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چکيده

هدف پژوهش حاضر ،معرفی قابليتهای دانشگاه نسل سوم است .در این پژوهش به وسيلة مطالعة
نظاممند پژوهش و با توجه همزمان به دو بعد اقتصادی و اجتماعی رسالت سوم دانشگاهها ،قابليتهای
این دانشگاه از ادبيات پژوهش استخراج شد .تفاوت اصلی الگوی دانشگاه نسل سوم با الگوی دانشگاه
کارآفرین ،توجه به بعد اجتماعی رسالت سوم دانشگاهها عالوه بر بعد اقتصادی است .اطالعات مورد
نياز این پژوهش با استفاده از مطالعة نظاممند ادبيات ،به کمک تحليل محتوای کيفی جمعآوری و برای
انجام تحليل محتوا از نرمافزار مکس کيو دی ای استفاده شد .از پایگاه دادهای اسکوپوسبه عنوان یکی از
دو پایگاه دادهای برتر جهت استخراج پژوهشهای مورد نياز استفاده شد و با توجه به ميزان ارتباط
پژوهشها با موضوع مورد بررسی ،تعداد  150پژوهش بررسی شدند .در انتها با توجه به نظرات گروه
کانونی ،قابليتهای دانشگاه نسل سوم در بيستویک بعد تقسيم بندی گردید .نتایج این پژوهش،
چارچوبی را برای ارزیابی فعاليتهای انجامشده در راستای دستيابی به دانشگاه نسل سوم فراهم آورده
و توجه به قابليتهای معرفیشده توسط سياستگذاران و مدیران دانشگاهی ،مسير دستيابی به دانشگاه
نسل سوم را هموارتر کرده و به این طریق دستيابی به اهداف مورد نظر در زمينة رسالت اقتصادی و
اجتماعی دانشگاهها با سرعت بيشتری تحقق مییابد.
واژههاي کليدي :دانشگاه نسل سوم ،دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه پایدار ،قابليتها ،مطالعة نظاممند.
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مقدمه
برای طبقهبندی دانشگاهها رویکردهای متفاوتی وجود دارد .به سخن دیگر ،پژوهشگران
مختلف از جنبههای متفاوتی اقدام به دستهبندی دانشگاهها نمودهاند .طبقهبندی بر اساس نحوة
پذیرش دانشجو ،طبقهبندی بر اساس نحوة حکمرانی و طبقهبندی بر اساس رسالت دانشگاه از
جمله طبقهبندیهای ارائهشده توسط پژوهشگران است.
در طبقهبندی بر اساس رسالت و مأموریت دانشگاه ،پژوهشگران بر مبنای مأموریتی که بر
عهده دانشگاه است ،نسلهایی برای آنها متصور میشوند که هر نسل از دانشگاهها نسبت به
نسل قبلی خود مأموریت بيشتری را عهدهدار است .میتوان به طور خالصه بيان کرد که
مأموریت یا رسالت دانشگاه در گذشته شامل آموزش و پژوهش بوده است؛ اما امروزه با توجه
به تغييراتی که در محيط جهانی روی داده ،رسالت سومی نيز به رسالتهای پيشين اضافه شده
که همان مشارکت در توسعة اقتصادی و اجتماعی جامعه است (اتزکوئيتز .)28 :2005 ،در
تعدادی از پژوهشها ،دانشگاه کارآفرین با دانشگاه نسل سوم به عنوان یک الگوی واحد در
نظر گرفته شدهاند؛ در صورتی که این دو الگو در عين شباهت زیاد دارای تفاوتهای زیادی
نيز هستند .در این زمينه کایرو و ماتيال )2012( 1بيان میکنند که علیرغم شباهتهایی که این
دو الگو با هم دارند ،تفاوتهای بنيادینی نيز بين آنها وجود دارد که نباید به جای یکدیگر به
کار برده شوند؛ کارآفرینی ،یکی از گامهای دستيابی به دانشگاه نسل سوم است و به نحوی
میتوان دانشگاه کارآفرین را گامی به سوی دستيابی به دانشگاه نسل سوم دانست .در دانشگاه
نسل سوم ،عالوه بر انجام کارآفرینی و کمک به توسعة اقتصادی ،مسائل مربوط به
محيط زیست و مسائل مربوط به بهبود وضعيت اجتماعی نيز در نظر قرار میگيرد .به دیگر
سخن ،در دانشگاه نسل سوم ،دانشگاه باید قادر باشد دانش موجود را به راهحلهایی تبدیل
کند که هم وضعيت زیستمحيطی را بهبود بخشد و هم از مشکالت اجتماعی مانند تبعيض
نژادی ،نابرابری و مواردی چنينی بکاهد؛ بنابراین ،میتوان دانشگاه نسل سوم را به
دانشگاهی نمود که نسبت به دانشگاههای سنتی به نيازهای اقتصادی و اجتماعی
پاسخگوتر است (پينهيرو و استنساکر .)2014 ،2یکی از راهحلهایی که برای پاسخ به تغييرات و
انطباق با شرایط و چالشهای جدیدِ پيشروی دانشگاهها توسط پژوهشگران ارائه شده ،حرکت
به سمت الگوی دانشگاه نسل سوم است؛ به نحوی که گاگنيدز )1 :2016( 3بيان نمود ،دانشگاه
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نسل سوم برای محيط امروزی بسيار موفقيتآميز است و گسترش این دانشگاهها میتواند
موجب بهبود نوآوری در سطح ملی و در نتيجه بهبود شرایط اقتصادی کشور شود .در همين
راستا ،پژوهشهای بسياری انجام شدهاند که حرکت به سمت دانشگاه نسل سه را
اجتنابناپذیر دانسته و اقدام به برشماری مزایای ناشی از این الگوی دانشگاهی نمودهاند
(دارلينگ ،انگلند ،النگ و لوپرزسویيتمن1989 ،1؛ مور1995 ،2؛ شاتوک2000 ،3؛ بارنت،4
2000؛اتزکوئيتز ،وبستر ،گبهاردت و ترا2000 ،5؛ بيچر و تراولر2001 ،6؛ گریناوی و هاینز،7
2003؛ چارلز2003 ،8؛ کالرک2004 ،؛ چيانگ2004 ،9؛ویليامز و کيتيو2005 ،10؛ ویال و
اتزکوئيتز2005 ،11؛ سنگز2007 ،12؛ اسميت2007 ،13؛ موسس2007 ،14؛ بریجمن2007 ،15؛
ورتس2007،16؛ آربو و بنوورث2008 ،17؛آرمبراستر 2008 ،18؛ ميتلستادت و سری2009 ،19؛
آليرنيک و پلوتا آليرنيک2015 ،20؛ آراسته و جاهد1390 ،؛ پژوهشجهرمی و پورکریمی،
.)1393
در ایران نيز برای پاسخگویی به تغييراتِ رخداده و انطباق با چالشها و شرایط جدید حوزة
آموزش عالی ،به موضوع دانشگاه نسل سوم توجه شده و تالشهایی برای پاسخگویی به این
موضوع انجام شده است .برای نمونه ،به استناد مواد  48و  21قانون برنامة چهارم توسعة
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،که بر توسعة کارآفرینی تأکيد شده است
و در جهت اشاعة کارآفرینی برای افزایش کارآمدی دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه،
آیيننامة طرح توسعة کارآفرینی در دانشگاههای کشور که به صورت اختصار کاراد ناميده
میشود ،تدوین و در همة دانشگاههای کشور به اجرا گذاشته شد (آیين نامه طرح توسعه
کارآفرینی در دانشگاههای کشور.)1385 ،
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با توجه به موارد یادشده و لزوم حرکت به سمت نسل سوم دانشگاهی ،به نظر میرسد
ابتدا باید مشخص کرد که دانشگاه نسل سوم چيست و چه قابليتهایی دارد تا بتوان برای
دستيابی به آن برنامهریزیهای الزم را انجام داد .البته ،ذکر این نکته ضروری است که بسياری
از پژوهشگران هم رسالت توسعة اقتصادی و هم توسعة اجتماعی را رسالت جدید دانشگاه
دانستهاند؛ اما پژوهشهای انجام شده بيشتر فقط بر یک جنبه تمرکز کرده ،جنبة دیگر را نادیده
گرفتهاند .برای مثال ،نویسندگانی همچون اتزکوئيتز)2016(،1؛ گوئنتر و واگنر)2008(،2؛ 2016؛
بيکسه و همکاران)2016( ،3؛ دالمارکو ،هولسينک و بلویس )2018( ،4و ارستی و همکاران،5
( )2018بر رسالت توسعة اقتصادی تمرکز کرده و در همين راستا ،مفهوم دانشگاه کارآفرین را
پيشنهاد دادهاند و پژوهشگران دیگری مثل کمپ)2006( ،6؛ لوکمن و گالویک)2007( ،7؛
کواوبی و همکاران)2009( ،8؛ لوزانو)2010( ،9؛ کاردوس)2013(،10؛ کاراتزوگلو)2013( ،11؛
فيشر ،جنسن و تپسر)2015( ،12؛ هاوف و نگوین)2014( ،13؛ هولم ،ووریسالو و سماليستو،14
()2015b؛ پاسگو )2015( ،15و پرماتاساری و تيندائون )2016( ،16با تأکيد بر رسالت اجتماعی،
تمرکز خود را بر حل چالشهای اجتماعی و زیستمحيطی توسط دانشگاه گذاشتهاند .به نظر
میرسد دانشگاه نسل سوم عالوه بر مأموریتهای آموزشی و پژوهشی خود ،باید بتواند به
طور همزمان رسالت اقتصادی و اجتماعی را نيز تحقق بخشد (آمارال ،مارتينز و گوویا،17
2011؛ کربی ،گوئررو و اربانو2011 ،18؛ مارکرکياگا ،ارستی و ایگرتوا2014 ،19؛ کالگر ،هورست
و هوستد2015 ،20؛ بينکویسکا ،کلوفستن و راسموسن2016 ،21؛ اتزکوئيتر2017 ،2016 ،؛
گومز ،نتو ،باروس و جونيور2017 ،22؛ لومباردی ،الردو ،کوزو و تریکواترینی2017 ،1و
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دیبراردینو و کرسی .)2018 ،2به همين دليل در این پژوهش ،هر دو جنبة اقتصادی و اجتماعی
به عنوان سومين مأموریت دانشگاه نسل سوم در مطمح نظر قرار گرفته است و پژوهشهای
مربوط به هر دو حوزه بررسی شده است .در رابطه با قابليتهای یک دانشگاه نسل سوم،
پژوهش جامع و کاملی انجام نشده است؛ اما تعدادی از پژوهشها به صورت پراکنده به این
قابليتها در متن پژوهش خود اشاره کردهاند و تعدادی نيز به معرفی قابليتهای دانشگاه
کارآفرین اقدام نمودهاند که باز هم به مبحث دانشگاه سبز و انجام رسالت توسعة اجتماعی در
آنها توجه نشده است .بر همين اساس ،سؤال اصلی این پژوهش این است که چه قابليتهایی
برای دستيابی به یک دانشگاه نسل سوم مورد نياز است .از آنجا که این قابليتها در
پژوهشهای مختلف به صورت پراکنده معرفی شده است و همچنين ،در اکثر مواقع به این
قابليتها به صورت شفاف اشاره نشده ،نياز است که با استفاده از تحليل محتوا این قابليتها
از محتوای پژوهشهای انجامشده استخراج شود.

روش پژوهش
این پژوهش ،از نظر هدف در زمرة پژوهشهای توصيفی قرار میگيرد؛ زیرا با استفاده از
مطالعة نظاممند و تحليل محتوای کيفی به دنبال توصيف قابليتهای دانشگاه نسل سوم است.
از نظر ماهيت دادهها ،از آنجا که از مطالعات کتابخانهای و نظرات خبرگان استفاده شده است،
پژوهش حاضر رویکردی کيفی دارد و به لحاظ روش گردآوری دادهها ،از آنجا که از مطالعة
نظاممند پيشينه و روش تحليل محتوا برای استخراج دادهها و قابليتها استفاده میشود ،روش
بهکاررفته توصيفی است.
با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش ،یافتن قابليتهای دانشگاه نسل سوم است ،از
مرور نظاممند ادبيات 3استفاده شده است .در این پژوهش بر مبنای الگویی که توسط اوکولی و
شبرم )2010( 4ارائه شده است ،هشت مرحلة زیر برای انجام بررسی نظاممند ادبيات در زمينة
قابليتهای دانشگاه نسل سوم طی شده است .علت انتخاب این الگو متأخر بودن آن نسبت به
دیگر الگوهایی است که در موضوعات علوم اجتماعی استفاده میشوند (بوئل و
سسز-کگمانوویچ)163 :2015 ،5؛ از دیگر سو ،این الگو توسط تعداد زیادی از پژوهشگران
همانند البليوی و همکاران ،)2014( 6پاپاميسيو و اکانوميدیز )2014( 1استفاده و تأیيد شده
1

Lombardi, Lardo, Cuozzo & Trequattrini
Di Berardino and Corsi
3
Systematic literature review
4
Okoli & Schabram
5
Boell& Cecez-Kecmanovic
6
Albliwi
2
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است .مراحل این الگو به ترتيب عبارتاند از:
.1

مشخص کردن هدف انجام بررسی :از آنجا که گام اول در تحليل محتوا ،مشخص

کردن هدف انجام بررسی است ،در ابتدا هدف پژوهش که شناسایی قابليتهای 2دانشگاه نسل
سوم است ،مشخص شده است.
.2

مشخص کردن قواعد بررسی :در گام دوم تحليل محتوا ،قواعد انجام بررسی باید

مشخص شود .قواعد انجام بررسی در این پژوهش شامل انتخاب پایگاه داده و قواعد انجام
بررسی است .در این پژوهش از پایگاه دادهای اسکوپوس 3به عنوان یکی از دو پایگاه دادهای
برتر برای استخراج پژوهشهای مورد نياز استفاده شده است .مطابق پژوهش نوریسو

اوپنهایم4

( ،)2007پایگاه دادهای اسکوپوس نسبت به سه پایگاه دادهای شبکه علم ،5اليومينا 6و گوگل
اسکوالر 7به علت داشتن بهترین پوشش از ميان این پایگاه های دادهای میتواند به عنوان
جایگزینی برای این سه پایگاه به عنوان ابزاری برای بررسی پژوهشهای علوم اجتماعی
استفاده شود.
.3

انجام جستوجو :برای یافتن پژوهشهای مرتبط با هدف پژوهش ،در ابتدا بر اساس

مطالعة اوليه ،پژوهشگران پراستناد در زمينة دانشگاه نسل سوم شناسایی و پژوهشهای ایشان
بررسی شده است؛ واژههای کليدی نيز بر اساس همين پژوهشها و استفاده از نظر خبرگان
شناسایی شد .واژههای کليدی مورد استفاده در جستوجو عبارتاند از دانشگاه نسل سوم،8
رسالت دانشگاهها ،9دانشگاه کارآفرین ،10دانشگاه پایدار 11و دانشگاه نوآور .12محدودیت زمانی
برای جستوجو در نظر گرفته نشد و از تمام پژوهشهای مربوط به این کليدواژهها استفاده
شد .تعداد  1892پژوهش مربوط به این کليدواژهها یافت شد.
.4

غربال اوليه :پس از انجام بررسی و یافتن پژوهشهای مرتبط با هدف پژوهش ،بر

اساس مرور سریع چکيدة این پژوهشها ،پژوهشهای نامرتبط حذف و تعداد  259پژوهش بر
اساس ارتباط با موضوع برای بررسی بيشتر انتخاب شدند.
1

Papamitsiou & Economides
Capablities
3
- Scopus
4
Norris & Oppenheim
5
WOS
6
Illumina
7
Google Scholar
8
Third generation university
9
Universities mission
10
Entrepreneurial university
11
Sustainable university
12
Innovative university
2
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.5

ارزیابی کيفی پژوهشها :در این گام 259 ،پژوهش منتخبِ مرحلة قبل ،به دقت

واکاوی شدند و پژوهشهایی که در آنها به یکی از قابليتهای دانشگاه نسل سوم اشاره شده
بود ،برای بررسی بيشتر انتخاب گردید .در نهایت  150پژوهش برای شناسایی قابليتهای
دانشگاه نسل سوم انتخاب شدند.
.6

استخراج دادهها :با استفاده از تحليل محتوای کيفی و نرمافزار مکس کيو دی

ای1

نسخة  ،11محتوای  150پژوهش منتخب در مرحلة قبل به دقت بررسی شده ،اطالعات مربوط
به قابليتهای دانشگاه نسل سوم استخراج میشود .از آنجا که در تحليل محتوا برای باال بردن
اعتبار باید از حداقل دو کدگذار استفاده شود ،در این پژوهش نيز به منظور باال بردن اعتبار
دادهها ،از دو کدگذار استفاده میگردد.
 .7تجزیهوتحليل دادهها :قابليتهای بهدستآمده در گروههای مربوط دستهبندی شده و
توسط گروه کانونی ،این دستهبندی بررسی و واکاوی میشود .گروه کانونیِ این پژوهش را
خبرگان دانشگاه نسل سوم تشکيل دادهاند که با روش گلولهبرفی انتخاب شدند .اندازة گروه
تابع کفایت نظری است؛ به دیگر سخن ،تا زمان دستيابی به کفایت نظری ،نمونهگيری ادامه
مییابد .خبرگان گروه کانونی در این پژوهش ،شش نفر از استادان دانشگاه و دو نفر از
دانشجویان دورة دکتری که پژوهشهایی در رابطه با دانشگاه نسل سوم انجام دادهاند ،هستند.
گروه کانونی وظيفة دستهبندی دادههای بهدستآمده از تحليل محتوا را بر عهده دارد.
 .8ارائة گزارش نهایی :گزارش نهایی با توجه به دستهبندیهای بهدستآمده ارائه شد.

يافتههاي پژوهش
در ابتدا به منظور معرفی قابليتهای توصيفی پژوهشهای استفادهشده ،نقشة نویسندگان،
نویسندگان پراستناد و کشورهایی که بيشترین پژوهش را در این زمينه داشتهاند ،ارائه میگردد.
این نقشهها با استفاده از نرمافزار وی او اس ویور 2ترسيم شدهاند .شکل  ،1کشورهایی که
بيشترین پژوهش را در این زمينه داشتهاند و شکل  2پژوهشگران فعال و تعداد مقاالت کارشده
توسط آنان را نشان داده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MAXQDA
VOSviewer

1
2
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شکل  :1کشورهايی که در اين زمينه فعاليت کردهاند

شکل :2پژوهشگران و تعداد مقاالت کارشده توسط آنان

همانگونه که در شکل  1مشخص است ،بيشترین پژوهشها در زمينة دانشگاه نسل سوم
مربوط به کشور انگلستان است؛ دومين کشور روسيه و سومين کشور پرتغال هستند که این
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موضوع با بزرگتر بودن حجم اشغالشده توسط آن کشور نشان داده شده است .در شکل ،2
نویسندگانی که در زمينة دانشگاه نسل سوم پژوهش منتشر نمودهاند ،آمده است و حجم اطراف
هر نویسنده ،بيانگر بيشتر بودن تعداد پژوهشهای انجام شده توسط او است .برای نمونه،
گوئررو هفت پژوهش و اتزکوئيتز پنج پژوهش در این زمينه انجام دادهاند .در ادامه ،نتایج
تحليل محتوا و قابليتهای استخراجشده ارائه و به تعدادی از پژوهشگران اشاره شده است.
جذب و توسعة مديران نوآور ،کارآفرين و جامعهمحور
یکی از قابليتهایی که در پژوهشهای مربوط به دانشگاه نسل سوم به آن اشاره شده
است ،موضوع رهبری است .ویژگیهای مورد تأکيد در حوزة رهبری دانشگاه عبارتاند از
تعهد مدیران به موضوعات کارآفرینی و پایداری ،کارآفرین بودن مدیران ،حرفهای و تماموقت
بودن مدیران و وجود ویژگی الهامبخشی و تحولگرایی .جدول  ،1خالصهای از نتایج تحليل
محتوا در رابطه با رهبری در دانشگاه نسل سوم را نشان میدهد.
جدول :1نتايج تحليل محتوا ،رهبري در دانشگاه نسل سوم
پژوهشگران

ویژگی
تعهد مدیران به فعاليتهای

ماسکارنهاس،1

کارآفرینی و مسائل پایداری

سيودین،4

2017؛ شاه ،شاهجهان و

2015؛

وینن،5

2000؛

افسر،2

صالحا،6

2018؛ ویليامز و

2015؛ راموس و

کلو،3

2014؛ دوميتراسکو و

همکاران،7

 2015و هولم و

همکاران ،ب2015
الهامبخش و تحولگرا

ری ،گی و مون2009 ،8؛ ویليامز و کلو2014 ،؛ برامول و ولف 2008 ،9و برگرن2011 ،10

رهبری کارآفرین

ری و همکاران2009 ،؛ شاه و همکاران2018 ،؛ ویليامز و کلو 2014 ،و برامول و ولف2008 ،

رهبری حرفهای

باکن ،دیوی و

روسانو،11

2016سم و

وندرسيجده 12

2014 ،؛ استير و

ليند،13

ب 2010و

ویسما2009 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Mascarenhas
Shah, Shahjehan and Afsar
3
Williams and Kluev
4
Dumitrascu and Ciudin
5
Weenen
6
Saleha
7
Ramos, Caeiro, Van Hoof, Lozano, Huisingh andCeulemans
8
Rae Gee and Moon
9
Bramwell and Wolfe
10
Berggren
11
Baaken, Davey and Rossano
12
Sam andVan Der Sijde
13
Styhre and Lind
2
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برقراي ارتباط استراتژيک با ذينفعان متعدد
ارتباط با ذینفعان در دانشگاه نسل سوم یکی از موضوعاتی است که پژوهشگران معتقدند
باید تفاوت معنیداری با دانشگاه سنتی داشته باشد .موضوعات متفاوتی در این زمينه مطرح
شده است از جمله :ارتباط گسترده با ذینفعان ،ارتباط با دولت ،ارتباط با صنعت ،ارتباط با
جامعه ،ارتباط بينالمللی و همکاری استراتژیک با ذینفعان .در جدول  ،2نتایج حاصل از
تحليل محتوا در رابطه با ذینفعان در دانشگاه نسل سوم نشان داده شده است.
جدول  :2نتايج تحليل محتوا ،ارتباط با ذينفعان در دانشگاه نسل سوم

ویژگی
ارتباط با
دولت

پژوهشگران
2

1

4

3

5

6

آلبولسکو و همکاران 2014 ،؛ کویل 2014 ،؛ دسته و پرکمن 2011 ،؛ کيانیماوی  ،لم 2010 ،؛ ليو ،
8

7

10

9

2012؛ مارتينلی و همکاران 2008 ،؛ مير 2005 ،؛ موک 2013 ،؛ رتن 2017 ،؛ ریویزو و
ناپوليتانو2010 ،11؛ رودنکو و همکاران2017 ،12؛ سالم زاده و همکاران2015 ،13؛ ونگ ،هو و
سينگ 2007 ،14و واین و جونز2017 ،15

ارتباط با
صنعت

براون2016 ،16؛ بودیلدینا2018 ،17؛ کارایانيس و همکاران2016 ،18؛ سزارونی و پيکالوگا2016 ،19؛
20

22

21

کویل2014 ،؛ کرز و همکاران 2017 ،؛ مرزوچی و همکاران 2017 ،سوتپنيوانگ و پنگازم ،
23

2014؛ سکوندو 2017 ،
25

26

27

ارتباط با

آکوی2016 ،24؛ پالسون و همکاران 2009 ،؛ رینالدی و همکاران 2018 ،؛ ریویزو و کورتی ،

جامعه

2008؛ روبنز و همکاران2017 ،28؛ آدومسنت و همکاران 2007 ،1؛فيچتر و تيمان2018 ،2؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Albulescu, Litra and Neagu
Coyle
D’este and Perkmann
4
Kiani Mavi
5
Lam
6
Liu
7
Martinelli, Meyer and Von Tunzelmann
8
Meyer
9
Mok
10
Ratten
11
Riviezzo and Napolitano
12
Rudenko, Pogodaeva and Golubev
13
Salamzadeh, Farsi, Motavaseli, Markovic and Kesim
14
Wong, Ho and Singh
15
Wynn and Jones
16
Brown
17
Budyldina
18
Carayannis, Cherepovitsyn and Ilinova
19
Cesaroni and Piccaluga
20
Kirs, Karo and Lumi
21
Marzocchi, Kitagawa and Sánchez-Barrioluengo
22
Savetpanuvong and Pankasem
23
Secundo, Perez, Martinaitis and Leitner
24
Acqui
25
Pâlsson, Göransson and Brundenius
26
Rinaldi, Cavicchi, Spigarelli, Lacchè and Rubens
27
Riviezzo and corti
28
Rubens, Spigarelli, Cavicchi and Rinaldi
2
3
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ساليمووا و همکاران 2014 ،3؛ شيل و همکاران2016 ،4
ارتباط

بيکسه و همکاران2016 ،؛ اتزکوئيتر2014 ،؛ بودیلدینا2018 ،؛ کویل2014 ،؛ دالمارکو و همکاران،

بينالمللی

2018؛ گوئررو و همکاران2016 ،؛ مارتينلی و همکاران2008 ،؛ رشتنيکوا2017 ،؛ ویليامز و کلو،
2014

توسعة چشمانداز و استراتژيهاي دانشگاه نسل سوم
در فرایند انتخاب استراتژی ،هر دانشگاه بر مبنای مقتضيات محيطی خود ،راهبردهای
خاصی را برگزیده و به اجرا میگذارد .برخی از راهبردهای عمومی که در دانشگاههای نسل
سوم به آنها توجه و تأکيد میشود ،عبارتاند از توسعة کارآفرینی ،سرمایهگذاری در دانش و
تجاریسازی آن ،انتقال و انتشار دانش به جامعه ،بينالمللیسازی دانشگاه و توسعة پایدار.
جدول  ،3نتایج تحليل محتوا در رابطه با این قابليت را نشان میدهد.
جدول :3نتايج تحليل محتوا ،استراتژي دانشگاه نسل سوم
ویژگی

پژوهشگران

توسعة

اودراس2014 ،5؛ بيکسه و همکاران2016 ،؛ بودیلدینا 2018 ،؛ ریز 2016 ،و ریویزو و کورتی،

کارآفرینی

2008

تجاریسازی

آلبولسکو و همکاران 2014 ،؛ اتزکوئيتر و همکاران2010 ،؛ اتزکوئيتز،2014 ،2013 ،2010 ،

دانش

2016؛ گوئنتر و واگنر2008 ،؛ کيانیماوی2014 ،؛ لم2010 ،؛ مارکرکياگا و همکاران2014 ،؛ و
ریلن2014 ،6؛ چانگ و همکاران2016 ،7؛ لو و مولوی 2013 ،8و وسترگارد2007 ،9؛

انتقال دانش

گاوس و ریت2016 ،10؛ سوتپنيوانگ و پنگازم 2014 ،؛ ویليامز و کلو2014 ،؛ ویليامز و
11

همکاران2015 ،؛ کيانیماوی2014 ،؛ ليو 2012 ،؛ مينوال  ،دونينا و مولی  2016 ،و یلينينپا،
2013
بينالمللیسازی

12

مارکرکياگا و همکاران2014 ،؛ مينوال و همکاران 2016 ،و مدیچی و گبادموسی 2017 ،

1

Adomssent, Godemann and Michelsen
Fichter and Tiemann
3
Salimova, Vatolkina and Makolov
4
Shiel, Leal Filho, do Paço and Brandli
5
Audretsch
6
Bronstein & Reihlen
7
Chang, Yang, Martin, Chi and Tsai-Lin
8
Louw & Moloi
9
Vestergaard
10
Gaus and Raith
11
Minola, Donina and Meoli
12
Madichie and Gbadamosi
2
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توسعة پایدار

آدنيران و همکاران2017 ،1؛ آگاموتو و هانسن2007 ،2؛ آمریناو ایمانسوری2015 ،3؛ بری،4
5

7

6

8

2007؛ برت 2011 ،؛ دیسترهفت 2013 ،؛ کونسيکاو 2006 ،؛ فررباالس و همکاران 2009 ،؛
حسين2015 ،9؛ رائو2013 ،10؛ رینسکا و کوزمينسکا2017 ،11؛ سدالسک2013 ،12؛ شریبرگ،13
2002؛ اسکوپک2010 ،14؛ سونتی2016 ،15؛ ویدیکن2009 ،16؛ واس ،وربروگن و وریت،17
 2010و زو2015 ،18

جذب و توسعة منابع انسانی نوآور ،کارآفرين و جامعهمحور
برای دستيابی به یک دانشگاه نسل سوم نياز است که منابع انسانی نيز ویژگیهای متفاوتی
نسبت به دانشگاههای سنتی داشته باشند .منابع انسانی در دانشگاه نسل سوم باید افرادی
کارآفرین بوده و نسبت به مسائل پایداری متعهد باشند .انگيزش درونی ،روحية تيمی،
مسئوليتپذیری ،توفيقطلبی ،ابتکار و خالقيت از جمله ویژگیهای سرمایههای انسانی
دانشگاههای نسل سوم به شمار میآیند .در رابطه با فرایندهای منابع انسانی :هنگام استخدام،
توسعه و نگهداری ،بایستی به تفاوتهای منابع انسانی در دانشگاه نسل سوم توجه نموده و
فعاليتها و اقدامات الزم را متناسب با نيازهای دانشگاه نسل سوم انجام داد .در جدول  4این
موارد بيان شدهاند.
جدول :4نتايج تحليل محتوا ،منابع انسانی
پژوهشگران

ویژگی
منابع انسانی

بيکسه و همکاران2016 ،؛ برامول و ولف2008 ،؛ بودیلدینا 2018 ،؛ اراستی و همکاران2018 ،؛

کارآفرین و متعهد

فارینگتون و اسماعيلی 2011 ،؛ گوئررو و اربانو2012 ،؛ کيانیماوی2014 ،؛ ری و همکاران2009 ،؛

به پایداری

ریز 2016 ،و ریویزو و کورتی2008 ،

فرایندهای منابع

بينکوسکا و همکاران 2016 ،؛ مارکرکياگا و همکاران2014 ،؛ نيلز و ورلی2011 ،؛ ویليامز و کلو2014 ،؛

انسانی

رتن2017 ،؛ ریز2016 ،؛ روبنز و همکاران 2017 ،؛ بودیلدینا  2018 ،و شاه و همکاران2018 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Adeniran, Nubi and Adelopo
Agamuthu and Hansen
3
Amrina and Imansuri
4
Barry
5
Barth
6
Disterheft
7
Conceição
8
Ferrer-Balas, Buckland and de Mingo
9
Hussain
10
Rao
11
Rynska and Kozminska
12
Sedlacek
13
Shriberg
14
Skopek
15
Sonetti
16
Vidican
17
Waas, Verbruggen and Wright
18
Zou
2
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استفادۀ گسترده از فناوريهاي نوين اطالعاتی و ارتباطی
موضوعی که روشن است ،این است که در دانشگاه نسل سوم نمیتوان همانند یک دانشگاه
سنتی اطالعات را مدیریت کرد و استفاده از ابزارهای نوین یکی از مواردی است که برای
دستيابی به دانشگاه نسل سوم باید به آن توجه شود .توسعهیافتگی پایگاههای داده ،سيستمهای
اطالعات مدیریت و سيستمهای پشتيبان تصميم ،از جمله زیرساختهایی هستند که امکان
بهرهگيری مؤثر از سرمایههای اطالعاتی دانشگاههای نسل سوم را فراهم میآورد .در جدول 5
خالصهای از پژوهشگرانی که به این قابليت اشاره کردهاند آمده است.
جدول :5نتايج تحليل محتوا ،فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی
ویژگی

پژوهشگران

استفاده از

واین و جونز2017 ،؛ ویسما2009 ،؛ ویليامز و همکاران2015 ،؛ شاه و همکاران2018 ،؛ سوتپنيوانگ و

سيستمهای

پنگازم 2014 ،؛ کرز و همکاران2017 ،؛ گوئنتر و واگنر2008 ،؛ لو و مولوی2013 ،؛ بودانکوا و

یکپارچه مدیریتی

چرنایا2012 ،؛ آدنيران و همکاران2017 ،؛ آگاموتو و هانسن2007 ،؛ کاراتزوگلو2013 ،؛ کوابوی و

و سيستمهای نوین

همکاران2009 ،؛ لوکمن و گالویک2007 ،؛

مورگامنویو،1

2014؛ شيل و همکاران2016 ،؛ سونتی،

اطالعاتی

 2016و زو2015 ،

استفاده از

واین و جونز2017 ،؛ ویسما2009 ،؛ ویليامز و همکاران2015 ،؛ شاه و همکاران2018 ،؛ سوتپنيوانگ و

فناوریهای نوین

پنگازم 2014 ،؛ کرز و همکاران2017 ،؛ گوئنتر و واگنر2008 ،؛ لو و مولوی2013 ،؛ بودانکوا و چرنایا،

اطالعاتی و

2012؛ آدنيران و همکاران2017 ،؛ آگاموتو و هانسن2007 ،؛ کاراتزوگلو2013 ،؛ کوابوی و همکاران،

ارتباطی

2009

مديريت منابع مالی پايدار و متنوع
از آنجا که سطح باالیی از وابستگی به یک منبع مالی نه تنها باعث کاهش استقالل دانشگاه
میشود ،بلکه اطمينان به پایداری آن را نيز از بين میبرد (برای مثال ،ممکن است اولویتهای
دولت برای اختصاص بودجه تغيير کند؛ ميزان حمایت تغيير کند و مسائلی از این دست)؛
بنابراین ،همانگونه که در سرمایهگذاریهای شخصی به انتخاب سرمایهگذاریهای متفاوت
توصيه میشویم ،دانشگاهها نيز باید منبع متفاوتی درآمد را داشته باشند .به این ترتيب ،در کنار
نرخ خوداتکایی مالی ،درجة تنوع منابع مالی دانشگاه نيز یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی
این دانشگاهها است .در جدول  6خالصهای از این قابليت و پژوهشگرانی که به آن اشاره
کردهاند ،آمده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Murga-Menoyo

1
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جدول  :6نتايج تحليل محتوا ،منابع مالی

ویژگی
تنوع ،پایداری و
خوداتکایی در
منابع مالی

پژوهشگران
آلبولسکو و همکاران2014 ،؛ دالمارکو و همکاران2018 ،؛ کالرک2004 ،؛ برگرن2011 ،؛ آکوی2016 ،؛
آریکویا و ایلوسانياب2010 ،1؛ باکن و همکاران 2016 ،؛ بينکوسکا و همکاران2016 ،؛ بيکسه و همکاران،
2016؛ بودانکوا و چرنایا2012 ،؛ بودیلدینا 2018 ،؛ اراستی و همکاران2018 ،؛ اتزکوئيتز و ویال 2010 ،و
اتزکوئيتز و همکاران2000 ،

مديريت ريسکهاي مربوط به دانشگاه نسل سوم
در دانشگاه نسل سوم ،به دليل بهوجودآمدن رسالتهای جدید ،ریسکهای جدیدی نيز
متوجه دانشگاه میشود که به توجه و مدیریت نياز دارند .برای مثال ،همزمان با تجاریسازی
نتایج حاصل از پژوهشها ،ریسک ورشکستگی یا ازبينرفتن منابع مالی صرفشده ممکن
است به وجود بياید؛ یا در زمينة فعاليتهای اجتماعی ،ممکن است ریسکهای سياسی به
دنبال داشته باشد .بنابراین ،یکی از قابليتهای که در ادبيات دانشگاه نسل سوم به آن اشاره
شده است ،مدیریت ریسک است .در جدول  7پژوهشگرانی که به این قابليت اشاره کردهاند،
به صورت خالصه آورده شده است.
جدول :7نتايج تحليل محتوا ،مديريت ريسک
ویژگی

پژوهشگران

مدیریت

کاالقر و همکاران2015 ،؛ کارایانيس و همکاران2015 ،؛ سزارونی و پيکالوگا2015 ،؛ چیچانگ و همکاران،

ریسک

2016؛ داسته و پرکمن2011 ،؛ دالمارکو و همکاران 2018

مديريت ارزيابی و تضمين کيفيت قابليتهاي دانشگاه نسل سوم
برای اطمينان از اینکه فعاليتهای مربوط به دانشگاه نسل سوم به پتانسيل کامل خود
برسد ،باید به طور مرتب نظارت و ارزیابی شوند .نظارت و ارزیابی باید تغييرات صورتگرفته
را اندازهگيری نموده و واقعيت را با برنامة در نظر مقایسه کند و در صورت وجود اختالف
منفی آن را گزارش نماید .این ارزیابی ،باید شامل تمام فعاليتهای مربوط به دانشگاه نسل
سوم باشد و هم رسالت اجتماعی و هم اقتصادی را پوشش بدهد .جدول  8خالصهای از این
قابليت ارائه میدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Arikewuyoa and Ilusanyab

1
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جدول  :8نتايج تحليل محتوا ،مديريت ارزيابی و تضمين کيفيت
پژوهشگران

ویژگی
ارزیابی

باکن و همکاران 2016 ،؛ بيکسه و همکاران2016 ،؛ فارینگتون و اسماعيلی 2011 ،؛ کربی2006 ،؛ مارکرکياگا و

و

همکاران2014 ،؛ روبنز و همکاران 2017 ،؛ سالم زاده و همکاران2015 ،؛ سکوندو و همکاران 2017 ،؛ ویليامز

تضمين

و کلو2014 ،؛ دیسترهفت 2013 ،و لوکمن و گالویک2007 ،

کيفيت

مديريت دانش موجود در دانشگاه
پژوهشگران مختلف ،استقرار مدیریت دانش را یکی از قابليتهایی دانستهاند که دانشگاه
نسل سوم را در رسيدن به اهدافش یاری میرساند .جدول  9خالصهای از پژوهشگرانی را که
به این قابليت اشاره کردهاند ،نشان میدهد.
جدول  :9نتايج تحليل محتوا ،مديريت دانش
ویژگی
مدیریت
دانش

پژوهشگران
واین و جونز2017 ،؛ ویسما2009 ،؛ ویليامز و همکاران2015 ،؛ شاه و همکاران2018 ،؛ سوتپنيوانگ و پنگازم ،
2014؛ کرز و همکاران2017 ،؛ گوئنتر و واگنر2008 ،؛ لو و مولوی2013 ،؛ بودانکوا و چرنایا 2012 ،و آدنيران
و همکاران2017 ،

دستيابی به ساختار پويا
تغيير ساختار ،یکی از ویژگیهایی است که در صورت تصميم به حرکت به سمت دانشگاه
نسل سوم باید صورت بگيرد .مهمترین ویژگیهای ساختاری مورد تأکيد در دانشگاههای نسل
سوم عبارتاند از :غيربوروکراتيک بودن ،ساختار ترکيبی و ساختار تيمی .در جدول  10به
صورت خالصه نتایج حاصل از تحليل محتوا در رابطه با ساختار دانشگاه نسل سوم نشان داده
شده است.
جدول :10نتايج تحليل محتوا ،ساختار دانشگاه نسل سوم
ويژگی
غيربوروکراتيک
ترکيبی
تيمهای
چندرشتهای

پژوهشگران
کربی و همکاران2011 ،؛ ریز2016 ،؛سالم زاده و همکاران2015 ،؛ سوتپنيوانگ و پنگازم2014 ،؛ استير و
ليند2010 ،؛ بيکسه و همکاران2016 ،؛ اتزکوئيتز 2013 ،2010 ،و بودانکوا و چرنایا2012 ،
آمارال و همکاران2011 ،؛ بودانکوا و چرنایا2012 ،؛ اتزکوئيتز2014 ،2013 ،؛ کيانیماوی2014 ،؛ ليو ،
2012
اتزکوئيتز2016،2017 ،2003 ،؛ سوتپنيوانگ و پنگازم 2014 ،؛ اربانو و گوئررو 2013 ،و ویسما2009 ،
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همراستاسازي آموزش با الزامات آموزشی دانشگاه نسل سوم
در دانشگاه نسل سوم ،آموزش به صورت متفاوتی نسبت به دانشگاه سنتی دنبال میشود.
در رسالت آموزشی بيان شده است که دانشگاه ،عالوه بر انجام وظایف سنتی خود ،وظایف
جدیدی را نيز باید انجام دهد که عبارتاند از :آموزش کارآفرینی در تمام سطوح ،آموزش به
کارکنان و دانشجویان و نيز آموزش غيررسمی به جامعه از طریق سمينارها ،دورههای تابستانی
و کارگاههای آموزشی ،همچنين درنظرگرفتن کارآفرینی به عنوان درس مشترک همة

رشتهها.

کاربرد روشها و فناوریهای جدید در امر آموزش :روشهایی مانند ترکيب تدریس سنتی و
آنالین ،تدریس گروهی ،تدریس همراه با کار عملی ،آموزش از راه دور ،انجام مطالعات
موردی و بازی و شبيهسازی ،روشهای جدید آموزشی هستند که هنگام آموزش در دانشگاه
نسل سوم باید استفاده شوند .همينطور ،آموزش مادامالعمر و ارائة آموزش هم به افراد معمولی
و هم افراد نخبه .آموزش مسائل مربوط به پایداری :آموزش با محيط زیست و برای محيط
زیست باشد و در این مورد ،تمرکز بر حفاظت از محيط زیست ،کيفيت محيط زیست ،حفاظت
و آموزش برای بازیافت یا استفاده مجدد از منابع است و همچنين ،در بعد اجتماعی،
موضوعاتی همچون تعامل بين فرهنگی ،حقوق برابر اجتماعی ،عدالت جنسيتی ،صلح ،آزادی
بيان و پذیرش تنوع فرهنگی آموزش داده شود .در این زمينه به مهارتهایی مثل قدرت
پيشبينی ،توانایی در کار بينرشتهای ،توانایی در ادراک جهان شمول ،درک متقابل فرهنگی و
همکاری ،مهارتهای مشارکتی ،توانایی برنامهریزی و اجرا ،ظرفيت همدلی ،محبت و
همبستگی ،شایستگی و قدرت انگيزش خود و دیگران و موضوعاتی از این دست اشاره شده
است .نتایج حاصل از تحليل محتوا در رابطه با رسالت آموزشی دانشگاه نسل سوم در جدول
 11بيان شده است.
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جدول :11نتايج تحليل محتوا ،رسالت آموزشی دانشگاه نسل سوم
پژوهشگران

ویژگی
آموزش

آلبولسکو و همکاران2014 ،؛ برگرن2011 ،؛ بينکوسکا و همکاران2016 ،؛ اراستی و همکاران2018 ،؛ بيکسه

کارآفرینی در

و همکاران2016 ،؛ دالمارکو و همکاران2018 ،؛ اتزکوئيتزو همکاران2000 ،؛ اتزکوئيتز،2010 ،2003 ،

تمام سطوح

2016 ،2014؛ گانتر و وانگر2008 ،؛ گوئررو و همکاران2014 ،؛ گوئررو و همکاران2016 ،؛ گوئررو و
همکاران2011 ،

آموزش

مونتسينوس و همکاران2008 ،؛ ری و همکاران2009 ،؛ ریویزو و کورتی2008 ،؛ سکوندو و همکاران،
ومپا،1

2014؛ کوابوی و همکاران2009 ،؛ دیسترهفت 2013 ،و لوکمن و گالویک2007 ،

مادامالعمر

2017؛

رویکرد جدید

بيکسه و همکاران2016 ،؛ بودونکوا و

آموزشی

اتزکوئيتز2017 ،2016 ،2014 ،؛ کربی و همکاران2011 ،؛ لومباردی و همکاران 2017 ،و مونتسينوس و

چرنایا،2

2012؛ برونستين و ریلن2014 ،؛ اراستی و همکاران2018 ،؛

همکاران2008 ،
آموزش آزاد

بيکسه و همکاران2016 ،؛ مونتسينوس و همکاران2008 ،؛ سوتپنيوانگ و پنگازم 2014 ،و ایليننپا 2013 ،

آموزش

آمارال و همکاران2015 ،؛ برت2011 ،؛ کونسيکاو2006 ،؛ دیسترهف2013 ،؛ دوميتراسکو و سيودین2015 ،؛

موضوعات

فيشر و همکاران2015 ،؛ هاوف و نگوین2014 ،؛ هولم و همکاران2015b ،

پایداری

همراستاسازي پژوهش با الزامات پژوهشی دانشگاه نسل سوم
پژوهش نيز در دانشگاه نسل سوم با دانشگاههای سنتی متفاوت است؛ به طوریکه دو
ویژگی مهم در رابطه با پژوهش در دانشگاه نسل سوم بيان شده است :توسعه و گسترش
پژوهشهای کاربردی در کنار پژوهشهای بنيادی ،هم در زمينة توسعه اقتصادی و هم در زمينة
موضوعات محيطزیستی و موضوعات اجتماعی و انجام پژوهشهای بينرشتهای ،فرارشتهای و
پژوهشهای تيمی .در جدول  12خالصهای از ویژگیهای پژوهش در دانشگاه نسل سوم آمده
است.
جدول  :12نتايج تحليل محتوا ،پژوهش در دانشگاه نسل سوم
ویژگی
پژوهشهای
کاربردی

پژوهشگران
اودراس2014 ،؛ برگرن2017 ،؛ بودانکوا و چرنایا2012 ،؛ اتزکوئيتر2017 ،2016 ،2014 ،؛ پالسون و
همکاران2009 ،؛

رشتنيکوا،3

2017؛ سالمزاده و همکاران2013 ،؛ اربانو و گوئررو2013 ،؛ دیسترهفت2013 ،

و هاوف و نگوین2014 ،؛
پژوهشهای

برونستين و ریلن2014 ،؛ اتزکوئيتز2017 ،2016 ،2003 ،؛ کربی2006 ،؛ ریویزو و ناپوليتانو2010 ،؛ ریویزو

بين رشتهای

و کورتی2008 ،؛ ویليامز و همکاران2015 ،؛ ویسما 2009 ،و هاوف و نگوین2014 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Vampa
Bodunkova and Chernaya
3
Reshetnikova
2
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مديريت نوآوريهاي دانشگاه
دانشگاه نسل سوم هم مروج نوآوری است و هم نوآوریهای دانشگاه را مدیریت میکند.
اقدام بر فرصتها و ایدههای نوآورانه یکی دیگر از قابليتهای دانشگاه نسل سوم است .در
جدول  13به پژوهشگرانی که به این قابليت اشاره کردهاند ،اشاره شده است.
جدول  :13نتايج تحليل محتوا ،مديريت نوآوري
پژوهشگران

ویژگی
مدیریت

اربانو و گوئررو2013 ،؛ آکوی2016 ،؛ ویليامز و همکاران2015 ،؛ ویليامز و کلو2014 ،؛ آلبولسکو و همکاران،

نوآوری

2014؛ برگرن2017 ،2011 ،؛ آمارال و همکاران2011 ،؛ باکن و همکاران2016 ،

توليد کاال  /خدمات دانشی
یکی از روشهایی که دانشگاه نسل سوم میتواند دانش بهوجودآمده را تجاریسازی کند،
ایجاد شرکتهای دانشبنيان زایشی و نوپا است .جدول  14پژوهشگرانی را که به این قابليت
اشاره کردهاند ،نشان میدهد.
جدول  :14نتايج تحليل محتوا ،توليد کاال  /خدمات دانشی
پژوهشگران

ویژگی
توليد کاال/

آلبولسکو و همکاران 2014 ،؛ برگرن2017،؛ بينکوسکا و همکاران 2016 ،؛ بيکسه و همکاران2016 ،؛

خدمات دانشی

بودانکوا و چرنایا2012 ،؛ براون2016 ،؛ کارایانيس و همکاران 2016 ،

حفاظت از دارايیهاي معنوي دانشگاه
داراییهای فکری که در دانشگاه وجود دارد یا به وجود میآید ،نيازمند نگهداشت است و
یکی از روشهای تجاریسازی دانش ،استفاده از حقوق مالکيت معنوی است .بنابراین،
دانشگاه نسل سوم نيازمند استقرار نظام مالکيت معنوی است .جدول  15پژوهشگرانی را که به
این قابليت اشاره کردهاند ،نشان میدهد.
جدول  :15نتايج تحليل محتوا ،مديريت مالکيت معنوي
ویژگی

پژوهشگران

مدیریت مالکيت

آلبولسکو و همکاران 2014 ،؛ برگرن2017،؛ بينکوسکا و همکاران 2016 ،؛ بيکسه و همکاران2016 ،؛

معنوی

بودانکوا و چرنایا2012 ،؛ براون2016 ،؛ کارایانيس و همکاران 2016 ،

فعاليت دانشگاه در سطح بينالمللی
بينالمللیشدن دانشگاهها موضوعی است که در ادبيات دانشگاه نسل سوم به آن توجه شده
است .تأکيد بر بهکارگيری دانش بينالمللی ،تبدیلشدن به دانشگاههایی با مأموریت جهانی،

مروری نظاممند بر قابليتهای دانشگاه نسل سوم201 ...
استخدام از سراسر جهان ،همکاری جهانی با مؤسسات ،کار در بازار بينالمللی از خصوصيات
بارز دانشگاهها در دوران معاصر دانسته شده است .جدول  16پژوهشگرانی را که به این
قابليت اشاره کردهاند ،نشان میدهد.
جدول  :16نتايج تحليل محتوا ،بينالمللیسازي دانشگاه
ویژگی

پژوهشگران

بين

مارکرکياگا و همکاران2014 ،؛ مرزوچی و همکاران2017 ،؛ مينوال و همکاران2016 ،؛ مونتسيوس و

المللیسازي

همکاران2008 ،؛ پالسون و همکاران2009 ،؛ رتن2017 ،؛ رشتنيکوا 2017 ،؛ ریز 2016 ،و رینالدی و
همکاران2018 ،

نقشآفرينی در اقتصاد منطقه و کشور
در ادبيات پژوهش ،دانشگاه نسل سوم دانشگاهی دانسته شده است که بتواند در توسعة
وضعيت اقتصادی کشور و منطقه نقش مهمی ایفا نماید .جدول  17پژوهشگرانی را که به این
قابليت اشاره کردهاند ،نشان میدهد.
جدول  :17نتايج تحليل محتوا ،نقشآفرينی در اقتصاد منطقه و کشور
پژوهشگران

ویژگی
توسعة اقتصادی

آکوی2016 ،؛ آلبولسکو و همکاران2014 ،؛ برگرن2017 ،2011 ،؛ آمارال و همکاران2011 ،؛ آریکویا و

کشور و منطقه

ایلوسانياب2010 ،؛ اودراس2014 ،؛ باکن و همکاران 2016 ،و بيکسه و همکاران2016 ،

نقشآفرينی در توسعة اجتماعی
دانشگاه نسل سوم ،عالوه بر اینکه به توسعة اقتصادی کمک میکند ،توسعة اجتماعی
کشور و منطقه را نيز جزء اولویتهای خود قرار میدهد .موضوعات زیستمحيطی مورد توجه
دانشگاه نسل سوم است و دانشگاه در قبال مسائل اجتماعی خود را مسئول دانسته و نسبت به
حل این مشکالت اهتمام دارد .در این رابطه دانشگاه باید سعی کند که نتایج پژوهشها را به
زبان غيردانشگاهی منتشر نماید؛ خدمات غيرپولی دانشی به جامعه ارائه دهد و در کميتههای
تصميمگيری اجتماعی عضویت فعال داشته باشد .جدول  18پژوهشگرانی را که به این موضوع
اشاره کردهاند ،نشان میدهد.
جدول  :18نتايج تحليل محتوا ،نقشآفرينی در توسعه اجتماعی
پژوهشگران

ویژگی
حل مشکالت

آمارال و همکاران2011 ،؛ آریکویا و ایلوسانياب2010 ،؛ برگرن2011 ،؛ بينکوسکا و همکاران2016 ،؛

جامعه

کلگر و همکاران2015 ،؛ دیبراردینو و کورسی2018 ،؛ اراستی و همکاران2018 ،؛ اتزکوئيتر،2016 ،
2017؛

توجه به محيط

آدنيران و همکاران2017 ،؛ آگاموتو و هانسن2007 ،؛ آمارال و همکاران2015 ،؛ آمرینا و ایمانسوری،

زیست

2015
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مديريت پايدار عمليات داخلی دانشگاه
طراحی و مدیریت عمليات داخلی ،همانند هر فعاليت دیگری در دانشگاه نسل سوم ،با
دانشگاه نسل اول و دوم متفاوت است .در دانشگاه نسل سوم ،هنگام طراحی و اجرای عمليات
داخلی ،الزاماتی همچون توجه به محيطزیست ،توجه به موضوعات اجتماعی و همچنين توجه
به توسعة اقتصادی منطقه باید رعایت شود .بر همين اساس ،هنگام خرید مواد اوليه ،هنگام
حمل و نقل دانشجویان ،هنگام ارائة خدمات تغذیهای به دانشجویان و به طور کلی ،تمام
عملياتهای دانشگاه ،باید مسائل زیستمحيطی ،اجتماعی و توسعة اقتصادی مورد توجه قرار
بگيرد .جدول  19پژوهشگرانی را که به این قابليت اشاره کردهاند ،نشان میدهد.
جدول  :19نتایج تحليل محتوا ،مدیریت پایدار عمليات داخلی دانشگاه
ویژگی

پژوهشگران

توجه به موضوعات پایداری

آدنيران و همکاران2017 ،؛ آگاموتو و هانسن2007 ،؛ آمارال و همکاران2015 ،؛ آمرینا و

در داخل دانشگاه

ایمانسوری 2015 ،؛ بری2007 ،؛ فيشر و همکاران 2015 ،و هاوف و نگوین2014 ،

وجود فرهنگ کارآفرينی و پايداري
پژوهشگران مختلفی از فرهنگ به عنوان یک عامل مهم در دسترسی به یک دانشگاه نسل
سوم یاد میکنند .مهمترین ویژگیهای فرهنگی مورد نظر عبارتاند از :نهادینهسازی فرهنگ
کارآفرینی در تمام سطوح از جمله در ميان دانشجویان ،کارکنان و همچنين استادان :از جمله
مواردی که در فرهنگ کارآفرینی به آن اشاره شده است ،انجام فعاليتهای تيمی،
ریسکپذیری ،توانایی تشخيص فرصت و توانایی نوآوری است .ترویج فرهنگ پایداری،
احترام به محيط زیست ،برابری اجتماعی و جنسيتی .در جدول  20نتایج حاصل از تحليل
محتوا در رابطه با فرهنگ دانشگاه نسل سوم بيان شده است.
جدول :20نتايج تحليل محتوا ،فرهنگ در دانشگاه نسل سوم
ویژگی
فرهنگ کارآفرینی

پژوهشگران
بيکسه و همکاران2016 ،؛ برونستين و ریلن2014 ،؛ بودیلدینا2018 ،؛ کلگر ،هورست و هوستد،
2015؛ کویل2014 ،؛ اراستی و همکاران2018 ،؛ اتزکوئيتز 2003 ،و کيانیماوی2014 ،

فرهنگ پایداری

گرادزینسکی و پترووا2015 ،1؛ پرماتاساری و تيندائون 2016 ،و سيلوستر2014 ،2

حکمرانی مناسب
اکثر قریب به اتفاق پژوهشگران در حوزة حکمرانی در دانشگاه نسل سوم دو ویژگی را در
رابطه با حکمرانی دانشگاه نسل سوم ذکر کردهاند .استقالل دانشگاه و الگوی حکمرانی
بازارمحور و شبهشرکتی .استقالل در تصميمگيری ،استقالل در نحوة آموزش ،استقالل در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Grudzinskiy and Petrova
Sylvestre

1
2

مروری نظاممند بر قابليتهای دانشگاه نسل سوم203 ...
جذب دانشجو ،استقالل در محتوای آموزش ،استقالل در استخدام کارکنان ،استقالل در کسب
درآمد از منبعی به جز نهادهای عمومی و دولتی ،استقالل در توزیع منابع ميان نهادهای
زیرمجموعه ،استقالل در وضع قوانين و مقررات مربوط به دانشجویان ،استقالل در محتوای
پژوهشها و استقالل در تعيين استانداردها و فرایند ارزشيابی ،باید وجود داشته باشد و الگوی
حکمرانی بازارمحور و شبهشرکتی یعنی مجزابودن مدیریت از حاکميت ،تشکيل کميتههای
تخصصی ،حق انتخاب مدیران توسط کارکنان ،حق عضویت کارکنان در حکمرانی و تشکيل
هيئت مدیره .در جدول  21نتایج حاصل از تحليل محتوا در رابطه با حکمرانی در دانشگاه نسل
سوم آمده است.
جدول  :21نتايج تحليل محتوا :حکمرانی در دانشگاه نسل سوم
ویژگی
شبهشرکتی

پژوهشگران
بيکسه و همکاران2016 ،؛ گوئررو و همکاران2016 ،؛ مارکرکياگا و همکاران2014 ،؛ شاه و همکاران2018 ،؛
اربانو و گوئررو 2013 ،و ویليامز و کلو2014 ،

استقالل

آلبولسکو و همکاران2014 ،؛ برگرن2017 ،؛ آریکویا و ایلوسانياب2010 ،؛ برونستين و ریلن2014 ،؛ بودیلدینا،
2018؛ دیبراردینو و کورسی2018 ،؛ اراستی و همکاران2018 ،؛ اتزکوئيتز2017 ،2016 ،2014 ،2013 ،2010 ،
و کيانیماوی2014 ،

مطابق نظر لينکلن و گوبا 1قابليت اعتبار معادل روایی درونی ،قابليت انتقال معادل روایی
بيرونی و قابليت اعتماد معادل پایایی در پژوهشهای کمّی است (ایمان و نوشادی)32 :1390 ،
که در این پژوهش هر کدام از این مفاهيم به صورت جداگانه بررسی میشود .در رابطه با
قابليت اعتبار در این پژوهش ،رعایت الزامات دستيابی به یک قابليت اعتبار مناسب ،یعنی
استفاده از پژوهشهای معتبر که در پایگاه دادهای اسکوپوس منتشر شدهاند ،بررسی تعداد
زیادی پژوهش در این زمينه ،انتخاب واحد معنای مناسب یعنی مقاالت ،حذفنکردن هيچ بعد
و دستهبندی و همچنين استفاده از مشارکت گروهی برای استخراج دادهها موجب شد بتوانيم
ادعا کنيم که پژوهش از قابليت اعتبار مناسبی برخوردار است .در رابطه با قابليت اعتماد نيز
مطابق با الزامات دستيابی به قابليت اعتماد در یک پژوهش کيفی ،در این پژوهش،
انعطافپذیری در بررسی و دستهبندی قابليتها و تغيير دستهبندیها در طی فرایند بررسی
مورد توجه قرار گرفته است و پایبندی کاملی به این مبحث که بررسی موضوع و دستهبندی
قابليتها فرایندی تکاملی است ،در تمام پژوهش لحاظ شده است .در نهایت ،در رابطه با
قابليت انتقال ،گرچه در یک پژوهش کيفی ،نظر نهایی در رابطه با قابليت انتقال یک پژوهش را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Lincoln & Guba

1

204

مجلة مطالعات آموزش و یادگیری ،دورة یازدهم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 1398

تنها خوانندگان آن پژوهش اعالم میکنند ،اما شرح کامل چگونگی انجام پژوهش و چگونگی
گردآوری دادهها میتواند مخاطب را در امر سنجش قابليت انتقال یاری نماید .در این پژوهش
سعی شده است این مورد رعایت گردد .به دليل اینکه سه مفهوم قابليت اطمينان یعنی قابليت
اعتبار ،قابليت اعتماد و قابليت انتقال در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است ،بنابراین
میتوان ادعا کرد که این پژوهش دارای قابليت اطمينان مناسبی است.

جمعبندي و نتيجهگيري
همانگونه که در قسمتهای پيشين بيان شد ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی و
استخراج قابليتهای دانشگاه نسل سوم بود و در همين راستا ،سؤال اصلی این پژوهش این
بود که قابليتهای یک دانشگاه نسل سوم چيست و به عبارت دیگر یک دانشگاه برای
تبدیلشدن به یک دانشگاه نسل سوم باید چه قابليتهایی داشته باشد .به همين منظور ،مطالعة
نظاممند ادبيات و تحليل محتوای کيفی استفاده شد و با بررسی  150پژوهش و تحليل محتوای
آنها ،قابليتهایی که دانشگاه نسل سوم را از دیگر الگوهای دانشگاهی متمایز میکند،
استحراج شده ،در  21بعد دستهبندی گردید .این ابعاد تمام قابليتهایی را که یک دانشگاه در
مسير تبدیلشدن به یک دانشگاه نسل سوم نياز دارد ،پوشش میدهد .مطابق با نظر قاطع
پژوهشگران ،دانشگاه نسل سوم باید مستقل بوده و شبهشرکتی باشد؛ این ویژگی در بعد
حکمرانی دانشگاه ،شاید یکی از اولين الزاماتی است که در مسير تبدیلشدن به دانشگاه نسل
سوم باید در نظر قرار گيرد و اولين قابليت شناسایی شده است .دانشگاهی که حکمرانی در آن
به صورت سنتی انجام میپذیرد و از استقالل کافی برای تصميمگيریهایش برخوردار نيست،
قادر نخواهد بود به تمام کارکردهای دانشگاه نسل سوم دست یابد و همچنين همراهسازی
دیگر عناصر دانشگاه در جهت دستيابی به دانشگاه نسل سوم با مشکالت زیادی همراه خواهد
بود .بعد مدیران دانشگاه نسل سوم نيز قابليت دیگری است که یک دانشگاه نسل سوم باید از
آن برخوردار باشد .دانشگاه نسل سوم به مدیرانی نياز دارند که نوآور و کارآفرین بوده و حل
مسائل و مشکالت جامعه را از اولویتهای خود بدانند .چنين مدیرانی قادر خواهند بود که
افراد تحت مدیریت خود را به صورت مناسبی به سمت دانشگاه نسل سوم هدایت نمایند.
قابليت سومی که از ادبيات پژوهش استخراج شده است ،توانایی برقراری ارتباط استراتژیک با
ذینفعان متعدد است .دانشگاه نسل سوم ذینفعان گستردهتری را نسبت به دانشگاه سنتی باید
مد نظر قرار دهد و ارتباط با این ذینفعان نيز به صورت استراتژیک باشد .برای نمونه،
ذینفعان دانشگاه نسل سوم باید در تصميمگيریها مشارکت داده شوند ،اطالعات مناسب هر
ذینفع در دسترسش قرار گيرد و ميزان رضایتمندی ذینفعان نيز ارزیابی شود .در جهتگيری
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دانشگاه نيز باید به موضوعات دانشگاه نسل سوم توجه شود .از جمله راهبردهای معرفیشده،
بينالمللیسازی است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که تنها تدوین استراتژیها کفایت
نکرده و این استراتژیها باید اجرا شده و بررسی و ارزیابی شوند .جذب و توسعة منابع انسانی
نوآور ،کارآفرین و جامعهمحور یکی دیگر از قابليتهای دانشگاه نسل سوم است .منابع انسانی
دانشگاه نسل سوم باید قادر باشند در راستای دستيابی به اهداف دانشگاه فعاليت کنند و این
امر تنها زمانی اتفاق میافتد که از مهارتهای مورد نياز برخوردار باشند؛ بنابراین ،الزم است
در تمام فعاليتهای مدیریت منابع انسانی از جمله جذب ،آموزش ،پاداش و ارتقا یا تنزل به
معيارهایی از جمله نوآوری ،کارآفرینی و جامعهمحوری توجه شود .قابليت استفاده از
فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی نيز به عنوان یکی از الزامات دانشگاه نسل سوم معرفی
شده است .قابليت دیگری که در ادبيات پژوهش بر آن تأکيد شده است ،دستيابی به منابع مالی
متعدد است .به عبارت دیگر ،تکية دانشگاه نسل سوم بر بودجة دریافتی از دولت ،در دانشگاه
نسل سوم مردود اعالم شده و دانشگاهی که در مسير تبدیل شدن به یک دانشگاه نسل سوم
حرکت میکند ،باید قابليت دستيابی به منابع مالی متعدد و پایدار را دارا باشد .مدیریت
ریسکهای مربوط به دانشگاه نسل سوم ،مدیریت ارزیابی و تضمين کيفيت دانشگاه نسل سوم،
مدیریت دانش و دستيابی به ساختار پویا نيز از جمله قابليتهایی است که در صورت عدم
وجودشان دستيابی به دانشگاه نسل سوم امکانپذیر نخواهد بود.
عالوه بر این موارد ،دو فعاليت بنيادین دانشگاه ،یعنی آموزش و پژوهش نيز نياز است که
به شکلی متفاوت انجام شود .برای نمونه ،در دانشگاه نسل سوم استفاده از روشهای تدریس
نوین امری الزامی است و آموزشهای بينرشتهای نيز باید از جمله آموزشهای ارائهشده باشد.
همچنين ،پژوهشهای کاربردی نيز همانند پژوهشهای بنيادی مورد توجه قرار گرفته است.
دانشگاه نسل سوم باید قادر باشد نوآوریهای خود را مدیریت نموده ،شرکتهای
دانشبنيان ایجاد کرده و از مالکيت معنوی خود محافظت کند و این قابليتها برای ایجاد
توانایی کسب منابع مالی و همچنين مشارکت در توسعة اقتصادی مد نظر قرار گرفته است.
عالوه بر قابليتهایی که ذکر شد ،دانشگاه نسل سوم باید بتواند در توسعة اجتماعی کشور
و منطقه نقشآفرینی کرده و وظایف اجتماعی خود را انجام دهد و در همين راستا ،تمام
عمليات داخلی خود را باید به گونهای ترتيب دهد که مسئوليت اجتماعی را به درستی اجرا
کند .برای نمونه ،حمل و نقل در دانشگاه نسل سوم باید به گونهای باشد که کمترین آسيب را
به محيط زیست وارد کند .در نهایت ،دانشگاهی را میتوان دانشگاه نسل سوم ناميد که فرهنگ
کارآفرینی و پایداری در رفتار و نگرش تمام اعضای آن نهادینه شده باشد.
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نتایج این پژوهش مطابق با نظر پژوهشگرانی است که رسالت سوم دانشگاه را کمک به
توسعة اقتصادی و اجتماعی (آمارال و همکاران2011 ،؛ کربی و همکاران2011 ،؛ مارکرکياگا و
همکاران2014 ،؛ کالگر و همکاران2015 ،؛ بينکویسکا و همکاران2016 ،؛ اتزکوئيتر،2016 ،
2017؛ گومز و همکاران2017 ،؛ لومباردی و همکاران 2017 ،دیبراردینو و کرسی 2018 ،و
ارستی و همکاران )2018 ،میدانند؛ همچنين یافتهها با نظر پژوهشگرانی مطابق است که
دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین را دو نوع دانشگاه متفاوت در نظر گرفته ،معتقدند
دانشگاه نسل سوم دانشگاهی است که نه تنها فعاليتهای کارآفرینانه انجام میدهد ،بلکه
وظایف اجتماعی و زیستمحيطی را نيز در نظر گرفته است و تمام فعاليتهای خود ،حتی
فعاليتهای کارآفرینی را در جهت بهبود وضعيت زیستمحيطی و همچنين بهبود وضعيت
اجتماعی انجام میدهد (ترنچر و همکاران2013 ،؛ بينقی و همکاران 2016 ،و کایرو و ماتيال،
.)2012
در رابطه با انجام بعد اقتصادی رسالت سوم ،این پژوهش مشابه با پژوهشهای دانشگاه
کارآفرین است .اما در رابطه با انجام بعد اجتماعی رسالت سوم ،این پژوهش ،با پژوهشهای
مربوط به دانشگاه کارآفرین متفاوت است و ویژگیهای بعد اجتماعی دانشگاه نسل سوم را
هنگام معرفی قابليتها در نظر گرفته است .همچنين ،بر خالف پژوهشهای پيشين که با
استفاده از مطالعة موردی یا با استفاده از نظرسنجی خبرگان قابليتهای دانشگاه کارآفرین را
شناسایی کردهاند ،این پژوهش با مطالعه نظاممند پژوهش ،قابليتهای دانشگاه نسل سوم را
استخراج کرده است.
از ميان پژوهشهای مربوط به دانشگاه نسل سوم 21 ،قابليت ،مطابق با نظر گروه کانونی
استخراج شد .هر یک از این ابعاد خود زیرمجموعههایی دارند که به تفضيل در قسمتهای
قبلی بيان شدند .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،به سياستگذاران و مدیران
دانشگاهی که به دنبال دستيابی به مزایای ناشی از استقرار دانشگاه نسل سوم هستند ،پيشنهاد
میشود با استفاده از قابليتهای استخراجشده از ادبيات پژوهش ،برنامهریزیهای الزم را انجام
داده و راهبردهای متناسب را اتخاذ نمایند تا مسير دستيابی به دانشگاه نسل سوم هموارتر
گردد .بدیهی است در صورت تصميم به حرکت به سمت ایجاد یک دانشگاه نسل سوم و
بازآفرینی دانشگاه ،اعمال قابليتهای فوق در چشم انداز ،مأموریت ،راهبرد ،ارزشهای
سازمانی ،ساختار سازمانی ،رهبری دانشگاهی ،فرایندها و سيستمهای سازمانی ،فرهنگ
سازمانی و سایر نظامهای مدیریتی دانشگاه باید مورد توجه طراحان قرار گيرد .همچنين،
پيشنهاد میشود در مطالعات آینده ،این قابليتها در دانشگاههای ایران و با توجه به زمينة

مروری نظاممند بر قابليتهای دانشگاه نسل سوم207 ...
فرهنگی ایران مطالعه و بررسی گردد تا مشخص شود در صورت حرکت به این سمت و سو،
درنظرگرفتنِ چه مالحظات فرهنگی و اجتماعی مورد نياز است.
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Introduction
One of the solutions offered by researchers to respond to changes and adapt to new
conditions and challenges facing universities is to move towards a third generation
university model. As Gagnides (2016) stated, the 3rd generation university is very
successful for today's environment and the expansion of these universities can improve
innovation at national level and thus improve the economic conditions of the country. In
Iran, in order to respond to changes and adapt to new challenges and conditions in the
field of higher education, attention has been paid to the subject of third generation
universities and efforts have been made to address this issue. For example, according to
articles 48 and 21 of the Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan of the
Islamic Republic of Iran, which emphasize the development of entrepreneurship to
increase the efficiency of university students and graduates, the Code of Entrepreneurship
Development Plan, referred to as KARD, has been compiled and implemented in all the
universities of the country (Country Code of Entrepreneurship Development Plan, 2006).
Given the aforementioned and the need to move on to the third-generation university,
it is first essential to specify what it takes to establish a third-generation university so that
it will be possible to make the necessary planning for it. The most distinguishing
characteristic of a third-generation university is its concern not only with the educational,
but also with economic and social issues as well. Therefore, the present study aimed to
extract from the literature the economic and social requirements of third-generation
universities, and thereby to better make known this generation of universities.
Research Questions or Hypothesis
- The main question this study aims to answer is:
- What are the prerequisites of the third generation university?
Methods
The required information for this study was collected through a systematic review of
the literature using both qualitative content analysis and MaxQDA software for
quantitative content analysis. The Scopus database was used as one of the top two
databases to extract the required research and 150 studies were reviewed considering the
relevance of the research to the subject under investigation.
Results
Based on the studies reviewed, the prerequisites of a third-generation university could
be divided into twenty-one dimensions, which include:
- Market-oriented governance
- Attracting and developing innovative, entrepreneurial and community-driven executives
- Strategic communication with multiple stakeholders
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- Paying attention to the third generation issues in the strategic orientation of the
university
- Attracting and developing innovative, entrepreneurial and community-driven human
resources
- using new information and communication technologies
- Sustainable and diverse financial management
- Risk Management for third-generation universities
- Evaluation management and quality assurance of the third-generation university
- Knowledge management
- Achieving a dynamic structure
- Aligning education with the requirements of the third-generation university
- Aligning research with the requirements of the third-generation university
- Innovation management
- Creating knowledge companies
- Intellectual property management
- Internationalization of the university
- Playing a role in the economy of the region and of the country
- Playing a role in social development
- Sustainable management of the internal operations in the university
- Culture entrepreneurship and sustainability
Discussion and Conclusion
The results of the study, specifying the prerequisites to the development of a thirdgeneration university, provide a framework for evaluating both the activities carried out
to arrive at a third-generation university and the guidlines proposed by policy-makers and
administrators, thereby paving the way for the expansion of third-generation universities.
Accordingly, the policy makers and university administrators, seeking to derive
benefits from the establishment of a third-generation university, are recommended to use
the guidlines extracted from the literature in the current investigation. The results of the
study, indeed, can guide them to the right things to do and the appropriate strategies to
adopt appropriate strategies to make the development of the third-generation university a
possibility. Obviously, if universities decide to move towards the creation of a third
Generation University and the re-create the university, the designers are recommended to
apply the above guidelines in vision, mission, strategy, organizational values,
organizational structure, academic leadership, organizational processes and systems, as
well as in the organizational culture, and in other university management systems. Future
research, therefore, can consider the implementation of these guidelines in Iranian
universities and explore the social and cultural constraints that might impede their
implementation, thus specifying the directions that shoud be taken.
Keywords: third generation university, Entrepreneur University, sustainable university,
capabilities, systematic literature review.
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