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 يده چک

 ةمطالع ةبه وسيل پژوهشاین در های دانشگاه نسل سوم است. معرفی قابليت ،پژوهش حاضر هدف

های ، قابليتهادانشگاهزمان به دو بعد اقتصادی و اجتماعی رسالت سوم با توجه هم مند پژوهش ونظام

با الگوی دانشگاه  نسل سوم تفاوت اصلی الگوی دانشگاه .این دانشگاه از ادبيات پژوهش استخراج شد

اطالعات مورد  .است عالوه بر بعد اقتصادی هاکارآفرین، توجه به بعد اجتماعی رسالت سوم دانشگاه

 برایو  آوریتحليل محتوای کيفی جمعمند ادبيات، به کمک نظام ةمطالع نياز این پژوهش با استفاده از

ای اسکوپوسبه عنوان یکی از از پایگاه دادهافزار مکس کيو دی ای استفاده شد. انجام تحليل محتوا از نرم

و با توجه به ميزان ارتباط  های مورد نياز استفاده شدای برتر جهت استخراج پژوهشدو پایگاه داده

نظرات گروه  با توجه به انتها در. بررسی شدندپژوهش  150ها با موضوع مورد بررسی، تعداد پژوهش

نتایج این پژوهش،  .گردیدتقسيم بندی یک بعد وبيستدانشگاه نسل سوم در  هایقابليت، کانونی

شده در راستای دستيابی به دانشگاه نسل سوم فراهم آورده های انجامارزیابی فعاليت برایچارچوبی را 

گذاران و مدیران دانشگاهی، مسير دستيابی به دانشگاه توسط سياست شدههای معرفیقابليت به توجهو 

رسالت اقتصادی و  ةاهداف مورد نظر در زمين دستيابی بهبه این طریق  و کردههموارتر را نسل سوم 

 .یابدمیسرعت بيشتری تحقق ها با دانشگاهاجتماعی 

 .مندنظام ة، مطالعهاقابليتدانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین، دانشگاه پایدار،  کليدي: هايهواژ

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   دانشجوی دکتری مدیریت سيستم ها دانشگاه شيراز 

 mojde.neamatollahi@gmail.com 
*   )دانشيار گروه مدیریت دانشگاه شيراز )نویسندة مسئول 

  ranaei@shirazu.ac.ir 
 دانشيار گروه مدیریت دانشگاه شيراز 

   mslmaml@gmail.com 
 ریزی آموزشی دانشگاه شيراز استادیار گروه مدیریت و برنامه 

  salimi@shirazu.ac.ir 

 

 31/4/98تاريخ پذيرش :                        23/4/98تاريخ دريافت مقاله نهايی:                    5/12/97تاريخ دريافت مقاله: 

mailto:salimi@shirazu.ac.ir


 1398بهار و تابستان ، اول شمارة ، یازدهم ةدور آموزش و یادگیری،مطالعات  ةمجل  184  

 مقدمه
هشگران وپژ ،دیگر سخنها رویکردهای متفاوتی وجود دارد. به بندی دانشگاهطبقه برای

 ةبر اساس نحو بندیطبقهاند. ها نمودهبندی دانشگاههای متفاوتی اقدام به دستهمختلف از جنبه

بر اساس رسالت دانشگاه از  بندیطبقهحکمرانی و  ةبر اساس نحو بندیطبقهپذیرش دانشجو، 

 است. پژوهشگرانشده توسط های ارائهبندیجمله طبقه

که بر  یمأموریتبر مبنای  پژوهشگراندانشگاه،  مأموریتبندی بر اساس رسالت و در طبقه

ها نسبت به شوند که هر نسل از دانشگاهها متصور میهایی برای آنعهده دانشگاه است، نسل

که  کردتوان به طور خالصه بيان دار است. میبيشتری را عهده مأموریتنسل قبلی خود 

اما امروزه با توجه  ؛تیا رسالت دانشگاه در گذشته شامل آموزش و پژوهش بوده اس مأموریت

های پيشين اضافه شده به تغييراتی که در محيط جهانی روی داده، رسالت سومی نيز به رسالت

(. در 28: 2005اقتصادی و اجتماعی جامعه است )اتزکوئيتز،  ةکه همان مشارکت در توسع

واحد در  ها، دانشگاه کارآفرین با دانشگاه نسل سوم به عنوان یک الگویتعدادی از پژوهش

های زیادی که این دو الگو در عين شباهت زیاد دارای تفاوت در صورتی ؛اندنظر گرفته شده

هایی که این شباهت رغمعلیکنند که ( بيان می2012) 1نيز هستند. در این زمينه کایرو و ماتيال

دیگر به ه جای یکب دوجود دارد که نبای هاآن بينهای بنيادینی نيز دو الگو با هم دارند، تفاوت

است و به نحوی  ومهای دستيابی به دانشگاه نسل سیکی از گام ،کارآفرینی؛ کار برده شوند

دستيابی به دانشگاه نسل سوم دانست. در دانشگاه  به سویتوان دانشگاه کارآفرین را گامی می

  ل مربوط بهئاقتصادی، مسا ةعالوه بر انجام کارآفرینی و کمک به توسع ،نسل سوم

 دیگر گيرد. بهنظر قرار می درل مربوط به بهبود وضعيت اجتماعی نيز ئزیست و مسا محيط

هایی تبدیل حلدر دانشگاه نسل سوم، دانشگاه باید قادر باشد دانش موجود را به راه سخن،

و هم از مشکالت اجتماعی مانند تبعيض  بخشدمحيطی را بهبود کند که هم وضعيت زیست

 توان دانشگاه نسل سوم را به می ،بنابراین ؛بکاهد یچنين نژادی، نابرابری و مواردی

 های سنتی به نيازهای اقتصادی و اجتماعی که نسبت به دانشگاهنمود دانشگاهی   

پاسخ به تغييرات و  ایرهایی که بحلیکی از راه (.2014، 2گوتر است )پينهيرو و استنساکرپاسخ

شده، حرکت  ارائه پژوهشگرانتوسط  هاروی دانشگاهپيش های جدیدِو چالش انطباق با شرایط

( بيان نمود، دانشگاه 1: 2016) 3زاگنيدبه نحوی که گ ؛به سمت الگوی دانشگاه نسل سوم است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Kyrö and Mattila 
2 Pinheiro and Stensaker 
3 Gagnidze 
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تواند ها میهآميز است و گسترش این دانشگابرای محيط امروزی بسيار موفقيت ومنسل س

در همين  .شودموجب بهبود نوآوری در سطح ملی و در نتيجه بهبود شرایط اقتصادی کشور 

اند که حرکت به سمت دانشگاه نسل سه را های بسياری انجام شدهپژوهش ،راستا

اند ناپذیر دانسته و اقدام به برشماری مزایای ناشی از این الگوی دانشگاهی نمودهاجتناب

، 4بارنت؛ 2000، 3؛ شاتوک1995، 2؛ مور1989، 1انگلند، النگ و لوپرزسویيتمن، دارلينگ)

، 7؛ گریناوی و هاینز2001، 6تراولرو  بيچر ؛2000، 5، وبستر، گبهاردت و ترااتزکوئيتز؛2000

؛ ویال و 2005، 10؛ویليامز و کيتيو2004، 9چيانگ؛ 2004کالرک،  ؛2003، 8؛ چارلز2003

؛ 2007، 15؛ بریجمن2007، 14موسس؛ 2007، 13اسميت؛ 2007 ،12سنگز؛ 2005، 11اتزکوئيتز

؛ 2009، 19سریو  تميتلستاد ؛ 2008، 18آرمبراستر؛2008، 17آربو و بنوورث؛ 16،2007ورتس

جهرمی و پورکریمی، ؛ پژوهش1390؛ آراسته و جاهد، 2015، 20آليرنيکو پلوتا  آليرنيک

1393.) 

 ةجدید حوز شرایطها و چالشو انطباق با  دادهرخ گویی به تغييراتِپاسخ رایدر ایران نيز ب

گویی به این پاسخ برایهایی به موضوع دانشگاه نسل سوم توجه شده و تالش آموزش عالی،

 ةارم توسعهچ ةقانون برنام 21و  48به استناد مواد  نمونه،برای است.  انجام شدهموضوع 

شده است  تأکيد یکارآفرین ةتوسعو فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، که بر  اقتصادی، اجتماعی

آموختگان دانشگاه، افزایش کارآمدی دانشجویان و دانش رایکارآفرینی ب ةو در جهت اشاع

 که به صورت اختصار کاراد ناميده های کشوردانشگاه درکارآفرینی  ةطرح توسع ةنامينیآ

نامه طرح توسعه ين یآ) شدهای کشور به اجرا گذاشته دانشگاه همةشود، تدوین و در می

  (.1385، های کشورکارآفرینی در دانشگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Darling, England, Lang & Lopers-Sweetman 
2 Moore 
3 Shattock 
4 Barnett 
5 Etzkowitz, Webster, Gebhardt & Terra 
6 Becher & Trowler 
7 Greenaway & Haynes 
8 Charles 
9 Chiang 
10 Williams& Kitaev 
11 Viale & Etzkowitz 
12 Senges 
13 Smith  
14 Moses 
15 Bridgman 
16 Weerts 
17 Arbo & Benneworth 
18 Armbruster 
19 Mittelstädt & Cerri 
20 Olearnik & Pluta-Olearnik 
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رسد به نظر می، و لزوم حرکت به سمت نسل سوم دانشگاهی شدهیادبا توجه به موارد 

 برایدارد تا بتوان  هاییقابليتکه دانشگاه نسل سوم چيست و چه  کردمشخص ابتدا باید 

ذکر این نکته ضروری است که بسياری  ،البته داد.های الزم را انجام ریزیدستيابی به آن برنامه

اجتماعی را رسالت جدید دانشگاه  ةاقتصادی و هم توسع ةهم رسالت توسع پژوهشگراناز 

دیگر را نادیده  ةجنب ،بر یک جنبه تمرکز کرده فقطهای انجام شده بيشتر اما پژوهش ؛انددانسته

؛ 2016؛ (2008)،2گوئنتر و واگنر ؛(2016)،1يتزاتزکوئ نویسندگانی همچون ،اند. برای مثالگرفته

، 5ارستی و همکارانو  (2018)، 4، هولسينک و بلویس؛ دالمارکو(2016)، 3و همکاران بيکسه

دانشگاه کارآفرین را مفهوم  ،اقتصادی تمرکز کرده و در همين راستا ةبر رسالت توسع (2018)

 ؛(2007)، 7؛ لوکمن و گالویک(2006)، 6کمپ دیگری مثل پژوهشگراناند و پيشنهاد داده

؛ (2013)، 11؛ کاراتزوگلو(2013)،10؛ کاردوس(2010)، 9؛ لوزانو(2009)، 8کواوبی و همکاران

، 14، ووریسالو و سماليستو؛ هولم(2014) ،13و نگوین وفا؛ ه(2015)، 12، جنسن و تپسرفيشر

(b2015) بر رسالت اجتماعی،  تأکيدبا  (2016)، 16و تيندائون پرماتاساری و (2015)، 15وپاسگ؛

به نظر اند. محيطی توسط دانشگاه گذاشتههای اجتماعی و زیستتمرکز خود را بر حل چالش

به  باید بتواند و پژوهشی خود، یهای آموزشمأموریتعالوه بر دانشگاه نسل سوم  رسدمی

، 17گوویا ، مارتينز و)آمارال نيز تحقق بخشدرا  رسالت اقتصادی و اجتماعیزمان طور هم

، هورست کالگر؛ 2014، 19، ارستی و ایگرتوامارکرکياگا؛ 2011، 18، گوئررو و اربانوکربی؛ 2011

؛ 2017، 2016؛ اتزکوئيتر، 2016، 21، کلوفستن و راسموسنبينکویسکا؛ 2015، 20و هوستد

 و 2017، 1، الردو، کوزو و تریکواترینی؛ لومباردی2017، 22، نتو، باروس و جونيورگومز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Etzkowitz 
2 Guenther & Wagner 
3 Bikse et al 
4 Dalmarco, Hulsink & Blois 
5 Errasti, Bezanilla, García-Olalla, Auzmendi & Paños 
6 Kamp 
7 Lukman and Glavič 
8 Kawabe  
9 Lozano 
10 Kardos 
11 Karatzoglou 
12 Fischer, Jenssen & Tappeser 
13 Hauff and Nguyen 
14 Holm, Vuorisalo & Sammalisto 
15 Pascu 
16 Permatasari and Tindaon 
17 Amaral, Martins & Gouveia 
18 Kirby, Guerrero & Urbano 
19 Markuerkiaga, Errasti & Igartua 
20 Callagher, Horst & Husted 
21 Bienkowska, Klofsten & Rasmussen 
22 Gomes, Neto, Baros & Junior 
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اقتصادی و اجتماعی  ةدو جنب. به همين دليل در این پژوهش، هر (2018، 2براردینو و کرسیدی

های پژوهش است و در مطمح نظر قرار گرفتهشگاه نسل سوم ندا مأموریتبه عنوان سومين 

های یک دانشگاه نسل سوم، در رابطه با قابليت .شده استبررسی  حوزهمربوط به هر دو 

این به ها به صورت پراکنده اما تعدادی از پژوهش ؛انجام نشده استپژوهش جامع و کاملی 

های دانشگاه و تعدادی نيز به معرفی قابليت اندکردهاشاره  در متن پژوهش خود  هاقابليت

اجتماعی در  ةمبحث دانشگاه سبز و انجام رسالت توسع به اند که باز همنمودهاقدام کارآفرین 

هایی اصلی این پژوهش این است که چه قابليت سؤال ،همين اساسبر  .توجه نشده استها آن

 ها در جا که این قابليتاز آن  .دستيابی به یک دانشگاه نسل سوم مورد نياز است برای

در اکثر مواقع به این  ،های مختلف به صورت پراکنده معرفی شده است و همچنينپژوهش

ها ست که با استفاده از تحليل محتوا این قابليتها به صورت شفاف اشاره نشده، نياز اقابليت

 ود.ششده استخراج های انجاماز محتوای پژوهش

 پژوهش روش
زیرا با استفاده از  ؛گيردهای توصيفی قرار میپژوهش ةاز نظر هدف در زمر ،این پژوهش

است.  های دانشگاه نسل سومقابليتمند و تحليل محتوای کيفی به دنبال توصيف نظام ةمطالع

ی و نظرات خبرگان استفاده شده است، اکتابخانهجا که از مطالعات از آن ،هااز نظر ماهيت داده

 ةعجا که از مطالاز آن ،هاپژوهش حاضر رویکردی کيفی دارد و به لحاظ روش گردآوری داده

، روش ودشیمها استفاده قابليتها و استخراج داده برایمند پيشينه و روش تحليل محتوا نظام

 رفته توصيفی است.کارهب

دانشگاه نسل سوم است، از  هایقابليتیافتن  ،که هدف از انجام این پژوهشبا توجه به این

توسط اوکولی و  که الگوییبر مبنای . در این پژوهش شده استاستفاده  3مند ادبياتمرور نظام

 ةدر زمين مند ادبياتانجام بررسی نظام برایزیر  ةمرحلهشت  ،شده استارائه  (2010) 4شبرم

نسبت به  آنخر بودن أعلت انتخاب این الگو مت .شده استهای دانشگاه نسل سوم طی قابليت

 )بوئل و  شونداستفاده میدیگر الگوهایی است که در موضوعات علوم اجتماعی 

 پژوهشگراناین الگو توسط تعداد زیادی از  سو، از دیگر ؛(163: 2015، 5کگمانوویچ-سزس

استفاده و تأیيد شده ( 2014) 1زینوميدايو و اک(، پاپاميس2014) 6همانند البليوی و همکاران

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

جا که گام اول در تحليل محتوا، مشخص از آن: هدف انجام بررسی کردنشخص م .1

دانشگاه نسل  2یهاقابليتشناسایی هدف انجام بررسی است، در ابتدا هدف پژوهش که  کردن

 سوم است، مشخص شده است.

قواعد انجام بررسی باید  ،در گام دوم تحليل محتوا: قواعد بررسی کردنمشخص  .2

مشخص شود. قواعد انجام بررسی در این پژوهش شامل انتخاب پایگاه داده و قواعد انجام 

ای به عنوان یکی از دو پایگاه داده 3ای اسکوپوسدر این پژوهش از پایگاه دادهبررسی است. 

 4یماو اوپنهوریسفاده شده است. مطابق پژوهش نهای مورد نياز استاستخراج پژوهش برایبرتر 

و گوگل  6، اليومينا5ای شبکه علماسکوپوس نسبت به سه پایگاه دادهای پایگاه داده(، 2007)

تواند به عنوان یمای داده یها گاهیپا نیا انيپوشش از م نیبهتربه علت داشتن  7اسکوالر

 یعلوم اجتماع هایپژوهش بررسی یبرا یبه عنوان ابزار این سه پایگاه یبرا ینیگزیجا

 استفاده شود.

در ابتدا بر اساس های مرتبط با هدف پژوهش، یافتن پژوهش رایب: وجوجستانجام  .3

 های ایشانو پژوهش دانشگاه نسل سوم شناسایی ةپراستناد در زمين پژوهشگراناوليه،  ةمطالع

خبرگان  ها و استفاده از نظرهای کليدی نيز بر اساس همين پژوهشواژه شده است؛بررسی 

، 8از دانشگاه نسل سوم اندعبارت وجوجستی کليدی مورد استفاده در هاژه. واشدشناسایی 

. محدودیت زمانی 12و دانشگاه نوآور 11، دانشگاه پایدار10، دانشگاه کارآفرین9هارسالت دانشگاه

استفاده  هاهای مربوط به این کليدواژهتمام پژوهش از در نظر گرفته نشد و وجوجستبرای 

 ها یافت شد.پژوهش مربوط به این کليدواژه 1892تعداد شد. 

بر های مرتبط با هدف پژوهش، پس از انجام بررسی و یافتن پژوهش: غربال اوليه .4

بر  پژوهش 259و تعداد  های نامرتبط حذفها، پژوهشاین پژوهش ةاساس مرور سریع چکيد

 .شدندبررسی بيشتر انتخاب  برایاساس ارتباط با موضوع 

                                                                                                                   
1 Papamitsiou & Economides 
2 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 
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به دقت  ،قبل ةمرحل پژوهش منتخبِ 259: در این گام، هاارزیابی کيفی پژوهش .5

های دانشگاه نسل سوم اشاره شده ها به یکی از قابليتهایی که در آنپژوهش و واکاوی شدند

های قابليتشناسایی  برایپژوهش  150در نهایت  برای بررسی بيشتر انتخاب گردید. ،بود

 دانشگاه نسل سوم انتخاب شدند. 

 1مکس کيو دی ای افزارنرم: با استفاده از تحليل محتوای کيفی و هااستخراج داده .6

اطالعات مربوط به دقت بررسی شده،  قبل ةپژوهش منتخب در مرحل 150، محتوای 11 ةنسخ

باال بردن  رایمحتوا بجا که در تحليل . از آنشودمیدانشگاه نسل سوم استخراج  هایقابليتبه 

ار استفاده شود، در این پژوهش نيز به منظور باال بردن اعتبار ذاز حداقل دو کدگ داعتبار بای

 .گرددمیها، از دو کدگذار استفاده داده

بندی شده و های مربوط دستهآمده در گروهدستهای بهقابليتها: تحليل دادهوتجزیه .7

این پژوهش را  گروه کانونیِ .شودمیبررسی و واکاوی  بندی، این دستهگروه کانونیتوسط 

گروه  ةانداز ند.شدبرفی انتخاب که با روش گلوله انددادهخبرگان دانشگاه نسل سوم تشکيل 

گيری ادامه نمونه ،تا زمان دستيابی به کفایت نظری سخن، دیگر به ؛استتابع کفایت نظری 

از دانشگاه و دو نفر  انادتاز اسنفر  ، ششژوهش. خبرگان گروه کانونی در این پیابدمی

 .هستنداند، سل سوم انجام دادههایی در رابطه با دانشگاه ندکتری که پژوهش ةدور دانشجویان

 از تحليل محتوا را بر عهده دارد. آمدهدستبههای بندی دادهدسته ةگروه کانونی وظيف

 ارائه شد. آمدهدستبههای بندیدسته: گزارش نهایی با توجه به گزارش نهایی ةارائ .8

 هاي پژوهشيافته
نویسندگان،  ةشده، نقشهای استفادههای توصيفی پژوهشقابليتدر ابتدا به منظور معرفی 

گردد. ارائه می ،اندنویسندگان پراستناد و کشورهایی که بيشترین پژوهش را در این زمينه داشته

کشورهایی که ، 1. شکل اندترسيم شده 2افزار وی او اس ویورها با استفاده از نرماین نقشه

و تعداد مقاالت کارشده  فعال پژوهشگران 2شکل  واند در این زمينه داشته را بيشترین پژوهش

 .داده استنشان  راتوسط آنان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 MAXQDA 
2 VOSviewer 
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 اند: کشورهايی که در اين زمينه فعاليت کرده1شکل 

 
 و تعداد مقاالت کارشده توسط آنان پژوهشگران: 2شکل

 

دانشگاه نسل سوم  ةها در زمينمشخص است، بيشترین پژوهش 1گونه که در شکل همان

که این  هستند پرتغالو سومين کشور  روسيهدومين کشور  ؛مربوط به کشور انگلستان است
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 ،2شکل در  شده توسط آن کشور نشان داده شده است.موضوع با بزرگتر بودن حجم اشغال

اطراف  است و حجم آمده ،انددانشگاه نسل سوم پژوهش منتشر نموده ةنویسندگانی که در زمين

 نمونه، است. برای اوهای انجام شده توسط بيانگر بيشتر بودن تعداد پژوهش ،هر نویسنده

نتایج  ،در ادامه اند.پژوهش در این زمينه انجام داده پنجاتزکوئيتز  پژوهش و هفت گوئررو

 .اشاره شده است پژوهشگرانو به تعدادی از  شده ارائههای استخراجتحليل محتوا و قابليت

 محورمديران نوآور، کارآفرين و جامعه ةجذب و توسع

های مربوط به دانشگاه نسل سوم به آن اشاره شده هایی که در پژوهشیکی از قابليت

 ند ازارهبری دانشگاه عبارت ةدر حوز تأکيدهای مورد است، موضوع رهبری است. ویژگی

وقت ای و تمامتعهد مدیران به موضوعات کارآفرینی و پایداری، کارآفرین بودن مدیران، حرفه

ای از نتایج تحليل ، خالصه1 گرایی. جدولبخشی و تحولویژگی الهاموجود و  انبودن مدیر

 دهد.محتوا در رابطه با رهبری در دانشگاه نسل سوم را نشان می

 

 نتايج تحليل محتوا، رهبري در دانشگاه نسل سوم: 1جدول

 پژوهشگران ویژگی

های تعهد مدیران به فعاليت

  پایداری مسائلکارآفرینی و 

دوميتراسکو و  ؛2014، 3ویليامز و کلو ؛2018، 2، شاهجهان و افسرشاه ؛2017، 1ماسکارنهاس

و هولم و  2015، 7راموس و همکاران؛ 2015، 6؛ صالحا2000، 5؛  وینن2015، 4سيودین

 2015همکاران، ب

 2011، 10و برگرن 2008، 9برامول و ولف ؛2014ویليامز و کلو،  ؛2009، 8، گی و مونری گرابخش و تحولالهام

  2008برامول و ولف،  و 2014ویليامز و کلو،  ؛2018شاه و همکاران،  ؛2009ری و همکاران،  رهبری کارآفرین

و  2010، ب13؛ استير و ليند2014،  12درسيجدهسم و ون2016، 11باکن، دیوی و روسانو ایرهبری حرفه

    2009ویسما، 

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Mascarenhas 
2 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 

https://scholar.google.com/citations?user=NcW5-SYAAAAJ&hl=en&oi=sra
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 ان متعددنفعذيبرقراي ارتباط استراتژيک با 

معتقدند  پژوهشگرانان در دانشگاه نسل سوم یکی از موضوعاتی است که نفعذیارتباط با 

دانشگاه سنتی داشته باشد. موضوعات متفاوتی در این زمينه مطرح  با داریمعنیتفاوت  دبای

ارتباط با ارتباط با صنعت، ، ارتباط با دولت، اننفعذیارتباط گسترده با  شده است از جمله:

، نتایج حاصل از 2در جدول  ان.نفعذیالمللی و همکاری استراتژیک با ارتباط بين، جامعه

 ان در دانشگاه نسل سوم نشان داده شده است.فعنذیتحليل محتوا در رابطه با 

 ان در دانشگاه نسل سومنفعذينتايج تحليل محتوا، ارتباط با  :2جدول 

 پژوهشگران ویژگی

ارتباط با 

 دولت

، 6ليو؛ 2010، 5لم، 4ماویکيانی ؛2011، 3دسته و پرکمن ؛2014، 2کویل ؛2014، 1 و همکاران آلبولسکو

ریویزو و  ؛2017، 10رتن؛ 2013، 9موک ؛2005، 8مير ؛2008، 7و همکاران مارتينلی؛ 2012

، هو و ونگ؛ 2015، 13سالم زاده و همکاران؛ 2017، 12و همکاران رودنکو ؛2010، 11ناپوليتانو

 2017، 15واین و جونزو   2007، 14سينگ

ارتباط با 

 صنعت

؛ 2016، 19پيکالوگا؛ سزارونی و 2016، 18کارایانيس و همکاران ؛2018، 17بودیلدینا؛ 2016، 16براون

، 22سوتپنيوانگ و پنگازم2017، 21و همکاران مرزوچی ؛2017، 20و همکاران کرز ؛2014کویل، 

 2017، 23سکوندو ؛2014

ارتباط با 

 جامعه

، 27ریویزو و کورتی؛ 2018، 26همکارانو رینالدی  ؛2009، 25و همکاران پالسون ؛2016، 24آکوی

 ؛2018، 2؛فيچتر و تيمان2007، 1 و همکاران آدومسنت ؛2017، 28روبنز و همکاران ؛2008

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Albulescu, Litra and Neagu 
2 Coyle 
3 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 
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 2016، 4شيل و همکاران؛ 2014، 3و همکاران  ساليمووا

ارتباط 

 المللیبين

دالمارکو و همکاران،  ؛2014کویل،  ؛2018بودیلدینا، ؛ 2014اتزکوئيتر،  ؛2016بيکسه و همکاران، 

ویليامز و کلو،  ؛2017رشتنيکوا،  ؛2008مارتينلی و همکاران،   ؛2016گوئررو و همکاران،  ؛2018

2014 

 

 هاي دانشگاه نسل سومانداز و استراتژيچشم ةتوسع

انتخاب استراتژی، هر دانشگاه بر مبنای مقتضيات محيطی خود، راهبردهای  فراینددر 

های نسل گذارد. برخی از راهبردهای عمومی که در دانشگاهخاصی را برگزیده و به اجرا می

گذاری در دانش و سرمایه، کارآفرینی ةتوسع از اندعبارت، شودمی تأکيدها توجه و به آن سوم

پایدار.  ةتوسعو سازی دانشگاه المللیبين، انتقال و انتشار دانش به جامعه، سازی آنتجاری

 دهد.را نشان می قابليت، نتایج تحليل محتوا در رابطه با این 3جدول 

 نتايج تحليل محتوا، استراتژي دانشگاه نسل سوم :3جدول

 پژوهشگران ویژگی

 ةتوسع

 کارآفرینی

ریویزو و کورتی،  و 2016ریز،  ؛2018بودیلدینا ،  ؛2016بيکسه و همکاران،  ؛ 2014، 5اودراس

2008 

سازی تجاری

 دانش

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

و ؛ 2014مارکرکياگا و همکاران، ؛ 2010؛ لم، 2014 ماوی،کيانی ؛2008گوئنتر و واگنر، ؛ 2016

 ؛2007، 9وسترگارد و 2013، 8لو و مولوی؛ 2016، 7چانگ و همکاران ؛2014، 6ریلن

ویليامز و  ؛2014ویليامز و کلو، ؛ 2014سوتپنيوانگ و پنگازم ،  ؛2016، 10گاوس و ریت انتقال دانش

و یلينينپا،  2016، 11، دونينا و مولیمينوال  ؛2012ليو ، ؛ 2014اوی، مکيانی؛ 2015همکاران، 

2013 

  2017، 12مدیچی و گبادموسی و  2016مينوال و همکاران، ؛ 2014مارکرکياگا و همکاران،  سازیالمللیبين

                                                                                                                   
1 Adomssent, Godemann and Michelsen 
2 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 
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 پایدار ةتوسع

 

، 4؛ بری2015، 3آمریناو ایمانسوری ؛2007، 2و هانسن آگاموتو ؛2017، 1آدنيران و همکاران

؛ 2009، 8؛ فررباالس و همکاران2006، 7؛ کونسيکاو2013، 6؛ دیسترهفت2011، 5؛ برت2007

، 13شریبرگ ؛2013، 12سدالسک؛ 2017، 11؛ رینسکا و کوزمينسکا2013، 10رائو ؛2015، 9حسين

، 17؛ واس، وربروگن و وریت2009، 16ویدیکن ؛2016، 15سونتی؛ 2010، 14وپک؛ اسک2002

 2015، 18و زو 2010

 

 محورمنابع انسانی نوآور، کارآفرين و جامعه ةجذب و توسع

های متفاوتی دستيابی به یک دانشگاه نسل سوم نياز است که منابع انسانی نيز ویژگی برای

افرادی  دمنابع انسانی در دانشگاه نسل سوم بایهای سنتی داشته باشند. نسبت به دانشگاه

تيمی،  ة، روحيدرونی زشيانگپایداری متعهد باشند.  مسائلکارآفرین بوده و نسبت به 

های انسانی های سرمایهطلبی، ابتکار و خالقيت از جمله ویژگیپذیری، توفيقمسئوليت

های منابع انسانی: هنگام استخدام، فرایندد. در رابطه با نآیهای نسل سوم به شمار میدانشگاه

های منابع انسانی در دانشگاه نسل سوم توجه نموده و توسعه و نگهداری، بایستی به تفاوت

این  4در جدول  ها و اقدامات الزم را متناسب با نيازهای دانشگاه نسل سوم انجام داد.فعاليت

 .نداموارد بيان شده

 انسانینتايج تحليل محتوا، منابع : 4جدول

 پژوهشگران ویژگی

منابع انسانی 

کارآفرین و متعهد 

 به پایداری

 ؛2018؛ اراستی و همکاران، 2018؛ بودیلدینا ، 2008؛ برامول و ولف، 2016بيکسه و همکاران، 

؛ 2009ری و همکاران، ؛ 2014ماوی، ؛ کيانی2012گوئررو و اربانو،  ؛2011فارینگتون و اسماعيلی ، 

 2008ریویزو و کورتی، و  2016ریز، 

های منابع فرایند

 انسانی

 ؛2014؛ ویليامز و کلو، 2011نيلز و ورلی، ؛ 2014مارکرکياگا و همکاران،  ؛2016بينکوسکا و همکاران ، 

 2018شاه و همکاران،  و 2018بودیلدینا ،  ؛2017روبنز و همکاران ، ؛ 2016ریز،  ؛2017رتن، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Adeniran, Nubi and Adelopo 
2 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 
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 نوين اطالعاتی و ارتباطیهاي گسترده از فناوري ۀاستفاد

توان همانند یک دانشگاه این است که در دانشگاه نسل سوم نمی ،موضوعی که روشن است

 برایو استفاده از ابزارهای نوین یکی از مواردی است که  کردسنتی اطالعات را مدیریت 

های ه، سيستمهای دادیافتگی پایگاه. توسعهشودبه آن توجه  ددستيابی به دانشگاه نسل سوم بای

که امکان  هستندهایی از جمله زیرساخت ،های پشتيبان تصميماطالعات مدیریت و سيستم

 5آورد. در جدول های نسل سوم را فراهم میهای اطالعاتی دانشگاهاز سرمایه مؤثرگيری بهره

 است. مدهاند آی که به این قابليت اشاره کردهپژوهشگرانای از خالصه

 هاي اطالعاتی و ارتباطینتايج تحليل محتوا، فناوري : 5جدول

 پژوهشگران ویژگی

استفاده از 

های سيستم

یکپارچه مدیریتی 

های نوین و سيستم

 اطالعاتی

سوتپنيوانگ و  ؛2018شاه و همکاران،  ؛2015؛ ویليامز و همکاران، 2009ویسما، ؛ 2017واین و جونز، 

بودانکوا و ؛ 2013؛  لو و مولوی، 2008؛  گوئنتر و واگنر، 2017کرز و همکاران،  ؛2014پنگازم ، 

کوابوی و  ؛2013کاراتزوگلو، ؛ 2007؛ آگاموتو و هانسن، 2017آدنيران و همکاران،   ؛2012چرنایا، 

؛  سونتی، 2016، ؛ شيل و همکاران2014، 1؛ مورگامنویو2007؛ لوکمن و گالویک، 2009همکاران، 

 2015زو،  و 2016

 استفاده از 

های نوین فناوری

اطالعاتی و 

 ارتباطی

سوتپنيوانگ و  ؛2018شاه و همکاران،  ؛2015؛ ویليامز و همکاران، 2009ویسما، ؛ 2017واین و جونز، 

بودانکوا و چرنایا، ؛ 2013؛ لو و مولوی، 2008؛  گوئنتر و واگنر، 2017کرز و همکاران،  ؛2014پنگازم ، 

کوابوی و همکاران،  ؛2013کاراتزوگلو، ؛ 2007؛ آگاموتو و هانسن، 2017آدنيران و همکاران،  ؛2012

2009  

 

 مديريت منابع مالی پايدار و متنوع

جا که سطح باالیی از وابستگی به یک منبع مالی نه تنها باعث کاهش استقالل دانشگاه از آن

های ممکن است اولویت ،برد )برای مثالبلکه اطمينان به پایداری آن را نيز از بين می ،شودمی

 ؛ی از این دست(مسائلميزان حمایت تغيير کند و  ؛اختصاص بودجه تغيير کند برایدولت 

های متفاوت گذاریهای شخصی به انتخاب سرمایهگذاریگونه که در سرمایههمان ،بنابراین

در کنار  ،درآمد را داشته باشند. به این ترتيب منبع متفاوتی دها نيز بایدانشگاهشویم، توصيه می

های ارزیابی ترین شاخصتنوع منابع مالی دانشگاه نيز یکی از مهم ةنرخ خوداتکایی مالی، درج

ی که به آن اشاره پژوهشگرانای از این قابليت و خالصه 6ها است. در جدول این دانشگاه

 است. دهمآ ،اندکرده
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Murga-Menoyo 
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 : نتايج تحليل محتوا، منابع مالی6جدول 

 پژوهشگران ویژگی

تنوع، پایداری و 

خوداتکایی در 

 منابع مالی

؛ 2016؛ آکوی، 2011؛ برگرن، 2004؛ کالرک، 2018؛ دالمارکو و همکاران، 2014آلبولسکو و همکاران، 

بيکسه و همکاران، ؛ 2016بينکوسکا و همکاران،  ؛2016باکن و همکاران ، ؛ 2010، 1آریکویا و ایلوسانياب

 و 2010؛ اتزکوئيتز و ویال، 2018؛ اراستی و همکاران، 2018؛ بودیلدینا ، 2012؛ بودانکوا و چرنایا، 2016

 2000اتزکوئيتز و همکاران، 

 

 هاي مربوط به دانشگاه نسل سوممديريت ريسک

های جدیدی نيز های جدید، ریسکرسالتآمدن وجودبه دليلدر دانشگاه نسل سوم، به 

سازی همزمان با تجاری ،دارند. برای مثال نياز شود که به توجه و مدیریتمتوجه دانشگاه می

شده ممکن رفتن منابع مالی صرفبينها، ریسک ورشکستگی یا ازنتایج حاصل از پژوهش

های سياسی به ریسک های اجتماعی، ممکن استفعاليت ةیا در زمين ؛است به وجود بياید

های که در ادبيات دانشگاه نسل سوم به آن اشاره یکی از قابليت ،دنبال داشته باشد. بنابراین

 اند،کردهی که به این قابليت اشاره پژوهشگران 7مدیریت ریسک است. در جدول  ،شده است

 به صورت خالصه آورده شده است.

 نتايج تحليل محتوا، مديريت ريسک :7جدول

 پژوهشگران گیویژ

مدیریت 

 ریسک

چانگ و همکاران، ؛ چی2015؛ سزارونی و پيکالوگا، 2015؛ کارایانيس و همکاران، 2015کاالقر و همکاران، 

 2018؛ دالمارکو و همکاران 2011؛ داسته و پرکمن، 2016

 

 هاي دانشگاه نسل سومقابليت کيفيت ارزيابی و تضمين مديريت

به پتانسيل کامل خود  مربوط به دانشگاه نسل سومهای فعاليتکه برای اطمينان از این

گرفته صورتبرسد، باید به طور مرتب نظارت و ارزیابی شوند. نظارت و ارزیابی باید تغييرات 

نظر مقایسه کند و در صورت وجود اختالف  در ةگيری نموده و واقعيت را با برنامرا اندازه

های مربوط به دانشگاه نسل باید شامل تمام فعاليت ،ابیاین ارزی منفی آن را گزارش نماید.

ای از این خالصه 8سوم باشد و هم رسالت اجتماعی و هم اقتصادی را پوشش بدهد. جدول 

 دهد.قابليت ارائه می

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Arikewuyoa and Ilusanyab 
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 نتايج تحليل محتوا، مديريت ارزيابی و تضمين کيفيت :8جدول 

 پژوهشگران ویژگی

ارزیابی 

و 

تضمين 

 کيفيت

؛ مارکرکياگا و 2006؛  کربی، 2011؛ فارینگتون و اسماعيلی ، 2016؛ بيکسه و همکاران، 2016همکاران ، باکن و 

؛ ویليامز 2017؛ سکوندو  و همکاران ، 2015؛ سالم زاده و همکاران، 2017روبنز و همکاران ، ؛ 2014همکاران، 

 2007و لوکمن و گالویک،  2013فت، دیستره؛ 2014و کلو، 

 

 دانش موجود در دانشگاهمديريت 

اند که دانشگاه هایی دانستهمختلف، استقرار مدیریت دانش را یکی از قابليت پژوهشگران

که  را یپژوهشگرانای از خالصه 9رساند. جدول نسل سوم را در رسيدن به اهدافش یاری می

 دهد.نشان می ،اندکردهبه این قابليت اشاره 

 
 مديريت دانشنتايج تحليل محتوا، : 9جدول 

 پژوهشگران ویژگی

مدیریت 

 دانش

سوتپنيوانگ و پنگازم ،  ؛2018شاه و همکاران،  ؛2015؛ ویليامز و همکاران، 2009ویسما، ؛ 2017واین و جونز، 

و  آدنيران  2012بودانکوا و چرنایا، ؛ 2013؛  لو و مولوی، 2008؛  گوئنتر و واگنر، 2017کرز و همکاران،  ؛2014

 2017و همکاران، 

 

 دستيابی به ساختار پويا

هایی است که در صورت تصميم به حرکت به سمت دانشگاه یکی از ویژگی ،تغيير ساختار

های نسل در دانشگاه تأکيدهای ساختاری مورد ترین ویژگیصورت بگيرد. مهم دنسل سوم بای

به  10در جدول  و ساختار تيمی.ترکيبی ساختار غيربوروکراتيک بودن،  ند از:اسوم عبارت

صورت خالصه نتایج حاصل از تحليل محتوا در رابطه با ساختار دانشگاه نسل سوم نشان داده 

 شده است.

 نتايج تحليل محتوا، ساختار دانشگاه نسل سوم :10جدول

 پژوهشگران ويژگی

 کيربوروکراتيغ
؛ استير و 2014سوتپنيوانگ و پنگازم،  ؛2015همکاران، ؛سالم زاده و 2016؛ ریز، 2011کربی و همکاران، 

 2012بودانکوا و چرنایا،  و 2013، 2010اتزکوئيتز، ؛ 2016بيکسه و همکاران، ؛ 2010ليند، 

 ترکيبی
ليو ، ؛ 2014ماوی، کيانی؛ 2014، 2013؛ اتزکوئيتز، 2012؛ بودانکوا و چرنایا، 2011آمارال و همکاران، 

2012 

های تيم

 ایچندرشته
 2009ویسما، و  2013اربانو و گوئررو،  ؛2014سوتپنيوانگ و پنگازم ، ؛ 2016،2017، 2003اتزکوئيتز، 
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 راستاسازي آموزش با الزامات آموزشی دانشگاه نسل سومهم

شود. در دانشگاه نسل سوم، آموزش به صورت متفاوتی نسبت به دانشگاه سنتی دنبال می

عالوه بر انجام وظایف سنتی خود، وظایف  ،شده است که دانشگاهدر رسالت آموزشی بيان 

در تمام سطوح، آموزش به  ش کارآفرینیزآمواز:  اندعبارتجدیدی را نيز باید انجام دهد که 

های تابستانی کارکنان و دانشجویان و نيز آموزش غيررسمی به جامعه از طریق سمينارها، دوره

 .هارشته ةدرنظرگرفتن کارآفرینی به عنوان درس مشترک همهای آموزشی، همچنين و کارگاه

هایی مانند ترکيب تدریس سنتی و روش های جدید در امر آموزش:ها و فناوریکاربرد روش

آنالین، تدریس گروهی، تدریس همراه با کار عملی، آموزش از راه دور، انجام مطالعات 

هستند که هنگام آموزش در دانشگاه  های جدید آموزشیسازی، روشموردی و بازی و شبيه

هم به افراد معمولی  آموزش ةارائالعمر و آموزش مادام طور،استفاده شوند. همين دنسل سوم بای

با محيط زیست و برای محيط مربوط به پایداری: آموزش  مسائلآموزش  و هم افراد نخبه.

، کيفيت محيط زیست، حفاظت از محيط زیست بر حفاظتتمرکز  ،باشد و در این موردزیست 

در بعد اجتماعی،  ،است و همچنينو آموزش برای بازیافت یا استفاده مجدد از منابع 

آزادی  ، عدالت جنسيتی، صلح،برابر اجتماعی بين فرهنگی، حقوق موضوعاتی همچون تعامل

قدرت هایی مثل آموزش داده شود. در این زمينه به مهارتتنوع فرهنگی پذیرش بيان و 

درک متقابل فرهنگی و  ،شمول در ادراک جهان توانایی ،ایرشتهدر کار بين ، تواناییبينیپيش

ظرفيت همدلی، محبت و  ،ریزی و اجرابرنامه توانایی ،های مشارکتیمهارت ،همکاری

و موضوعاتی از این دست اشاره شده  شایستگی و قدرت انگيزش خود و دیگران، همبستگی

تحليل محتوا در رابطه با رسالت آموزشی دانشگاه نسل سوم در جدول نتایج حاصل از  است.

 بيان شده است. 11
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 نتايج تحليل محتوا، رسالت آموزشی دانشگاه نسل سوم :11جدول

 پژوهشگران ویژگی

ش زآمو

در  کارآفرینی

 تمام سطوح

؛ بيکسه 2018همکاران، ؛ اراستی و 2016؛ بينکوسکا و همکاران، 2011؛ برگرن، 2014آلبولسکو و همکاران، 

، 2010، 2003؛ اتزکوئيتز، 2000؛ اتزکوئيتزو همکاران، 2018؛ دالمارکو و همکاران، 2016و همکاران، 

؛ گوئررو و 2016، ؛ گوئررو و همکاران2014؛ گوئررو و همکاران، 2008؛ گانتر و وانگر، 2016، 2014

 2011همکاران، 

 آموزش

 العمر مادام

؛ سکوندو و همکاران، 2008؛ ریویزو و کورتی، 2009؛ ری و همکاران، 2008همکاران، مونتسينوس و 

 2007و لوکمن و گالویک،  2013؛ دیسترهفت، 2009؛  کوابوی و همکاران، 2014، 1؛ ومپا2017

رویکرد جدید 

 آموزشی

؛ 2018و همکاران، ؛ اراستی 2014؛ برونستين و ریلن، 2012، 2؛ بودونکوا و چرنایا2016بيکسه و همکاران، 

و  مونتسينوس و 2017؛ لومباردی و همکاران، 2011؛ کربی و همکاران، 2017، 2016، 2014اتزکوئيتز، 

 2008همکاران، 

 2013و ایليننپا ،  2014؛ سوتپنيوانگ و پنگازم، 2008؛ مونتسينوس و همکاران، 2016بيکسه و همکاران،  آموزش آزاد

آموزش 

موضوعات 

 پایداری

؛ 2015؛ دوميتراسکو و سيودین، 2013؛ دیسترهف، 2006؛ کونسيکاو، 2011؛ برت، 2015آمارال و همکاران، 

 b2015؛ هولم و همکاران، 2014؛ هاوف و نگوین، 2015فيشر و همکاران، 

 

 راستاسازي پژوهش با الزامات پژوهشی دانشگاه نسل سومهم

که دو به طوری ؛است متفاوت سنتیهای دانشگاه با پژوهش نيز در دانشگاه نسل سوم

توسعه و گسترش   ویژگی مهم در رابطه با پژوهش در دانشگاه نسل سوم بيان شده است:

 ةتوسعه اقتصادی و هم در زمين ةهای بنيادی، هم در زمينهای کاربردی در کنار پژوهشپژوهش

ای و ای، فرارشتهرشتههای بينانجام پژوهشو  زیستی و موضوعات اجتماعیموضوعات محيط

 آمدهدر دانشگاه نسل سوم  های پژوهشای از ویژگیخالصه 12در جدول  .های تيمیپژوهش

 است.
 نتايج تحليل محتوا، پژوهش در دانشگاه نسل سوم: 12جدول 

 پژوهشگران ویژگی

های پژوهش

 کاربردی

؛ پالسون و 2017، 2016، 2014؛ اتزکوئيتر، 2012؛ بودانکوا و چرنایا، 2017؛ برگرن، 2014اودراس، 

 2013؛ دیسترهفت، 2013و گوئررو،  ؛ اربانو2013زاده و همکاران، ؛ سالم2017، 3؛ رشتنيکوا2009همکاران، 

 ؛ 2014هاوف و نگوین،  و

های پژوهش

 ایبين رشته

؛ ریویزو 2010؛ ریویزو و ناپوليتانو، 2006؛ کربی، 2017، 2016، 2003؛ اتزکوئيتز، 2014برونستين و ریلن، 

  2014هاوف  و نگوین،  و 2009؛ ویسما، 2015مز و همکاران، ؛ ویليا2008و کورتی، 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Vampa 
2 Bodunkova and Chernaya 
3 Reshetnikova 
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 هاي دانشگاهمديريت نوآوري

کند. دانشگاه را مدیریت می یهادانشگاه نسل سوم هم مروج نوآوری است و هم نوآوری

های دانشگاه نسل سوم است. در های نوآورانه یکی دیگر از قابليتها و ایدهاقدام بر فرصت

 شده است. اشاره ،اندی که به این قابليت اشاره کردهپژوهشگرانبه  13جدول 

 
 : نتايج تحليل محتوا، مديريت نوآوري13جدول 

 پژوهشگران ویژگی

مدیریت 

 نوآوری

آلبولسکو و همکاران، ؛ 2014؛ ویليامز و کلو، 2015؛ ویليامز و همکاران، 2016؛ آکوی، 2013اربانو و گوئررو، 

 2016؛ باکن و همکاران، 2011ان، ؛ آمارال و همکار2017، 2011؛ برگرن، 2014

 

 توليد کاال / خدمات دانشی

سازی کند، آمده را تجاریوجودتواند دانش بههایی که دانشگاه نسل سوم مییکی از روش

که به این قابليت  را یپژوهشگران 14بنيان زایشی و نوپا است. جدول های دانشایجاد شرکت

 دهد.نشان می ،انداشاره کرده

 : نتايج تحليل محتوا، توليد کاال / خدمات دانشی14جدول 

 پژوهشگران ویژگی

توليد کاال/ 

 خدمات دانشی

 ؛2016بيکسه و همکاران،  ؛2016بينکوسکا و همکاران ، ؛ 2017برگرن،؛ 2014آلبولسکو و همکاران ، 

 2016کارایانيس و همکاران ، ؛ 2016براون،  ؛2012چرنایا، بودانکوا و 

 

 هاي معنوي دانشگاهحفاظت از دارايی

نيازمند نگهداشت است و  ،آیدهای فکری که در دانشگاه وجود دارد یا به وجود میدارایی

 ،سازی دانش، استفاده از حقوق مالکيت معنوی است. بنابراینهای تجارییکی از روش

که به  را یپژوهشگران 15دانشگاه نسل سوم نيازمند استقرار نظام مالکيت معنوی است. جدول 

 دهد.نشان می ،انداین قابليت اشاره کرده

 نتايج تحليل محتوا، مديريت مالکيت معنوي :15جدول 

 پژوهشگران ویژگی

 مدیریت مالکيت

 معنوی

 ؛2016بيکسه و همکاران،  ؛2016و همکاران ،  بينکوسکا؛ 2017برگرن،؛ 2014آلبولسکو و همکاران ، 

 2016کارایانيس و همکاران ، ؛ 2016براون،  ؛2012بودانکوا و چرنایا، 

 

 المللیفعاليت دانشگاه در سطح بين

شده  توجهبه آن  ها موضوعی است که در ادبيات دانشگاه نسل سومشدن دانشگاهالمللیبين

جهانی،  مأموریتهایی با شدن به دانشگاهالمللی، تبدیلکارگيری دانش بينبر به تأکيد .است
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المللی از خصوصيات استخدام از سراسر جهان، همکاری جهانی با مؤسسات، کار در بازار بين

که به این  را یپژوهشگران 16ها در دوران معاصر دانسته شده است. جدول بارز دانشگاه

 دهد.نشان می ،اندقابليت اشاره کرده
 سازي دانشگاهالمللی: نتايج تحليل محتوا، بين16جدول 

 پژوهشگران ویژگی

 بين

 سازيالمللی

مونتسيوس و  ؛2016مينوال و همکاران،  ؛2017مرزوچی و همکاران، ؛ 2014مارکرکياگا و همکاران، 

رینالدی و  و 2016ریز،  ؛2017رشتنيکوا ،  ؛2017رتن،  ؛2009پالسون و همکاران،  ؛2008همکاران، 

  2018همکاران، 

 

 آفرينی در اقتصاد منطقه و کشورنقش

 ةدر ادبيات پژوهش، دانشگاه نسل سوم دانشگاهی دانسته شده است که بتواند در توسع

که به این  را یپژوهشگران 17وضعيت اقتصادی کشور و منطقه نقش مهمی ایفا نماید. جدول 

 دهد.نشان می ،اندقابليت اشاره کرده

 آفرينی در اقتصاد منطقه و کشور: نتايج تحليل محتوا، نقش17جدول 

 پژوهشگران ویژگی

اقتصادی  ةتوسع

 کشور و منطقه

؛ آریکویا و 2011؛ آمارال و همکاران، 2017، 2011؛ برگرن، 2014؛ آلبولسکو و همکاران، 2016آکوی، 

 2016بيکسه و همکاران، و   2016ن، ؛ باکن و همکارا2014؛ اودراس، 2010ایلوسانياب، 

 

 اجتماعی ةآفرينی در توسعنقش

اجتماعی  ةکند، توسعاقتصادی کمک می ةکه به توسععالوه بر این ،دانشگاه نسل سوم

محيطی مورد توجه دهد. موضوعات زیستهای خود قرار میکشور و منطقه را نيز جزء اولویت

اجتماعی خود را مسئول دانسته و نسبت به  مسائلدانشگاه نسل سوم است و دانشگاه در قبال 

ها را به د که نتایج پژوهشکندر این رابطه دانشگاه باید سعی این مشکالت اهتمام دارد.  حل

های خدمات غيرپولی دانشی به جامعه ارائه دهد و در کميته ؛منتشر نمایدغيردانشگاهی زبان 

که به این موضوع  را یپژوهشگران 18جدول گيری اجتماعی عضویت فعال داشته باشد. تصميم

 دهد.نشان می ،انداشاره کرده
 آفرينی در توسعه اجتماعی: نتايج تحليل محتوا، نقش18جدول 

 پژوهشگران ویژگی

حل مشکالت 

 جامعه

؛ 2016؛ بينکوسکا و همکاران، 2011؛ برگرن، 2010؛ آریکویا و ایلوسانياب، 2011آمارال و همکاران، 

، 2016؛ اتزکوئيتر، 2018؛ اراستی و همکاران، 2018براردینو و کورسی، ؛ دی2015 کلگر و همکاران،

 ؛ 2017

 محيطتوجه به 

  زیست

؛ آمرینا و ایمانسوری، 2015؛ آمارال و همکاران، 2007؛ آگاموتو و هانسن، 2017آدنيران و همکاران، 

2015 
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 مديريت پايدار عمليات داخلی دانشگاه

با طراحی و مدیریت عمليات داخلی، همانند هر فعاليت دیگری در دانشگاه نسل سوم، 

جرای عمليات است. در دانشگاه نسل سوم، هنگام طراحی و ا متفاوت دانشگاه نسل اول و دوم

زیست، توجه به موضوعات اجتماعی و همچنين توجه ن توجه به محيطداخلی، الزاماتی همچو

. بر همين اساس، هنگام خرید مواد اوليه، هنگام شوده باید رعایت اقتصادی منطق ةبه توسع

تمام  ،ای به دانشجویان و به طور کلیخدمات تغذیه ةحمل و نقل دانشجویان، هنگام ارائ

اقتصادی مورد توجه قرار  ةمحيطی، اجتماعی و توسعزیست مسائل دهای دانشگاه، بایعمليات

 دهد.نشان می ،اندکه به این قابليت اشاره کرده را یپژوهشگران 19بگيرد. جدول 

 : نتایج تحليل محتوا، مدیریت پایدار عمليات داخلی دانشگاه19جدول 

 پژوهشگران ویژگی

پایداری  توجه به موضوعات

 در داخل دانشگاه 

؛ آمرینا و 2015؛ آمارال و همکاران، 2007؛ آگاموتو و هانسن، 2017آدنيران و همکاران، 

  2014هاوف و نگوین،  و 2015؛ فيشر و همکاران، 2007؛ بری، 2015ایمانسوری ، 

 وجود فرهنگ کارآفرينی و پايداري

مختلفی از فرهنگ به عنوان یک عامل مهم در دسترسی به یک دانشگاه نسل  پژوهشگران

سازی فرهنگ نهادینه از: اندعبارتهای فرهنگی مورد نظر کنند. مهمترین ویژگیسوم یاد می

: از جمله استادانکارآفرینی در تمام سطوح از جمله در ميان دانشجویان، کارکنان و همچنين 

 های تيمی، مواردی که در فرهنگ کارآفرینی به آن اشاره شده است، انجام فعاليت

ترویج فرهنگ پایداری،  پذیری، توانایی تشخيص فرصت و توانایی نوآوری است.ریسک

نتایج حاصل از تحليل  20در جدول  ط زیست، برابری اجتماعی و جنسيتی.احترام به محي

 محتوا در رابطه با فرهنگ دانشگاه نسل سوم بيان شده است.
 نتايج تحليل محتوا، فرهنگ در دانشگاه نسل سوم :20جدول

 پژوهشگران ویژگی

؛ کلگر، هورست و هوستد، 2018؛ بودیلدینا، 2014؛ برونستين و ریلن، 2016بيکسه و همکاران،  فرهنگ کارآفرینی

 2014ماوی، کيانی و 2003اتزکوئيتز،   ؛2018اراستی و همکاران، ؛ 2014؛ کویل، 2015

 2014، 2و سيلوستر 2016؛ پرماتاساری و تيندائون، 2015، 1گرادزینسکی و پترووا فرهنگ پایداری

 حکمرانی مناسب

حکمرانی در دانشگاه نسل سوم دو ویژگی را در  ةدر حوز پژوهشگراناکثر قریب به اتفاق 

ی نو الگوی حکمرا استقالل دانشگاه. اندکردهرابطه با حکمرانی دانشگاه نسل سوم ذکر 

آموزش، استقالل در  ةگيری، استقالل در نحواستقالل در تصميمی. تشرکبازارمحور و شبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Grudzinskiy and Petrova 
2 Sylvestre 
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دانشجو، استقالل در محتوای آموزش، استقالل در استخدام کارکنان، استقالل در کسب جذب 

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 

الگوی  و ارزشيابی، باید وجود داشته باشد فرایندر تعيين استانداردها و ها و استقالل دپژوهش

های یعنی مجزابودن مدیریت از حاکميت، تشکيل کميته شرکتیحکمرانی بازارمحور و شبه

ن در حکمرانی و تشکيل تخصصی، حق انتخاب مدیران توسط کارکنان، حق عضویت کارکنا

نتایج حاصل از تحليل محتوا در رابطه با حکمرانی در دانشگاه نسل  21در جدول  هيئت مدیره.

 است. آمدهسوم 
 نتايج تحليل محتوا: حکمرانی در دانشگاه نسل سوم :21جدول 

 پژوهشگران ویژگی

؛ 2018؛ شاه و همکاران، 2014؛ مارکرکياگا و همکاران، 2016؛ گوئررو و همکاران، 2016بيکسه و همکاران،  شرکتیشبه

  2014و ویليامز و کلو،  2013اربانو و گوئررو، 

؛ بودیلدینا، 2014؛ برونستين و ریلن، 2010؛ آریکویا و ایلوسانياب، 2017؛ برگرن، 2014آلبولسکو و همکاران،  استقالل

 2017، 2016، 2014، 2013، 2010ز، ؛ اتزکوئيت2018؛ اراستی و همکاران، 2018براردینو و کورسی، دی ؛2018

 2014ماوی، کيانی و

 

قابليت اعتبار معادل روایی درونی، قابليت انتقال معادل روایی  1مطابق نظر لينکلن و گوبا

( 32: 1390ی است )ایمان و نوشادی، های کمّبيرونی و قابليت اعتماد معادل پایایی در پژوهش

در رابطه با  .شودبررسی میکه در این پژوهش هر کدام از این مفاهيم به صورت جداگانه 

قابليت اعتبار در این پژوهش، رعایت الزامات دستيابی به یک قابليت اعتبار مناسب، یعنی 

اند، بررسی تعداد ای اسکوپوس منتشر شدههای معتبر که در پایگاه دادهاستفاده از پژوهش

هيچ بعد  نکردنزیادی پژوهش در این زمينه، انتخاب واحد معنای مناسب یعنی مقاالت، حذف

 يمها موجب شد بتواناستخراج داده رایبندی و همچنين استفاده از مشارکت گروهی بو دسته

اعتماد نيز  يتکه پژوهش از قابليت اعتبار مناسبی برخوردار است. در رابطه با قابل کنيمادعا 

 مطابق با الزامات دستيابی به قابليت اعتماد در یک پژوهش کيفی، در این پژوهش، 

بررسی  فرایندها در طی بندیو تغيير دسته هاقابليتبندی پذیری در بررسی و دستهطافانع

بندی مورد توجه قرار گرفته است و پایبندی کاملی به این مبحث که بررسی موضوع و دسته

 با در رابطه ،در تمام پژوهش لحاظ شده است. در نهایت ،ی تکاملی استفرایندها قابليت

گرچه در یک پژوهش کيفی، نظر نهایی در رابطه با قابليت انتقال یک پژوهش را قابليت انتقال، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1Lincoln & Guba 
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کنند، اما شرح کامل چگونگی انجام پژوهش و چگونگی تنها خوانندگان آن پژوهش اعالم می

در این پژوهش  .را در امر سنجش قابليت انتقال یاری نماید مخاطبتواند ها میگردآوری داده

که سه مفهوم قابليت اطمينان یعنی قابليت این دليلرعایت گردد. به  سعی شده است این مورد

 اعتبار، قابليت اعتماد و قابليت انتقال در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین 

 که این پژوهش دارای قابليت اطمينان مناسبی است. کردتوان ادعا می

 گيريو نتيجه بنديجمع
هدف اصلی این پژوهش شناسایی و های پيشين بيان شد، گونه که در قسمتهمان

اصلی این پژوهش این  سؤال ،و در همين راستا های دانشگاه نسل سوم بوداستخراج قابليت

 رایهای یک دانشگاه نسل سوم چيست و به عبارت دیگر یک دانشگاه ببود که قابليت

 ةمطالع ،به همين منظورهایی داشته باشد. شدن به یک دانشگاه نسل سوم باید چه قابليتتبدیل

پژوهش و تحليل محتوای  150و با بررسی  شداستفاده  وای کيفیمند ادبيات و تحليل محتنظام

 ،کندهایی که دانشگاه نسل سوم را از دیگر الگوهای دانشگاهی متمایز میها، قابليتآن

که یک دانشگاه در  را هاییم قابليتبندی گردید. این ابعاد تمابعد دسته 21در  ،استحراج شده

. مطابق با نظر قاطع دهدپوشش می ،شدن به یک دانشگاه نسل سوم نياز داردمسير تبدیل

بعد  این ویژگی در ؛شرکتی باشدمستقل بوده و شبه دایدانشگاه نسل سوم ب ،پژوهشگران

نسل  شدن به دانشگاهشاید یکی از اولين الزاماتی است که در مسير تبدیل ،حکمرانی دانشگاه

. دانشگاهی که حکمرانی در آن اولين قابليت شناسایی شده است و نظر قرار گيرد درسوم باید 

 ،هایش برخوردار نيستگيریتصميم برایاز استقالل کافی پذیرد و به صورت سنتی انجام می

سازی اهواهد بود به تمام کارکردهای دانشگاه نسل سوم دست یابد و همچنين همرخقادر ن

دیگر عناصر دانشگاه در جهت دستيابی به دانشگاه نسل سوم با مشکالت زیادی همراه خواهد 

از  دمدیران دانشگاه نسل سوم نيز قابليت دیگری است که یک دانشگاه نسل سوم بایبود. بعد 

ل دانشگاه نسل سوم به مدیرانی نياز دارند که نوآور و کارآفرین بوده و ح آن برخوردار باشد.

چنين مدیرانی قادر خواهند بود که  .های خود بدانندمسائل و مشکالت جامعه را از اولویت

افراد تحت مدیریت خود را به صورت مناسبی به سمت دانشگاه نسل سوم هدایت نمایند. 

توانایی برقراری ارتباط استراتژیک با  ،قابليت سومی که از ادبيات پژوهش استخراج شده است

تری را نسبت به دانشگاه سنتی باید ان گستردهنفعذیدانشگاه نسل سوم  .متعدد استان نفعذی

 ،ان نيز به صورت استراتژیک باشد. برای نمونهنفعذیمد نظر قرار دهد و ارتباط با این 

ها مشارکت داده شوند، اطالعات مناسب هر گيریدر تصميم دان دانشگاه نسل سوم باینفعذی

گيری . در جهتشود ارزیابی ان نيزنفعذیقرار گيرد و ميزان رضایتمندی در دسترسش  نفعذی



 205 ...دانشگاه نسل سوم هایتقابلي بر مندنظام یمرور

شده، از جمله راهبردهای معرفی .دانشگاه نيز باید به موضوعات دانشگاه نسل سوم توجه شود

ها کفایت البته ذکر این نکته ضروری است که تنها تدوین استراتژی ؛سازی استالمللیبين

منابع انسانی  ةجذب و توسع .بررسی و ارزیابی شونداید اجرا شده و ها بنکرده و این استراتژی

های دانشگاه نسل سوم است. منابع انسانی یکی دیگر از قابليت محورنوآور، کارآفرین و جامعه

قادر باشند در راستای دستيابی به اهداف دانشگاه فعاليت کنند و این  ددانشگاه نسل سوم بای

الزم است  ،بنابراین د؛های مورد نياز برخوردار باشنافتد که از مهارتامر تنها زمانی اتفاق می

های مدیریت منابع انسانی از جمله جذب، آموزش، پاداش و ارتقا یا تنزل به در تمام فعاليت

 محوری توجه شود. قابليت استفاده از معيارهایی از جمله نوآوری، کارآفرینی و جامعه

های نوین ارتباطی و اطالعاتی نيز به عنوان یکی از الزامات دانشگاه نسل سوم معرفی فناوری

دستيابی به منابع مالی  ،شده است تأکيدقابليت دیگری که در ادبيات پژوهش بر آن شده است. 

دریافتی از دولت، در دانشگاه  ةدانشگاه نسل سوم بر بودج ةتکي ،متعدد است. به عبارت دیگر

دود اعالم شده و دانشگاهی که در مسير تبدیل شدن به یک دانشگاه نسل سوم نسل سوم مر

مدیریت قابليت دستيابی به منابع مالی متعدد و پایدار را دارا باشد.  دبای ،کندحرکت می

دانشگاه نسل سوم،  کيفيت ارزیابی و تضمين مدیریت، های مربوط به دانشگاه نسل سومریسک

هایی است که در صورت عدم نيز از جمله قابليت ساختار پویا دستيابی بهو مدیریت دانش 

 پذیر نخواهد بود.وجودشان دستيابی به دانشگاه نسل سوم امکان

یعنی آموزش و پژوهش نيز نياز است که  ،دو فعاليت بنيادین دانشگاه ،عالوه بر این موارد

های تدریس در دانشگاه نسل سوم استفاده از روش ،انجام شود. برای نمونه متفاوتبه شکلی 

 شده باشد.های ارائهباید از جمله آموزشای نيز رشتههای بيننوین امری الزامی است و آموزش

 های بنيادی مورد توجه قرار گرفته است.های کاربردی نيز همانند پژوهشپژوهش ،همچنين

 های ود را مدیریت نموده، شرکتهای خدانشگاه نسل سوم باید قادر باشد نوآوری

ایجاد  رایها ببنيان ایجاد کرده و از مالکيت معنوی خود محافظت کند و این قابليتدانش

  اقتصادی مد نظر قرار گرفته است.  ةتوانایی کسب منابع مالی و همچنين مشارکت در توسع

کشور  اجتماعی ةتوسعدر  بتواندهایی که ذکر شد، دانشگاه نسل سوم باید عالوه بر قابليت

تمام  ،آفرینی کرده و وظایف اجتماعی خود را انجام دهد و در همين راستاو منطقه نقش

به درستی اجرا ای ترتيب دهد که مسئوليت اجتماعی را عمليات داخلی خود را باید به گونه

آسيب را  ای باشد که کمترینکند. برای نمونه، حمل و نقل در دانشگاه نسل سوم باید به گونه

توان دانشگاه نسل سوم ناميد که فرهنگ دانشگاهی را می ،. در نهایتکندبه محيط زیست وارد 

 کارآفرینی و پایداری در رفتار و نگرش تمام اعضای آن نهادینه شده باشد.
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ی است که رسالت سوم دانشگاه را کمک به پژوهشگراناین پژوهش مطابق با نظر نتایج 

مارکرکياگا و ؛ 2011؛ کربی و همکاران، 2011اقتصادی و اجتماعی )آمارال و همکاران،  ةتوسع

، 2016؛ اتزکوئيتر، 2016؛ بينکویسکا و همکاران، 2015کالگر و همکاران، ؛ 2014همکاران، 

و  2018براردینو و کرسی، دی 2017؛ لومباردی و همکاران، 2017؛ گومز و همکاران، 2017

است که  مطابق یپژوهشگرانبا نظر  هایافته  همچنين دانند؛می( 2018، ارستی و همکاران

معتقدند  ،دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین را دو نوع دانشگاه متفاوت در نظر گرفته

دهد، بلکه های کارآفرینانه انجام میدانشگاه نسل سوم دانشگاهی است که نه تنها فعاليت

های خود، حتی تمام فعاليت گرفته است ونظر  دررا نيز  محيطیوظایف اجتماعی و زیست

محيطی و همچنين بهبود وضعيت های کارآفرینی را در جهت بهبود وضعيت زیستفعاليت

و کایرو و ماتيال،  2016؛ بينقی و همکاران، 2013دهد )ترنچر و همکاران، اجتماعی انجام می

2012.) 

های دانشگاه سوم، این پژوهش مشابه با پژوهشدر رابطه با انجام بعد اقتصادی رسالت 

های کارآفرین است. اما در رابطه با انجام بعد اجتماعی رسالت سوم، این پژوهش، با پژوهش

های بعد اجتماعی دانشگاه نسل سوم را مربوط به دانشگاه کارآفرین متفاوت است و ویژگی

های پيشين که با خالف پژوهشبر  ،همچنين .ا در نظر گرفته استهقابليتهنگام معرفی 

را  دانشگاه کارآفرین هایقابليتموردی یا با استفاده از نظرسنجی خبرگان  ةاستفاده از مطالع

دانشگاه نسل سوم را  هایقابليتمند پژوهش، ، این پژوهش با مطالعه نظاماندشناسایی کرده

 .است کردهاستخراج 

قابليت، مطابق با نظر گروه کانونی  21وم، های مربوط به دانشگاه نسل ساز ميان پژوهش

های هایی دارند که به تفضيل در قسمتاستخراج شد. هر یک از این ابعاد خود زیرمجموعه

گذاران و مدیران با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، به سياستقبلی بيان شدند. 

پيشنهاد  ،دانشگاه نسل سوم هستنددانشگاهی که به دنبال دستيابی به مزایای ناشی از استقرار 

های الزم را انجام ریزیشده از ادبيات پژوهش، برنامههای استخراجد با استفاده از قابليتشومی

داده و راهبردهای متناسب را اتخاذ نمایند تا مسير دستيابی به دانشگاه نسل سوم هموارتر 

یک دانشگاه نسل سوم و بدیهی است در صورت تصميم به حرکت به سمت ایجاد  گردد.

های ، راهبرد، ارزشمأموریتفوق در چشم انداز،  هایقابليتبازآفرینی دانشگاه، اعمال 

های سازمانی، فرهنگ ها و سيستمفرایندسازمانی، ساختار سازمانی، رهبری دانشگاهی، 

 ،نهمچنيهای مدیریتی دانشگاه باید مورد توجه طراحان قرار گيرد. سازمانی و سایر نظام

 ةهای ایران و با توجه به زمينها در دانشگاهاین قابليت، یندهشود در مطالعات آپيشنهاد می
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تا مشخص شود در صورت حرکت به این سمت و سو،  گرددمطالعه و بررسی  فرهنگی ایران

 چه مالحظات فرهنگی و اجتماعی مورد نياز است.  درنظرگرفتنِ

 

 منابع
 الف. فارسی

(. ساختار سازمانی متناسب با دانشگاه 1390علی )جاهد، حسين آراسته، حميدرضا و

نگری، کارآفرینی و صنعت در مجموعه مقاالت اولين همایش مدیریت، آیندهکارآفرین.
 . دانشگاه سنندج. کردستان. آموزش عالی

شده از . بازیابی1385، کارآفرینی در دانشگاههای کشور ةطرح توسع ةنامآئين

http://karafarini.iust.ac.ir/files/karafarini/1391/karad.pdf. 

سال سوم،  .پژوهش. یفيک یمحتوا ليتحل(. 1390ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا )

 .15-44شماره دوم؛ 

(. تحليل نيروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین 1393) پورکریمی، جواد و امينجهرمی، پژوهش

سال یازدهم،  .فصلنامه رشد فناوری.ایو انتقال فناوری دانشگاهی، رویکرد ميان رشته

 .20-14، 41شماره

(. الگوی مناسب ایجاد دانشگاه کارآفرین. 1385مرادی، نرگس )حسن و پورظهير، علیتقی

 .31-40(. 2)18. پژوهی مدیریتآینده

 بررسی(. 1391) نازیال، نياکان الهيجیو زهرا ، قربانی پرویز؛، احمدی ؛اسدا...، کردنائيج

توسعه  فصلنامه. های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربيت مدرسویژگی

 .47-64 (.3)5.کارآفرینی

و شوراهای  ها، دبيرخانهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، امور کمسيونمعاونت برنامه

های ها و برنامه(. مجموعه اهداف، سياست1393اقتصادی )دبيرخانه شورای اقتصاد(. )

اقتصاد مقاومتی )مصوبات شورای اقتصاد(. بازیابی شده از 
-ttp://moghavemati.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=1852c71bh

a7e380d4d585-8ddb-448a-8741 
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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 third-

generation 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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