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 Abstract        

 
Introduction: The necessity of changes in universities moving from the second to the third 

generation, requires scientific and applied studies in this field. The present study aimed to provide 

a model for the organizational structure of third generation of Medical Universities. 

Methods: This qualitative study was conducted in Medical Universities in Tehran and Fars 

provinces. The population consisted of 288 assistants and senior experts 18 of whom were selected 

as statistical sample by using the theoretical saturation method. An open-ended interview was used 

to collect data which were then analyzed using MAXQDA12 software and three phases of open, 

axial and selective coding to develop a grounded theory and a model.  

Reisuls: The final model represented 6 main categories of internal and external requirements, 

university structure, consolidation of organizational structure and the existing barriers, internal 

factors, and entrepreneurship all of which can be considered as the innovation of this study.  

Conclusion: The internal and external needs of universities affect the structures of the third 

generation universities; therefore, some strategies are needed to consolidate the organizational 

structures. These strategies are also affected by internal factors and barriers, and would ultimately 

lead to entrepreneurship and its advantages. 

Keywords: Third Generation University, Medical Universities, Structure, Grounded theory. 
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 ارائه  مدل تثبيت ساختار دانشگاه نسل سوم

 در حوزه علوم پزشکی 
 

 

 
 3جعفری معصومه  ،2افشاری مهرافروز  ،1*زارعی رضا

 چکیده

 

 نیدر ا یو کاربرد یعلم هایبه انجام پژوهش ازنی سوم، نسل به دوم نسل از هادر دانشگاه راتییلزوم اعمال تغ مقدمه:

ساختار دانشگاه نسل سوم در دانشگاه علوم  تیجهت تثب ی. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلسازدیرا مشخص م نهیزم

 صورت گرفت. یپزشک

نفر از  81استفاده شد. ابتدا، تعداد  اینهیزم هیبوده که در آن از روش نظر یفیمطالعه ک کیپژوهش حاضر  ها: روش

و با روش  یتهران و فارس به عنوان نمونه آمار هایدر استان یعلوم پزشک یهاو کارشناسان ارشد دانشگاه نیمعاون

و  ید ینظر پژوهش از آنها در قالب مصاحبه باز و در بازه زمان دمور هاینفر انتخاب و سوال 811 نیاز ب یاشباع نظر

 لیتحل یو انتخاب یباز، محور یسه مرحله کدگذار یو ط Maxqda12شد. با استفاده از نرم افزار   دهیپرس 8931بهمن ماه 

 به دست آمد. ییو مدل نها

 تیبساختار، موانع تث تیساختار دانشگاه، تثب ،یرونیو ب یدرون هاییازمندین یمقوله اصل شش یدارا ییمدل نها ها: افتهی 

 قتیساختار که در حق تیتثب نهیمهم در زم یرهایمتغ نی. بر اساس اباشدیم ینیساختار، عوامل درون سازمان و کارآفر

مورد توجه نبوده است  یگذشته به صورت تخصص هایو در پژوهش باشدیدر پژوهش حاضر م یو نوآور تینقطه اهم

 . دیگرد نییتع

 ریدانشگاه بر ساختار دانشگاه نسل سوم تاث یرونیو ب یدرون یازهایبه دست آمده ن ییبر اساس مدل نها :یریگ جهینت

تحت  زیساختار ن تیتثب هاییاستراتژ. گرددیساختار م تیتثب یدر راستا هایییموجب استفاده از استراتژ نیو ا گذاردیم

 ینیحاصل از کارآفر یایو مزا ینیموجب کارآفر تیقرار گرفته و در نها ساختار تیو موانع تثب  یعوامل درون سازمان ریتاث

 . گرددیم

 یا نهیزم هیساختار، نظر ،یدانشگاه نسل سوم، دانشگاه علوم پزشک :یدیکل یهاواژه
 

   :45/30/98: یینها رشیپذ 19/30/98: ییاصالح نها 42/11/97وصول مقاله 
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علوم وظیفه اصلی سیستم های آموزشی در دانشگاه های 

به دانشجویان  پزشکی، امر آموزش و انتقال مفاهیم علمی

باشد، اما محوریت این موضوع تنها در مفهوم دانشگاه نسل می

های بعدی از دانشگاه ها مفاهیم گسترده اول جای دارد و نسل

تری را مد نظر قرار می دهند. بر همین مبنا، در دانشگاه نسل دوم 

هم مطرح می شود و در  موضوع آموزش و پژوهش در کنار

دانشگاه نسل سوم نیز در کنار آموزش و پژوهش، نقش 

مشارکتی دانشگاه در توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه، نوآوری 

آوری، آشکار سازی نتایج دانش و خلق ثروت و انتقال فن

[ در حقیقت در دانشگاه نسل سوم انتظار 1پدیدار می گردد. ]

 که بر کارآفرینی و به کارگیریمی رود که با تمرکز ویژه ای 

ا ههای کاربردی می شود، جایگاه دانشگاهکارآفرینی در فعالیت

در اقتصاد دانشی تبیین شده و گام مهمی در راه کسب ثروت و 

در آمدزایی برای دانشگاه ها برداشته شود. بر همین اساس 

 بر کارآفرینی مبتنی و کارآفرین عموما   سوم، نسل هایدانشگاه

 با تعامل در یافته نظام و علمی رویکرد با جامعه مسائل حل و

 [2هستند. ] پیرامونی محیط

 رینیکارآف کانونی مأموریت و با محوریت سوم، نسل دانشگاه

 یک رینکارآف دانشگاه بر اساس تعاریف ارائه شده .تشکیل شد

 تاس اقتصادی رشد و خالقیت نوآوری، برای مرکزی نیروی

 هانج و سنتی( )دانشگاه عاج برج بین ارتباط آن، هسته که

 بجاکو  [3]است.  جامعه( اجتماعی اقتصادی )نیازهای واقعیت

 اساس بنیان بر کارآفرین را  دانشگاه نیز یک  نهمکارا و

 و ای مشاوره خدمات سفارشی، سازی )آموزش تجاری

کردن )ثبت اختراع،  کاالیی توسعه( و و تحقیق های فعالیت

مجوزها یا کسب و کارهای ایجاد شده از سوی دانشجویان( 

 [4]معرفی می نمایند. 

 وندر ها آن است که باعلت اصلی تشکیل این نوع از دانشگاه 

 امعۀج به صنعتی جامعۀ از گذار و المللی بین و ملی تحوالت

 و اه ارزش از استفاده برای اثربخش راهبردهای اتخاذ دانشی،

 یالگوها باید است و ضروری ها دانشگاه در جدید های فرصت

 ها و مهارت شده متحول دانشگاهی نظام در پژوهش و آموزش

 ن،آموختگا دانش دانشجویان،) دانشگاهی جامعۀ های توانایی و

 و نوآوری راستای در( کارکنان و مدیران علمی، هیئت اعضای

  [2]یابد.  ارتقاء کارآفرینی

توجه به موارد مطرح شده در خصوص مفهوم در کل و با 

های این دانشگاه را دانشگاه نسل سوم می توان عمده ویژگی

بیان داشت. کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی از جمله مهمترین 

های این دسته از دانشگاه ها می باشد و با توجه به ویژگی

محوریت این موضوع، در بسیاری از مقاله ها و کتاب ها این 

دیگر [ 2]نشگاه به عنوان دانشگاه کارآفرین شناخته می شود. دا

ویژگی کلیدی در دانشگاه های نسل سوم، ارتباط با جامعه و 

محیط خارج از دانشگاه می باشد. این ارتباط می تواند 

پاسخگوی نیازهای موجود در جامعه باشد و از طرف دیگر نیز 

ویژگی امعه بفرستد. دیگر دستاوردهای خود را برای ج

های کارآفرین عمل به شیوه کارآفرینانه می باشد. این دانشگاه

 و فن آوری و علم های و پارک تجاری رشد ها مراکزدانشگاه

 ار دانشجویان  و می کنند سازماندهی را نیاز مورد مراکز دیگر

 به طریق این از و می دهند مشارکت ساختارها در این

 و کسب اندازی و راه ایجاد در آموختگان دانش و دانشجویان

 [5]می کنند.  کمک کار

دیگر ویژگی مربوط به این دانشگاه ها مربوط به ساختار این 

دسته از دانشگاه ها می باشد. ساختار سازمانی آینه تمام نمای 

مقررات، رویه ها، استانداردها، جایگاه تصمیم گیری، الگوهای 

ایف تلفیق وظارتباطات، روابط گزارش دهی و گزارش گیری، 

و فعالیت ها، جریان اطالعات، سلسله مراتب اختیار و مسئولیت 

که به وسیله نمودار سازمانی نشان داده می شود و [ 6]است. 

سبب می شود تا کارکنان با شرایط تدوین شده، سازمان خود 

  [7]را منطبق سازند. 

-با توجه به بدیع بودن دانشگاه های نسل سوم، تعداد پژوهش

صورت گرفته در این زمینه نیز اندک می باشد و این کمبود های 

هایی که متمرکز بر دانشگاه های علوم به ویژه در زمینه پژوهش

ای هپزشکی باشد بیشتر احساس می شود. از جمله پژوهش

 ساختار های مؤلفه صورت گرفته در این زمینه مربوط به واکاوی

 مقدمه
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 سلن دانشگاه به گذار در پزشکی علوم های دانشگاه سازمانی

سوم می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرایط 

فعلی بر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در ساختار سازمانی 

دانشگاه های علوم پزشکی تاکید می گردد و می باید تغییرات 

قابل مالحظه ای در ساختار سازمانی این دانشگاه ها صورت 

 گاهدانش سوم نسل ه سویب برخی دیگر نیز حرکت  [7] گیرد.

 پزشکی را مورد بررسی قرار داده اند.  علوم های

 ها نشان می دهد که براینتایج به دست آمده در این پژوهش

 بمواه و مزایا از مندی بهره و سوم نسل دانشگاه گیری شکل

 دانشجویان، اعضای آموزی مهارت باید دانشگاهی نسل این

 کانون در دانشگاهی نظام کارکنان و مدیران علمی، هیئت

رد. گی قرار عالی آموزش و دانشگاه نهاد های سیاست و راهبردها

 ایه مؤلفه و ابعاد بندی اولویت و در پژوهش دیگر کشف  [8]

 کارآفرین را مورد بررسی قرار گرفته دانشگاه ساختار بر مؤثر

است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که به منظور تحقق 

دانشگاه کارآفرین، می باید تغییرات ساختاری در نظام آموزش 

عالی به ویژه در ابعاد استقالل، ترکیب و حرفه ای گرایی 

صورت گیرد، زیرا محیط ساختاری دانشگاه کارآفرین باید 

قیت و هم افزایی باشد. همچنین، نقش ترکیبی مشوق فضای خال

رهبر که از مولفه های ترکیب و استقالل محسوب می شوند، از 

جمله تاثیرگذار ترین مولفه های موثر در ساختار مذکور هستند. 

 نکارآفری سوم نسل در پژوهش دیگر موضوع در دانشگاه [9]

وهش بررسی شده است. در این پژ چگونه و چرا آفرین ثروت و

 گاهدانش ویژگی کارآفرین، دانشگاه ایجاد به بیان ضرورت

 نهادها وپیش کارآفرین، دانشگاه فعالیت های حوزه ، کارآفرین

 ندچ از ایی نمونه کارآفرین و های دانشگاه توسعه راهکارهای

برخی دیگر نیز  [11]کارآفرین پرداخته شده است.  دانشگاه

موضوع مهارت آموزی در دانشگاه های نسل سوم را مورد 

 یاثربخش و گیری بررسی قرار داده اند. در این پژوهش شکل

 و ینیکارآفر آموزش مند نظام توسعه بدون کارآفرین، دانشگاه

 کارکنان و مدیران استادان، دانشجویان، موثر آموزی مهارت

 نسانیا منابع کارآفرینی ایهویژگی تقویت و دانشگاهی نظام

 و وجوه زا یکی بنابراین،. عنوان شده است پذیر امکان دانشگاه،

 توسعه ،(کارآفرین) سوم نسل دانشگاه کلیدی منظرهای

 توانمندسازی و هاشایستگی و ایحرفه شغلی، هایمهارت

 سائلم حل و ملی توسعه فرآیند با همسو استادان و دانشجویان

با توجه به مطالب ارائه  [2]بیان شده است.  علمی روش به جامعه

های گذشته شده می توان اذعان داشت که اگرچه پژوهش

توانسته اند موضوع دانشگاه نسل سوم را معرفی و مورد بحث 

قرار داده اند، اما نتایج به دست آمده تنها محدود به معرفی بوده 

اوردهای است و امر بدیهی آن است که زمانی می توان از دست

این دانشگاه ها استفاده کرد که ساختار این دانشگاه ها تثبیت و 

 نهادینه شود. 

های صورت گرفته آن است که در نکته مهم در میان پژوهش

اغلب موارد معرفی دانشگاه نسل سوم و شناسایی مولفه های آن 

در دانشگاه های علوم پزشکی مد نظر بوده است و این امر 

ماندن چگونگی اجرا و تثبیت این پارادایم شده موجب ناشناخته 

است. به بیان دیگر خالء تحقیقاتی مشاهده شده در زمینه 

دانشگاه نسل سوم در حوزه علوم پزشکی مربوط به چگونگی 

ود می خ تثبیت ساختار این دانشگاه ها می باشد و این امر به نوبه

ن سیستم ایتواند موجب کاهش احتمال دستیابی به مزایای بالقوه 

و در نتیجه دلسردی مسئولین و سیاستگذاران و به تبع آن حذف 

تدریجی این پارادایم سودمند گردد. از طرف دیگر، نگاه ویژه 

به تثبیت ساختار دانشگاه نسل سوم در حوزه علوم پزشکی از 

طریق یک پژوهش بنیادی و کسب نتایج کاربردی و بومی می 

حالت نظری صرف به سمت  تواند چهره این پارادایم را از

عملیاتی سوق دهد و چگونگی ایجاد کارآفرینی، اقتصاد دانشی 

و کسب ثروت را نهادینه سازد. بررسی وضعیت موجود و خالء 

تحقیقاتی ذکر شده و لزوم دستیابی به نتایج کاربردی در حوزه 

تثبیت ساختار دانشگاه نسل سوم که در حقیقت بر اساس نیاز 

علوم پزشکی می باشد باعث ایجاد یک  جدی دانشگاه های

مساله اساسی شده است. بر همین مبنا، هدف اصلی در پژوهش 

حاضر طراحی و تدوین مدلی جهت تثبیت ساختار دانشگاه نسل 

سوم در حوزه علوم پزشکی می باشد و جهت دستیابی به این 

 هدف دو پرسش عمده زیر مد نظر قرار گرفته است. 
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یی در تثبیت ساختار دانشگاه چه عوامل و مقوله ها -

 نسل سوم دخیل هستند؟

ارتباط بین این عوامل و مدل ساختاری حاصل از  -

 ارتباط درونی بین این عوامل چگونه است؟

 

 

 بنیاد دهدا نظریه بر مبتنی کیفی تحقیق یک حاضر پژوهش

 حاضر، شامل پژوهش در نظر مورد آماری جامعه. باشدمی

 شکیپز علوم هایارشد دانشگاه کارشناسان و دانشگاه معاونین

 دیریتیم سابقه دارای این از پیش که تهران استان و فارس استان

 فرادا این تعداد آمده، دست به اطالعات طبق. باشد می ،اند بوده

 این مامیت به دسترسی عدم بر عنایت با که است نفر 288 با برابر

 یریگ نمونه انجام برای. است شده استفاده گیری نمونه از افراد

 تعیین برای. است نظر مد نمونه روش و نمونه تعداد عامل دو

 این در. است شده استفاده نظری اشباع روش از نمونه تعداد

 مطلب هک کند می پیدا ادامه جایی تا گیری نمونه فرآیند روش،

 کننده مصاحبه که زمانی دیگر، بیان به. نیاید دست به جدیدی

 شوندگان مصاحبه سمت از شده ارائه مطالب که شود متوجه

 است رذک شایان. کند می قطع را مصاحبه فرآیند است، تکراری

 نظری اشباع حالت هجدهم، مصاحبه از بعد پژوهش این در که

 یوده نفر 18 آماری نمونه تعداد نتیجه در و است آمده وجود به

 در گیری نمونه روش از نیز گیری نمونه روش برای. است

 امعهج از افرادی روش، این اساس بر. است شده استفاده دسترس

 رد همکاری به تمایل و بوده پژوهشگر دسترس در که آماری

  .اند شده انتخاب اند، داشته را پژوهش این

 1397تا اسفند ماه  1397پژوهش حاضر در بازه زمانی دی ماه 

یط است. همچنین، مح شده های فارس و تهران انجامدر استان

 انجام این پژوهش نیز دانشگاه های علوم پزشکی بوده است. 

برای گردآوری داده ها، از ابزار مصاحبه حضوری استفاده شده 

است. علت استفاده از این ابزار، مهیا کردن داده های مورد نیاز 

برای انجام تحلیل های داده بنیاد بوده است. این ابزار به صورت 

ثبیت تی یک سوال کلی با محوریت محقق ساخته تدوین و دارا

ساختار دانشگاه نسل سوم در حوزه علوم پزشکی بوده است. 

های مد نظر در این بخش، به صورت کلی و باز و پس پرسش

از بررسی تایید آن توسط شش  نفر از اساتید دانشگاهی در 

حوزه مدیریت آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. برای 

گردآوری داده ها نیز ابتدا هماهنگی های الزم با جامعه آماری 

صورت گرفته است و پس از مشخص شدن نمونه آماری، بر 

س روش در دسترس، مقدمات مصاحبه فراهم و فرآیند اسا

مصاحبه با استفاده از ضبط صدا و به طور متوسط در حدود نیم 

 ساعت انجام شد. 

پس از جمع آوری مصاحبه ها، فرآیند تحلیل داده ها آغاز 

 MAXQDA 12گردید. برای انجام این کار از نرم افزار 

ه ستفاده از روش نظریاستفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با ا

داده بنیاد شامل سه مرحله کدگذاری می باشد. در مرحله اول و 

در کد گذاری باز، کلیه متن های مصاحبه جمع آوری شده که 

پیش از این به صورت فایل متنی ذخیره و وارد نرم افزار شده 

هایی از آن که نشان دهنده مفهوم می است بررسی و بخش

یک برچسب مناسب تعیین می گردد.  باشد، مشخص و برای آن

در آخر مرحله کد گذاری باز، برچسب های تکراری و هم معنا 

ادغام می گردند. پس از مرحله کد گذاری باز، فرآیند کد 

کد گذاری محوری فرایند مرتبط گذاری محوری آغاز گردید. 

کردن مقوله های فرعی به مقوله های اصلی تر را شامل می شود 

مقایسه و طرح پرسش صورت می گیرد. اگرچه که بر اساس 

ها در یک مفهوم اصلی می تواند به هر فرآیند گنجاندن مقوله

ه های تدوین شدشکل ممکنی صورت بگیرد، اما برخی از مدل

که تنها عوامل اصلی و ارتباط بین آنها را معرفی کرده است، 

ار ه قرمی تواند در این امر به عنوان راهنما و الگو مورد استفاد

بگیرد. الگوی مورد توجه در مرحله کدگذاری محوری این 

، می باشد. کدگذاری گزینشی [11]پژوهش، الگوی پارادایمی 

سومین مرحله کدگذاری است که کدگذاری محوری را در 

سطحی انتزاعی تر ادامه می دهد. در این مرحله، شکل گیری و 

روجی شود. خپیوند هر دسته بندی با سایر گروه ها تشریح می 

 این سه مرحله مدل نهایی پژوهش می باشد. 

مراحل انجام این پژوهش به ترتیب در نمودار شماره یک نشان 

 داده شده است. 
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 یافته ها

 

 مراحل انجام پژوهش :1شکل
 

 

 

را می توان در پنج بخش نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر 

اصلی عنوان نمود. در بخش اول نتایج مقدماتی مصاحبه های 

صورت گرفته با خبرگان می باشد. در بخش دوم چگونگی 

انجام کدگذاری باز و یافته های آن، در بخش سوم چگونگی 

انجام کدگذاری محوری و در بخش چهارم کدگذاری انتخاب 

آخر نیز چگونگی اثبات  ارائه می شود. در نهایت و در بخش

مدل به دست آمده در کدگذاری انتخابی معرفی می شود. در 

 ادامه نتایج معرفی شده ارائه می شود. 

حاضر، با توجه به این اطالعات، تمام  اساس نتایج پژوهش بر

پاسخ دهندگان مرد بوده اند. همچنین چهار  نفر از این افرد بین 

 51و نه نفر دیگر بیشتر از  51ا ت 41سال، پنج نفر بین  41تا  31

سال سن داشته اند. از نظر مدرک تحصیلی نیز تمامی این افراد 

 دارای مدرک دکتری تخصصی بوده اند. 

ت تعداد کدهای باز به دسمرحله کدگذاری باز،  نتایج اساس بر

عدد بوده است. مبنای نامگذاری  118آمده در این بخش تعداد 

کدها معنی و مفهوم جمالت بوده است. در ادامه کدگذاری 

باز، تمامی کدهای تکراری و یا دارای مفهوم مشابه با هم یکی 

شدند و با عنوان یک نام مشترک شناخته شدند. از این پس 

مده تحت عنوان مفاهیم شناخته می شوند. کدهای باز به دست آ

عدد و توزیع آن مطابق با نمودار  31تعداد مفاهیم در این مرحله 

 شماره یک بوده است. 

 

 : توزیع تعداد کدهای باز در مفاهیم اصلی1نمودار 
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سازی و تعیین در مرحله کدگذاری محوری، فرآیند مدل

مقوله هر مفهوم و همچنین ارتباط بین مقوله های اصلی 

  [11. ]مشخص شد. برای انجام این کار از الگوی پارادایمی

گردد. این مدل پارادایمی، به دلیل جامعیت موجود  استفاده می

های نظریه زمینه ای در زمینه مقوله ها، در بسیاری از پژوهش

ن الگو از شش مقوله اصلی شرایط مورد استفاده بوده است. ای

علی، مقوله اصلی، راهبردها، عوامل بستر، عوامل مداخله گر 

و پیامدها تشکیل شده است. اساس کار در مرحله کدگذاری 

موری اختصاص مفاهیم به دست آمده در کدگذاری باز به 

مقوله های موجود در مدل استراوس و کوربین می باشد. در 

فاهیم به دست آمده به شش مقوله ارائه ادامه نحوه اختصاص م

 می شود. 

 شگاهدان ساختار از آنجائیکه موضوع پژوهش حاضر، تثبیت 

سوم می باشد، در نتیجه مجموعه عواملی که موجب به  نسل

وجود آمدن دانشگاه نسل سوم و تثبیت ساختار آن می شود، به 

عنوان شرایط علی شناخته می شوند. بر همین اساس مجموعه 

وامل نیاز جامعه، نیاز به تغییر، نیاز به درآمدزایی، نیاز به ع

خودکفایی مالی و همسویی با شرایط روز به عنوان شرایط علی 

 اینجا بیرونی و درونی نیازهای مقوله نام با شناخته می شوند. که

  .است شده آورده

مقوله اصلی در پژوهش حاضر، در حقیقت ساختار دانشگاه 

ل مدل به دنبال تثبیت ساختار آن است. در نسل سوم است و ک

نتیجه مجموعه عواملی که در ارتباط با ساختار دانشگاه نسل 

سوم می باشند در این مقوله جای می گیرد و می توان نام این 

مقوله را به ساختار دانشگاه نسل سوم تغییر دارد. همچنین در این 

ت کم رسمیمقوله، مجموعه مفاهیم پیچیدگی زیاد، تمرکز کم، 

 و تخصص زیاد جای می گیرد. 

در  پژوهش حاضر، مجموعه تصمیمات اساسی که موجب 

تثبیت ساختار دانشگاه نسل سوم می شود به عنوان راهبردها 

شناخته شده و در مقوله راهبردهای پژوهش جای می گیرد. 

مجموعه مفاهیم موجود در این مقوله شامل فرهنگ کارآفرینی، 

موزش کارآفرینی، تحقیقات بازاریابی، درجه، آ 361نفوذ 

توزیع درآمد دانشگاه، ارزش درک شده و سودمندی درک 

شده می باشد و با توجه به محتوای راهبردهای ارائه شده، نام 

 این مقوله به تثبیت ساختار تغییر می کند. 

در پژوهش حاضر، شرایط درون دانشگاه های علوم پزشکی به 

می شوند و شامل مفاهیم حمایت  عنوان عوامل بستر شناخته

مدیران ارشد، انگیزه های مالی، عالقه دانشجویان و اساتید و 

ارتباط دانشجویان و اساتید می باشند. در حقیقت، تثبیت ساختار 

دانشگاه نسل سوم در بستر این عوامل رخ می دهد. با عنایت بر 

یر غیماهیت این عوامل، نام این مقوله به عوامل درون سازمانی ت

  پیدا می کند. 

عوامل مداخله گرد عواملی هستند که بر عملکرد استراتژی 

های تاثیرگذار می باشند. تفاوت عمده بین این عوامل و عوامل 

بستر در ماهیت وجودی آنها و همچنین امکان تغییر در آنها 

می باشد. در حقیقت، عوامل بستر ماندگارتر بوده و در بازه 

ر می مانند، اما عوامل مداخله گر قابلیت تغییزمانی بیشتر ثابت 

بیشتری دارند. در پژوهش حاضر، مجموعه عواملی که بر 

تثبیت ساختار اثرگذار هستند به عنوان عوامل مداخله گر 

شناخته می شوند و شامل هزینه های تغییر، کلیشه های سنتی و 

رضایت از وضع موجود می باشد. همچنین با عنایت بر ماهیت 

تغییر  وانع تثبیت ساختاریرهای ذکر شده، نام این مقوله به ممتغ

 کند. پیدا می

در پژوهش حاضر، نتایج محتمل تثبیت ساختار دانشگاه نسل 

سوم به عنوان پیامد شناخته می شود و بر همین اساس نیز 

مجموعه مفاهیم واقع گرایی، ارتباط دانشگاه با جامعه، 

ستقالل مالی دانشگاه و کارآفرینی سودمند، درآمدزایی، ا

افزایش انگیزه کارآفرینی به عنوان پیامدهای این مدل شناخته 

شده و نام این مقوله را به کارآفرینی که در حقیقت خروجی 

 اصلی دانشگاه نسل سوم است تغییر می دهد. 

در کل و با توجه به توضیحات ارائه شده، تخصیص کدهای باز 

ه در کدگذاری محوری، در به دست آمده و  مدل به دست آمد

 شکل یک ارائه شده است. 
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 ها مقوله به مفاهیم تخصیص نتایج :1 جدول
 مفاهیم مقوله 

 نیاز جامعه، نیاز به تغییر، نیاز به درآمدزایی، نیاز به خودکفایی مالی، همسو بودن با شرایط روز،  نیازمندیهای درونی و بیرونی 1

 پیچیدگی زیاد، تمرکز کم، رسمیت کم، تخصص زیاد ساختار دانشگاه نسل سوم 2

درجه، آموزش کارآفرینی، تحقیقات بازاریابی، توزیع در آمد  361فرهنگ کارآفرینی، نفوذ  تثبیت ساختار دانشگاه نسل سوم 3

 دانشگاه، ارزش درک شده، سودمندی درک شده

 ارشد، انگیزه های مالی، عالقه دانشجویان و اساتید، ارتباط دانشجویان و اساتیدحمایت مدیران  عوامل درون سازمانی 4

 هزینه های تغییر، کلیشه های سنتی، رضایت از وضع موجود موانع تثبیت ساختار 5

واقع گرایی، ارتباط دانشگاه با جامعه، کارآفرینی سودمند، درآمدزایی، استقالل مالی دانشگاه،  پیامدها 6

 انگیزه کارآفرینیافزایش 
 

 

 نتایج کدگذاری محوری: 1شکل 
 

 ندیب دسته انتخاب فرآیند از است عبارت انتخابی کدگذاری

 اعتبار أییدت ها، بندی دسته دیگر با آن مند نظام کردن مرتبط اصلی،

 توسعه و اصالح به نیاز که هایی بندی دسته تکمیل و روابط، این

 و باز ذاریکدگ نتایج اساس بر انتخابی کدگذاری. دارند بیشتری

 این به. است پردازی نظریه اصلی مرحله محوری، کدگذاری

 ربط ها ولهمق دیگر به مند نظام شکل به را محوری مقوله که ترتیب

 مقوله و کرده ارائه روایت یک چارچوب در را روابط آن و داده

در  .کند یم اصالح دارند، نیاز بیشتری توسعه و بهبود به که را هایی

این پژوهش کدگذاری انتخابی به صورت روایتی از ارتباط بین 

 مفاهیم و مقوله های پژوهش ارائه می شود. 

با توجه به مدل به دست آمده، نیاز جامعه به دانشگاه هایی که بتوانند 

خروجی عملیاتی محسوس و کاربردی را داشته باشند یکی از علل 

اصلی تغییر در ساختار دانشگاه ها محسوب می شود. همچنین 

درآمدزایی و نیاز به کسب درآمد و همچنین خودکفایی مالی و تکیه 

تی، دیگر عاملی است که لزوم دانشگاه های کمتر به بودجه های دول

نسل سوم را ایجاد می کند. مجموعه این عوامل بر تغییر ساختار دانشگاه 

 د. باشای دانشگاه نسل سوم تاثیرگذار میو رسیدن به ساختاره

از طرف دیگر، ساختار دانشگاه نسل سوم و با توجه به تاثیرگذاری 

زایش و این تغییرات باید در زمینه افعوامل ذکر شده، نیاز به تغییر دارد 

پیچیدگی در ساختار، کاهش رسمیت و تمرکز در ساختار و افزایش 

تخصص گرایی در ساختار باشد. در نهایت نیز این امر نیاز به تثبیت 

 ای ازبه عنوان یک استراتژی از مجموعه دارد. تثبیت ساختار

نه ایجاد میتصمیمات تشکیل شده است. مهمترین فعالیت در این ز

فرهنگ کارآفرینی می باشد. همچنین موضوع کارآفرینی باید در 

بیرونی و درونی نیازهای  

دانشگاه ساختار  

  ساختار تثبیت

 کارآفرینی

ساختار تثبیت موانع سازمانی درون عوامل   
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درجه ای مورد  361کل سازمان نهادینه شود و در حقیقت یک نفوذ 

نیاز است. از طرف دیگر، کارآفرینی باید به کلیه دانشجویان و اساتید 

آموزش داده شود تا بتوانند مفهوم دقیق کارآفرینی را درک کنند. 

ت بازاریابی نیز دیگر امری است که می توان موجب تثبیت تحقیقا

ساختار شود. در تحقیقات بازاریابی، نیازهای بازار و مردم شناخته می 

شود و این امر می تواند به کارآفرینی جهت بدهد. توزیع درآمد 

حاصل از کارآفرینی در کل دانشگاه نیز موجب بهبود و تثبیت 

سل سوم می گردد. این امر می تواند کارآفرینی و اصول دانشگاه ن

 سودمندی درک شده و ارزش درک شده را نیز ارتقا ببخشد. 

ها و عملکردهای ذکر شده تحت تاثیر دو مقوله کلیه استراتژی

عوامل درون سازمانی و موانع تثبیت ساختار می باشد. در حقیقت 

ها تحت تاثیر حمایت مدیران ارشد سازمان اجرای این استراتژی

است. اگر حمایت مدیران ارشد نباشد، تثبیت ساختار با مشکالت 

قابل توجهی همراه می باشد. همچنین نیاز به منابع مالی و یا انگیزه 

مالی در اساتید و دانشجویان می تواند بستر مناسبی برای تثبیت 

ساختار ایجاد کند. دیگر بستر مورد نیاز برای تثبیت ساختار عالقه 

کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم  اتید به موضوعدانشجویان و اس

 باشد و این امر نیازمند ارتباط دانشجویان و اساتید می باشد. می

ها تاثیرگذار ز طرف دیگر برخی عوامل بر اجرای استراتژیا

باشند. هزینه های تغییر از جمله این عوامل می باشد. در حقیقت می

ینه می باشد و این امر می ایجاد تغییر در هر ساختاری نیازمند هز

ها اختالل ایجاد کند. تواند در اجرای بسیاری از استراتژی

های سنتی در ذهن افراد دیگر عامل تاثیرگذار است و اجازه کلیشه

تغییر را نمی دهد. همچنین ممکن است که بسیاری از اساتید، 

دانشجویان و مدیران یک دانشگاه از وضعیت موجود راضی بوده 

ر رسیدن به برنامه ها و ساختارهای مورد نیاز برای دانشگاه این ام

 نسل سوم را با مشکل مواجه سازد. 

در نهایت نیز فواید و مزایای حاصل از تثبیت ساختار دانشگاه نسل 

سوم قرار دارد. در این دانشگاه ها و به شرط تثبیت ساختار واقع 

ی افتد، م گرایی و رسیدن به هدف اصلی دانشگاه نسل سوم اتفاق

همچنین ارتباط دانشگاه با جامعه و سودمندی آن برای جامعه نمود 

بیشتری پیدا می کند. از طرف دیگر نیز درآمدزایی و به تبع آن 

استقالل مالی برای دانشگاه اتفاق می افتد. با توجه به موارد فوق، 

 اشد. برینی در کل دانشگاه نیز محتمل میافزایش انگیزه برای کارآف

 نمودار شماره دو نشان دهنده مدل نهایی پژوهش می باشد. 

 : مدل تثبیت ساختار دانشگاه نسل سوم در حوزه علوم پزشکی2نمودار 

نیازمندیهای درونی  

 و بیرونی

جامعه نیاز  

تغییر به نیاز  

زایی درآمد به نیاز  

مالی خودکفایی به نیاز  

روز شرایط با همسویی  

 

 عوامل درون سازمانی

  ارتباط اساتید، و دانشجویان عالقه مالی، های انگیزه ارشد، مدیران حمایت

اساتید و دانشجویان  

 تثبیت ساختار

کارآفرینی فرهنگ  

درجه 361 نفوذ  

کارآفرینی آموزش  

بازاریابی تحقیقات  

دانشگاه درآمد توزیع  

شده درک ارزش  

شده درک سودمندی  

 

 

 کارآفرینی

گرایی واقع  

جامعه با دانشگاه ارتباط  

سودمند کارآفرینی  

 درآمدزایی

دانشگاه مالی استقالل  

  انگیزه افزایش

 کارآفرینی

 

 ساختار دانشگاه

 پیچیدگی

 رسمیت

 تمرکز

زیاد تخصص  

 

 

 موانع ثبیت ساختار

  از رضایت سنتی، های کلیشه تغییر، های هزینه

موجود وضع  
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پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی در راستای چگونگی تثبیت 

ساختار دانشگاه های نسل سوم در حوزه علوم پزشکی تببین 

گردید. با توجه به روش کیفی مورد استفاده و تمرکز بر نظریه 

زمینه ای، مدل جامع و بنیادی در راستای هدف پژوهش به دست 

زشکی در گام اول آمد. بر اساس این مدل، دانشگاه های علوم پ

باید نیازهای درونی و بیرونی دانشگاه را مورد بررسی قرار داده 

و متوجه شوند که آیا در محیط داخل و خارج از آنها نیاز به 

کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم وجود دارد؟ چنانچه این نیاز 

وجود داشت باید ساختار دانشگاه را متناسب با دانشگاه نسل 

و در حقیقت ساختار را به گونه ای طراحی کنند  سوم تغییر دهند

که کارآفرینی را راحت تر سازد. در گام سوم دانشگاه ها باید 

تثبیت ساختار را با توجه به عوامل بستر و موانع تثبیت ساختار 

نهادینه سازند تا بتوانند کارآفرینی و مزایای کارآفرینی را به 

 بیانگر آن است کهدست آورند. در حقیقت مدل به دست آمده 

چه عواملی نیاز به تغییر در ساختار دانشگاه نسل سوم را موجب 

می شوند و این تغییر در ساختار باید در چه حوزه هایی باشد و 

در نهایت نیز چه راهبردهایی برای تغییر ساختار مورد نیاز است. 

همچنین عواملی که در تثبیت ساختار تاثیرگذار می باشند و 

 افع و نتایج تثبیت ساختار نیز مشخص می باشد. همچنین من

 رحاض پژوهش گذشته، تحقیقات با مقایسه در و نهایت در

 با و سوم نسل دانشگاه ساختار زمینه در را بیشتری جزئیات

 بیان به .است داده ارائه دانشگاه این ساختار تثبیت بر تمرکز

 ،پیچیدگی مفاهیم به توجه بر عالوه پژوهش این در دیگر،

 ودهب توجه مورد گذشته های شژوهپ تمرکز که در و رسمیت

 خالف بر همچنین، متغیر سه این ماهیت . چگونگی[7]است

 نیعی منافع و مزایا منافع، موضوع در که گذشته های پژوهش

 ساختار را به صورت مختصرو کلی معرفی کرده تثبیت از ناشی

 با و ویژه صورت به بررسی  موارد . در این پژوهش کلیه[8]اند

 بودن عینی به توان می کل در و است شده جزئیات معرفی بیان

 و ها همولف بودن جامع نتایج، بودن مشخص پژوهش، این نتایج

 موضوعی د؛کر اشاره ساختار تثبیت بر تمرکز همچنین و متغیرها

است.  هنبود بررسی مورد خوبی به هاپژوهش دیگر نتایج در که

[9]  

دست آمده می تواند مبنایی برای تثبیت ساختار و مدل به 

دریافت منافع حاصل از دانشگاه های نسل سوم در حوزه علوم 

پزشکی باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که روسا و تصمیم 

گیرندگان در دانشگاه های علوم پزشکی این متغیرهای و ارتباط 

ه ظر داشتبین متغیرهای موجود در این مدل را به طور جدی در ن

باشند تا بتوانند ضمن تثبیت ساختار دانشگاه نسل سوم، حداکثر 

ود رند. بر همین اساس پیشنهاد می ششبهره برداری را نیز از آن بب

که روسای سازمانی ساختار دانشگاه را متناسب با نیازهای 

کارآفرینی تغییر داده و برای تثبیت این امر آموزش دوره های 

اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار کنند. کارآفرینی را برای 

همچنین ایجاد واحد های تحقیقات بازار و بازاریابی برای درک 

بهتر نیاز های جامعه می تواند کارآفرینی را جهت دهد. از طرف 

های دیگر توصیه می شود که مشاوران این امر، مزایا و ارزش

ین ارزش ا دانشگاه های نسل سوم را به خوبی منتقل نمایند تا

 این در ممه نکته دانشگاه برای دیگران نیز مشخص شود. دیگر

 این بر. باشد می موجود های محدودیت به مربوط پژوهش

 اذعان و کرد اشاره پژوهش این آماری جامعه به توان می اساس

 رد آماری جامعه نظرات اساس بر پژوهش این نتایج که داشت

 هنتیج در و است آمده دست به مشخص زمانی و مکانی قلمرو

 در ج،نتای از استفاده در محدودیت این گرفتن نظر در بر عالوه

 یاطاحت جوانب رعایت آماری جوامع دیگر به نتایج این تعمیم

 اهدانشگ موضوع پژوهش، این در همچنین،. گردد می پیشنهاد

 رسیبر مورد پزشکی علوم های دانشگاه به توجه با سوم نسل

 باید انشگاهد انواع دیگر به نتایج این تعمیم نتیجه در و است بوده

  .باشد همراه بیشتر تغییرات و بررسی با

 

 

در مطالعه حاضر  رعایت دستورالعمل های اخالقی:

تمامی مالحظات اخالقی از جمله شرط امانت و صداقت مود 

 توجه قرار گرفته است.

 مالحظات اخالقی

 بحث 
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پژوهش حاضر بدون حمایت مالی سازمانی  حمایت مالی:

 انجام شده است.

نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود  تضاد منافع:

 ندارد.

ان از خبرگ هدگان مقالننویسدر نهایت  :قدردانی و تشکر

دانشگاه علوم پزشکی استان تهران و فارس در ش همحترم پژو

 .امتنان را دارد روککمال تشجهت همکاری در تهیه داده 
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