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 .1دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .2استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران (نویسنده مسئول).
 .3استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .4دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .5دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

چکیده
اجتنابناپذیری شکلگیری سریع دانشگاههای نسل سوم (نوآور و کارآفرین) زمینهساز پژوهش در جهت شناخت
عوامل و شاخصهای دانشگاه فوق ،شده است .پژوهش در راستای مفاهیم جدید راه یافته به ادبیات دانشگاهی ازجمله؛
جهانی و بینالمللی شدن آموزش ،تجاریسازی ایدههای دانشگاهی و مشارکت دانشگاهها در اشتغال دانشآموختگان،
مترصد ارائه مدلی برای سنجش آمادگی موسسه های آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم ،بوده است.
براساس چارچوب مفهومی مستخرج از ادبیات نظری و با بهرهگیری از پرسشنامه ،دیدگاه اعضای هیات علمی گردآوری
شد .حسب آزمونهای آماری ،کفایت نمونه جهت انجام تحلیل عاملی مورد تأئید قرار گرفت .تحلیل عاملی اکتشافی
نشان داد؛ مقدار ارزش ویژه برای عامل اول  ،34/416عامل دوم  ،6/203عامل سوم  ،5/247عامل چهارم  ،2/802عامل
پنجم  ،2/067عامل ششم  ،1/830عامل هفتم  1/522و عامل هشتم  1/400بوده است .در مجموع کل واریانس تبیین شده
عوامل  70/692درصد از واریانس  76گویه را تبیین نمود .نتایج به دست آمده در خصوص وضعیت آمادگی مطالعه
مورد ،برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم ،نشان داد؛ در شاخصهای اهداف و رسالت ،مدیریت و رهبری ،ویژگی
های کارآفرینی اساتید ،ویژگیهای کارآفرینی کارکنان و دانشجویان وضعیت مطلوب است و در خصوص شاخص
های واحدهای داخلی و ساختار ،ارتباط با صنایع ،تجاریسازی و بینالمللی شدن آموزش ،تالش مضاعف ضروری
است.
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سریع در جامعه  ،فناوری و اقتصاد امروزی هم زمان یک
تهدید بزرگتر و هم یک فرصت بزرگتر برای آنان است [.]2
با گسترش عواملی ازجمله جهانیسازی ،رابطه صنعت و
دانشگاه بهسوی توسعه سریع بازار دانش ،تغییر کرده است[]3
ازاینرو ،دانشگاهها در حال تبدیلشدن به عناصر کلیدی نظام
نوآوری هستند که کمککننده به توسعه اقتصادی میباشند،
هم بهواسطه تعامل با صنایع موجود و هم بهوسیله انواعِ
تجاریسازیِ دانش ،مثل تأسیس شرکتهای جدید[.]4
دگردیسی دانشگاهها از مدل اولیه علم محور که پس از
دوره ناپلئونی ظاهر شد به دوره دانشگاههای نسل سوم رسیده
است .دالیل چندی تبدیل دانشگاهها را الزامآور ساخته است
ازجمله:
 -1فشار بر کیفیت که در نتیجه افزایش بیش از حد
دانشجویان رقم خورده است
 -2عدم امکان اداره دانشگاهها به شیوه سنتی
 -3جهانی شدن و ظهور رقابت در سه عرصۀ دانشجویی،
اعضاء هیأت علمی و قراردادهای پژوهشی
 -4تحقیقات میانرشتهای و تفاوت موجود در نحوه
سازماندهی دانشکدهها
 -5هزینههای پژوهشی
 -6چالشهای برخاسته از تحقیقات بسیار تخصصی
مؤسسات پژوهشی خارج از دانشگاهها
 -7خواست دولتها در اینباره که مؤسسات آموزش
عالی نقش بیشتری را در رشد اقتصادی تکنولوژی محور
ایفاء کنند.
 -8فرصت پژوهشهای مشترک در سایه ارتباط بیشتر با
صنعت
 -9ظهور کارآفرینی دانشگاهی[]5
این دانشگاهها با تکیه بر خالقیت و نوآوری به عنوان
نیروی محرکه بهرهبرداری از یافتههای پژوهشی ،دگردیسی
دانش به فنآوری ،تجاریسازی فنآوری و تأسیس و راه-
اندازی شرکتهای زایشی در عرصههای توسعه کارآفرینی و
تولید ثروت اقدام مینمایند .از این رو دانشگاههای نسل سوم
و به عبارت دیگر ،کارآفرین در رشد و توسعه کشور ،ارتباط
نزدیک با توسعه اقتصادی و استفاده از ظرفیت دانشگاه در
خلق و جذب ،اشاعه و استفاده از فنآوری به یک باور عمومی،
نقش بارزی را برعهده گرفتهاند[.]6
لذا اگرچه آموزش و پژوهش بهطور سنتی و از قدیم
مأموریت اصلی دانشگاهها بوده است ،اما این موضوع ،بهتدریج
و با ظهور دیدگاههای جدید درباره نقش آنها در نظام تولید
و بسط دانش تغییریافته است [ .]7دانشگاههای فعلی بهطور

مقدمه
دانشگاهها با تغییرات سیاسی و اقتصادی بسیاری روبرو
شدهاند .فشار آحاد جامعه برای دسترسی آسانتر به
تحصیالت عالیه ،انتظار دولتها درخصوص مشارکت هرچه
بیشتر دانشگاهها در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و
ضرورت بهکارگیری اصول اقتصاد بازار و مدیریت سازمانی
زمینهساز ایجاد تحول در نظام آموزش عالی را فراهم کردهاند.
جهان در اواخر قرن بیستم شاهد تغییرات بسیار گستردهای
در تمامی عرصهها بوده است .به طوری که امروزه مفاهیمی
چون جهانیشدن ،بازارهای رقابتی ،بینالمللی شدن آموزش،
تجاریسازی ،تحوالت فنی و نوآوریهای فنآوری ،توجه به
کیفیت کاالها و خدمات ،مشتریمداری و موارد دیگر جای
خود را در ادبیات دانشگاهی باز کرده است .از طرف دیگر
انتظار دولتها و ذینفعان عمومی و خصوصی از دانشگاهها
درخصوص مشارکت داشتن در اشتغالزایی فارغالتحصیالن
خود و همچنین حل مشکالت جامعه ذینفع دانشگاهها را ملزم
به درنظر گرفتن راهکارهای مؤثری نموده است .اقدامات
دولتی برای رویارویی با این چالشها ،توسل و روی آوردن به
بحث کارآفرینی در جامعه میباشد .از این رو ،کارآفرینی
موضوعی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل
آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است [ ]1با اذعان به
اینکه عصر حاضر ،شاهد تحوالت عظیمی در نظامهای
دانشگاهی به منظور همسویی هر چه بیشتر آنها با فرایند
توسعه اقتصادی بومی ،منطقهای و بینالمللی است .لذا
رویکرد حاکم بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،رویکردی
نیازگرا و در تعاملِ مستمر با سازمانهای پیرامونی دانشگاه
محسوب میشود .بدون تردید ،این تعامل و کنش متقابل
محیطهای دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی و سازمانهای
بیرونی ،چنانچه سازمانیافته و با ساز و کارهای اثربخش
همراه باشد ،نتایجی چون اشتغالزایی ،بهرهوری بیشتر از
منابع انسانی و غیرانسانی و رفاه به دنبال خواهد داشت.
دانشگاهها همواره با توجه به نیازهای اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی در انجام مأموریتهای خود دچار تغییر و تحول
شدهاند .مؤسسات آموزش عالی از بدو ایجاد با سه مأموریت
بههمپیوسته و تا حدی متفاوت روبرو بودهاند .دانشگاهها را
میتوان براساس رویکردها و ساختارهای اجرایی به یکی از
ویژگیهای نسل اول (آموزش محور) ،نسل دوم (آموزش و
پژوهشمحور) و نسل سوم (نوآور ،فنآور و کارآفرین) توصیف
کرد .به قول پیتر دراکر 1دانشگاه به عنوان یک مؤسسه
خدمات عمومی الزم است کارآفرین و نوآور باشد و شاید هم
بیشتر از سازمانهای دیگر به این کار نیاز دارند .تغییرات
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ارائه مدلی برای سنجش آمادگی موسسه های آموزش عالی برای تبدیل شدن ......

معیارها و شاخصهای اصلی نوآوری و کارآفرینی دانشگاهی
و عوامل مؤثر در ایجاد دانشگاههای نسل سوم را شناسایی
کند و با ارئه مدلی زمینه ارزیابی دانشگاه را فراهم آورد،
دستاندرکاران دانشگاهی را با نقاط ضعف و قوت دانشگاه
آشنا کند و حرکت به آن سمت را برای دانشگاهها تسهیل
سازد.
با توجه به مقدمه فوق این پژوهش درپی آن است با
بررسی دقیق موضوع دانشگاه نسل سوم و مداقه بیشتر در
مفاهیم جدید مؤثر بر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی-
همچون جهانیشدن و بینالمللی شدن آموزش ،تجاریسازی
ایدههای دانشگاهی ،ارتباط با صنایع و واحدهای صنعتی و
مشارکت بیشتر دانشگاهها در اشتغال و کارآفرینی ،نسبت به
ارائه مدل بومیتر و به روزتر دانشگاه نسل سوم بپردازد.

فزایندهای در حال تغییر و حرکت از نقش اصلی و سنتیشان
بهعنوان عرضهکنندگان آموزش به سمت یک سبک پیچیدهتر
و چندوجهی با عنوان "دانشگاه نوآور و کارآفرین" هستند[.]8
این تغییر ،یا رفتارِ کارآفرینانه ،مأموریت سوم دانشگاه ،یعنی
کارآفرین بودن را نشان میدهد
ایجاد دانشگاههایی که بتوانند افرادی را تربیت کنند که
پس از اتمام تحصیل به دنبال کارآفرینی باشند نه در پی
کاریابی ،راهحلی است که میتواند مشکالت رودرروی کشورها
را کمتر نماید .ایجاد دانشگاههای نسل سوم یکی از اهداف
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است که میباید در برنامه
ششم توسعه به آن دست یافت [ .]9لذا حرکت به سمت
شکلگیری دانشگاههای نسل سوم(یا دانشگاههای کارآفرین و
نوآور) یک ضرورت میباشد و شناخت در این عرصه میتواند
کمک شایانی را در این راه نماید .این تحقیق بر آن است

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

جامعه آماری تحقیق اعضاء هیأت علمی در هفت دانشکده
دانشگاه مورد نظر به تعداد  248در سال تحصیلی 1395-96
بودند که پس از توزیع پرسشنامه به شیوه تصادفی هدفمند،
تعداد  182پرسشنامه پاسخ داده شده ،جمعآوری شد .ابزار
جمعآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که در بین
اعضاء هیأت علمی توزیع شد .این پرسشنامه دارای  79گویه
بود که برحسب مقیاس لیکرت دارای  5سطح پاسخگویی بود.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با کمک اساتید و صاحب
نظران کارآفرینی و نوآوری دانشگاهی با انجام تغییراتی به
تأئید رسید .با توجه به شناشایی عوامل اثرگذار بر شکلگیری
دانشگاه نسل سوم در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی

سوالهای پژوهش
 -1شاخص های دانشگاه نسل سوم کدامند؟
 -2عامل های زیربنایی مدل سنجش آمادگی مؤسسات
آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم کدامند؟
 -3طراحی مدل سنجش آمادگی مؤسسات آموزش عالی
برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم چگونه است؟
 -4میزان آمادگی دانشگاه مورد نظر در دو گروه عوامل
تأثیرگذار داخلی و خارجی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل
سوم چگونه است؟
روش پژوهش
روش پژوهش از نوع پیمایشی و جزو تحقیقات کاربردی
است.
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استفاده شد.تحلیل عامل اکتشافی 1شیوهای برای اکتشاف
عاملها از میان یکسری متغیرهاست .عاملهایی که میتوانند
هم تغییری مشاهده شده را توضیح دهند و هم ابزار اکتشاف
دادهها برای تقلیل آنها باشد[]10
در مرحلۀ اول بخش نخست با مرور ادبیات مربوطه و
تماس با محققان خارجی نسبت به جمع آوری شاخصهای
دانشگاه نسل سوم اقدام شد و سپس مدلها و چارچوبهای
محققان فعال داخلی وخارجی این حوزه از جمله اتزکویتز 2و
همکاران [ ،]11کربی ،]12[ 3گوئررو ،]13[ 4گیب 5و
همکاران[ ، ]14گوئررو و اوربانو ،]15[ 6نلز و ورلی،]16[ 7
وود ،]17[ 8سالمزاده و همکاران[ ،]18کریمی سوره و
همکاران [،]19آرانها و گارسیا ،]20[ 9سکوندا،]21[ 10
شریفزاده و همکاران [ ،]22سالمزاده و همکاران[،]23
سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی[ ،]24یحییپور و
قاسمنژاد[ ،]25اسکریبانز ،لکچرز و مرکوری ]26[11بررسی
شدند .برای طراحی یک مدل بومی و واقعبینانهتر برای
مؤسسات آموزشی داخل کشور از طریق روش دلفی از
صاحبنظران و افراد مسئول در حوزه کارآفرینی دانشگاهی
خواسته شد در مرحله اول درخصوص خود مدل و میزان

انطباق آن با وضعیت داخلی و کاربرد آن در این مؤسسات
اظهار نظر نمایند .در این مرحله مدلهای کم تأثیر و یا مدل
هایی که دارای عوامل مشترک بوده از فهرست مدلها حذف
گردیده و نتایج برای انجام دور بعد دراختیار صاحبنظران
قرار گرفت .در مرحله دوم ضمن بهرهگیری از نتایج نظرسنجی
اول ،از آنان خواسته شد تا با استفاده از مقیاس لیکرت 5
طیفی میزان تأثیرگذاری هر عامل را مشخص سازند( از 1
برای خیلی کم تا عدد  5برای تاأثیر زیاد) .و همچنین در
بخش انتهایی پرسشنامه فضایی در نظر گرفته شد تا آنان به
عومل تأثیرگذاری اشاره نمایند که در نظر آنان در این مدلها
مغفول مانده بودند.
در نهایت عوامل مؤثر در شکلگیری دانشگاه نسل سوم
در دو حوزۀ عوامل محیط داخلی دانشگاه(شامل اهداف و
رسالت دانشگاه ،مدیریت ورهبری دانشگاه ،ساختار سازمانی،
ویژگی منابع انسانی دانشگاه و واحدهای دانشگاهی) و عوامل
محیط بیرونی( شامل بینالمللی شدن آموزش ،تجاریسازی
ایدههای دانشگاهی ،قوانین و مقررات ،دسترسی به سرمایه و
ارتباط با صنایع) شناسایی شدند.

جدول  .1عوامل مؤثر در شکلگیری دانشگاه نسل سوم
عوامل اصلی
اهداف و رسالت دانشگاه
محیط داخلی

رهبری و مدیریت
ویژگی منابع انسانی
ساختار
واحدهای درون دانشگاهی
بینالمللیشدن آموزش

محیط بیرونی

تجاریسازی ایدههای دانشگاهی
قوانین و مقررات
ارتباط با صنایع و نهادهای مالی

شاخصها
وجود صراحت ،جایگاه نوآوری ،جایگاه فنآوری
مزیتیابی ،فرصتیابی ،درک نوآوری
توفیقطلبی ،استقاللطلبی ،ریسکپذیری ،خالقیت ،مرکز کنترل درونی
تمرکز ،رسمیت ،پیچیدگی،
آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،اداری ،مالی و پشتیبانی
حضور دانشجویان خارجی ،وجود پایگاههای اطالعاتی بینالمللی ،وجود توافقنامه های بینالمللی،
وجود اعضاء علمی خارجی ،برگزاری دوره ها ،سمینارها و کارگاه های مشترک با دانشگاه های
خارجی
حق امتیاز ،سرمایهگذاری مشترک ،ادغام ،تملک سهام ،همکاری درزمینه پژوهش و توسعه ،اتحاد،
پیمانکاری ،برونسپاری ،صدور مجوز بهرهبرداری؛ اتحادهای راهبردی ؛ سرمایهگذاری سهامی در
شرکت انشعابی انتقال فناوری و ایجاد دفاتر مجوز دهی ،و مراکز رشد
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه( تبصره ،) 23آئیننامه توسعه کارآفرینی در دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی کشور ،اقتصاد مقاومتی ،نظام آمایش آموزش عالی ،سند جامع علمی کشور
برقراری ارتباط با مؤسسات و نهادهای مالی ،آگاهی از تحوالت فنی و نیازهای جامعه

Explaratory analysis

1

2 Etzkowitz
3 Kirby
4 Guerrero
5 Gibb
6 Guerrero,

M. and Urbano, D
Nelles, J. and Vorley, T.
8 Wood, M.
9 Aranha, E. A., & Garcia, N. A. P
10 Secundo, G.
11 Skribans, V.; Lektauers, A. and Merkuryev
7
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جدول  .2فراوانی برحسب مرتبه علمی اعضاء هیأت علمی

دانشکده

علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
علوم کشاورزی
هنر
دندانپزشکی
پرستاری
مجموع

مربی
0
0
0
1
0
0
1

استادیار
50
19
24
14
9
24
1
141

توصیفات جمعیتشناختی و انجام مراحل تحلیل عاملی
اکتشافی به شرح جداول  2تا  4بیان شده است.
در جدول  2مشاهده می شود که  182نفر به پرسشنامه
اعضاء هیأت علمی پاسخ دادهاند که  1نفر مربی 141نفر در
مرتبه علمی استادیاری 38 ،نفر در مرتبه دانشیاری و  2نفر
در مرتبه استادی قرار داشتهاند.
تعداد گویهها
76

جدول  .4شاخص کفایت نمونهگیری کیزر میر اولکین ( )KMOو آزمون
کرویت بارتلت
آزمون KMO
0/925

آزمون کرویت بارتلت
خی دو
15484/179

درجه آزادی
3081

38

2

درجه آزادی  3081میباشد و به این خاطر دادههای تحلیل
قابل تقلیل به تعدادی عاملهای زیربنایی و بنیادی میباشد.
همچنین نتیجه آزمون بارتلت ( )15484/179که در سطح
خطای کوچکتر از  0/01معنادار است نشان میدهد ماتریس
همبستگی بین گویهها ،ماتریس واحد نمیباشد یعنی از یک
طرف بین گویههای داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود
دارد و از طرف دیگر بین گویههای یک عامل با گویههای
عامل دیگر هیچگونه همبستگی مشاهده نمیشود.
تحلیل عاملی مشخص میکند هر عامل چند درصد از
واریانس مجموع متغیرها را تعین میکند این مسأله از طریق
جدول کل واریانس تبیین شده 2قابل درک میباشد .در
جدول شماره 2تنها عاملهایی انتخاب میشوند که مقدار
ویژه آنها باالی یک باشد و براساس نتایج جدول 9عامل دارای
مقدار ویژه باالتر از یک هستند .مقدار ارزش ویژه برای هر
یک از بارهای عاملی به ترتیب عامل اول به میزان ،34/416
عامل دوم  ،6/203عامل سوم  ،5/247عامل چهارم ،2/802
عامل پنجم  2/067عامل ششم  ،1/830عامل هفتم ،1/522
عامل هشتم 1/400است .در مجموع کل واریانس تبیین شده
این عوامل  70/692درصد از واریانس  79گویه را تبیین می
کند .در این تحلیل ابتدا تعداد  9عامل استخراج شدند که با
توجه به مطابقت با مدل نظری تعداد  8عامل انتخاب و عامل
نهم به دلیل عدم بارگذاری مناسب گویه ها حذف شد( .جدول
)5
همچنین با توجه به اینکه گویههای حای گرفته در عامل
نهم( گویههای  )28 ،27 ،26امکان تعیین یک عامل کلی را
فراهم نمیکردند و به این خاطر تفسیر آنها ممکن نبود،
ترجیح داده شد تا این عامل از مجموع عوامل حذف شود.
و باتوجه به حذف عامل نهم و گویههای مربوطه ،و با
توجه به جدول شماره  7مقدار آلفای به دست آمده ( به میزان

جدول  .3پایایی پرسشنامه با  76گویه
آلفای کرونباخ
0/982

دانشیار
12
5
11
2
3
5

استاد
2
0
0
0
0
0

مجموع
64
24
35
17
12
29
1
182

سطح معناداری
0/000

پایایی اولیه پرسشنامه با  79گویه :براساس جدول شماره
 3مقدار آلفا به میزان  0/982میباشد و نشان میدهد 79
گویه انتخاب شده از میزان پایایی و به عبارتی همسازی درونی
باالیی جهت سنجش شاخصها برخوردار است.در ادامه برای
اکتشاف عاملها از میان یکسری متغیرها از تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .از آنجا که اطمینان از نرمال بودن داده
ها و کفایت تعداد نمونهها دو پیش فرض اساسی برای استفاده
از تحلیل عاملی میباشند ،در ابتدا این دو شاخص بررسی
شدند .در آزمون کولموگروف  -اسمیرنُف فرض صفر بیانگر
نرمال بودن دادهها و فرض خالف بیانگر نرمال نبودن توزیع
دادهها میباشد .نمره 0/061نشان می دهد توزیع نمرات
آزمون با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارند لذا فرض صفر
مبنی بر نرمال بودن توزیع دادهها تأیید میشود و بر اساس
جدول شماره  4نمره آزمون «کِی .اِم .اُ 1».برابر با  0/925با

)Kaiser Meyer Olkin (KMO
Total Variance Explained
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 14037/053ازمون بارتلت با درجه آزادی  2850و سطح
خطای کوچکتر از  0/01با پرسشنامه  76گویه نشان میداد

 )0/917نشان میداد  76گویه انتخاب شده از میزان پایایی
و به عبارتی همسازی درونی باالیی جهت سنجش شاخصها
برخوردار است .همچنین نمره 0/917آزمون کِی اِم او و نمره
دادههای تحلیل قابل تقلیل به تعدادی عاملهای زیربنایی
و بنیادی میباشد و از یک طرف بین گویههای داخل هر عامل
همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویههای
یک عامل با گویههای عامل دیگر هیچگونه همبستگی
مشاهده نمیشود .براساس جدول شماره 4با انجام چرخش بر
روی عاملها مقدار بارهای عاملی تغییر کرده و بر یک عامل
بار میشود .در جدول  7مقادیری که در هر عامل به صورت

تیره نشان داده شده است مؤید آن است که میتوانند با
همدیگر تشکیل عامل مربوطه را بدهند .در ذیل نحوه تشکیل
عاملها براساس تخصیص گویهها به اختصار نشان داده می
شود .درجدول  8برحسب عاملهای به دست آمده از تحلیل
اکتشافی ،جایگاه اولیه هر گویه در پرسشنامه پژوهش به
همراه بارعاملی به دست آمده نشان داده شده است.

جدول  .5شماره گویههای بارگذاری شده در هر یك از عاملها
عامل
یکم( :واحدهای داخلی و ساختار دانشگاه)
دوم( :اهداف و رسالت دانشگاه)
سوم(:مدیریت و رهبری دانشگاه)
چهارم(:ویژگیهای کارآفرینی اعضاء هیات علمی)
پنجم(:ارتباطباصنایع،نهادهای مالی و تجاریسازی)
ششم(:ویژگیهایکارآفرینیکارکنان و دانشجویان)
هفتم(:قوانین و مقررات)
هشتم(:بینالمللی شدن آموزش)
نهم (حذف)

شماره آیتم
64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،52 ،51 ،49 ،48 ،40 ،38 ،37 ،31 ،30 ،29 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21
10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11
73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65
،47 ،46 ،45 ،44 ،43 39،،36 ،35 ،34
79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74
،42 ،41 ،33 ،32
،54 ،53 ،50
28 ،27 ،26

جدول  .6عاملها و مقادیر ارزش ویژه حاصل از تحلیل عوامل پرسشنامه
عامل
یکم
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

درصد تبیین واریانس
43/564
8/307
6/641
3/547
2/617
2/316
1/927
1/772

ارزش ویژه
34/416
6/563
5/247
2/802
2/067
1/830
1/522
1/400

درصد تبیین واریانس تراکمی
43/564
51/872
58/513
62/060
64/676
66/993
68/920
70/692

جدول  .7آزمون  KMOو آزمون بارتلت با پرسشنامه  76گویه
آزمون KMO
0/917

آزمون کرویت بارتلت
خی دو
14037/053

درجه آزادی
2850

سطح معناداری
0/0001

جدول  .8عامل ها و بارعاملی به دست آمده از تحلیل اکتشافی
عامل

اول:
واحدهای داخلی و ساختار دانشگاه

گویه
21
22
23
24
25
29
30
31
37
38
40

میانگین
2/59
2/58
2/48
2/45
2/34
2/29
2/35
2/20
2/38
2/24
2/37

انحراف استاندارد
0/897
0/848
0/884
0/797
0/925
0/904
0/903
0/832
0/889
0/847
0/992

28

ضریب آلفا با حذف
0/965
0/965
0/965
0/966
0/965
0/966
0/966
0/966
0/967
0/965
0/966

ضریب آلفا

0/967

همبستگی آیتم با نمره کل
0/734
0/716
0/804
0/706
0/720
0/692
0/701
0/662
0/533
0/719
0/611
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عامل

گویه
48
49
51
52
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

میانگین
1/87
2/14
2/07
2/28
2/36
2/25
2/29
2/11
2/12
2/13
2/08
2/04
2/06
2/21

انحراف استاندارد
0/889
0/937
0/907
0/869
0/910
0/900
0/871
0/935
0/828
0/841
1/02
1/02
0/919
0/906

ضریب آلفا با حذف
0/965
0/965
0/966
0/966
0/965
0/965
0/965
0/966
0/965
0/965
0/965
0/965
0/965
0/966

ضریب آلفا

همبستگی آیتم با نمره کل
0/724
0/718
0/689
0/652
0/779
0/795
0/826
0/681
0/782
0/750
0/809
0/796
0/751
0/694
همبستگي آیتم با نمره کل

عامل

گویه

ميانگين

انحراف استاندارد

ضریب آلفا با حذف

ضریب آلفا

دوم:
اهداف و رسالت دانشگاه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2/95
2/93
2/89
2/93
2/84
2/81
2/85
2/92
2/85
2/86

0/985
0/995
0/983
0/955
0/985
1/00
0/907
0/882
0/943
0/902

0/958
0/956
0/957
0/957
0/960
0/957
0/958
0/961
0/959
0/959

0/962

0/831
0/889
0/860
0/854
0/792
0/869
0/832
0/767
0/801
0/809

عامل

گویه

ميانگين

انحراف استاندارد

ضریب آلفا با حذف

ضریب آلفا

همبستگي آیتم با نمره کل

سوم:
مدیریت ورهبری دانشگاه

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2/92
2/85
2/77
2/77
2/77
2/90
2/75
2/80
2/80
2/83

1/013
0/999
0/953
0/996
1/008
1/019
0/939
0/982
0/982
1/011

0/965
0/966
0/966
0/966
0/966
0/967
0/967
0/967
0/966
0/966

0/970

0/887
0/877
0/856
0/868
0/859
0/828
0/833
0/840
0/868
0/860

عامل

ضریب آلفا

همبستگي آیتم با نمره کل

چهارم:
ویژگیهای کارآفرینی اعضاء هیآت علمی

عامل

پنجم:
ارتباط با صنایع ،نهادهای مالی و تجاریسازی

گویه

ميانگين

انحراف استاندارد

ضریب آلفا با حذف

65

3/27

0/869

0/935

0/682

66

3/32

0/935

0/929

0/799

67

3/31

0/886

0/927

0/825

68

3/22

0/991

0/927

0/830

69

3/12

0/981

0/927

70

3/23

1/014

0/927

0/829

71

3/32

0/951

0/932

0/745

72

3/37

0/900

0/937

0/651

73

3/22

0/909

0/935

0/686

0/938

گویه

ميانگين

انحراف استاندارد

ضریب آلفا با حذف

34

2/35

0/884

0/928

0/691

35

2/15

0/970

0/926

0/738

36

2/08

0/878

0/924

0/761

39

2/06

0/922

0/930

43

0/252

0/782

0/924

0/759

44

2/25

0/773

0/923

0/790

29

ضریب آلفا

0/824

0/933

همبستگي آیتم با نمره کل

0/664
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عامل

عامل

ششم:
ویژگیهای کارآفرینی کارکنان و دانشجویان

عامل
هفتم:
قوانین و مقررات

عامل
هشتم:
بینالمللی شدن آموزش

ضریب آلفا

گویه
45

میانگین
2/18

انحراف استاندارد
0/813

ضریب آلفا با حذف
0/922

46

1/92

0/841

0/922

0/800

47

1/85

0/850

0/923

/778
0

گویه

ميانگين

انحراف استاندارد

ضریب آلفا با حذف

74

2/84

1/001

0/932

0/741

75

2/80

0/964

0/925

0/799

76

2/73

1/034

0/915

0/876

77

2/68

1/049

0/918

78

2/70

0/997

0/926

0/793

79

2/82

1/020

0/926

0/790

گویه

ميانگين

انحراف استاندارد

ضریب آلفا با حذف

32

2/35

0/914

0/808

33

2/34

0/836

0/813

41

2/35

0/879

0/804

42

2/37

0/856

0/800

گویه

ميانگين

انحراف استاندارد

ضریب آلفا با حذف

ضریب آلفا

50

2/02

0/842

0/780

53

2/28
2/31

0/826

0/620

0/774

0/858

0/675

54

ضریب آلفا

همبستگی آیتم با نمره کل
0/790

0/936

ضریب آلفا

همبستگي آیتم با نمره کل

0/858

همبستگي آیتم با نمره کل
0/681

0/847

0/669
0/690
0/700
همبستگي آیتم با نمره کل
0/286
0/470
0/429

جدول  .9یافتههای توصیفی نمره کل خرده مقیاسها
زیر مقیاس ها
واحدهای داخلی و ساختار دانشگاه
اهداف و رسالت دانشگاه
مدیریت و رهبری دانشگاه
ویژگیهای کارآفرینی اساتید
ارتباط با صنایع و سرمایهگذاران و تجاریسازی
ویژگیهای کارآفرینی کارکنان و دانشجویان
قوانین و مقررات
بینالمللی شدن آموزش

فراوانی
182
182
182
182
182
182
182
182

حداقل
1
1
1
1
1
1
1
1

حداکثر
5
5
5
5
5
5
5
5

نتایج حاصله از آزمون پیرسون حاکی از آن است که در
سطح خطای کمتر از  1درصد رابطه معناداری میان همه
عوامل پرسشنامه وجود دارد و جهت رابطه مثبت و شدت
رابطه نیز در حد متوسط و قوی می باشد.
برای بررسی این مطلب که آیا با اطمینان حداقل %95
می توان نتیجه گرفت که وضعیت موجود شاخص های
استقرار دانشگاه نسل سوم ،در دانشگاه مطلوب است یا خیر!،
آزمون مقایسه میانگین انجام شده ،به این ترتیب که میانگین
نمرات شاخص های مربوطه محاسبه و با استفاده از آزمون
تی با مقدار میانگین متوسط (نمره  2/5از  )5مقایسه گردیده
است.اگر میانگین وضع موجود شاخص کوچکتر از مقدار مورد
انتظار ( 2/5میزان متوسط) باشد به معنی این خواهد بود که

میانگین
2/2519
2/8868
2/8115
3/2582
2/1215
2/7656
2/3475
2/2033

انحراف معیار
./67434
./82545
./87395
./76864
./69243
./88034
./72906
./71178

چولگی
./180
1/024
./180
-/244
./180
-/148
./180
-/273
./180
1/226
./180
./299
./180
./723
./180
./613

کشیدگی
./358
1/886
./358
-/458
./358
-/521
./358
./400
./358
0/525
./358
-/380
./358
./779
./358
1/175

دانشگاه در آن شاخص آمادگی الزم برای استقرار دانشگاه
نسل سوم را ندارد .جدول شماره 8نتایج محاسبه آزمون  tرا
نشان می دهد.
بررسی اعتبار (روایی) گویههای پرسشنامه  :در این پژوهش
به منظور بررسی اعتبار (روایی) گویههای پرسشنامه از مدل
تحلیل عاملی تأییدی با روش حداقل مربعات جزیی و نرمافزار
پی اِل اِس 1استفاده شد .پی اِل اِس نگرشی مبتنی بر واریانس
است که در مقایسه با تکنیکهای مشابه معادالت ساختاری
همچون لیزرل 2و ایموس 3نیاز به شروط کمتری دارد[.]27
مزیت اصلی پی اِل اِس در این است که این نوع مدلیابی
نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد ،در واقع
پی اِل اِس محدودیت حجم نمونه ندارد و نمونه انتخاب شده
1

Partial Least Squares
LISREL=Linear structural relationships
3 Analysis of Moment Structures
2
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می تواند برابر یا کمتر از  30باشد ،که در این صورت نیز نتایج
معتبر است .مزیت دیگر این تکنیک این است که به فرض
نرمال بودن جامعه متکی نیست و به عنوان متدی قدرتمند
در شرایطی که تعداد نمونهها و آیتمهای اندازهگیری محدود
است و توزیع متغیرها نامعین است مطرح میشود .نتایج
تحلیل عاملی تأییدی با رویکرد حداقل مربعات جزیی در دو
بخش روایی سازه و روایی همگرا قابل تفسیر میباشد.
روایی سازه :برای بررسی روایی (اعتبار) سازه گویهها ،با کمک
روش تحلیل عاملی تأییدی مقادیر بارهای عاملی آنها محاسبه
گردید و جهت تفسیر مقادیر بارهای عاملی ،از نگرش فورنل

1
2
3
4
5
6
7

و الرکر[ ]28استفاده شد .حداقل میزان قابل قبول برای بار
عاملی هر یک از گویهها از نظر فورنل و الرکر برابر  0/5است
و گویههایی که بار عاملی آنها کمتر از این میزان باشد روایی
و اعتبار مناسبی ندارند .در نگرشی محتاطانه ،بارهای عاملی
بزرگتر از  0/7از اعتبار مناسبی برخوردار هستند[ .]29نتایج
مربوط به تحلیل روایی سازه گویههای پرسشنامه در جدول
 9مشخص گردیده است.

جدول  .10ماتریس ضرایب همبستگی مؤلفه های استخراج شده بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی
6
5
4
3
2
1
زیر مقیاس ها
1
واحدهای داخلی و ساختار دانشگاه
1
**0/532
اهداف و رسالت دانشگاه
**
**
مدیریت و رهبری دانشگاه
1
0/688
0/657
1
**0/403
**0/372
**0/356
ویژگیهای کارآفرینی اساتید
1
**0/371
**0/652
**0/531
**0/832
ارتباط با صنایع و سرمایهگذاران و تجاریسازی
**
**
**
**
1
0/582
0/634
0/562
0/402
**0/525
ویژگیهای کارآفرینی کارکنان و دانشجویان
**0/502
**0/727
**0/219
**0/572
**0/367
**0/769
قوانین و مقررات

8

**0/778

بینالمللی شدن آموزش

**0/440

**0/294

**0/536

**0/454

**0/694

7

1
**0/632

**-به معنای سطح معناداری کمتر از  0/01است.
جدول  .11آزمون تی یك متغیره مربوط به وضعیت موجود شاخص های استقرار دانشگاه نسل سوم در دانشگاه مورد نظر
ردبف
1
2
3
4
5
6
7
8

شاخص
واحدهای داخلی و اساختار
اهداف و رسالت
مدیریت و رهبری
ویژگیهای کارآفرینی اساتید
ارتباط با صنایع ،نهادهای مالی و تجاریسازی
ویژگیهای کارآفرینی کارکنان و دانشجویان
قوانین و مقررات
بین المللی شدن آموزش

میانگین
2/2519
2/8868
2/8115
3/2582
2/1215
2/7656
2/3475
2/2033

انحراف استاندارد
0/67434
0/82545
0/87395
0/76864
0/69243
0/88034
0/72906
0/71178

تفاوت میانگین
-0/24813
0/38681
0/31154
0/75824
-0/37851
0/26557
-0/15247
-0/29670

مقدار t
-4/964
6/322
4/809
13/308
-7/375
4/070
-2/821
-5/624

درجه آزادی
181
181
181
181
181
181
181
181

جدول  .12مربوط به تحلیل روایی سازه گویههای پرسشنامه در نرمافزار پی ال اس
عامل

واحدهای داخلی و ساختار
دانشگاه

اهداف و رسالت دانشگاه

گویه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2

بار عاملی
0/756
0/740
0/828
0/741
0/763
0/717
0/732
0/709
0/573
0/738
0/631
0/751
0/761
0/864
0/915

نتیجه اعتبار
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
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گویه
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

بار عاملی
0/740
0/704
0/800
0/812
0/846
0/699
0/776
0/759
0/823
0/813
0/778
0/732

نتیجه اعتبار
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

6
7

0/897
0/864

مناسب
مناسب

8

سطح معنا داری
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/005
0/0001

1
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عامل

گویه
3
4
5
1
2

بار عاملی
0/894
0/890
0/842
0/906
0/902

نتیجه اعتبار
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

گویه
8
9
10
6
7

بار عاملی
0/799
0/831
0/841
0/856
0/857

نتیجه اعتبار
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

مدیریت و رهبری دانشگاه

3

0/882

مناسب

8

0.874

مناسب

4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
1
2

0/879
0/883
0/761
0/851
0/870
0/863
0/846
0/737
0/783
0/802
0/734
0/825
0/823
0/865
0/920
0/824
0/815
0/793
0/873

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

9
10
6
7
8
9

0/897
0/889
0/852
0/792
0/716
0/762

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

6
7
8
9

0/854
0/851
0/846
0/831

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

4
5
6
3
4
3

0/907
0/854
0/850
0/828
0/835
0/818

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

ویژگیهای کارآفرینی اعضاء
هیات علمی

ارتباط با صنایع ،نهادهای
مالی و تجاریسازی

ویژگیهای کارآفرینی
کارکنان و دانشجویان
قوانین و مقررات
بینالمللی شدن آموزش

دانشگاه شامل بین المللی شدن آموزش ،ارتباط با صنایع و
نهادهای مالی و تجاری سازی ،قوانین و مقررات تقسیم شدند.

همانطور که از دادههای جدول شماره  12مشاهده
میشود بارهای عاملی مربوط به گویههای تمامی متغیرها
بیشتر از  0/5میباشند و همگی از اعتبار مناسبی برخوردار
هستند.
روایی همگرا :به منظور دستیابی به روایی همگرا از
شاخص میانگین واریانس استفاده شد .وجود مقادیر باالتر از
 0/5برای میانگین واریانس شرط الزم جهت اعتبار همگرا
یک سازه میباشد [ . ]30مقادیر مربوط به میانگین واریانس
هر کدام از متغیرها با توجه به مدل تحلیل عاملی تأییدی
اجرا شده در پی ال اس به شرح جدول  13میباشد.

سوال دوم پژوهش :عاملهای زیربنایی مدل
سنجش آمادگی مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل
شدن به دانشگاه نسل سوم کدامند؟
با اجرای تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی ،تعداد 9
عامل استخراج شد که با توجه به مطابقت با مدل نظری تعداد
 8عامل انتخاب و عامل نهم به دلیل عدم بارگذاری مناسب
گویه ها حذف شدند .این  8عامل یافت شده در مجموع
 70/692کل واریانس سوال ها را تبیین می کردند .این عامل
ها از طریق چرخش واریماکس به خوبی از هم جدا شدند؛ و
به این تربیت وضعیت نامگذاری عوامل به خوبی انجام شد که
در ذیل به شکل مشروح آورده شده است.
عامل اول تحت عنوان واحدهای داخلی و ساختار با 25
گویه ،عامل دوم تحت عنوان :اهداف و رسالت دانشگاه با 10
گویه ،عامل سوم تحت عنوان :مدیریت و رهبری دانشگاه با
 10گویه ،عامل چهارم تحت عنوان ویژگی های کارآفرینی و
نوآوری اعضاء هیأت علمی با  9گویه ،عامل پنجم :ارتباط با
صنایع ،نهادهای مالی و تجاری سازی با  9گویه ،عامل ششم:
ویژگی های کارآفرینی کارکنان و دانشجویان با  6گویه ،عامل

یافتهها
با توجه به نتایج به دست آمده می توان در پاسخ به
سؤاالت مطرح شده این تحقیق به موارد ذیل اشاره کرد:
سوال اول پژوهش :شاخص های دانشگاه نسل سوم
کدامند؟
درخصوص سؤال اول پژوهشی می توان اشاره کرد که
عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه نسل سوم در دو مؤلفه
محیط داخلی دانشگاه شامل عوامل اهداف و رسالت دانشگاه،
رهبری و مدیریت ،واحدهای درون دانشگاهی ،ویژگی های
کارآفرینی منابع انسانی و ساختار سازمانی و محیط بیرونی
32
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فیلپات و همکاران[ ،]44وو[ ،]45راماپراساد و الپاز[ ]46و
اوشی و همکاران[ ]47بر اهمیت عامل اول تحقیق تأکید می
کرد.
در تبیین عامل اول تحقیق می توان یادآور این مطلب
شد که تمامی بخش های دانشگاه نسل سوم باید به نوآوری
و کارآفرینی دانشگاهی اعتقاد داشته باشد و همه بخش ها به
طور هماهنگ و نه به شکل جزایر جداگانه در پی نیل به
اهداف این دانشگاه باشند .در این ارتباط ساختار سازمانی
الگویی برای ارتباط و هماهنگی امور است و یک ساختار
غیرمنعطف و ایستا نشاندهنده کهولت ساختاری است،
ساختار سازمان باید فراهم کننده و تسهیل بخش راه رسیدن
به اهداف سازمانی باشد ،و در یک دانشگاه نسل سوم ساختار
غیرمتمرکز ،غیر رسمی و غیر پیچیده از اهمیت شایانی
برخودار است.
در باب عامل دوم و به عبارتی درخصوص اهداف و رسالت
دانشگاه ،دانشگاه باید درخصوص اهداف و رسالت خود
بازنگری کند و ضمن پذیرش مأموریت سوم (نوآوری و
کارآفرینی) ،آن را به صراحت در اساسنامه خود آورده و اعضاء
خود را به پیروی از آن متقاعد کند و به این وسیله و با توجه
به شرایط کنونی جامعه با ایجاد شاخه های درسی درخصوص
کارآفرینی در برنامه های آموزشی دانشگاه لحاظ گردد و بستر
مناسبی برای شناسایی و پرورش کارآفرینان مهیا شود[.]48
از الزمه های تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه نسل سوم ،پذیرش
هدف نوآوری و کارآفرینی توسط دانشگاه ها است .اهداف یا
رسالت دانشگاه در گذشته شامل پژوهش و آموزش بوده که
با توجه به تغییرات روی داده در محیط جهانی ،رسالت سومی
نیز بر عهده دانشگاه ها نهاده شده است و آن همان نوآوری و
کارآفرینی دانشگاهی و مشارکت در توسعه اقتصادی و
اجتماعی جوامع و مناطق است.
یافته این تحقیق در مورد عامل دوم با عوامل یافت شده
در مدل های پیشنهادی چارچوب گیب و همکاران[ ،]14مدل
متای ارانها و گارسیا[ ،]20مدل پویای سالم زاده و
همکاران[ ]23همخوانی دارد و تحقیقات اردبیلی فر[،]4
ایمانی[ ]49و حسن مرادی[ ]40بر اهمیت این عامل تأکید
کرده اند.
در تبیین عامل اهداف و رسالت دانشگاه باید گفت اهداف
و رسالت هر دانشگاهی به واقع ترسیم کننده نقشه راه دانشگاه
می-باشد .در اهداف و چشم انداز دانشگاه نه تنها باید اهداف
کارآفرینی و نوآوری بایر در نظر گرفته شود بلکه باید فراتر از
محی کشوری اهداف را تعیین کرد و به فکر فعالیت های
منطقه ای و بینالمللی بود .در حال حاضر با تأکید دولت های
وقت بر کارآفرینی و نوآوری دانشگاهی اهداف آموزشی،

هفتم :قوانین و مقررات با  4گویه ،عامل هشتم :بین المللی
شدن آموزش با  3گویه .عامل نهم هم که دارای  3گویه بود
ولی از نظر محتوایی موضوع خاصی را پوشش نمی داد از
پرسشنامه کنار گذاشته شد.
درخصوص عامل اول (واحدهای داخلی و ساختار)
دانشگاه نسل سوم دانشگاهی است که نقش های سنتی
دانشگاه را به عنوان تولیدکننده دانش از طریق تحقیقات
بنیادی و کاربردی ،فناوری و انتقال دانش ،نوآوری و حمایت
از توسعه اقتصادی مورد تعریف مجدد قرار می دهد[.]31
کارآفرینی دانشگاهی حوزۀ بسیار گسترده ای است که تمامی
محیط درونی دانشگاه را دربرگرفته و بر تمامی واحدهای
سازمانی دانشگاه تأثیر گذار است[ .]32به طور سنتی
واحدهای دانشگاهی به بخش هایی چون آموزش ،پژوهش و
فناوری ،فرهنگی ،دانشجویی ،اداری ،مالی و پشتیبانی تقسیم
شده اند .هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمیِ شورای عالی
انقالب فرهنگی برخی از شاخص های کارآفرینی دانشگاهی
را در راستای ارزیابی وضعیت آموزش عالی در دو سطح کالن
و خرد مطرح نموده اند .شاخص های سطح کالن ،بررسی و
ارزیابی آموزش عالی در سطح ملی و فرا دانشگاهی است و
شاخص های سطح خرد مربوط به حوزه کارآفرینی دانشگاهی
می باشد ،این شاخص ها در  6حوزه شاخص های کلی،
آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و اعتبارات و امکانات تدوین
گردیده است[.]33
ساختار سازمانی تصریح می کند وظایف چگونه تخصیص
داده می شوند ،چه شخصی به چه کسی گزارش می دهد و
سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی
سازمانی که باید رعایت شوند کدامند .طراحی ساختار از
وظایف خطیر مدیریت است و طراحی متناسب با اهداف
سازمان و حفظ پویایی آن یک ضرورت است[.]34
اجزا سه گانه برای ایجاد ساختار سازمانی عبارت است از:
پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز
یافته این تحقیق در مورد عامل اول از جهاتی با عوامل
یافت شده در مدل های پیشنهادی گوئررو سالم زاده و
همکاران[ ،]18کریمی سوره و همکاران[ ،]19مدل پویای
سالم زاده و همکاران[ ]23و مدل یحیی پور و قاسم نژاد[]25
همخوانی داشت .همچنین یافته های تحقیقات اردبیلی
فر[،]4کریمی سوره[ ،]19سالم زاده و همکاران[ ،]18رستمی
و سعدی[ ،]35امیری نیا و بی تعب[ ،]36معصوم زاده و
انصاری[ ،]37نیازی و کارکنان نصرآبادی[ ،]1فکور[،]38
احمدپور داریانی و همکاران[ ،]39حسن مرادی[ ]40سکوندو
الیا[ ،]21ارانها و گارسیا[ ،]20یوسف و همکاران[ ،]41گوئررو
و اوربانو[ ،]15گاجون[ ،]42گریوینیزو همکاران[،]43
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دانشجویان تشکیل شده است .شاید اولین و مهمترین نظریۀ
مربوط به زمینه های روانی کارآفرینان ،توسط دیوید مک
کللند در دهه  1960مطرح شده باشد .وی بیان می کند
کارآفرینان ،افرادی هستند که نیاز فراوانی به موفقیت دارند
و مخاطرات باالیی را می پذیرند .ویژگی هایی چون توفیق
طلبی (انگیزه پیشرفت) ،کنترل درونی ،استقاللطلبی،
ریسکپذیری وخالقیت را باعث تقویت قابلیت های
کارآفرینی می داند[.]55
این دو عامل (ویژگی های کارآفرینی و نوآوری اعضاء
هیأت علمی ،کارکنان و دانشجویان) در مدلهای ارائه شده
اتزکوویتز[ ،]11سالم زاده و همکاران[ ،]18کریمی سوره و
همکاران[ ،]19مدل سازمان توسعه همکاری های
اقتصادی[ ،]24اسکریبانز و همکاران[ ]26نیز مشاهده می
شود و اهمیت آن در تحقیقات رضایی و رهسپار[ ،]56نیازی
و کارکنان نصرآبادی[ ،]1صدیقیان[ ،]57هزارجریبی[،]58
ایمانی[ ،]50گوئررو و اوربانو[ ،]15لوکا و کازن[،]59
گاجون[ ]53اوشی و همکاران[ ]47مورد تأکید قرار گرفته
است و نیز با تحقیق امین بیدختی و همکاران[ ]60در ویژگی
های شخصیتی خالقیت ،کانون کنترل درونی و خطرپذیری
همخوانی دارد.
در تبیین این دو عامل می توان ادعا نمود با توجه به اینکه
در سال های کذشته مشخص شده بازار کار رو در روی
دانشجویان بازاری بی ثبات و نامطمئن است لذا امنیت شغلی
پائین آمده است .روحیه کارآفرینی یکی از ویژگی هایی است
که اشتغال دانش آموختگان را به همراه خواهد داشت .از این
رو تربیت دانشجویان و داشتن کارکنان و اساتید دارای روحیه
کارآفرینی و نوآوری از الزامات آموزش های دانشگاهی
محسوب میشود.
درخصوص عامل پنجم و به عبارتی با عامل ارتباط با
صنایع ،نهادهای مالی و تجاری سازی باید متذکر شد که
دانشگاه ها برای تربیت نیروهای انسانی توانا و نوآوری علمی
نیازمند گسترش خدمات علمی و حل مشکالت اجتماعی در
راستای بهبود زندگی مردم هستند و برای دستیابی به چنین
اهدافی ،ایجاد همکاری و ارتباطی منطقی با نهادهایی مثل
بخش صنعت ،ضروری به نظر میرسد[ .]61شرکت ها
میتوانند به طرق مختلف ،از وجود دانشگاه ها بهره برند .از
طرفی نیز به شکل معمول در سراسر جهان دانشگاه ها برای
تأمین بودجه خود از چهار منبع  -1بودجه دولتی -2 ،فروش
خدمات آموزشی و پژوهشی -3 ،شهریه دانشجویی و -4
کمک های مردمی استفاده می کنند به نحوی که اگر در یکی
از منابع دچار کمبود تامین مالی شوند از منبع دیگر بتوانند
کسری موجدو را جبران نمایند .لذا بودجه سرانه دانشجو

پژوهشی ،فرهنگی دانشگاه باید رسالت کارآفرینی و نوآوری
را در خود جای دهد.
اما درباره عامل سوم که مدیریت و رهبری دانشگاه است
باید اذعان کرد که مدیریت سازمان را می توان عامل جهت
دهنده دانست .برای مدیریت ارشد سازمان داشتن یک
فرهنگ کارآفرینانه مؤثر براساس انتظارات چندگانه مشخص
می شود و تالش های سازمان برای اداره استراتژیک منابع را
تسهیل می کند .با تعهد به توجه یکسان به رفتارهای فرصت
جویانه و مزیت طلبانه ،یک فرهنگ کارآفرینانه مؤثر باعث می
شود ایده های جدید و خالق و ریسک پذیر تشویق شود و
شکست تحمل شود؛ یادگیری ارتقا داده شود ،تولید ،فرآیند
و مدیریت نوآوری ها پشتیبانی شود و به تغییر مداوم به عنوان
یک انتقال دهنده فرصت ها نگریسته شود .]50[.داشتن
مدیری با ویژگی هایی چون درک نوآوری ،مزیت طلبی و
فرصت طلبی جزء اصول دانشگاه نسل سوم می باشد.
یافته این تحقیق در مورد عامل سوم با عوامل یافت شده
در مدل های پیشنهادی مدل گوئررو و اوربانو[ ،]15نلز و
ورلی[ ،]16سالم زاده و همکاران[ ،]18کریمی سوره و
همکاران[ ،]19مدل متای ارانها و گارسیا[ ،]20مدل سازمان
توسعه همکاری های اقتصادی[ ]24همخوانی دارد .همچنین
عامل فوق توسط تحقیقات آقاجانی و کیوانفر[ ،]51فکور و
همکاران[ ،]40احمدپور داریانی و همکاران[،]41
ایمانی[ ،]50حسن مرادی[ ،]42کتی کیدیس و
همکاران[ ،]52گوئررو و اوربانو[ ،]15راماپراسادو الپاز[ ]53و
اسپورن[ ]54نیز با اهمیت محسوب شد.
در تبیین عامل مدیریت و رهبری می توان ادعا کرد تا
زمانی که مدیرت سازمان خود را متعهد به برپایی دانشگاه
نسل سوم نداند در عمل هیچکدام از راهبردهای مربوط به
انجامی نخواهد رسید .در این زمان سرشار از تغییرات مداوم
و محیط پویا داشتن افق دید باالتر و به عبارتی به همراه
داشتن خصلت های فرصت طلبی (نگاه به بیرون) ،مزیت
طلبی (نگاه به دورن) و درک نوآوری می تواند همواره مدیریت
را در راهبردهای خود موفق دارد .فرصت طلبی او را از روندها
و گرایش های جامعه بیرونی با خبر می کند و فرصت هایی
را در اختیارش می دهد ،مزیت طلبی او را با توانایی ها و
قدرت گروه ه های آموزشی و دانشگاه مطلع می سازد و این
دو نگرش در کنار هم فرصت نوآوری را برای او فراهم می
کنند.
اما درباره عامل چهارم یعنی ویژگی های کارآفرینی و
نوآوری اعضاء هیأت علمی و عامل ششم ویژگی های
کارآفرینی و نوآوری کارکنان و دانشجویان باید متذکر شد که
منابع انسانی دانشگاه ها از اعضاء هیأت علمی ،کارکنان و
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کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ،سند
جامع علمی کشور ،نظام آمایش آموزش عالی ،اقتصاد
مقاومتی و نقش آموزش عالی کشور ،از جمله اسناد باالدستی
کشوری می باشند.
عامل قوانین و مقررات در مدل پیشنهاد شده سالم زاده
و همکاران[ ]23نیز آمده است و بر اهمیت این عامل در کنار
عامل های دیگر اشاره شده است .وجود قوانین و مقررات نشان
دهنده نیاز شدید جامعه است و می توان با سرمشق قرار دادن
آن سیستم اجرایی استاندارد و یکپارچه ای را به وجود آورد.
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نیز با توجه به
اینکه زیر مجموعه وزارت آموزس عالی محسوب می شوند
مجبور به رعایت کردن قوانین و مقررات صادره هستند.
و در آخر درباره عامل هشتم یعنی بین المللی شدن
آموزش باید اشاره نمود که بین المللی کردن آموزش عالی در
واقع به عنوان واکنشی به پدیده جهانی شدن مطرح شده
است .در طول دو دهه گذشته دانشگاه ها در سراسر جهان
متوجه رشد سریع در فعالیت های بین المللی در بین
مؤسسات شده اند که بیشترین نمود آن از طریق فعالیت هایی
مانند جابه جایی دانشجویان در آموزش عالی فرامرزی بوده
است .بین المللی کردن آموزش عالی به تنظیمات سازمانی
صورت گرفته شده توسط دولت ها ،دانشگاه ها و شعب
آموزشی که شامل ارائه خدمات آموزشی در دو یا چند کشور
است اشاره دارد.
جنبههای بینالمللی شامل موارد زیر است:
دانشجویان :به کارگیری دانشجویان خارجی ،سازمان
برنامه های تبادل ،همچنین جابه جایی خود دانشجویان
هیئت علمی :تبادل هیئت علمی ،برنامه های تحقیقاتی
مشترک ،تدریس در دانشگاه های خارجی ،برنامه های
آموزشی مشترک ،سازماندهی دوره های فشرده
مسائل مربوط به گواهینامه ها ،شناسایی و اندازه گیری:
موضوعات مربوط با سیستم های اعتباری و شناخت بین
المللی از آموزش ،ارزیابی کیفیت آموزش
همکاری بین المللی :برنامه های تبادل برای مدیریت و
اداره منابع انسانی و مادی ،خدمات مشاوره و اطالعاتی و
ارزشیابی رویه ها و زیرساخت ها (مادربکوا ،کاشکین
بایوا[.)]75
عامل بین المللی شدن آموزش در مدل های پیشنهاد
شده به شکل مستقل به عنوان یک عامل تأثیرگذار نحسوب
نشده است ولی در نحقیقات بهجتی اردکانی و همکاران[،]76
خراسانی و همکاران[ ،]77رزاقی و همکاران[ ،]78بازرگان و
همکاران[ ،]79مادربکوا و کاشکین بایوا[ ]75و سوریا و
تریسی[ ]80بر آن تأکید شده است.

همواره با سیر کاهنده ای روبرو بوده است که این امر بر جذب
اساتید توانا و دانشجویان با استعداد تأثیر گذار می باشد؛
بنابراین الزم است دانشگاه ها نسبت به اتخاذ سیاست های
استقالل مالی و داشتن ممرهای متعدد درآمدی خود را اتخاذ
کنند[ .]62در این میان با اتخاذ سیاست هایی می توان اقدام
به جذب کمک های مؤسسات مالی ،بنگاه های اقتصادی و
کمک صنایع محیط پیرامونی نمود.
تجاری سازی یکی از روش هایی است که می توان به
وسیله آن علم را به اقتصاد گره زد .تجاری سازی فناوری یعنی
نقل مکان دادن طرح و ایده تا بازار .به طورکلی تجاری سازی
فرایندی است که طی آن ایده ها و یافته های تحقیقاتی به
محصوالت ،خدمات و فرایندهای قابل عرضه در بازار تبدیل
می شوند و ایده ها و یافتههای جدید به محصوالت و خدمات
جدید قابل عرضه و فروش توسعه می یابند[.]63
عامل ارتباط با صنایع ،نهادهای مالی و تجاری سازی در
مدل های ارائه شده اتزکوویتز[ ،]11وود[ ،]17سالم زاده و
همکاران[ ،]18کریمی سوره و همکاران[ ،]19مدل متای
ارانها و گارسیا[ ،]20مدل سکوندو الیا[ ،]21یحیی پور و قاسم
نژاد[ ،]25اسکریبانز و همکاران[ ]26به نوعی تکرار شده است.
همچنین مقدسی و بیجندی[ ،]64عسکری رحمت آباد[،]65
هاشم نیا و همکاران[ ،]66امیری نیا و بی تعب[ ]38عزتی و
نادری[ ،]67فکور و همکاران[ ،]40چانتز[ ،]68گوئررو و
اوربانو[ ،]15فیلپات و همکاران[ ،]45موروز و همکاران[،]69
ونگ و همکاران[ ،]70سیگل و همکاران[ ،]71گوئررو و
همکاران[ ،]13کربی [ ،]12پاورز[ ،]72الکانان[،]73
کالفستن و اوانز[ ]74بر این عامل و به ویژه بر روی تجاری
سازی دستاوردهای دانشگاهی تأکید داشتند.
در تبین این عامل می توان به این مطلب اشاره کرد که
شبکه های ارتباطی دانشگاه با ذینفعان بیرونی خود می تواند
منفعت دو سویه ای را برای آن داشته باشد از یکسو می تواند
آگاهی از نیازهای جامعه ،شناخت عناصر تأثیرگذار و پیوند با
آنان را به ارمغان آورد و از سوی دیگر موجب آشنا شدن
ذینفعان بیرونی با توانایی های دانشگاه شود .این ارتیاط هم
موجب رشد جامعه پیرامونی و هم توسعه دانشگاه خواهد شد.
و همچنین درخصوص قوانین و مقررات ،عامل هفتم ،باید
اشاره نمود که همواره قوانین و مقررات مصوب شده در
نهادهای خارج از دانشگاه نقش تعیین کننده ای را در
شکلگیری اهداف و سیاست های اجرایی یک دانشگاه ایفا
می کند .در کشور ما نیز قوانین و آئین نامه های دولتی
همواره برای مؤسسات آموزش عالی الزم االجرا می باشد.
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1399-1395آئین نامه توسعه
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نسل سوم (نوآور ،فن آور و کارآفرین) توصیف کرد .به قول
پیتر دراکر دانشگاه به عنوان یک مؤسسه خدمات عمومی الزم
است کارآفرین و نوآور باشد و شاید هم بیشتر از سازمان های
دیگر به این کار نیاز دارد .تغییرات سریع در جامعه ،فناوری
و اقتصاد امروزی هم زمان یک تهدید بزرگ تر و هم یک
فرصت بزرگ تر برای آنان است.

در تبیین این عامل می توان ادعا کرد که اگر بین المللی
سازی آموزش عالی در اولویت نظام آموزشی ما قرار بگیرد
طبعا مسئله کیفیت و تامین هزینه ها نیز تحت تاثیر قرار
خواهد گرفت؛ زیرا با پیاده کردن شاخص های بین المللی
مورد قبول برای یک دانشگاه کیفیت مورد نظر تامین می
شود .رابطه مثبتی بین بین المللی شدن و کیفیت آموزش
عالی وجود دارد .همچنین با جذب دانشجویان یا اعزام نیروی
کار از سوی دانشگاه به کشورهای دیگر منبع درآمد دانشگاه
ها از بودجه های دولتی به درآمدهای اختصاصی تغییر خواهد
کرد .دانشگاه ها به منظور داشتن مزیت رقابتی به بین المللی
کردن محتوای خود احساس نیاز دارند .بین المللی کردن
آموزش عالی را به عنو ان یک پاسخ پیش گستر به جهانی
شدن دانسته اند .واضح است که دانشجویانی که در یک
آموزش عالی با محوریت بین المللی شدن آموزش می بینند
نسبت به نیروهای بازار جهانی مسوالنه تر عمل می کنند،
آگاهی اجتماعی و فرهنگی بیشتری دارند و برای مقابله با
پیامدهای تغییرات سیاسی مهم آمادگی بیش تری دارند.
عالوه بر این فرصت های ادغام بین المللی می تواند باعث
وسعت افق دید دانشجو ،پژوهشگران علمی و دانشگاهی شود؛
و نکته آخر این که بدون توجه به بین المللی کردن اموزش
عالی کشورمان بسیاری از سیاست ها و راهبرهایی که برای
ارتقائ نظام آموزشی مان در نظر گرفته ایم با شکست مواجه
خواهد شد؛ زیرا نظام اموزشی و مخصوصا نظام اموزش عالی
سیستمی باز است و نمی تواند در محیطی بسته به فعالیت
بپردازد و هیچگونه تبادلی با دنیای بیرون داشته باشد .الزم
است درخصوص این عامل نیز به جالش های رودر روی اشاره
کرد که در تحقیق زمانی منش و همکاران[ ]81از دید اعضاء
هیأت علمی به چالش هایی چون فرهنگی ،ساختاری،
دیپلماتیک ،فنآورانه ،مالی و دانشگاهی اشاره شده است.

سوال چهارم پژوهش :میزان آمادگی دانشگاه مورد
نظر در دو گروه عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی برای
تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم چگونه است؟
در پاسخ به سوال چهارم در هر یک از شاخص های
مورد نظر وضعیت موجود دانشگاه مورد نظر را بر حسب طیف
 5درجه ای ( = 1کم =2 ،تاحدی =3 ،خوب =4 ،نسبتاً مطلوب
و  = 5مطلوب) بررسی و نمره بدست آمده هر شاخص در
دانشگاه مورد نظر با مقدار متوسط  2.5از طریق آزمون تی
تک نمونه ای مقایسه شده است.
نتایج حاصله میانگین عامل ها نشان می داد .عامل های
اهداف و رسالت ،مدیریت و رهبری ،ویژگی های کارآفرینی
اساتید ،ویژگی های کارآفرینی کارکنان و دانشجویان باالتر از
مقدار میانگین آزمون ( 2/5مقدار متوسط) است و سایر عامل
ها میانگینی کمتر از مقدار متوسط  2/5داشته اند .آزمون تی
با سطح خطای کمتر از یک درصد ( )P Value=0/0001تائید
می کند تفاوت میانگین شاخص با میانگین متوسط مورد
آزمون ،معنادار است ،به عبارت دیگر در شاخص های مذکور
آمادگی دانشگاه مورد نظر باالتر از مقدار متوسط گزارش
می شود.
به همین ترتیب در مورد شاخص هایی چون واحدهای
داخلی و ساختار ،ارتباط با صنایع  ،نهادهای مالی ،تجاری
سازی و بین المللی شدن آموزش که مقدار میانگین کمتر از
مقدار متوسط  2/5داشته اند ،نیز آزمون تی در سطح خطای
کمتر از  0/01پائین تر بودن مقادیر شاخص های موجود را
از مقدار متوسط  2/5تائید می کند؛ به عبارت دیگر در
شاخص های مذکور آمادگی دانشگاه مورد نظر کمتر از مقدار
متوسط است.
این موضوع نشان می دهد در مورد شاخص های اهداف
و رسالت ،مدیریت و رهبری ،ویژگی های کارآفرینی اساتید،
ویژگی های کارآفرینی کارکنان و دانشجویان وضعیت موجود،
باالتر از حد میانگین بوده و در مورد شاخص های واحدهای
داخلی و ساختار ،ارتباط با صنایع ،نهادهای مالی ،تجاری
سازی و بین المللی شدن آموزش وضعیت موجود دانشگاه
مورد نظر ،هرچند با آغاز تالش هایی برای رسیدن به وضعیت
بهتر ،پائینتر از حد میانگین است و نیاز به توجه بیشتری

سوال سوم پژوهش :طراحی مدل سنجش آمادگی
مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه
نسل سوم چگونه است؟
درخصوص سؤال سوم یعنی مدل سنجش آمادگی
مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل
سوم چگونه است؟ می توان اذعان نمود که دانشگاه ها همواره
با توجه به نیازهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در انجام
مأموریت های خود دچار تغییر و تحول شده اند .مؤسسات
آموزش عالی از بدو ایجاد با سه مأموریت به هم پیوسته و تا
حدی متفاوت روبرو بوده اند .می توان آنها را براساس
رویکردها و ساختارهای اجرایی به یکی از ویژگی های نسل
اول (آموزش محور) ،نسل دوم (آموزش و پژوهش محور) و
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دارد.
بحث و نتیجهگیری
پویایی جوامع و تغییرات پیاپی در آن ،تحوالت اجتماعی،
سیاسی و فنآورانه همه باعث شدهاند تا مؤسسات آموزش عالی
و دانشگاه های کشورها با محیط پویایی روبرو باشند که دیگر
ساختار سنتی و تک مأموریتی آموزش محور و یا حتی دو
مأموریته آموزشی و پژوهشی توان پاسخگویی به نیازهای
جامعه خود را نداشته باشند .درکشور ما نیز نظام آموزش عالی
بهویژه بعد از دوران دفاع مقدس با چالشهایی چون افزایش
متقاضیان ورود به دورههای تحصیالت تحصیالت عالیه ،عدم
توان بخش دولتی در ایجاد اشتغال و در نتیجه بیکاری فارغ-
التحصیالن خود و کاهش بودجههای دولتی ،عدم استفاده از
ایده های علمی اساتید و کارکنان و دانشجویان ،نارضایتی
منابع انسانی خود روبرو شده است .مفاهیمی چون جهانی
شدن ،بینالمللی شدن ،تجاریسازی ایدههای دانشگاهی،
شرکتهای زایشی ،کارآفرینی دانشگاهی به متون نظام
آموزش عالی راه یافتهاند .دولتمردان آموزش عالی به خوبی
به پوستاندازی مأموریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
رسیدهاند و با صدور آئیننامهها و بخشنامه های متعدد سعی
در گنجاندن مباحث نوآوری و کارآفرینی در دانشگاهها دارند.
بحث تبدیل مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها به دانشگاه-
های نسل سوم راهگشای حل مشکالت رودرروی نظام آموزش

عالی شمرده میشود .برای این دانشگاه مدلهای متعددی
طراحی شده است که این تحقیق سعی کردبا نگاهی دوباره
به مؤلفهها و عوامل شکلدهنده دانشگاه نسل سوم ،مدلی
جامعتر و بومیتر برای مؤسسات آموزش عالی طراحی کند .و
براساس تحقیق انجام شده این مؤسسات با محیط خارجی و
داخلی روبرو هستند که هرکدام با داشتن شاخصهایی در
شکل گیری دانشگاه نسل سوم تأثیرگذار میباشند .محیط
خارجی مواردی همچون ارتباط با صنایع را در خود جای داده
که این ارتباط میتواند منافع چندی را برای دانشگاه و صنعت
جامعه داشته باشد .با این ارتباط دانشگاه ها میتوانند از
اشتغال فارغالتحصیالن خود مطمئن باشند ،از نیازها و
نوآوریهای صنعت با خبر شوند و یا صنعت میتواند با ارتباط
با دانشگاه امور خود را به شکل علمیتر به پیش برد و از
حمایتهای دانشگاهی برخوردار باشد و ارتباط با نهادهای
مالی میتواند منابع مالی چندگانه را برای دانشگاه به ارمغان
آورد و تجاریسازی ایدههای اساتید ،کارکنان و دانشجویان را
جامه عمل میپدشاند و برایردانشگاه اعتباری را رقم میزند.
شکل  1مدل مفهومی نهایی بدست آمده از پژوهش برای
عوامل تاثیرگذار برای شکلگیری دانشگاه نسل سوم را نشان
میدهد

نمودار  .2مدل مفهومی نهایی برای عوامل تأثیرگذار برای شکلگیری دانشگاه نسل سوم
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