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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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 مقدمه

و  دیوق یبو بواًی قت یعنوون  نتواتن   به یآموزش عال     

 ،ینجامواع یها یمخالف نابتنبت ننونع مقابله با یشتط، بتن

و  کم درآمود یدر کشورها ییایو جغتنف ینقاصاد ،یاتیت

)بخایواری و  مد نظوت قوتنر رفاوه نتو  افاهیکمات  وتعه 

و نقاصواد دننو   یتواز یدر عصت جهان .(1400همکارن  

ثوتو  کشوور هوا نتو .  نیمهماوت ی، منواب  نناوانا یبن

نز آمووزش و روتورش   مد ، نندگا یحامال  فتهنگ، آفت

و  ی، نووآورینیو نوه  نهوا عوامال  کوارآفت  یمنواب  نناوان

منواق  و کشوورها  یهااند بلکه تبب  وتوعه  ن یآفت

 یدننشووهاد دنرن .(2012 )روراووکو و بالاووار و گتدنوود یموو

 وون  بوه  ینت  که نز آ  جملوه مو یدماعد یکارکتدها

و مناف   ازهایدرک ن .نشارد کتد دیو  ول یتازگار د،یباز ول

  یوبوت  تب دیوو  متکز بت آ ،  اک ینفعا  آموزش عال یذ

  یووجامعووه،  تب ازیووماخصووم مووورد ن ینناووان یتویوون

دننشوهاد قابو   یدر قالوب کارکتدهوا خاهیشهتوندن  فته

 تی واث  یونز قت ننشهادد(. 2013مپوالنها  هااند ) هی وج

نظوا   دیو باز ول یتازگار د،ی ول ا یبت جت میمااق یگذنر

در  یمهمو اریبازنر، نق  باو یو تازوکارها ینجاماع یها

حاوینی و کنود ) یمو فوایجامعوه ن کیورکود  ای شتف یر

 ال یدر  وتعه  حص یینلهو یتی(. به کارگ1398همکارن  

ر ماونز  روش  کارکتدها رن به قو نین یکه  مام یلی کم

رن  یبوه نهودنک کوال  نجامواع ی وننود دتاتتو یدهد، م

بوه  ی ووجه ی(. بو2013و توتوا  کزیهنودر)ممکن تازد 

 ینوظهوور یامودهایدننشهاد ممکن نت  بوه ر یکارکتدها

رن بوا  یلوی کم ال ی وتعه  حص یمنجت شود که رنهبتدها

. در (2013کون  و جاناوو  مونجه تازد ) یهودگیخطت ب

بوه دننشوهاد هوا جهو   یادیفشار ز ،تینخ یها قول دهه

نفتند در جه   وتوعه  یها یینز دنن  و  وننا یبهتد بتدنر

ونرد شوودد نتوو . در  یو نقاصوواد یفتهنهوو ،ینجاموواع ی

 یتن وییدتاخوش  غ زیو رتال  دننشهاد ن  یمامور جهینا

 دیجد یهارنتاا چارچوب ها و مدل  نیگشاه نت  و در ن

دننشووهاد  ،ینیل دننشووهاد کووارآفتنز جملووه موود یدننشووهاه

دننشهاد بهوم  دننشهاد جامعه محور، ،یدننشهاد  حول ،یمدن

 یمخالفو یشک  گتف  نت  و شواخم هوا و ...  وتاهیر

شودد  فیوعملکتد دننشهاد هوا  عت یو بترت یابیجه  نرز

 مودلنیون رنتواای  در .(2019 و همکارن   زویونی)ر نت 

شودد نتو  کوه  های  کام  نا  هوای دننشوهاهی نرن وه

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

چهارگانوه  چیموارر ینلهوو ؛(2016 و لندتدورک ازی)ن زکو

توه گانوه،  چی( که بت مدل مارر2012 و کمپب  سیانی)کت

 نفزودد نت ؛ زیبت فتهنگ رن ن ینمبا یرتانه عموم دگادید

 چیموارر یونله ؛یدر نا  چهار  دننشهاه نرن ه شدد نت .

 طی)محو یطیمح نهیرن در زم یکه دنن  و نوآور گانه رنج

 ددیرن نظا  بخش یقبل ی( مطتح نمود و نلهوهایعیقب یها

 کیومطتح گشاه نت  و نق  دننشوهاد بوه عنوون   ؛نت 

 ینجاموواع یو نکولووو  دنریوو وتووعه را یدر رنتوواا کووتدیرو

 نت . ددیگتد تی فا

 ینر قا ،یوزش عالآم یهدک تازمان نی ا به حال عمدد  ت

 ویودننشوهاد هوا بوودد نتو  )ل یو ر وهشو ینمور آموزشو

 یدر رنتواا یو نووآور  یونما نمتوزد کاربتد خالق (.2012

 یو  جوار ینیکوارآفت یو  وتوعه  طیبوه محو ییراتخهو

دننشهاد هوا قوتنر گتفاوه نتو  و  یها  یدر نلو زین یتاز

 نودهایشوند، که فتن یم جادیبا  دننشهاد ن اوهم یموتاا 

 ازیوبوه ن ییراتخهو یرن در رنتاا ینقاصاد یها  یو فعال

ماوالز   دنریوکنند، چوتن کوه  وتوعه را یجامعه دنبال م

 یآموزش عال ینظا  ها تیهوشمندننه نظا  و ز یکارکتدها

 نت .

 ینصول ینز نهادها یکینمتوز، دننشهاد  یایآنجا که در دن نز

توال  بوه دننشوهاد و ر ی ووجه یشود، لذن ب یمحاوب م

جامعوه دنشواه  یبوتن یبار ا ی ونند  بعا  ز یآ ، م یها

ننباشواه نز ماوا   و  نی(. جونمو  نوو2012 الیباشد )  وا 

 ونننود در  یهااند که دننشهاد ها م ین ددیچیمشکال  ر

موثت باشند. نز  یقاب   وجه ن زن یآ  به م یتیشهیو ر  رف

 اتشیدننشهاد ب  یگذشاه، مائول یدر دهه ها هتیقتک د

بعود   دیو به و یبودد نت  نما با رشد جونم  نناان یآموزش

 یبشوت یو خونتواه هوا ازهایهت روزد ن ،ینز ننقالب صنعا

نفزو   ت و مطالبا  مانوع  ت شدد نت . در خصوص قشوت 
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خواص خوود در  یهوا ی گویو و هادیجا یدننشجو که دنرن

 وت و  ددیوچیر ازهوایمطالبوا  و ن نیوتطح جامعه نت ، ن

نز  زیوباشد و به دنبال آ  نناظارن  جامعه ن یت محااس  

 یمطاب  خونتواه هوا یکتدد و نق   ازد ن تییدننشهاد  غ

و  مدننشهاد در کنار رتوال  قبو  )نناقوال علو یبتن دیجد

(. ضوتور  2012 دنن ( در نظت گتفاه شدد نت  ) فوالح

و  ینجامواع یها نهی عام  کارکتد دننشهاد و نقاصاد در زم

کوه  یرنگ  ت و قاب   وجه  ت گشاه نت . نقشرت  یفتهنه

 یعیثتو  قب  یندنرد جونم  و  بد رد ینناان هیتتما یبتن

روت  تن ییوشود، دتاخوش  غ یم فی عت یکیزیبه ثتو  ف

 شااب در عصت حاضت شدد نت . 

مشوارک   ینا  چهوار  دننشوهاد هوا نرزش بوت مبنوا در

د نز جذب تهم درآمو زن یو م نیرتورش کارآفت ،یرنهبتد

 تی واث زن یوم نیو همچن یو رهبت  یو هدن یمناب  خارج

شوند. آموزش  یم فیعونم  در جونم   عت تیبت تا یگذنر

شود و ح  چال   یجامعه و دننشجو ننجا  م ازیبتنتاس ن

 یدر نظوت گتفاوه مو  یونتاس  حق عنون جامعه به  یها

 شود.

نتو  کوه در نز  یبخو  مهمو ینلمللو نیب یها مشارک 

بعوالود؛  .ت در نق  دننشهاد ها لحوا  موی شوودحال حاض

 علوو  خوواقت بووه  جووادیکووتد ، ن اووکیفتهنووگ ر جی ووتو

  یتیفتهنووگ نرن نهوواد ، موود ،یعلموو یآزند ،ینیکووارآفت

مناتوب، فتهنوگ کوار  ینیکارآفت یفضا جادینتاعدندها، ن

بوه عنوون   نیکوارآفت یعلمو ا یه ینعضا یمعتف ،یگتوه

. یگذنر ات یو ت یتیگ میدر  صم ها مشارک  آ  نلهو و

 ینز مولفوه هوا نیکوارآفت ا یدننشوجو ی وجه و نرن گذنر

 (.1396و همکارن   ینت  )موتو ینیفتهنگ کارآفت

باشود، و  یمجموعه صتفا علم کی ونند  ینم هتید دننشهاد

نز  یکی کهی. در حالتدیصنع  در کنار دننشهاد قتنر به دیبا

 تن ییوها و  غآموزشو نیبو یدننشهاد، ناتازگار یبحتن  ها

حووتک،  یو آموزشوو ی خصصوو یازهوواینتوو . و ن یطوویمح

که دننشهاد ها بوت  یکند. در صور  یم تیی غ  یبصور  تت

رن  ا یدننشوجو اواا،یتواخاه شودد و ن یهوا لهوونتاس، ن

 یحواکم در بتناموه هوا یدهنود، و بتوکتنتو یآموزش مو

 یممکون مو هوا رن نوا  آدر   یتوت تن یی غ جادین ،یدرت

، نحاواس  یدر هنها  فتنغ  نز  حصو ا یجودننش و تازد

و... رن  یفتهنهو ،یصنعا ،ینجاماع  یها  یدر قابل ینا ونن

کنند. نز آنجا کوه دننشوهاد  یم سدر خودشا  نحاا قایعم

ها ناوننااند خود رن نر قوا دندد و نز ناو  توو  بوه ناو  

فوق نلذکت، توونل  ی. با وجود چال  هاندیچهار  گذر نما

نت  که مدل مناتب دننشوهاد ناو   نین قاب  قتح ینصل

 ( کدن  نت ؟یچهار  )مورد مطالعه :دننشهاد آزند نتالم

 یمخالوف نفوتند مخالوف مو  یوعال  یها با هودن دننشهاد

آنهوا  تنیوگا  بتدنرند. ز یمهم اری وننند در جه  نهدنک با

 یدر  وتعه جونم  دنرند هم به لحا  فتهنهو یدینق  کل

نمتوزد  هتی. به عبار  دیو نقاصاد یو هم به لحا  نجاماع

و  یمهوم رشود نقاصواد یدننشهاد ها بوه عنوون  مو ورهوا

  یو،  حقسی دردر نظت گتفاه شدد نند.  ینجاماع حوال  

کوه رتوال  دننشوهاد  ینقاصواد یگااتدد  یها  یو فعال

 هتیکودی ار و روشن با  ینا  تو  و چهار  نت  با متزها

 یمو  ینو  رن  شوکچتخوه مود کیودر نر باط هااند که 

  یو حق  یبه جااجو کتد  که منجت به مامور ازین .دهند

شودد  جوادیکه قبال کشوف و ن آنچه یتیادگیبه  ازین نت .

 ییبوه راتوخهو ازیوشود و ن یم سی در  یمنجت به مامور

 تیونخ  یوجامعوه منجوت بوه مامور یها ازیجامعه و رف  ن

ونو  و ر ینیکوارآفت  یدننشهاد ها که شام   وتعه شخص

 یهوا  یوبا  وجه بوه قابل ییو راتخهو ینقاصاد یچتخه 

 ینیکوارآفت  یضعبه و یبا  عهد جدنمت  نین منطقه نت .

تواخاار  کی، نما عمد اً  وتط نخاتنعا  یتاز یو با  جار

 یمنجت به نووآور  یشود  ا خالق یکام  ننجا  م یایحما

 ازیوگتدد کوه ن یمحصول ایمنجت به نرن ه خدم   یو نوآور

گوتدد. در  ییامعه رن مت ف  تاخاه و باعث رون  و شکوفاج

دننشهاد، صونع   نیبنز  عام   ی، نوآورا یجونم  دنن  بن

، با نقو  بتجاواه  وت دننشوهاد هوا، بوا  وجوه بوه و دول 

 ون   یم ،نی. بنابتنتدیگ یآنها نشا  م یقا ی حق  یراانا

دننشوهاد   یودر موفق ینتات ینصل یعنون  کتد که نوآور

 کیحال، دننشهاد ها فقط نز  نینا  چهار  نت . با ن یها

 ندیفتن نیبلکه ن روند؛ ینم ینیتو  به تم  کارآفت کینز 
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 وننند شوام   ینت ، که م ددیچیحاص   عام  مجموعه ر

 یشوناخا و ی، فتهنهوی، هنجواریو قوانون یعونم   نظار 

 طیدننشوهاد و محو ی هیدوتوو تینکاه  اث نیباشد. مهمات

قتفوه  کیو نودیفتآ کیو نیونت  که ن نین  یعونق نت .

 تچوه، ههوتیدو قتفوه نتو . بوه عبوار  د ی، روندا ین

، رفاوار تنودیبه  یرن در رو یشاتیب ینیها کارآفت دننشهاد

گووذنرد،  یموو تی وو ث ینهوواد طیبووت محوو نیهووا همچنوو آ 

و  طی، شوووتنکنووود یمووو جوووادیرن ن یدیوووجد یفشوووارها

چتخوه  نیوکنود و ن یمو جوادیرن ن یدیوجد ینتااندنردها

 کی نهیزم کی" تنیتازد، ز یم تیمدنو   وتعه رن نمکا  رذ

کند که همه شتک  کنندگا   یم جادیرن ن یجها  نجاماع

کننوودگا  و مصووتک  دیوو ول کبوواردیدر آ  هاوواند. بووه 

، ینز رونبوط نجامواع ین ددیوچیکنندگا ، گتفاار شوبکه ر

هوا بافاوه ننود و  هاواند کوه خوود آ  یو فتهنه یاتیت

)فاناوکا  و توالوما  دهنود یبوافان ندنموه مو همچنا  به

ناو   هاددننشو یکه حتکو  بوه توو نجات ی( و ن2020

 شود. یمطتح م کینتاتن   یچهار  به عنون  رنهبتد

 یتوه رکون نتاتو یهمکوار ،بت دننو  ینقاصاد مبان در

بخ  صونع  و  و  وتعه،  ی حق ی)دننشهاد و تازما  ها

 یکیبودد و  دی اکمورد  یفناور یبه منظور  وتعه  دول (

 نیون نینر باط ب  یدول  ها به منظور  قو یها ات ینز ت

در دورد  نتو . یونتطه ن ینهادها جادیو ن یقتنح نرکا ،

دننشوهاد و  ینر بواق ینر باط بوا مودل هوا درو  تینخ یها

صوور  گتفاوه نتو   یمافواو  یهوا یدتاه بند ،صنع 

 خود رن یو نوآور یعلم و فناور ینظا  مل یادیز یکشورها

ند نهماهنگ کتدد  نتافادد نز مدل های مارریج ته گانه،با 

و  ازیوو ن یطویمح طیعونمو  و شوتن یبت مبنوا جیو به  در

ای خو  هو  وجه با بنابتنینآ  رن  وتعه دندد نند.  ضتور ،

و همچنوین بوا  چهوار  نا  ر وهشی در رنبطه با دننشهاد

هشوی در ضتور  ر و و نهمی  شدد، نرن ه مطالب  وجه به

 .نتو  مشهوددننشهاد نا  چهار   نلهوی ینرن ه رنبطه با 

 ناو  دننشوهاد نلهووی ی حاضت، نرن ه ر وه  نز هدک لذن

 بود. (نتالمی آزند دننشهاد: مطالعه مورد) چهار 

 

 مواد و روش ها

بوه لحوا   نین  حقی  نز نوع  حقیقا  کاربتدی نت .     

که بوا روش  شدمی با ینز نوع نکاشاف یفیک ، یروش  حق

با ته متحله  و  عیین محورها ( م  ی حل)  حلی  مضمو 

بوا نوت  نفوزنر   م فتعی و  وم نصولی( کد گذنری )مصدنق،

maxqda2020 . ننجا  شدد نت 

  یو حل شناخ ، یبتن یروش مضمو (؛  ی) حل  م  ی حل

نتو  کوه  یفویک یموجود در دندد هوا یو گزنرش نلهوها

  یو حل یبوتن یندیروش فتن نین دنرد. یکاربتد گااتدد ن

 رتنکنودد و مانووع رن بوه ینت  و دندد ها یمان یدندد ها

و  فووتیحن ) کنوود یموو  ی بوود یلیو  فصوو یغنوو یدندد هوا

 ،خبتگووا نیوون  حقیوو   یجامعووه آمووار .(1398 همکوارن 

آمووزش  زمینوه یدر هااند که  یتننیو مد اتاهزنرن یت

 یند قضاو با روش هدفم ینمونه  .صاحبنظت بودد نند یعال

مصواحبه  ،یبه حد نشوباع نظوت د ینناخاب شدند و  ا رت

 نین مهم در دونزدد مصاحبه حاص  شودد نت . افاهیندنمه 

هوا توازی منواب  دندد)مثلث جه  رونیی ر وه  نز نت .

و بترتووی  وتووط مشووارک   بووازبینی  وتووط همکووارن 

کنندگا  نتافادد شدد نت . بتنی بترتی رایوایی  حقیو ، 

 روش رایوایی  ونفو  بوین دوو  آزموو  رایایی بوازنز روش 

 نتتواند ، آتیب و کدگذنر نتافادد شدد نت . تودمندی

 نهیچهو دربارد کافی نقالعا  نرن ه و دیهتن  رفاد به  وجه

 کاوب کننودد، شوتک  هوای آزموودنی  مامی به ر وه 

 رعایو  رو وه  در شوتک  منظوور به کابی نامه رضای 

 رتورووزنل ثبو  کود ر وهشوی، نخالق رعای  جه . شدند

 ی کمیاه در11۵4840۷220366831399162326880

 شد. ثب  دننشهاد نخالق

 

 یافته ها

بوووت نتووواس ناوووایج کووود گوووذنری بوووا نوووت  نفوووزنر      

maxqda2020  جوودنول متبوقووه نتوواختنن گتدیوود کووه

  م فتعی( می باشند.  م نصلی، شام  )محور،
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 یو فرع یحورم ،یاصل یمولفه ها. کد گذاری. 1 جدول

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

مولفه های 

دانشگاه نسل 

 چهارم

 جامعه ازیارائه خدمات متناسب  با ن
 یها ازیمتناسب با ن یآموزش عال یها ازین نیاست که آن تام نیمنظور ا یرونیب ییدر واقع در کارآ

 .جامعه باشد

 ینیکارآفر

 .دارد را  و اشتغال ینیمسئله کارآفردانشگا نسل چهارم ،

رفته و  شیبه سمت تکامل پ یعنیکامل تر است  یدانشجو در واقع جزو دغدغه نسل چهارم است ول

 .جامعه را دارد یها ازیبه ن ییپاسخگو

 .تواند کمک کننده باشد یم ینیکارآفر یو آموزش علم ینیآموزش کارآفر نیبنابرا

تواند پژوهش باشد،  یم یتواند آموزش باشد، بخش یدر واقع بخش از آن م یدر عصر کنون یزندگ نیا

 ینیاز آن کارآفر یبخش

 پژوهش

 است .که در نسل چهارم نیز در دستور کار قرار درد. تمرکز بر پژوهش بودهم دانشگاه ها سل دومن

جامعه  یتواند رو یها م نیو همه ا میریبگ یدج میرا بخواه ینیخود پژوهش و در واقع آن بحث کارافر

 اثر گذار باشد .

 یاجتماع تیمسول
 دانشگاه است . یاجتماع تیدر مورد مسئول دیدانینسل چهارم همانطور که م یدانشگاه ها

 دانشگاه است. یاجتماع یریپذ تیسل چهارم مسئولن

 

 همتبوط بو محور(  م نصلی، ) م فتعی، کدها 2 جدول     

 عونم  نهادی رن نشا  می دهد:

 

 عوامل زمینه ای مربوط به )تم فرعی،تم اصلی،محور(کدها. 2 جدول

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

 گویه های کلماتی کد باز کد گزینشی

عوامل زمینه 

 ای

مطرح  کیاستراتژ یها یزیدر برنامه ر کهرا داشته باشد  دیراهبر کردیآن رو دیشگاه حتما باشدن دان یدر مسئله جهان مدیریت راهبردی

 .میکرد

 مطرح باشد. دیبا یدانشگاه ستمیدر س یاثر گذار را انتخاب کند که نوآور یها و راهبرد ها استیس

 کنند . تیبر اساس آن فعالشود و  لیتشک دیبا ییها تهیکم ه باشیم.داشت کیاستراتژ یزیبرنامه ر بایستی

 .عاملش است کی یراهبرد دیپس آن د

 شتریب تیمامور نیکه ا مینیب یم میکن یرا نگاه م تشانیمامور یما وقت یمختلف دانشگاه یما در نسل ها یدر دانشگاه ها

 ها باشد. نهیزم یتواند در همه  یهم موفق است و م اریدارد و بس یاقتصاد کردیرو

 .میکن یم یها را بررس ندیمسلماً در دانشگاه ساختار ها و فرآ یداخل طیما در مح ساختاری ارزیابی

 .شوند زیچطور کالس ها تجه

 افراد متخصص فراهم شود. یاجرا با هم فکر یو مقررات برا نیها بسترها و قوان رساختیشود ز یم شنهادیپ

 .میکن یم یها را بررس ندیانشگاه ساختار ها و فرآمسلماً در د یداخل طیما در مح ارزیابی فرایندی

 میها را تقس نیبودن دانشگاه ، ا یصنعت ایاز نظر ارتباط با صنعت  ،یاز نظر فن آور ،یموزشآ ،یاز نظر فرد یتیریاز نظر مد

 .میداشته باش میتوان یخاص خودشان را م یها یبند

 شود؟ جادیا یعلم اتیدر ه دیبا یراتییدر نسل چهارم چه تغ یاز نظر منابع انسان ای

 شود؟ جادیا دیبا یدرس یزیدر برنامه ر یرییچه تغ

 شود؟ جادیا دیدر دانشجو با یراتییچه تغ

 یها و نرم افزار ها کیابزار ها و تکن یرو، چه در حوزه حض یآموزش ، چه در حوزه مجاز نینو یها وهیبحث آموزش ، ش

 .شود یمختلف طراح یرائه بلوغ در حوزه هابر ا یدیمف اریبس یآموزش

ارزیابی و تغییرات 

 محتوایی

 یمحتوا دیحتما با یدرس یزیو مهارت ها را کسب کنند. به عنوان مثال ما در برنامه ر نندیآموزش بب دیها همه با نای

 .ودش میتنظ یتیقابل یبشود بر اساس آموزش ها یبازنگر یدانشگاه یلیتحص یدر دوره ها مونیدرس

و آن  رندیسبقت بگ یرقابت ها دانشگاه ها از هم سو نیدر ا نکهیا یکه در سطح جامعه اتفاق افتاد و برا ییآن رقابت ها یعنی تحلیل رقبا
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 .کنند جادیمجبور بودند که ارزش افزوده ا اورندیرا به دست ب

خارج از دانشگاه را  یعنی یخارج طیمح لیو تحل یخلدا طیمح لیبود که تحل نیا کیاستراتژ یزیدو تا از مراحل مهم برنامه ر

 .میدادیانجام م

تحلیل محیط 

 داخلی

 .دارد یچه نقاط قوت یعنیدهد  یم صینقطه ضعف خودش را تشخ یداخل طیمح لیو تحل هیتجز یبرا

 به نقاط قوت کند. لیآن ها تبد دیدارد که با یچه نقاط ضعف

خارج از دانشگاه  یعنی یخارج طیمح لیو تحل یداخل طیمح لیبود که تحل نیا کیاستراتژ یزیکه دو تا از مراحل مهم برنامه ر

 .میدادیرا انجام م

تحلیل محیط 

 خارجی

 کمک کننده است. یلیخ یفرهنگ  یاسی، س یجامعه از نظر اقتصاد طیو مح یرونیب لیتحل نیا دیگو یخب در نسل چهارم م

 ی.، فرهنگ ی، اجتماع ی، از نظر اقتصاد یاسیمهم است ، از نظر س یلیخ یخارج طیمح لیو تحل هیتجز

 

 

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

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

 .خب نسل اول که تمرکزش بر آموزش بوده آموزش کاربردی عوامل اثر گذر

 .که دانشگاه را مردم نه به خاطر کسب مدرک انتخاب کنند ردیصورت بگ یو اطالع رسان یآگاه

 یحوزه هستند و از اطالعات تخصص نیکسب تخصص در ا البباشد که واقعا به دن یدانشگاه محل ورود افراد دیبا

 فاده کنند .دانشگاه بخواهند است

 .تواند پژوهش باشد یم یتواند آموزش باشد، بخش یدر واقع بخش از آن م یدر عصر کنون یزندگ نیا

 .ما آموزش دادن است یدیو هدف کل ینسل اول و دوم و سوم هدف اصلدر

اده فقط که در آموزش و پرورش اتفاق افت یزیاست که اصل اول آن چ نیمهم است ا اریکه بس یبعد ینکته 

 .اوردندیالزم به دست ب یو آموزش ها میموزش بدهآافراد را  یسر کیکه  میبود نیدنبال ا

بود که در نسل دوم دانشگاه ها  نیا تیواقع یآموزش ها را بدست آوردند وارد جامعه بشوند . ول نیکه ا یوقت

 .ستیمشخص ن یلیمرز ها خ نیا

 .دیهم در نظر داشته باش یفرهنگ سازمان دیتوان یدانشگاه م یداخل طیر مورد محالوه بر موارد باال شما دع فرهنگ سازی

 موفق تر عمل می کند. برود شیپ یهرچه به سمت نوآور یچون فرهنگ سازمان

 مینیب یم میریمورد در نظر بگ نیا یدانشگاه یو فرهنگ سازمان میبرو شیپ یفیبه سمت ک یهر چه از لحاظ کم

 ازیبه ن ییارتباط دانشگاه را با صنعت و پاسخگو نیا میتوان یو م میرو یر به سمت نسل چهارم مت عیسر یلیکه خ

 .میجامعه را داشته باش یها

رشد  یرا برا یریمس کیدانشگاه ها  قتیو در حق میرا در سطح جامعه اشاعه بده ینیفرهنگ کار آفر میتوانمی 

 .و توسعه جامعه به افراد نشان بدهند

افراد ، پرورش  یتوانمند ساز یحت یو اقتصادئ و فرهنگ ساز دیتوانند مرکز تول یها م نیباشد و ا شتریب یلیخ

 . رندیقرار بگ یانسان

و از همه مهم تر  دیآ یوجود م مجموعه به نیدر ا ینگاه توسعه ا نکهیتوانند اثرگذار باشند در ا یها م نیا

 .توسعه استبه فرهنگ  یابیدست یفرهنگ آموزش چگونگ

 .کند میجامعه تنظ ازیرا در مقاطع مختلف متناسب با ن یحرفه ا یبتواند آن مهارت ها دیحتما با نهیزم نیکه در ا جذب دانش کاربردی

 ریهم در دانشگاه نسل چهارم تاث نیا نیاست بنابرا شیدایو پ دی، ابعاد آن در حال تول یعلم و دانش ، دانش بشر

 است. انیدانشجو یها ازیه نگذارد و بالخر یم

 .تواند آموزش باشد یدر واقع بخش از آن م یدر عصر کنون یزندگ نیخب ا

 .کند یم لیرا به فرصت تبد تیکند ، محدود یدهد، از فرصت ها استفاده م یم صیدانشگاه تشخ تشخیص فرصت

منجر به  تیپژوهش هم در نها،  دیجد یشوند پژوهش ها یخود مسائل و مشکالت منجر به پژوهش م یوقت

 شود. یم یدیشناخت مشکالت جد

 کیبه عنوان  میرا بدست آورد عتیو طب قتیکه ما در موضوع حق ییما و آن شناسا ین آموخته هاآدر نسل سوم 

 .میکرد یارزش افزوده وارد جامعه م

، حتما در دانشگاه نسل  میاشاره کن یرشته ا نیو پزورش ببه آموزش  میتوان یمسائل و عوامل مهم م گریاز د رویکرد های بین رشته ای

 .ردیصورت بگ یرشته ا نیب یها کردیدر رو تیتقو دیچهارم با

 ژهیتوجه و یقیتطب ینیمطالعه و بازب یرشته انجام بشود. حتما به روند ها نیتا حد امکان رفع موانع آموزش ب

 کنند. دایفوق رشته سوق پ یو حت یرشته ا نیب یبه پژوهش ها شتریب انیدانشجو نکهیشود تا ا یا
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 مسئوالنه است . قیو تحق ینسل چهارم نوآور ینقش دانشگاه ها نیدر واقع مهمتر پژوهش پاسخگو

را به آن سو  قاتیدارد، خب تحق ازین یجیجامعه به چه نتا ندییب یعنیکند  میرا تنظ شیها برنامه ها ازیبر اساس ن

 که انجام داده است. ییها یسنج ازیبرد بر اساس ن یم

 برد. یم تن سمآرا به  قاتشیتحقوکند،  یآموزش اش را بر همان اساس هدفمند م یها ازین

 به پژوهش بها داده شود چون اگر پژوهش درست عمل نکند ما اصال پژوهش اساس شناخت مشکالت و مسائل است

 اریدرست بس یپژوهش یها ستمیبه س یگرفتن و جهت ده یدادن به ارزش پژوهش و جد تیخود اهم نینابراب

 .مهم است 

 .گذار است ریتاث اریشوند بس یم دهینام r&dو توسعه در دانشگاه ها که تحت عنوان  قیتحق زانیم

 .باشد شتریحتما ب آموزش زانیمنسبت به در آن ها ،  قیباشد که تحق یدانشگاه دیدانشگاه نسل چهارم با

 قاتیقائل شدن به تحق تیدانشگاه ها است و اهم نیا جادیروزه جامعه ما به هرحال رفتن به سمت اام ازین

 .هدفمند یادیو بن یکاربرد

 .است یعلم اتیدر اعضا ه زهیانگ جادیو ا هیاست اشاعه روح تیحائز اهم یلیکنم خ یکه فکر م یاز نکات یکی

قرار دارند خودشان  یکه در راس دانشگاه و مخصوصا امور پژوهش  ، از مسائل مهم یپژوهش یانجام کار ها یراب

 .داشته باشند ییباشند که با روح پژوهش آشنا یاز افراد دیحتما با

اجتماع و  ازیرفع ن یگام به سو کیشد و  یبه کار گرفته م ییجا کی دیآن پژوهش ها با جیدر نسل چهارم نتا

 .شد یه مو خدمات برداشت عیصنا تیبشر ازیرفع ن

خودش را  قاتیجامعه دانشگاه بتواند تحق یها ازیمتناسب با ن یو نوآور تیخالق یبر رو شتریس تمرکزش بپ خالقیت

 جهت دار و هدف دار کند .

، پژوهش ها را به سرانجام برسانند و به طور خالصه دانشگاه ها  یمیبا انجام کار ت شانیها تیخالق یریبا کارگ

 .دانشگاه پژوهش محور باشد یداشته باشند تا جو کل تیپژوهش ، فعال نهیور موثر در زمحتما به ط دیبا

 است. ندهیتعهد دانشگاه حفاظت از آ نینسل چهارم مهم تر یخب در دانشگاه ها آیند نگاری و آینده پژوهی

 یپژوه ندهیبر آ یمبتن قاتیتحق ،ینگر ندهیآ ،ینیب ندهیهمان آ یعنی

حفاظت از  مییگو یکه م یتعهد دانشگاه نسل چهارم وقت نیو مهم تر ینگر ندهیو آ ینیب ندهیآن آدر واقع در 

 .دارد شرفتیپ ندهیدر آ یکه چه مشاغل مینیبب دیاست با ندهیآ

 .کند تیآن ها ترب یهستند در جامعه و دانشجو برا ازین ندهیدر آ یچه مشاغل

جذب دانشجو  یهنوز دارا یسال است که بازار کار ندارد ول انیه سالرشته ها هستند ک یسر کیکه  مینیبیما م

 شود. ینم دهینسل چهارم د یدر دانشگاه ها گریموارد د نیاست. پس ا

 نیبودن دانشگاه ، ا یصنعت ایاز نظر ارتباط با صنعت  ،یاز نظر فن آور ،یموزشآ ،یاز نظر فرد یتیریاز نظر مد فناوی

 .میداشته باش میتوان یاص خودشان را مخ یها یبند میها را تقس

متوجه  جشیدو نهاد است در واقع نتا نیا نیکه ب یو مال یعلم یکند و آن مساعدت ها یکه استفاده م یفن آور

 از ضرورت ها و محاصن دانشگاه نسل چهارم است. یکی نیا یعنیشود  یجامعه م

ها و نرم  کیابزار ها و تکن یرو، چه در حوزه حض یازآموزش ، چه در حوزه مج نینو یها وهیحث آموزش ، شب

 .شود یمختلف طراح یبر ارائه بلوغ در حوزه ها یدیمف اریبس یآموزش یافزار ها

صورت  یصنعت دانش و نظام آموزش نهیدر زم ایکه به هرحال امروزه در سطح دن یادیز راتییبا توجه به تغ

را فراهم کرده  دیهوشمند جد یبه حضور دانشگاه ها ازیدش نخو یشبکه ا تیگرفته جامعه هوشمند و حاکم

 .است

روز جامعه و جوانان و از  یها ازیکه امروزه توجه کند به ن ییها است.دانشگاه ها تکیبا ها ییاز آن آشنا یخشب

 توسعه جوامع . یدر راستا نینو یها یاز فن آور یریبهره گ گریطرف د

بر بستر وب و  یازجم یو به فضا کند یرا دنبال م کیو تکنولوژ یعاطف یساندانشگاه نسل چهارم ابعاد ان

 .پردازد یشدن محتوا و روشها م کیالکترون

 رانیاز مد میتوان یم یتیریدر نظر گرفته شود. ما در بخش مد دیقسمت با نیاست که در ا یموارد نیخب ا مدیریت

 .میامل داشته باشبا آن ها تع میاستفاده کن ی، بخش صنعت یبخش خصوص

 .دانشگاه به چه شکل باشد یداخل تیریمد

 .اثر گذار داشته باشد تیریمد دیدانشگاه با تیریاز نظر مد نیبنابرا

باشد،  ریتواند اثر پذ یم یاتیو عمل یانیدر سطوح م تیریمد یبه نوع نیکالن دانشگاه، بنابرا یها استیاز س

 دانشگاه. یدر رده باال تیریها ، مد تیریها و مد استیس

از جاها  یلیدارد و آن سکان دار است که در خ یبه سکان دار آن سازمان بستگ یهر سازمان تیکه موفق ییآنجا

 .ردیرا بگ نهیاز اتالف وقت و هز یلیخ یتواند جلو یم
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 .دارد تیاهم یلی، خ یفن آور زات،یها، تجه نهیدانشگاه از هز یدر مورد منابع مال منابع مالی

 شود. تیتقو یبودجه پژوهش دیاست . حتما با یاز مشکالت ما االن بودجه پژوهش

است که در دل  ینانیاعتماد و اطم گرید یدانشگاه وجود دارد و از سو نیاست که در ا یا هیو سرما یمنابع مال

 .افراد  و دانشجو و همکاران وجود دارد نیدانشگاه ب

 نیا دیباشد چطور با دهیموزش دآ دیما با یعلم اتیرا که در داخل دانشگاه هستند ه یشما افراد یدز نظر فرا منابع انسانی

 مهارت ها را به دانشجو منتقل کند.

 نیا دیباشد چطور با دهیموزش دآ دیما با یعلم اتیرا که در داخل دانشگاه هستند ه یشما افراد یز نظر فردا استاندارد سازی

 نشجو منتقل کند.مهارت ها را به دا

، کارگاه ها و  دیهم از نظر اسات ،یو امکانات آموزش زاتی، هم از نظر تجه یآموزش یهم از نظر محتوا

در  رندیمورد توجه قرار بگ دیکه با ییتوانند در ابعاد و مولفه ها یها در واقع همشون م نیها ا شگاهیآزما

 .نسل چهارم یدانشگاه ها

 .نفعان خودش را بشناسد یذ مهم  در سیاستگذاری دانشگاه این است که ،مساله  ذینفعان کلیدی

که  یموارد ای،  یدانشگاه ستمیس نیهستند از ا ریشوند و در واقع اثر پذ یم انیدانشگاه که دانشجو نیمخاطب

 .هستند ریر پذها اث نیدانشگاه هستند  ا ی، آموزش یدرس یکل برنامه ها ردیتواند در حوزه ، از دانشگاه بپذ یم

ها جامعه  نی، علم و دانش . ا انیدانشجو یها ازی. جامعه، نمیکن میبه سه دسته تقس میتوان یعوامل را م نیما ا

 دانشگاه نسل چهارم . یگذارد بر رو یم ریاست که تاث یها و انتظارات مختلف ازیداران خواسته ها، ن

 ندباش یعلم اتیه یتوانند اهال یعوامل اثرگذار م میتصور قرار بدهاگر نسل چهارم را ما در دانشگاه آزاد مورد 

 .رگذارندیهم تاث اریکه بس

 جامعه خودش اثر گذار باشد. یبتواند رو نکهیاستقالل عمل را داشته باشد، در رابطه با ا استقالل و آزادی

 است. یو اجتماع یعلم تیو مسئول یآزاد تیگذار اهم ریمهم تاث یاز مولفه ها یکیبه نظر بنده 

دانشگاه  نیدر پژوهش در ا یو آزاد یعلم یازاد ان،یب یانسان ها شامل حق آزاد یحقوق اساس تیرعا دینیبب

 .است تیحائز اهم اریبس دینسل جد یها

 زنند. یم وندیپ یعلم تیبه مسئول یعلم یدانشگاه ها ازاد نیکه ا یبه طور

 مطرح باشد. دیبا یدانشگاه ستمیدر س یاثر گذار را انتخاب کند که نوآور یهاها و راهبرد  استیس سیاستگذاری

کالن  یها استیو آن ها به شکل س یمشکالت و مسائل موجود در جامعه شناخته شود توسط خبرگان دانشگاه

 .عمل را دانشگاه داشته باشد یشود و توان و آزاد یگذار یدانشگاه خط مش

باشد،  ریتواند اثر پذ یم یاتیو عمل یانیدر سطوح م تیریمد یبه نوع نینشگاه، بنابراکالن دا یها استیاز س

 .دانشگاه یدر رده باال تیریها ، مد تیریها و مد استیس

 .است یباالست یها استیاست ، س یدانشگاه یها کردیرو

 کند. یبر طرف م یرا تا حدود جامعه یها ازیشود چرا چون ن یم دهیدانشگاه در واقع در جامعه د مهارت محوری

 . یدرس یزیو پژوهش ها و هم برنامه ر قاتیشود و هم تحق یهم آموزش هدفمند م نهیزم نیپس در ا

اش هم  یلیاگر مرتبط با رشته تحص یحت تیخواند در نها یم یمطالب درس یسر کیکه دانشجو  ستین نطوریا

 .مشغول به کار بشود

شود  ینم دهید گرید نیکنم در نسل چهارم ا افتیام در یلیه گذراندم که مدارک تحصبوده ک یمطالب یک سری

. 

 و اشتغال دارد دانشجو در واقع جزو دغدغه نسل چهارم است ینیمسئله کارآفر

ن در بخش یا نیآورند ،بنابرا یبار نم یفرد متخصص حرفه ا کیدانشگاه ما  میهم نگاه کن یگریو از منظر د

 عمل کند باز دچار مشکل است. یدر جامعه بتواند با توجه به تجربه دانشگاه دیفرد با کیکه  ای حرفه 

 اسبق استفاده کند. رانیتواند از مد یدانشجو م انتقال دانش ضمنی

در واقع انتقال دانش که انجام  شودیکه بسته م ییکه دانشگاه با صنعت دارد قراردادها یقاتیتحق یها یهمکار

 .شود یم

 .دیدیهستند شن ایبزرگ دن یدر اطراف دانشگاه ها ییحتما بارها در مورد شرکت ها شرکت های زایشی

کنند به  یشوند و خودشان شروع م یشوند و وارد مجموعه بازار م یم دهییدانشگاه از دل خود دانشگاه زا نای

 .و رشد و توسعه خودشان ییدرآمد زا

و  یخوانند همزمان دارند به مسائل اقتصاد یکه دارند در دانشگاه درس م یانیاز دانشجو یاریبس قتیدر حق

 زانیم میدار کایمخصوصا در امر ایکه در دن یبزرگ یدانشگاه ها نیاز ا یلیپردازند و خ یمسائل جامعه هم م

 شود یم فیرتع شانیبرا التیا کیکه در  یدرآمد زانیاز م دیکه دارند شا یدرآمد
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 ه گیریو نتیج بحث

 ی زدیننه ،در رتال  دننشهاد ها تینخ  روند  حوال     

دننشهاد ها در تطح منطقه  تن یرن جه   اث یقا ی حق

ها  دننشهاد تیحول محور   ث یقا یو  حق نمودد نت  جادین

رشد درو  زن،  -، نناشار دنن  رقاب  ،یبت  وتعه منطقه ن

 تیندد   ثو  عام  با نهادها که منعکس کن ینناقال فناور

تو  و چهار   یها  یمتبوط به م مور یها  یالفع

 یو  وتعه نجاماع یفناور یتاز یدننشهاد ها ) جار

در  .(2019 ننی)ونرو و ونت شک  گتفاه نت  نت (؛ یمحل

 یزیر بتنامه ،یدننشهاه یها  یرنتاا ننونع فعال نین

 ،یمنطقه ن یها  یدر دننشهاد هماو با مز کینتاتن  

 یدر محاو تن ییدننشهاد و  غ  و رتال  ی مورم یبازنهت

و   ای) کات آموزش مد نظت قتنر گتفاه نت  ی ودیو ش

 .(2020 همکارن 

در نر باط با ذینفعا  کلیدی  (2009و همکارن  )  نیکو 

و  ن تی ونضح ا یکه دننشجو یمعاقدند درحال دننشهاد

نما  ی شوند،محاوب م یآموزش عال ا یمشات ن تی مهم

 ا ،یدول ، جامعه، کارفتما ن،یمانند ونلد یهتید عا ی نفذ

نعابارتنجا  و  ی مجموعه ،یجامعه ماخصصا  علم

 یآموزش عال ا یبه عنون  مشات زین ،یعلم ا یه ینعضا

؛ به نق  نز 2009و همکارن ، نی)کو  ی شوندمحاوب م

نهاد  کیدننشهاد به عنون   لذن .(1392و همکارن ،  یجمال

خود رن راتخ دهد. نما  ا یمشات ازین راتخهو موظف نت 

 ازمندیتخ  و دشونر نت  ن ییراتخهو نینز آنجا که ن

 یم (دول  و جامعه ،صنع  و  عام  )دننشهاد، یهمکار

 باشد.

 دگادید حیبه  شت (2020) تاها اایدیبیندر نین رنتاا، 

آنها بت  تیو   ث ینیکارآفت یدننشهاد ها کینتاتن   یها

نیاا باب  .رتدنزد یم یمنطقه ن یورنوآ اامیت کی یرو

ها،  چارچوب دریاف  مطتح می کند (2020روریکار )

 دننشهاد، نفعا یمناتب نز ذ ینظت یچشم نندنزها و نلهوها

ی نرن ه بتن ییها نهیزم ونیجاد می کند  یدنن  کامل

جه   وتعه ی کارآفتینی دننشهاهی  یعمل یرنهکارها

فاناکا  و تالوما  .مبانی بت جغتنفیا نیجاد می نماید

و عملکتد  یها در نوآور نق  دننشهاد زن یبه م (2020)

 ی خصص کیمنطقه با قتح نتاتن   کی ینیکارآفت

 تی  ث (2020) .  کاتیآ و همکارن رتدنزد یهوشمند م

ی رن مورد بترتی قتنر منطقه ن یتیها بت رقاب  رذ دننشهاد

نناقال چو  )چشم نندنز رشد درونزن،  یعونمل می دهد و

 ندیفتن نیدر نرن  (یعونم  نهاد و یتاز ی جار ی،فن آور

 (2020نیتناراوال ) در  حقیقی دیهت، می دنند. گذنر تی اث

 طیشک  دند  به مح یعام  نصلرن نهادها و دننشهاد ها 

رن دننشهاد  یها رتال  می دنند و یو منطقه ن یمل یها

نفزنی  و  ییایمحافظه کار رو ارینهاد با کی به عنون 

 یو نقاصاد ی وتعه نجاماع  اثیتن  بت یفیو ک یکم

نیز مطتح  (2018بنوورس ) .می دنندمناق  و قلمتوها 

 جادیرن ن ییها چارچوب ینیکارآفت یها دننشهاد می کنند؛

دهد  ا با  یدننشهاد نجازد م هتن یکنند که به باز یم

  ی، در فعالینز موتاا  منطقه ن یدیتاخان ننونع جد

نناقال  یشبکه ها ای)مانند خوشه ها  یوتعه جمع  یها

 و  اکید می کنند؛ ( نق  مثب  دنشاه باشندیفناور

منطقه  نفعا ینفتند و ذ ا ،یدننشهاه نینر باقا  مدنو  ب

. مهم نت  اریبا ،تازندد یهمکار نینز ن نا ینقم یبتن ین

آموزش   یدنن  نز قت یتاز ی جار بت (2018نیا مو  )

 می  ونند دنرد که اکید  ی عامال  ی ندهایفتن و یفتنمل

 وتعه  یبتن ییامدهایر و  یرن  قو ی وتعه منطقه ن

 (2020لورز و همکارن  ) .دنشاه باشد یو نقاصاد ینجاماع

ی دننشجویا  در مناق  محتو  و مناق   نانهیقصد کارآفت

نحامال  متکزی رن بترتی می کند و مطتح می کند؛

مناق  حاشیه نی  ا ینشجوکه دنبیشاتی وجود دنرد 

شود جه   وتعه و  یم شنهادیلذن ر کارآفتین شوند.

الز  فتنهم  یها تاخ  تیز ینیکارآفت یها کاربتد فتص 

  یو موفق ییایرو (2020) همکارن و  چارلن گتدد.

 ،ییایجغتنف» اامیو نکوت طیبه محرن ونبااه ننکوبا ورها 

 .می دنند «یو نجاماع یفتهنه ،ینقاصاد ،یاتیت طیمح

 دننشهاهها ینیکارآفت (  وتعه2020) آمارنناه و کیالبیتن ی

درو  و  یتوهاین ی الق جهینا و یونبااه به کار نهاد رن
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و  یخی عام   ار کی  یکه نز قت ی می دنندبتو  تازمان

شک   یو فتهنه ی، هنجاریتاخاار نظار  نیب یبازگشا

 وتعه  نتاس (2020) . تتجی و همکارن تدیگ یم

ته گانه  چیمدل مارر کی رن یمنطقه ن ینوآور اامیکوتن

دننااه و  نت ،«، دول  و دننشهاد هاصنع »که شام 

عنون  می کند دننشهاد های مادر در نین حلقه نق  

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

 یها به عنون  عناصت نصل دننشهادنمتوزد  مطتح کتدند،

و  ینجاماع یها کیشام   کن ی؛وزش عملنرن ه آم یبتن

به شبکه  یمشاغ ، و دتاتت جادین ی عام ، آموزش بتن

  یقابل  یمناتب به منظور  قو یمانوع و بازنرها یها

مشااق در نظت  نا یکارآفت یفتص  بتن می شخ یها

  شوند. یگتفاه م

 شهیر» ( در  حقیقی با عنون 2019دلموناه و همکارن  )

 «یخیدنن   ار هادیرا یمنطقه ن ینیآفتکار یخی ار یها

 و یمنطقه ن ینیفتهنگ کارآفت اریخ و  کی ،مطتح کتدند

 یشتک  ها  یکه منجت به  شک ینجاماع طیمح کی

 یمنطقه ن ینیکارآفت تیما ی ونند ونبااه یشود م دیجد

 ( مطتح کتدند؛2019نتابتو و همکارن  ) .نشا  دهدرن 

 که  ید ناب  به نفتنددنرن یکه تابقه دننشهاه ینفتند

 ورود زن یهااند، م یدننشهاه تیغ یلیتونب   حص یدنرن

 نین آمار جه   عتیف مجدددنرند  ینیبه کارآفت یکمات

 های دننشهاد قاب   ام  نت .  رتال 

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

  حتک (نی)دننشهاد کارآفت به تم  نا  تو  دننشهاد

دننشهاد نا  چهار  که  یبه رتال  ها نیکنند و همچن

نز مناب  و  یحدنکثت یو نتافادد  یازت یبت  جار یمبان

 یها ازیبه ن ییراتخهو یدر رنتاا یطیمح یها  یقابل

مدل  یبا نرن ه   ی حق نیگا  بت دنرند؛ ن باشد؛ یجامعه م

د بت آ  بود ؛یدننشهاد آزند نتالم یدننشهاد نا  چهار  بتن

. ناایج  حقی  دینما جادین نهیزم نیرن در ن ینشیبنت   ا 

حاکی نز آ  نت ؛ رونبط کلیدی در نلهوی کارآفتینی نا  

هماویی  نر باط دننشهاد و جامعه،»چهار  مشام  بت 

و نر باط صنع  و  رتال  دننشهاد و نهدنک جامعه،

عونم  زمینه نی که می  ونند نین  می باشد. «دننشهاد

 حلی  محیط دنخلی و »مشام  بت  ن  اهی  کند،فتنیند ر

نرزیابی  نرزیابی  غییتن  محیطی،  حلی  رقبا، خارجی،

بعالود عونم   می باشد.« فتنیندی و نرزیابی تاخااری

 نتااندنرد تازی، مناب  نناانی،»گذنر مشام  بت نثت

مهار   تیاتاهذنری، نناقال دنن  فنی، نتاقالل و آزندی،

 مدیتی ، شتک  های زنیشی، کلیدی،ذینفعا   محوری،

 ب دنن  کاربتدی،ذمناب  مالی، ج آموزش کاربتدی،

 شخیم فتص ، رویکتد های بین رشاه  فتهنگ تازی،

آیندد  فناوری، نوآوری، خالقی ، نی، ر وه  راتخهو،

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

ت ریامد کنندگا  ریامد های دننشهاد نا  چهار  مشام  ب

های دنخلی و خارجی نت . ریامد خارجی باعث بین 

نلمللی تازی دننشهاد می گتدد و ریامد های دنخلی 

 ،کیفی  زندگی رشد و  وتعه،  جاری تازی،»مشام  بت 

خل  نرزش و   وتعه نناانی، نفزنی   عهد،  فکت نناقادی،

نت . نلهوی کاربتدی  حقی  در «  وتعه ی نیتوی نناانی

 نشا  دندد شدد نت : (1)  شک 
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 پژوهش یکاربرد ی. الگو1شکل 

Figure 1. Applied research model 
 

 بوود  محودود بوه  وون  می ر وه  ضعف نقاط جمله نز

 خبتگوا  دننشوهاهی و توازمانی دننشوهاد به آماری جامعه

نتالمی و هچنین محدودی  در نناخاب خبتگوا  بوه  آزند

با  وجه به خ  هوای . کتد شاردن ونتطه شتنیط جغتنفیایی

کواربتدی  و جام  ر وهشی در رنبطه با موضوع و همچنین

 وون  نناخواب مناتوب موضووع  می ر وه  بود  موضوع

 موورد) چهوار  ناو  دننشهاد نلهوی ی ر وه  یعنی نرن ه

 قووو  جملووه نقوواط رن نز( نتووالمی آزند دننشووهاد :مطالعووه

 . دننا  ر وه  حاضت 
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 ی، دننشهاد ها عونم  نقاصادتو کیدنرند نز  یو رشد منطقه ن ییایدر رو یدننشهاد ها نق  مهم چکیده:

دننشوهاد هوا بوه  هوتیدنرنود و نز قوتک د یو محل ینقاصاد یها  یبت فعال یمیمااق تیهااند و   ث یبزرگ

رو وه  حاضوت بوا  .کمک موی کننود ؛ه آ   عل  دنرندکه ب یمنطقه ن یعیقب طیو مح یبو  فتهنه ا یز

. ننجا  شدد نت  ) م(  حلی  مضمو  هدک نرنیه ی نلهوی دننشهاد نا  چهار  و با رویکتد کیفی و با روش

نناخواب شودد  )قضاو ی( بودد نند که با روش هدفمند شام  خبتگا  دننشهاهی و تازمانی ی آماریجامعه 

 نین مهم در مصواحبه ی دونزدهوم حاصو  شودد نتو . تی ندنمه یافاه نت .نند و مصاحبه  ا حد نشباع نظ

 وتوط  یبترتو و   وتوط همکوارن  ینیبوازب ،هامناب  دندد یتازمثلث»جه   ایید رونیی  حقی  نز روش 

نتافادد شدد نتو . « بازآزمو و  دو کُدگذنر نیب ییایرا» و جه   ایید رایایی  حقی  نز «مشارک  کنندگا 

 محورها مشخم شدد ننود بوت نتواس ناوایج  حقیو ؛  م فتعی(؛  م نصلی، حله کدگذنری )مصدنق،با ته مت

و نر بواط  ،اووی رتوال  دننشوهاد و نهودنک جامعوههم رونبط کلیدی مشام  بت نر باط دننشهاد و جامعوه،

 د.عونمو  نثوت گوذنر و ریامودها نیوز مشوخم شودن بعالود عونم  زمینه نی، دننشهاد و صنع  شناتایی شد.

 ریامدها مشام  بت ریامد های دنخلی و خارجی مورد بترتی قتنر گتفاند. 
 

 .دننشهاد نا  چهار ، دننشهاد آزند نتالمی،  حلی   م كلیدی: واژگان

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


