریح خواهد 

ها را از  های آن های افراد و برداشت روابط عمومی مفهومی است که به بیان ساده دیدگاه

شود )احمدنژادآتو،  دهد که این تغییر دیدگاه به تغییر رفتار منجر می موضوعی خاص تغییر می
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تد و خود اف های ذهنی اتفاق می (. تغییر رفتار درنتیجه تغییر طرز تلقی و برداشت32: 0310

ای جدید و قابل جایگزین با واسطه پذیرش اندیشه های ذهنی به این تغییرات در برداشت

های روابط عمومی را  توان یکی از خصلت های پیشین است. با عنایت به چنین امری می برداشت

ترویج، توسعه و نهادینه کردن »شوندگان  برشمرد. بنا به نظر بیشتر مصاحبه« سازی مفهوم»

ناپذیر است. روابط عمومی  های عمومی دانشگاه نسل چهارم، ضرورتی اجتناب هیم ارزشمفا

سازی ادراک  تواند نقشی زیادی را در عمومی هایی که دارد به سهولت می وسیله توانمندی به

دانشگاه نسل چهارم در میان عناصر گوناگون دانشگاه ایفا کند و با استفاده از شگردهای 

ها دارد، چنین امری را محقق  دانشی که دسترسی به نسبت آسانی به آن تخصصی و مبتنی بر

 شده است: شوندگان در زیر ارائه ای از اظهارات مصاحبه نمونه«. کند

 
 های پژوهش مأخذ: یافته

رسانی، آگاه کردن،  روابط عمومی کارش تسهیل ارتباط است. روابط عمومی کارش پیام»

م ابزارهای ارتباطی برای ترویج چنین تفکری استفاده کند. سازی است و اینکه از تما فرهنگ

تواند از این ابزارهای مختلف در اختیار خود از بروشور، پوستر، نشریات داخلی  روابط عمومی می

های اجتماعی، برای  جمعی گرفته تا ابزار نوین ازجمله اینترنت و وبگاه و شبکه و وسایل ارتباط

 «.نشگاه نسل چهارم استفاده کندسازی الزامات تحقق دا فرهنگ

ها  درستی بشناساند هم به جامعه، رسانه های دانشگاه را به تواند پتانسیل روابط عمومی می»

ای بسیار مهم است.  و هم در داخل دانشگاه. داخل دانشگاه هم خیلی مهم است و خودش مقوله

اید داشته باشد. استاد باید عاشق ای ب استاد دانشگاه باید بداند چه باید انجام دهد و چه انگیزه
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سازی که ابزار آن در دست  تحقیق باشد تا مسائل اجتماعی را بپروراند. الگوسازی و فرهنگ

 «.ها است، مهم است روابط عمومی

 نقش روابط عمومی در تحقق دانشگاه نسل چهار -1جدول 
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ارائه تصویر دانشگاه، گسترش تعامالت اجتماعی، 

 المنفعه بودن عام
 مسئولیت اجتماعی )تعامل با جامعه(

اعمال مدیریت دانشگاهی متکی بر روابط عمومی، 

 گری مدرن واسطه
 مدیریت ارتباطات

ایجاد یک زبان تعاملی مشترک بین دانشگاه با خارج 

 از آن، تسهیل ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه

ایجاد بسترهای نوین ارتباطی جهت 

 تسهیل ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه

 های غیرجانبدارانه اخذ سیاست ای، پرهیز از تعصب استقالل حرفه

یروها و کارگیری ن های جدید. به اخذ سیاست

 تکنولوژی کارآمد، اخذ تجارب، ابداع و نوآوری
 تخصصی شدن، الگوبرداری و ابتکار

 های پژوهش مأخذ: یافته

 مسئولیت اجتماعی

هایی که انسان در فرایند زندگی  مسئولیت اجتماعی عبارت است از تعهدات و مسئولیت

ها و نهادهای  اجتماعی سازمانمسئولیت  اجتماعی و تعامل با دیگران ناگزیر از رعایت آن است.

کنند. پذیرش  کند که منافع عمومی را تضمین می اجتماعی را به پایبندی به اصولی توصیه می

های اجتماعی که ناشی از احساس تعلق به جامعه است بخش بسیار مهمی از ادبیات  مسئولیت

گان بر این اعتقاد شوند توسعه پایدار را به خود اختصاص داده است. در همین رابطه مصاحبه

یکی از وجوه مشخص دانشگاه نسل چهارم پایبند بودن اجتماعی آن به کمک و »بودند که 

 «.مداخله در وقایع و رخدادهای جامعه است

پذیری  مسئولیت»شوندگان معتقد بودند  در رابطه با مقوله حاضر برخی دیگر از مصاحبه

از جانب مراجع رسمی و غیررسمی نیست،  ای تحمیلی و القا شدهدانشگاه نسل چهارم وظیفه

عنوان ویژگی و خصلت دانشگاه یاد کرد. دانشگاه  توان از آن به بلکه امری است که می
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خوبی  خوبی آگاه است و سازوکارهای حاکم بر آن را به پذیر از محیط پیرامون خود به مسئولیت

ا حدودی محصول آگاهی آن در توان ت پذیر بودن دانشگاه را نیز می شناسد و خود مسئولیتمی

عنوان  هایی دانست که دانشگاه خود را به توان از گرایش ای را می نظر گرفت. چنین ویژگی

 «.گیرد متولی امر توسعه در نظر می

یکی از « پذیری مثابه مسئولیت روابط عمومی به»شوندگان،  بنا به اظهارات مصاحبه

پذیرانه از آن است.  رم و ارائه الگویی مسئولیتراهبردهای اصلی برای تحقق دانشگاه نسل چها

کند  مسئولیت اجتماعی ناظر بر این است که روابط عمومی به ذات خود اهدافی را پیگیری می

آمیز و تسهیم تمام اعضای  ای مسالمت که در راستای تحقق رفع نیازهای اجتماعی به شیوه

« خیر عمومی»عمومی با تبلیغ و ترویج  جامعه از مواهب و منابع جامعه است. به عبارتی روابط

پذیری اجتماعی در دانشگاه نسل چهارم  گیری و تحقق ایده مسئولیت نقش مهمی در شکل

ها چنین طرح دارد. برای نمونه این موضوعی از دیدگاه یکی از افراد متخصص در این مصاحبه

 شده است؛

ی است و تعریف آن درواقع فلسفه روابط عمومی آموزش عمومی و تبلیغات عموم»

دهد که بشردوستانه است. مسئولیت اجتماعی  هایی انجام می خیرالعموم است. یعنی فعالیت

ای فعالیت  شود این هست که هر وقت و هرجا یک موسسه که در روابط عمومی تعریف می

کنند آن موسسه  کند باید در فکر این باشد که افرادی که در دوروبر آن دارند زندگی می می

 «.ها داشته باشد یری برای آنخ

کند و به روابط عمومی برحسب وظیفه ذاتی خود، دانشگاه را وارد تعاملی اجتماعی می

ای است که مسئولیت  بخشد و درنتیجه چنین وظیفه دانشگاه شخصیتی اجتماعی می

 شود. ها، در دانشگاه تعریف می عنوان برآیند این فعالیت اجتماعی به

 انشگاهمدیریت ارتباطات د

های مدیریتی است که موجبات حسن رابطه با کل ذینفعان  ای از فعالیت روابط عمومی مجموعه

نوعی با سازمان ارتباط را  داران، نخبگان جامعه و افرادی که به اعم از کارکنان، دولت، رقبا، سهام

قبول  مل قابلشده برای نفوذ در افکار عمومی از طریق کار و ع ریزی فراهم آورده، کوشش برنامه

بخش بودن آن در گرو مدیریت منطقی و استوار شده بر مقتضیات  و دوجانبه است و نتیجه

 جامعه است.
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شود،  هایی را که منجر به اهداف مطلوب می روابط عمومی در دانشگاه نسل چهارم فعالیت

ماتی را در کند و با ایجاد هماهنگی در ساختارهای دانشگاه و اقتضائات جامعه اقدا مدیریت می

پذیری اجتماعی، کارآفرینی و اشتغال،  ای، مسئولیت گیرد که توسعه محلی و منطقه پیش می

های ضروری و غیره، محقق شود. بر این اساس، نقش روابط عمومی مدیریت  آموزش و پژوهش

صورت سیستماتیک دانشگاه را در مسیری که رسالت مطلوب خود را  ارتباطاتی است که به

حساب آوردن روابط دانشگاه و جامعه و اهمیت  کند. بحث حاضر با به هدایت می محقق کند،

عنوان میانجی تعامل، دارای اهمیت و ضرورت است و درنهایت آنچه  نقش روابط عمومی به

کند، مدیریت مناسبات و ارتباطاتی است که بین جامعه و دانشگاه  چنین اهدافی را تأمین می

ن اساس تحقق دانشگاه نسل چهارم نیازمند وجود روابط عمومی کند. بر ای جریان پیدا می

 مدرنی است که بتواند به بهترین شیوه ارتباطات را مدیریت کند.

ما اگر بخواهیم دانشگاه نسل چهار داشته باشیم، باید روابط عمومی مدرن داشته باشیم و »

ای بین سازمان و  روابط عمومی که درواقع مدیریت ارتباطات هست و بتواند نقش واسطه

 «.مدیر را به بهترین وجه، اجرا کنند

 ایجاد بسترهای نوین ارتباطی برای تسهیل ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه

نظر دانشمندان  ارتباطات برای رفع نخستین نیاز هر نظام اجرایی و در هر سطح، بنابر اتفاق

( و به قول ماکس وبر شکل خاصی 01: 0312ارتباطات یک فرایند )ویندال، سیگنایرز، اولسون، 

(. در سطح هر نهاد، یا هنجار است و یا با سرعت 201: 0310از تعامل اجتماعی است )آشتیانی، 

توان مجموعه تا حدودی منسجم و پایدار از هنجارها  رو ارتباطات را می شود. ازاین هنجار می

گیری و استمرار  ز امکان شکلدانست که بدون آن دیگر نهادهای اجتماعی مانند نهاد علم هرگ

هایی که موجب  اساس، فراهم کردن زمینه(. براین1: 0311یابند )علیدوستی و همکاران،  نمی

شود، اثرات معناداری را بر تسریع توسعه خواهد گذاشت. این امر یکی از  تسهیل ارتباطات می

ان یکی از وظایف روابط شوندگ هاست. برخی از مصاحبه های روابط عمومی در دانشگاه توانمندی

دانستند. این امر در درازمدت می« تسهیل ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه»عمومی  را 

سازی بسترها  شود. فراهم ها می ها به یکدیگر و خلق انواع و اقسام سرمایه منجر به اعتماد آن

ل چهارم است. در برای تسهیل روابط در این سه بخش یکی از مبانی اولیه تحقق دانشگاه نس

 شوندگان ارائه شده است: ای از اظهارات مصاحبه زیر نمونه
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نقش روابط عمومی تسهیل ارتباط دوطرفه بین دانشگاه و صنعت و جامعه است. این »

گری موجب ایجاد یک زبان مشترک و ایجاد اعتماد دو طرف و بیان نیازها و درنهایت  تسهیل

تواند با  شود. روابط عمومی در این حوزه می ی میپاسخ گرفتن از بخش علمی و دانشگاه

رسانی در جراید، تدارک  گری این ارتباط را تسهیل کند. در حال حاضر با اطالع واسطه

توان این  ها و تلویزیون و غیره، می ها در شبکه ها، ارائه دستاوردهای دانشگاه سخنرانی

کرد و این ارتباط دوطرفه طوری  اطالعات را از کانال روابط عمومی به سطح جامعه منتقل

ها و ابزارهای ارتباطی که دانشگاه با جامعه و صنعت دارد،  توسعه پیدا کند که زیرساخت

 «.ارتقاء یابد

تواند برقرارکننده تعامل و ارتباط بین دانشگاه باشد. یکی از  روابط عمومی به نظر من می» و؛

های ارتباطی،  ن است که چطور مکانیسمعمومی باید ساماندهی کند ای اتفاقاتی که روابط

 «.ها بتواند بین دانشجو، استاد و جامعه پیوند برقرار کنند تعاملی و شبکه

های سازنده نهاد دانشگاه و مناسبات  وبست تسهیل ارتباط حاصل دانش و آگاهی از چفت

ی افزایش حاکم بر واقعیات جامعه است و از این نظر به هراندازه دانش و آگاهی روابط عموم

شود. یابد، ارتباطات و گردش اطالعات در سطح جامعه مخاطبان، با سهولت بیشتری ممکن می

کندی و دشواری صورت بگیرد فاقد  ترتیب دانشگاه نسل چهارم در فضایی که ارتباط به این به

یافته و قابل  های شاخص آن بدون وجود ارتباطات سازمان مصداق خواهد بود، چراکه ویژگی

 کند. بینی، ممکن نخواهد بود و این امری است که از روابط عمومی تبعیت می پیش

رفت وضعیت فعلی دانشگاه یکی اینکه ما یک بستر ارتباطی داشته باشیم که  برای برون»

های اجتماعی و غیره یک  خیلی ساده با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داریم، مثل شبکه

رح موضوعات از سمت جامعه و صنعت و از این سمت هم بیان ای برای ط ارتباط دوطرفه

 «.ها از سمت بخش علمی کشور، وجود داشته باشد ها و توانمندی قابلیت

های و غیره، در کنار منابع انسانی متخصص،  های اجتماعی مجازی، تارنماها و پورتال شبکه 

نسل چهارم به عبارتی مولود  توانند بستر ارتباطی مفیدی فراهم کنند. دانشگاه به سهولت می

های موجود در جامعه را به سهولت  ارتباطات چندجانبه است، ارتباطاتی که حقایق واقعیت

کند. درنتیجه وجود بستر  ملموس کرده و آگاهی اصحاب تولید و آموزش علم را تأمین می

 تواند گام مهمی در زمینه تحقق نسل چهارم دانشگاه باشد. ارتباطی متناسب می

 تخصصی شدن، الگوبرداری و نوآوری

های جدید و جلوگیری از  کارگیری انگاره های با به تعریف و تحدید حوزه فعالیت و مسئولیت

ای و تجدید ساختار متناسب با نیازهای جامعه علمی در سطوح  تأثیرات عوامل حاشیه
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ه وضعیت موجود شوند ک المللی از عوامل ارتقاء دهنده روابط عمومی کارآمد محسوب می بین

های  که حاکمیت نظام نحوی کنند. به های ایران از آن حکایت نمی روابط عمومی دانشگاه

کار برد. تخصصی شدن در این  توان در توضیح این وضعیت به ارتباطات عمومی سنتی را می

های  های آن و بازسازماندهی رویه معنا دال بر تجدید ساختار و بازتعریف نقش و مأموریت

تواند نقش و اثر خود را در تحقق  ایی و مدیریتی آن است. روابط عمومی دانشگاه زمانی میاجر

دانشگاه نسل چهارم نشان دهد که واجد یک شخصیت سازمانی مستقل با وظایف تخصصی 

های اساسی این بخش در دانشگاه، جایگاه مبهم آن و تابعیت از شکل سنتی  باشد. یکی از ضعف

 صورت زیر بوده است: ازنظر جامعه متخصصین مورد مصاحبه بهآن است. این نقایص 

های ما هنوز سنتی هستند. چون نگاشون نگاه سنتی است، خبرنامه و  روابط عمومی»

های اجتماعی برای  کنند. کمتر از ابزار نوین ارتباطی از جمله شبکه اطالعیه تهیه و نصب می

کنند. روابط عمومی را باید از  ستفاده میجلب مخاطب و ایجاد شبکه از ذینفعان دانشگاه، ا

حالت سنتی بیرون بیاوریم که مقتضیات زمان و عصر ارتباطات است. روابط عمومی 

 «.اند ها، در راستای این وظیفه قدم جدی برنداشته دانشگاه

ها را بررسی و مطالعه کرد و  توان آن در دنیا تجارب موفق و ناموفق زیادی وجود دارد که می

ها را به کار گرفت. ازآنجاکه دانشگاه و روابط  های جامعه، آن ها و واقعیت ب با زیرساختمتناس

توان تجربیات آنان را در این حوزه بررسی کرد.  عمومی نوزاد کشورهای غربی است، می

های  که نتوان در این خصوص موفقیتی اخذ کرد، اقدام به نوآوری و ابداع یکی از راه درصورتی

های این پژوهش است. چنین موردی از جانب یکی از متخصصین در مصاحبهتحقق اهداف 

 چنین طرح شده است:

های موفق آن را ببیند  خواهد کار بکند، باید برود نمونه هرحال هر الگویی را که انسان می به»

توانید ببینید که کدام دانشگاه  تواند در داخل ایران باشد، ... شما می و یک نمونه موفق می

های ایران تقریباً در  بینید که دانشگاه ها را الگو قرار بدهید. اگر می ر ایران موفق هستند آند

ها، باید الگوهای کشورهای مختلف دیگر را بررسی کنید و  یک رده هستند، روابط عمومی آن

توانید شروع بکنید به  وقت می ها مناسب نیست آن کدام این اگر مشاهده کردید که هیچ

 «.هایی را اینجا مطرح کنید و شما پیشگام بشوید نسبت به بقیه خرج دادن، و ایدهابتکار 

دار شدن  اتکایی برای عهده شناسایی و مالحظه تجارب دیگران همواره مرجع و منبع قابل

های جدید و همچنین اصالح ساختار موجود است و عالوه بر آن درک متولیان امر روابط  نقش

 قش خود گسترش خواهد داد.عمومی را از وظایف و ن
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تدوین استراتژی برای اثرگذاری بیشتر با توسل »شوندگان  بنا به اظهارات برخی از مصاحبه

ساز تحقق دانشگاه نسل  تواند زمینه به ابزارها و اختیارات روابط عمومی از مواردی است که می

همچنین تهدید و  ریزی استراتژیکی با شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامه«. چهارم باشد

های متناسب با  فرصت عالوه بر نشان دادن جایگاه واقعی روابط عمومی، روندها و برنامه

ریزی جزئیات و  ها را برای تحقق دانشگاه نسل چهارم ارائه خواهد داد. این نوع برنامه ظرفیت

بیرونی و های مشخص نیل به اهداف را با در نظر گرفتن تمامی شرایط حاکم بر واقعیات  رویه

درونی ممکن خواهد کرد و منابع موجود را برای رسیدن به امر مطلوب، تجهیز خواهد کرد. 

 صورت زیر بوده است: نظران در این پژوهش به برای نمونه نظر یکی از صاحب

هایی که روابط عمومی  مدیران باید توجیه شوند در رابطه با روابط عمومی و کمک»

ها هم  باید در روابط عمومی جدی گرفته شود و روابط عمومی تواند انجام دهد. تحقیق می

باید از الگوی دوسویه همسنگ برای تعالی سازمان بهره ببرند. یعنی باید برای همه 

ها ارزش و اهمیت قائل شویم و باید روابط عمومی سازمان را در جهت جلوگیری  مخاطب

گیری  ها، بسترهای شکل زمینه یشاز بروز و ظهور اخبار بد یاری کند. یعنی با شناخت پ

بحران و دادن هوشیاری و آگاهی به مدیران، اجازه ندهد که اخبار بد به وقوع بپیوندد. 

کمک کند تا نقاط ضعف سازمان شناسایی شود تا آن نقاط ضعف قبل از اینکه تبدیل به 

 «.بحران شود، رفع شوند

شده و  های تعیین راساس هدفای داشته باشد و ب روابط عمومی باید استقالل حرفه»

بخشد.  ارتباطات راهبردی خود عمل نماید. راهبرد یعنی نقشه راهی که سازمان را تعالی می

ها و تهدیدهای پیش روی سازمان مشخص شود و روابط  بایست نقاط ضعف، قوت، فرصت می

 «.تواند بسیار نقش سازنده و مؤثری داشته باشد عمومی در این رابطه می

 گیری تیجهبحث و ن

مطالعه نقش روابط عمومی در تحقق دانشگاه نسل بر روش کیفی به  پژوهش حاضر با تکیه

عنوان یک ایده و محرک  های این پژوهش نشان داد روابط عمومی به چهارم پرداخت. یافته

تواند سطح توسعه دانشگاه را تحت تأثیر قرار دهد و به تحقق دانشگاه نسل چهارم  کارآمد می

ها یکی از شرایط مهم تحقق دانشگاه نسل چهارم داشتن روابط عمومی  ساند. بنابر یافتهیاری ر

ترین  های آموزش عالی، عمومی نظران حوزه کارآمد است. بسیاری از اندیشمندان و صاحب

گیرند. تحقق چنین نقشی  پذیری اجتماعی در نظر می خصلت دانشگاه نسل چهارم را مسئولیت

پذیری  تصور نیست. روابط عمومی پویا محصول مسئولیت یا و کارآمد قابلبدون روابط عمومی پو
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شوندگان،  اجتماعی و مرجع ارتباطات درون دانشگاه و بیرون از دانشگاه است. به اعتقاد مصاحبه

سازی فرهنگی، ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، برندسازی،  روابط عمومی پویا به دلیل مفهوم

و تغییر محیط، تسهیل ارتباطات و ایجاد بسترهای ارتباطی نقش مدیریت ارتباطات، تعریف 

 مهمی در تحقق دانشگاه نسل چهارم در ایران دارد. 

های دانشگاه نسل  تواند مفاهیم و ارزش سازی فرهنگی در بستر روابط عمومی می مفهوم

بیرون دانشگاه( وسیله انواع و اقسام ابزارهای ارتباطی ترویج دهد و جامعه )درون و  چهارم را به

 را با مفاهیم متنوع این نوع از دانشگاه آشنا کند.

های  مسئولیت اجتماعی دومین خصیصه روابط عمومی پویا است و با توجه به برداشت

توان گفت این امر بدین معنی است که روابط عمومی به ذات  شوندگان می ذهنی مصاحبه

ای  ق رفع نیازهای اجتماعی به شیوهکند که در راستای تحق خود اهدافی را پیگیری می

آمیز و سهیم شدن تمام اعضای جامعه از مواهب و منابع جامعه است. روابط عمومی  مسالمت

کند و به دانشگاه  برحسب وظیفه ذاتی خود، دانشگاه را وارد یک تعامل اجتماعی می

وان برآیند عن ای مسئولیت اجتماعی به بخشد. درنتیجه چنین وظیفه شخصیتی اجتماعی می

 شود. در دانشگاه تعریف می

کند که  مدیریت ارتباطات ویژگی دیگری از روابط عمومی پویا است و این معنا را القا می

شود،  هایی را که منجر به اهداف مطلوب می روابط عمومی در دانشگاه نسل چهارم فعالیت

ائات جامعه، اقداماتی را در کند و با ایجاد هماهنگی در ساختارهای دانشگاه و اقتض مدیریت می

پذیری اجتماعی، کارآفرینی و اشتغال،  ای، مسئولیت گیرد که توسعه محلی و منطقه پیش می

های ضروری و غیره محقق شود. بر این اساس، نقش روابط عمومی مدیریت  آموزش و پژوهش

ود را صورت سیستماتیک دانشگاه را در مسیری که رسالت مطلوب خ ارتباطاتی است که به

 کند.  محقق کند، هدایت می

تسهیل ارتباطات نیز بدین معنی است که روابط عمومی پویا باید ارتباط دوطرفه بین 

سو تسهیل کند و از سوی دیگر زمینه تعامل بین دانشجویان  دانشگاه و صنعت و جامعه را از یک

ترین  منزله یکی از مهم ههای ایران ب و جامعه را فراهم آورد. جایگاه روابط عمومی در دانشگاه

ابزارهای راهبردی تحقق نسل چهارم دانشگاه مورد غفلت قرار گرفته است. نباید ازنظر دور 

های ساختار دانشگاه  داشت که این غفلت مختص به روابط عمومی نبود و بسیاری از بخش

، وجود تواند برجستگی چنین تعمیمی را آشکار سازد ایرانی را در برگرفته بود. آنچه می
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سازوکارهایی است که پویا بودن دانشگاه را در تمامی ابعاد و زوایای آن مسدود کرده و از ارائه و 

سوی ترقی هدایت  ای که جایگاه دانشگاه و نقش آن را به کننده های تقویت تألیف محرک

 آورده است. کند، ممانعت به عمل می

ریزی قرار گرفته  ای موضوع برنامه گونه های اخیر به صورت ذاتی در سال دانشگاه ایرانی به

است که ارتباطات )در معنایی که متناسب با تحقق دانشگاه نسل چهارم باشد( در آن فاقد 

دیگر، ارتباط گسترده دانشگاه با جامعه خارج از خود، هنوز  عبارت معنای عملیاتی شدن است. به

صف جایگاه روابط عمومی در چنین به وظیفه و رسالت ذاتی دانشگاه بدل نشده است. با این و

فضایی، محدود به تعامالت داخلی دانشگاه بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از 

ترین موانعی که نسخه ایرانی دانشگاه نسل چهارم را تحت تأثیر قرار داده است، درک و  مهم

ومی و محلی و همچنین هایی بوده است که براساس آن، ارتباط دانشگاه با جامعه ب پنداشت

ارتباط ملی و فراملی برای آن در نظر گرفته نشده است و این ارتباطات عمدتاً معطوف به 

اند که صرفاً در خدمت تعامالت درون  رخدادهای بوده است که تحت فیلترهایی قرار داشته

 دانشگاهی بوده است و نه ارتباطی با جامعه.

کارگیری ابزارهای موجود و شناسایی  اه فقدان بههای دانشگ توجهی به پتانسیلدلیل بی

های درونی دانشگاه است. امری که روابط عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده  نکردن پتانسیل

هایی برای آن تعریف کرده است که توان محقق کردن دانشگاه نسل چهارم را  است و مأموریت

جامعه مانع این است که دانشگاه نهادی ندارد. در مجاورت چنین موضوعی، تعامل نداشتن با 

المنفعه و دارای نقشی معنادار در تحقق دانشگاه نسل چهارم شود. درنتیجه حاکمیت چنین  عام

مواردی است که دانشگاه نسل چهارم در ایران در نظر بسیاری از افراد علمی مفهومی بیگانه 

 رسد. نظر می به

های  توان زمینه واردی است که با اتکای به آن میارتباطات مدیریت شده و کارآمد از دیگر م

واسطه روابط عمومی را از آن انتظار داشت. تحقق چنین ظهور دانشگاه نسل چهارم در ایران به

حال در ایران کمتر مورد عنایت بوده است  پذیر است، بااین صورت تدریجی امکان امری اگرچه به

سازی این است که  بدیل شده است. مراد از حاشیهساز ت و گاهی به ابزاری برای روابط حاشیه

کند و  شود که دانشگاه نسل چهارم را محقق نمی ارتباطات در مسیری مدیریت و هدایت می

 های اول و دوم است. های نسل های مدیریتی دانشگاه همواره در خدمت بازتولید سازه
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اه نسل چهارم را میسر وجود منطق تعاملی روزآمد از مواردی است که امکان تحقق دانشگ

های سهیم شدن دانشگاه ایرانی در گفتمان دانشگاهی  توان با استفاده از آن زمینه کند و میمی

ای است که با استفاده از وظایف ذاتی روابط عمومی ممکن  جهان را مقدور کرد. این امر مسئله

نشده است. بااینکه چنین شود. به این موضوع در روابط عمومی دانشگاه در ایران هنوز توجه  می

ها وجود دارد، ولی ساختار مدیریتی دانشگاه در  اعتقادی میان مدیران روابط عمومی دانشگاه

ای را ندارد. ایجاد بسترهای ارتباطی در  ایران انعطاف الزم برای سیاستگذاری در چنین زمینه

تر  ستفاده از آن آساندانشگاه ایرانی از دیگر موارد مهمی است که نسل چهارم دانشگاه با ا

افزاری توفیق  افزاری و سخت های نرم شود. این موضوع نیز به سبب نبود زیرساختمحقق می

طرفانه، تخصصی شدن، توسعه  های بی ریزی استراتژیک، اخذ سیاست چندانی نیافته است. برنامه

ها اند با اتکا به آنتو ارتباطات و الگوبرداری و ابتکار از دیگر مواردی است که روابط عمومی می

 نسل چهارم دانشگاه را محقق کند.

 منابع

 ( نقش روابط عمومی دانشـگاه 0312احمدنژاد آتو، فاطمه .)    هـای آموزشـی،    هـا در توسـعه فعالیـت

 .23، شماره 1، سال ای فصلنامه مطالعات رسانه

 ( .0311پورجاوید، سهیال؛ خسروی پور، بهمن؛ علی بیگی، امیرحسین« .)سـازی   نهادینه های مؤلفه

فصلنامه پژوهش مددیریت آمدوزش   «. ها در آموزش عالی کشاورزی ایران نسل چهارم دانشگاه

 .012-011. صص 02، شماره 11سال کشاورزی، 

 ( .0311خورسندی طاسکوه، علی« .)تحلیل مبانی نظری و اهداف بین المللی شدن آموزش عالی» ،

 .21-21، صص 3اره ، شم1، سال انجمن آموزش عالی ایران ٔ  فصلنامه

 ( .0313ذاکر صالحی، غالمرضا .)تهـران: انتشـارات   شناسی آمدوزش عدالی   درآمدی بر جامعه ،

 کویر.

 ( .0312راولی، دانیل جیمز، و همکاران« .)هدا و مراکدآ آمدوزش     تغییر راهبردی در دانشگاه
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     ( .0311شکراللهی، محبوبـه؛ داوودی، رسـول؛ کمـالی، تقـی« .)    دهنـده   تحلیلـی بـر عوامـل سـوق

«. های نسـل چهـارم   پذیری اجتماعی: رهیافتی جهت نیل به رسالت دانشگاه ها بر مسئولیت دانشگاه

 . انتشار آنالین.دوماهنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
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 118 نقش روابط عمومی در تحقق دانشگاه دارای رسالت مسئولیت اجتماعی 

 

 

 ( .0011یداللهی ده چشمه، آرش؛ رجائی پور، سعید؛ سیادت، سید علی« .)   واکاوی نقـش دانشـگاه

. در شدهری  -توسعه محلی )روسدتایی «. ای نسل چهارم )دانشگاه اجتماعی( در توسعه منطقـه 

 حال انتشار.

 مترجم: علیرضـا دهقـان. تهـران: های ارتباطات کاربرد نظریه(. 0312ن و دیگران )ویندال، سو ،

 ها. مرکـز مطالعـات و تحقیقات رسانه

 Abla A.H. B. (2017). Universities' Social Responsibility (USR) and Sustainable 

Development: A Conceptual Framework. IJEMS Journal, 4(12): 8-16. 
 Aikins. E. D and Adu-Oppong. A. A (2015). Using Public Relations as a Management 

Tool in Tertiary Institutions. Afro Asian Journal of Social Sciences, Vol, VI, No 2, pp. 1-

15. ISSN: 2229 – 5313. 

 Anggreni, P. (2018). The Role of Public Relations as A Management Function in Higher 

Education. Global Conference on Teaching, Assessment, and Learning in Education 

(GC-TALE 2017). 
 Bonfiglio, R. A. (1990). The history of public relations in American higher education in 

the twentieth century: From self-interest to national interest. Unpublished Dissertation, 

Columbia University, New York. 

 Etuk, G. K. (2015). Innovations in Nigerian Universities: Perspectives of an Insider from 

a “Fourth Generation” University. International Journal of Higher Education, 4(3): 218-

232. 
 Etzkowitz, H. (2003), Rise of the Brazilian Triple Helix’, International Journal of 

Technology Management and Sustainable Development, 2(3): pp 159–171. 

 Gibb, A. (2005), Towards the Entrepreneurship University; Entrepreneurship Educdation 

as a Lever for Change. The National Council for Graduate Entrepreneurship (NCGE), 

UK, policy paper No3. 
 Kirby, D.A. (2004). ‘Entrepreneurship education: Can business schools meet the 

challenge?’ Education 1 Training, 46(8/9): 510– 19. 

 Kriyantono, R. (2015). Public relations and corporate social responsibility in mandatory 

approach era in Indonesia. 2nd Global Conference on Business and Social Science-2015, 

GCBSS-2015, 17-18 September 2015, Bali, Indonesia. 

 Laptevа, A., & Efimov, V. (2016). New Generation of Universities. University 4.0. 11 

(9): 2681-2696. 

 Lukovics M., and Zuti, B. (2015). New Functions of Universities in Century XXI 

towards “Fourth Generation” Universities. Transition Studies Review 22(2):33-48 

 Pawlowski, k. (2009). The ‘Fourth Generation University’ as a Creator of the Local and 

Regional Development, Higher Education in Europe, 34: 50-64. 

 Pirozek, P. & Heskova, M. (2003). Approaches to and instruments of public relations: 

Higher Publishers. 

 Russo A. (2009). Destinies of the University. Translated by Roberta Orlandin. Polygraph 
21, An international journal of culture and politics. Duke University: 41-75. 

 Ryans, C. C., & Shanklin, W. L. (1986). Strategic Planning, Marketing & Public 

Relations, and Fund-Raising in Higher Education: Perspectives, Readings, and 

Annotated Bibliography. Maryland: Scarecrow Press. 



  1111/ زمستان 11فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دهم/ شماره  121

 

 

 Schulte, P. (2004). ‘The entrepreneurial university: A strategy for institutional 

development’, Higher Education in Europe, 29(2(:187–91. 

 Wallace, G. D. K. (2000). The Role and Impact of Corporate University in the third 
Millennium, Higher Education Re-formed. Falmer press. 

 Wilson, T. A. (2009). The role of communication messages and public relations 

strategies in the higher education" public good" debate: a study of four public research 

universities. 

 Wissema.J. G. (2009). Toward the third-generation university: Managing the university 

in transition. Edward Elgar Publishing, United Kingdom. 


