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 مقدمه  
ها با تغییرات سیاسی و اقتصادی بسیاری روبرو دانشگاه

تر به اند. فشار آحاد جامعه برای دسترسی آسانشده
ها درخصوص مشارکت هرچه تحصیالت عالیه، انتظار دولت

ها در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و گاهبیشتر دانش
کارگیری اصول اقتصاد بازار و مدیریت سازمانی ضرورت به

 اند.ساز ایجاد تحول در نظام آموزش عالی را فراهم کردهزمینه
ی اجهان در اواخر قرن بیستم شاهد تغییرات بسیار گسترده

ی ها بوده است. به طوری که امروزه مفاهیمدر تمامی عرصه
المللی شدن آموزش، شدن، بازارهای رقابتی، بینچون جهانی

های فنآوری، توجه به سازی، تحوالت فنی و نوآوریتجاری
مداری و موارد دیگر جای کیفیت کاالها و خدمات، مشتری

خود را در ادبیات دانشگاهی باز کرده است. از طرف دیگر 
ها شگاهها و ذینفعان عمومی و خصوصی از دانانتظار دولت

التحصیالن زایی فارغدرخصوص مشارکت داشتن در اشتغال
ها را ملزم خود و همچنین حل مشکالت جامعه ذینفع دانشگاه

به درنظر گرفتن راهکارهای مؤثری نموده است. اقدامات 
ها، توسل و روی آوردن به دولتی برای رویارویی با این چالش

رو، کارآفرینی  باشد. از اینبحث کارآفرینی در جامعه می
موضوعی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل 

[ با اذعان به 1آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است ]
 هایشاهد تحوالت عظیمی در نظام ،عصر حاضراینکه 

سویی هر چه بیشتر آنها با فرایند دانشگاهی به منظور هم
است. لذا المللی و بین ایتوسعه اقتصادی بومی، منطقه

 های آموزشی و پژوهشی، رویکردیرویکرد حاکم بر فعالیت

های پیرامونی دانشگاه با سازمان مستمر در تعاملِو نیازگرا 
متقابل  این تعامل و کنشبدون تردید، شود. محسوب می

های های اقتصادی و سازمانهای دانشگاهی با بنگاهمحیط
کارهای اثربخش  یافته و با ساز وبیرونی، چنانچه سازمان

از  وری بیشترزایی، بهرهاشتغال نتایجی چونهمراه باشد، 
 منابع انسانی و غیرانسانی و رفاه به دنبال خواهد داشت.

ها همواره با توجه به نیازهای اجتماعی، اقتصادی دانشگاه
های خود دچار تغییر و تحول و سیاسی در انجام مأموریت

بدو ایجاد با سه مأموریت  اند. مؤسسات آموزش عالی ازشده
ا ها راند. دانشگاهپیوسته و تا حدی متفاوت روبرو بودههمبه

توان براساس رویکردها و ساختارهای اجرایی به یکی از می
های نسل اول )آموزش محور(، نسل دوم )آموزش و ویژگی

آور و کارآفرین( توصیف محور( و نسل سوم )نوآور، فنپژوهش
دانشگاه به عنوان یک مؤسسه  1ر دراکرکرد. به قول پیت

خدمات عمومی الزم است کارآفرین و نوآور باشد و شاید هم 
های دیگر به این کار نیاز دارند. تغییرات بیشتر از سازمان

                                                           
1 Peter Drucker 

سریع در جامعه ، فناوری و اقتصاد امروزی هم زمان یک 
 [.2تر برای آنان است ]تر و هم یک فرصت بزرگتهدید بزرگ

 و صنعت سازی، رابطهجهانی ازجمله عواملی گسترش با
[ 3است] کرده تغییر دانش، بازار سریع توسعه سویدانشگاه به

 ظامنشدن به عناصر کلیدی ها در حال تبدیلرو، دانشگاهازاین
، اشندبمیکننده به توسعه اقتصادی کمکهستند که  نوآوری

واعِ وسیله انهتعامل با صنایع موجود و هم بواسطه بههم 
 [.4]های جدیدسازیِ دانش، مثل تأسیس شرکتتجاری

مدل اولیه علم محور که پس از  از هادانشگاه دگردیسی 
 های نسل سوم رسیدهدوره ناپلئونی ظاهر شد به دوره دانشگاه

آور ساخته است ها را الزامدالیل چندی تبدیل دانشگاه است.
 ازجمله:

ش بیش از حد فشار بر کیفیت که در نتیجه افزای -1
 دانشجویان رقم خورده است 

 ها به شیوه سنتی عدم امکان اداره دانشگاه -2

قابت در سه عرصۀ دانشجویی، جهانی شدن و ظهور ر -3
 اعضاء هیأت علمی و قراردادهای پژوهشی

ای و تفاوت موجود در نحوه رشتهتحقیقات میان -4
 هاسازماندهی دانشکده

 های پژوهشی هزینه -5

های برخاسته از تحقیقات بسیار تخصصی چالش  -6
 هامؤسسات پژوهشی خارج از دانشگاه

باره که مؤسسات آموزش ها در اینخواست دولت -7
عالی نقش بیشتری را در رشد اقتصادی تکنولوژی محور 

 ایفاء کنند.

های مشترک در سایه ارتباط بیشتر با فرصت پژوهش -8
 صنعت
 [5ی]ظهور کارآفرینی دانشگاه -9

 عنوان به نوآوری و خالقیت بر تکیه با هادانشگاه این
 دگردیسی پژوهشی، هاییافته از برداریبهره محرکه نیروی
-راه و تأسیس و آوریفن سازیتجاری آوری،فن به دانش

 و کارآفرینی توسعه هایعرصه در زایشی هایشرکت اندازی
 ومس نسل هایدانشگاه رو این از. نمایندمی اقدام ثروت تولید

 اطارتب کشور، توسعه و رشد در کارآفرین دیگر، عبارت به و
 رد دانشگاه ظرفیت از استفاده و اقتصادی توسعه با نزدیک

 عمومی، باور یک به فنآوری از استفاده و اشاعه جذب، و خلق
 [.6اند]گرفته برعهده را بارزی نقش

از قدیم و  طور سنتیاگرچه آموزش و پژوهش بهلذا 
 یجتدربه موضوع، ایناما ها بوده است، موریت اصلی دانشگاهأم
تولید  نظام ها درنقش آن بارههای جدید دربا ظهور دیدگاه و

طور های فعلی بهدانشگاه[. 7] و بسط دانش تغییریافته است
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ان شسنتیو ای در حال تغییر و حرکت از نقش اصلی فزاینده
تر مت یک سبک پیچیدهکنندگان آموزش به سعنوان عرضهبه

[. 8]هستند "کارآفریننوآور و دانشگاه "با عنوان  و چندوجهی
 عنیی موریت سوم دانشگاه،أرفتارِ کارآفرینانه، متغییر، یا این 

 دهدبودن را نشان میکارآفرین 
هایی که بتوانند افرادی را تربیت کنند که ایجاد دانشگاه

 باشند نه در پیپس از اتمام تحصیل به دنبال کارآفرینی 
تواند مشکالت رودرروی کشورها حلی است که میکاریابی، راه

های نسل سوم یکی از اهداف را کمتر نماید. ایجاد دانشگاه
باید در برنامه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است که می

[. لذا حرکت به سمت 9] ششم توسعه به آن دست یافت
ن و های کارآفریدانشگاه های نسل سوم)یاگیری دانشگاهشکل

 تواندباشد و شناخت در این عرصه مینوآور( یک ضرورت می
کمک شایانی را در این راه نماید. این تحقیق بر آن است 

ی دانشگاه ینیو کارآفر ینوآور یاصل هایو شاخص ارهایمع
های نسل سوم را شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد دانشگاه و

نه ارزیابی دانشگاه را فراهم آورد، کند و با ارئه مدلی زمی
 نقاط ضعف و قوت دانشگاهاندرکاران دانشگاهی را با دست

ها تسهیل آشنا کند و حرکت به آن سمت را برای دانشگاه
 سازد.

با توجه به مقدمه فوق این پژوهش درپی آن است با 
بررسی دقیق موضوع دانشگاه نسل سوم و مداقه بیشتر در 

-ها و مؤسسات آموزش عالیبر دانشگاهمفاهیم جدید مؤثر 

سازی المللی شدن آموزش، تجاریشدن و بینهمچون جهانی
های دانشگاهی، ارتباط با صنایع و واحدهای صنعتی و ایده

ها در اشتغال و کارآفرینی، نسبت به مشارکت بیشتر دانشگاه
 تر و به روزتر دانشگاه نسل سوم بپردازد.ارائه مدل بومی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

 های پژوهشسوال
 کدامند؟ سوم نسل دانشگاه شاخص های -1
 مؤسسات آمادگی سنجش مدل زیربنایی عامل های -2

 امند؟کد سوم نسل دانشگاه به شدن تبدیل برای عالی آموزش
 عالی آموزش مؤسسات آمادگی سنجش مدل طراحی -3
 است؟ چگونه ومس نسل دانشگاه به شدن تبدیل برای

 عوامل گروه دو در مورد نظر   دانشگاه آمادگی میزان -4
 سلن دانشگاه به شدن تبدیل برای خارجی و داخلی تأثیرگذار

 است؟ چگونه سوم

 روش پژوهش
و جزو تحقیقات کاربردی  روش پژوهش از نوع پیمایشی

 است. 

جامعه آماری تحقیق اعضاء هیأت علمی در هفت دانشکده 
 1395-96در سال تحصیلی  248مورد نظر به تعداد دانشگاه 

بودند که پس از توزیع پرسشنامه به شیوه تصادفی هدفمند، 
آوری شد. ابزار پرسشنامه پاسخ داده شده، جمع 182تعداد 
ها پرسشنامه محقق ساخته بود که در بین آوری دادهجمع

گویه  79اعضاء هیأت علمی توزیع شد. این پرسشنامه دارای 
سطح پاسخگویی بود.  5د که برحسب مقیاس لیکرت دارای بو

حبصا روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با کمک اساتید و
نظران کارآفرینی و نوآوری دانشگاهی با انجام تغییراتی به 

گیری لشک تأئید رسید. با توجه به شناشایی عوامل اثرگذار بر
ی اکتشافتحلیل عاملی دانشگاه نسل سوم در این پژوهش از 



 

26 

 .23-41، صص.: 1397، بهار و تابستان 27، پیاپی 1، شماره 15، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه علمی 
Journal of Training & Learning Researches, Vol.15, No.1, Serial 27, Spring & Summer 2018, pp.: 23-41. 

ای برای اکتشاف شیوه 1شد.تحلیل عامل اکتشافیاستفاده  
 توانندهایی که میها از میان یکسری متغیرهاست. عاملعامل

هم تغییری مشاهده شده را توضیح دهند و هم ابزار اکتشاف 
 [ 10ها برای تقلیل آنها باشد]داده

وطه و در مرحلۀ اول بخش نخست با مرور ادبیات مرب
های تماس با محققان خارجی نسبت به جمع آوری شاخص

های ها و چارچوبدانشگاه نسل سوم اقدام شد و سپس مدل
و  2محققان فعال داخلی وخارجی این حوزه از جمله اتزکویتز

و  5[، گیب13] 4[، گوئررو12] 3[، کربی11همکاران ]
[، 16] 7[، نلز و ورلی15] 6[ ، گوئررو و اوربانو14همکاران]

کریمی سوره و  [،18زاده و همکاران][، سالم17] 8وود
[، 21] 10[، سکوندا20] 9[،آرانها و گارسیا19همکاران ]

[، 23زاده و همکاران][، سالم22زاده و همکاران ]شریف
پور و [، یحیی24های اقتصادی]سازمان توسعه همکاری

[ بررسی 26]11[، اسکریبانز، لکچرز و مرکوری25نژاد]قاسم
تر برای بینانهدند. برای طراحی یک مدل بومی و واقعش

از  دلفی روش طریق مؤسسات آموزشی داخل کشور از
نظران و افراد مسئول در حوزه کارآفرینی دانشگاهی صاحب

خواسته شد در مرحله اول درخصوص خود مدل و میزان 

انطباق آن با وضعیت داخلی و کاربرد آن در این مؤسسات 
های کم تأثیر و یا مدلیند. در این مرحله مدلاظهار نظر نما

ها حذف هایی که دارای عوامل مشترک بوده از فهرست مدل
نظران گردیده و نتایج برای انجام دور بعد دراختیار صاحب

گیری از نتایج نظرسنجی قرار گرفت. در مرحله دوم ضمن بهره
 5اول، از آنان خواسته شد تا با استفاده از مقیاس لیکرت 
 1طیفی میزان تأثیرگذاری هر عامل را مشخص سازند) از 

برای تاأثیر زیاد(. و همچنین در  5برای خیلی کم تا عدد 
بخش انتهایی پرسشنامه فضایی در نظر گرفته شد تا آنان به 

ا هعومل تأثیرگذاری اشاره نمایند  که در نظر آنان در این مدل
 بودند. مغفول مانده

 مسو نسل دانشگاه گیریشکل ر دردر نهایت عوامل مؤث
 و شامل اهداف)دو حوزۀ عوامل محیط داخلی دانشگاه در

 ،سازمانی ساختار دانشگاه، ورهبری مدیریت دانشگاه، رسالت
ل و عوام( دانشگاه و واحدهای دانشگاهی انسانی ویژگی منابع

ی سازالمللی شدن آموزش، تجاریمحیط بیرونی) شامل بین
 سرمایه و به ، قوانین و مقررات، دسترسیهای دانشگاهیایده

 شدند.  ارتباط با صنایع( شناسایی

 سوم نسل دانشگاه گیریشکل . عوامل مؤثر در1جدول 

                                                           
1 Explaratory analysis 

2 Etzkowitz 

3 Kirby 

4 Guerrero 

5 Gibb 

6 Guerrero, M. and Urbano, D 
7  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 

 هاشاخص عوامل اصلی 

 محیط داخلی
 

 وجود صراحت، جایگاه نوآوری، جایگاه فنآوری اهداف و رسالت دانشگاه

 رک نوآورییابی، دیابی،  فرصتمزیت رهبری و مدیریت

 پذیری، خالقیت،  مرکز کنترل درونیطلبی،  ریسکطلبی،  استقاللتوفیق ویژگی منابع انسانی
 تمرکز،  رسمیت،  پیچیدگی، ساختار

 آموزشی،  پژوهشی، فرهنگی، اداری، مالی و پشتیبانی واحدهای درون دانشگاهی

 محیط بیرونی

 آموزش شدنالمللیبین
مللی، الالمللی،  وجود توافقنامه های بینهای اطالعاتی بینی، وجود پایگاهحضور دانشجویان خارج

ها، سمینارها و کارگاه های مشترک با دانشگاه های وجود اعضاء علمی خارجی، برگزاری دوره
 خارجی

 دانشگاهی هایایده سازیتجاری
 اتحاد، توسعه، و پژوهش درزمینه همکاری تملک سهام، ادغام، مشترک، گذاریسرمایه امتیاز، حق

 در سهامی گذاریسرمایه ؛ راهبردی اتحادهای برداری؛بهره مجوز صدور سپاری، برون پیمانکاری،

 و مراکز رشد دهی، مجوز دفاتر ایجاد و فناوری انشعابی انتقال شرکت

 قوانین و مقررات
ها و مراکز رینی در دانشگاهنامه توسعه کارآف(، آئین 23قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) تبصره

 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 و نهادهای مالی ارتباط با صنایع
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 یعلم أتیه اعضاء یعلم مرتبه برحسب یفراوان. 2 جدول
 مجموع استاد رایدانش رایاستاد یمرب  

 
 
 

 دانشکده

 64 2 12 50 0 یانسان علوم

 24 0 5 19 0 هیپا علوم

 35 0 11 24 0 یمهندس و یفن

 17 0 2 14 1 یکشاورز علوم

 12 0 3 9 0 هنر

 29 0 5 24 0 یدندانپزشک

 1   1  یپرستار

 182 2 38 141 1 مجموع 

شناختی و انجام مراحل تحلیل عاملی عیتتوصیفات جم
 بیان شده است. 4تا  2اکتشافی به شرح جداول 

 پرسشنامه به نفر 182 که شود یم مشاهده 2 جدول در
 در نفر141  یمرب نفر 1 که اندداده پاسخ یعلم أتیه اعضاء
 نفر 2 و یاردانشی مرتبه در نفر 38 ،یاریاستاد یعلم مرتبه

 .اندداشته قرار یاستاد مرتبه در

 هیگو 76 با پرسشنامه ییایپا. 3جدول 

 اههیگو تعداد کرونباخی آلفا
982/0 76 

 آزمون و( KMO) نیاولک ریم زریک یریگنمونه تیکفا شاخص. 4جدول 
 بارتلت تیکرو

   بارتلت تیکرو آزمون KMO آزمون
 یمعنادار سطح یآزاد درجه دو یخ 925/0

 179/15484 3081 000/0 

 شماره جدول براساس: هیگو 79 با پرسشنامه هیاول ییایپا
 79 دهدیم نشان و باشدیم 982/0 زانیم به آلفا مقدار 3

 یروند یهمساز یعبارت به و ییایپا زانیم از شده انتخاب هیگو
در ادامه برای .است برخوردار هاشاخص سنجش جهت ییباال

ملی ها از میان یکسری متغیرها از تحلیل عااکتشاف عامل
ادهد اکتشافی استفاده شد. از آنجا که اطمینان از نرمال بودن

ها دو پیش فرض اساسی برای استفاده ها و کفایت تعداد نمونه
باشند، در ابتدا این دو شاخص بررسی از تحلیل عاملی می

اسمیرنُف فرض صفر بیانگر  -شدند. در آزمون کولموگروف 
یانگر نرمال نبودن توزیع ها و فرض خالف بنرمال بودن داده

نشان می دهد توزیع نمرات   061/0باشد. نمرهها میداده
آزمون با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارند لذا فرض صفر 

شود و بر اساس ها تأیید میمبنی بر نرمال بودن توزیع داده
با  925/0 با برابر 1«کِی. اِم. اُ.» آزمون نمره 4جدول شماره 

                                                           
1 Kaiser Meyer Olkin (KMO) 
2 Total Variance Explained 

 لیتحل یهادهدا خاطر نیا به و باشدیم 3081 درجه آزادی
. باشدیم یادیبن و ییربنایز یهاعامل یتعداد به لیتقل قابل

 سطح در که( 179/15484) بارتلت آزمون جهینت نیهمچن
 سیماتر دهدیم نشان است معنادار 01/0 از ترکوچک یخطا

 کی زا یعنی باشدینم واحد سیماتر ها،هیگو نیب یهمبستگ
 وجود ییباال یهمبستگ عامل هر داخل یهاهیگو نیب طرف
 یهاهیگو با عامل کی یهاهیگو نیب گرید طرف از و دارد

 .شودینم مشاهده یهمبستگ چگونهیه گرید عامل
 از درصد چند عامل هر کندیم مشخص یعامل لیتحل

 قیطر از مسأله نیا کندیم نیتع را رهایمتغ مجموع انسیوار
ر د. باشدیم درک قابل 2شده نییتب انسیوار کل جدول
 مقدار که شوندیم انتخاب ییهاعامل تنها 2شماره جدول

 یدارا عامل 9جدول جینتا براساس و باشد کی یباال آنها ژهیو
 هر یبرا ژهیو ارزش مقدار. هستند کی از باالتر ژهیو مقدار

 ،416/34 زانیم به اول عامل بیترت به یعامل یبارها از کی
 ،802/2 چهارم عامل ،247/5 سوم عامل ،203/6 دوم عامل
 ،522/1 هفتم عامل ،830/1  ششم عامل 067/2 پنجم عامل
 شده نییتب انسیوار کل مجموع در. است400/1 هشتم عامل

یم نییتب را هیگو 79 انسیوار از درصد 692/70 عوامل نیا
 با که شدند استخراج عامل 9 تعداد در این تحلیل ابتدا .کند

 عامل و انتخاب عامل 8 تعداد ینظر مدل با مطابقت به توجه
 . )جدولشد حذف ها هیگو مناسب یبارگذار عدم لیدل به نهم

5) 
 لعام در گرفته یحا یهاهیگو نکهیا به توجه با نیهمچن

 را یکل عامل کی نییتع امکان(  28 ،27 ،26 یهاهیگو) نهم
 نبود، ممکن آنها ریتفس اطرخ نای به و دکردنفراهم نمی

 .شود حذف عوامل مجموع از عامل نیا تا شد داده حیترج
و با   های مربوطه،و باتوجه به حذف عامل نهم و گویه

 زانیم به ی به دست آمده )آلفا مقدار 7توجه به جدول شماره 
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 ییایپا زانیم از شده انتخاب هیگو 76 دادیم نشان (917/0 
 هاشاخص سنجش جهت ییباال یوندر یهمساز یعبارت به و

نمره  و کِی اِم او آزمون 917/0همچنین نمره. است برخوردار

 سطحو  2850با درجه آزادی  بارتلت ازمون 053/14037
داد نشان می هیگو 76 پرسشنامه با 01/0 از ترکوچک یخطا

 ییناربیز یهاعامل یتعداد به لیتقل قابل لیتحل یهاداده
 لعام هر داخل یهاهیگو نیب طرف کی ازو  باشدیم یادیبن و

 یهاهیگو نیب گرید طرف از و دارد وجود ییباال یهمبستگ
 یهمبستگ چگونهیه گرید عامل یهاهیگو با عامل کی

 بر چرخش انجام با 4شماره جدول براساس. شودینم مشاهده
 عامل کی بر و کرده رییتغ یعامل یبارها مقدار هاعامل یرو
 صورت به عامل هر در که یریمقاد 7 جدول رد. شودیم بار

 با توانندیم که است آن دیمؤ است شده داده نشان رهیت
 لیتشک نحوه لیذ در. بدهند را مربوطه عامل لیتشک گریهمد
یم داده نشان اختصار به هاهیگو صیتخص براساس هاعامل
 لیتحل از آمده دست به یهاعامل برحسب 8ل درجدو .شود

 هب پژوهش پرسشنامه در هیگو هر هیاول گاهیجا ،یاکتشاف
 نشان داده شده است. آمده دست به یبارعامل  همراه

 هاعامل از یك هر در شده یبارگذار هایگویه شماره.  5 جدول
 تمیآ شماره عامل

  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 (دانشگاه ساختار و یداخل یواحدها: )یکم

 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 (دانشگاه رسالت و اهداف: )دوم

 20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 (دانشگاه یرهبر و تیریمد:)سوم

 73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 (یعلم اتیه اعضاء ینیکارآفر یهایژگیو:)چهارم

  ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 39،،36 ،35 ،34 (یسازیتجار و یمال یع،نهادهایباصناارتباط:)پنجم

 79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 (انیدانشجو و کارکنانینیکارآفریهایژگیو:)ششم

  ،42 ،41 ،33 ،32 (مقررات و نیقوان:)هفتم

  ،54 ،53 ،50 (آموزش شدن یالمللنیب:)هشتم

  28 ،27 ،26 )حذف(نهم 

 پرسشنامه عوامل تحلیل از حاصل ژهیو ارزش مقادیر و هاعامل. 6 جدول
 میتراک واریانس تبیین درصد واریانس تبیین درصد ویژه ارزش عامل

 564/43 564/43 416/34 یکم
 872/51 307/8 563/6 دوم

 513/58 641/6 247/5 سوم

 060/62 547/3 802/2 چهارم

 676/64 617/2 067/2 پنجم

 993/66 316/2 830/1 ششم

 920/68 927/1 522/1 هفتم

 692/70 772/1 400/1 هشتم

 هیگو 76 پرسشنامه با بارتلت آزمون و KMO آزمون .7ل جدو

   بارتلت تیکرو آزمون KMO آزمون
 یمعنادار سطح یآزاد درجه دو یخ 917/0
 053/14037 2850 0001/0 

 اکتشافی تحلیل از آمده دست به . عامل ها و بارعاملی8جدول 
 لک نمره با تمیآ همبستگی آلفا ضریب حذف با آلفا ضریب استاندارد انحراف میانگین هیگو عامل

 :اول
 دانشگاه ساختار و یداخل یواحدها

21 2/59 0/897 965/0  

967/0  

734/0  
22 2/58 0/848 965/0 716/0 

23 2/48 0/884 965/0 804/0 

24 2/45 0/797 966/0 706/0 

25 2/34 0/925 965/0 720/0 

29 2/29 0/904 966/0 692/0 

30 35/2 903/0 966/0 701/0 

31 20/2 832/0 966/0 662/0 

37 38/2 889/0 967/0 533/0 

38 24/2 847/0 965/0 719/0 

40 37/2 992/0 966/0 611/0 
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 لک نمره با تمیآ همبستگی آلفا ضریب حذف با آلفا ضریب استاندارد انحراف میانگین هیگو عامل

48 87/1 889/0 965/0 724/0 

49 14/2 937/0 965/0 718/0 

51 07/2 907/0 966/0 689/0 

52 28/2 869/0 966/0 652/0 

55 36/2 910/0 965/0 779/0 

56 25/2 900/0 965/0 795/0 

57 29/2 871/0 965/0 826/0 

58 11/2 935/0 966/0 681/0 

59 12/2 828/0 965/0 782/0 

60 13/2 841/0 965/0 750/0 

61 08/2 02/1 965/0 809/0 

62 04/2 02/1 965/0 796/0 

63 06/2 919/0 965/0 751/0 

64 21/2 906/0 966/0 694/0 

هیگو عامل استاندارد انحراف ميانگين  حذف با آلفا ضریب  آلفا ضریب  کل نمره با تمیآ همبستگي   

 :دوم
 دانشگاه رسالت و اهداف

1 95/2  985/0  958/0  

962/0  

831/0  
2 93/2 995/0 956/0 889/0 

3 89/2 983/0 957/0 860/0 

4 93/2 955/0 957/0 854/0 

5 84/2 985/0 960/0 792/0 

6 81/2 00/1 957/0 869/0 

7 85/2 907/0 958/0 832/0 

8 92/2 882/0 961/0 767/0 

9 85/2 943/0 959/0 801/0 

10 86/2 902/0 959/0 809/0 

هیگو عامل استاندارد انحراف ميانگين  حذف با آلفا ضریب  آلفا ضریب  کل نمره با تمیآ همبستگي   

 :سوم
 دانشگاه یورهبر تیریمد

11 2/92 1/013 0/965 

970/0  

0/887 

12 85/2  0/999 0/966 0/877 

13 2/77 0/953 0/966 0/856 

14 2/77 0/996 0/966 0/868 

15 2/77 1/008 0/966 0/859 

61  90/2  019/1  967/0  828/0  

17 75/2  939/0  967/0  833/0  

18 80/2  982/0  967/0  840/0  

19 80/2  982/0  966/0  868/0  

20 83/2  011/1  966/0  860/0  

هیگو عامل استاندارد انحراف ميانگين  حذف با آلفا ضریب  آلفا ضریب  کل نمره با تمیآ همبستگي   

 :چهارم
 یعلم آتیه اعضاء ینیکارآفر یهایژگیو

 

65 3/27 0/869 0/935 

938/0  

0/682 

66 3/32 0/935 929/0  799/0  

67 3/31 0/886 927/0  825/0  

68 3/22 0/991 927/0  830/0  

69 12/3  0/981 927/0  824/0  

70 23/3  014/1  927/0  829/0  

71 32/3  951/0  932/0  745/0  

72 37/3  900/0  937/0  651/0  

37  22/3  909/0  935/0  686/0  

هیگو عامل استاندارد انحراف ميانگين  حذف با آلفا ضریب  آلفا ضریب  لک نمره با تمیآ همبستگي   

 :پنجم
 یسازیتجار و یمال ینهادها ع،یصنا با ارتباط

 

34 2/35 0/884 0/928 

933/0  

0/691 

35 15/2  970/0  926/0  738/0  

36 08/2  878/0  924/0  761/0  

39 06/2  922/0  930/0  664/0  

43 252/0  782/0  924/0  759/0  

44 25/2  773/0  923/0  790/0  
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 لک نمره با تمیآ همبستگی آلفا ضریب حذف با آلفا ضریب استاندارد انحراف میانگین هیگو عامل 

45 18/2  813/0  922/0  790/0  

46 92/1  841/0  922/0  800/0  

47 85/1  850/0  923/0  
778/  

0 

هیگو عامل استاندارد انحراف ميانگين  حذف با آلفا ضریب  آلفا ضریب  لک هنمر با تمیآ همبستگي   

 :ششم
 انیدانشجو و کارکنان ینیکارآفر یهایژگیو

 

74 2/84 1/001 0/932 

936/0  

0/741 

75 2/80 0/964 0/925 799/0  

76 2/73 1/034 0/915 876/0  

77 2/68 1/049 0/918 858/0  

78 2/70 0/997 0/926 793/0  

79 82/2  1/020 0/926 790/0  

هیگو عامل ستانداردا انحراف ميانگين  حذف با آلفا ضریب  آلفا ضریب  لک نمره با تمیآ همبستگي   

 :هفتم
 مقررات و نیقوان

 

32 2/35 0/914 0/808 

847/0  

0/681 

33 2/34 836/0 813/0 669/0 

41 2/35 879/0 804/0 690/0 

42 2/37 856/0 800/0 700/0 

هیگو عامل استاندارد انحراف ميانگين  حذف با آلفا ضریب  آلفا ضریب  لک نمره با تمیآ همبستگي   

 :هشتم
 آموزش شدن یالمللنیب

50 2/02 0/842 0/780 

774/0  

0/286 

53 2/28 826/0  620/0  470/0  

54 31/2  858/0  675/0  429/0  

 هااسیمق خرده کل نمره توصیفی هاییافته. 9 جدول
 یدگیکش یولگچ اریمع انحراف نیانگیم حداکثر حداقل یفراوان ها اسیمق ریز

 358/. 1/886 180/. 1/024 67434/. 2/2519 5 1 182 دانشگاه ساختار و یداخل یواحدها

 358/. 458/- 180/. 244/- 82545/. 2/8868 5 1 182 دانشگاه رسالت و اهداف

 358/. 521/- 180/. 148/- 87395/. 2/8115 5 1 182 دانشگاه یرهبر و تیریمد

 358/. 400/. 180/. 273/- 76864/. 3/2582 5 1 182 دیتاسا ینیکارآفر یهایژگیو

 358/. 0/525 180/. 1/226 69243/. 2/1215 5 1 182 یسازیتجار و گذارانهیسرما و عیصنا با ارتباط
 358/. 380/- 180/. 299/. 88034/. 2/7656 5 1 182 انیدانشجو و کارکنان ینیکارآفر یهایژگیو

 358/. 779/. 180/. 723/. 72906/. 2/3475 5 1 182 مقررات و نیقوان

 358/. 1/175 180/. 613/. 71178/. 2/2033 5 1 182 آموزش شدن یالمللنیب

 در که است آن از یحاک رسونیپ آزمون از حاصله جینتا
 همه انیم یمعنادار رابطه درصد 1 از کمتر یخطا سطح
و جهت رابطه مثبت و شدت  دارد وجود پرسشنامه عوامل

 رابطه نیز در حد متوسط و قوی می باشد.
 %95برای بررسی این مطلب که آیا با اطمینان حداقل 

موجود شاخص های می توان نتیجه گرفت که وضعیت 
 مطلوب است یا خیر!،دانشگاه در استقرار دانشگاه نسل سوم، 

 نبه این ترتیب که میانگی ،آزمون مقایسه میانگین انجام شده
  آزمون از استفاده محاسبه و باه بوطرشاخص های م نمرات

مقایسه گردیده  ( 5از  5/2 مرهط )نمتوس مقدار میانگین باتی 
مقدار مورد  از کوچکترمیانگین وضع موجود شاخص  است.اگر

این خواهد بود که  معنی )میزان متوسط( باشد به 5/2 انتظار
                                                           
1 Partial Least Squares 
2 LISREL=Linear structural relationships 

3  Analysis of Moment Structures 

دانشگاه در آن شاخص آمادگی الزم برای استقرار دانشگاه 
را  tنتایج محاسبه آزمون  8شمارهجدول سوم را ندارد. نسل 

 نشان می دهد.
در این پژوهش های پرسشنامه : بررسی اعتبار )روایی( گویه

ل از مد پرسشنامه یهاهی( گوییاعتبار )روابه منظور بررسی 
افزار روش حداقل مربعات جزیی و نرمتحلیل عاملی تأییدی با 

نگرشی مبتنی بر واریانس  اِس اِل پیاستفاده شد.  1پی اِل اِس
های مشابه معادالت ساختاری است که در مقایسه با تکنیک

 [.27]نیاز به شروط کمتری دارد 3و ایموس 2لیزرلهمچون 
یابی در این است که این نوع مدلپی اِل اِس مزیت اصلی 

نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد، در واقع 
دودیت حجم نمونه ندارد و نمونه انتخاب شده مح پی اِل اِس
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باشد، که در این صورت نیز نتایج  30می تواند برابر یا کمتر از 
معتبر است. مزیت دیگر این تکنیک این است که به فرض 
نرمال بودن جامعه متکی نیست و به عنوان متدی قدرتمند 

 دگیری محدوهای اندازهها و آیتمدر شرایطی که تعداد نمونه
. نتایج شوداست و توزیع متغیرها نامعین است مطرح می

ر دو د حداقل مربعات جزییتحلیل عاملی تأییدی با رویکرد 
 باشد.بخش روایی سازه و روایی همگرا قابل تفسیر می
مک ها، با کروایی سازه: برای بررسی روایی )اعتبار( سازه گویه
ه آنها محاسب روش تحلیل عاملی تأییدی مقادیر بارهای عاملی

 فورنل نگرش از عاملی، بارهای مقادیر تفسیر گردید و جهت

 بار برای قبول قابل میزان حداقل شد. [ استفاده28الرکر] و

 است 5/0 الرکر برابر و فورنل نظر از هاگویه از یک هر عاملی

روایی  باشد میزان این از کمتر آنها عاملی بار که هاییگویه و
 عاملی ارند. در نگرشی محتاطانه، بارهایو اعتبار مناسبی ند

[. نتایج 29برخوردار هستند] مناسبی اعتبار از 7/0از  بزرگتر
های پرسشنامه در جدول سازه گویه روایی مربوط به تحلیل

 مشخص گردیده است. 9
 

 

 یاکتشاف عامل لیتحل جینتا اساس بر شده استخراج یها مؤلفه یهمبستگ بیضرا سیماتر. 10 جدول
 8 7 6 5 4 3 2 1 ها اسیمق ریز 
        1 دانشگاه ساختار و یداخل یواحدها 1

       1 **0/532 دانشگاه رسالت و اهداف 2

      1 **0/688 **0/657 دانشگاه یرهبر و تیریمد 3

     1 **0/403 **0/372 **0/356 دیاسات ینیکارآفر یهایژگیو 4

    1 **0/371 **0/652 **0/531 **0/832 یسازیتجار و گذارانهیسرما و عیصنا با ارتباط 5

   1 **0/582 **0/634 **0/562 **0/402 **0/525 انیدانشجو و کارکنان ینیکارآفر یهایژگیو 6

  1 **0/502 **0/727 **0/219 **0/572 **0/367 **0/769 مقررات و نیقوان 7

 1 **0/632 **0/454 **0/694 **0/294 **0/536 **0/440 **0/778 آموزش شدن یالمللنیب 8

 است. 01/0به معنای سطح معناداری کمتر از -**

 موجود شاخص های استقرار دانشگاه نسل سوم در دانشگاه   مورد نظربه وضعیت  مربوط متغیره یك تی آزمون .11 جدول
 نا داریسطح مع درجه آزادی t مقدار تفاوت میانگین انحراف استاندارد میانگین شاخص ردبف

 0/0001 181 4/964- 0/24813- 0/67434 2/2519 واحدهای داخلی و اساختار 1

 0/0001 181 6/322 0/38681 0/82545 2/8868 اهداف و رسالت 2

 0/0001 181 4/809 0/31154 0/87395 2/8115 مدیریت و رهبری 3

 0/0001 181 13/308 0/75824 0/76864 3/2582 های کارآفرینی اساتیدویژگی 4

 0/0001 181 7/375- 0/37851- 0/69243 2/1215 سازیارتباط با صنایع، نهادهای مالی و تجاری 5

 0/0001 181 4/070 0/26557 0/88034 2/7656 های کارآفرینی کارکنان و دانشجویانویژگی 6

 0/005 181 2/821- 0/15247- 0/72906 2/3475 قوانین و مقررات 7

 0/0001 181 5/624- 0/29670- 0/71178 2/2033 آموزشبین المللی شدن  8

 افزار پی ال اسدر نرمپرسشنامه  یهاهیگومربوط به تحلیل روایی سازه . 12جدول 
 نتیجه اعتبار بار عاملی گویه نتیجه اعتبار بار عاملی گویه عامل

 ساختار و یداخل یواحدها
 دانشگاه

 مناسب 0/740 14 مناسب 0/756 1
 مناسب 0/704 15 مناسب 0/740 2
 مناسب 0/800 16 مناسب 0/828 3
 مناسب 0/812 17 مناسب 0/741 4
 مناسب 0/846 18 مناسب 0/763 5
 مناسب 0/699 19 مناسب 0/717 6
 مناسب 0/776 20 مناسب 0/732 7
 مناسب 0/759 21 مناسب 0/709 8
 مناسب 0/823 22 مناسب 0/573 9
 مناسب 0/813 23 مناسب 0/738 10
 مناسب 0/778 24 مناسب 0/631 11
 مناسب 0/732 25 مناسب 0/751 12
  مناسب 0/761 13

 دانشگاه رسالت و اهداف
 مناسب 0/897 6 مناسب 0/864 1
 مناسب 0/864 7 مناسب 0/915 2
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 نتیجه اعتبار بار عاملی گویه نتیجه اعتبار بار عاملی گویه عامل 
 مناسب 0/799 8 مناسب 0/894 3
 مناسب 0/831 9 مناسب 0/890 4
 مناسب 0/841 10 مناسب 0/842 5

 دانشگاه یرهبر و تیریمد

 مناسب 0/856 6 مناسب 0/906 1
 مناسب 0/857 7 مناسب 0/902 2

 مناسب 0.874 8 مناسب 0/882 3

 مناسب 0/897 9 مناسب 0/879 4
 مناسب 0/889 10 مناسب 0/883 5

 اعضاء ینیکارآفر یهایژگیو
 یعلم اتیه

 مناسب 0/852 6 مناسب 0/761 1
 مناسب 0/792 7 مناسب 0/851 2
 مناسب 0/716 8 مناسب 0/870 3
 مناسب 0/762 9 مناسب 0/863 4
  مناسب 0/846 5

 ینهادها ع،یصنا با ارتباط
 یسازیتجار و یمال

 مناسب 0/854 6 مناسب 0/737 1
 مناسب 0/851 7 مناسب 0/783 2
 مناسب 0/846 8 مناسب 0/802 3
 مناسب 0/831 9 مناسب 0/734 4
  مناسب 0/825 5

 ینیکارآفر یهایژگیو
 انیدانشجو و کارکنان

 مناسب 0/907 4 مناسب 0/823 1
 مناسب 0/854 5 مناسب 0/865 2
 مناسب 0/850 6 مناسب 0/920 3

 مقررات و نیقوان
 مناسب 0/828 3 مناسب 0/824 1
 مناسب 0/835 4 مناسب 0/815 2

 آموزش شدن یالمللنیب
 مناسب 0/818 3 مناسب 0/793 1
  مناسب 0/873 2

مشاهده  12جدول شماره  هایاز داده که همانطور
های تمامی متغیرها شود بارهای عاملی مربوط به گویهمی

برخوردار  مناسبی اعتبار باشند و همگی ازمی 5/0بیشتر از 
 هستند. 

از  روایی همگرا به دستیابی منظور روایی همگرا: به
شد. وجود مقادیر باالتر از  استفاده واریانس انگینشاخص می

 همگرا الزم جهت اعتبار شرط واریانس برای میانگین 5/0

[ . مقادیر مربوط به میانگین واریانس 30باشد ]سازه می یک
هر کدام از متغیرها با توجه به مدل تحلیل عاملی تأییدی 

 باشد.می 13اجرا شده در پی ال اس به شرح جدول 

 هاهیافت
با توجه به نتایج به دست آمده می توان در پاسخ به 

 سؤاالت مطرح شده این تحقیق به موارد ذیل اشاره کرد:
 سوم نسل دانشگاه سوال اول پژوهش: شاخص های

 کدامند؟
اول پژوهشی می توان اشاره کرد که  درخصوص سؤال

 مؤلفه دو در سوم نسل دانشگاه شکل گیری در مؤثر عوامل
 دانشگاه، رسالت و اهداف عوامل شامل دانشگاه لیداخ محیط
 ویژگی های دانشگاهی، درون واحدهای مدیریت، و رهبری

 ونیبیر محیط و سازمانی ساختار و انسانی منابع کارآفرینی

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

 
 مدل زیربنایی هایسوال دوم پژوهش: عامل

 تبدیل برای عالی آموزش مؤسسات آمادگی سنجش
 کدامند؟ سوم نسل دانشگاه به شدن
 9 دتعدا عاملی، تحلیل اکتشافی عاملی تحلیل اجرای با
 عدادت نظری مدل با مطابقت به توجه با که شد استخراج عامل

 مناسب رگذاریبا عدم دلیل به نهم عامل و انتخاب عامل 8
 مجموع در شده یافت عامل 8 این. شدند حذف ها گویه
ل عام این. می کردند تبیین را سوال ها واریانس کل 692/70

 و شدند؛ جدا هم از خوبی به واریماکس چرخش طریق از ها
 که دش انجام خوبی به عوامل نامگذاری وضعیت تربیت این به
 .است شده آورده مشروح شکل به ذیل در

 25 با ساختار و داخلی واحدهای عنوان تحت اول ملعا
 10 با دانشگاه رسالت و اهداف: عنوان تحت دوم عامل گویه،
 با دانشگاه رهبری و مدیریت: عنوان تحت سوم عامل گویه،

 و کارآفرینی ویژگی های عنوان تحت چهارم عامل گویه، 10
 با ارتباط: پنجم عامل گویه، 9 با علمی هیأت اعضاء نوآوری
: ششم عامل گویه، 9 با تجاری سازی و مالی نهادهای صنایع،

 عامل گویه، 6 با دانشجویان و کارکنان کارآفرینی ویژگی های
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 بین المللی: هشتم عامل گویه، 4 با مقررات و قوانین: هفتم
 بود گویه 3 دارای که هم نهم عامل. گویه 3 با آموزش شدن
 از نمی داد ششپو را خاصی موضوع محتوایی نظر از ولی

 .شد گذاشته کنار پرسشنامه
 (ساختار و داخلی واحدهای) اول درخصوص عامل 

 سنتی نقش های که است دانشگاهی سوم نسل دانشگاه
 تحقیقات طریق از دانش تولیدکننده عنوان به را دانشگاه
 حمایت و نوآوری دانش، انتقال و فناوری کاربردی، و بنیادی

[. 31]می دهد قرار مجدد عریفت مورد اقتصادی توسعه از
 مامیت که است گسترده ای بسیار حوزۀ دانشگاهی کارآفرینی

 واحدهای تمامی بر و دربرگرفته را دانشگاه درونی محیط
 سنتی طور به[. 32]است گذار تأثیر دانشگاه سازمانی

 و پژوهش آموزش، چون بخش هایی به دانشگاهی واحدهای
 قسیمت پشتیبانی و مالی ری،ادا دانشجویی، فرهنگی، فناوری،
 یعال شورای علمیِ و فرهنگی ارزیابی و نظارت هیأت. شده اند
 دانشگاهی کارآفرینی شاخص های از برخی فرهنگی انقالب

 کالن سطح دو در عالی آموزش وضعیت ارزیابی راستای در را
 و بررسی کالن، سطح شاخص های. نموده اند مطرح خرد و

 و است فرا دانشگاهی و ملی سطح در عالی آموزش ارزیابی
 دانشگاهی کارآفرینی حوزه به مربوط خرد سطح شاخص های

 کلی، شاخص های حوزه 6 در شاخص ها این می باشد،
 تدوین امکانات و اعتبارات و فرهنگی پژوهشی، آموزشی،

 [. 33]گردیده است
 یصتخص چگونه وظایف می کند تصریح سازمانی ساختار

 و می دهد گزارش کسی چه به صیشخ چه می شوند، داده
 تعاملی الگوهای همچنین و رسمی هماهنگی سازوکارهای

 از ساختار طراحی. کدامند شوند رعایت باید که سازمانی
 اهداف با متناسب طراحی و است مدیریت خطیر وظایف
 [.34]است ضرورت یک آن پویایی حفظ و سازمان
: از است رتعبا سازمانی ساختار ایجاد برای سه گانه اجزا

 تمرکز و رسمیت پیچیدگی،
 عوامل با جهاتی از اول عامل مورد در تحقیق این یافته

 و سالم زاده  گوئررو پیشنهادی مدل های در شده یافت
 پویای مدل ،[19]همکاران و سوره کریمی ،[18]همکاران

[ 25]قاسم نژاد و یحیی پور مدل و[ 23]همکاران و سالم زاده
اردبیلی  تحقیقات یافته های ینهمچن. داشت همخوانی

 رستمی ،[18]همکاران و سالم زاده ،[19]سوره ،کریمی[4]فر
 و معصوم زاده ،[36]بی تعب و امیری نیا ،[35]سعدی و

 ،[38]فکور ،[1]نصرآبادی کارکنان و نیازی ،[37]انصاری
 سکوندو[ 40]حسن مرادی ،[39]همکاران و داریانی احمدپور

 گوئررو ،[41]همکاران و یوسف ،[20]سیاگار و ارانها ،[21]الیا
  ،[43]همکاران گریوینیزو ،[42]گاجون ،[15]اوربانو و

 و[ 46]الپاز و راماپراساد ،[45]وو ،[44]همکاران و فیلپات
می  تأکید تحقیق اول عامل اهمیت بر[ 47]همکاران و اوشی
 .کرد

 مطلب این یادآور می توان تحقیق اول عامل تبیین در
 ینوآور به باید سوم نسل دانشگاه بخش های یتمام که شد

ه ب بخش ها همه و باشد داشته اعتقاد دانشگاهی کارآفرینی و
 به نیل پی در جداگانه جزایر شکل به نه و هماهنگ طور

 سازمانی ساختار ارتباط این در. باشند دانشگاه این اهداف
 ساختار یک و است امور هماهنگی و ارتباط برای الگویی
 است، ساختاری کهولت نشاندهنده ایستا و طفغیرمنع
 دنرسی راه تسهیل بخش و کننده فراهم باید سازمان ساختار

 ارساخت سوم نسل دانشگاه یک در و باشد، سازمانی اهداف به
 شایانی اهمیت از پیچیده غیر و رسمی غیر غیرمتمرکز،

 .است برخودار
 لترسا و دوم  و به عبارتی درخصوص اهداف در باب عامل

 خود رسالت و اهداف درخصوص باید دانشگاه، دانشگاه
 و نوآوری) سوم مأموریت پذیرش ضمن و کند بازنگری

 اعضاء و آورده خود اساسنامه در صراحت به را آن ،(کارآفرینی
 وجهت با و وسیله این به و کند متقاعد آن از پیروی به را خود

 رخصوصد درسی شاخه های ایجاد با جامعه کنونی شرایط به
 سترب و گردد لحاظ دانشگاه آموزشی برنامه های در کارآفرینی

[. 48]شود مهیا کارآفرینان پرورش و شناسایی برای مناسبی
 رشپذی سوم، نسل دانشگاه به دانشگاه ها تبدیل الزمه های از

 یا اهداف. است دانشگاه ها توسط کارآفرینی و نوآوری هدف
 که بوده آموزش و شپژوه شامل گذشته در دانشگاه رسالت

 یسوم رسالت جهانی، محیط در داده روی تغییرات به توجه با
 و نوآوری همان آن و است شده نهاده دانشگاه ها عهده بر نیز

 و اقتصادی توسعه در مشارکت و دانشگاهی کارآفرینی
 .است مناطق و جوامع اجتماعی
 شده یافت عوامل با دوم عامل مورد در تحقیق این یافته

 مدل ،[14]همکاران و گیب چارچوب پیشنهادی مدل های در
 و سالم زاده پویای مدل ،[20]گارسیا و ارانها متای

 ،[4]اردبیلی فر تحقیقات و دارد همخوانی[ 23]همکاران
 تأکید عامل این اهمیت بر[ 40]حسن مرادی و[ 49]ایمانی

 .کرده اند
 افاهد گفت باید دانشگاه رسالت و اهداف عامل تبیین در

 انشگاهد راه نقشه کننده ترسیم واقع به دانشگاهی هر رسالت و
 اهداف باید تنها نه دانشگاه چشم انداز و اهداف در. باشد-می

 از فراتر باید بلکه شود گرفته نظر در بایر نوآوری و کارآفرینی
 های فعالیت فکر به و کرد تعیین را اهداف کشوری محی

 های دولت تأکید با حاضر حال در. بود المللیبین و منطقه ای
 آموزشی، اهداف دانشگاهی نوآوری و کارآفرینی بر وقت
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 آورینو و کارآفرینی رسالت باید دانشگاه فرهنگی پژوهشی، 
 .دهد جای خود در را

دانشگاه است  رهبری و سوم که مدیریت اما درباره عامل
 جهت عامل می توان را سازمان باید اذعان کرد که مدیریت

 یک داشتن سازمان ارشد مدیریت برای. دانست دهنده
 صمشخ چندگانه انتظارات براساس مؤثر کارآفرینانه فرهنگ

 ار منابع استراتژیک اداره برای سازمان تالش های و می شود
رصت ف رفتارهای به یکسان توجه به تعهد با. می کند تسهیل
می  ثباع مؤثر کارآفرینانه فرهنگ یک مزیت طلبانه، و جویانه

 و شود تشویق ریسک پذیر و خالق و جدید ایده های شود
 یندفرآ تولید، شود، داده ارتقا یادگیری شود؛ تحمل شکست

 عنوان هب مداوم تغییر به و شود پشتیبانی نوآوری ها مدیریت و
 داشتن[. 50.]شود نگریسته فرصت ها دهنده انتقال یک

 و مزیت طلبی نوآوری، درک چون ویژگی هایی با مدیری
 .می باشد سوم نسل دانشگاه اصول جزء طلبی فرصت

 دهش یافت عوامل با سوم عامل مورد در تحقیق این یافته
 و نلز ،[15]اوربانو و گوئررو مدل پیشنهادی مدل های در

 و سوره کریمی ،[18]همکاران و سالم زاده  ،[16]ورلی
 سازمان مدل ،[20]گارسیا و ارانها متای مدل ،[19]همکاران

 همچنین. دارد همخوانی[ 24]اقتصادی همکاری های توسعه
 و فکور ،[51]کیوانفر و آقاجانی تحقیقات توسط فوق عامل

 ،[41]همکاران و داریانی احمدپور ،[40]همکاران
 و کتی کیدیس ،[42]حسن مرادی ،[50]ایمانی

 و[ 53]الپاز راماپراسادو ،[15]اوربانو و گوئررو ،[52]همکاران
 .شد محسوب اهمیت با نیز[ 54]اسپورن
 تا کرد ادعا می توان رهبری و مدیریت عامل تبیین در
 دانشگاه برپایی به متعهد را خود سازمان مدیرت که زمانی
 به مربوط راهبردهای از هیچکدام عمل در نداند سوم نسل

 مداوم تغییرات از سرشار زمان این در. رسید نخواهد انجامی
 همراه به عبارتی به و باالتر دید افق داشتن پویا محیط و

مزیت  ،(بیرون به نگاه) فرصت طلبی خصلت های داشتن
 مدیریت همواره می تواند نوآوری درک و( دورن به نگاه) طلبی

 روندها از را او فرصت طلبی. دارد موفق خود راهبردهای در را
 فرصت هایی و می کند خبر با بیرونی جامعه گرایش های و
 و توانایی ها با را او زیت طلبیم می دهد، اختیارش در را

 این و می سازد مطلع دانشگاه و آموزشی ه های گروه قدرت
می  فراهم او برای را نوآوری فرصت هم کنار در نگرش دو

 .کنند
 و کارآفرینی چهارم یعنی ویژگی های اما درباره عامل

 ششم ویژگی های علمی و عامل هیأت اعضاء نوآوری
دانشجویان باید متذکر شد که  و نانکارک نوآوری و کارآفرینی

 و کارکنان علمی، هیأت اعضاء از دانشگاه ها انسانی منابع

 ظریۀن مهمترین و اولین شاید. است شده تشکیل دانشجویان
مک  دیوید توسط کارآفرینان، روانی زمینه های به مربوط
 می کند بیان وی. باشد شده مطرح 1960 دهه در کللند

 ارندد موفقیت به فراوانی نیاز که هستند افرادی کارآفرینان،
توفیق  چون ویژگی هایی. می پذیرند را باالیی مخاطرات و

 ی،طلباستقالل درونی، کنترل ،(پیشرفت انگیزه) طلبی
 قابلیت های تقویت باعث را وخالقیت پذیریریسک

 [.55]می داند کارآفرینی
 اعضاء نوآوری و کارآفرینی ویژگی های) عامل دو این

 شده ارائه هایمدل در( دانشجویان و کارکنان علمی، یأته
 و سوره کریمی ،[18]همکاران و سالم زاده ،[11]اتزکوویتز
 همکاری های توسعه سازمان مدل ،[19]همکاران
می  مشاهده نیز[ 26]همکاران و اسکریبانز ،[24]اقتصادی

 نیازی ،[56]رهسپار و رضایی تحقیقات در آن اهمیت و شود
 ،[58]هزارجریبی ،[57]صدیقیان ،[1]نصرآبادی انکارکن و

 ،[59]کازن و لوکا ،[15]اوربانو و گوئررو ،[50]ایمانی
 گرفته قرار تأکید مورد[ 47]همکاران و اوشی[ 53]گاجون

ویژگی  در[ 60]همکاران و بیدختی امین تحقیق با نیز و است
 خطرپذیری و درونی کنترل کانون خالقیت، شخصیتی های

 .دارد همخوانی
 نکهای به توجه با نمود ادعا می توان عامل دو این تبیین در

 روی در رو کار بازار شده مشخص کذشته سال های در
 غلیش امنیت لذا است نامطمئن و بی ثبات بازاری دانشجویان

 ستا ویژگی هایی از یکی کارآفرینی روحیه. است آمده پائین
 این از. داشت دخواه همراه به را دانش آموختگان اشتغال که
 وحیهر دارای اساتید و کارکنان داشتن و دانشجویان تربیت رو

 دانشگاهی آموزش های الزامات از نوآوری و کارآفرینی
 . شودمی محسوب

 با پنجم و به عبارتی با عامل ارتباط درخصوص عامل
تجاری سازی باید متذکر شد که  و مالی نهادهای صنایع،

 لمیع نوآوری و توانا انسانی روهاینی تربیت برای دانشگاه ها
 در اجتماعی مشکالت حل و علمی خدمات گسترش نیازمند
 نینچ به دستیابی برای و هستند مردم زندگی بهبود راستای
 مثل نهادهایی با منطقی ارتباطی و همکاری ایجاد اهدافی،

 شرکت ها[. 61]میرسد نظر به ضروری صنعت، بخش
 زا. برند بهره دانشگاه ها وجود از مختلف، طرق به توانندمی

 برای دانشگاه ها جهان سراسر در معمول شکل به نیز طرفی
 فروش -2 دولتی، بودجه -1 منبع چهار از خود بودجه تأمین

 -4 و دانشجویی شهریه -3 پژوهشی، و آموزشی خدمات
 ییک در اگر که نحوی به می کنند استفاده مردمی کمک های

 انندبتو دیگر منبع از شوند مالی ینتام کمبود دچار منابع از
 دانشجو سرانه بودجه لذا. نمایند جبران را موجدو کسری
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 جذب بر امر این که است بوده روبرو کاهنده ای سیر با همواره
 شد؛با می گذار تأثیر استعداد با دانشجویان و توانا اساتید

 سیاست های اتخاذ به نسبت دانشگاه ها است الزم بنابراین
 اتخاذ را خود درآمدی متعدد ممرهای داشتن و مالی لاستقال
 اقدام می توان سیاست هایی اتخاذ با میان این در[. 62]کنند

 و اقتصادی بنگاه های مالی، مؤسسات کمک های جذب به
 .نمود پیرامونی محیط صنایع کمک

به  می توان که است روش هایی از یکی تجاری سازی
 عنیی فناوری تجاری سازی. زد هگر اقتصاد به را علم آن وسیله

 تجاری سازی به طورکلی. بازار تا ایده و طرح دادن مکان نقل
 هب تحقیقاتی یافته های و ایده ها آن طی که است فرایندی

 تبدیل بازار در عرضه قابل فرایندهای و خدمات محصوالت،
 خدمات و محصوالت به جدید هاییافته و ایده ها و می شوند

 [. 63]یابند می توسعه فروش و ضهعر قابل جدید
 در تجاری سازی و مالی نهادهای صنایع، با ارتباط عامل

 و سالم زاده ،[17]وود ،[11]اتزکوویتز شده ارائه مدل های
 متای مدل ،[19]همکاران و سوره کریمی ،[18]همکاران

قاسم  و یحیی پور ،[21]الیا سکوندو مدل ،[20]گارسیا و ارانها
. است شده تکرار نوعی به[ 26]همکاران و یبانزاسکر ،[25]نژاد

 ،[65]رحمت آباد عسکری ،[64]بیجندی و مقدسی همچنین
 و عزتی[ 38]بی تعب و امیری نیا ،[66]همکاران و نیا هاشم
 و گوئررو ،[68]چانتز ،[40]همکاران و فکور ،[67]نادری
 ،[69]همکاران و موروز ،[45]همکاران و فیلپات ،[15]اوربانو
 و گوئررو ،[71]همکاران و سیگل ،[70]همکاران و ونگ

 ،[73]الکانان ،[72]پاورز ،[12] کربی ،[13]همکاران
تجاری  روی بر ویژه به و عامل این بر[ 74]اوانز و کالفستن

 .داشتند تأکید دانشگاهی دستاوردهای سازی
 هک کرد اشاره مطلب این به می توان عامل این تبین در

 ی تواندم خود بیرونی ذینفعان با شگاهدان ارتباطی شبکه های
 واندمی  ت یکسو از باشد داشته آن برای را سویه ای دو منفعت
 اب پیوند و تأثیرگذار عناصر شناخت جامعه، نیازهای از آگاهی

 شدن آشنا موجب دیگر سوی از و آورد ارمغان به را آنان
 مه اطارتی این. شود دانشگاه توانایی های با بیرونی ذینفعان
 .شد خواهد دانشگاه توسعه هم و پیرامونی جامعه رشد موجب

مقررات، عامل هفتم، باید  و و همچنین درخصوص قوانین
 در شده مصوب مقررات و قوانین اشاره نمود که همواره

 در را کننده ای تعیین نقش دانشگاه از خارج نهادهای
 ایفا دانشگاه یک اجرایی سیاست های و اهداف گیریشکل
 دولتی آئین نامه های و قوانین نیز ما کشور در. ندمی ک

. می باشد الزم  االجرا عالی آموزش مؤسسات برای همواره
 گیفرهن و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم ساله پنج برنامه

 توسعه آئین نامه ،(1399-1395) ایران اسالمی جمهوری

 سند کشور، عالی آموزش مراکز و دانشگاه ها در کارآفرینی
 اقتصاد عالی، آموزش آمایش نظام کشور، علمی معجا

 باالدستی اسناد جمله از کشور، عالی آموزش نقش و مقاومتی
 .می باشند کشوری

 سالم زاده شده مدل پیشنهاد در مقررات و قوانین عامل
 کنار در عامل این اهمیت بر و است آمده نیز[ 23]همکاران و

 نشان مقررات و نینقوا وجود .است شده اشاره دیگر عامل های
 دادن قرار سرمشق با می توان و است جامعه شدید نیاز دهنده

. آورد وجود به را یکپارچه ای و استاندارد اجرایی سیستم آن
 به توجه با نیز کشور عالی آموزش مؤسسات و دانشگاه ها

 می شوند محسوب عالی آموزس وزارت مجموعه زیر اینکه
 .هستند صادره مقررات و قوانین کردن رعایت به مجبور

 شدن هشتم یعنی بین المللی و در آخر درباره عامل
 رد عالی آموزش کردن المللی آموزش باید اشاره نمود که بین

 شده مطرح شدن جهانی پدیده به واکنشی عنوان به واقع
 جهان سراسر در ها دانشگاه گذشته دهه دو طول در. است

 بین در مللیبین ال فعالیت های در سریع رشد متوجه
 هایی فعالیت طریق از آن نمود بیشترین که شده اند مؤسسات

 بوده فرامرزی عالی آموزش در دانشجویان جابه جایی مانند
 سازمانی تنظیمات به عالی آموزش کردن بین المللی. است

 شعب و دانشگاه ها ها، دولت توسط شده گرفته صورت
 کشور چند یا دو در آموزشی خدمات ارائه شامل که آموزشی

 .دارد اشاره است
 :است زیر موارد شامل المللیبین هایجنبه

 سازمان خارجی، دانشجویان کارگیری به: دانشجویان
 دانشجویان خود جایی جابه همچنین تبادل، های برنامه
 تحقیقاتی های برنامه علمی، هیئت تبادل: علمی هیئت 

 یها برنامه خارجی، های دانشگاه در تدریس مشترک،
 فشرده های دوره سازماندهی مشترک، آموزشی

 :اندازه گیری و شناسایی ها، گواهینامه به مربوط مسائل 
بین  شناخت و اعتباری های سیستم با مربوط موضوعات

 آموزش کیفیت ارزیابی آموزش، از المللی
 و مدیریت برای تبادل های برنامه: بین المللی همکاری

 و اطالعاتی و مشاوره دماتخ مادی، و انسانی منابع اداره
 کاشکین مادربکوا،) ها زیرساخت و ها رویه ارزشیابی

 [(.75]بایوا
 پیشنهاد مدل های در آموزش شدن بین المللی عامل

 وبنحس تأثیرگذار عامل یک عنوان به مستقل شکل به شده
 ،[76]همکاران و اردکانی بهجتی نحقیقات در ولی است نشده

 و بازرگان ،[78]همکاران و رزاقی ،[77]همکاران و خراسانی
 و سوریا و[ 75]بایوا کاشکین و مادربکوا  ،[79]همکاران

 .است شده تأکید آن بر[ 80]تریسی
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 للیالم بین اگر که کرد ادعا می توان عامل این تبیین در 
 بگیرد قرار ما آموزشی نظام اولویت در عالی آموزش سازی
 رارق تاثیر تحت نیز ها هزینه تامین و کیفیت مسئله طبعا

 المللی بین های شاخص کردن پیاده با زیرا گرفت؛ خواهد
ی م تامین نظر مورد کیفیت دانشگاه یک برای قبول مورد
 موزشآ کیفیت و شدن المللی بین بین مثبتی رابطه. شود
 نیروی اعزام یا دانشجویان جذب با همچنین. دارد وجود عالی
اه دانشگ درآمد منبع دیگر کشورهای به دانشگاه سوی از کار
 خواهد تغییر اختصاصی درآمدهای به دولتی های بودجه از ها

 لمللیا بین به رقابتی مزیت داشتن منظور به ها دانشگاه. کرد
 کردن المللی بین. دارند نیاز احساس خود محتوای کردن

 جهانی به گستر پیش پاسخ یک ان عنو به را عالی آموزش
 یک در که دانشجویانی که است واضح. اند دانسته شدن

 دبینن می آموزش شدن المللی بین محوریت با عالی آموزش
 کنند، می عمل تر مسوالنه جهانی بازار نیروهای به نسبت
 اب مقابله برای و دارند بیشتری فرهنگی و اجتماعی آگاهی

 .دارند تری بیش آمادگی مهم سیاسی تغییرات پیامدهای
 باعث می تواند المللی بین ادغام های فرصت این بر عالوه

 ود؛ش دانشگاهی و علمی پژوهشگران دانشجو، دید افق وسعت
 شاموز کردن المللی بین به توجه بدون که این آخر نکته و

 برای که راهبرهایی و ها سیاست از بسیاری کشورمان عالی
 واجهم شکست با ایم گرفته نظر در مان آموزشی نظام ارتقائ
 عالی اموزش نظام مخصوصا و اموزشی نظام زیرا شد؛ خواهد

 الیتفع به بسته محیطی در تواند نمی و است باز سیستمی
 الزم. دباش داشته بیرون دنیای با تبادلی هیچگونه و بپردازد

 اشاره روی رودر های جالش به نیز عامل این درخصوص است
 اعضاء دید از[ 81]همکاران و زمانی منش تحقیق در که کرد

 ساختاری، فرهنگی، چون هایی چالش به علمی هیأت
 .است شده اشاره دانشگاهی و مالی فنآورانه، دیپلماتیک،

 
 آمادگی سنجش مدل سوال سوم پژوهش: طراحی

 دانشگاه به شدن تبدیل برای عالی آموزش مؤسسات
 است؟ چگونه سوم نسل

 آمادگی سنجش سوم یعنی مدل درخصوص سؤال
 نسل دانشگاه هب شدن تبدیل برای عالی آموزش مؤسسات

 همواره است؟ می توان اذعان نمود که دانشگاه ها چگونه سوم
 انجام در سیاسی و اقتصادی اجتماعی، نیازهای به توجه با

 مؤسسات. شده اند تحول و تغییر دچار خود مأموریت های
 ات و به هم پیوسته مأموریت سه با ایجاد بدو از عالی آموزش

 براساس را آنها ی توانم. بوده اند روبرو متفاوت حدی
 نسل ویژگی های از یکی به اجرایی ساختارهای و رویکردها

 و( پژوهش محور و آموزش) دوم نسل ،(محور آموزش) اول

 لقو به. کرد توصیف( کارآفرین و فن آور نوآور،) سوم نسل
 زمال عمومی خدمات مؤسسه یک عنوان به دانشگاه دراکر پیتر
 یسازمان ها از بیشتر هم شاید و باشد نوآور و کارآفرین است
 ریفناو جامعه، در سریع تغییرات. دارد نیاز کار این به دیگر

 یک هم و بزرگ تر تهدید یک زمان هم امروزی اقتصاد و
 .است آنان برای بزرگ تر فرصت
 

دانشگاه مورد  آمادگی سوال چهارم پژوهش: میزان
 رایب خارجی و داخلی تأثیرگذار عوامل گروه دو در نظر

 است؟ چگونه سوم نسل دانشگاه به شدن تبدیل
 های شاخص از یک هر در پاسخ به  سوال  چهارم  در

 طیف حسب بر را دانشگاه مورد نظر موجود وضعیت نظر مورد
 مطلوب نسبتاً= 4 خوب،= 3 تاحدی،= 2 کم،=  1) ای درجه 5
 در شاخص هر آمده بدست نمره و بررسی( مطلوب=  5 و

 تی آزمون طریق از 2.5 متوسط مقدار با ظردانشگاه مورد ن
 .است شده مقایسه ای نمونه تک

 عامل های. می  داد نشان عامل ها میانگین حاصله نتایج
 کارآفرینی ویژگی  های رهبری، و مدیریت رسالت، و اهداف

 از االترب دانشجویان و کارکنان کارآفرینی ویژگی های اساتید،
عامل سایر و است( متوسط ارمقد) 5/2 آزمون میانگین مقدار

 تی آزمون. اند داشته 5/2 متوسط مقدار از کمتر میانگینی ها
 تائید (P Value=0001/0) درصد یک از کمتر خطای سطح با

 وردم متوسط میانگین با شاخص میانگین تفاوت می  کند
 مذکور های شاخص در دیگر عبارت به است، معنادار آزمون،
 گزارش متوسط مقدار از باالتر نظر مورد   دانشگاه آمادگی

 .می  شود
 واحدهای چون شاخص  هایی مورد در ترتیب همین به
تجاری   مالی، نهادهای صنایع  ، با ارتباط ساختار، و داخلی
 از رکمت میانگین مقدار که آموزش شدن المللی بین و سازی
 خطای سطح در تی آزمون نیز اند، داشته 5/2 متوسط مقدار
 را موجود شاخص  های مقادیر بودن پائین تر 01/0 از کمتر

 در دیگر عبارت به کند؛ می تائید 5/2 متوسط مقدار از
 مقدار از کمتر مورد نظر   دانشگاه آمادگی مذکور های شاخص
 .است متوسط
 اهداف شاخص های مورد در می  دهد نشان موضوع این

 د،یاسات کارآفرینی ویژگی های رهبری، و مدیریت رسالت، و
 جود،مو وضعیت دانشجویان و کارکنان کارآفرینی ویژگی های

 واحدهای شاخص های مورد در و بوده میانگین حد از باالتر
تجاری  مالی، نهادهای صنایع، با ارتباط ساختار، و داخلی
 دانشگاه موجود وضعیت آموزش شدن المللی بین و سازی

 وضعیت به نرسید برای تالش هایی آغاز با هرچند مورد نظر،
 تریبیش توجه به نیاز و است میانگین حد از ترپائین بهتر،
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 .دارد
 گیریبحث و نتیجه

پویایی جوامع و تغییرات پیاپی در آن، تحوالت اجتماعی، 
اند تا مؤسسات آموزش عالی سیاسی و فنآورانه همه باعث شده

و دانشگاه های کشورها با محیط پویایی روبرو باشند که دیگر 
ساختار سنتی و تک مأموریتی آموزش محور و یا حتی دو 

گویی به نیازهای مأموریته آموزشی و پژوهشی توان پاسخ
جامعه خود را نداشته باشند. درکشور ما نیز نظام آموزش عالی 

هایی چون افزایش ویژه بعد از دوران دفاع مقدس با چالشبه
م لیه، عدهای تحصیالت تحصیالت عامتقاضیان ورود به دوره

-توان بخش دولتی در ایجاد اشتغال و در نتیجه بیکاری فارغ

های دولتی، عدم استفاده از التحصیالن خود و کاهش بودجه
ایده های علمی اساتید و کارکنان و دانشجویان، نارضایتی 
منابع انسانی خود روبرو شده است. مفاهیمی چون جهانی 

های دانشگاهی، سازی ایدهتجاری ،المللی شدنشدن، بین
های زایشی، کارآفرینی دانشگاهی به متون نظام شرکت

اند. دولتمردان آموزش عالی به خوبی آموزش عالی راه یافته
ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه اندازی مأموریتبه پوست

نامه های متعدد سعی ها و بخشنامهاند و با صدور آئینرسیده
. ها دارندکارآفرینی در دانشگاهدر گنجاندن مباحث نوآوری و 

-ها به دانشگاهبحث تبدیل مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه

راهگشای حل مشکالت رودرروی نظام آموزش  های نسل سوم

های متعددی شود. برای این دانشگاه مدلعالی شمرده می
طراحی شده است که این تحقیق سعی کردبا نگاهی دوباره 

دهنده دانشگاه نسل سوم، مدلی ها و عوامل شکلبه مؤلفه
تر برای مؤسسات آموزش عالی طراحی کند. و تر و بومیجامع

براساس تحقیق انجام شده این مؤسسات با محیط خارجی و 
هایی در داخلی روبرو هستند که هرکدام با داشتن شاخص

ط باشند. محیشکل گیری دانشگاه نسل سوم تأثیرگذار می
اط با صنایع را در خود جای داده خارجی مواردی همچون ارتب

تواند منافع چندی را برای دانشگاه و صنعت که این ارتباط می
توانند از جامعه داشته باشد. با این ارتباط دانشگاه ها می

التحصیالن خود مطمئن باشند، از نیازها و اشتغال فارغ
اط تواند با ارتبهای صنعت با خبر شوند و یا صنعت مینوآوری

تر به پیش برد و از انشگاه امور خود را به شکل علمیبا د
های دانشگاهی برخوردار باشد و ارتباط با نهادهای حمایت

تواند منابع مالی چندگانه را برای دانشگاه به ارمغان مالی می
های اساتید، کارکنان و دانشجویان را سازی ایدهآورد و تجاری

. زندتباری را رقم میپدشاند و برایردانشگاه اعجامه عمل می
مدل مفهومی نهایی بدست آمده از پژوهش برای  1شکل 

گیری دانشگاه نسل سوم را نشان عوامل تاثیرگذار برای شکل
دهدمی

 سوم نسل دانشگاه یریگشکل یبرا رگذاریتأث عوامل یبرا یینها یمفهوم مدل .2 نمودار
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