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Abstract: Universities play an important role in regional dynamism and growth. On
the one hand, universities are major economic factors and have a direct impact on
economic and local activities, and on the other hand, universities contribute to the
cultural ecology and natural environment of the region to which they belong. The
present research has been done with the aim of presenting the fourth generation
university model with a qualitative approach and with the theme analysis method. The
statistical population consisted of academic and organizational experts who were
selected by a purposeful (judgmental) method and the interview was continued to the
point of theoretical saturation. This is important in the twelfth interview. "Peer review
and review by participants" and "reliability between two coders and retest" were used to
confirm the reliability of the research. With three coding steps (example, main theme,
sub-theme); axes have been identified based on the research results; key relationships
including the relationship between university and society, alignment of university
mission and community goals, and the relationship between university and industry
were identified. Impact factors and consequences were also identified. Outcomes
including internal and external consequences were examined.
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ریوتاه و  ...شک گتف نت و شواخم هوای مخالفوی

مقدمه
آموزش عالی به عنوون نتواتن ی قتیبواً بوی قیود و

جه

نرزیابی و بترتی عملکتد دننشهاد هوا عتیوف شودد

شتط ،بتنی مقابله با ننونع مخالف نابتنبتی های نجامواعی،

نت

(ریونیزو و همکارن  .)2019در نیون رنتواای مودل

تیاتی ،نقاصادی و جغتنفیایی در کشورهای کم درآمود و

های کام نا هوای دننشوهاهی نرن وه شودد نتو

کمات وتعه یافاه مد نظوت قوتنر رفاوه نتو (بخایواری و

مشام بت مدل مارریچ ته گانه «دول  ،دننشهاد ،صنع »

همکارن  .)1400در عصت جهانی توازی و نقاصواد دننو

(ن زکویاز و لندتدورک )2016؛ نلهووی موارریچ چهارگانوه

بنیا  ،منواب نناوانی مهماوتین ثوتو کشوور هوا نتو .

(کتیانیس و کمپب  )2012که بت مدل مارریچ توه گانوه،

مد  ،نز آمووزش و روتورش

دیدگاد رتانه عمومی مبانی بت فتهنگ رن نیز نفزودد نت ؛

منواب نناوانی و نوه نهوا عوامال کوارآفتینی ،نووآوری و

نرن ه شدد نت  .در نا چهار دننشهاهی؛ نلهوی موارریچ

هااند بلکه تبب وتوعه ی منواق و کشوورها

و نوآوری رن در زمینه محیطی (محویط

حامال فتهنگ ،آفتینندگا
آفتین

رنج گانه که دنن

کوه

م وی گتدنوود (روراووکو و بالاووار و  .)2012دننشووهاد دنرنی

های قبیعی) مطتح نمود و نلهوهای قبلی رن نظا بخشیدد

که نز آ جملوه موی وون بوه

دننشوهاد بوه عنوون یوک

کارکتدهای ماعددی نت

نت ؛ مطتح گشاه نت و نق

باز ولید ،تازگاری و ولید نشارد کتد .درک نیازها و مناف

رویکووتد در رنتوواای وتووعه رایودنر و نکولووو ی نجاموواعی

ذی نفعا آموزش عالی و متکز بت آ  ،اکیود بوت تبیو

فایت گتدیدد نت .

نیووتوی نناووانی ماخصووم مووورد نیوواز جامعووه ،تبیوو

ا به حال عمدد تین هدک تازمانی آموزش عالی ،نر قای

شهتوندن فتهیخاه در قالوب کارکتدهوای دننشوهاد قابو

(لیوو

وجیه هااند (مپوالنها  .)2013دننشهاد نز قتیو
گذنری مااقیم بت جتیا

واثیت

ولید ،تازگاری و باز ولید نظوا

نمور آموزشوی و ر وهشوی دننشوهاد هوا بوودد نتو
 .)2012نما نمتوزد کاربتد خالقیو

و نووآوری در رنتواای

راتخهویی بوه محویط و وتوعه ی کوارآفتینی و جواری

باویار مهموی در

تازی نیز در نلوی های دننشهاد هوا قوتنر گتفاوه نتو و

ریشتف یا رکود یوک جامعوه نیفوا موی کنود (حاوینی و

موتاا ی هماو با دننشهاد نیجاد می شوند ،که فتنینودها

های نجاماعی و تازوکارهای بازنر ،نق

همکارن  .)1398به کارگیتی نلهویی در وتعه حصیال

و فعالی

کمیلی که مامی نین کارکتدها رن به قور ماونز روش

جامعه دنبال می کنند ،چوتن کوه وتوعه رایودنر ماوالز

دهد ،می وننود دتاتتوی بوه نهودنک کوال نجامواعی رن

کارکتدهای هوشمندننه نظا و زیت نظا های آموزش عالی

ممکن تازد (هنودریکز و توتوا  .)2013بوی ووجهی بوه

نت .

کارکتدهای دننشهاد ممکن نت بوه ریامودهای نوظهووری

نز آنجا که در دنیای نمتوز ،دننشهاد یکی نز نهادهای نصولی

منجت شود که رنهبتدهای وتعه حصیال

کمیلوی رن بوا

خطت بیهودگی مونجه تازد (کون و جاناوو  .)2013در
قول دهه های نخیت ،فشار زیادی بوه دننشوهاد هوا جهو

های نقاصادی رن در رنتاای راتخهویی بوه نیواز

محاوب می شود ،لذن بی ووجهی بوه دننشوهاد و رتوال
های آ  ،می ونند بعا زیا باری بوتنی جامعوه دنشواه
باشد ( وا یال  .)2012جونمو نووین ننباشواه نز ماوا

و

وتوعه

مشکال ریچیدد نی هااند که دننشهاد ها می ونننود در

ی نجاموواعی ،فتهنه وی و نقاصووادی ونرد شوودد نت و  .در

وجه نی موثت باشند .نز

بهتد بتدنری نز دنن
نایجه ماموری

و وننایی های نفتند در جه

و رتال دننشهاد نیز دتاخوش غییتن وی

رف و ریشهیتی آ به میزن قاب

قتک دیهت در دهه های گذشاه ،مائولی

دننشهاد بیشات

گشاه نت و در نین رنتاا چارچوب ها و مدل های جدید

آموزشی بودد نت نما با رشد جونم نناانی و به وی د بعود

دننشووهاهی نز جملووه موودل دننشووهاد کووارآفتینی ،دننشووهاد

نز ننقالب صنعای ،هت روزد نیازها و خونتواه هوای بشوتی

مدنی ،دننشهاد حولی ،دننشهاد جامعه محور ،دننشهاد بهوم

ت و مطالبا مانوع ت شدد نت  .در خصوص قشوت

نفزو
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دننشجو که دنرنی جایهاد و وی گوی هوای خواص خوود در

درتی ،نیجاد غییتن توتی در آ هوا رن نوا ممکون موی

تطح جامعه نت  ،نیون مطالبوا و نیازهوا ریچیودد وت و

نز حصوی  ،نحاواس

حااس ت می باشد و به دنبال آ نناظارن جامعه نیوز نز
دننشهاد غییت کتدد و نق

ازد نی مطاب خونتواه هوای

جدید بتنی دننشهاد در کنار رتوال
دنن ) در نظت گتفاه شدد نت

قبو (نناقوال علوم و

( فوالح  .)2012ضوتور

عام کارکتد دننشهاد و نقاصاد در زمینه های نجامواعی و
فتهنهی رت رنگ ت و قاب

وجه ت گشاه نت  .نقشی کوه

تازد و دننشجویا در هنها فتنغ

های نجاماعی ،صنعای ،فتهنهوی و ...رن

نا وننی در قابلی

عمیقا در خودشا نحااس می کنند .نز آنجا کوه دننشوهاد
ها ناوننااند خود رن نر قوا دندد و نز ناو توو بوه ناو
چهار گذر نمایند .با وجود چال

های فوق نلذکت ،توونل

نصلی قاب قتح نین نت که مدل مناتب دننشوهاد ناو
چهار (مورد مطالعه :دننشهاد آزند نتالمی) کدن نت ؟

بتنی تتمایه نناانی در ندنرد جونم و بدی ثتو قبیعی

دننشهاد ها با هودنی عالیو مخالوف نفوتند مخالوف موی

به ثتو فیزیکی عتیف می شود ،دتاخوش غییوتن روت

وننند در جه نهدنک بایار مهمی گا بتدنرند .زیوتن آنهوا

شااب در عصت حاضت شدد نت .

نق

در نا چهوار دننشوهاد هوا نرزش بوت مبنوای مشوارک

و هم به لحا نجاماعی و نقاصادی .به عبار دیهت نمتوزد

رنهبتدی ،رتورش کارآفتین و میزن جذب تهم درآمود نز

دننشهاد ها بوه عنوون مو ورهوای مهوم رشود نقاصوادی و

مناب خارجی و هدنی

و رهبتی و همچنین میوزن

واثیت

کلیدی در وتعه جونم دنرند هم به لحا فتهنهوی

حوال نجاماعی در نظت گتفاه شدد نند .دریس ،حقیو

گذنری بت تایت عونم در جونم عتیف می شوند .آموزش

و فعالی های گااتدد ی نقاصوادی کوه رتوال دننشوهاد

بتنتاس نیاز جامعه و دننشجو ننجا می شود و ح چال

نا تو و چهار نت با متزهای ار و روشن با یکودیهت

های جامعه به عنون نتاس حقیو در نظوت گتفاوه موی

در نر باط هااند که یوک چتخوه مودنو رن شوکی موی

شود.

دهند .نیاز به جااجو کتد که منجت به ماموری

مشارک های بین نلمللوی بخو
حال حاضت در نق

حقیو

مهموی نز نتو کوه در

نت  .نیاز به یادگیتی آنچه که قبال کشوف و نیجواد شودد

دننشهاد ها لحوا موی شوود .بعوالود؛

دریس می شود و نیواز بوه راتوخهویی

ووتویج فتهنووگ ریاووک کووتد  ،نیجوواد عل و خوواقت بووه

منجت به ماموری

جامعه و رف نیاز های جامعوه منجوت بوه ماموریو

نخیوت

کووارآفتینی ،آزندی علم وی ،فتهنووگ نرن نهوواد  ،موودیتی

دننشهاد ها که شام

نتاعدندها ،نیجاد فضای کارآفتینی مناتوب ،فتهنوگ کوار

چتخه ی نقاصادی و راتخهویی با وجه بوه قابلیو هوای

گتوهی ،معتفی نعضای هیا علموی کوارآفتین بوه عنوون
نلهو و مشارک

وتعه شخصی کوارآفتینی و رونو

منطقه نت  .نین نمت با عهد جدی به وضعی

کوارآفتینی

آ ها در صمیم گیتی و تیات گذنری.

و با جاری تازی نخاتنعا  ،نما عمد اً وتط یک تواخاار

وجه و نرن گذنری دننشوجویا کوارآفتین نز مولفوه هوای

حمایای کام ننجا می شود ا خالقی

منجت به نووآوری

فتهنگ کارآفتینی نت (موتوی و همکارن .)1396

و نوآوری منجت به نرن ه خدم یا محصولی گتدد کوه نیواز

دننشهاد دیهت نمی ونند یک مجموعه صتفا علمی باشود ،و

جامعه رن مت ف تاخاه و باعث رون و شکوفایی گوتدد .در

باید صنع

در کنار دننشهاد قتنر بهیتد .در حالیکه یکی نز

بحتن های دننشهاد ،ناتازگاری بوین آموزشوها و غییوتن

جونم دنن

بنیا  ،نوآوری نز عام بین دننشهاد ،صونع

و دول  ،با نقو

بتجاواه وت دننشوهاد هوا ،بوا وجوه بوه

حقیقا ی آنها نشا می گیتد .بنابتنین ،می ون

محیط وی نت و  .و نیازهووای خصص وی و آموزش وی حووتک،

راانای

بصور تتی غییت می کند .در صور ی که دننشهاد ها بوت

عنون کتد که نوآوری نصلی نتاتی در موفقیو دننشوهاد

نتاس ،نلهوو هوای تواخاه شودد و نیاواا ،دننشوجویا رن

های نا چهار نت  .با نین حال ،دننشهاد ها فقط نز یک

آموزش موی دهنود ،و بتوکتنتوی حواکم در بتناموه هوای

کارآفتینی نمی روند؛ بلکه نین فتنیند

نز یک تو به تم
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حاص

عام مجموعه ریچیدد نت  ،که می وننند شوام

عونم

نظار ی و قوانونی ،هنجواری ،فتهنهوی و شوناخای

مواد و روش ها
نین حقی نز نوع حقیقا کاربتدی نت  .بوه لحوا

باشد .مهماتین نکاه اثیت دوتوویه ی دننشوهاد و محویط

روش حقی  ،کیفی نز نوع نکاشافی می باشد که بوا روش

که نیون یوک فتآینود یوک قتفوه

م) و عیین محورها با ته متحله

نت  .ونقعی

نین نت

نیا  ،روندی دو قتفوه نتو  .بوه عبوار دیهوت ،هتچوه
دننشهاد ها کارآفتینی بیشاتی رن در روی

بهیتنود ،رفاوار

حلی مضمو ( حلی

کد گذنری (مصدنق ،م فتعی و وم نصولی) بوا نوت نفوزنر
 maxqda2020ننجا شدد نت .

آ هووا همچن وین بووت مح ویط نهووادی و ثیت م وی گووذنرد،

حلی

فشوووارهای جدیووودی رن نیجووواد موووی کنووود ،شوووتنیط و

و گزنرش نلهوهای موجود در دندد هوای کیفوی نتو کوه

نتااندنردهای جدیودی رن نیجواد موی کنود و نیون چتخوه

کاربتد گااتدد نی دنرد .نین روش فتنیندی بوتنی حلیو

مدنو وتعه رن نمکا رذیت می تازد ،زیتن "یک زمینه یک

دندد های مانی نت و دندد های رتنکنودد و مانووع رن بوه

جها نجاماعی رن نیجاد می کند که همه شتک کنندگا

دندد هوای غنوی و فصویلی بوودی موی کنوود ( حنیفووت و

در آ هاوواند .بووه یکبووارد ولیوود کننوودگا و مصووتک

همکوارن  .)1398جامعووه آموواری نیوون حقیو خبتگووا ،

کنندگا  ،گتفاار شوبکه ریچیودد نی نز رونبوط نجامواعی،

تیاتاهزنرن و مدیتننی هااند که در زمینوه ی آمووزش

تیاتی و فتهنهی هاواند کوه خوود آ هوا بافاوه ننود و

عالی صاحبنظت بودد نند .نمونه ی با روش هدفمند قضاو ی

همچنا به بوافان ندنموه موی دهنود (فاناوکا و توالوما

نناخاب شدند و ا رتید به حد نشوباع نظوتی ،مصواحبه

 )2020و نینجات

که حتکو

بوه تووی دننشوهاد ناو

م ( حلی مضمو )؛ روشی بتنی شناخ  ،حلیو

ندنمه یافاه نت  .نین مهم در دونزدد مصاحبه حاص شودد

چهار به عنون رنهبتدی نتاتن یک مطتح می شود.

نت  .جه

در نقاصاد مبانی بت دننو  ،همکواری توه رکون نتاتوی

بووازبینی وتووط همکووارن و بترتووی وتووط مشووارک

(دننشهاد و تازما های حقی و وتعه ،بخ

رونیی ر وه

نز (مثلثتوازی منواب دنددهوا

صونع و

کنندگا نتافادد شدد نت  .بتنی بترتی رایوایی حقیو ،

دول ) به منظور وتعه ی فناوری مورد اکید بودد و یکی

نز روش رایایی بواز آزموو و روش رایوایی ونفو بوین دو

نز تیات های دول ها به منظور قوی نر باط بین نیون

کدگذنر نتافادد شدد نت  .تودمندی و آتیب نتتواند ،

نرکا  ،قتنحی و نیجاد نهادهای ونتطه نی نتو  .در دورد

وجه به رفاد دیهتن و نرن ه نقالعا کافی دربارد چهونهی

های نخیت و در نر باط بوا مودل هوای نر بواقی دننشوهاد و

ر وه

به مامی آزموودنی هوای شوتک کننودد ،کاوب

صنع  ،دتاه بندی هوای مافواو ی صوور گتفاوه نتو

رضای نامه کابی به منظوور شوتک در رو وه

کشورهای زیادی نظا ملی علم و فناوری و نوآوری خود رن

شدند .جه رعای نخالق ر وهشوی ،کود ثبو رتورووزنل

با نتافادد نز مدل های مارریج ته گانه ،هماهنگ کتدد نند

11۵4840۷220366831399162326880در کمیاه ی

و به دریج بت مبنوای عونمو و شوتنیط محیطوی و نیواز و

نخالق دننشهاد ثب شد.

رعایو

ضتور  ،آ رن وتعه دندد نند .بنابتنین با وجه خو هوای
ر وهشی در رنبطه با دننشهاد نا چهوار و همچنوین بوا
وجه به مطالب نرن ه شدد ،نهمی

یافته ها

و ضتور ر وهشوی در

بوووت نتووواس ناوووایج کووود گوووذنری بوووا نوووت نفوووزنر

رنبطه با نرن ه ی نلهوی دننشهاد نا چهار مشهود نتو .

 maxqda2020جوودنول متبوقووه نتوواختنن گتدیوود کووه

لذن هدک نز ر وه

حاضت ،نرن ه ی نلهووی دننشوهاد ناو

شام (محور ،م نصلی ،م فتعی) می باشند.

چهار (مورد مطالعه :دننشهاد آزند نتالمی) بود.
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جدول  .1کد گذاری .مولفه های اصلی ،محوری و فرعی

Table 1. Coding. Main, axial and sub-components
محور

تم فرعی

تم اصلی
ارائه خدمات متناسب با نیاز جامعه

در واقع در کارآیی بیرونی منظور این است که آن تامین نیاز های آموزش عالی متناسب با نیاز های
جامعه باشد.
دانشگا نسل چهارم ،مسئله کارآفرینی و اشتغال را دارد.
دانشجو در واقع جزو دغدغه نسل چهارم است ولی کامل تر است یعنی به سمت تکامل پیش رفته و
پاسخگویی به نیاز های جامعه را دارد.

کارآفرینی

مولفه های

بنابراین آموزش کارآفرینی و آموزش علمی کارآفرینی می تواند کمک کننده باشد.

دانشگاه نسل
چهارم
این زندگی در عصر کنونی در واقع بخش از آن می تواند آموزش باشد ،بخشی می تواند پژوهش باشد،
بخشی از آن کارآفرینی
نسل دوم دانشگاه ها متمرکز بر پژوهش بوده است .که در نسل چهارم نیز در دستور کار قرار درد.
پژوهش

خود پژوهش و در واقع آن بحث کارافرینی را بخواهیم جدی بگیریم و همه این ها می تواند روی جامعه
اثر گذار باشد .

مسولیت اجتماعی

دانشگاه های نسل چهارم همانطور که میدانید در مورد مسئولیت اجتماعی دانشگاه است .
نسل چهارم مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه است.

جدول  2کدها ( م فتعی ،م نصلی ،محور) متبوط بوه
عونم نهادی رن نشا می دهد:
جدول  .2کدها(تم فرعی،تم اصلی،محور) مربوط به عوامل زمینه ای

Table 2. Codes (sub-theme, main theme, and axis) related to contextual factors
کد گزینشی

کد باز

گویه های کلماتی

عوامل زمینه

مدیریت راهبردی

در مسئله جهانی شدن دانشگاه حتما باید آن رویکرد راهبردی را داشته باشد که در برنامه ریزی های استراتژیک مطرح
کردیم.

ای

سیاست ها و راهبرد های اثر گذار را انتخاب کند که نوآوری در سیستم دانشگاهی باید مطرح باشد.
بایستی برنامه ریزی استراتژیک داشته باشیم .کمیته هایی باید تشکیل شود و بر اساس آن فعالیت کنند .
پس آن دید راهبردی یک عاملش است.
در دانشگاه های ما در نسل های مختلف دانشگاهی ما وقتی ماموریتشان را نگاه می کنیم می بینیم که این ماموریت بیشتر
رویکرد اقتصادی دارد و بسیار هم موفق است و می تواند در همه ی زمینه ها باشد.
ارزیابی ساختاری

ما در محیط داخلی مسلماً در دانشگاه ساختار ها و فرآیند ها را بررسی می کنیم.
چطور کالس ها تجهیز شوند.
پیشنهاد می شود زیرساخت ها بسترها و قوانین و مقررات برای اجرا با هم فکری افراد متخصص فراهم شود.

ارزیابی فرایندی

ما در محیط داخلی مسلماً در دانشگاه ساختار ها و فرآیند ها را بررسی می کنیم.
از نظر مدیریتی از نظر فردی ،آموزشی ،از نظر فن آوری ،از نظر ارتباط با صنعت یا صنعتی بودن دانشگاه  ،این ها را تقسیم
بندی های خاص خودشان را می توانیم داشته باشیم.
یا از نظر منابع انسانی در نسل چهارم چه تغییراتی باید در هیات علمی ایجاد شود؟
چه تغییری در برنامه ریزی درسی باید ایجاد شود؟
چه تغییراتی در دانشجو باید ایجاد شود؟
بحث آموزش  ،شیوه های نوین آموزش  ،چه در حوزه مجازی  ،چه در حوزه حضوری ابزار ها و تکنیک ها و نرم افزار های
آموزشی بسیار مفیدی بر ارائه بلوغ در حوزه های مختلف طراحی شود.

ارزیابی و تغییرات

این ها همه باید آموزش ببینند و مهارت ها را کسب کنند .به عنوان مثال ما در برنامه ریزی درسی حتما باید محتوای

محتوایی

درسیمون در دوره های تحصیلی دانشگاهی بازنگری بشود بر اساس آموزش های قابلیتی تنظیم شود.

تحلیل رقبا

یعنی آن رقابت هایی که در سطح جامعه اتفاق افتاد و برای اینکه در این رقابت ها دانشگاه ها از هم سوی سبقت بگیرند و آن
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خوش نژاد و همکاران
را به دست بیاورند مجبور بودند که ارزش افزوده ایجاد کنند.

دو تا از مراحل مهم برنامه ریزی استراتژیک این بود که تحلیل محیط داخلی و تحلیل محیط خارجی یعنی خارج از دانشگاه را
انجام میدادیم.
تحلیل محیط

برای تجزیه و تحلیل محیط داخلی نقطه ضعف خودش را تشخیص می دهد یعنی چه نقاط قوتی دارد.

داخلی

چه نقاط ضعفی دارد که باید آن ها تبدیل به نقاط قوت کند.
که دو تا از مراحل مهم برنامه ریزی استراتژیک این بود که تحلیل محیط داخلی و تحلیل محیط خارجی یعنی خارج از دانشگاه
را انجام میدادیم.

تحلیل محیط

خب در نسل چهارم می گوید این تحلیل بیرونی و محیط جامعه از نظر اقتصادی  ،سیاسی فرهنگی خیلی کمک کننده است.

خارجی

تجزیه و تحلیل محیط خارجی خیلی مهم است  ،از نظر سیاسی  ،از نظر اقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی.

جدول  .3کدها(تم فرعی،تم اصلی،محور) مربوط به عوامل اثر گذر

Table 3. Codes (sub-theme, main theme, and axis) related to transition effect factors
کد گزینشی

کد باز

گویه های کلماتی

عوامل اثر گذر

آموزش کاربردی

خب نسل اول که تمرکزش بر آموزش بوده.
آگاهی و اطالع رسانی صورت بگیرد که دانشگاه را مردم نه به خاطر کسب مدرک انتخاب کنند.
باید دانشگاه محل ورود افرادی باشد که واقعا به دنبال کسب تخصص در این حوزه هستند و از اطالعات تخصصی
دانشگاه بخواهند استفاده کنند .
این زندگی در عصر کنونی در واقع بخش از آن می تواند آموزش باشد ،بخشی می تواند پژوهش باشد.
درنسل اول و دوم و سوم هدف اصلی و هدف کلیدی ما آموزش دادن است.
نکته ی بعدی که بسیار مهم است این است که اصل اول آن چیزی که در آموزش و پرورش اتفاق افتاده فقط
دنبال این بودیم که یک سری افراد را آموزش بدهیم و آموزش های الزم به دست بیاوردند.
وقتی که این آموزش ها را بدست آوردند وارد جامعه بشوند  .ولی واقعیت این بود که در نسل دوم دانشگاه ها
این مرز ها خیلی مشخص نیست.

فرهنگ سازی

عالوه بر موارد باال شما در مورد محیط داخلی دانشگاه می توانید فرهنگ سازمانی هم در نظر داشته باشید.
چون فرهنگ سازمانی هرچه به سمت نوآوری پیش برود موفق تر عمل می کند.
هر چه از لحاظ کمی به سمت کیفی پیش برویم و فرهنگ سازمانی دانشگاهی این مورد در نظر بگیریم می بینیم
که خیلی سریع تر به سمت نسل چهارم می رویم و می توانیم این ارتباط دانشگاه را با صنعت و پاسخگویی به نیاز
های جامعه را داشته باشیم.
می توانیم فرهنگ کار آفرینی را در سطح جامعه اشاعه بدهیم و در حقیقت دانشگاه ها یک مسیری را برای رشد
و توسعه جامعه به افراد نشان بدهند.
خیلی بیشتر باشد و این ها می توانند مرکز تولید و اقتصادئ و فرهنگ سازی حتی توانمند سازی افراد  ،پرورش
انسانی قرار بگیرند .
این ها می توانند اثرگذار باشند در اینکه نگاه توسعه ای در این مجموعه به وجود می آید و از همه مهم تر
فرهنگ آموزش چگونگی دستیابی به فرهنگ توسعه است.

جذب دانش کاربردی

که در این زمینه حتما باید بتواند آن مهارت های حرفه ای را در مقاطع مختلف متناسب با نیاز جامعه تنظیم کند.
علم و دانش  ،دانش بشری  ،ابعاد آن در حال تولید و پیدایش است بنابراین این هم در دانشگاه نسل چهارم تاثیر
می گذارد و بالخره نیاز های دانشجویان است.
خب این زندگی در عصر کنونی در واقع بخش از آن می تواند آموزش باشد.

تشخیص فرصت

دانشگاه تشخیص می دهد ،از فرصت ها استفاده می کند  ،محدودیت را به فرصت تبدیل می کند.
وقتی خود مسائل و مشکالت منجر به پژوهش می شوند پژوهش های جدید  ،پژوهش هم در نهایت منجر به
شناخت مشکالت جدیدی می شود.
در نسل سوم آن آموخته های ما و آن شناسایی که ما در موضوع حقیقت و طبیعت را بدست آوردیم به عنوان یک
ارزش افزوده وارد جامعه می کردیم.

رویکرد های بین رشته ای

از دیگر مسائل و عوامل مهم می توانیم به آموزش و پزورش بین رشته ای اشاره کنیم  ،حتما در دانشگاه نسل
چهارم باید تقویت در رویکرد های بین رشته ای صورت بگیرد.
تا حد امکان رفع موانع آموزش بین رشته انجام بشود .حتما به روند های مطالعه و بازبینی تطبیقی توجه ویژه
ای شود تا اینکه دانشجویان بیشتر به پژوهش های بین رشته ای و حتی فوق رشته سوق پیدا کنند.
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پژوهش پاسخگو

در واقع مهمترین نقش دانشگاه های نسل چهارم نوآوری و تحقیق مسئوالنه است .
بر اساس نیاز ها برنامه هایش را تنظیم کند یعنی بییند جامعه به چه نتایجی نیاز دارد ،خب تحقیقات را به آن سو
می برد بر اساس نیاز سنجی هایی که انجام داده است.
نیاز های آموزش اش را بر همان اساس هدفمند می کند ،وتحقیقاتش را به آن سمت می برد.
به پژوهش بها داده شود چون اگر پژوهش درست عمل نکند ما اصال پژوهش اساس شناخت مشکالت و مسائل است
بنابراین خود اهمیت دادن به ارزش پژوهش و جدی گرفتن و جهت دهی به سیستم های پژوهشی درست بسیار
مهم است .
میزان تحقیق و توسعه در دانشگاه ها که تحت عنوان  r&dنامیده می شوند بسیار تاثیر گذار است.
دانشگاه نسل چهارم باید دانشگاهی باشد که تحقیق در آن ها  ،نسبت به میزان آموزش حتما بیشتر باشد.
نیاز امروزه جامعه ما به هرحال رفتن به سمت ایجاد این دانشگاه ها است و اهمیت قائل شدن به تحقیقات
کاربردی و بنیادی هدفمند.
یکی از نکاتی که فکر می کنم خیلی حائز اهمیت است اشاعه روحیه و ایجاد انگیزه در اعضا هیات علمی است.
برای انجام کار های پژوهشی  ،از مسائل مهم که در راس دانشگاه و مخصوصا امور پژوهشی قرار دارند خودشان
حتما باید از افرادی باشند که با روح پژوهش آشنایی داشته باشند.
در نسل چهارم نتایج آن پژوهش ها باید یک جایی به کار گرفته می شد و یک گام به سوی رفع نیاز اجتماع و
رفع نیاز بشریت صنایع و خدمات برداشته می شد.

خالقیت

پس تمرکزش بیشتر بر روی خالقیت و نوآوری متناسب با نیاز های جامعه دانشگاه بتواند تحقیقات خودش را
جهت دار و هدف دار کند .
با کارگیری خالقیت هایشان با انجام کار تیمی  ،پژوهش ها را به سرانجام برسانند و به طور خالصه دانشگاه ها
باید حتما به طور موثر در زمینه پژوهش  ،فعالیت داشته باشند تا جو کلی دانشگاه پژوهش محور باشد.

آیند نگاری و آینده پژوهی

خب در دانشگاه های نسل چهارم مهم ترین تعهد دانشگاه حفاظت از آینده است.
یعنی همان آینده بینی ،آینده نگری ،تحقیقات مبتنی بر آینده پژوهی
در واقع در آن آینده بینی و آینده نگری و مهم ترین تعهد دانشگاه نسل چهارم وقتی که می گوییم حفاظت از
آینده است باید ببینیم که چه مشاغلی در آینده پیشرفت دارد.
چه مشاغلی در آینده نیاز هستند در جامعه و دانشجو برای آن ها تربیت کند.
ما میبینیم که یک سری رشته ها هستند که سالیان سال است که بازار کار ندارد ولی هنوز دارای جذب دانشجو
است .پس این موارد دیگر در دانشگاه های نسل چهارم دیده نمی شود.

فناوی

از نظر مدیریتی از نظر فردی ،آموزشی ،از نظر فن آوری ،از نظر ارتباط با صنعت یا صنعتی بودن دانشگاه  ،این
ها را تقسیم بندی های خاص خودشان را می توانیم داشته باشیم.
فن آوری که استفاده می کند و آن مساعدت های علمی و مالی که بین این دو نهاد است در واقع نتایجش متوجه
جامعه می شود یعنی این یکی از ضرورت ها و محاصن دانشگاه نسل چهارم است.
بحث آموزش  ،شیوه های نوین آموزش  ،چه در حوزه مجازی  ،چه در حوزه حضوری ابزار ها و تکنیک ها و نرم
افزار های آموزشی بسیار مفیدی بر ارائه بلوغ در حوزه های مختلف طراحی شود.
با توجه به تغییرات زیادی که به هرحال امروزه در سطح دنیا در زمینه صنعت دانش و نظام آموزشی صورت
گرفته جامعه هوشمند و حاکمیت شبکه ای خودش نیاز به حضور دانشگاه های هوشمند جدید را فراهم کرده
است.
بخشی از آن آشنایی با هایتک ها است.دانشگاه هایی که امروزه توجه کند به نیاز های روز جامعه و جوانان و از
طرف دیگر بهره گیری از فن آوری های نوین در راستای توسعه جوامع .
دانشگاه نسل چهارم ابعاد انسانی عاطفی و تکنولوژیک را دنبال می کند و به فضای مجازی بر بستر وب و
الکترونیک شدن محتوا و روشها می پردازد.

مدیریت

خب این مواردی است که در این قسمت باید در نظر گرفته شود .ما در بخش مدیریتی می توانیم از مدیران
بخش خصوصی  ،بخش صنعتی استفاده کنیم با آن ها تعامل داشته باشیم.
مدیریت داخلی دانشگاه به چه شکل باشد.
بنابراین از نظر مدیریت دانشگاه باید مدیریت اثر گذار داشته باشد.
از سیاست های کالن دانشگاه ،بنابراین به نوعی مدیریت در سطوح میانی و عملیاتی می تواند اثر پذیر باشد،
سیاست ها و مدیریت ها  ،مدیریت در رده باالی دانشگاه.
آنجایی که موفقیت هر سازمانی به سکان دار آن سازمان بستگی دارد و آن سکان دار است که در خیلی از جاها
می تواند جلوی خیلی از اتالف وقت و هزینه را بگیرد.
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منابع مالی

در مورد منابع مالی دانشگاه از هزینه ها ،تجهیزات ،فن آوری  ،خیلی اهمیت دارد.
از مشکالت ما االن بودجه پژوهشی است  .حتما باید بودجه پژوهشی تقویت شود.
منابع مالی و سرمایه ای است که در این دانشگاه وجود دارد و از سوی دیگر اعتماد و اطمینانی است که در دل
دانشگاه بین افراد و دانشجو و همکاران وجود دارد.

منابع انسانی

از نظر فردی شما افرادی را که در داخل دانشگاه هستند هیات علمی ما باید آموزش دیده باشد چطور باید این
مهارت ها را به دانشجو منتقل کند.

استاندارد سازی

از نظر فردی شما افرادی را که در داخل دانشگاه هستند هیات علمی ما باید آموزش دیده باشد چطور باید این
مهارت ها را به دانشجو منتقل کند.
هم از نظر محتوای آموزشی  ،هم از نظر تجهیزات و امکانات آموزشی ،هم از نظر اساتید  ،کارگاه ها و
آزمایشگاه ها این ها در واقع همشون می توانند در ابعاد و مولفه هایی که باید مورد توجه قرار بگیرند در
دانشگاه های نسل چهارم.

ذینفعان کلیدی

مساله مهم در سیاستگذاری دانشگاه این است که  ،ذی نفعان خودش را بشناسد.
مخاطبین دانشگاه که دانشجویان می شوند و در واقع اثر پذیر هستند از این سیستم دانشگاهی  ،یا مواردی که
می تواند در حوزه  ،از دانشگاه بپذیرد کل برنامه های درسی  ،آموزشی دانشگاه هستند این ها اثر پذیر هستند.
ما این عوامل را می توانیم به سه دسته تقسیم کنیم .جامعه ،نیاز های دانشجویان  ،علم و دانش  .این ها جامعه
داران خواسته ها ،نیاز ها و انتظارات مختلفی است که تاثیر می گذارد بر روی دانشگاه نسل چهارم .
اگر نسل چهارم را ما در دانشگاه آزاد مورد تصور قرار بدهیم عوامل اثرگذار می توانند اهالی هیات علمی باشند
که بسیار هم تاثیرگذارند.

استقالل و آزادی

استقالل عمل را داشته باشد ،در رابطه با اینکه بتواند روی جامعه خودش اثر گذار باشد.
به نظر بنده یکی از مولفه های مهم تاثیر گذار اهمیت آزادی و مسئولیت علمی و اجتماعی است.
ببینید رعایت حقوق اساسی انسان ها شامل حق آزادی بیان ،ازادی علمی و آزادی در پژوهش در این دانشگاه
های نسل جدید بسیار حائز اهمیت است.
به طوری که این دانشگاه ها ازادی علمی به مسئولیت علمی پیوند می زنند.

سیاستگذاری

سیاست ها و راهبرد های اثر گذار را انتخاب کند که نوآوری در سیستم دانشگاهی باید مطرح باشد.
مشکالت و مسائل موجود در جامعه شناخته شود توسط خبرگان دانشگاهی و آن ها به شکل سیاست های کالن
دانشگاه خط مشی گذاری شود و توان و آزادی عمل را دانشگاه داشته باشد.
از سیاست های کالن دانشگاه ،بنابراین به نوعی مدیریت در سطوح میانی و عملیاتی می تواند اثر پذیر باشد،
سیاست ها و مدیریت ها  ،مدیریت در رده باالی دانشگاه.
رویکرد های دانشگاهی است  ،سیاست های باالستی است.

مهارت محوری

دانشگاه در واقع در جامعه دیده می شود چرا چون نیاز های جامعه را تا حدودی بر طرف می کند.
پس در این زمینه هم آموزش هدفمند می شود و هم تحقیقات و پژوهش ها و هم برنامه ریزی درسی .
اینطور نیست که دانشجو یک سری مطالب درسی می خواند در نهایت حتی اگر مرتبط با رشته تحصیلی اش هم
مشغول به کار بشود.
یک سری مطالبی بوده که گذراندم که مدارک تحصیلی ام دریافت کنم در نسل چهارم این دیگر دیده نمی شود
.
مسئله کارآفرینی و اشتغال دارد دانشجو در واقع جزو دغدغه نسل چهارم است
و از منظر دیگری هم نگاه کنیم دانشگاه ما یک فرد متخصص حرفه ای بار نمی آورند ،بنابراین این در بخش
حرفه ای که یک فرد باید در جامعه بتواند با توجه به تجربه دانشگاهی عمل کند باز دچار مشکل است.

انتقال دانش ضمنی

دانشجو می تواند از مدیران اسبق استفاده کند.
همکاری های تحقیقاتی که دانشگاه با صنعت دارد قراردادهایی که بسته میشود در واقع انتقال دانش که انجام
می شود.

شرکت های زایشی

حتما بارها در مورد شرکت هایی در اطراف دانشگاه های بزرگ دنیا هستند شنیدید.
این دانشگاه از دل خود دانشگاه زاییده می شوند و وارد مجموعه بازار می شوند و خودشان شروع می کنند به
درآمد زایی و رشد و توسعه خودشان.
در حقیقت بسیاری از دانشجویانی که دارند در دانشگاه درس می خوانند همزمان دارند به مسائل اقتصادی و
مسائل جامعه هم می پردازند و خیلی از این دانشگاه های بزرگی که در دنیا مخصوصا در امریکا داریم میزان
درآمدی که دارند شاید از میزان درآمدی که در یک ایالت برایشان تعریف می شود
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مبانی بت جغتنفیا نیجاد می نماید .فاناکا

بحث و نتیجه گیری
نخیت در رتال

روند حوال
حقیقا ی رن جه
نیجاد نمودد نت

اثیتن

دننشهاد ها ،ننهیزد ی

دننشهاد ها در تطح منطقه

و حقیقا ی حول محور ثیت دننشهاد ها

بت وتعه منطقه نی ،رقاب  ،نناشار دنن

 -رشد درو زن،

نناقال فناوری و عام با نهادها که منعکس کنندد ثیت
فعالی

های متبوط به م موری

های تو و چهار

دننشهاد ها ( جاری تازی فناوری و وتعه نجاماعی
محلی نت )؛ شک گتفاه نت
نین رنتاا ننونع فعالی

(ونرو و ونتینن  .)2019در

های دننشهاهی ،بتنامه ریزی

نتاتن یک در دننشهاد هماو با مزی
و رتال

بازنهتی م موری

های منطقه نی،

دننشهاد و غییتن در محاوی

و شیود ی آموزش مد نظت قتنر گتفاه نت

( کاتیا و

همکارن .)2020
کو ین و همکارن ( )2009در نر باط با ذینفعا کلیدی
دننشهاد معاقدند درحالی که دننشجویا ونضح تین و
مهم تین مشاتیا آموزش عالی محاوب می شوند ،نما
ذی نفعا دیهتی مانند ونلدین ،دول  ،جامعه ،کارفتمایا ،
جامعه ماخصصا
نعضای هیا

علمی ،مجموعه ی نعابارتنجا

و

علمی ،نیز به عنون مشاتیا آموزش عالی

محاوب می شوند (کو ین و همکارن 2009،؛ به نق نز
جمالی و همکارن  .)1392 ،لذن دننشهاد به عنون یک نهاد
راتخهو موظف نت

نیاز مشاتیا خود رن راتخ دهد .نما

نز آنجا که نین راتخهویی تخ

و دشونر نت

همکاری و عام (دننشهاد ،صنع  ،دول

نیازمند

و جامعه) می

باشد.
در نین رنتاا ،نیبیدیاا تاها ( )2020به شتیح دیدگاد
های نتاتن یک دننشهاد های کارآفتینی و ثیت آنها بت
روی یک تیاام نوآوری منطقه نی می رتدنزد .نیاا باب
روریکار ( )2020مطتح می کند دریاف

چارچوب ها،

چشم نندنزها و نلهوهای نظتی مناتب نز ذینفعا دننشهاد،
دنن

کاملی نیجاد می کند و زمینه هایی بتنی نرن ه

رنهکارهای عملی جه

وتعه ی کارآفتینی دننشهاهی

( )2020به میزن نق

و تالوما

دننشهاد ها در نوآوری و عملکتد

کارآفتینی یک منطقه با قتح نتاتن یک خصصی
هوشمند می رتدنزد .کاتیآ و همکارن ( )2020ثیت
دننشهاد ها بت رقاب

رذیتی منطقه نی رن مورد بترتی قتنر

می دهد و عونملی چو (چشم نندنز رشد درونزن ،نناقال
فن آوری ،جاری تازی و عونم نهادی) رن در نین فتنیند
اثیت گذنر می دنند .در حقیقی دیهت ،نیتناراوال ()2020
نهادها و دننشهاد ها رن عام نصلی شک دند به محیط
های دننشهاد رن

های ملی و منطقه نی می دنند و رتال

به عنون یک نهاد بایار محافظه کار رویایی و نفزنی
کمی و کیفی اثیتن
مناق

بت وتعه نجاماعی و نقاصادی

و قلمتوها می دنند .بنوورس ( )2018نیز مطتح

می کنند؛ دننشهاد های کارآفتینی چارچوب هایی رن نیجاد
می کنند که به بازیهتن دننشهاد نجازد می دهد ا با
تاخان ننونع جدیدی نز موتاا

منطقه نی ،در فعالی

های وتعه جمعی (مانند خوشه ها یا شبکه های نناقال
فناوری) نق
نر باقا

مثب

دنشاه باشند و اکید می کنند؛

مدنو بین دننشهاهیا  ،نفتند و ذینفعا منطقه

نی بتنی نقمینا نز نین همکاری تازندد ،بایار مهم نت .
نیا مو ( )2018بت جاری تازی دنن

نز قتی آموزش

فتنملی و فتنیندها ی عامال ی اکید دنرد که می ونند
وتعه منطقه نی رن قوی

و ریامدهایی بتنی وتعه

نجاماعی و نقاصادی دنشاه باشد .لورز و همکارن ()2020
قصد کارآفتینانه ی دننشجویا در مناق محتو و مناق
متکزی رن بترتی می کند و مطتح می کند؛ نحامال
بیشاتی وجود دنرد که دننشجویا

مناق

کارآفتین شوند .لذن ریشنهاد می شود جه
کاربتد فتص

های کارآفتینی زیت تاخ

گتدد .چارلن و همکارن

حاشیه نی
وتعه و

های الز فتنهم

( )2020رویایی و موفقی

ننکوبا ورها رن ونبااه به محیط و نکوتیاام «جغتنفیایی،
محیط تیاتی ،نقاصادی ،فتهنهی و نجاماعی» می دنند.
آمارنناه و کیالبیتن ی ( )2020وتعه کارآفتینی دننشهاهها
رن ونبااه به کار نهادی و نایجه القی نیتوهای درو و
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اریخی و

بتو تازمانی می دنند که نز قتی یک عام

بازگشای بین تاخاار نظار ی ،هنجاری و فتهنهی شک
می گیتد .تتجی و همکارن

( )2020نتاس وتعه

نکوتیاام نوآوری منطقه نی رن یک مدل مارریچ ته گانه
و دننشهاد ها»نت  ،دننااه و

که شام «صنع  ،دول

عنون می کند دننشهاد های مادر در نین حلقه نق

قابلی

های محیطی در رنتاای راتخهویی به نیاز های

جامعه می باشد؛ گا بت دنرند؛ نین حقی با نرن ه ی مدل
دننشهاد نا چهار بتنی دننشهاد آزند نتالمی؛ بت آ بودد
نت

ا بینشی رن در نین زمینه نیجاد نماید .ناایج حقی

حاکی نز آ نت ؛ رونبط کلیدی در نلهوی کارآفتینی نا
بت «نر باط دننشهاد و جامعه ،هماویی

چهار مشام

بتجااه تی نیفا می کنند .بتنادی و آزوکار ( )2020نیز

رتال

مطتح کتدند ،نمتوزد دننشهاد ها به عنون عناصت نصلی

دننشهاد» می باشد .عونم

بتنی نرن ه آموزش عملی؛ شام

دننشهاد و نهدنک جامعه ،و نر باط صنع

و

زمینه نی که می ونند نین

کنیک های نجاماعی و

فتنیند رن اهی کند ،مشام بت « حلی محیط دنخلی و

عام  ،آموزش بتنی نیجاد مشاغ  ،و دتاتتی به شبکه

محیطی ،نرزیابی

های مانوع و بازنرهای مناتب به منظور قوی
های شخیم فتص

بتنی کارآفتینا

قابلی

مشااق در نظت

رقبا ،نرزیابی غییتن

خارجی ،حلی

فتنیندی و نرزیابی تاخااری» می باشد .بعالود عونم
نثتگذنر مشام

بت «مناب

نناانی ،نتااندنرد تازی،

گتفاه می شوند.

نتاقالل و آزندی ،نناقال دنن

دلموناه و همکارن ( )2019در حقیقی با عنون «ریشه

محوری ،ذینفعا کلیدی ،شتک

اریخی»

های اریخی کارآفتینی منطقه نی رایهاد دنن

آموزش کاربتدی ،مناب

فنی ،تیاتاهذنری ،مهار
های زنیشی ،مدیتی ،

مالی ،جذب دنن

کاربتدی،

مطتح کتدند ،یک اریخ و فتهنگ کارآفتینی منطقه نی و

فتهنگ تازی ،شخیم فتص  ،رویکتد های بین رشاه

های

راتخهو ،خالقی  ،نوآوری ،فناوری ،آیندد

یک محیط نجاماعی که منجت به شکی

شتک

نی ،ر وه

جدید شود می ونند ونبااهی مایت کارآفتینی منطقه نی

نهاری و آیندد ر وهی» نت  .بت نتاس نظت مشارک

رن نشا دهد .نتابتو و همکارن ( )2019مطتح کتدند؛

کنندگا ریامد های دننشهاد نا چهار مشام بت ریامد

به نفتندی که

های دنخلی و خارجی نت  .ریامد خارجی باعث بین

حصیلی غیت دننشهاهی هااند ،میزن ورود

نلمللی تازی دننشهاد می گتدد و ریامد های دنخلی

عتیف مجدد

زندگی،

نفتندی که تابقه دننشهاهی دنرند ناب
دنرنی تونب

کماتی به کارآفتینی دنرند نین آمار جه
رتال های دننشهاد قاب

ام نت .

نز آنجا که در کشور ما غالب دننشهاد ها؛ هنوز ناوننااه نند
به تم

نا تو دننشهاد (دننشهاد کارآفتین) حتک

کنند و همچنین به رتال

مشام بت « جاری تازی ،رشد و وتعه ،کیفی
فکت نناقادی ،نفزنی

عهد ،وتعه نناانی ،خل نرزش و

وتعه ی نیتوی نناانی» نت  .نلهوی کاربتدی حقی در
شک (  )1نشا دندد شدد نت :

های دننشهاد نا چهار که

مبانی بت جاری تازی و نتافادد ی حدنکثتی نز مناب و
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 الگوی کاربردی پژوهش.1 شکل

Figure 1. Applied research model
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Review.

می وون بوه محودود بوود

نز جمله نقاط ضعف ر وه

جامعه آماری به خبتگوا دننشوهاهی و توازمانی دننشوهاد
در نناخاب خبتگوا بوه

آزند نتالمی و هچنین محدودی

 با وجه به خ هوای.ونتطه شتنیط جغتنفیایی نشارد کتد
ر وهشی در رنبطه با موضوع و همچنین جام و کواربتدی
می وون نناخواب مناتوب موضووع

بود موضوع ر وه

یعنی نرن ه ی نلهوی دننشهاد ناو چهوار (موورد

ر وه

 دننشووهاد آزند نتووالمی) رن نز جملووه نقوواط قووو:مطالعووه
. حاضت دننا

ر وه

References
Allahar,
H&
Sookram R.
(2019).
Emergence
of
university-centred
entrepreneurial
ecosystems
in
the
Caribbean, Industry and higher education.

1401  بهار،1  شماره، سال سیزدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

204

خوش نژاد و همکاران

Knowledge Economy, 2014, vol. 5, issue 2,
212-239.
Charlene L, Nicholls-Nixon, Dave
Valliere & et all. (2018). Regional
planning, sustainability goals and the
mitch-match between educational practice
and climate, energy and business plans.
Journal of cleaner production.
Del Monte A, Pennacchio. (2019).
Historical
roots
of
regional
entrepreneurship: the role of knowledge
and
creativity.
Small
Business
EconomicsFuster.
Eatmon TD, Granger, R & Abrantes BF.
(2020). the Entrepreneurial Dimensions of
Transnational Education.
Fallah F. (2012). Students’ attitudes about
socio-cultural functions of the universities,
Journal of Social Sciences.
Fuster E, Padilla M, Antonio L & et all.
(2019). the emerging role of university
spin-off companies in developing regional
entrepreneurial university ecosystems: The
case
of
Andalusia,
Technolgical
forecasting and social change.
Hanifar H & Muslimi N. (2019).
Principles and foundations of qualitative
research methods, a new and applied
approach (Vol. I). Knowledge Look
Publications.
Hendriks Paul H J & Sousa Célio AA.
(2013). Practices of management knowing
in university research management,
Journal of Organizational Change
Management, 26(3), 611 – 62.
Hosseini S R, Mohammad Hadi F &
Bakhtiari M. (2018). Explain the
relationship between higher education
planning and regional development of
science and technology. The first national
conference on science and technology
planning, Qazvin. Imam Khomeini
International University (RA) Institute for
Futurology.

Atta O K. (2019). Oasis in the desart?
Bridging
academics'
collaboration
activities as conduit for global knowledge
flows to peripheral regions, Regional
studies regional scince.
Bakhtiari M, Musa Khani M, Alvani S M,
Hosseini S R. (2019). Applying
scientometric method in order to organize
higher education for the development of
university entrepreneurship. Quarterly
Journal
of
Development
and
Transformation Management 1-9.
Bakhtiari M, Musa Khani M, Alvani S M,
Hosseini S R. (2021). Providing an
Innovative University Entrepreneurship
Development Model with an Emphasis on
Regional Advantages: A Creative Hybrid.
Innovation and Creativity in the
Humanities.
BenneworthSiiba A, Ellis Adjei A, Patrick
Brandful C. (2018). Chieftaincy and
sustainable urban land use planning in
Yendi, Ghana towards congruence,
Cities,http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.201
7.10.0.
CAI Y & Liu C. (2020). The Role of
University as Institutional Entrepreneur in
Regional Innovation System: Towards an
Analytical Framework. Examining the
Role of Entrepreneurial Universities in
Regional Development (pp.133-155).
Carayannis E, Campbell D F. (2012).
Triple Helix, Quadruple Helix and
Quintuple Helix and How Do Knowledge,
Innovation and the Environment Relate To
Each Other? International Journal of
Social
Ecology
and
Sustainable
Development.
Carayannis E, Rakhmatullin R. (2014) The
Quadruple/Quintuple Innovation Helixes
and Smart Specialisation Strategies for
Sustainable and Inclusive Growth in
Europe and Beyond, Journal of the

1401  بهار،1  شماره، سال سیزدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

... ارائه الگوی دانشگاه

Patrick M. (2013). SWOT analysis in the
planning of information services and
systems in university libraries: The case of
the University of Malawi strategic plans,
The Bottom Line 26(2).
Protopopov EV, Feoktistov AV, Galevsky
GV & et all. (2018). Innovations in
institution of higher education as a tool of
economic and social development of the
region (experience of project-based
education technology implementation in
SibSIU).
Materials
Science
and
Engineering.
Sanchez B, Mabel UE, Kitagawa F.
(2019). Understanding the evolution of the
entrepreneurial university. The case of
English Higher Education institutions,
Higher education quarterly.
Sergey S, ZmiyakEkaterina A, Ugnich
Pavel M. (2020). Development of a
Regional Innovation Ecosystem: The Role
of a Pillar University, Growth Poles of the
Global Economy: Emergence, Changes
and Future Perspectives pp 567-576.
Taatila V, Down S. (2012). Measuring
Entrepreneurial Orientation of University
Students, Education & Training, and v54
n8-9 p744-760 2012.
Teixeira AAC, Oliveira A, Daniel AD.
(2020). the Impact of Universities on
Regional Competitiveness: A Review of
the Main Theoretical and Methodological
Approaches. Examining the Role of
Entrepreneurial Universities in Regional
Development, Publisher: IGI Global,
pp.67-92.
Vasilyeva Jung J. (2019). The fourth
industrial
revolution,
knowledge
production and higher education in South
Korea. Jurnal of higher education policy
and management.

205

Irina A P. (2020). Revisiting Functions
and Roles of the Entrepreneurial
University in Social and Economic
Systems in the Regional Context.
Kont KR & Jantson S. (2013). Library
employees’
attitudes
towards
the
measurement and apprais- al of their work
performance: Study in Estonian University
libraries, Library Management, 34(6/7),
521 – 5Liu, Y. (2012). Does
entrepreneurial university really exist in
China? A case from Huazhong University
of Science and Technology, Journal of
Knowledge-based Innovation in China, 4.
Leydesdorff L, Etzkowitz H & Kushnir D.
(2016). Globalization and growth of US
University
patenting
(2009–2014).
Industry and Higher Education; 30(4):
257–266.
Manoela P, Andreea B.
(2012)
Considerations Regarding the Role of
Human
Resources
in
Romanian
Educational Process Revealed by National
Education Law, Procedia - Social and
Behavioral Sciences.
Mousavi H, Salehi Omran A, Faraskhah M
& et all. (2017). Presenting the
development model of entrepreneurial
university in Iran, Iranian Journal of
Engineering Education, 19, (76), 1-28.
Neeta B. (2020). Regional Development
via
Entrepreneur
Multi-Perspective
Approach, Handbook of Research on
Smart Territories and Entrepreneurial
Ecosystems for Social Innovation and
Sustainable Growth.
Nibedita S. (2020). Entrepreneurial
Universities' Strategic Role in Accelerated
Innovation for Regional Growth.
Paola De BernardiDanny A. (2020). The
Role of Universities in Harnessing
Entrepreneurial Opportunities, Innovation
in Food Ecosystems pp 27-71| Cite as.

1401  بهار،1  شماره، سال سیزدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

206

خوش نژاد و همکاران
مجلهی وتعهی آموزش جندیشارور
فصلنامهی متکز مطالعا و وتعهی آموزش علو رزشکی
تال تیزدهم ،شمارد  ،1بهار 1401

ارائه ی الگوی دانشگاه نسل چهارم (مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسالمی)
زهرا خوش نژاد :دننشجوی دکاتی مدیتی آموزش عالی ،گتود علو تبیای  ،ونحد کتن ،دننشهاد آزند نتالمی ،کتن ،نیتن .
مهتاب سلیمی* :نتاادیار گتود علو تبیای ،ونحد کتن ،دننشهاد آزند نتالمی ،کتن ،نیتن .
رمضان جهانیان :دننشیار گتود علو تبیای ،ونحد کتن ،دننشهاد آزند نتالمی ،کتن ،نیتن .
مژگان عبدالهی :نتاادیار گتود علو تبیای ،ونحد کتن ،دننشهاد آزند نتالمی ،کتن ،نیتن .

چکیده :دننشهاد ها نق

مهمی در رویایی و رشد منطقه نی دنرند نز یک تو ،دننشهاد ها عونم نقاصادی

بزرگی هااند و ثیت مااقیمی بت فعالی های نقاصادی و محلی دنرنود و نز قوتک دیهوت دننشوهاد هوا بوه
زیا بو فتهنهی و محیط قبیعی منطقه نی که به آ عل دنرند؛ کمک موی کننود .رو وه حاضوت بوا
هدک نرنیه ی نلهوی دننشهاد نا چهار و با رویکتد کیفی و با روش حلی مضمو ( م) ننجا شدد نت .
جامعه ی آماری شام خبتگا دننشهاهی و تازمانی بودد نند که با روش هدفمند (قضاو ی) نناخواب شودد
نند و مصاحبه ا حد نشباع نظتی ندنمه یافاه نت  .نین مهم در مصواحبه ی دونزدهوم حاصو شودد نتو .
جه ایید رونیی حقی نز روش «مثلثتازی مناب دنددها ،بوازبینی وتوط همکوارن و بترتوی وتوط
مشارک کنندگا » و جه ایید رایایی حقی نز «رایایی بین دو کُدگذنر و بازآزمو » نتافادد شدد نتو .
با ته متحله کدگذنری (مصدنق ،م نصلی ،م فتعی)؛ محورها مشخم شدد ننود بوت نتواس ناوایج حقیو ؛
رونبط کلیدی مشام بت نر باط دننشهاد و جامعوه ،هماووی رتوال دننشوهاد و نهودنک جامعوه ،و نر بواط
دننشهاد و صنع شناتایی شد .بعالود عونم زمینه نی ،عونمو نثوت گوذنر و ریامودها نیوز مشوخم شودند.
ریامدها مشام بت ریامد های دنخلی و خارجی مورد بترتی قتنر گتفاند.
واژگان كلیدی :دننشهاد نا چهار  ،دننشهاد آزند نتالمی ،حلی

م.
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